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1 Informações gerais
1.1 Uso do manual

O manual é parte integrante do produto, incluindo informações importantes para a sua
operação e manutenção. O manual destina-se a todas as pessoas encarregadas da
montagem, instalação, colocação em operação e manutenção do produto.
O manual deve estar de fácil acesso e deve estar legível. Garantir a leitura e compre-
ensão integral do manual por parte dos responsáveis pelo sistema, bem como por parte
das pessoas que trabalham sob responsabilidade própria na unidade. Em caso de
dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estrutura das indicações de segurança
As indicações de segurança contidas neste manual são elaboradas da seguinte forma:

Ícone PALAVRA DE AVISO!

Tipo de perigo e sua causa.
Possíveis consequências em caso de não observação.
• Medida(s) para prevenir perigos.

Ícone Palavra de 
aviso

Significado Consequências em caso 
de não observação

Exemplo:

Perigo geral

Perigo específico,
p. ex., choque elétrico

PERIGO! Perigo iminente Morte ou ferimentos graves

AVISO! Possível situação de risco Morte ou ferimentos graves

CUIDADO! Possível situação de risco Ferimentos leves

CUIDADO! Possíveis danos no material Dano no sistema do acionamento ou no seu 
ambiente

NOTA Informação útil ou dica.
Facilita o manuseio do sistema do 
acionamento.
I
U
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Reivindicação de direitos de garantia
1.3 Reivindicação de direitos de garantia
A observação deste manual é o pré-requisito básico para uma operação sem falhas e
para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia. Por isso,
ler primeiro atentamente este manual antes de colocar a unidade em operação!

1.4 Perda da garantia
A observação do manual e da documentação das unidades conectadas ao gateway fiel-
dbus é pré-requisito básico para a operação segura e para atingir as características
especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume
nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à não
observação das instruções de operação. Nestes casos, está excluída a garantia contra
defeitos.

1.5 Nota sobre os direitos autorais
© 2008 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.
É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização
total ou parcial.
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2 Indicações de segurança
2.1 Documentos válidos

• A instalação e a colocação em operação devem ser realizadas exclusivamente por
técnicos com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de
acordo com os seguintes documentos:
– Instruções de Operação "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Instruções de Operação "MOVITRAC® B"
– Instruções de Operação "MOVIAXIS®"

• Ler estas publicações atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e
colocação em operação do gateway fieldbus UFF41B.

• A leitura desta documentação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas
e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.

2.2 Indicações de segurança gerais para sistemas em rede
Este é um sistema de comunicação que permite adaptar conversores e servoconver-
sores para uma variedade de aplicações específicas. Como em todos os sistemas de
rede, há risco de alterações invisíveis dos parâmetros (relativos à unidade), causando
assim mudanças no comportamento da unidade. Isso pode provocar comportamentos
inesperados (e incontrolados) do sistema.

2.3 Funções de segurança
Os conversores e servoacionamentos não podem assumir quaisquer funções de segu-
rança sem estarem subordinados a sistemas de segurança de nível superior. Utilizar
sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pes-
soas.
Em caso de aplicações de segurança, garantir que sejam observados os dados
nos documentos "Desligamento seguro para MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B /
MOVIAXIS®".

2.4 Aplicações de elevação
O MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B e MOVIAXIS® B não podem ser utili-
zados para aplicações de elevação como dispositivo de segurança. 
Utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como disposi-
tivos de segurança para evitar danos em pessoas ou bens materiais.

2.5 Nomes dos produtos e marcas registradas
As marcas e nomes dos produtos citados neste manual são marcas comerciais ou
marcas registradas pelos respectivos proprietários.
I
D
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Reciclagem
2.6 Reciclagem

Favor seguir a legislação nacional mais recente!
Caso necessário, eliminar as peças separadamente de acordo com a sua natureza e 
segundo as normas nacionais em vigor, p. ex.:
• Sucata eletrônica 
• Plástico
• Metal
• Cobre
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
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3 Introdução
3.1 Conteúdo deste manual

Este manual descreve:
• A conexão do gateway fieldbus UFF41B nos conversores MOVIDRIVE® B,

MOVITRAC® B e no servoconversor MOVIAXIS®.
• A colocação em operação do MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B e MOVIAXIS® para

a operação gateway.
• A colocação em operação do gateway fieldbus UFF41B no sistema fieldbus

DeviceNet e PROFIBUS DP-V1.
• A configuração do mestre DeviceNet através de arquivos EDS.
• A configuração do mestre PROFIBUS DP-V1 através de arquivos GSD.

3.2 Características
Através de suas interfaces fieldbus universais de alta potência, o opcional UFF41B per-
mite a conexão em sistemas de automação de nível superior através de DeviceNet e
PROFIBUS DP-V1. 

3.2.1 Troca de dados de processo

Através das interfaces DeviceNet e PROFIBUS, o gateway fieldbus UFF41B oferece
um acesso digital à maioria dos parâmetros e das funções. O controle é efetuado
através de dados de processo rápidos e cíclicos. Além de permitir especificar valores
nominais, através deste canal de dados de processo também é possível acionar
diversas funções do controle, como p. ex., liberação, parada normal e parada rápida,
etc. Simultaneamente, através deste canal também é possível ler de volta os valores
atuais do conversor, como por exemplo, rotação atual, corrente, estado da unidade,
número de irregularidade ou também sinais de referência. Em operação DeviceNet, a
troca de dados de processo é realizada com polled I/O e bit-strobe I/O. Em operação
PROFIBUS, a troca de dados de processo é realizada via dados I/O no mestre.

3.2.2 Acesso a parâmetro

Em operação DeviceNet, a parametrização do conversor é realizada exclusivamente
via Explicit Messages.
Em operação PROFIBUS, o mecanismo de parâmetros PROFIBUS DP-V1 permite o
acesso a todas as informações da unidade.
I
C
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3.2.3 Funções de monitoração

A utilização de um sistema fieldbus exige funções de monitoração adicionais, como
p. ex., a monitoração tempo do fieldbus (timeout do fieldbus) ou também conceitos de
parada rápida. É possível, p. ex., determinar qual resposta a irregularidade deve ser ati-
vada em caso de irregularidade da rede. Isso pode ser parametrizado no servocon-
versor / conversor. Uma parada rápida pode ser útil para várias aplicações. Por essa
razão, o gateway fieldbus para os acionamentos de nível inferior em caso de um timeout
de fieldbus. Como o funcionamento dos bornes de controle também é garantido na ope-
ração com fieldbus, é possível realizar conceitos de parada rápida independentes do
fieldbus utilizando os servoconversores/conversores conectados ao gateway fieldbus.
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
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4 Instruções para montagem e instalação
Este capítulo contém informações sobre a montagem e instalação do gateway fieldbus
UFF41B em um módulo mestre MOVIAXIS® MXM ou em um rack gateway UOH21B.

4.1 Opções de instalação do gateway fieldbus UFF41B
Observar as seguintes instruções de instalação:

NOTA

A instalação ou remoção do gateway fieldbus UFF41B em/de um módulo mestre
MOVIAXIS® MXM e rack gateway UOH21B só pode ser realizada pela SEW-
EURODRIVE.
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4Instruções para montagem e instalação
Tensão de alimentação
4.2 Tensão de alimentação
Tensão de alimentação, system bus e interfaces fieldbus bem como as interfaces de
engenharia encontram-se em diversos níveis de potencial (ver capítulo 13.1).

4.2.1 Tensão de alimentação no módulo mestre MOVIAXIS®

Descrição do funcionamento dos bornes X5a/X5b (módulo mestre MOVIAXIS®)

• Os conectores X5a e X5b estão conectados paralelamente. Deste modo, é possível
fornecer a tensão de alimentação do módulo mestre MOVIAXIS® pela direita em X5b
ou de baixo para cima em X5a. Na conexão em X5a, é possível conectar outros
módulos através de X5b (p. ex., módulo de potência, módulo de eixo). A tensão
de alimentação do freio (X5a/b:3, 4) é transmitida através do módulo mestre
MOVIAXIS®.

• O gateway fieldbus UFF41B pode ser alimentado pelo módulo de fonte chaveada
MOVIAXIS® (MXS) ou por uma fonte externa de tensão. Para tanto, conectar X5
entre as unidades individuais.

• Se o gateway fieldbus UFF41B for alimentado pelo módulo de fonte chaveada
MOVIAXIS® com 24 VCC, a função continua a ser garantida em caso de desliga-
mento da rede. Esse é o caso quando a tensão do circuito intermediário é mantida
ou quando uma alimentação 24 VCC externa do módulo de fonte chaveada
MOVIAXIS® estiver presente.

NOTA
O módulo mestre MOVIAXIS® MXM coloca à disposição conexões adicionais que
serão descritas a seguir.

Módulo mestre 
MOVIAXIS® MXM Denominação Borne Função

59233AXX

Conector X5b X5b:1

X5b:2

X5b:3
X5b:4

CC 24 VE

DGND

CC 24 VB
BGND

Tensão de alimentação para o sistema 
eletrônico de controle
Potencial de referência do sistema ele-
trônico de controle
Tensão de alimentação freio
Potencial de referência para conexão 
do freio

Conector X5a X5a:1

X5a:2

X5a:3
X5a:4

CC 24 VE

DGND

CC 24 VB
BGND

Tensão de alimentação para o sistema 
eletrônico de controle
Potencial de referência do sistema ele-
trônico de controle
Tensão de alimentação freio
Potencial de referência para conexão 
do freio

X5b
2

1

3
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2

1

3

4

X5a
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4.2.2 Tensão de alimentação no rack gateway UOH21B

Descrição funcional dos bornes e LED

Conexão do system bus CAN 1 / tensão de alimentação (conector X26)

As conexões para CAN 1 (X26:1/2/3 e conector X33) estão conectadas paralelamente.
A tensão de alimentação do gateway fieldbus UFF41B no rack gateway UOH21B é rea-
lizada via X26:6/7.

Vista frontal
MOVITRAC® B / 
controlador 
compacto

Denominação LED
Borne Função

58905AXX

LED H1
H2

Reservado
Reservado

Conector X24:
Conector fêmea RJ10

X24:4
X24:3
X24:2
X24:1

Sem função.
Não é possível realizar uma 
engenharia via X24.

Visão lateral
controlador 
compacto

Denominação Borne Função

58906AXX

Conector X26:
CAN 1 e tensão 
de alimentação
(borne encai-
xável)

X26:1
X24:2
X24:3

X24:4
X26:5
X26:6
X26:7

CAN1H
CAN1L
DGND

Reservado
Reservado
DGND
24 VCC

System bus CAN 1 alto
System bus CAN 1 baixo
Potencial de referência contro-
lador/CAN1
-
-
Potencial de referência UFF41B
Tensão de alimentação do contro-
lador

X24

H1

H2

2 3 4 5 6 71

X26
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
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4.3 Conexão de conversores e de um PC de engenharia
4.3.1 Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LEDs do opcional UFF41B

Conectores, LEDs e chaves DIP na parte superior do gateway fieldbus UFF41B possi-
bilitam a conexão aos sistemas fieldbus DeviceNet (ver capítulo "Conexão do gateway
fieldbus UFF41B em uma rede DeviceNet") e PROFIBUS-DP (ver capítulo "Conexão do
gateway fieldbus UFF41B em uma rede PROFIBUS").

Vista frontal
gateway fieldbus 
UFF41B

Denominação
LED
Chave DIP
Borne

Função

64418AXX

LED LED 1
LED 2
LED 3

LED 4
LED 5

Estado CAN 1
Estado CAN 2
Estado do 
programa
Estado do gateway
Irregularidade do 
gateway

Estado do system bus CAN 1
Estado do system bus CAN 2
Estado do programa gateway

Estado do firmware gateway
Estado da irregularidade gateway (ver cap. "Men-
sagens de irregularidade do gateway fieldbus")

Conector X35:
conexão USB

X35:1
X35:2
X35:3
X35:4

USB+5 V
USB-
USB+
DGND

Tensão de alimentação de 5 VCC
Sinal USB-
Sinal USB+
Potencial de referência

Conector X36:
conexão de um system 
bus baseado
em EtherCAT (conector 
fêmea RJ45)

X36

Atribuição Ethernet 
padrão

System bus SBUSplus (em preparação)

Conector X37:
conexão Ethernet
(conector fêmea RJ45)

X37 Ethernet para a engenharia

Conector X32:
system bus CAN 2
(isolado galvanicamente)
(bornes encaixáveis)

X32:1
X32:2
X32:3

REF-CAN-2
CAN 2H
CAN 2L

Potencial de referência do system bus CAN 2
System bus CAN 2 positivo 
System bus CAN 2 negativo

Conector X33:
system bus CAN 1
(bornes encaixáveis)

X33:1
X33:2
X33:3

DGND
CAN 1H
CAN 1L

Potencial de referência do system bus CAN 1
System bus CAN 1 alto
System bus CAN 1 baixo

Chave DIP S1 Topo
Base

Endereço IP padrão (192.168.10.4)
Parâmetro IP do cartão de memória SD

Cartão de memória M1 Memória para firmware, aplicação gateway, confi-
guração gateway e parâmetros do conversor

Botão T1 Para update do Bootloader
(ver capítulo "Cartão de memória SD OMG4.B")

UFF41B

X35

X36

X37

V
e

rs
io

n

1

2

3

1

3

4

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

X
3

2
X

3
3

S
1

L
1

L
2

L
3

L
5

X
M

L
4

T
1

UFR41B
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4Instruções para montagem e instalação
Conexão de conversores e de um PC de engenharia
4.3.2 Conexão do system bus CAN 1 (conector X33) / CAN 2 (conector X32)

É possível conectar no máximo 64 unidades no system bus CAN 1 ou CAN 2. O system
bus suporta a faixa de endereços de 0 - 63. 

O system bus CAN suporta a tecnologia de transmissão de acordo com a ISO 11898.
Maiores informações sobre o system bus CAN encontram-se no manual "Comunicação
MOVIDRIVE® e Fieldbus Unit Profile", disponível sob encomenda à SEW-
EURODRIVE.

Esquema de ligação para MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B em system bus CAN 1

Especificação do 
cabo

• Utilizar um cabo de cobre de 2 x 2 fios trançados aos pares e blindados (cabo de
transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). De acordo
com IEC 60999, não é possível o aperto de condutores sem terminais. O cabo deve
atender às seguintes especificações:
– Seção transversal 0,2 - 1,0 mm2 (AWG 24 - AWG 18)
– Resistência da linha 120 Ê em 1 MHz
– Capacitância por unidade de comprimento Â 40 pF/m a 1 kHz

São adequados, p. ex., os cabos CAN-Bus ou DeviceNet.

Comprimento dos 
cabos

• O comprimento total permitido para o cabo depende da taxa de transmissão ajus-
tada do system bus.
– 125 kBaud Æ 500 m
– 250 kBaud Æ 250 m
– 500 kBaud Æ 100 m
– 1000 kBaud Æ 40 m

NOTAS
• O system bus CAN 1 não é isolado galvanicamente. Por essa razão, utilizar de pre-

ferência a interface CAN 1 (X33 ou X26 no UFF41B/UOH21B) para a conexão dos
conversores através do system bus no painel elétrico. Parametrizar o parâmetro
P881 SBus address em ordem crescente nos valores 1 - 16 se a unidade escravo
estiver conectada no CAN 1 do gateway fieldbus.

• O system bus CAN 2 é isolado galvanicamente. Por essa razão, utilizar de prefe-
rência a interface CAN 2 (X32) para a conexão das unidades de campo ou uni-
dades em outros painéis elétricos. Parametrizar o parâmetro P881 SBus address
em ordem crescente nos valores 17 - 34 se a unidade escravo estiver conectada
no CAN 2 do gateway fieldbus.

64714AXX

UFF41B

DGND

MDX60B/61B

X12

SC11 2

1

3SC12

UFR41B

X
3

1
X

3
2

X
3

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

1

ON OFF

S12

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44
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Resistor de 
terminação

• Conectar o resistor de terminação do system bus respectivamente na primeira e na
última unidade da conexão do system bus CAN (MOVIDRIVE® B, chave DIP S12 =
ON; MOVITRAC® B, chave DIP S1 = ON). Em todas as outras unidades, desligar o
resistor de terminação (MOVIDRIVE® B, chave DIP S12 = OFF; MOVITRAC® B,
chave DIP S1 = OFF). Por exemplo, se o gateway fieldbus estiver no final do system
bus CAN 2, é necessário conectar um resistor de terminação de 120 Ê entre o pino
X32:2 e X32:3 (em CAN 1: resistor de terminação entre o pino X33:2 e X33:3).

CUIDADO!
• Não deve ocorrer diferença de potencial entre as unidades conectadas com o

system bus CAN 2.
• Não pode ocorrer diferença de potencial entre as unidades conectadas com o

system bus CAN 1.
• Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através

da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.
I
C
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4Instruções para montagem e instalação
Conexão de conversores e de um PC de engenharia
Esquema de ligação para MOVIAXIS® no system bus CAN 1

[1] Resistor de terminação

Visão geral dos cabos de conexão do sistema

64784AXX

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

[1]

Tipo Código Descrição

Cabo de sistema CAN 0819 692 3
Cabo de sistema gateway UFF41B conector PCI CAN 1 (ou CAN 2) para módulo de 
alimentação/realimentação MOVIAXIS® CAN 1 system bus RJ45, comprimento: 
750 mm

Cabo de conexão CAN 1, 
750 mm, RJ45-RJ45 0819 7261 Cabo de conexão CAN 1 do sistema de eixos MOVIAXIS® para sistema de eixos 

MOVIAXIS®, comprimento: 750 mm

Cabo de conexão CAN 1, 
3000 mm, RJ45-RJ45 0819 8993 Cabo de conexão CAN 1 do sistema de eixos MOVIAXIS® para sistema de eixos 

MOVIAXIS®, comprimento: 3000 mm

Cabo do adaptador CAN 2 1810 1607 Conector PCI CAN 2 entre módulo mestre e CAN 2-SUB D9 MOVIAXIS®, 
comprimento: 500 mm

Cabo de conexão CAN 2 1810 1585 CAN 2 SUB-D9 MOVIAXIS® e CAN 2 SUB-D9 MOVIAXIS®, para conectar 
3 módulos de eixo

Cabo de conexão CAN 2 1810 1593 CAN 2 SUB-D9 MOVIAXIS® e CAN 2 SUB-D9 MOVIAXIS®, para conectar 
4 módulos de eixo

Resistor de terminação CAN 2 1810 1615 Resistor de terminação para conexões CAN 2 entre módulos de eixo
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
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Esquema de ligação para MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B em system bus CAN 1

Visão geral dos cabos de conexão do sistema

64783AXX

Tipo Código Descrição

Cabo de conexão CAN 1, 
750 mm, cabo flexível 
RJ45

0819 7288 Cabo de conexão CAN do sistema de eixos MOVIAXIS® para MOVIDRIVE® e 
MOVITRAC®, comprimento: 750 mm

Cabo de conexão CAN 1, 
3000 mm, cabo flexível 
RJ45

0819 7563 Cabo de conexão CAN do sistema de eixos MOVIAXIS® para MOVIDRIVE® e
MOVITRAC®, comprimento: 3000 mm

X46

O
N

O
FF

S

2

S

1

1
2

3
4

5
6

7

0
1

0
1

0
1

X12

MOVIAXIS®

MOVITRAC®

MOVIDRIVE®

1
2

3

MOVITRAC®
I
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4Instruções para montagem e instalação
Conexão de conversores e de um PC de engenharia
4.3.3 Conexão do system bus SBUSplus (conector X36)

A conexão X36 está preparada para um system bus baseado em EtherCAT (SBUSplus).

4.3.4 Conexão da interface Ethernet (conector X37)

É possível conectar um PC de engenharia na interface Ethernet (conector X37). 

A interface Ethernet (X37) suporta auto crossing e auto negotiation para a taxa de trans-
missão e duplex mode. Os parâmetros IP são definidos dependendo da chave DIP S1
(ver capítulo "Chave DIP S1 padrão endereço IP").
Além do acesso de engenharia via X37, também existe o acesso de engenharia via
PROFIBUS (ver capítulo "Operação do MOVITOOLS® MotionStudio").

64420AXX

UFF41B

X35

X36

X37
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4.3.5 Atribuição dos pinos X37 (Ethernet para a engenharia)

Utilizar conectores RJ45 pré-fabricados, blindados de acordo com IEC 11801, edição
2.0, categoria 5.

Conexão gateway fieldbus UFF41B - Ethernet

Para conectar o UFF41B à rede Ethernet, conectar as interfaces Ethernet X37
(conector RJ45) com os outros participantes da rede utilizando um cabo de pares tran-
çados de acordo com a categoria 5, classe D conforme IEC 11801 edição 2.0. A inter-
face suporta auto crossing e elevada auto negotiation para a taxa de transmissão e
duplex mode.

54174AXX
Fig. 1: Atribuição dos pinos do conector RJ45

A = Vista frontal
B = Vista de trás
[1] Pino 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pino 2 TX- Transmit Minus
[3] Pino 3 RX+ Receive Plus
[6] Pino 6 RX- Receive Minus

[3] [2] [1]

23
6

1

[6]

A B

NOTA
De acordo com IEC 802.3, o comprimento máximo de cabo para Ethernet
10/100 MBaud (10BaseT / 100BaseT), por exemplo, entre dois participantes de rede
é de 100 m.
I
C
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LED de estado do gateway fieldbus UFF41B
4.4 LED de estado do gateway fieldbus UFF41B
LED L1 
(estado CAN 1)

O LED L1 indica o estado do system bus CAN 1.

LED L2 
(estado CAN 2)

O LED L2 indica o estado do system bus CAN 2.

LED L3 
(estado do 
programa)

O LED L3 indica o estado do programa gateway.

Estado do LED L1 Diagnóstico Solução de problemas

Laranja O system bus CAN 1 é inicializado.

-

Verde O system bus CAN 1 é inicializado.

Piscando verde
(0,5 Hz)

O system bus CAN 1 está no modo 
SCOM-Suspend.

Piscando verde
(1 Hz)

O system bus CAN 1 está no modo 
SCOM-On.

Vermelho O system bus CAN 1 está fora de 
funcionamento (BUS-OFF).

1. Verificar e corrigir a cablagem do 
system bus CAN 1.

2. Verificar e corrigir a taxa de trans-
missão ajustada do system bus CAN 1. 

3. Verificar e corrigir os resistores de ter-
minação do system bus CAN 1.

Piscando vermelho
(1 Hz)

Aviso no system bus CAN 1. 1. Verificar e corrigir a cablagem do 
system bus CAN 1.

2. Verificar e corrigir a taxa de trans-
missão ajustada do system bus CAN 1.

Estado do LED L2 Diagnóstico Solução de problemas

Laranja O system bus CAN 2 é inicializado. -

Verde O system bus CAN 2 é inicializado. -

Piscando verde
(0,5 Hz)

O system bus CAN 2 está no modo 
SCOM-Suspend.

-

Piscando verde
(1 Hz)

O system bus CAN 2 está no modo 
SCOM-On.

-

Vermelho O system bus CAN 2 está fora de 
funcionamento (BUS-OFF).

1. Verificar e corrigir a cablagem do 
system bus CAN 2.

2. Verificar e corrigir a taxa de trans-
missão ajustada do system bus CAN 2. 

3. Verificar e corrigir os resistores de ter-
minação do system bus CAN 2.

Piscando vermelho
(1 Hz)

Aviso no system bus CAN 2. 1. Verificar e corrigir a cablagem do 
system bus CAN 2.

2. Verificar e corrigir a taxa de trans-
missão ajustada do system bus CAN 2.

Estado do L3 Diagnóstico Solução de problemas

Verde Programa gateway em execução. -

Desligado Nenhum programa gateway está car-
regado.

Carregar um programa gateway no contro-
lador.

Cor de laranja pis-
cando (1Hz)

O programa foi parado. É necessário um update do Bootloader 
(ver capítulo "Cartão de memória SD tipo 
OMG4.B")
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LED L4 
(estado PLC)

O LED L4 indica o estado do firmware do gateway fielbus.

LED L5 (usuário) O LED L5 acende continuamente em vermelho se o programa gateway tiver detectado
uma irregularidade cuja solução exige um diagnóstico com MOVITOOLS® Motion-
Studio.

4.5 Chave DIP S1 endereço IP padrão
É possível utilizar a chave DIP S1 para ajustar um endereço IP fixo especificado para
a conexão Ethernet (X37). O endereço IP ajustado é adotado quando o sistema for
reiniciado.

4.5.1 Endereçamento e sub-redes TCP / IP
Introdução Os ajustes dos endereços do protocolo IP são efetuados através dos seguintes parâ-

metros:
• Endereço MAC
• Endereço IP
• Máscara de sub-rede
• Gateway padrão
Para o ajuste correto destes parâmetros, são explicados neste capítulo os mecanismos
de endereçamento e a subdivisão das redes IP em sub-redes.

Endereço MAC O endereço MAC (Media Access Controller) é a base para todos os ajustes de ende-
reço. O endereço MAC de uma unidade Ethernet é um valor de 6 bytes único mundial
(48 bits). As unidades Ethernet da SEW têm o endereço MAC 00-0F-69-xx-xx-xx. O
endereço MAC não é adequado para redes maiores. Por essa razão, são utilizados
endereços IP que podem ser atribuídos livremente.

Endereço IP O endereço IP é um valor de 32 bits que identifica claramente um participante na rede.
Um endereço IP é representado por quatro números decimais que são separados entre
si por pontos.
Exemplo: 192.168.10.4

Estado do LED L4 Diagnóstico Solução de problemas

Piscando verde
(1 Hz)

O firmware da gateway fieldbus fun-
ciona devidamente.

-Vermelho • Cartão SD não foi inserido.
• Sistema de arquivos do cartão 

SD está corrompido

Cor de laranja pis-
cando (1Hz)

O programa foi parado. É necessário um update do Bootloader 
(ver capítulo "Cartão de memória SD tipo 
OMG4.B")

Posição da chave S1 Significado

Topo Parametros IP:
• Endereço IP: 192.168.10.4
• Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
• Gateway padrão: 1.0.0.0

Base São utilizados os parâmetros IP definidos no cartão de memória do gateway 
UFF41B. Os parâmetros IP para a interface de engenharia X37 estão digitados 
no arquivo "...\System\NetConfig.cfg" no item "Ethernet 2". O arquivo pode ser 
adaptado como um editor de textos (p. ex., Notepad).
I
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Cada número decimal representa um byte (= 8 bits) do endereço e também pode ser
representado de forma digital (ver tabela seguinte).

O endereço IP é composto de um endereço de rede e de um endereço de participante
(ver tabela abaixo).

A parte do endereço IP que caracteriza a rede e a parte que identifica o participante são
definidas pela classe de rede e pela máscara de sub-rede.
Endereços de participantes que são compostos pelos números zero ou um (digital) não
são permitidos, pois eles estão reservados para a própria rede ou para um endereço de
broadcast.

Classes de rede O primeiro byte do endereço IP define a classe de rede e, consequentemente, a divisão
em endereço de rede e de participante.

Para muitas redes esta divisão grosseira não é suficiente. Elas usam adicionalmente
uma máscara de sub-rede ajustável explicitamente.

Máscara de 
sub-rede

Com uma máscara de sub-rede é possível subdividir as classes de rede de modo mais
preciso. Tal como o endereço IP, as máscaras de sub-rede são representadas por
quatro números decimais que são separados entre si por pontos.
Exemplo: 255.255.255.128
Cada número decimal representa um byte (= 8 bits) da máscara de sub-rede e também
pode ser representado de forma digital (ver a tabela seguinte).

Se comparar o endereço IP e a máscara de sub-rede, pode observar que na represen-
tação digital da máscara de sub-rede todos os números um determinam o endereço de
rede e todos os zeros caracterizam os endereços de participantes (ver a tabela
seguinte).

A rede classe C com o endereço 192.168.10 é mais uma vez subdivida pela máscara
de sub-rede 255.255.255.128. Surgem duas redes com os endereços 192.168.10.0 e
192.168.10.128.

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Endereço de rede Endereço de participante

192.168.10 4

Faixa de 
valores Classe de rede Endereço de rede completo

(exemplo) Significado
Byte 1

0 - 127 A 10.1.22.3 10 = Endereço de rede
1.22.3 = Endereço de participante

128 - 191 B 172.16.52.4 172.16 = Endereço de rede
52.4 = Endereço de participante

192 - 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = Endereço de rede
4 = Endereço de participante

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

Endereço IP
decimal 192 . 168. . 10 . 129

digital 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000001

Máscara de sub-
rede

decimal 255 . 255 . 255 . 128

digital 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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Os endereços de participantes permitidos em ambas as redes são:
• 192.168.10.1 - 192.168.10.126
• 192.168.10.129 - 192.168.10.254
Os participantes da rede definem através da conjunção lógica do endereço IP e da más-
cara de sub-rede se um parceiro de comunicação está na mesma rede ou numa outra
rede. Se o parceiro de comunicação estiver em outra rede, o gateway padrão é conta-
tado para passar os dados.

Gateway padrão O gateway padrão também é contatado através de um endereço de 32 bits. O endereço
de 32 bits é representado por quatro números decimais que são separados entre si por
pontos.
Exemplo: 192.168.10.1
O gateway padrão estabelece a conexão com outras redes. Desta forma, é possível que
um participante da rede que deseja contatar um outro participante faça a associação
lógica do endereço IP com a máscara de sub-rede, decidindo desta forma se o partici-
pante procurado está na mesma rede. Caso contrário, ele contata o gateway padrão
(router) que deve estar na própria rede. O gateway padrão assume então a transmissão
do pacote de dados.

4.6 Cartão de memória SD tipo OMG4.B
O cartão de memória SD tipo OMG4.B é necessário para a operação do gateway fiel-
dbus UFF41B e contém o firmware, programa gateway e a configuração gateway. Ele
também é utilizado em conjunto com um módulo mestre MOVIAXIS® para o backup de
dados e para a parametrização automática em caso de uma troca de eixos.
O cartão de memória SD tipo OMG4.B faz parte do fornecimento do gateway fiedlbus
UFF41B.
Utilizar apenas cartões de memória do tipo OMG4.B em um gateway fiedlbus UFF41B.

Update do 
bootloader

Se os LEDs L3 e L4 piscarem com cor de laranja com um ciclo de 1 Hz após ligar a
unidade, é necessário um update do bootloader. Proceder da seguinte maneira:
• Não desligar a tensão de alimentação durante todo o procedimento.
• Apertar a tecla de reset T1 na parte frontal do gateway fieldbus UFF41B por

3 segundos. Quando o update do bootloader começar, apenas o LED 4 pisca.
• O update do bootloader foi realizado com êxito quando o L4 está piscando verde.
I
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4.7 Conexão do gateway fieldbus UFF41B em uma rede DeviceNet
Os capítulos a seguir descrevem as chaves DIP, os bornes e LEDs relevantes para a
operação fieldbus DeviceNet. 

4.7.1 Atribuição dos pinos X30D (DeviceNet)

A função dos bornes de conexão encontra-se descrita na especificação DeviceNet
(volume I, apêndice A).

O opcional UFF41B é optodesacoplado no lado do drive conforme a especificação
DeviceNet (volume 1, capítulo 9). Isso significa que o drive da rede CAN deve ser ali-
mentado através do cabo de rede com tensão de 24 V. O cabo a ser utilizado também
está descrito na especificação DeviceNet (volume 1, apêndice B). A conexão deve ser
feita com os códigos de cor especificados na tabela abaixo.

Vista frontal
gateway fieldbus 
UFF41B

Denominação
LED
Chave DIP
Borne

Função

64775AXX

LED LED 18
LED 17

LED 16
LED 15
LED 14
LED 13
LED 12
LED 11

Mod/Net
Polled I/O
Bit-strobe I/O
BUSFAULT
-
-

Os LEDs 17 e 18 estão reservados para 
PROFIBUS.
LED 18 acende cor de laranja: opcional UFF41B 
é inicializado 
Os LEDs bicolores 13 - 16 mostram o estado 
atual da interface fieldbus e do sistema 
DeviceNet.

Reservado
Reservado

Conector X30D:
DeviceNet
(bornes encaixáveis)

X30D:1
X30D:2
X30D:3
X30D:4
X30D:5

V-
CAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

0V24
CAN_L
DRAIN
CAN_H
24 V

Chave DIP S2
comutação PROFIBUS/
DeviceNet

S2 Topo
Base

Interface fieldbus PROFIBUS (X30P) ativa
Interface fieldbus DeviceNet (X30D) ativa

Para operação via DeviceNet: 
chave DIP
para ajuste do MAC ID e ajuste 
da taxa de transmissão

20

21

22

23

24

25

26

27

O MAC ID (Media Access Control Identifier) é 
ajustado com as chaves DIP 20 ... 25. O MAC ID 
representa o endereço de nó (faixa de endereço 
0 - 63).

Ajuste da taxa de transmissão
Ajuste da taxa de transmissão

Conector X38:
CAN para comunicação rela-
cionada com a segurança
(bornes encaixáveis)

X38:1
X38:2
X38:3

Reservado
Reservado
Reservado

UFF41B

2

2

2

2

0

1

2

3

2

2

2

4

5

6

27

1

2

3

X38

L18

X30P

1

5

X
3
0
D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L17

ON

61612BXX

DFD11B

1

2

3

4

5

UFF41B

X30D
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Conexão UFF41B 
- DeviceNet

De acordo com a especificação DeviceNet, a rede deve ser instalada na estrutura de
rede linear sem cabos de derivação ou com cabos de derivação bem curtos.
O máximo comprimento de cabo possível depende da taxa de transmissão ajustada.

4.7.2 Terminação da rede

Para evitar interferências causadas no sistema de rede devido a reflexos, cada seg-
mento DeviceNet deve ser fechado por resistores de terminação de rede de 120 Ê no
primeiro e no último participante físico do sistema. Conectar o resistor de terminação do
rede entre as conexões 2 e 4 do conector da rede.

4.7.3 Ajuste das chaves DIP 

Ajuste do MAC ID O MAC ID (Media Access Control Identifier) é ajustado no opcional UFF41B com as
chaves DIP 20 - 25 no modo codificado digital. Neste processo, o MAC ID representa o
endereço de nó do UFF41B. O UFF41B suporta a faixa de endereços 0 - 63.

Nr. do pino Sinal Significado Cor do fio

1 V- 0V24 BK

2 CAN_L CAN_L BU

3 DRAIN DRAIN brilhante

4 CAN_H CAN_H WH

5 V+ 24 V RD

Taxa de transmissão Comprimento máximo do cabo

500 kBaud 100 m

250 kBaud 250 m

125 kBaud 500 m

NOTA
Desconectar o gateway fieldbus UFF41B da tensão elétrica antes de qualquer alte-
ração nas chaves DIP. Os ajustes das chaves DIP são realizados somente durante a
inicialização.

64419AXX

20 - 25 = Ajuste do MAC ID
26 - 27 = Ajuste da taxa de transmissão

UFF41B

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

27

ON
I
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Conexão do gateway fieldbus UFF41B em uma rede DeviceNet
Ajuste da taxa de 
transmissão

O ajuste da taxa de transmissão é feito utilizando as chaves DIP 26 e 27.

Um máximo de 64 palavras de dados DeviceNet podem ser trocadas entre a placa de
controle DeviceNet e o opcional UFF41B. A quantidade é ajustada no scanner
DeviceNet.

Chave DIP
Taxa de transmissão

26 27

0 0 125 kBaud

1 0 250 kBaud

0 1 500 kBaud

1 1 Inválida
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4.7.4 LED de estado em operação DeviceNet
No gateway fieldbus UFF41B há quatro LEDs bicolores para o diagnóstico do sistema
DeviceNet que indicam o estado atual do UFF41B e do sistema DeviceNet. O estado
da unidade correspondente ao estado do LED está descrito no capítulo "Diagnóstico de
irregularidade".

LED L16 
(Mod/Net)

A funcionalidade do LED L16 (Mod/Net = estado do módulo/da rede) descrita na tabela
abaixo está determinada na especificação DeviceNet.

LED L15 (PIO) O LED L15 (polled I/O) controla a conexão polled I/O.

LED

Denominação Abreviatura Descrição completa do LED

L16 MOD/NET Module/Network Status

L15 PIO Polled IO

L14 BIO Bit-strobe IO

L13 BUS FAULT BUS FAULT

Estado do 
LED L16

Estado Significado

Desligado Não está ligado / offline • Unidade encontra-se em estado offline
• Unidade realiza DUP-MAC check
• Unidade está desligada

Piscando 
verde
(ciclo de 1 s)

Online e em Modo 
Operacional

• A unidade está online mas a conexão não foi estabelecida
• DUP-MAC-check foi realizada com êxito
• Ainda não foi estabelecida nenhuma conexão com um mestre
• Configuração ausente, incorreta ou incompleta

Acende verde Online, Modo 
Operacional e 
Conectado

• Online
• Conexão foi estabelecida com um mestre
• Conexão está ativa (estabelecida)

Piscando 
vermelho
(ciclo de 1 s)

Irregularidade ou 
timeout de conexão

• Ocorreu uma irregularidade que pode ser corrigida
• Polled I/O e/ou conexão bit strobe I/O está no estado de 

timeout
• DUP-MAC check constatou uma irregularidade

Acende 
vermelho

Irregularidade crítica ou 
falha crítica de conexão

• Ocorreu uma irregularidade que pode ser corrigida
• BusOff
• DUP-MAC check constatou uma irregularidade

Estado do LED 
L15

Estado Significado

Piscando verde
(ciclo de 125 ms)

DUP-MAC check Unidade está executando a DUP-MAC check

Desligado Não está ligado / offline mas 
não a DUP-MAC-check

• Unidade encontra-se em estado offline
• Unidade está desligada

Piscando verde
(ciclo de 1 s)

Online e em Modo 
Operacional

• A unidade está online
• DUP-MAC check foi realizada com êxito
• Uma conexão polled I/O está sendo estabelecida 

com um mestre (configuring State)
• Configuração ausente, incorreta ou incompleta

Acende verde Online, Modo Operacional e 
Conectado

• Online
• Um conexão polled I/O foi estabelecida (establi-

shed state)

Piscando 
vermelho
(ciclo de 1 s)

Irregularidade ou timeout de 
conexão

• Taxa de transmissão ajustada através das chaves 
DIP é inválida

• Ocorreu uma irregularidade que pode ser corrigida
• Conexão polled I/O está em estado de timeout

Acende vermelho Irregularidade crítica ou falha 
crítica de conexão

• Ocorreu uma irregularidade que não pode ser cor-
rigida

• BusOff
• DUP-MAC check constatou uma irregularidade
I
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LED L14 (BIO) O LED L14 (Bit strobe I/O) controla a conexão bit-strobe I/O.

LED L13 (BUS 
FAULT)

O LED L13 (BUS FAULT) indica o estado físico do nó da rede.

Teste power-UP Após ligar o conversor, é realizado um teste power-up de todos os LEDs. Neste pro-
cesso, os LEDs são ligados na seguinte ordem:

Estado do 
LED L14

Estado Significado

Piscando 
verde
(ciclo de 
125 ms)

DUP-MAC check Unidade está executando a DUP-MAC check

Desligado Não está ligado / offline mas 
não a DUP-MAC-check

• Unidade encontra-se em estado offline
• Unidade está desligada

Piscando 
verde
(ciclo de 1 s)

Online e em Modo 
Operacional

• A unidade está online
• DUP-MAC-check foi realizada com êxito
• Uma conexão BIO está sendo estabelecida com o 

mestre (estado configuração)
• Configuração ausente, incorreta ou incompleta

Acende 
verde

Online, Modo Operacional e 
Conectado

• Online
• Um conexão BIO foi estabelecida (established state)

Piscando 
vermelho
(ciclo de 1 s)

Irregularidade ou timeout de 
conexão

• Foi ajustada uma quantidade inválida de dados de 
processo através das chaves DIP

• Ocorreu uma irregularidade que pode ser corrigida
• Bit-strobe I/O connection está em estado de timeout

Acende 
vermelho

Irregularidade crítica ou falha 
crítica de conexão

• Ocorreu uma irregularidade que não pode ser corri-
gida

• BusOff
• DUP-MAC check constatou uma irregularidade

Estado do 
LED L13

Estado Significado

Desligado NO ERROR O número de irregularidades da rede encontra-se na faixa 
normal (error active state).

Piscando 
vermelho
(ciclo de 
125 ms) BUS WARNING

Unidade executa a DUP-MAC-check e não pode enviar 
mensagens pois nenhum outro participante está conec-
tado na rede (error passiv state)

Piscando 
vermelho
(ciclo de 1 s)

A quantidade de irregularidades físicas da rede é dema-
siado alta. Nenhum telegrama de "error" será mais escrito 
ativamente na rede (error passiv state).

Acende 
vermelho

BUS ERROR • BusOff-State
• A quantidade de irregularidades físicas da rede conti-

nuou a aumentou apesar da comutação para o Error-
Passiv-State. O acesso à rede foi desligado.

Acende 
amarelo

POWER OFF A tensão de alimentação externa está desligada ou não 
está conectada.

Tempo [ms] LED L16 MOD/NET LED L15 PIO LED L14 BIO LED L13 BUS FAULT

0 verde desligado desligado desligado

250 vermelho desligado desligado desligado

500 desligado verde desligado desligado

750 desligado vermelho desligado desligado

1000 desligado desligado verde desligado

1250 desligado desligado vermelho desligado

1500 desligado desligado desligado verde

1750 desligado desligado desligado vermelho

2000 desligado desligado desligado desligado
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4.8 Conexão do gateway fieldbus UFF41B em uma rede PROFIBUS
Os capítulos a seguir descrevem as chaves DIP, os bornes e LEDs relevantes para a
operação PROFIBUS. 

4.8.1 Atribuição dos pinos X30P (PROFIBUS)

A conexão ao sistema PROFIBUS é feita através de um conector macho Sub-D de
9 pinos de acordo com IEC 61158. A conexão T em rede deve ser realizada utilizando
o conector com a configuração correspondente. A figura abaixo mostra o conector
PROFIBUS que é conectado no X30P do gateway fieldbus UFF41B.

Vista frontal
gateway fieldbus 
UFF41B

Denominação
LED
Chave DIP
Borne

Função

64422AXX

LED LED 18
LED 17

LED 12
LED 11

Run PROFIBUS
Fault PROFIBUS

-
-

Estado de comunicação PROFIBUS
Estado do sistema eletrônico de rede 
PROFIBUS
Reservado
Reservado

Conector X30P:
PROFIBUS
(Sub-D9)

X30P:9
X30P:8
X30P:7
X30P:6
X30P:5
X30P:4
X30P:3
X30P:2
X30P:1

GND (M5V)
RxD/TxD-N
N.C.
VP (P5V/100 mA)
GND (M5V)
CNTR-P
RxD/TxD-P
N.C.
N.C.

Potencial de referência PROFIBUS
Sinal de recepção/transmissão negativo
Borne sem função
Potencial +5VCC para conexão de rede
Potencial de referência PROFIBUS
Sinal de controle PROFIBUS para repetidor
Sinal de recepção/transmissão positivo
Borne sem função
Borne sem função

Chave DIP S2
comutação PROFIBUS/
DeviceNet

S2 Topo
Base

Interface fieldbus PROFIBUS (X30P) ativa
Interface fieldbus DeviceNet (X30D) ativa

Para operação PROFIBUS: 
chave DIP para ajuste
do endereço de estação 
PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

27

Valor: 1
Valor: 2
Valor: 4
Valor: 8
Valor: 16
Valor: 32
Valor: 64
Em operação PROFIBUS sem função

Conector X38:
CAN para comunicação rela-
cionada com a segurança
(bornes encaixáveis)

X38:1
X38:2
X38:3

Reservado
Reservado
Reservado

UFF41B

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

27

1
2
3

X38

L18

X30P

1

5

X3
0D

S2

L16

L15

L14

L13

L12

L11

L17

ON

61766AXX

[1] Conector macho Sub-D de 9 pinos
[2] Cabo de sinal, trançado
[3] Larga área condutora de conexão entre a carcaça do conector e a blindagem

RxD/TxD-P 3

1

5
9

6
8

4

5

6

9

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

DGND (M5V)

CNTR-P

RxD/TxD-N

[3]

[1]

[2]
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Conexão gateway 
UFF41B - 
PROFIBUS

Via de regra, a conexão do gateway fieldbus UFF41B ao sistema PROFIBUS realiza-
se através de um cabo de 2 fios trançados e blindados. Ao selecionar o conector de
rede, observar as taxas de transmissão máximas suportadas.
A conexão do cabo de dois fios ao conector do PROFIBUS é efetuada através do pino
3 (RxD/TxD-P) e do pino 8 (RxD/TxD-N). A comunicação é estabelecida através destes
dois contatos. Os sinais RS485 RxD/TxD-P e RxD/TxD-N devem apresentar o mesmo
contato em todos os participantes do PROFIBUS. Caso contrário, os componentes de
rede não podem comunicar-se através da rede. 
O pino 4 (CNTR-P) da interface PROFIBUS fornece um sinal de controle TTL para um
repetidor ou adaptador de fibra ótica (referência = pino 9).

Taxas de 
transmissão 
superiores a 
1,5 MBaud

A operação do gateway fieldbus UFF41B com taxas de transmissão > 1,5 MBaud só é
possível com conectores especiais para PROFIBUS de 12 MBaud.

Terminação da 
rede

Se o gateway fieldbus UFF41B estiver no começo ou no fim de um segmento de
PROFIBUS e se só um cabo PROFIBUS estiver conectado para o controle do gateway
fieldbus UFF41B, é necessário utilizar um conector com resistor de terminação de rede
integrado.
Conectar os resistores de terminação de rede neste conector PROFIBUS.

Ajuste do 
endereço da 
estação

Para ajustar o endereço de estação PROFIBUS, utilizar as chaves DIP 20 - 26 no
gateway fieldbus UFF41B. A chave DIP 27 não tem função em operação PROFIBUS.
O gateway fieldbus UFF41B suporta a suporta a faixa de endereços de 0 a 125.

Uma alteração do endereço da estação PROFIBUS durante a operação não é imedia-
tamente ativada. Isso só ocorre após ligar mais uma vez a tensão de alimentação do
UFF41B

64419AXX

O ajuste de fábrica para o endereço de estação é 4:
20 Æ Valor: 1 × 0 = 0
21 Æ Valor: 2 × 0 = 0
22 Æ Valor: 4 × 1 = 4
23 Æ Valor: 8 × 0 = 0
24 Æ Valor: 16 × 0 = 0
25 Æ Valor: 32 × 0 = 0
26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

UFF41B

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

27

ON
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4.8.2 LED de estado em operação PROFIBUS

No gateway fieldbus UFF41B há dois LEDs bicolores para o diagnóstico do sistema
PROFIBUS. Esses LEDs indicam o estado atual do UFF41B e do sistema PROFIBUS.
O estado da unidade correspondente ao estado do LED está descrito no capítulo "Diag-
nóstico de irregularidade".

LED L17 (FAULT 
PROFIBUS)

O LED L17 (FAULT PROFIBUS) indica que a comunicação através da interface
PROFIBUS está funcionando corretamente.

LED L18 (RUN 
PROFIBUS)

O LED L18 (RUN PROFIBUS) indica que a o sistema eletrônico PROFIBUS está fun-
cionando corretamente.

Estado do LED 
L17

Diagnóstico Solução de problemas

Desligado • O gateway fieldbus UFF41B troca dados 
com o mestre PROFIBUS-DP (estado 
data exchange).

-

Vermelho • Interrupção na conexão com o mestre DP.
• O gateway fieldbus UFF41B não reco-

nhece a taxa de transmissão PROFIBUS.
• Houve uma interrupção da rede.
• O mestre PROFIBUS-DP está fora de fun-

cionamento.

• Verificar a conexão PROFIBUS da uni-
dade.

• Verificar a configuração do mestre 
PROFIBUS-DP.

• Verificar todos os cabos na rede 
PROFIBUS.

Piscando 
vermelho 
(1Hz)

• O gateway fieldbus UFF41B reconhece a 
taxa de transmissão. Porém, o mestre DP 
não contata o gateway fieldbus UFF41B.

• O gateway fieldbus UFF41B não foi confi-
gurado no mestre DP ou foi configurado 
incorretamente.

• Verificar e corrigir o endereço de 
estação PROFIBUS ajustado no 
gateway fieldbus UFF41B e no sof-
tware de configuração do mestre DP.

• Verificar e corrigir a configuração do 
mestre DP.

• Para o planejamento de projeto, utilizar 
o arquivo GSD SEW_600D.GSD com 
a identificação Adv.Gateway UFF.

Estado do 
LED L18

Diagnóstico Solução de problemas

Verde • O hardware do PROFIBUS está em 
ordem. 

-

Verde 
piscando
(1 Hz)

• O endereço de estação PROFIBUS nas 
chaves DIP está com ajuste maior que 
125. Se o endereço de estação PRO-
FIBUS estiver ajustado acima de 125, o 
gateway fieldbus UFF41B utiliza o ende-
reço da estação PROFIBUS 4.

1. Verificar e corrigir o endereço de 
estação PROFIBUS ajustado nas 
chaves DIP.

2. Volte a ligar todos os conversores de 
frequência. O endereço PROFIBUS 
alterado só é adotado após o 
reinício. 

Laranja • O opcional UFF41B é inicializado. -
I
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4.9 Blindagem e instalação de cabos de rede
Utilizar exclusivamente cabos e elementos de conexão blindados que também atendam
às exigências da categoria 5, classe D, conforme IEC  11801 edição 2.0.
A blindagem correta do cabo de rede atenua as interferências elétricas que costumam
ocorrer em ambientes industriais. Tomar as seguintes medidas para otimizar a blin-
dagem dos cabos:
• Apertar com a mão os parafusos de fixação de conectores, módulos e cabos de

compensação de potencial.
• Utilizar exclusivamente conectores com carcaça de metal ou metalizada.
• Instalar a blindagem no conector em uma larga superfície de contato.
• Colocar a blindagem do cabo de rede em ambos os lados.
• Não instalar os cabos de sinal e de rede em paralelo com cabos de potência (cabos

do motor), mas sim em eletrodutos separados.
• Em ambientes industriais, utilizar eletrodutos metálicos ligados à terra.
• Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao

outro e com o menor trajeto possível.
• Evitar prolongar os cabos de rede utilizando conectores.
• Instalar o cabo de rede junto às superfícies aterradas existentes.

CUIDADO!
Em caso de oscilações no potencial de terra, uma corrente de compensação pode fluir
através da blindagem conectada em ambos os lados que também está conectada ao
potencial de terra (PE). Neste caso, garantir uma compensação de potencial suficiente
segundo os regulamentos VDE em vigor.
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5 Configuração do gateway fieldbus UFx41B e do conversor
5.1 Descrição das funções gateway
5.1.1 Introdução

Com o gateway fieldbus UFF41B e UFR41B, a SEW-EURODRIVE oferece soluções
inovativas para integrar a tecnologia de conversores SEW em sistemas fieldbus.
Para tal, os dados de processo do controle de nível superior no gateway fieldbus são
processados e transmitidos via CAN (SBus) para as unidades conectadas no gateway
fieldbus. Gateways fieldbus do tipo UFx41B podem transmitir até 64 dados de processo
(PD) do fieldbus para até 16 unidades escravo de nível inferior. O comprimento de
dados por unidade escravo é limitado em 16 dados de processo. 
Dois tipos diferentes de configuração de unidade são suportadas:
• Configuração auto-setup

Para a configuração automática do gateway fieldbus e das unidades conectadas
• Configuração definida pelo usuário

Para a configuração individual do comprimento de dados de processo e da conexão
CAN das unidades escravo individuais.

Funções especiais do gateway fieldbus UFx41B são o backup de dados e a restauração
de dados (ver capítulo "Backup de dados", item "Mecanismo de restauração") após a
troca de uma unidade escravo. Para tal, todos os parâmetros das unidades escravo
conectadas são salvas no cartão SD do gateway fieldbus e uma possível troca de uni-
dade é monitorada. Se uma unidade for trocada, o gateway fieldbus carrega automati-
camente os parâmetros da unidade para a unidade reposta.
A configuração do gateway fieldbus é realizada no MOVITOOLS® MotionStudio utili-
zando o tool "UFx Gateway Configurator". 

5.1.2 Autosetup

A função "Autosetup" é ativada no tool "UFx Gateway-Configurator". O autosetup
resulta em uma configuração automática do gateway fieldbus e das unidades escravo
conectadas no gateway, que cobrem de modo otimizado um ampla faixa de aplicações.
A função "Autosetup" executa as seguintes configurações automaticamente:
• Parada da comunicação de dados de processo na direção do SBus.
• Escaneamento do system bus CAN 1 para detectar as unidades conectadas

(MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B; até no máx. 16 unidades)
• Atribuição da largura dos dados de processo: 6 dados de processo com MOVIAXIS®

3 dados de processo com MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B
• Configuração dos objetos de dados de processo necessários (PDO) dos módulos de

eixo MOVIAXIS®

• Salvando a configuração no gateway fieldbus UFx41B (sem backup de dados)
C
D
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• Início da comunicação de dados de processo

Durante o escaneamento de unidade, as primeiras 16 unidades encontradas serão ado-
tadas na configuração da unidade escravo salva no gateway fieldbus.
Se o valor de 64 PD for excedido devido aos comprimentos de dados de processo ajus-
tados para as unidades escravo individuais, a aplicação gateway reduz automatica-
mente os comprimentos de dados de processo das unidades escravo. Neste caso,
3 PDs são ajustadas para as unidades escravo do MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B.
Os comprimentos PD livres restantes são divididos pela quantidade de unidades
escravo MOVIAXIS®. Isso resulta no comprimento de dados de processo para as uni-
dades MOVIAXIS® individuais. Este procedimento é válido com ou sem autosetup.

12082AEN

NOTA
A função "Autosetup" parte do princípio de que todas as unidades escravo estão
conectadas no system bus CAN 1. O escaneamento é realizado utilizando apenas o
system bus CAN 1.
As palavras de início na representação de processo são ajustadas de modo que os
dados do escravo sejam subsequentes e que não se sobreponham.
A configuração autosetup é salva no gateway fieldbus UFx41B e é verificada através
de escaneamento cada vez que a alimentação elétrica for ligada.
Para que a comunicação e a configuração das unidades MOVIAXIS® possam ser rea-
lizadas com êxito, o nível de parametrização MOVIAXIS® "Planning Engineer" deve
ser ajustado.
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5.1.3 Configuração definida pelo usuário

A função "Customized configuration" (Configuração definida pelo usuário) possibilita
um configuração individual da largura de dados de processo e a utilização da conexão
CAN 2 no gateway fieldbus. Através da divisão das unidades escravo entre as duas
interfaces CAN do gateway fieldbus, o tempo de ciclo CAN pode ser reduzido. Assim,
é possível aumentar o desempenho na transmissão de dados.
Na configuração definida pelo usuário, você pode configurar o comprimento de dados
de processo para cada unidade escravo, a palavra de início na representação de pro-
cesso na direção do fieldbus, e o SBus (CAN 1 ou CAN 2). A palavra de início e o com-
primento de dados são idênticos para os dados de entrada e de saída de processo da
unidade escravo.

A partir destes dados, o gateway fieldbus determina automaticamente o tempo de ciclo
para as duas interfaces CAN e a quantidade, o comprimento de dados e as CAN IDs
dos objetos de dados de processo (PDO) em SBus. O tempo de ciclo das duas inter-
faces CAN é sempre o mesmo.
Pressionando o botão [Apply configuration], os dados de configuração são salvos no
gateway fieldbus. Estes dados se referem à quantidade de unidades escravo e sua lar-
gura de dados de processo, bem como a sua conexão no system bus CAN 1 ou system
bus CAN 2 e seu tempo de timeout. Além disso, os ajustes necessários para estabe-
lecer a comunicação com o gateway fieldbus são executados automaticamente nas uni-
dades escravo MOVIAXIS®. Para unidades MOVIAXIS®, nas quais a função "autosetup
of process data" (autosetup dos dados de processo) estiver desligada (campo de
seleção "Autosetup process data" em "Off"), o usuário tem que parametrizar os dados
de processo nas unidades escravo respectivamente.
Uma alteração da configuração de dados de processo no gateway fieldbus só se torna
ativa quando o botão [Apply configuration] for pressionado mais uma vez.

12103AEN
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5.1.4 Configuração do gateway fieldbus e unidades escravo

Se as funções "Autosetup" ou "Customized configuration" forem executadas com o tool
"UFx Gateway Configurator", é necessário ajustar os parâmetros das unidades escravo
(MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B) como descrito nos próximos itens.

Ajuste do servoconversor MOVIAXIS®

A comunicação de dados de processo no módulo de eixo é configurada automatica-
mente para cada unidade escravo MOVIAXIS® se o gateway fieldbus foi configurado
utilizando a função "Autosetup" ou em caso de configuração definida pelo usuário desta
unidade escravo, se a função "Autosetup process data = ON". Apenas os objetos de
dados de processo necessários para a comunicação entre o gateway fieldbus e o
módulo de eixo MOVIAXIS® são configurados. O processamento posterior dos dados
de processo no interior da unidade depende da aplicação e não é afetado pela configu-
ração através do gateway fieldbus.

12083AEN

NOTA
• Para garantir que a troca de dados de processo e uma engenharia entre o gateway

fieldbus e unidades escravo ocorram simultaneamente, observar que nenhuma
outra comunicação eixo-para-eixo entre as unidades escravo individuais tenha
sido configurada utilizando a mesma rede CAN.

• Se uma aplicação requerer uma comunicação eixo-para-eixo, deve-se utilizar
a rede CAN 2 do módulo de eixo para MOVIAXIS® e a rede livre CAN para
MOVIDRIVE® B.
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Ajuste dos conversores MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B

Com MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, não há nenhuma parametrização automática
através da função "Autosetup". Neste caso, é necessário realizar os seguintes ajustes
para a operação dos conversores MOVIDRIVE® B ou MOVITRAC® B (ver figura
abaixo) via gateway fieldbus UFx41B.

Para o controle do conversor MOVIDRIVE® B ou MOVITRAC® B via gateway fieldbus,
antes este deve ser comutado para Control signal source (P101) e Setpoint source
(P100) = SBus1. Com o ajuste em SBus1, o conversor é parametrizado para o setor do
valor nominal do gateway fieldbus. Assim, o conversor reage aos dados de saída de
processo enviados pelo controlador programável mestre.
É necessário ajustar o tempo de timeout SBus1 timeout interval (P883) com valor dife-
rente de 0 ms para parar o conversor em caso de comunicação SBus com irregulari-
dades. Recomendamos um valor na faixa 50 - 200 ms. O controlador de nível superior
sinaliza a ativação da fonte de sinal de controle e de valor nominal SBus na palavra de
estado com o bit "Modo SBus ativo".
O controlador de nível superior sinaliza a ativação da fonte de sinal de controle e de
valor nominal SBus na palavra de estado com o bit "Modo Fieldbus ativo". Por motivos
de segurança técnica, o conversor MOVIDRIVE® B deve ser liberado para o controle
através do gateway fieldbus também no lado dos bornes. Portanto, os bornes devem
ser conectados e programados de modo que o conversor seja liberado pelos bornes
de entrada. A variante mais simples para liberar o conversor no lado dos bornes é,
p. ex., a comutação do borne de entrada DIØØ (função /REG. BLOQUEADO) para
MOVIDRIVE® B e DI01 = ANTI-HORÁRIO/Parada para MOVITRAC® B com o sinal de
+24 V e a programação dos outros bornes de entrada em SEM FUNÇÃO.

11845AEN
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5.1.5 Backup de dados

Para tal, todos os parâmetros das unidades escravo conectadas são salvas no cartão
de memória SD do gateway fieldbus e uma possível troca de unidade é monitorada.
Além disso, o gateway fieldbus monitora uma possível troca de unidade; neste caso
transmite automaticamente os parâmetros da unidade para a unidade reposta. Neste
processo, os jogos de parâmetros das unidades escravo e os dados de configuração
do gateway fieldbus UFx41B são salvos no cartão de memória SD do gateway fieldbus,
sendo utilizadas durante a troca de unidade.

NOTAS
• Parametrizar o parâmetro P881 Endereço SBus em ordem crescente nos valores

1 - 16 se a unidade estiver conectada no system bus CAN1 do gateway fieldbus.
Principalmente em caso de utilização de blocos de eixo MOVIAXIS®, deve-se
ajustar o endereço básico do system bus CAN 1 do bloco de eixo para valores > 0.

• Parametrizar o parâmetro P881 Endereço SBus em ordem crescente nos valores
17 - 34 se a unidade estiver conectada no system bus CAN 2 do gateway fieldbus.

• O endereço SBus 0 é utilizado pelo gateway fieldbus UFx41B e por essa razão não
deve ser utilizado.

• Parametrizar P883 Timeout SBus nos valores 50 - 200 ms.
• Para MOVIDRIVE® B, parametrizar P889 / P899 Canal de parametrização 2 = ON.

12090AEN
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Assim, o gateway fieldbus serve como memória de dados para os registros de dados
das unidades escravo e para os dados de colocação em operação do gateway fieldbus.
Após ter colocado o sistema de acionamentos em operação, os registros de dados são
copiados na memória de dados (cartão SD) pressionando o botão [Data backup].
Através desta função, são salvos os jogos de parâmetros de cada unidade escravo,
seus identificadores UUID (Universally Unique Identifier) e os dados de configuração do
próprio gateway fieldbus. Se for necessário alterar a parametrização de algumas uni-
dades escravo após o backup de dados, esta alteração também deve ser atualizada no
âmbito do backup de dados. Isso pode ser realizado facilmente utilizando o botão [Save
data] da respectiva unidade escravo.
Em caso de uma nova inicialização do sistema, verifica-se se houve uma troca de eixo.
Se este for o caso, o registro de dados salvo é carregado automaticamente no eixo
reposto durante a colocação em operação. Este mecanismo funciona somente em uni-
dades que possuam um UUID (Universally Unique Identifier) (atualmente somente no
MOVIAXIS®).
Um update automático da unidade geralmente só é realizado em unidades escravo
gateway fieldbus. Ou seja, para unidades que possam ser introduzidas manualmente
pelo usuário na lista de unidades do gateway fieldbus utilizando a interface ou durante
o auto scan do system bus. Unidades conectadas ao SBus mas que não estão incluídas
na lista de unidades do gateway fieldbus não serão consideradas no backup de dados
nem na função de troca de unidade.

Salvar dados na 
cartão de 
memória SD

O pré-requisito para um update automático após uma troca de unidade é um sistema
colocado em operação, cujos registros de dados estejam disponíveis na memória de
dados (cartão de memória SD para UFx) do gateway fieldbus. Esses registros de dados
são gerados ativando a função "Data backup" utilizando o tool "UFx Gateway Configu-
rator". Além disso, é necessário garantir que a função de troca de unidade do gateway
fieldbus está ativada. Para tal, parametrizar a função "Unit replacement = ON" na ficha
de registro"Gateway parameters" do tool "UFx Gateway Configurator".
Durante o backup de dados, tanto os registros das unidades conectadas quanto os seus
UUIDs também são lidos e salvos na memória de dados. Adicionalmente, é salva a con-
figuração do gateway fieldbus.
Se desejar que a função de troca de unidade esteja ativa para todas as unidades da
lista de unidades, os respectivos parâmetros devem ser ligados antes de ativar o
backup de dados.
Os dados de processo SBus devem ser reiniciados pelo usuário após o término do
backup de dados. Através do bit 9 ("Configurado") indica-se no estado do gateway que
dados válidos encontram-se na memória de dados.
C
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Mecanismo de 
restauração

Se a função de troca de unidade do gateway fieldbus estiver ativada e o bit 9 ("Confi-
gurado") estiver colocado, durante a inicialização todas as unidades escravo serão veri-
ficadas se houve uma troca de unidade. Se uma unidade reposta for detectada, ela será
atualizada com o registro de dados armazenado na memória de dados se a função de
troca de eixo também estiver ativada para esta unidade escravo.
Se a função de troca de unidade para o gateway fieldbus estiver desativada, não se
verifica se houve uma troca de unidade. Assim não é realizado nenhum update das uni-
dades escravo.
Se houver uma irregularidade durante um update automático para uma unidade
escravo, não será estabelecida nenhuma comunicação de dados de processo com esta
unidade. Isso também é válido para irregularidades durante o update e para irregulari-
dades que ocorram durante a leitura dos identificadores UUID.

Update 
automático de 
unidade após um 
timeout de 
escravo

Uma possível causa para um timeout de escravo é uma troca de unidade com o sistema
em funcionamento. O identificador UUID da unidade será lido e comparado com o UUID
salvo assim que o timeout de escravo não estiver mais presente. 
Se uma troca de unidade for detectada, a função de troca de unidade para o gateway
fieldbus e para o respectivo escravo é ativada e o bit 9 é colocado no estado gateway
fieldbus. Então a respectiva unidade escravo será atualizada com o registro de dados
disponível na memória de dados.
O gateway fieldbus continuar a enviar a palavra de estado na representação de pro-
cesso do escravo atingido para o mestre fieldbus tanto durante a verificação do UUID
como também durante um possível update da unidade escravo. Os dados de processo
no SBus não são parados. O gateway fieldbus envia sinais "0" em todas as palavra de
dados de processo para a unidade escravo atingida.
Se ocorrerem irregularidades durante a verificação de UUID ou durante o download do
registro de dados, sinais "0" continuarão a ser enviados para a unidade escravo via
SBus. O gateway fieldbus introduz o bit de irregularidade e um código de irregularidade
na representação de processo deste escravo.
Caso a monitoração de timeout para um escravo esteja desativada, nenhum timeout de
escravo será comunicado. Por essa razão, também não se realiza nenhuma verificação
de troca de unidade durante a operação gateway. A função de troca de unidade durante
a inicialização do gateway fieldbus não é afetada por este ajuste.

NOTAS
É imprescindível observar durante a troca de unidade que o endereço SBus anterior
será colocado nas unidades repostas.
Isso é garantido durante a troca de um MOVIAXIS®, se o endereço no módulo de ali-
mentação não for alterado e se o gateway fieldbus estiver conectado no system bus
CAN 1 do bloco de eixo MOVIAXIS®.
Com MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, os endereços devem ser ajustados utilizando
parâmetros. Esse também é o caso para MOVIAXIS®, se o gateway estiver conectado
no CAN 2 do módulo de eixo.
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5.2 Sequência da colocação em operação
5.2.1 Verificação da instalação do hardware e dos ajustes de comunicação

• Verificação da conexão CAN entre o gateway fieldbus e as unidades escravo de
acordo com a documentação.

• Verificação das resistências de terminação (120 Ê) no gateway fieldbus UFx41B e
na última unidade escravo (ver também capítulo 4.3).

• Ajuste do endereço SBus e da taxa de transmissão (ver também 5.1.4)
Todas as unidades escravo conectadas no gateway fieldbus devem ter endereços
SBus diferentes, mas a mesma taxa de transmissão SBus.
Estes ajustes podem ser feitos com os controles manuais DBG60B, FBG11B
(somente para MOVITRAC® B) ou com MOVITOOLS® MotionStudio (ver capítulo
11.7.2).
– Parametrizar o parâmetro P881 Endereço SBus em ordem crescente nos valores

1 - 16 se a unidade estiver conectada no system bus CAN 1 do gateway fieldbus.
– O endereço SBus 0 é ocupado pelo gateway UFx41B e, por esta razão, não deve

ser utilizado.
– Parametrizar P883 Timeout SBus nos valores 50 - 200 ms.

5.2.2 Estabelecendo a conexão de engenharia

Proceder da seguinte maneira para configurar o MOVITOOLS® MotionStudio online:
1. Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio no menu inicial WINDOWS no seguinte

caminho:
"Início\Programas\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio.

2. Criar um projeto com nome e um local onde ele deva ser salvo.
3. Criar uma comunicação para poder se comunicar com suas unidades.
4. Escanear a sua rede (escaneamento de unidade). Para tal, clicar no botão [Start

network scan] [1] na barra de ferramentas.

64334AXX
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5. Certifique-se de que todas as unidades escravo conectadas no gateway fieldbus são
exibidas após o escaneamento de unidades. Se nenhuma unidade escravo for
encontrada, verificar a instalação (resistores de terminação CAN-rede) e controlar
se todas as unidades escravo têm endereços SBus diferentes e maiores que zero
(ver figura abaixo).

6. Selecionar o gateway UFx41B que deseja configurar e abrir o menu de contexto com
a tecla direita do mouse. Como resultado serão exibidos tools específicos da uni-
dade para realizar funções com as unidades.

7. Abrir o tool "UFx-Gateway Configurator" (ver figura abaixo).

12105ADE
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5.2.3 Configurando o gateway fieldbus

Autosetup Se desejar realizar a configuração através da função "Autosetup", pressionar o botão
[Autosetup] no tool "UFx Gateway Configurator". Todos os acionamentos são parados. 
Agora as unidades escravo conectadas no system bus CAN 1 são escaneadas e con-
figuradas automaticamente no MOVIAXIS®. Durante o tempo a execução da função
"Autosetup", o tool "UFx Gateway Configurator" mostra um símbolo de execução.
A função Autosetup atribui as seguintes larguras de dados de processo:
• 6 dados de processo para MOVIAXIS e
• 3 dados de processo para MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B
Com MOVIAXIS®, os objetos de dados de processo necessários (PDO) dos módulos
de eixo MOVIAXIS®  são configurados automaticamente.
Com MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, os endereços SBus, o timeout SBus e a taxa
de transmissão SBus para as unidades escravo devem ser configurados como descrito
no capítulo 5.1.4.
A quantidade de unidades escravo e de seus ajustes é salva no gateway fieldbus,
sendo verificada através de escaneamento das unidades escravo cada vez que a ali-
mentação elétrica for ligada.
Observar que a função "Autosetup" pressupõe a conexão de todas as unidades escravo
no system bus CAN 1. O escaneamento é realizado utilizando apenas o system bus
CAN 1.
Se a função "Autosetup" tiver sido realizada com êxito e se a comunicação fieldbus já
tiver sido estabelecida anteriormente, os dados de processo são inicializados e o tool
"UFx Gateway Configurator" indica a função com irregularidade.

Configuração 
definida pelo 
usuário

Se desejar realizar a configuração definida pelo usuário, pressionar o botão [Custo-
mized configuration] no tool "UFx Gateway Configurator". O tool "UFx Gateway Confi-
gurator" passa para a ficha de registro "Process data configuration". Pressionar o botão
[Process data - Stop]. Todos os acionamentos são parados.
A função "Customized configuration" possibilita um configuração individual da largura
de dados de processo e é necessária se unidades escravo estiverem conectadas no
system bus CAN 2 do gateway fieldbus.
Através da divisão das unidades escravo entre as duas interfaces CAN do gateway
fieldbus, o tempo de ciclo CAN pode ser reduzido. Assim, é possível atingir um desem-
penho maior na transmissão de dados.

12103AEN
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Ajustar para cada unidade escravo:
• o comprimento de dados de processo
• o tempo de timeout SBus
• a interface CAN (system bus CAN 1 ou system bus CAN 2), na qual a unidade

escrava está conectada.
O item no campo "Start word process image" é determinado automaticamente.
A palavra de início na representação de processo na direção fieldbus e o comprimento
de dados de processo são idênticos para os dados de entrada e de saída de processo
da unidade escravo.
Se pressionar o botão [Apply configuration], os ajustes serão executados automatica-
mente nas unidades MOVIAXIS® nas quais o parâmetro "autosetup process data" tiver
o valor "ON". Se o parâmetro "autosetup process data" tiver o valor "OFF", os ajustes
não serão realizados automaticamente na respectiva unidade MOVIAXIS® e devem ser
realizados posteriormente pelo usuário.
Se pressionar o botão [Process data - Start], é iniciada a comunicação entre o gateway
fieldbus e a unidade escravo. O símbolo a seguir surge se a comunicação tiver sido
estabelecida com êxito.

5.2.4 Últimos ajustes nas unidades escravo

Executar o tool "Assistente de colocação em operação" para cada unidade, visto que
você tem acesso a todos os parâmetros das unidades escravo via interface de enge-
nharia do gateway fieldbus. Isso adapta o conversor para o motor conectado e, caso
necessário, adapta os circuitos do controlador do conversor para as condições de carga
da aplicação.
Caso disponível, você também pode carregar um arquivo de parâmetros compatível
para o conversor / servoconversor. Neste processo, é necessário observar que o ende-
reço SBus e principalmente a taxa de transmissão não sejam alteradas.

• MOVIAXIS®

A comunicação de dados de processo no módulo de eixo é configurada automatica-
mente para cada unidade escravo MOVIAXIS® se o parâmetro gateway "autosetup
process data" para esta unidade tiver o valor "ON". Apenas os objetos de dados de
processo necessários para a comunicação entre o gateway fieldbus e o módulo de
eixo MOVIAXIS® são configurados.

12107AXX

NOTA
Principalmente com MOVIAXIS®, é necessário verificar os ajustes de comunicação
dos PDOs IN e PDOs OUT. Se os ajustes de comunicação tiverem sido alterados
através da transferência do jogo de parâmetros, é possível corrigir esses ajustes rea-
lizando uma nova transferência da configuração definida pelo usuário ou executando
mais uma vez a função "Autosetup".
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O processamento posterior dos dados de processo no interior da unidade depende
da aplicação e não é afetado pela configuração através do gateway fieldbus.
Após a configuração do gateway fieldbus, é possível prosseguir com a parametri-
zação dos módulos de eixo MOVIAXIS® individuais. Para tal, utilizar os tools "PDO
Editor" ou "Pasta de parâmetros" para executar as ligações necessárias dos PDOs
IN e OUT utilizados pelo gateway fieldbus com as respectivas palavra de controle e
de estado.

• MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B
Visto que o gateway fieldbus não realiza nenhuma configuração automática nestes
conversores, verificar mais uma vez os ajustes descritos no capítulo 5.1.4.
Observar que os seguintes parâmetros não sejam alterados durante a parametri-
zação dos conversores para adaptação à sua aplicação:
– P101 Fonte do sinal de controle 
– P101 Fonte do valor nominal
– P880 / P890 Protocolo SBus
– P881 / P891 Endereço SBus
– P884 / P894 Taxa de transmissão SBus 
– P883 / P892 Intervalo de timeout SBus
C
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5.2.5 Monitoração e controle de dados de processo

Diagnóstico de 
dados de 
processo

No tool "UFx Gateway Configurator", abrir a ficha de registro "Process data monitor"
(ver figura abaixo).

Verificar os dados entre o gateway fieldbus e o controlador de nível superior. Para con-
figurar os diversos formatos numéricos para os campos numéricos individuais, clicar a
tecla direita do mouse.

12084AEN
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Verificação das 
unidades escravo

Para verificar se a comunicação entre o gateway fieldbus e a unidade escravo funciona
corretamente, proceder da seguinte maneira:
• MOVIAXIS®

Através do PDO Editor, é possível verificar os dados de processo. Os objetos de
dados de processo de entrada (IN PDO) e os objetos de dados de processo de saída
(OUT PDO) são exibidos (ver figura abaixo).

• MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B
No MOVITOOLS® MotionStudio, é possível verificar os dados de processo com o
tool "Parameter tree" no grupo de parâmetros 09 Bus diagnostics (ver figura abaixo).
Os dois tools "UFx Gateway Configurator" e "Parameter tree" podem ser exibidos
paralelamente (ver figura abaixo).

12085AEN
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Especificação 
manual (forçar) 
de dados de 
saída de 
processo

O monitor de dados de processo oferece ao usuário a opção de especificar dados de
saída de processo manualmente sem controlador de nível superior (intervenção cha-
mada forçar).

Ativar o modo "Force" e introduzir os valores nos campos ativados agora. Se pressionar
o botão "Send process data", serão enviados os valores introduzidos pelo usuário para
as unidades escravo via SBus, em vez dos valores recebidos através do fieldbus. Os
dados de entrada de processo não podem ser especificados manualmente.
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5.2.6 Salvando dados do conversor no gateway fieldbus e com MOVITOOLS® MotionStudio

Após a configuração do gateway fieldbus ter sido realizada com êxito, e após a con-
clusão e verificação da parametrização das unidades escravo, é possível salvar os
parâmetros de conversor das unidades escravo no cartão SD do gateway fieldbus e no
seu PC com a ajuda do gerenciamento de projetos do MOVITOOLS® MotionStudio.

Backup de dados 
no cartão de 
memória SD do 
gateway fieldbus

Se desejar salvar os dados das unidades escravo no cartão de memória SD do gateway
fieldbus, passar para a ficha de registro [Data backup] no tool "UFx Gateway Configu-
rator" e pressionar o botão [Data backup]. Para tal, todos os acionamentos devem ser
parados e a comunicação de dados de processo deve ser parada.
Clicando o botão [Data backup] das unidades escravas exibidas, o jogo de parâmetros
desta unidade é copiada no cartão SD do gateway fieldbus.
Ajustando a função "Automatic update" para "OFF", a função "restore" é desativada
para essa unidade após a troca da unidade (ver também capítulo 5.1.5).

Backup de dados 
utilizando o 
gerenciamento 
de projetos no 
MOVITOOLS® 
MotionStudio

Para fazer o planejamento de projeto nas unidades disponíveis na rede, proceder da
seguinte maneira:
1. Passar para a visualização de rede com a ficha de registro "Network view".
2. Executar um escaneamento da unidade.

Isso exibirá todas as unidades fisicamente disponíveis e as unidades que podem ser
acessadas online.

3. Selecionar a unidade que deseja configurar.
4. Arrastar a unidade escaneada da visualização de rede para a visualização de pro-

jeto ("drag and drop") ou selecionar o comando [Project unit] no menu de contexto.

Como resultado, abre-se a janela "Project unit".
5. Usar o nome (assinatura) da unidade que pode ser acessada online.
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6. Clicar o botão [Finish].
Como resultado, os parâmetros são transferidos da unidade que pode ser acessada
online para a memória RAM.

7. Confirmar com [OK].
Como resultado, o minissímbolo no nó da unidade desaparece da visualização da
rede.

8. Salve o seu projeto.
Como resultado, os parâmetros são transferidos da memória RAM para o arquivo de
parâmetros, onde será salvo de modo permanente.

NOTA
Proceder da seguinte maneira se NÃO quiser adotar o nome (assinatura) da unidade
que pode ser acessada online:
• Introduzir uma nova assinatura.
• Ativar o campo de controle "Accept signature in online unit".
Desta forma, você garante que a unidade possa ser identificada claramente no futuro.
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5.2.7 Processamento de irregularidades e mensagens de estado

O gateway fieldbus diferencia entre mensagens de estado e mensagens de irregulari-
dades do gateway fieldbus e das unidades escravas individuais. Para cada escravo,
uma palavra de estado é salva em um parâmetro individual. A tabela abaixo apresenta
uma visão geral da atribuição dos bits individuais da palavra de estado do escravo.

O estado do gateway fiedbus é salvo em um parâmetro em código de bits. A tabela
abaixo apresenta uma visão geral da atribuição dos bits individuais da palavra de
estado do gateway fieldbus. O estado do gateway fieldbus resulta da conexão ORing
dos bits no estado individual do escravo se a atribuição de bits no estado do escravo e
do gateway fieldbus corresponder.

Assim, é possível um diagnóstico detalhado de irregularidade. Por exemplo, se o
gateway fieldbus indicar uma irregularidade de configuração durante a configuração (bit
3), é possível identificar o escravo onde essa irregularidade ocorreu a partir do estado
do escravo. Os bits que indicam uma irregularidade são resetados com um reset de irre-
gularidade (bit 0 - 5, bit 11, bit 15, bit 30).

Palavra de estado do escravo

Bit Atribuição

2 Timeout do escravo

3 Irregularidade de configuração no planejamento de projeto

4 Irregularidade de configuração dos dados de processo

5 Irregularidade de update

9 Backup de dados

10 Update está sendo realizado

11 Troca de eixo foi detectada

15 Irregularidade no backup de dados

17 Irregularidade durante a leitura dos identificadores UUID durante o backup de dados

30 Updade da unidade após timeout

Palavra de estado do gateway fieldbus

Bit Atribuição

0 Falha

1 Timeout de fieldbus

2 Timeout do escravo

3 Irregularidade de configuração no planejamento de projeto

4 Irregularidade de configuração dos dados de processo

5 Irregularidade de update

6 Dados de processo iniciados

7 Dados de processo parados

8 Configurado

9 Backup de dados

10 Update está sendo realizado

11 Troca de eixo foi detectada

12 Escaneamento da rede

13 Autosetup dos escravos

14 Inicialização SBus

15 Irregularidade durante backup de dados

30 Updade da unidade após timeout
C
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Irregularidade de 
comunicação 
entre o gateway 
fieldbus e a 
unidade escravo

Se o gateway fieldbus detectar um timeout durante a comunicação com uma unidade
escravo, o gateway fieldbus mostra automaticamente o número de irregularidade F111
na primeira palavra da representação do processo desta unidade escravo.
Um timeout é detectado através da monitoração da comunicação de processo entre o
gateway fieldbus e a unidade escravo. Uma irregularidade de comunicação é automa-
ticamente resetada assim que a falha for eliminada.
Para que o gateway fieldbus possa comunicar os estados de irregularidade das uni-
dades conectadas para o controlador de nível superior, os seguintes parâmetros devem
ser ajustados:
• MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B

P873 = Palavra de estado 1 ou palavra de estado 3
• MOVIAXIS® (ver figura seguinte)

Ajustes da palavra de estado:
– Campo de seleção "Layout": Layout/código de irregularidade programáveis
– Campo de seleção "Bit 5: Malfunction"
Esta palavra de estado é vinculada com o respectivo objeto de dados de processo
de saída (ver figura abaixo).
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Timeout de 
fieldbus

O gateway fieldbus detecta uma interrupção da comunicação com o controlador de
nível superior (mestre fieldbus). Neste caso, o gateway fieldbus envia sinais "0" na sua
visualização de processo a todas as unidades escravo, parando assim todos os acio-
namentos através da rampa de parada rápida ajustada. A comunicação de fieldbus
volta a ser estabelecida quando o timeout de fieldbus for eliminado.

IDs CAN utilizadas
As seguintes IDs CAN são utilizadas entre o gateway fieldbus e as unidades escravo.

NOTA
O gateway fieldbus não verifica a parametrização correta da palavra de estado. Uma
parametrização diferente tem como resultado que o controlador não detecta correta-
mente os timeouts de comunicação para as unidades escravo ou outras irregulari-
dades.

Quantidade de Cálculo de IDs CAN das

dados de processo por 
acionamento

telegramas CAN entradas de 
processo PI

saídas de processo PO

3 dados de processo para 
MOVIDRIVE® B e 
MOVITRAC® B

1 telegrama CAN 8 x endereço SBus 8 x endereço SBus + 1

1 a 4 dados de processo 
para MOVIAXIS®

1 telegrama CAN 8 x endereço SBus + 3 8 x endereço SBus + 0

5 a 8 dados de processo 
para MOVIAXIS®

2 telegramas CAN 1. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 3

2. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 4

1. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 0

2. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 1

9 a 12 dados de processo 
para MOVIAXIS®

3 telegramas CAN 1. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 3

2. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 4

3. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 5

1. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 0

2. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 1

3. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 2

13 a 16 dados de processo 
para MOVIAXIS®

4 telegramas CAN 1. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 3

2. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 4

3. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 5

4. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 7

1. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 0

2. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 1

3. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 2

4. Telegrama CAN:
8 x endereço SBus + 6

NOTAS
Um telegrama de sincronização também é enviado para manter a consistência de
dados.
SyncID para CAN 1 e CAN 2 = 1
Esta norma de cálculo permite a consistência das IDs com as IDs calculadas para
MOVIAXIS® utilizando o editor de tecnologia "Posicionamento de um eixo".
C
S

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



6Planejamento de projeto e colocação em operação no fieldbus DeviceNet
Validade dos arquivos EDS para o opcional UFF41B
6 Planejamento de projeto e colocação em operação no fieldbus 
DeviceNet

Este capítulo fornece informações sobre o planejamento de projeto do mestre
DeviceNet e sobre a colocação em operação do gateway fieldbus UFF41B para ope-
ração com fieldbus.

6.1 Validade dos arquivos EDS para o opcional UFF41B

O arquivo EDS atual SEW_GATEWAY_UFF.eds está disponível para a configuração
do mestre (scanner DeviceNet) para o UFF41B.
Para montar a rede DeviceNet através do gateway fieldbus UFF41B, é necessário ins-
talar os seguintes arquivos com o software RSNetWorx. Proceder da seguinte maneira:
• Selecionar no RSNetWorx o item de menu [Tools] / [EDS Wizard]. Em seguida, o

programa pergunta pelos nomes do arquivo EDS e do arquivo de ícone. 
• Os arquivos são instalados. Informações detalhadas sobre a instalação do arquivo

EDS encontram-se na documentação de RSNetWorx de Allen Bradley.
• Após a instalação, a unidade está disponível na "device list" sob o registro

"Vendor/SEW EURODRIVE GmbH".

NOTA
A versão atual do arquivo EDS para a UFF41B está disponível na homepage da SEW
(http://www.sew-eurodrive.com), item "Software".

NOTA
Os itens no arquivo EDS não devem ser alterados ou complementados. A SEW-
EURODRIVE não assume nenhuma responsabilidade por funcionamento incorreto do
conversor causado por modificação do arquivo EDS!
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6.2 Configuração do CLP e do mestre (scanner DeviceNet)
Os seguintes exemplos são adaptados para o CLP Allen Bradley ControlLogix
1756-L61, em conjunto com o software de programação RSLogix 5000 e o software de
configuração DeviceNet RSNetWorx for DeviceNet.
Após acrescentar o scanner DeviceNet para a configuração I/O, é selecionado o
arquivo *.dnt que contém a configuração DeviceNet. Para ver e editar a configuração
DeviceNet, é possível iniciar RSNetWorx a partir desta caixa de diálogo (ver figura
abaixo).

No RSNetWorx for DeviceNet é possível acrescentar as unidades desejadas na visua-
lização gráfica através de um escaneamento online ou de "drag & drop" (ver figura
abaixo). O endereço especificado abaixo do símbolo da unidade é (aqui: 02), deve ser
idêntico ao endereço MAC ID ajustado no UFF41B utilizando chaves DIP. Se as uni-
dades necessárias não estiverem na lista de seleção, é necessário registrar os arquivos
EDS respectivos através de [Tools] / [ Wizard].
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Através da leitura das "device properties" (características do dispositivo) no modo
online, é possível verificar e ajustar a "Pd configuration" (configuração dos dados de
processo) do UFF41B (ver figura abaixo).

O parâmetro "Pd configuration" indica a quantidade (1 ... 64) de palavras de dados de
processo (16 bits) e determina os parâmetros I/O para o scanner DeviceNet (ver figura
abaixo).
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Após acrescentar o gateway fieldbus UFF41B na "Scanlist", é necessário ajustar a
quantidade de bytes polled I/O para 2 × quantidade de PD (p. ex., PD = 16, quantidade
de bytes de entrada polled = 32 e bytes de saída = 32) utilizando "Edit I/O Parameters".
Após salvar e fazer o download da configuração DeviceNet no scanner, pode-se fechar
o RSNetWorx.
Dependendo da configuração DeviceNet e das regras de mapeamento no scanner, os
dados provenientes e destinados às unidades DeviceNet são embalados entre o
scanner e as tags I/O locais do processador Logix e transmitidos para um array DINT.
Para evitar uma busca manual dos dados de uma determinada unidade neste array,
a ferramenta "DeviceNet Tag Generator" pode gerar automaticamente comandos
de copiar e 2 controller tags (Input & Output como array de byte) para cada unidade
DeviceNet.
O nome da tag contém o MAC ID da unidade DeviceNet e o identificador POL_I para
polled input data ou POL_O para polled output data (ver figura abaixo).
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6.3 Exemplos de planejamento de projeto no RSLogix 5000
6.3.1 Gateway fieldbus UFF41B com 16 palavras de dados de processo

1. Ajustar as respectivas chaves DIP do UFF41B para
• adequar a taxa de transmissão à rede DeviceNet
• ajustar o endereço (MAC ID) para um valor sem utilização

2. Inserir o gateway fieldbus UFF41B na configuração DeviceNet de acordo com o
capítulo "Configuração do CLP e do mestre (scanner DeviceNet)".

3. Ajustar a quantidade de palavras de dados de processo do gateway fieldbus
UFF41B para 16.

4. Agora, a integração no projeto RSLogix pode ser realizada.
Para tal, criar uma tag controller com o tipo de arquivo definido pelo usuário para
obter uma interface simples para os dados de processo dos conversores (ver figura
abaixo).

A descrição (Description) para os dados de entrada e saída de processo da tag con-
troller pode ser realizada de modo compatível com a definição dos dados de pro-
cesso (PD) nos conversores.

5. Para copiar os dados do gateway fieldbus UFF41B para as novas estruturas de
dados, são acrescentados comandos CPS na "MainRoutine" que lêem os dados da
I/O local (ver figura abaixo).
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Observar que estes comandos CPS sejam realizados após a
DNet_ScannerInputsRoutine gerada automaticamente (com o gerador de tag
DeviceNet).

Para copiar os dados das novas estruturas de dados para o gateway fieldbus
UFF41B, são acrescentados comandos CPS na "MainRoutine" que transmite os
dados para a I/O local. 
Observar que estes comandos CPS sejam realizados antes da
DNet_Scanner_OutputsRoutine gerada automaticamente (com o gerador de tag
DeviceNet).

11963AXX

11964AXX
P
E

00

I

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



6Planejamento de projeto e colocação em operação no fieldbus DeviceNet
Exemplos de planejamento de projeto no RSLogix 5000
6. Por fim, o projeto é salvo e transmitido para o CLP. O CLP é colocado no Modo RUN
e o bit de controle Scanner CommandRegister.Run é colocado em "1" para ativar a
troca de dados via DeviceNet.
Agora, você pode ler os valores atuais do gateway fieldbus UFF41B e escrever os
valores nominais.

Os dados de processo devem ser idênticos aos valores exibidos no configurador do
gateway no MOVITOOLS® MotionStudio (ver capítulo "Configuração do gateway
fieldbus UFx41B e dos conversores").
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6.3.2 Acesso aos parâmetros do gateway fieldbus UFF41B

Para obter um acesso de leitura simplificado aos parâmetros gateway fieldbus UFF41B
via Explicit Messages e Objeto de registro, siga os seguintes passos:
1. Criar uma estrutura de dados definida pelo usuário "SEW_Parameter_Channel" (ver

figura abaixo).

2. Definir as seguintes tags controller(ver figura abaixo).

3. Criar um bloco para executar o comando "ReadParameter" (ver figura abaixo).

• Para o contato, selecionar a tag "ReadParameterStart".
• Para o Message Control, selecionar a tag "ReadParameter".
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4. Clicar em  no comando MSG para abrir a janela "Message Configuration" (ver
figura abaixo).

Selecionar "CIP Generic" como "Message Type". Preencher os outros campos na
seguinte ordem:
A Source Element = ReadParameterRequest.Index
B SourceLength = 12
C Destination = ReadParameterResponse.Index
D Class = 7hex
E Instance = 1
F Attribute = 4hex
G Service Code = ehex

O "Service Type" (tipo de serviço) é ajustado automaticamente.

5. A unidade de destino deve ser especificada na ficha de registro "Communication"
(ver figura abaixo).

O caminho (campo de introdução "path") é composto pelo seguinte:
• Nome do scanner (p. ex., DNet_Scanner)
• 2 (sempre 2)
• Endereço de escravo (p. ex., 11)
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6. Após o download das alterações no CLP, o índice do parâmetro a ser lido pode
ser introduzido em ReadParameterRequest.Index. Alterando o bit de controle
ReadParameterStart para "1", o comando de leitura é executado uma vez (ver figura
abaixo).

Na resposta ao comando de leitura, ReadParameterResponse.Index deve indicar o
índice lido e ReadParameterResponse.Data deve conter os dados lidos. Neste
exemplo, o tempo de timeout do gateway fieldbus UFF41B (Index 8606) ajustado
pelo scanner foi lido (012Chex Ô 0,3 s).
Na pasta de parâmetros do MOVITOOLS® MotionStudio (ver figura abaixo), é pos-
sível verificar o valor. O tooltip indica p. ex., índice, subíndice, fator etc. do parâ-
metro.

11966BXX

11969AXX
P
E

00

I

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



6Planejamento de projeto e colocação em operação no fieldbus DeviceNet
Exemplos de planejamento de projeto no RSLogix 5000
6.3.3 Acesso aos parâmetros de unidade de unidades de nível inferior

O acesso a parâmetros de unidade, p. ex., de um MOVITRAC® B, que é conectado via
SBus 1 ao gateway fieldbus UFF41B, é idêntico ao acesso a parâmetros de unidade no
próprio gateway fieldbus UFF41B (ver capítulo "Acesso a parâmetros do gateway
fieldbus UFF41B").
A única diferença é que, p. ex., Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 deve
estar ajustado em 3 e Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 deve estar ajus-
tado para o endereço SBus do MOVITRAC® B no qual o UFF41B está conectado (ver
figura abaixo).

Neste exemplo, o MOVITRAC® B conectado no system bus CAN 1 do opcional UFF41B
com endereço SBus 7 lê o valor 150 rpm do parâmetro P160 Valor nominal fixo n11
(Index 8489).
A lista dos subcanais e subendereços encontra-se no capítulo seguinte. 
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Apenas algumas alterações são necessárias para o acesso de escrita de um parâmetro
de unidades de nível inferior.
• Criar as tags controller (ver figura abaixo).

• Criar um bloco para executar o comando "WirteParameter" (ver figura abaixo).

Para o contato, selecionar a tag "WriteParameterStart".
Para o Message Control, selecionar a tag "WriteParameter".

• Clicar em no comando MSG para abrir a janela "Message Configuration" (ver
figura abaixo).

Preencher os campos na seguinte ordem:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– Source Length = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex

O "Service Type" (tipo de serviço) é ajustado automaticamente.
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• Após o download das alterações no CLP, o índice e o valor que devem ser escritos
no parâmetro podem ser introduzidos nas tags WriteParameterRequest.Index e
WriteParameterRequest.Data. Alterando o bit de controle WriteParameterStart para
"1", o comando de escrita é executado uma vez (ver figura abaixo).

Na resposta ao comando de escrita, WriteParameterResponse.Index deve indicar o
índice escrito e WriteParameterResponse.Data deve conter os dados escritos.
Neste exemplo, o MOVITRAC® B conectado no system bus CAN 1 do opcional
UFF41B com endereço SBus 1 descreveu o valor 150 rpm do parâmetro P160 Valor
nominal fixo n11 (Index 8489).
É possível verificar o valor na pasta de parâmetros do MOVITOOLS® MotionStudio
ou no PLC editor. O tooltip indica p. ex., índice, subíndice, fator etc. do parâmetro.
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7 Características de operação com a DeviceNet
7.1 Troca de dados de processo
Polled I/O As mensagens polled I/O correspondem aos telegramas de dados de processo para

o gateway fieldbus UFF41B. Neste caso, é possível realizar a troca de no máximo
64 palavras de dados de processo entre o controlador e o  gateway fieldbus UFF41B.
O comprimento dos dados de processo é ajustado através do scanner DeviceNet.

Comportamento 
de timeout com 
polled I/O

O timeout é acionado pelo opcional UFF41B. O tempo de timeout deve ser ajustado
pelo mestre após o estabelecimento da conexão. A especificação DeviceNet não se
refere a um tempo de timeout, e sim a uma "taxa esperada de transmissão de pacotes".
A taxa esperada de transmissão de pacotes é calculada a partir do tempo de timeout
conforme a seguinte fórmula:
tTimeout_conversor = tTempo de timeout_polled_IO = 
4 x tTaxa esperada de transmissão de pacotes polled_IO

A taxa esperada de transmissão de pacotes pode ser ajustada através do connection
object class 5, instance 2, attribute 9. A faixa de valores vai de 0 ms até 65535 ms, Step
5 ms.
A taxa esperada de transmissão de pacotes para a conexão polled I/O é convertida em
tempo de timeout, sendo exibida na unidade como tempo de timeout no índice 8606 do
diagnóstico de rede na pasta de parâmetros.
Se a conexão polled I/O for desfeita, o tempo de timeout permanece na unidade; a uni-
dade comuta para estado de timeout após decorrido o tempo de timeout.
O tempo de timeout só pode ser ajustado através da rede.
Se ocorrer um timeout para polled I/O-messages, esse tipo de conexão entra em estado
de timeout. Polled I/O-messages que chegarem não serão mais aceitas.
O timeout gera a execução da resposta de timeout ajustada no configurador gateway.
O timeout pode ser resetado via DeviceNet utilizando o serviço de reset do objeto con-
nection (class 0x05, instance 0x02, atributo indeterminado), através da desconexão,
através do serviço de reset do objeto identity (class 0x01, instance 0x01, atributo inde-
terminado) ou através de um reinício do gateway fieldbus UFF41B.

NOTA
O comprimento dos dados de processo ajustado influencia o comprimento dos dados
de processo das mensagens polled I/O e das mensagens bit-strobe I/O.
O comprimento dos dados de processo das mensagens bit-strobe I/O pode abranger
no máximo 4 palavras de dados de processo. Se o valor ajustado do comprimento dos
dados de processo for menor que 4, este valor será assumido. Se o valor ajustado for
maior 4, o comprimento dos dados de processo será automaticamente limitado ao
valor "4".
C
T
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Bit-strobe I/O As mensagens bit-strobe I/O não estão no perfil de unidades de fieldbus SEW. Elas
representam uma troca de dados de processo específica da DeviceNet. Neste caso,
uma broadcast-message com um comprimento de 8 bytes (= 64 bits) é enviada pelo
mestre. Nesta mensagem, um bit é atribuído a cada participante de acordo com seu
endereço de estação. O valor deste bit pode ser 0 ou 1, gerando deste modo duas res-
postas diferentes no receptor.

Na tabela seguinte está representado o campo de dados do telegrama "bit-strobe-
request" que representa a atribuição dos participantes (= Endereço de estação) para os
bits de dados.
Exemplo: O participante com o endereço de estação (MAC ID) 16 processa apenas o
bit 0 no byte de dado 2.

Valor 
de bit

Significado LED BIO

0 Devolver apenas dados de entrada de processo Acende verde

1 Ativar resposta de timeout do fieldbus e devolver dados de entrada de processo Piscando ver-
melho

CUIDADO!
O LED L14 (BIO) na parte frontal do opcional DHF41B serve para diferenciar o timeout
que é ativado pelo telegrama bit-strobe e um verdadeiro timeout da conexão. O LED
L14 (BIO) acende verde quando os telegramas bit-strobe são recebidos ciclicamente.
Se o LED  L14 (BIO) piscar vermelho, a conexão bit-strobe está em timeout e os tele-
gramas bit-strobe não serão mais aceitos. Cada participante que recebeu esta men-
sagem de bit-strobe I/O, responde com seus dados atuais de entrada de processo. O
comprimento dos dados de entrada de processo corresponde neste caso ao compri-
mento dos dados de processo para a conexão polled I/O. O comprimento dos dados
de entrada de processo só pode abranger no máximo 4 dados de processo.

Offset de 
byte

7 6 5 4 3 2 1 0

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

1 ID 15 ID 14 ID 13 ID 12 ID 11 ID 10 ID 9 ID 8

2 ID 23 ID 22 ID 21 ID 20 ID 19 ID 18 ID 17 ID 16

3 ID 31 ID 30 ID 29 ID 28 ID 27 ID 26 ID 25 ID 24

4 ID 39 ID 38 ID 37 ID 36 ID 35 ID 34 ID 33 ID 32

5 ID 47 ID 46 ID 45 ID 44 ID 43 ID 42 ID 41 ID 40

6 ID 55 ID 54 ID 53 ID 52 ID 51 ID 50 ID 49 ID 48

7 ID 63 ID 62 ID 61 ID 60 ID 59 ID 58 ID 57 ID 56
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Comportamento 
de timeout com 
bit-strobe I/O

O timeout é acionado pelo opcional UFF41B. O tempo de timeout deve ser ajustado
pelo mestre após o estabelecimento da conexão. A especificação DeviceNet não se
refere a um tempo de timeout, e sim a uma "taxa esperada de transmissão de pacotes".
A taxa esperada de transmissão de pacotes é calculada a partir do tempo de timeout
conforme a seguinte fórmula:
tTimeout_BitStrobe_IO = 4 x tTaxa esperada de transmissão de pacotes_BitStrobe_IO

Ela pode ser ajustada através da connection object class 5, instance 3, attribute 9.
A faixa de valores vai de 0 ms até 65535 ms, Step 5 ms.
Se ocorrer um timeout para mensagens de bit-strobe I/O, este tipo de conexão entra em
estado de timeout. Mensagens de bit-strobe I/O que chegam não serão mais aceitas.
O timeout não será mais encaminhado para o gateway fieldbus UFF41B.
O timeout pode ser resetado da seguinte maneira:
• via DeviceNet através do serviço de reset do objeto connection (class 0x05, instance

0x03, atributo indeterminado)
• interrompendo a conexão
• através do serviço de reset do objeto identity (class 0x01, instance 0x01, atributo

indeterminado)
C
T
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7.2 O Common Industrial Protocol (CIP)
A DeviceNet está integrada no Common Industrial Protocol (CIP).
No Common Industrial Protocol, todos os dados da unidade podem ser acessados
através de objetos. Os objetos listados na tabela seguinte estão integrados no opcional
UFFF41B.

7.2.1 Lista de objetos CIP

Objeto identity • O objeto identity contém informações gerais sobre a unidade EtherNet/IP.
• Class Code: 01hex

Classe Nenhum atributo da classe é suportado.

Instância 1

Classe [hex] Nome

01 Identity Object

03 DeviceNet Object

05 Connection Object

07 Register Object

0F Parameter Object

Atri-
buto

Acesso Nome Tipo de arquivo Valor padrão [hex] Descrição

1 Get Vendor ID UINT 013B SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2 Get Device Type UINT 0064 Tipo específico do fabricante

3 Get Product Code UINT 000D Produto nr. 16: gateway UFF41B

4 Get Revision STRUCT of Revisão dos objetos identity, dependendo 
da versão do firmwareMajor Revision USINT

Minor Revision USINT

5 Get Status WORD Ver "Código do atributo 5 status"

6 Get Serial Number UDINT Número de série inequívoco 

7 Get Product Name SHORT_STRING SEW GATEWAY UFF41B Nome do produto
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• Código do atributo 5 "Status":

• Código do "Extended Device Status" (bit 4 - 7):

Serviços 
suportados

Bit Nome Descrição

0 Owned Conexão de controle está ativa 

1 - Reservado

2 Configured Configuração foi realizada

3 - Reservado

4 - 7 Extended Device Status Ver "Código do Extended Device Status (bit 4 ... 7)"

8 Minor Recoverable Fault Erro insignificante possível de ser corrigido

9 Minor Unrecoverable Fault Erro insignificante impossível de ser corrigido

10 Major Recoverable Fault Erro significante possível de ser corrigido

11 Major Unrecoverable Fault Erro significante impossível de ser corrigido

12 - 15 - Reservado

Valor [digital] Descrição

0000 Desconhecido

0010 No mínimo uma conexão IO incorreta 

0101 Nenhuma conexão IO estabelecida

0110 No mínimo uma conexão IO ativa 

Código de serviço [hex] Nome do serviço Instância

05 Reset X

0E Get_Attribute_Single X
C
O
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Objeto DeviceNet • O objeto DeviceNet contém informações sobre a interface de comunicação
DeviceNet.

• Class code: 03hex

Classe

Instância 1

Serviços 
suportados

Atributo Acesso Nome Tipo de 
dados

Valor padrão [hex] Descrição

1 Get Revision UINT 0002 Revisão 2

Atributo Acesso Nome Descrição

1 Get MAC ID De acordo com chaves DIP (0 - 63)

2 Get Baud rate De acordo com chaves DIP (0 - 2)

3 Get BOI

4 Get/Set Bus-off counter Irregularidade no contador da interface física CAN 
(0 - 255)

5 Get Allocation information

6 Get MAC ID switch changed Informação se a chave DIP difere do MAC ID

7 Get Baud rate switch 
changed

Informação se a chave DIP difere da taxa de trans-
missão

8 Get MAC ID switch value Ajuste atual da chave DIP para MAC ID

9 Get Baud rate switch value Ajuste atual da chave DIP para a taxa de transmissão

Código de serviço 
[hex]

Nome do serviço Classe Instância

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
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Objeto 
Connection 

• No objeto connection são definidas as conexões de dados de processo e de dados
do parâmetro.

• Class code: 05hex

Classe Nenhum atributo da classe é suportado.

Instância 1 - 3

Serviços 
suportados

Instância Comunicação

1 Explicit message

2 Polled IO

3 Bit-Strobe IO

Atributo Acesso Nome

1 Get State

2 Get Instance type

3 Get Transport Class trigger

4 Get Produce connection ID

5 Get Consume connection ID

6 Get Initial com characteristics

7 Get Produced connection size

8 Get Consumed connection size

9 Get/Set Expected packet rate

12 Get Watchdog time-out action

13 Get Produced connection path len

14 Get Produced connection path

15 Get Consumed connection path len

16 Get Consumed connection path

17 Get Production inhibit time

Código de serviço [hex] Nome do serviço Instância

0x05 Reset X

0x0E Get_Attribute_Single X

0x10 Set_Attribute_Single X
C
O
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Objeto de 
registro

• O objeto de registro é utilizado para acessar os índices de parâmetros SEW.
• Class code: 07hex

Classe Nenhum atributo da classe é suportado.
Os serviços de parâmetros MOVILINK® estão representados graficamente nas
nove instâncias do objeto de registro. Os serviços "Get_Attribute_Single" e
"Set_Attribute_Single" são utilizados para o acesso.
Visto que o objeto de registro é de tal forma especificado que os objetos de INPUT só
podem ser lidos e os objetos OUTPUT só podem ser escritos, surgem as possibilidades
de acessar um canal de parametrização, mostradas na tabela seguinte.

Instância INPUT OUTPUT Serviço MOVILINK®  resultante com

Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single

1 INPUT READ Parameter Inválido

2 OUTPUT LEITURA WRITE Parameter

3 OUTPUT READ WRITE VOLATILE Parameter

4 INPUT READ MINIMUM Inválido

5 INPUT READ MAXIMUM Inválido

6 INPUT READ DEFAULT Inválido

7 INPUT READ SCALING Inválido

8 INPUT READ ATTRIBUTE Inválido

9 INPUT READ EEPROM Inválido
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62367ABP
Fig. 2: Descrição do canal de parametrização
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Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single
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Instância 1 - 9

Dependendo do system bus subordinado do gateway fieldbus UFF41B para os aciona-
mentos, são válidos os subcanais e subendereços a seguir.

Uma representação esquemática do acesso ao parâmetro nas unidades de nível infe-
rior encontra-se no capítulo "Anexo".

Serviços 
suportados

Atributo Acesso Nome Tipo de 
dados

Valor padrão 
[hex]

Descrição

1 Get Bad Flag BOOL 00 0 = good / 1 = bad

2 Get Direction BOOL 00
01

00 = Input register
01 = Output register

3 Get Size UINT 0060 Comprimento de dados em bits 
(96 bits = 12 bytes)

4 Get/Set Dados ARRAY of 
BITS

Dados no formato do canal de para-
metrização SEW

NOTAS
Explicações sobre os atributos:
• O atributo 1 sinaliza se uma irregularidade ocorreu no acesso anterior ao campo

de dados. 
• O atributo 2 apresenta a direção da instância.
• O atributo 3 fornece o comprimento dos dados em bits.
• Atributo 4 representa os dados de parâmetro. Ao acessar o atributo 4, o canal de

parametrização SEW deve ser anexado ao telegrama de serviço. O canal de para-
metrização SEW é formado pelos elementos apresentados na tabela seguinte.

Nome Tipo de 
arquivo

Descrição

Índice UINT Índice das unidades SEW

Dados UDINT Dados (32 bits)

Subíndice BYTE Subíndice das unidades SEW

Reservado BYTE Reservado (tem que ser "0")

Subendereço 1 BYTE 0 Parâmetros do 
próprio UFF41B

1 ... P. ex., endereço SBus das unidades 
conectadas no SBus do UFF41B

Subcanal 1 BYTE 0 3 System bus subordinando, p. ex., SBus 1

Subendereço 2 BYTE Reservado (tem que ser "0")

Subcanal 2 BYTE Reservado (tem que ser "0")

Subcanal 1 Interface Faixa de valores 
subendereço 1

0 Próprio UFF41B 0

1 Reservado 0

2 EtherCAT X36 (em preparação)

3 SBus1 (X33 e X26) 1 - 16

4 SBus2 (X32) 17 - 32

Código de serviço [hex] Nome do serviço Instância

0x0E Get_Attribute_Single X

0x10 Set_Attribute_Single X
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Objeto de 
parâmetro

• Os parâmetros fieldbus do opcional UFF41B podem ser endereçados diretamente
via instância utilizando o objeto de parâmetro.

• Em casos excepcionais, também é possível utilizar o objeto de parâmetro para
acessar parâmetros SEW.

• Class code: 0Fhex

Class

Instância 1 - 133 As instâncias 1 - 133 oferecem acesso direto aos parâmetros fieldbus.

Atributo Acesso Nome Tipo de 
dados

Valor padrão 
[hex]

Descrição

2 Get Max Instance UINT 0085 Instância máxima = 133

8 Get Parameter 
Class 
Descriptor

UINT 0009 Bit 0: suporta instâncias de parâ-
metro
Bit 3: os parâmetros são salvos na 
memória não volátil

9 Get Configura-
tion 
Assembly 
Interface

UINT 0000 Nenhuma "Configuration assembly" 
é suportada.

Atributo Acesso Name Tipo de 
dados

Valor padrão 
[hex]

Descrição

1 Get/Set Parameter UINT Parâmetro que deve ser lido ou 
escrito (ver item "Parâmetro fieldbus 
UFF41B")

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 Nenhum link foi especificado.

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 Não é utilizado.

4 Get Descriptor WORD 0000 Parâmetros read/write

5 Get Data Type EPATH 00C8 UDINT

6 Get Data Size USINT 04 Comprimento dos dados em bytes.
C
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Parâmetro fieldbus 
UFF41B

Serviços 
suportados

Instân-
cia

Acesso Grupo Name Significado

1 Get/Set

Device 
parameter

PD configuration Configuração de dados de processo

2 Get Timeout time Tempo de timeout

3 Get Fieldbus type DeviceNet

4 Get Baud rate Taxa de transmissão via chaves DIP

5 Get Station address MAC ID via chaves DIP

6 -  69 Get PO 
Monitor

PO1 setpoint -
PO64 setpoint

Monitor das palavras de dados de saída de 
processo

70 - 133 Get PI Monitor PI1 actual value ...
PI64 actual value

Monitor das palavras de dados de entrada de 
processo

NOTA
Para cumprir a especificação DeviceNet, o formato de dados para estas instâncias
difere do perfil de unidades de fieldbus SEW.

Código de serviço 
[hex]

Nome do serviço Classe Instância

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
 81



7 aracterísticas de operação com a DeviceNet
ódigos de retorno da parametrização via explicit messages

82
7.3 Códigos de retorno da parametrização via explicit messages
Códigos de 
retorno 
específicos SEW

Os códigos de retorno que as unidades SEW devolvem em caso de parametrização
com irregularidades dependem do fieldbus. Porém, no contexto da utilização da
DeviceNet os códigos de retorno são devolvidos em outro formato. A tabela seguinte
mostra como exemplo o formato de dados para um parâmetro response telegram.

• MAC ID é o endereço DeviceNet
• O Service code de um telegrama de irregularidade é sempre 94hex.
• O General error code de um código de retorno específico do fabricante é sempre

1Fhex.
• O Additional code está descrito na tabela no item "Additional code". 
• Os General error codes D0hex e D1hex indicam irregularidades específicas de pro-

tocolo do MOVILINK®, p. ex., informação incorreta de endereço (ver item "Códigos
de retorno específicos do MOVILINK®").

A irregularidade específica do fabricante 10hex = index de parâmetro não autorizado é
indicada na tabela como um exemplo.

Códigos de 
retorno da 
DeviceNet

Se o formato de dados não for mantido durante a transmissão ou se um serviço não
implementado for executado, os códigos de retorno específicos da DeviceNet serão for-
necidos no telegrama de irregularidades. A codificação desses códigos de retorno está
descrita na especificação DeviceNet (ver item "General Error Codes").

Timeout das 
explicit 
messages

O timeout é acionado pelo opcional UFF41B. O tempo de timeout deve ser ajustado
pelo mestre após o estabelecimento da conexão. A especificação DeviceNet não se
refere a um tempo de timeout, e sim a uma "taxa esperada de transmissão de pacotes".
A taxa esperada de transmissão de pacotes é calculada a partir do tempo de timeout
conforme a seguinte fórmula:
tTimeout_ExplicitMessages = 4 x tTaxa esperada de transmissão de pacotes_ExplicitMessages

Elas podem ser ajustadas através do connection object class 5, instance 1, attribute 9.
A faixa de valores vai de 0 ms até 65535 ms, Step 5 ms.
Se ocorrer um timeout para as explicit messages, esse tipo de conexão para as explicit
messages será automaticamente desfeito, contanto que as conexões polled I/O ou
bit/strobe não estejam em ESTABLISHED state. Este é um ajuste padrão da DeviceNet.
Para poder comunicar-se de novo com as explicit messages, é necessário restabelecer
a conexão para essas mensagens. O timeout não será mais encaminhado para o
gateway fieldbus UFF41B.

Byte Offset

0 1 2 3

Função MAC ID Service code [=94hex] General Error Code Additional code

Exemplo 01hex 94hex 1Fhex 10hex
C
C

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



7Características de operação com a DeviceNet
Códigos de retorno da parametrização via explicit messages
General error 
codes

Mensagens de irregularidade específicas da DeviceNet

General error 
code (hex)

Nome da
irregularidade

Descrição

00 -  01 Reservado para DeviceNet

02 Resource unavailable Fonte que é necessária para a execução de serviço não está 
disponível

03 - 07 Reservado para DeviceNet

08 Service not supported O serviço não é suportado para a classe / instância selecio-
nada

09 Invalid attribute value Dados de atributo inválidos foram enviados

0A Reservado para DeviceNet

0B Already in requested 
mode/state

O objeto selecionado já se encontra no modo/estado solicitado

0C Object state conflict O objeto selecionado não pode executar o serviço no seu 
estado atual

0D Reservado para DeviceNet

0E Attribute not settable É possível acessar o objeto selecionado com acesso de 
escrita.

0F Privilege violation Violação de um direito de acesso

10 Device state conflict O estado atual da unidade proíbe a execução do serviço dese-
jado

11 Reply data too large O comprimento dos dados transmitidos é maior que o tamanho 
do buffer de recepção

12 Reservado para DeviceNet

13 Not enough data O comprimento dos dados transmitidos é curto demais para 
executar o serviço

14 Attribut not supported O atributo selecionado não é suportado

15 Too much data O comprimento dos dados transmitidos é longo demais para 
executar o serviço

16 Object does not exist O objeto selecionado não está implementado na unidade

17 Reservado para DeviceNet

18 No stored attribute data Os dados solicitados não foram salvos anteriormente

19 Store operation failure Os dados não puderam ser salvos devido a irregularidade 
durante o processo de salvá-los

1A - 1E Reservado para DeviceNet

1F Vendor specific error Irregularidade específica do fabricante (ver manual "Perfil de 
unidades de fieldbus SEW")

20 Invalid parameter Parâmetro inválido.
Esta mensagem de irregularidade é utilizada quando um parâ-
metro não preenche os requisitos da especificação e/ou os 
requisitos da aplicação.

21 - CF Future extensions Reservado pela DeviceNet para definições adicionais

D0 - DF Reserved for Object 
Class and service 
errors

Esta área deve ser utilizada quando a irregularidade surgida 
não pode ser classificada nos grupos de irregularidades 
citados acima.
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Códigos de 
retorno 
específicos do 
MOVILINK®

Mensagens de irregularidade específicas do MOVILINK®.

Corresponde ao 

General 
Error Code

Additional 
Code

Descrição Error Code do 
MOVILINK®

Additional 
code do 
MOVILINK®

0xD0

0xF0 Irregularidade desconhecida

0x05

0x00

0xF1 Illegal Service 0x01

0xF2 No Response 0x02

0xF3 Different Address 0x03

0xF4 Different Type 0x04

0xF5 Different Index 0x05

0xF6 Different Service 0x06

0xF7 Different Channel 0x07

0xF8 Different Block 0x08

0xF9 No Scope Data 0x09

0xFA Illegal Length 0x0A

0xFB Illegal Address 0x0B

0xFC Illegal Pointer 0x0C

0xFD Not enough memory 0x0D

0xFE System Error 0x0E

0xD1

0xF0 Communication does not exist 0x0F

0xF1 Communication not initialized 0x10

0xF2 Mouse conflict 0x11

0xF3 Illegal Bus 0x12

0xF4 FCS Error 0x13

0xF5 PB Init 0x14

0xF6 SBUS - Illegal Fragment Count 0x15

0xF7 SBUS - Illegal Fragment Type 0x16

0xF8 Access denied 0x17

0xF9 - FE Not used
C
C
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Additional Code O Additional Code contém os códigos de retorno específicos da SEW para parametri-
zação incorreta do conversor.

Additional Code (hex) Significado

00 Sem irregularidades

10 Índice de parâmetros não autorizado

11 Função/parâmetro não implementado

12 Só acesso de leitura

13 Bloqueio de parâmetros ativado

14 Ajuste de fábrica ativado

15 Valor muito alto para o parâmetro

16 Valor muito baixo para o parâmetro

17 Falta a placa opcional necessária para esta função/parâmetro

18 Irregularidade no software do sistema

19 Acesso aos parâmetros só através da interface RS485 em X13

1A Acesso aos parâmetros só através da interface de diagnóstico RS-485

1B Parâmetro protegido contra acesso

1C É necessário bloqueio do regulador

1D Valor inadmissível para o parâmetro

1E Ajuste de fábrica ativado

1F Parâmetro não foi salvo no EEPROM

20 O parâmetro não pode ser modificado com estágio de saída habilitado
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7.4 Definições dos termos

Termo Descrição

Allocate Coloca um serviço à disposição para o estabelecimento da conexão

Attribute Atributos de uma classe de objeto ou instância. Isso permite descrever as pro-
priedades da classe de objeto ou da instância de forma mais detalhada.

BIO - Bit-Strobe I/O Com um telegrama broadcast, é possível contatar todos os participantes. Os 
participantes contatados respondem com os dados de entrada de processo.

Classe Classe de objeto da DeviceNet.

Device-Net scanner Módulo conectável do CLP Allen Bradley que conecta o fieldbus do CLP com 
os dispositivos de campo.

DUP-MAC-Check Duplica o teste MAC ID.

Explicit Message Body Abrange o class-nr, instance-nr, attribute-nr. e os dados.

Explicit message Telegrama de dados de parâmetro com a ajuda do qual os objetos DeviceNet 
podem ser contatados.

Get_Attribute_Single Serviço de leitura para um parâmetro.

Instance Instância de uma classe de objeto. Permite dividir as classes de objeto em 
outros subgrupos.

MAC ID Media Access Control Identifier: endereço de nó da unidade.

M-file Fornece o campo de dados entre o CLP e o módulo do scanner.

Mod/Net Módulo/Network

Node-ID Endereço de nó = MAC ID

PIO - Polled I/O O canal de dados de processo da DeviceNet com o qual os dados de saída de 
processo são enviados e os dados de entrada de processo são recebidos.

Release Coloca um serviço à disposição para o estabelecimento da conexão

Reset Fornece um serviço para resetar uma irregularidade.

Rung Linha de programa do SLC500

Service Serviço que é realizado através da rede, p.ex., serviço read, serviço write, etc.

Set_Attribute_Single Serviço de escrita para um parâmetro.
C
D

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



8Configuração e colocação em operação no fieldbus PROFIBUS DP-V1
Configuração de um mestre PROFIBUS DP
8 Configuração e colocação em operação no fieldbus PROFIBUS 
DP-V1

8.1 Configuração de um mestre PROFIBUS DP
Você precisa de um arquivo GSD para configurar um mestre PROFIBUS-DP para o
gateway fieldbus UFF41B.

Arquivo GSD 
para PROFIBUS 
DP/DP-V1

O arquivo GSD-Datei SEW_600D.GSD corresponde ao GSD revisão 4. Os arquivos de
dados básicos de unidade padronizados pela organização dos usuários de PROFIBUS
podem ser lidos por todos os mestres PROFIBUS DP.

Procedimento 
básico para a 
configuração

Proceder da seguinte maneira para a configuração do gateway fieldbus UFF41B com a
interface PROFIBUS-DP:
1. Instalar (copiar) o arquivo GSD de acordo com as definições do software de confi-

guração (ver manuais de seu software de configuração ou o item abaixo "Instalação
do arquivo GSD no STEP7"). Após concluir a instalação correta, a unidade aparece
nos participantes escravos com o nome Adv.Gateway UFF.

2. Para configurar o gateway fieldbus UFF41B, insira agora o Adv. Gateway UFF na
estrutura do PROFIBUS e atribua um endereço de estação PROFIBUS.

3. Selecionar a configuração de dados do processo necessária para a sua aplicação
(ver item "Configurações DP").

4. Introduzir os endereços de entrada e saída I/O ou de periferia para os comprimentos
de dados configurados.

Após a configuração é possível colocar o PROFIBUS DP em operação. O LED Fault
Profibus indica o estado da configuração (DESLIGADO, ver configuração OK).

NOTA
A versão atual do arquivo GSD para o gateway fieldbus UFF41B está disponível na
homepage da SEW (http://www.sew-eurodrive.com), no item "Software".

Ferramenta de configuração Mestre DP Nome do arquivo

Todas as ferramentas de configuração DP de 
acordo com IEC 61158

Para mestre DP nor-
matizado

SEW_600D.GSD

Configuração de hardware Siemens S7 Para todos os mes-
tres DP S7

NOTA
Os itens no arquivo GSD não devem ser alterados nem complementados! A SEW-
EURODRIVE não assume nenhuma responsabilidade por funcionamento incorreto do
gateway fieldbus UFF41B ou dos conversores conectados devido a uma alteração do
arquivo GSD!
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Instalação do 
arquivo GSD no 
STEP7

Para instalar o arquivo GSD no STEP 7, proceder da seguinte maneira:
1. Iniciar o programa Simatic.
2. Abrir um projeto existente e iniciar a configuração de hardware.
3. Fechar agora a janela de projeto dentro da HW Config. A instalação de uma nova

versão de arquivo não é possível com uma janela de projeto aberta. 
4. Clicar o item de menu [Extras] / [Install new GSD...] e selecionar o novo arquivo GSD

com o nome SEW_600D.GSD.
O software instala o arquivo GSD e os arquivos Bitmap correspondentes no sistema
STEP7.
O acionamento SEW encontra-se no catálogo de hardware com o seguinte diretório:
PROFIBUS DP
+--Additional PERIPHERAL UNITS

+--Drives
+---SEW

+--DPV1
+---Adv. gateway UFF

O novo arquivo GSD está agora completamente instalado.

Configuração 
com STEP7

Proceder da seguinte maneira para a configuração do gateway fieldbus UFF41B com a
interface PROFIBUS-DP:
1. Usando "drag & drop", adicionar a placa de controle com o nome "Adv. Gateway

UFF" na estrutura do PROFIBUS e atribuir o endereço de estação (ver figura
abaixo). 

12052AEN
C
C

00

I

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



8Configuração e colocação em operação no fieldbus PROFIBUS DP-V1
Configuração de um mestre PROFIBUS DP
2. Agora o gateway fieldbus UFF41B está pré-configurado com a configuração 3PD.
Para alterar a configuração PD, é necessário apagar o módulo 3PD no slot 3. Em
seguida, inserir através de "drag & drop" um outro módulo PD (p. ex. a máxima con-
figuração 64 PD) do diretório "Adv. Gateway UFF" no slot 3 (ver figura abaixo). 

Basicamente, os slots 4 a 18 podem ser configurados da mesma forma. Na figura
abaixo, a configuração máxima 64 PD é dividida em 4 slots (mapeamento das
64 palavras de dados em pequenas áreas periféricas). 

12053AEN

12054AEN
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Como alternativa, é possível projetar um canal de parametrização MOVILINK® nos
dados de processo cíclicos. Para tal, deletar o módulo "Empty" no slot 2 e substituí-
lo pelo módulo "Param (4 words)", usando "drag & drop".
Introduzir os endereços de entrada e saída I/O e/ou de periferia para os compri-
mentos de dados configurados nas colunas "I Address" [1] e "Q Address" [2].

Configurações 
DP

Para que o gateway fieldbus UFF41B possa suportar o tipo e a quantidade de dados de
entrada e saída utilizados para a transmissão, o mestre DP deve transmitir a respectiva
configuração DP para o gateway fieldbus UFF41B. O telegrama de configuração
compõe-se das configurações DP configuradas nos slots 1 até 18. A quantidade de
dados de processo depende da quantidade de unidades escravas e de suas larguras
de dados de processo.
Você pode:
• controlar o gateway fieldbus UFF41B via dados de processo
• ler ou escrever parâmetros através do canal de parametrização,
As tabelas a seguir apresentam indicações suplementares para as possíveis configura-
ções DP. 
• A coluna "Configuração de dados de parametrização/de dados de processo" mostra

o nome da configuração. Estes nomes também aparecem no software de configu-
ração para o mestre DP como lista de seleção. 

• A coluna "Configurações DP" mostra os dados de configuração que são enviados
para o gateway fieldbus UFF41B quando a conexão com o sistema PROFIBUS-DP
está sendo estabelecida.

Slot 1:

Slot 2:

Slots 4 a 18:

Configuração dos dados
de parametrização

Significado / Observações Configurações DP

Empty Reservado 0x00

Configuração dos dados
de parametrização

Significado / Observações Configurações DP

Empty Reservado 0x00

Param (4 words) Canal de parametrização do 
MOVILINK® configurado

0xC0, 0x87, 0x87

Configuração dos dados
de parametrização

Significado / Observações Configurações DP

1 PD Troca de dados de processo através 
de 1 palavra de dados de processo 

0xC0, 0xC0, 0xC0

2 PD Troca de dados de processo através 
de 2 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC1, 0xC1

3 PD Troca de dados de processo através 
de 3 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC2, 0xC2

4 PD Troca de dados de processo através 
de 4 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC3, 0xC3

5 PD Troca de dados de processo através 
de 5 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC4, 0xC4

6 PD Troca de dados de processo através 
de 6 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC5, 0xC5

7 PD Troca de dados de processo através 
de 7 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC6, 0xC6
C
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Exemplo de 
configuração

Slot 1: Empty
Slot 2: Param (4 words)
Campo 3: 10 PD
Telegrama de configuração enviado ao gateway fieldbus UFF41B:
0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Consistência de 
dados

Dados consistentes são aqueles dados que sempre devem ser transmitidos juntos
entre o controlador de nível superior e o gateway fieldbus UFF41B, e que nunca podem
ser transmitidos separadamente.
A consistência de dados é especialmente importante para a transmissão de valores de
posição ou tarefas de posicionamento completas. Neste processo, a consistência de
dados é especialmente importante, pois em caso de uma transmissão inconsistente, os
dados poderiam vir de diferentes ciclos do programa do controlador de nível superior.
Isso levaria à transmissão de valores indefinidos para o gateway fieldbus UFF41B.
No PROFIBUS-DP, a troca de dados entre o controlador de nível superior e o gateway
fieldbus UFF41B é efetuada geralmente com o ajuste "Consistência de dados em todo
o comprimento".

8 PD Troca de dados de processo através 
de 8 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC7, 0xC7

9 PD Troca de dados de processo através 
de 9 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC8, 0xC8

10 PD Troca de dados de processo através 
de 10 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xC9, 0xC9

11 PD Troca de dados de processo através 
de 11 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xCA, 0xCA

12 PD Troca de dados de processo através 
de 12 palavras de dados do processo 

0xC0, 0xCB, 0xCB

13 PD Troca de dados de processo através 
de 13 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xCC, 0xCC

14 PD Troca de dados de processo através 
de 14 palavras de dados do processo 

0xC0, 0xCD, 0xCD

15 PD Troca de dados de processo através 
de 15 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xCE, 0xCE

16 PD Troca de dados de processo através 
de 16 palavras de dados do processo 

0xC0, 0xCF, 0xCF

32 PD Troca de dados de processo através 
de 32 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xDF, 0xDF

64 PD Troca de dados de processo através 
de 64 palavras de dados de processo 

0xC0, 0xFF, 0xFF

Configuração dos dados
de parametrização

Significado / Observações Configurações DP
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9 Características operacionais no PROFIBUS DP-V1
Este capítulo descreve as características básicas do gateway fieldbus UFF41B no sis-
tema PROFIBUS DP.

9.1 Troca de dados de processo com o gateway fieldbus UFF41B
O controle do gateway fieldbus UFF41B é efetuado através do canal de dados do pro-
cesso, cujo comprimento pode ser de até 64 palavras I/O. Essas palavras de dados de
processo são reproduzidas na área de I/O ou na área periférica do gateway fieldbus
UFF41B, por exemplo quando um CLP de nível superior é usado como mestre DP.
Como resultado, elas podem ser endereçadas da maneira usual.

Exemplo de 
controle para 
o Simatic S7

A troca de dados de processso com o gateway fieldbus UFF41B via Simatic S7 ocorre
dependendo da configuração dos dados de processo selecionada, diretamente através
de comando de carregar e transferir, ou através das funções especiais de sistema SFC
14 DPRD_DAT e SFC15 DPWR_DAT.

Exemplo de 
programa STEP7

Para este exemplo, gateway fieldbus UFF41B é projetado com a configuração de dados
de processo 10 PD para os endereços de entrada PIW512... e endereços de saída
POW512...
É criado um bloco de dados DB 3 com aprox. 50 palavras de dados.

64525AXX
Fig. 3: Representação dos dados do PROFIBUS na faixa de endereço do CLP
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Ao acessar o SFC14, os dados de processo de entrada são copiados no componente
de dados DB3, palavras de dados 0 até 18. Após o processamento do programa de con-
trole, ao acessar o SFC15, os dados de processo de saída são copiados das palavras
de dados 20...38 para o endereço de saída POW 512...
No parâmetro RECORD, observar a especificação do comprimento em bytes. Este
deve estar de acordo com o comprimento configurado.
Demais informações sobre as funções do sistema encontram-se na ajuda online do
STEP7.

9.2 Timeout do PROFIBUS DP-V1
Em caso de falha ou interrupção na transmissão de dados através do sistema
PROFIBUS DP, o tempo de monitoração de resposta começa a correr no gateway
fieldbus UFF41B (se estiver configurado no mestre DP). O LED Fault Profibus acende
e indica que não estão sendo recebidos dados do usuário. Neste caso, todos os con-
versores conectados no gateway fieldbus UFF41B são parados.

//Início do processamento do programa cíclico em OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = Copie dados PI da placa de controle tipo DHF41B/UFF41B em DB3, palavras 
0...18
CALL SFC  14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
  LADDR  := W#16#200 //Endereço de input 512
  RET_VAL:= MW 30    //Resultado na palavra de marcação 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20//Ponteiro

NETWORK
TITLE =Programa CLP com aplicação de acionamento
//Programa CLP usa dados de processo em DB3 para troca de dados
//com a placa de controle tipo DHF41B/UFF41B

L  DB3.DBW 0 //Carregar PI1
L  DB3.DBW 2 //Carregar PI2
L  DB3.DBW 4 //Carregar PI3
//etc.

L  W#16#0006
T  DB3.DBW 20 //Escrever 6hex em PO1
L  1500
T  DB3.DBW 22 //Escrever 1500dec em PO2
L  W#16#0000
T  DB3.DBW 24 //Escrever 0hex em PO3
//etc.

NETWORK
TITLE = Copie dados PO de DB3, palavras 20...38 para a placa de controle tipo 
DHF41B/UFF41B8
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //Escreve dados gravados no escravo DP
  LADDR  := W#16#200 //Endereço de saída 512 = 200hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Ponteiro em DB/DW
  RET_VAL:= MW 32 //Resultado na palavra de marcação 32

NOTA
Este exemplo de programa mostra apenas os princípios básicos de procedimento
para a criação de um programa de CLP como serviço gratuito sem compromisso. Por-
tanto, não assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo deste exemplo de
programa.
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10 Funções do PROFIBUS DP-V1
Este capítulo fornece informações sobre as funções do PROFIBUS DP-V1.

10.1 Introdução ao PROFIBUS DP-V1
Este capítulo descreve as funções e os conceitos utilizados na operação dos unidades
SEW no PROFIBUS DP-V1. Informações técnicas mais detalhadas sobre o PROFIBUS
DP-V1 podem ser obtidas junto à organização dos usuários PROFIBUS ou em
www.profibus.com. 
A especificação PROFIBUS DP-V1 introduziu novos serviços acíclicos LEITURA /
ESCRITA no âmbito das ampliações do PROFIBUS DP-V1. Estes serviços acíclicos
são introduzidos em telegramas especiais na operação da rede cíclica, de forma a
garantir uma compatibilidade entre o PROFIBUS DP (Versão 0) e o PROFIBUS DP-V1
(Versão 1).
Os serviços acíclicos LEITURA / ESCRITA permitem trocar maiores quantidades de
dados entre o mestre e o escravo (conversor) do que seria possível, p. ex., transmitir
dados de entrada e saída cíclicos utilizando o canal de parametrização de 8 bytes. A
vantagem da troca de dados acíclica através do DP-V1 é o grau de utilização mínimo
do serviço de rede cíclica, já que os telegramas DP-V1 são introduzidos no ciclo de rede
apenas em caso de necessidade.
O canal de parametrização DP-V1 oferece 2 possibilidades ao usuário:
• O controlador de nível superior tem acesso a todas as informações da unidade do

escravo SEW-DP-V1. É possível ler, gravar no controlador e alterar no escravo não
só os dados do processo cíclicos, mas também os ajustes da unidade.

• Além disso, há a possibilidade de reconduzir a ferramenta de colocação em ope-
ração e manutenção MOVITOOLS MotionStudio® através do canal de parametri-
zação DP-V1 ao invés de utilizar uma conexão RS485 proprietária. Informações
mais detalhadas encontram-se no diretório ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus após a
instalação do software MOVITOOLS® MotionStudio.

Em seguida serão descritas as principais características do PROFIBUS DP-V1 para
uma melhor compreensão.

58617AXX
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10.1.1 Mestre classe 1 (mestre C1)

Em uma rede PROFIBUS DP-V1 diferencia-se entre diversas classes de mestre. Basi-
camente, o mestre C1 realiza a troca de dados cíclica com os escravos. São típicos
mestres C1, p. ex., sistemas de controle (p. ex., CLP) que trocam dados de processo
cíclicos com um escravo. A conexão acíclica entre o mestre C1 e o escravo é estabe-
lecida automaticamente através da conexão cíclica do PROFIBUS DP-V1, se a função
DP-V1 tiver sido ativada no arquivo GSD. Em uma rede PROFIBUS DP-V1 só é pos-
sível operar um mestre C1.

10.1.2 Mestre classe 2 (mestre C2)

O mestre C2 não realiza nenhuma troca de dados cíclica com os escravos. São típicos
mestres C2, p. ex., sistemas de visualização ou unidades de programação instaladas
temporariamente (notebook / PC). O mestre C2 utiliza exclusivamente as conexões ací-
clicas para a comunicação com os escravos. Estas conexões acíclicas entre o mestre
C2 e o escravo são estabelecidas através do serviço Initiate. A conexão é estabelecida
assim que o serviço Initiate tiver sido executado com sucesso. Com a conexão estabe-
lecida, é possível trocar dados acíclicos com os escravos através dos serviços LEI-
TURA ou ESCRITA. Em uma rede DP-V1, é possível ter diversos mestres C2 ativos. A
quantidade de conexões C2 que podem ser estabelecidas simultaneamente com um
escravo é definida pelo escravo. Os conversores SEW suportam 2 conexões C2 para-
lelas. 

10.1.3 Registros de dados (DS)

Os dados do usuário transportados através de um serviço DP-V1 são resumidos como
registro de dados. Cada registro de dados é representado claramente pelo compri-
mento de um número slot e de um index. Para a comunicação entre DP-V1 e o con-
versor SEW, é utilizada a estrutura do registro de dados 47 definido no perfil PROFI-
drive "Tecnologia do Acionamento" da organização dos usuários de PROFIBUS a partir
da versão V3.1 como canal de parametrização DP-V1 para acionamentos. Através
deste canal de parametrização são disponibilizados diferentes processos de acesso
aos dados de parâmetros do conversor. 
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10.1.4 Serviços DP-V1

As ampliações do protocolo DP-V1 oferecem novos serviços que podem ser utilizados
para a troca de dados acíclica entre o mestre e o escravo. Por princípio, diferencia-se
entre os seguintes serviços:

10.1.5 Processamento de alarme DP-V1

Com a especificação DP-V1, também foi introduzido um tratamento de alarme
ampliado, além dos serviços acíclicos. Agora é feita uma diferenciação entre diversos
tipos de alarme. Assim, na operação DP-V1 não é mais possível uma avaliação do diag-
nóstico específico da unidade através do serviço DP-V0 "DDLM_SlaveDiag". Para a
tecnologia do acionamento não foi definido um processamento de alarme DP-V1, pois
em geral um conversor transmite suas informações de estado através da comunicação
cíclica de dados de processo.

Mestre C1 Tipo de conexão: MSAC1 (mestre / escravo acíclico C1)

LEITURA Ler registro de dados

ESCRITA Escrever registro de dados

Mestre C2 Tipo de conexão: MSAC2 (mestre / escravo acíclico C2)

INITIATE Estabelecer conexão C2

ABORT Terminar conexão C2

LEITURA Ler registro de dados

ESCRITA Escrever registro de dados
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10.2 Características das interfaces fieldbus SEW
Todas as interfaces fieldbus SEW para o PROFIBUS DP-V1 apresentam as mesmas
características de comunicação para a interface DP-V1. Por princípio, os acionamentos
são controlados através de um mestre C1 com dados de processo cíclicos, de acordo
com a norma DP-V1. Os serviços LEITURA e ESCRITA dão ao mestre C1 o direito de
acesso aos parâmetros do gateway fieldbus e aos participantes subordinados via canal
DP-V1-C1.
É possível estabelecer dois outros canais C2 paralelamente a esses dois canais de
parametrização. Desta forma, o primeiro mestre C2 atua como visualizador, lendo
dados de parâmetros. Um segundo mestre C2, na forma de um notebook, configura o
acionamento através do MOVITOOLS® MotionStudio.

61535AXX
Fig. 4: Canais de parametrização no PROFIBUS DP-V1
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10.3 Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Normalmente, a parametrização dos conversores é efetuada conforme o canal de para-
metrização PROFIdrive-DP-V1 da versão de perfil 3.0, através do registro de dados
índice 47. Através do item Request-ID, é feita a diferenciação entre o acesso ao parâ-
metro segundo o perfil PROFIdrive ou através dos serviços SEW-MOVILINK®. A tabela
abaixo apresenta as possíveis codificações de cada um dos elementos. A estrutura do
registro de dados para o acesso ao PROFIdrive e ao MOVILINK® é idêntica.

São suportados os seguintes serviços MOVILINK®:
• Canal de parametrização MOVILINK® de 8 bytes com todos os serviços suportados

pela unidade SEW como
– Parâmetro LEITURA 
– Parâmetro ESCRITA 
– Parâmetro volátil (volátil) ESCRITA
– etc.
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São suportados os seguintes serviços PROFIdrive:
• Leitura (Request parameter) de cada parâmetro do tipo double word
• Escrita (Change Parameter) de cada parâmetro do tipo double word

Campo Tipo de 
dados

Valores

Request 
Reference

Unsigned8 0x00 Reservado
0x01 - 0xFF

Request ID Unsigned8 0x01 Request parameter (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (PROFIdrive)
0x40 SEW-MOVILINK®-Service

Response ID Unsigned8 Response (+):
0x00 Reservado
0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive)
0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive)
0x40 SEW-MOVILINK®-Service (+)

Response (-):
0x81 Request parameter (-) (PROFIdrive)
0x82 Change parameter (-) (PROFIdrive)
0xC0 SEW-MOVILINK®-Service (-)

Axis Unsigned8 0x00 - 0xFF Quantidade de eixos 0 - 255

No. of 
parameters

Unsigned8 0x01 - 0x13 1 - 19 DWORDs (240 DP-V1 bytes de dados)

Attribute Unsigned8 0x10 Valor

Para SEW-MOVILINK® (Request ID =  0x40):
0x00 No service
0x10 READ Parameter
0x20 WRITE Parameter
0x30 WRITE Parameter volatile
0x40 ... 0xF0 Reservado

No. of Elements Unsigned8 0x00 para parâmetros não indiciados
0x01 - 0x75 Quantidade 1 – 117 

Parameter 
number

Unsigned16 0x0000 - 0xFFFF MOVILINK® índice de parâmetros

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: sempre 0

Format Unsigned8 0x43 Palavra dupla
0x44 Irreg.

No. of Values Unsigned8 0x00 - 0xEA Quantidade 0 – 234

Error Value Unsigned16 0x0000 - 0x0064 PROFIdrive-Error codes
0x0080 + MOVILINK®-Additional Code Low
Para SEW-MOVILINK® 16 Bit Error Value
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10.3.1 Processo de parametrização através do registro de dados 47

O acesso ao parâmetro é feito através da combinação dos serviços DP-V1 ESCRITA e
LEITURA. Com WRITE.req a solicitação de parametrização é transmitida ao escravo.
Segue-se o processamento interno do escravo.
O mestre envia agora um READ.req para buscar a resposta de parametrização. O
mestre repete a READ.req se a resposta READ.res do escravo for negativa. Assim que
o processamento de parâmetros estiver concluído no conversor, este responde com
uma resposta positiva READ.res. Os dados do usuário recebem a resposta de parame-
trização da solicitação de parametrização anteriormente enviada com WRITE.req (ver
figura seguinte). Este mecanismo é válido tanto para um mestre C1 como para um
mestre C2.

53126AXX
Fig. 5:Sequência de telegrama para acesso a parâmetros via PROFIBUS DP-V1
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10.3.2 Sequência de processamento para o mestre DP-V1

Em tempos de ciclo de rede muito curtos, a solicitação da resposta de parametrização
ocorre mais rapidamente do que o tempo necessário para o conversor completar o
acesso ao parâmetro internamente. Assim, neste momento, os dados de resposta do
conversor ainda não estão disponíveis. Neste estado, o conversor envia uma resposta
negativa no plano DP-V1 com o Error_Code _1 = 0xB5 (conflito de estado). Por isso,
o mestre DP-V1 precisa enviar uma nova solicitação com o header READ.req supraci-
tado, até receber uma resposta positiva do conversor.

53127ABP
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10.3.3 Endereçamento de conversores subordinados 

A estrutura do registro de dados DS47 define um elemento Axis. Este elemento permite
alcançar acionamentos de múltiplos eixos que são operados em uma interface
PROFIBUS conjunta. Assim, o elemento "Axis" endereça uma unidade subordinada à
interface PROFIBUS. Este mecanismo pode ser utilizado, p. ex., nos módulos de rede
SEW do tipo DHF, UFF, MOVIFIT®, MQP para MOVIMOT® ou DFP para MOVITRAC® B.

Endereçamento 
de um 
MOVIDRIVE® no 
PROFIBUS DP-V1

O ajuste Axis = 0 permite acessar os parâmetros do gateway fieldbus. Para poder
acessar as unidades escravo conectadas no gateway fieldbus UFF41B, é necessário o
seguinte ajuste: Axis = Endereço SBus. Em caso de engenharia via PROFIBUS ou ser-
viços de parâmetro via PROFIBUS, o endereço SBus 15 não pode ser utilizado.
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10.3.4 Solicitações de parametrização MOVILINK®

O canal de parametrização MOVILINK® da SEW é diretamente mostrado na estrutura
do registro de dados 47. Para a troca de solicitações de parametrização MOVILINK®, é
utilizada a solicitação de identificação 0x40 (SEW MOVILINK® service). O acesso ao
parâmetro com os serviços MOVILINK® é feito por princípio com a estrutura descrita a
seguir. Para tanto, utiliza-se a sequência típica de telegrama para o registro de dados
47.
Solicitação de identificação: 0x40Serviço SEW-MOVILINK®

No canal de parametrização MOVILINK® é definido o serviço efetivo através do ele-
mento do registro de dados Attribute. O Nibble alto deste elemento corresponde ao
Nibble de serviço no byte de gerenciamento do canal de parametrização DP.

Exemplo para 
leitura de um 
parâmetro 
através de 
MOVILINK®

As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de WRITE.request
e READ.res para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização
MOVILINK®. Neste exemplo, o firmware do MOVIDRIVE® conectado no CAN1 do
gateway fieldbus é lido com o endereço SBus 1.

Enviar solicitação de parametrização
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço WRITE.req com indi-
cação do header DP-V1. Com o serviço WRITE.req, a solicitação de parametrização é
enviada ao conversor. É lida a versão do firmware.

Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO READ.req com indicação do
header DP-V1.

Serviço: WRITE.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante índice 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de para-
metrização

Byte Campo Valor Descrição

0 Request Reference 0x01 O número de referência individual para a solicitação de 
parametrização reflete-se na resposta do parâmetro.

1 Request ID 0x40 Serviço SEW-MOVILINK®

2 Endereço SBus da unidade 
conectada no gateway

0x01 Número do eixo; 1 = Endereço SBus 1 no CAN 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute 0x10 Serviço MOVILINK® "LEITURA parâmetro"

5 No. of elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6, 7 Parameter number 0x206C MOVILINK® índice 8300 = "Versão firmware"

8, 9 Subindex 0x0000 Subíndice 0

Serviço: READ.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 240 Comprimento máximo da memória temporária de resposta no 
mestre DP-V1
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Resposta de parametrização positiva MOVILINK®

A tabela mostra os DADOS DO USUÁRIO READ.res com os dados de resposta positiva
da tarefa de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o index 8300
(versão firmware).

Exemplo para 
escrever um 
parâmetro 
através do 
MOVILINK®

As tabelas seguintes exemplificam a estrutura dos serviços ESCRITA e LEITURA para
escrever o valor volátil 12345 na variável IPOSplus® H0 (diretório do parâmetro 11000).
Para tanto, é utilizado o serviço MOVILINK® WRITE Parameter volatile. Também neste
exemplo, o MOVIDRIVE® B com endereço SBus 1 está conectado no gateway fieldbus.

Enviar serviço "WRITE parameter volatile"

Serviço: READ.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante índice 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response reference 0x01 Número de referência refletido da tarefa de parametrização

1 Response ID 0x40 Resposta positiva MOVILINK®

2 Axis 0x01 Número do eixo refletido; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x43 Formato de parâmetro: Double word

5 No. of values 0x01 1 valor

6, 7 Value Hi 0x311C Parte do valor mais alto do parâmetro

8, 9 Value Lo 0x7289 Parte do valor mais baixo do parâmetro

Decodificação:
0x 311C 7289  = 823947913 dec
>> Versão firmware 823 947 9.13

Serviço: WRITE.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 16 Dados do usuário de 16 bytes para memória temporária 
de tarefa
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Depois de enviar este WRITE.request, é recebida a WRITE.response. Segue-se uma
resposta WRITE positiva se não ocorrer um conflito de estado no processamento do
canal de parametrização. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em
Error_code_1.

Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO WRITE.req com indicação do
header DP-V1.

Resposta positiva para "WRITE Parameter volatile"

Byte Campo Valor Descrição

0 Request reference 0x01 O número de referência individual para a solicitação de 
parametrização reflete-se na resposta do parâmetro.

1 Request ID 0x40 Serviço SEW-MOVILINK®

2 Axis 0x01 Número do eixo; 1 = Endereço SBus 1 do MDX

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute 0x30 Serviço MOVILINK® "WRITE Parameter volatile"

5 No. of elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6, 7 Parameter number 0x2AF8 Índice do parâmetro 11000 = "Variável IPOS H0"

8, 9 Subindex 0x0000 Subíndice 0

10 Format 0x43 Double word

11 No. of values 0x01 Alterar 1 valor de parâmetro

12, 13 Value HiWord 0x0000 Parte do valor mais alto do valor do parâmetro

14, 15 Value LoWord 0x0BB8 Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Campo Valor Descrição

Function_Num READ.req 

Slot_Number X Número de slot não é utilizado

Index 47 Índice do registro de dados

Length 240 Comprimento máx. da memória temporária de resposta 
no mestre DP

Serviço: READ.response Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 4 Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de 
resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response reference 0x01 Número de referência refletido da tarefa de parametrização

1 Response ID 0x40 Resposta positiva MOVILINK®

2 Eixo 0x01 Número do eixo refletido; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro
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Resposta de 
parâmetro 
negativa

A tabela seguinte mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço
MOVILINK®. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na Response ID.

Códigos de 
retorno 
MOVILINK® da 
parametrização 
para DP-V1

A tabela abaixo mostra os códigos de retorno que são devolvidos pela interface SEW
DP-V1 quando há um acesso incorreto ao parâmetro DP-V1.

Serviço: READ.response Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 8 Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de parametrização

1 Response ID 0xC0 Resposta negativa MOVILINK®

2 Eixo 0x01 Número do eixo refletido; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x44 Irregularidade

5 No. of values 0x01 1 código de irregularidade

6, 7 Error value 0x0811 Código de retorno MOVILINK®

p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11 (ver item "Códigos 
de retorno MOVILINK® da parametrização para DP-V1" na 
página 106)

MOVILINK®

Códigos de 
retorno (hex)

Descrição

0x0810 Index não autorizado, diretório de parâmetro não existe na unidade

0x0811 Função / parâmetro não implementado

0x0812 Permitido só acesso de leitura

0x0813 Bloqueio de parâmetros está ativo

0x0814 Ajuste de fábrica ativado

0x0815 Valor muito alto para o parâmetro

0x0816 Valor muito baixo para o parâmetro

0x0817 Falta placa opcional necessária

0x0818 Irregularidade no software do sistema

0x0819 Acesso aos parâmetros só através da interface de processo RS485

0x081A Acesso aos parâmetros só através da interface de diagnóstico RS-485

0x081B Parâmetro protegido contra acesso

0x081C Bloqueio de regulador é necessário

0x081D Valor inadmissível para o parâmetro

0x081E Ajuste de fábrica ativado

0x081F Parâmetro não foi salvo na EEPROM

0x0820 O parâmetro não pode ser alterado com estágio de saída liberado / reservado

0x0821 Reservado

0x0822 Reservado

0x0823 O parâmetro só pode ser modificado em caso de parada do programa IPOS

0x0824 O parâmetro só pode ser modificado com autosetup desligado 

0x0505 Codificação errada do byte de gerenciamento e de reserva

0x0602 Irregularidade de comunicação entre o sistema do conversor e a interface de fieldbus

0x0502 Timeout da ligação subordinada (p. ex., durante reset ou em Sys-Fault)
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10.3.5 Solicitações de parametrização PROFIdrive

O canal de parametrização PROFIdrive do conversor SEW é representado diretamente
na estrutura do registro de dados 47. O acesso ao parâmetro com os serviços PROFI-
drive é realizado, por princípio, com a estrutura descrita a seguir. Nesse processo, uti-
liza-se a sequência típica de telegrama para o registro de dados 47. O PROFIdrive só
define as duas solicitações de identificação
Solicitação de identificação:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Solicitação de identificação:0x02Change parameter (PROFIdrive)
É possível utilizar apenas um acesso limitado aos dados, em comparação com os ser-
viços MOVILINK®. 

Exemplo para 
leitura de um 
parâmetro 
através de 
PROFIdrive

As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de WRITE.request
e READ.res para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização
MOVILINK®.

Enviar solicitação de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço WRITE.req com indi-
cação do header DP-V1. Com o serviço WRITE.req, a solicitação de parametrização é
enviada ao conversor.

NOTA
A solicitação de identificação = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) gera um
acesso remanente à escrita no parâmetro selecionado. Assim, a cada acesso de
escrita é descrito o flash EEPROM interno do conversor. Caso seja necessário
escrever parâmetros ciclicamente em intervalos curtos, utilizar o serviço MOVILINK®

"WRITE Parameter volatile". Esse serviço permite alterar os valores de parâmetro só
no RAM do conversor.

Serviço: WRITE.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametrização

Serviço: WRITE.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante índice 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametrização

Byte Campo Valor Descrição

0 Referência da solicitação 0x01 O número de referência individual para a solici-
tação de parametrização reflete-se na resposta do 
parâmetro

1 Request ID 0x01 Solicitação de parâmetro (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Número do eixo; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute 0x10 Acesso a valor de parâmetro

5 No. of Elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6, 7 Parameter number 0x206C MOVILINK® índice 8300 = "Versão firmware"

8, 9 Subindex 0x0000 Subíndice 0
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Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO READ.req com indicação do
header DP-V1.

Resposta de parametrização positiva PROFIdrive
A tabela mostra os dados do usuário READ.res com os dados positivos de resposta da
tarefa de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o index 8300
(versão firmware).

Serviço: READ.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 240 Comprimento máximo da memória temporária de res-
posta no mestre DP-V1

Serviço: READ.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; constante índice 47

Length 10 Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de 
resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response reference 0x01 Número de referência refletido da tarefa de para-
metrização

1 Response ID 0x01 Resposta positiva para "Request parameter"

2 Axis 0x01 Número do eixo refletido; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x43 Formato de parâmetro: Double word

5 No. of values 0x01 1 valor

6, 7 Value Hi 0x311C Parte do valor mais alto do parâmetro

8, 9 Value Lo 0x7289 Parte do valor mais baixo do parâmetro

Decodificação:
0x 311C 7289  = 823947913 dec
>> Versão firmware 823 947 9.13
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Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Exemplo para 
escrita de 
parâmetro 
através de 
PROFIdrive

As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos serviços ESCRITA e LEITURA para
escrever de forma remanente o valor nominal interno n11 (ver item "Exemplo para
escrever um parâmetro através do MOVILINK®" na página 104). Para tanto, é utilizado
o serviço PROFIdrive Change Parameter.

Enviar serviço "WRITE parameter"

Depois de enviar este WRITE.request, é recebida a WRITE.response. Segue-se uma
resposta WRITE positiva se não ocorrer um conflito de estado no processamento do
canal de parametrização. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em
Error_code_1.

Consulta da resposta de parâmetro
A tabela mostra a codificação dos dados do usuário WRITE.req com indicação do
header DP-V1.

Serviço: WRITE.request Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 16 Dados do usuário de 16 bytes para memória temporária 
de tarefa

Byte Campo Valor Descrição

0 Referência da solicitação 0x01 O número de referência individual para a solici-
tação de parametrização reflete-se na resposta do 
parâmetro

1 Request ID 0x02 Alterar parâmetro (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 Número do eixo; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Attribute 0x10 Acesso a valor de parâmetro

5 No. of elements 0x00 0 = Acesso a valor direto, sem subelemento 

6, 7 Parameter Number 0x2129 Índice de parâmetro 8489 = P160 n11

8, 9 Subíndice 0x0000 Subíndice 0

10 Format 0x43 Double word

11 No. of values 0x01 Alterar 1 valor de parâmetro

12, 13 Value HiWord 0x0000 Parte do valor mais alto do valor do parâmetro

14, 15 Value LoWord 0x0BB8 Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Campo Valor Descrição

Function_Num READ.req 

Slot_Number X Número de slot não é utilizado

Index 47 Índice do registro de dados

Length 240 Comprimento máx. da memória temporária de resposta 
no mestre DP-V1
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
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Resposta positiva para "WRITE Parameter"

Resposta de 
parâmetro 
negativa

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço
PROFIdrive. Em caso de resposta negativa, o bit 7 é colocado na identificação da
resposta.

Serviço: READ.response Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 4 Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de 
resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response reference 0x01 Número de referência refletido da tarefa de para-
metrização

1 Response ID 0x02 Resposta positiva PROFIdrive

2 Axis 0x01 Número do eixo refletido; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

Serviço: READ.response Descrição

Slot_Number 0 Aleatório, (não é avaliado)

Index 47 Índice do registro de dados; índice constante 47

Length 8 Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de 
resposta

Byte Campo Valor Descrição

0 Response reference 0x01 Número de referência refletido da solicitação de parametri-
zação

1 Response ID 0x810x82 Resposta negativa para “Request Parameter” e resposta 
negativa para “Change Parameter”

2 Axis 0x01 Número do eixo refletido; 1 = Endereço SBus 1

3 No. of parameters 0x01 1 parâmetro

4 Format 0x44 Irregularidade

5 No. of values 0x01 1 código de irregularidade

6, 7 Error value 0x0811 Código de retorno MOVILINK®

p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11
(ver item “Códigos de retorno MOVILINK® para DP-V1" na 
página 106)
F
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10Funções do PROFIBUS DP-V1
Estrutura do canal de parametrização DP-V1
Códigos de 
retorno 
PROFIdrive para 
DP-V1

Esta tabela mostra a codificação do "error number" (número da irregularidade) na res-
posta de parâmetro PROFIdrive DP-V1 de acordo com o perfil PROFIdrive V3.1. Esta
tabela é válida quando os serviços PROFIdrive "Request Parameter" e / ou "Change
Parameter" forem utilizados.

Nr. da irre-
gularidade

Significado Utilizado para

0x00 Número inválido de 
parâmetro 

Acesso a parâmetros não disponíveis

0x01 Valor do parâmetro não 
pode ser alterado

Tentativa de alterar valor de parâmetro que não pode ser 
alterado

0x02 Valor mínimo ou valor 
máximo foi extrapolado

Tentativa de alterar valor que se encontra fora dos valores 
limite

0x03 Subíndice incorreto Acesso a um subíndice não disponível

0x04 Sem atribuição Acesso com subíndice em parâmetro não indiciado

0x05 Tipo de dados incorreto Tentativa de substituir o valor por um outro que não corres-
ponde ao tipo de dados do parâmetro

0x06 Ajuste não é permitido 
(só pode ser resetado)

Tentativa de colocar um valor maior que zero onde isto não é 
permitido

0x07 Elemento de descrição não 
pode ser alterado

Tentativa de alterar elemento de descrição que não pode ser 
alterado

0x08 Reservado (PROFIdrive Profile V2: solicitação PPO-Write não está dis-
ponível para IR)

0x09 Descrição não existe Tentativa de acesso a descrição para a qual não há acesso 
(valor de parâmetro está disponível)

0x0A Reservado (PROFIdrive Profile V2: grupo incorreto de acesso)

0x0B Sem prioridade de 
operação

Tentativa de alteração de parâmetros sem autorização para 
tal

0x0C Reservado (PROFIdrive Profile V2: senha incorreta)

0x0D Reservado (PROFIdrive Profile V2: texto não pode ser lido em troca 
cíclica de dados)

0x0E Reservado (PROFIdrive Profile V2: nome não pode ser lido em troca 
cíclica de dados)

0x0F Nenhuma atribuição de 
texto disponível

Acesso a atribuição de texto que não está disponível (valor 
de parâmetro está disponível)

0x10 Reservado (PROFIdrive Profile V2: sem PPO-Write)

0x11 Solicitação não pode ser 
executada devido ao modo 
de operação

Acesso não é possível no momento; razão não é explicada 
detalhadamente

0x12 Reservado (PROFIdrive Profile V2: outra irregularidade)

0x13 Reservado (PROFIdrive Profile V2: dados não podem ser lidos em troca 
cíclica)

0x14 Valor inadmissível Tentativa de alterar o valor para outro que se encontra na 
faixa permitida mas que não é permitido por outras razões a 
longo prazo (parâmetro com valores individuais especifi-
cados)

0x15 Resposta é longa demais O comprimento da resposta atual ultrapassa o comprimento 
máximo que pode ser transmitido

0x16 Endereço de parâmetro não 
é permitido

Valor inválido e/ou valor que não é permitido para este atri-
buto, para esta quantidade de elementos, número de parâ-
metros, subindex ou a combinação destes fatores 

0x17 Formato incorreto Write request: formato inválido e/ou formato dos dados do 
parâmetro que não é suportado

0x18 Quantidade dos valores não 
é consistente

Write request: quantidade dos valores dos dados do parâ-
metro não corresponde à quantidade dos elementos no 
endereço de parâmetros

0x19 Eixo não existe Acesso a um eixo que não existe

até 0x64 Reservado -

0x65..0xFF Depende do fabricante -
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10.4 Configuração de um mestre C1
Para configurar um mestre DP-V1 C1, é necessário o arquivo SEW_600D.GSD, que
ativa as funções DP-V1 do UFF41B. Para tanto, é necessário que o arquivo GSD e o
firmware do UFF41B sejam funcionalmente compatíveis.

10.4.1 Modo de operação (modo DP-V1)

Via de regra, durante a configuração de um mestre C1 é possível ativar o modo de ope-
ração DP-V1. Todos os escravos DP cujas funções DP-V1 foram liberadas em seu res-
pectivo arquivo GSD e que suportam DP-V1 são operados no modo DP-V1. Os
escravos DP padrão continuam a ser operados via PROFIBUS DP-V0, de modo que é
garantida a operação mista dos módulos compatíveis com DP-V1 e DP-V0. De acordo
com a especificação da funcionalidade do mestre, também é possível operar um parti-
cipante compatível com DP-V1 que tenha sido configurado com o arquivo GSD DP-V1
no modo de operação "DP-V0".
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10Funções do PROFIBUS DP-V1
Configuração de um mestre C1
10.4.2 Exemplo de programa para o SIMATIC S7

• Acesso do módulo funcional:

NOTAS
O exemplo de programa "Módulo funcional do canal de parametrização MOVILINK®"
está disponível na homepage da SEW (www.sew-eurodrive.de), no item "Software".
Esse exemplo mostra apenas os princípios básicos de procedimento para a criação
de um programa CLP como exemplo gratuito sem compromisso. Portanto, não assu-
mimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo do exemplo de programa.

12101AXX
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• Comentário sobre o módulo funcional:

10.4.3 Dados técnicos DP-V1 para o gateway fieldbus UFF41B

65377AEN

Write service: x2h, fixed setpoint: P160, index 8489d = 2129h

Wiring of FB:
"Drive_IO_Address": (INT)  Input address of the process data =>Hardware config.
"bService":         (BYTE) Read: 01h;  Write 02h,  volatile writing 03h
"bAxis":            (BYTE) Sub address/SBUS address of lower-level MC07
"wParameterindex":  (WORD) Parameter index => "MC07 Communication" manual
"wSubIndex":        (WORD) MOVILINK subindex = 0
"dwWriteData":     (DWORD) Parameter data for WRITE service
"InstanzDB_SFB52(BLOCK_DB) Instance DB for the SFB52
"InstanzDB_SFB53(BLOCK_DB) Instance DB for the SFB53
"fActivate"         (BOOL) Activation bit
"fBusy":            (BOOL) Parameter service is active
"fDone":            (BOOL) Parameter service was executed
"bError"            (BYTE) No error = 0; S7 error = 1; TimeOut = 2;
                           MOVILINK error = 3
"dwData":           (DWORD)bError = 0 => Parameter value after READ service
                           bError = 1 => S7 error code

Arquivo GSD para DP-V1: SEW_600D.GSD

Nome do módulo para planejamento de projeto: Adv. Gateway UFF

Quantidade de conexões C2 paralelas: 2

Registro de dados suportado: Index 47

Número de slot suportado: Recomendação: 0

Código de fabricante: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Identificação de protocolo: 3A

Timeout de resposta C2: 1 s

Comprimento máx. canal C1: 240 bytes

Comprimento máx. canal C2: 240 bytes
F
C

00

I

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



10Funções do PROFIBUS DP-V1
Configuração de um mestre C1
10.4.4 Códigos de irregularidade dos serviços DP-V1

Esta tabela apresenta os códigos de irregularidade dos serviços DP-V1 que podem
ocorrer em caso de irregularidade na comunicação no nível de telegrama DP-V1. Esta
tabela é utilizada quando desejar escrever um componente de parametrização próprio
baseado nos serviços DP-V1, pois estes códigos de irregularidade são retornados dire-
tamente no nível de telegrama.

Error_Class (da especi-
ficação DP-V1)

Error_Code (da especifica-
ção DP-V1)

Canal de parametrização DP-V1 

0x0 - 0x9 hex = reserved

0xA = application 0x0 = read error
0x1 = write error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0x9 = feature not supported
0xA to 0xF = user specific

0xB = access 0x0 = invalid index 0xB0 = sem índice de bloco de dados 47 
(DB47); solicitações de parâmetro não supor-
tadas

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

0x5 = state conflict 0xB5 = Acesso a DB 47 não é possível no 
momento devido ao estado de processamento 
interno

0x6 = access denied

0x7 = invalid range 0xB7 = ESCRITA DB 47 com irregularidade no 
cabeçalho DB 47

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

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

0xD - 0xF = user specific

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:
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11 Operação do MOVITOOLS® MotionStudio
11.1 Sobre o MOVITOOLS® MotionStudio
11.1.1 Tarefas

O pacote de software MOVITOOLS® MotionStudio permite ao usuário realizar as
seguintes tarefas de forma consistente:
• Estabelecer comunicação com as unidades
• Execução de funções com as unidades

11.1.2 Estabelecer comunicação com as unidades

O servidor de comunicação SEW está integrado no MOVITOOLS® MotionStudio para
estabelecer a comunicação com as unidades.
O servidor de comunicação SEW permite criar canais de comunicação. Assim que
eles tiverem sido criados, as unidades se comunicam com seus opcionais de comuni-
cação através desses canais de comunicação. É possível operar no máximo 4 canais
de comunicação simultaneamente. 
Dependendo da unidade e de seus opcionais de comunicação, os seguintes canais de
comunicação estão disponíveis:
• Serial (RS485) via interface serial 
• System bus (SBus) via interface serial
• Ethernet
• EtherCAT
• Fieldbus
• PROFIBUS DP/DP-V1
• S7-MPI

11.1.3 Execução de funções com as unidades

O MOVITOOLS® MotionStudio permite ao usuário realizar as seguintes funções de
forma consistente:
• Parametrização (p. ex. na pasta de parâmetros da unidade)
• Colocação em operação
• Visualização e diagnóstico
• Programação
Para executar as funções com as unidades, os seguintes componentes básicos estão
integrados no MOVITOOLS® MotionStudio:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

Todas as funções se comunicam utilizando tools. O MOVITOOLS® MotionStudio ofe-
rece os tools adequados para cada tipo de unidade.
O
S
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Primeiros passos
11.2 Primeiros passos
11.2.1 Inicializar o software e criar projeto

Para instalar o MOVITOOLS® MotionStudio e para criar projeto, proceder da seguinte
maneira:
1. Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio no menu inicial WINDOWS no seguinte

caminho: 
"Iniciar\Programas\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio\MOVITOOLS-MotionStudio"

2. Criar um projeto com nome e um local onde ele deva ser salvo.

11.2.2 Estabelecimento de comunicação e escaneamento da rede

Para estabelecer uma comunicação com MOVITOOLS® MotionStudio e para escanear
sua rede, proceder da seguinte maneira:
1. Criar um canal de comunicação para poder comunicar-se com suas unidades. 

Os dados detalhados para configurar um canal de comunicação encontram-se no
item do respectivo tipo de comunicação.

2. Escanear a sua rede (escaneamento de unidade). Para tal, clicar no botão [Start
network scan] [1] na barra de ferramentas.

3. Selecionar a unidade que deseja configurar.
4. Abrir o menu de contexto pressionando a tecla direita do mouse. 

Como resultado serão exibidos tools específicos da unidade para realizar funções
com as unidades.

64334AXX
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11.3 Modo de comunicação
11.3.1 Visão geral

O MOVITOOLS® MotionStudio diferencia entre o modo de comunicação "online" e
"offline".
O próprio usuário define o modo de comunicação. Dependendo do modo de comuni-
cação selecionado, você pode escolher entre tools offline ou tools online específicos
para sua unidade.
A figura seguinte descreve os dois tipos de tools:

64335AXX

Tools Descrição

Tools 
offline 

Alterações realizadas com tools offline afetam inicialmente "APENAS" a memória RAM [2].
• Salvar seu projeto para que as alterações sejam armazenadas no disco rígido [1] do seu PC.
• Executar um "download" se desejar transmitir as alterações para a sua unidade [3].

Tools 
online

Alterações realizadas com tools online afetam inicialmente "APENAS" a unidade [3]. 
• Executar um "upload" para transmitir essas alterações para a memória RAM [2]. 
• Salvar seu projeto para que as alterações sejam armazenadas no disco rígido [1] do seu PC.

[3]

[1] [2]

Offline-Tool    

Online-Tool    
O
M
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11Operação do MOVITOOLS® MotionStudio
Modo de comunicação
11.3.2 Seleção do modo de comunicação (online ou offline).

Para selecionar um modo de comunicação, proceder da seguinte maneira:
1. Selecionar o modo de comunicação:

• "Online" [1], para funções (tools online) que devam influenciar a unidade direta-
mente.

• "Offline" [2], para funções (tools offline) que devam influenciar o seu projeto.

2. Selecionar o nó da unidade.
3. Abrir o menu de contexto com a tecla direita do mouse para que as ferramentas de

configuração de unidade sejam exibidas.

NOTA
O modo de comunicação "online" não é NENHUMA mensagem de retorno de que o
usuário está conectado com a unidade ou de que a unidade está pronta para a comu-
nicação.
• Se precisar dessa mensagem de retorno, observar o item "Ajuste do teste

cíclico de disponibilidade" na ajuda online (ou no manual) do MOVITOOLS®

MotionStudio.

NOTA
• Os comandos do gerenciamento de projeto (p. ex., "download", "upload" etc.) do

estado online da unidade, bem como o "escaneamento de unidade", trabalham
independente do modo de comunicação ajustado.

• O MOVITOOLS® MotionStudio inicia no modo de comunicação ajustado pelo usu-
ário antes de fechar.

64337AXX
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11.4 Comunicação via USB (diretamente)
11.4.1 Conectar unidade com o PC via cabo de conexão USB

A ilustração abaixo mostra como a unidade (neste exemplo um gateway fieldbus [3]) é
conectada com o PC utilizando um cabo de conexão USB [2]. Ela também mostra como
o gateway fieldbus [3] é conectado com a unidade de nível inferior [5] via SBus (CAN).

Para poder conectar o gateway fieldbus UFx41B com o PC e com a unidade de nível
inferior, proceder da seguinte maneira:
1. Plugar o conector USB-A do cabo de conexão USB [2] em uma interface USB livre

no seu PC [1].
2. Plugar o conector USB-B do cabo de conexão USB [2] na interface USB no seu

gateway fieldbus [3].
3. Conectar a interface SBus do gateway fieldbus [3] com a interface SBus da unidade

de nível inferior [5].

64782AXX

[1] PC com interface USB

[2] Cabo de conexão USB

[3] Gateway fieldbus (neste exemplo: UFx41)

[4] Conexão SBus (baseado em CAN) do gateway fieldbus para a unidade de nível inferior

[5] Unidade de nível inferior (neste exemplo: MOVIAXIS®)

[1]

[5]

[3]

[2]

[4]

1

5
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11Operação do MOVITOOLS® MotionStudio
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11.4.2 Instalação do driver

Antes de poder se comunicar com a unidade via USB (diretamente), é necessário
instalar o arquivo necessário do driver do caminho de instalação do
MOVITOOLS® MotionStudio.
Para instalar o driver para a comunicação USB, proceder da seguinte maneira:
1. Conectar a unidade em uma porta USB livre no seu PC.

O novo hardware é reconhecido e o assistente de hardware inicia.
2. Seguir as instruções do assistente de hardware.
3. Clicar no botão [Browse] e passar para o diretório de instalação do MOVITOOLS®

MotionStudio. 
4. Ajustar o seguinte caminho:

"..\Program Files\SEW\MotionStudio\ Driver\ SEW_USBWIN32_051120"
5. Clicar o botão [Next] para instalar o driver.

11.4.3 Configurar a comunicação USB

Pré-requisito é uma conexão USB entre o seu PC e as unidades que deseja configurar.
Para configurar uma comunicação USB, proceder da seguinte maneira:
1. Clicar o símbolo "Configure communication connections" [1] na barra de ferra-

mentas.

64341AXX

[1] Símbolo "Configure communication connections"
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Como resultado surge a janela "Configure communication connections".

2. No campo de seleção [1], selecionar o tipo de comunicação "USB (diretamente)".
No exemplo, o 1o canal de comunicação está ativado com o tipo de comunicação
"USB" [2].

3. Apertar o botão [Edit] [3] no lado direito da janela "Configure communication plugs".

64743AEN

[1] Campo de seleção "Communication type"

[2] Campo de controle "Activate"

[3] Botão [Edit]
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11Operação do MOVITOOLS® MotionStudio
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Como resultado, são exibidos os ajustes do tipo de comunicação "USB".

4. Caso necessário, alterar os parâmetros de comunicação especificados. Neste pro-
cesso, tomar como referência a descrição detalhada dos parâmetros de comuni-
cação.

11.4.4 Parâmetros de comunicação USB

A tabela abaixo descreve os parâmetros de comunicação para o canal de comunicação
USB:

12110AEN

Parâmetros de comunicação Descrição Nota

Timeout Tempo de espera em milésimos 
de segundo, durante o qual o 
mestre espera por uma resposta 
do escravo após ter enviado uma 
solicitação.

Ajuste padrão: 350 ms 
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11.5 Comunicação via Ethernet
11.5.1 Conexão da unidade com o PC via Ethernet
Conexão da 
interface Ethernet 
do UFx41B no PC

A figura seguinte mostra a conexão do PC / laptop no UFx41B. 

O UFx41B pode ser conectado diretamente ao PC ou utilizando uma rede Ethernet.
A interface Ethernet X37 oferece o auto crossing e a auto negotiation para a taxa de
transmissão e o duplex mode. Os parâmetros IP da UFF41B têm que ser ajustados de
acordo com o capítulo 4.5.

Ajuste 
(endereçamento) 
do PC de 
engenharia de 
forma adequada 
à rede

Para ajustar (endereçar) o PC de engenharia de modo adequado à rede, proceder da
seguinte maneira: 
1. Em [Start] / [Settings] / [Network and Dial-up Connections], selecionar a respectiva

interface de PC.
2. Selecionar o item de menu "Properties" no menu de contexto.
3. Ativar o campo de controle com o item "Internet protocol (TCP/IP)".
4. Em seguida, clicar o botão "Properties".
5. Introduzir os mesmos endereços IP para a máscara da sub-rede e para o gateway

padrão, tal como nos outros participantes Ethernet nesta rede local.
6. Introduzir um endereço IP para o PC de engenharia que cumpra as seguintes con-

dições:
• Nos blocos que definem a rede, o segmento do endereço do PC de engenharia

deve ser idêntico ao segmento de endereço dos outros participantes Ethernet.
• Nos blocos que definem o participante, o segmento do endereço do PC de

engenharia deve ser diferente do segmento de endereço dos outros participantes
Ethernet.

• Os valores "0", "4", "127" e "255" não podem ser atribuídos no último bloco.

64420AXX
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NOTA
No endereço IP da máscara de sub-rede (por exemplo 255.255.255.0), os valores nos
blocos têm o seguinte significado:
• "255" define o endereço da rede na qual os participantes estão.
• "0" define o endereço do verdadeiro participante para poder diferenciá-lo dos

outros participantes.
O
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11.5.2 Configuração do canal de comunicação via Ethernet

Para configurar um canal de comunicação para Ethernet, proceder da seguinte
maneira:
1. Clicar o botão [Configure communication plugs] [1] na barra de ferramentas. 

2. Abre-se a janela "Configure communication plugs". Na lista de seleção [1], sele-
cionar o tipo de comunicação "Ethernet". No exemplo, o 1o canal de comunicação
está ativado com o tipo de comunicação "Ethernet" [2].

3. Pressionar o botão [Edit] [3] no lado direito da janela. São exibidos os ajustes do tipo
de comunicação "Ethernet".

4. Configurar o protocolo SMLP. Para tal, selecionar a ficha de registro "SMLP set-
tings".

5. Ajustar os parâmetros. Proceder de acordo com as instruções descritas no item
seguinte "Ajuste de parâmetros para SMLP".

64341AXX

64351AEN

NOTA
SMLP é a abreviatura de Simple MOVILINK® Protocol. Este é o protocolo de unidade
da SEW-EURODRIVE.
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11.5.3 Configuração dos parâmetros de comunicação para SMLP

Parâmetros de 
comunicação 
SMLP

A tabela seguinte descreve os parâmetros de comunicação para SMLP:

Para ajustar os parâmetros de comunicação para a comunicação via Ethernet, proceder
da seguinte maneira:
1. Caso necessário, alterar os parâmetros de comunicação especificados. Neste pro-

cesso, tomar como referência a descrição dos parâmetros de comunicação para
SMLP.

Parâmetros de comunicação 
do protocolo simple 
MOVILINK®

Descrição Nota

Timeout Tempo de espera [ms] durante o 
qual o cliente espera por uma 
resposta do servidor após uma 
solicitação.

• Ajuste padrão: 1000 ms
• Se necessário, elevar este 

valor em caso de falhas cau-
sadas por um atraso da 
comunicação.

Endereço IP de broadcast Endereço IP do segmento local 
de rede no qual é realizado o 
escaneamento de unidades.

No ajuste padrão, apenas as uni-
dades que se encontram dentro 
do segmento local de rede são 
detectadas pelo escaneamento 
de unidades.

Endereço IP do servidor SMLP Endereço IP do servidor SMLP 
ou de outras unidades, que 
devam ser abrangidas pelo esca-
neamento de unidades, mas que 
se encontram fora do segmento 
local de rede.

• Introduzir aqui o endereço IP 
das unidades que devem ser 
abrangidas pelo escanea-
mento de unidades, mas que 
se encontram fora do seg-
mento local de rede.

Endereço IP excluído Endereços IP de unidades que 
não devem ser abrangidas pelo 
escaneamento de unidades.

Introduzir aqui o endereço IP das 
unidades que não devem ser 
abrangidas pelo escaneamento 
de unidades. Essas podem ser 
unidades que não estão prontas 
para a comunicação (por 
exemplo, porque ainda não foram 
colocadas em operação).

NOTA
Durante o escaneamento da unidade são detectadas apenas unidades que estão no 
mesmo segmento de rede (local) que o PC em uso no MOVITOOLS® MotionStudio.
• Se possuir unidades FORA do segmento local de rede, acrescentar os endereços 

IP dessas unidades à lista de servidores SMLP.
O
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2. Para acrescentar um endereço IP, abrir o menu de contexto e selecionar [Add IP
address] [1].

3. Acrescentar o endereço IP [2].

64352AEN
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
 127



11 peração do MOVITOOLS® MotionStudio
omunicação via PROFIBUS DP/DP-V1

128
11.6 Comunicação via PROFIBUS DP/DP-V1
11.6.1 Comunicação via mestre C2
Visão geral A figura mostra a rede com uma comunicação PROFIBUS via mestre C2:

Mestre C2 O mestre C2 [1] pode ser, por exemplo, um PC que você pode usar como PC de diag-
nóstico e visualização. 
Para tal, o PC deve ser porém equipado com hardware e software adicionais, como
descrito no item a seguir.

Função O mestre C2 [1] envia as solicitações de parametrização do MOVITOOLS®

MotionStudio para as interfaces PROFIBUS das unidades [3] via PROFIBUS (serviços
C2 acíclicos). Neste caso, a SIMATIC S7 [2] não assume nenhum routing.

Vantagem O mestre C2 trabalha independentemente do mestre C1. Isso significa que você pode
estabelecer uma comunicação com as suas unidades até mesmo quando o mestre C1
falhar.

64621AXX

[1] Mestre C2 (como PC com driver Softnet-DP instalado e cartão mestre PROFIBUS integrado)

[2] Mestre C1

[3] Unidades (exemplos) com interfaces PROFIBUS compatíveis com DP-V1

[2]

   

EURODRIVEEURODRIVEEURODRIVE

EURODRIVE

[1]

[3][3][3]
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11.6.2 Hardware e software necessários adicionalmente
Pré-requisito

Hardware 
necessário

A tabela abaixo mostra os cartões mestre PROFIBUS disponíveis da empresa Sie-
mens:

Software 
necessário

A tabela abaixo mostra o software disponível da empresa Siemens:

Colocação em 
operação do 
hardware e 
software

Para instalar o hardware e software necessários adicionalmente, proceder da seguinte
forma:
1. Observar a documentação fornecida pela empresa Siemens para os produtos de

hardware e software utilizados.
2. Instalar o cartão mestre PROFIBUS.
3. Instalar o software.

NOTA
Se colocar em operação e configurar participantes PROFIBUS na sua rede, você pre-
cisa de hardware e software adicionais da empresa Siemens.
• Observar os pré-requisitos relativos às licenças para os produtos de software utili-

zados da empresa Siemens.
• Observar a documentação fornecida pela empresa Siemens para os produtos de

hardware e software utilizados.

Denominação do cartão mestre 
PROFIBUS

Código Tipo de cartão mestre PROFIBUS

SIMATIC NET CP5611 6GK1561-1AA00 Cartão PCI para PCs

SIMATIC NET CP5512 6GK1561-2AA00 Cartão PCMCIA (Cardbus de 32 bits) 
para notebooks

Denominação do software Código Tipo de software

SIMATIC NET PB Softnet-DP 
Edition 2007

6GK1704-5DW00-3AE1 Pacote de driver
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11.6.3 Parametrização do mestre C2 com SIMATIC NET
Versões da 
SIMATIC NET e 
sistema 
operacional

Iniciar a SIMATIC 
NET e ajustar a 
interface PG/PC

Proceder da seguinte forma para iniciar a SIMATIC NET:
1. No menu inicial do Windows, iniciar o programa "Set PG/PC Interface" sob o

seguinte item de menu:
Como resultado surge a janela "Set PG/PC interface":

2. Configurar o caminho de acesso da aplicação como visualizado na figura abaixo:

NOTA
As seguintes instruções podem apresentar diferenças mínimas (em parte, devido ao
idioma), dependendo da versão da SIMATIC NET e do sistema operacional utilizados.
Isso se refere à representação e às denominações nas janelas bem como às denomi-
nações no caminho de menu do menu inicial.

12098AEN

NOTA
Se não puder ajustar o caminho de acesso porque o campo de seleção "Access Point
of the Application" está desativado, isso tem a seguinte causa:
Você abriu o programa "Set PG/PC interface" do SIMATIC STEP 7, ocupando assim
um caminho de acesso.
• No menu inicial do Windows, iniciar o programa "Set PG/PC Interface".
O
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Parametrização 
do mestre C2

Para parametrizar um mestre C2, proceder da seguinte maneira:
1. Na janela "Set PG/PC interface", clicar o botão [Properties]. Como resultado, abre-

se a janela "Properties".

2. Se um mestre C1 estiver ativo, desativar o campo de controle [PG/PC is the only
master on the bus].

3. Atribuir ao PC um endereço livre que ainda não esteja ocupado por outros partici-
pantes (mestres ou escravos).

4. Ajuste a taxa de transmissão (velocidade de transmissão) adequada para a sua rede
PROFIBUS. Se você operar um mestre C1, ajustar a taxa de transmissão do mestre
C1.

5. Selecionar "DP" como perfil ou especificar o timing da rede de acordo com a rede
PROFIBUS disponível.

12097AEN
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Verificação da 
parametrização 
dos participantes 
PROFIBUS

Para verificar a parametrização dos participantes PROFIBUS, proceder da seguinte
maneira:
1. Fechar a janela "Properties" para voltar para a janela "Set PG/PC interface".
2. Clicar o botão [Diagnostics].

Como resultado, abre-se a janela "SIMATIC NET diagnostics".

3. Verificar a parametrização. Para tanto, clicar o botão [Test].
Se a sua parametrização for permitida, surge como resultado o estado "OK".

4. Clicar o botão [Read] para mostrar todos os participantes de rede.
5. Certifique-se de que todos os participantes de rede estão corretos.
6. Passar para o software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio.
7. Realizar os ajustes para os parâmetros de comunicação no MOVITOOLS®

MotionStudio. Para tal, tomar como referência o item seguinte "Configuração da
comunicação via PROFIBUS".

12096AEN
O
C
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11.6.4 Configuração da comunicação via PROFIBUS
Pré-requisitos

Configuração do 
canal de 
comunicação via 
PROFIBUS

Para configurar uma comunicação via PROFIBUS, proceder da seguinte maneira:
1. Certifique-se de que os ajustes necessários foram realizados no software de plane-

jamento de projeto.
2. Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio e criar um projeto como descrito no item

"Primeiros passos".
3. Clicar o símbolo "Configure communication plugs" [1] na barra de ferramentas.

Como resultado surge a janela "Configure communication plugs".

NOTA
Os passos a seguir descrevem apenas como configurar a comunicação no
MOVITOOLS® MotionStudio via PROFIBUS. 
• Primeiro realizar todos os ajustes necessários no software de planejamento de

projeto. Para tal, tomar como referência as instruções no item anterior "Parametri-
zação do mestre C2 com SIMATIC NET".

64620AXX

[1] Símbolo "Configure communication plugs"
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4. Na lista de seleção [1], selecionar o tipo de comunicação "PROFIBUS".

No exemplo, o 1o canal de comunicação está ativado com o tipo de comunicação
"PROFIBUS" [2].

64619AEN

[1] Lista de seleção "Communication type"

[2] Campo de controle "Activate"

[3] Botão [Edit]
O
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5. Clicar o botão [Edit] [3] no lado direito da janela.

6. Ativar o campo de controle "Start automatically" se desejar iniciar o servidor
PROFIBUS sempre que o servidor SEW Communication for iniciado.

7. Clicar o botão [Restart server] para iniciar o servidor PROFIBUS.
O servidor PROFIBUS ativado será exibido na barra de status do Windows com o
seguinte ÍCONE:

11.6.5 Parâmetros de comunicação para PROFIBUS DP/DP-V1

A tabela abaixo descreve os parâmetros de comunicação para o canal de comunicação
PROFIBUS DP/DP-V1:

12095AEN

Parâmetros de comunicação Descrição Nota

PROFIBUS server Ativar o campo de controle "Start 
automatically" se desejar iniciar o 
servidor PROFIBUS sempre que 
o servidor SEW Communication 
for iniciado.

A barra de status do Windows 
exibe o servidor PROFIBUS ati-
vado.
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11.7 Execução de funções com as unidades
11.7.1 Parametrização de unidades na pasta de parâmetros

A pasta de parâmetros exibe todos os parâmetros da unidade, agrupados em diretórios.
É possível gerenciar os parâmetros da unidade através do menu de contexto ou da
barra de ferramentas. Os seguintes capítulos descrevem como o usuário pode ler ou
alterar os parâmetros da unidade.

11.7.2 Leitura / alteração de parâmetros da unidade

Para ler ou alterar parâmetros da unidade, proceder da seguinte maneira:
1. Passar para a visualização desejada (visualização do projeto ou visualização da

rede).
2. Selecionar o modo de comunicação:

• Clicar o botão [Switch to online mode] [1] se desejar ler / alterar parâmetros dire-
tamente na unidade.

• Clicar o botão [Switch to offline mode] [2] se desejar ler / alterar parâmetros no
projeto.

3. Selecionar a unidade que deseja parametrizar.
4. Abrir o menu de contexto e selecionar o comando [Parameter tree].

Abre-se a vista "Parameter tree" (pasta de parâmetros) no lado direito do monitor.
5. Expandir a "Parameter tree" até o nó desejado.

6. Fazer clique duplo para exibir um determinado grupo de parâmetros da unidade.
7. Se alterar valores numéricos em campos de introdução, confirmar esses valores

com a tecla "ENTER".

64337AXX

12079AEN
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11.7.3 Colocação em operação das unidades (online)

Para colocar unidades em operação (online), proceder da seguinte maneira:
1. Passar para a visualização da rede.
2. Clicar o botão [Switch to online mode] [1].

3. Selecionar a unidade que deseja colocar em operação.
4. Abrir o menu de contexto e selecionar o comando [Diagnostics] / [UFx Gateway Con-

figurator].
Abre-se o configurador gateway.

64354AXX

NOTAS
• Dados detalhados sobre os parâmetros da unidade encontram-se na lista de parâ-

metros da unidade.
• Dados detalhados sobre a operação do assistente de colocação em operação

encontram-se na ajuda online do MOVITOOLS® MotionStudio.
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11.8 Tools especiais de configuração e de diagnóstico
Para a configuração do UFF41B em operação gateway, é possível utilizar o menu de
contexto para inicializar tanto a pasta de parâmetros como o "Configurador gateway
UFx". Além da configuração, esta função disponibiliza informações para o diagnóstico
da operação gateway e exibe os dados de processo transferidos.

12084AEN
O
T
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12 Diagnóstico de irregularidades
12.1 Mensagens de irregularidades do gateway fieldbus

As mensagens de irregularidades do gateway fieldbus são exibidas no MOVITOOLS®

MotionStudio através do tool "Configurador gateway UFx" (ficha de registro "Gateway
parameters"). O gateway fieldbus diagnostica um número de irregularidade [1] com o
número de subirregularidade correspondente [2]. Esse número de subirregularidade [2]
surge nas seguintes tabelas como valor em forma hexadecimal. Assim, é possível gerar
um código de subirregularidade que se refere a uma unidade escravo afetada (ver
figura abaixo).

64881AEN

[1]

[2]
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12.1.1 Irregularidades gerais do gateway fieldbus

Irregularidade

Descrição Número (hex) Resposta Solução

Unidade incorreta como 
gateway fieldbus. O cartão SD 
do gateway fieldbus foi inserido 
num MOVI-PLC®advanced 
DHF41B ou DHR41B.

239.0

Gateway fieldbus permanece 
no estado "Inicialização".

Utilizar o cartão SD do 
gateway fieldbus somente 
em conjunto com o gateway 
fieldbus UFx41B.

Irregularidade na comuni-
cação entre o programa 
gateway e o hardware 
gateway. A irregularidade 
ocorre na inicialização da uni-
dade. 

239.1 Utilizar o cartão SD do 
gateway fieldbus somente 
em conjunto com o gateway 
fieldbus UFx41B. Contatar a 
SEW Service.

Irregularidade no escanea-
mento das unidades escravo. 
Irregularidade durante a leitura 
do tipo de unidade da unidade 
escravo.

239.[No da unidade escravo]01

O gateway fieldbus inicializa 
completamente, e inicia a 
comunicação de dados de 
processo com as outras uni-
dades escravo.

Os endereços SBus de 
diversos tipos de unidade 
foram alterados. Verificar se o 
endereçamento de todas as 
unidades escravo está correto.

Irregularidade no escanea-
mento das unidades escravo. 
Não foi possível encontrar a 
unidade escravo configurada.

111. [No da unidade escravo]02 Durante a inicialização do 
gateway fieldbus, verificar se 
todas as unidades escravo 
estão ligadas e se elas têm o 
endereço SBus correto. Veri-
ficar a instalação SBus e os 
resistores de terminação.
D
M
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12.1.2 Irregularidade no processamento dos dados de processo

Irregularidade

Descrição Número (hex) Resposta Solução

Irregularidade de configu-
ração do escravo: a soma 
dos dados de processo 
configurados da unidade 
escravo é maior do que a 
representação de processo 
do fieldbus.

238.10100

Os dados do processo não 
são inicializados.

A configuração de dados de 
processo do fieldbus deve ser 
expandida.

Irregularidade de configu-
ração do escravo: compri-
mento dos dados de 
processo da unidade 
escravo é curto demais.

238.[No da unidade escravo]10 Configurar as unidades escravo 
com uma quantidade mínima de 
uma PD por unidade escravo.

Irregularidade de configu-
ração do escravo: compri-
mento dos dados de 
processo da unidade 
escravo é longo demais.

238.[No da unidade escravo]11 Verificar os seguintes valores 
limite da configuração dos 
dados de processo:
• MOVIAXIS®:

máx. 16 PD
• MOVIDRIVE® B:

máx. 10 PD
• MOVITRAC® B:

máx. 3 PD

Irregularidade no escanea-
mento das unidades 
escravo: não foi possível 
encontrar a unidade 
escravo configurada.

111.[No da unidade escravo]02 O gateway fieldbus inicializa 
completamente, e inicia a 
comunicação de dados de 
processo com as outras uni-
dades escravo.

Durante a inicialização do 
gateway fieldbus, verificar se 
todas as unidades escravo 
estão ligadas e se elas têm o 
endereço SBus correto. Verificar 
a instalação SBus e os resis-
tores de terminação.

Irregularidade ao parar/ini-
cializar os dados de pro-
cesso da unidade escravo 
MOVIAXIS®.

239.[No da unidade escravo]12

Este escravo não possui 
nenhum dado de processo.

Verificar se o nível de parametri-
zação MOVIAXIS® está ajus-
tado em "Planning Engineer". 

Irregularidade durante o 
ajuste automático da confi-
guração PDO MOVIAXIS®: 
irregularidade durante a 
parametrização dos dados 
de processo da unidade 
escravo MOVIAXIS®.

238.[No da unidade escravo]13 Verificar se o nível de parametri-
zação MOVIAXIS® está ajus-
tado em "Planning Engineer". 
Verificar se os objetos de dados 
de processo (PDO's) foram con-
figurados com ID's CAN nos 
módulos de eixo. O gateway 
precisa dessas ID's para a 
comunicação.Irregularidade na configu-

ração PDO da unidade 
escravo MOVIAXIS®.

238.[No da unidade escravo]14

Irregularidade interna no 
gateway fieldbus

239.10600
239.10610
239.10620
239.10630

Os dados do processo não 
são inicializados nem inici-
ados.

Ligar e desligar o gateway fiel-
dbus. Se a irregularidade per-
sistir, trocar o gateway fieldbus 
ou entrar em contato com a 
SEW Service.

Irregularidade durante a ini-
cialização do system bus 
CAN 1 ou system bus 
CAN 2.

239.10710 Os dados do processo não 
são inicializados.

Verificar a instalação SBus e os 
resistores de terminação. Veri-
ficar se as unidades escravo 
estão utilizando os mesmos 
endereços SBus.
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12.1.3 Irregularidade durante a troca de unidade

Irregularidade

Descrição Número (hex) Resposta Solução

Irregularidade no backup de 
dados: irregularidade no 
acesso à memória.

121.28 O gateway fieldbus inicia-
liza normalmente, e inicia 
os dados de processo. A 
função "Restore" não está 
assegurada.

Remover a proteção contra escrita 
do cartão de memória SD.

Dados inválidos na memória. 121.29 Repetir a função "Backup de 
dados".

Irregularidade durante o update 
automático: irregularidade 
durante a leitura do identifi-
cador UUID (Universally 
Unique Identifier) da unidade 
escravo.

121.[No da unidade escravo]20

O gateway inicializa nor-
malmente, e inicia os 
dados de processo. 
A função "Restore" não 
está assegurada para 
esta unidade escravo.

Unidade escravo não possui 
nenhum UUID:
• MOVIDRIVE® B:

é necessário o firmware de 
unidade .13

• MOVITRAC® B:
é necessário o firmware de 
unidade .17

Irregularidade na função 
"Restore". Irregularidade 
durante a leitura de dados do 
cartão SD para a unidade 
escravo que foi trocada. 

121.[No da unidade escravo]22 Verificar se a nova unidade insta-
lada tem o mesmo endereço SBus 
da unidade que foi substituída. 

Irregularidade na função 
"Restore": irregularidade 
durante a transferência do 
jogo de parâmetros para a 
unidade escravo.

121.[No da unidade escravo]23 A unidade escravo deve estar no 
estado de unidade "Regulador blo-
queado" (no MOVITRAC® B: "Sem 
liberação").

Irregularidade no backup de 
dados: irregularidade durante a 
transferência do jogo de parâ-
metros da unidade escravo 
para o cartão de memória SD 
do gateway fieldbus.

121.[No da unidade escravo]24 O MOVIDRIVE® A e MOVITRAC® 
07A não suportam essa função. 
Verificar se uma outra comuni-
cação eixo-para-eixo está sendo 
realizada além da comunicação 
gateway utilizando a mesma rede 
CAN. Para essa comunicação eixo-
para-eixo, deve-se utilizar a 
segunda rede CAN do 
MOVIDRIVE® B ou do 
MOVIAXIS®
D
M

Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP



12Diagnóstico de irregularidades
Procedimento de diagnóstico para operação no DeviceNet
12.2 Procedimento de diagnóstico para operação no DeviceNet
Os procedimentos de diagnóstico descritos a seguir indicam o procedimento para a
análise de irregularidades dos seguintes problemas:
• O gateway fieldbus UFF41B não opera na rede DeviceNet 
• Nenhum acionamento pode ser controlado com o mestre DeviceNet através do

gateway fieldbus UFF41B

Passo 1: Verificar o LED de estado e a indicação de estado no scanner DeviceNet

Para tal, utilizar a documentação do scanner DeviceNet.

Passo 2: Verificar os LEDs de estado do UFF41B e a chave DIP S2

A explicação dos diferentes estados do LED encontra-se no capítulo 4. A tabela
seguinte mostra os respectivos estados de unidade e suas possíveis causas. O "X" sig-
nifica que o estado do respectivo LED não é relevante.

LED UFF41B

L16 
MOD/NET

L15 (PIO) L14 (BIO) LED L13 
BUS 
FAULT

Status Causa

Desligado Desligado Desligado Desligado Desligado Sem tensão de alimentação do 
UFF41B, p. ex. via X26.
A chave DIP S2 não está ajustada 
para a interface fieldbus DeviceNet 
(ver cap. 4.7).
Sem cartão de memória no UFF41B 
ou faltam os arquivos necessários 
(ver capítulo 4).

Desligado Amarelo Desligado Desligado Booting Durante o "boot up" e a sincroni-
zação interna. 

Desligado Vermelho 
piscando

X Desligado Taxa de 
trans-
missão 
inválida

Taxa de transmissão ajustada 
através da chave DIP é inválida.

Desligado Verde 
piscando

Verde 
piscando

Amarelo No power 
via X30

A tensão de alimentação via X30D 
não está conectada / ligada.

Desligado Verde 
piscando

Verde 
piscando

Vermelho 
piscando

Error 
passive

Incorreta taxa de transmissão ou 
nenhum outro nó DeviceNet está 
conectado.

Vermelho Vermelho Vermelho Desligado DUP-MAC 
error

Endereço (MAC ID) foi atribuído 
várias vezes na rede.

Verde 
piscando

Desligado Desligado X Operational O UFF41B está ativo na rede mas 
sem conexão para o mestre 
(scanner).

Vermelho 
piscando

Vermelho 
piscando

X X Timeout Timeout da conexão PIO para o 
mestre.

Verde Verde X X Connected O UFF41B está ativo na rede com 
conexão PIO ativa para o mestre.

Vermelho 
piscando

Verde X X Module 
error

UFF41B com conexão PIO ativa e 
com irregularidade ativa do UFF41B.
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Passo 3: Diagnóstico de irregularidades

Quando a UFF41B está no estado "Conected" ou "Module Error", está ativa a troca de
dados entre o mestre (scanner) e o escravo (UFF41B). Se mesmo assim não for pos-
sível transmitir arquivos sem irregularidades para o gateway fieldbus UFF41B ou acio-
namentos de nível inferior através da DeviceNet, os seguintes passos deverão ajudar-
lhe a encontrar a causa da irregularidade.

A Os valores corretos para as palavras de dados de processo são mostrados no con-
figurador gateway?
Em caso positivo, continuar com F.

B O bit 0 no DeviceNet Control Register do controlador está colocado em "1" para
ativar a troca de dados de processo?

C Os dados de processo são copiados no lugar correto na tag Local IO do scanner
DeviceNet? Verificar as tags e o mapeamento do scanner.

D O controlador está no modo RUN ou um forcing ativo sobrescreve os dados de pro-
cesso para o acionamento?

E Se o controlador não estiver enviando dados para a UFF41B, entrar em contato com
o fabricante do CLP para obter ajuda.

F O gateway fieldbus UFF41B está configurado corretamente e todos os aciona-
mentos configurados no UFF41B estão online?

G Que irregularidades estão indicadas nos displays de estado do configurador
gateway?

H Se o tempo de ciclo para a troca de dados de processo for maior do que o esperado,
realizar um cálculo de carga da rede.
Exemplo:
64 palavras de dados de processo de e para um escravo DeviceNet são transmitidas
em aprox. 11 ms com uma taxa de tranmissão de 500 kBaud. Se operar 2 unidades
com 64 palavras de dados de processo cada uma, o menor tempo de ciclo possível
é dobrado para aprox. 22 ms. Dividir a taxa de transmissão significa que o tempo de
ciclo dobra.
D
P
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12.3 Procedimento de diagnóstico para operação no PROFIBUS DP-V1

Problema de diagnóstico: o gateway fieldbus UFF41B não opera no 
PROFIBUS DP.
Estado inicial:
• O gateway fieldbus UFF41B está conectado fisicamente no 

PROFIBUS.
• O gateway fieldbus UFF41B está configurado no mestre PROFIBUS 

DP e a comunicação via rede está ativa.

Ç

Conector da rede inserido? Não Æ [A]
Sim

Ç

Como reage o LED Fault Profibus?
DESL.Æ [B]
LIG.Æ [C]

PISCANDO
Ç

O gateway fieldbus UFF41B detecta a taxa de transmissão, mas não foi 
configurado no mestre PROFIBUS DP ou foi configurado de modo incor-
reto.

Ç

Verificar o endereço PROFIBUS configurado e ajustado com as chaves 
DIP.

Ç

Endereços PROFIBUS idênticos? Não Æ [D]
Sim

Ç

Eventualmente foi configurado um tipo de unidade incorreto ou foi definida 
uma configuração incorreta.

Ç

Deletar a configuração para o gateway fieldbus UFF41B da rede DP.

Ç

Configurar novamente o gateway fieldbus UFF41B com a seleção da deno-
minação de unidade "MOVI-PLC".
Para simplificar a configuração, utilizar uma configuração pré-definida. Não 
alterar os dados de configuração pré-ajustados!
Atribuir as faixas de endereço para o sistema de controle utilizado.

Ç

Em seguida, carregar a configuração no mestre PROFIBUS DP e reiniciar 
a comunicação via rede.

[A] Verificar a cablagem da rede!

[B] O gateway fieldbus UFF41B encontra-se em troca de dados cíclica com o 
mestre DP. 

[C] O gateway fieldbus UFF41B não reconhece a taxa de transmissão!
Verificar a cablagem da rede!

[D] Adaptar os endereços da rede!
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13 Dados técnicos
13.1 Dados técnicos gerais

Código 1821 624 2 (UFF41B sem rack gateway UOH21B)

Imunidade a interferências Atende à norma EN 61800-3

Temperatura ambiente Instalado no módulo mestre MOVIAXIS®:
• 0 °C - +45 °C

No rack gateway UOH21B:
• (-10 °C) - +60 °C

Classe climática EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura de armazena-
mento

(-25 °C) - +70 °C

Classe climática EN 60721-3-3, classe 3K3

Tipo de refrigeração Refrigeração por convecção

Grau de proteção IP20

Classe de impurezas 2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE0110-1)

Altitude de instalação máx. 4000 m (NN)
D
D
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13.2 Gateway fieldbus UFF41B

Gateway fieldbus UFF41B

Alimentação elétrica Integrado no módulo mestre MOVIAXIS® (MXM) ou no rack gateway UOH21B:
• Consumo de potência: Pmáx = 10 W
• U = 24 VCC (-15 % / +20 %)
• Imáx = 600 mA
• O gateway fieldbus UFF41B pode ser alimentado pelo módulo de fonte chaveada MOVIAXIS® (MXS) 

ou por uma fonte externa de tensão. Para tanto, conectar X5 entre as unidades individuais.
• Se o gateway fieldbus UFF41B for alimentado pelo módulo de conexão à rede MOVIAXIS® com 

24 VCC, a função do gateway fieldbus UFF41B está garantida em caso de desligamento da rede 
(é necessária uma alimentação 24 VCC externa em X16 do módulo de conexão à rede MOVIAXIS®).

Níveis de potencial O gateway fieldbus UFF41B possui os seguintes níveis de potencial:
• Potencial de controle / CAN 1
• Potencial PROFIBUS
• Potencial DeviceNet
• Potencial system bus CAN 2

Memória • Memória de programa: 8 Mbytes
• Memória de dados: 4 Mbytes
• Retenção de dados: 32 kbytes
• Variáveis do sistema (retentiva): 8 kbytes

System bus CAN 2
X32:1 - X32:3

• System bus CAN 1 e CAN 2 de acordo com a especificação CAN 2.0, parte A e B, técnica de trans-
missão de acordo com ISO 11898

• O system bus CAN 2 é isolado galvanicamente
• Máx. 64 participantes por system bus CAN
• Faixa de endereço 0...63
• Taxa de transmissão: 125 kBaud...1 MBaud
• Se X32 ou X33 for a conexão de rede, é necessário conectar um resistor de frenagem (120 Ê) exter-

namente.
• É possível remover o conector X32 ou X33 sem interrupção do system bus

System bus CAN 1
X33:1 - X33:3

Ethernet 1 System bus, system bus SBUSplus (em preparação)

Ethernet 2 • TCP/IP
• Opções de conexão: PC de engenharia, outro controlador, intranet

USB USB 1.0 para conexão de um PC de engenharia

Cartão de memória SD
OMH41B-T0...T10

• Pode ser lido pelo PC
• Inclui:

– Firmware
– Aplicação gateway
– Dados

• No mínimo 128 MB de memória

Engenharia A engenharia é realizada através da interface Ethernet (X37), PROFIBUS (X30) ou USB (X35)
A engenharia de todos os componentes SEW conectados no gateway fieldbus UFF41B pode ser efe-
tuada através do opcional UFF41B.
• Software de engenharia MOVITOOLS® MotionStudio V5.5x
Manual – Gateway fieldbus UFF41B DeviceNet e PROFIBUS DP
P
i

f
kVA

Hz

n

147



13 ados técnicos
onexão de rede

148
13.3 Conexão de rede

Conexão PROFIBUS
X30P:1 - X30P:9

Terminação da rede

Reconhecimento 
automático da taxa 
de transmissão

Variantes de protocolo

Arquivo GSD

Número de 
identificação DP

Através do conector macho Sub-D de 9 pinos, atribuição dos pinos de acordo com IEC 61158

Não integrado. Efetuar a conexão de rede com conector PROFIBUS apropriado com resistores de termi-
nação comutáveis.

9.6 kBaud - 12 MBaud

PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158

SEW_6007.GSD

Ainda não foi atribuído

Engenharia Acesso adicional de engenharia através da interface PROFIBUS (X30P)

Conexão DeviceNet
X30D:1 - X30D:5

• Rede de 2 condutores e tensão de alimentação 24VCC de dois condutores com borne Phoenix com 5 
pinos

• Atribuição dos pinos de acordo com a especificação DeviceNet

Protocolo de comunicação Conexo mestre-escravo conforme especificação DeviceNet versão 2.0

Taxa de transmissão 125, 250 ou 500 kBaud, ajustável através das chaves DIP 26 e 27

Comprimento do cabo
de rede

Para cabo coaxial grosso ("thick cable") conforme especificação DeviceNet 2.0, apêndice B:
• 500 m com 125 kBaud
• 250 m com 250 kBaud
• 100 m com 500 kBaud

Nível de transmissão ISO 11 98 - 24 V

MAC ID 0 - 63, ajustável através das chaves DIP 20 - 25

Máx. 64 participantes

Serviços suportados • Polled I/O: 1 - 64 palavras
• Bit-strobe I/O: 1 - 4 palavras
• Explicite messages:

– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

EDS SEW_GATEWAY_UFF.eds

Vendor ID 0x13B
D
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13.4 Dimensionais
13.4.1 Dimensionais - Gateway fieldbus UFF41B / UOH21B
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13.4.2 Dimensionais - Módulo mestre MOVIAXIS® MXM / UFF41B
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14 Anexo
14.1 Acesso a parâmetro em unidades de nível inferior via DeviceNet 

64776AXX

[1] CLP com scanner DeviceNet (mestre)
[2] Interface DeviceNet
[4] Conversor SEW com interface SBus
[5] Índice e lista de parâmetros da unidade

X30P

S2

X38

X35

X37

XM

UFF41B/DHF41B

PLC

DeviceNet

Subaddress1
EtherCAT 

Subaddress1
SBUS Address 

Subaddress1
SBUS Address 

Subchannel1=0
Subaddress1=0

?

[1]

[2]

[5]

Subchannel1 =
2   4     3

X3
2

X3
3

X3
2

X3
3

X36

SBUS (CAN1)

[4]
[5]

CAN2

X3
0D

EtherCAT
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14.2 Acesso a parâmetro em unidades de nível inferior via PROFIBUS DP-V1 

64777AXX

* Em caso de engenharia via PROFIBUS ou serviços de parâmetro via PROFIBUS, o endereço 
SBus 15 não pode ser utilizado.

[1] SPS com PROFIBUS DP-V1 mestre
[2] Interface PROFIBUS
[4] Conversor SEW com interface SBus
[5] Índice e lista de parâmetros da unidade

S2

X38

X35

X37

X
M

UFF41B/DHF41B

PLC

PROFIBUS

Subaddress1
EtherCAT 
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SBUS Address 
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[2]

[5]

 
X3

2
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3
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2
X3

3

X36

SBUS (CAN1)

[4]
[5]

CAN2
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0D
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X30P

EtherCAT

Axis=0

Axis=17-34 

Axis=1-16* 
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14.3 Acesso a parâmetro em unidades de nível inferior via interfaces de engenharia 

64778AXX

USB

SBUS (CAN2)

SBUS (CAN1)

Subaddress1
EtherCAT

Subaddress1
SBUS Address

Subaddress1
SBUS Address
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Subchannel1=0
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[5]

Subchannel1 =
 3   4   2

?

X30P

S2

X38

X
M

X
3
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D

X
3

2
X

3
3

Ethernet TCP/IP (SMLP)

Drive Operator Panel

DOP

[1]
UFF41B/DHF41B

Ethernet X37 USB X35

[3]

[4]

[5]

X
3
7

X36

X35

[2]

[1] PC de engenharia
[2] Interface PROFIBUS (para engenharia)
[3] Interface para engenharia USB/Ethernet
[4] Conversor SEW com interface SBus
[5] Índice e lista de parâmetros da unidade
[6] Conversor SEW com interface EtherCAT
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