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1 Bendrosios nuorodos
1.1 Dokumentacijos naudojimas

Ši dokumentacija yra gaminio sudedamoji dalis. Dokumentacija skirta visiems žmo-
nėms, kurie montuoja, įrengia gaminį, pradeda jo eksploataciją ir techniškai jį prižiūri.
Dokumentacija visada turi būti įskaitoma. Įsitikinkite, kad atsakingi už įrenginį ir eks-
ploataciją bei savo atsakomybe su prietaisu dirbantys asmenys būtų perskaitę ir su-
pratę visą dokumentaciją. Kilus klausimams ar pageidaudami išsamesnės informaci-
jos, kreipkitės į SEW-EURODRIVE.

1.2 Garantinės pretenzijos
Atkreipkite dėmesį į šios dokumentacijos informaciją. Tai yra netrikdomo veikimo ir,
prireikus, garantinių pretenzijų tenkinimo prielaida. Prieš pradėdami dirbti su prietaisu
perskaitykite dokumentaciją!

1.3 Kartu galiojantys dokumentai
Ši dokumentacija papildo naudojimo instrukciją ir pagal toliau pateiktus duomenis apri-
boja naudojimo nuorodas. Šią dokumentaciją galite naudoti tik kartu su naudojimo in-
strukcija.

1.4 Pastaba dėl autorių teisių
© 2015 SEW-EURODRIVE. Visos teisės saugomos.
Bet kaip – taip pat ir dalimis – dauginti, keisti, platinti ir kitaip naudoti draudžiama.

 

 

 

 

21
32

76
45

/L
T 

– 
06

/2
01

5

 



2 Sistemos apžvalga
MOVITRAC® LTE-B sistemos apžvalga

Žinynas – Priedai6

2 Sistemos apžvalga
2.1 MOVITRAC® LTE-B sistemos apžvalga

MOVITRAC® LTE-Bsistemosapžvalga

Papildomos plokštės: 

Antras relės išvadas  . OB LT 2ROUT 

PI reguliatorius  OB LT PICON-B 

Antra signalinė relė  OB LT HAVAC-B

Keitiklio plokštė OB LT VCON A/B 

Valdymo plokštė  OB LT LOCMO 

 

Tinklo droselis HD
 

"Bluetooth   "

parametrų modulis 

LTBP-C

 

 

  

Tinklų sietuvas:: 

PROFIBUS DFP21B 

EtherCAT DFE24 

DeviceNet DFD11 

PROFINET   DFE32 

Ethernet/IP DFE33B 

Interbus UFI11A 

 

 

Stabdymo varžas BW

 

Išvadinis droselis HD 

(IP20/IP55) 

El. tinklas 

Tinklo filtras NF

 

 

 

®

TM

TM

®

Valdymo 

prietaisas  
LT BG-C

Valdymo prietaisas 

LT ZBG OLED A

Parametrų programinė 

įranga "LT-Shell" su 

konteksto funkcija

Kabelių rinkinys C  

USB11A

BW vidinis

RJ-45

 

Kabelių 

rinkiniai  

 

A, B, C

 

RJ-45

RJ-45
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2Sistemos apžvalga
MOVITRAC® LTP-B sistemos apžvalga

Žinynas – Priedai 7

2.2 MOVITRAC® LTP-B sistemos apžvalga
MOVITRAC® LTP-Bsistemosapžvalga

 

Išvado droselis HD  

Stabdymo varžas   
BW, vidinis 

"MOVITOOLS 

MotionStudio" 

3 × 200 – 240 V,  
3 × 380 – 480 V 3 × 500 – 600 V 1 × 200 – 240 V 

Stabdymo varžas BW 

Papildomos plokštės:
Relės išvadai 
Skaitmeninis įv./išv. 
Daviklio plokštė TTL
Daviklio plokštė HTL
PROFIBUS
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
DeviceNet
MODBUS TCP
POWERLINK 

MOVI-PLC   / 

UOH/DFx

tinklų sietuvas 

Tinklo droselis ND 

Valdymo 

prietaisas 
LT BG-C

 
Valdymo prietaisas 

 

LT ZBG OLED A  

"Bluetooth  "
 

parametrų modulis
 

LTBP-C
 

1 vieta plokštei 

keitiklyje

 

"LTX Servo" plėtinys  

LTX H1A, iki KD 3  

RJ-45 

Parametrų programinė 

įranga "LT-Shell" su 

konteksto funkcija

 

 

PEAK USB CAN
programinis raktas 

Dažnio keitiklis  

IP55 / IP20 

USB11A

RJ-45  

RJ-45 

Tinklo filtras  NF 

Valdymo plokštė 

 

Kabelių 

rinkiniai 

 

A, B, C

 

Kabelių rinkinys C

RJ-45 

®

®

TM

TM

OBLT 3ROUT-A
OBLT IO-A
OBLT ENC-A
OBLT ENC-B
LT FP 11A
LT FE 32A
LT FE 33A
LT FE 24A
LT FD 11A
LT FE 31A
LT FE 25A

®

®

9007208545763979
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3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Įrengimas

Žinynas – Priedai8

3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
3.1 Įrengimas

Prieš pradėdami darbus, atjunkite MOVITRAC® LT nuo tinklo. Atkreipkite dėmesį į su-
sijusią naudojimo instrukciją.

 ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgis dėl ne iki galo išsikrovusių kondensatorių. Dar iki 10 minučių po at-
jungimo nuo el. tinklo ties gnybtais ir prietaiso viduje gali būti aukšta įtampa.

Mirtis arba sunkūs sužalojimai.

• Atjungę nuo dažnio keitiklio įtampą – el. tinklo įtampą ir 24 V DC įtampą, – palau-
kite dar 10 minučių. Tada įsitikinkite, kad prietaise tikrai nėra įtampos. Tik po to
pridėkite darbus su prietaisu.

Norėdami įdiegti papildinių plokštę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įstatykite papildinių plokštę į dažnio keitiklio valdymo gnybtų rinklę.

2. Priveržkite visus dažnio keitiklio gnybto varžtus, kad būtų užtikrintas geras elektros
kontaktas.

3. Priverždami gnybto varžtus tvirtai laikykite papildinių plokštę.

M
O

V
IT

R
A

C
®
 L

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

U V W

L1/L L2/N L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

14785384715
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3MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Antrasis relės išėjimas

Žinynas – Priedai 9

4. Naudojant IP55 / IP66 prietaisus papildinių plokštė turi būti šiek tiek užlenkta že-
myn, kad būtų galima uždaryti priekinį dangtelį. Dėl to papildinių plokštė nepradės
veikti netinkamai.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

14787118475

3.2 Antrasis relės išėjimas

Tipas Artikulo numeris

OBLT2ROUTB 18223168

Antrąjį relės išėjimą galima naudoti taikmenoms, kuriose MOVITRAC® LTE‑B analogi-
nis išėjimas turi būti naudojamas kaip relės išėjimas.
Tai taikoma, kai reikia 2 relės išėjimų. Relės funkciją galimą užprogramuoti
MOVITRAC® LTE‑B. Galimos toliau nurodytos funkcijos:

• Leista naudoti dažnio keitiklį (skaitmeninis)

• Dažnio keitiklis parengtas naudoti (skaitmeninis)

• Variklio veikimas nustatytuoju sūkių skaičiumi (skaitmeninis)

• Dažnio keitiklio klaidos būsena (skaitmeninis)

• Variklio sūkių skaičius ≥ ribinei vertei

• Variklio srovė ≥ ribinei vertei
• Variklio sūkių skaičius < ribinei vertei
• Variklio srovė < ribinei vertei
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3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Antrasis relės išėjimas

Žinynas – Priedai10

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9007204994502667

9007204994939531

Gnybto
Nr.

Signalas Jungtis Aprašymas

1 +24 V Išėjimas +24 V: atskai-
tos įtampa

DI1–DI3 aktyvinimo atskaitos įtampa (daug. 100 mA)

2 DI 1 1 dvejetainis įėjimas Teigiama logika

"1 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 8–30 V DC

"0 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 0–2 V DC

Suderinama su PLV reikalavimu, jei tiekiama 0 V.

3 DI 2 2 dvejetainis įėjimas

4 DI 3 3 dvejetainis įėjimas /
termistoriaus kontaktas

5 +10 V Išėjimas +10 V: atskai-
tos įtampa

10 V: analoginio įėjimo atskaitos įtampa

(potencialų maitinimas +, 10 mA daug., 1 kΩ maž.)

6 AI / DI Analoginis įėjimas
(12 bitų)

4 dvejetainis įėjimas

0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA

"1 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 8–30 V DC

7 0 V 0 V: Atskaitos poten-
cialas

0 V: analoginio įėjimo atskaitos potencialas (potencia-
lo maitinimas –)

8 2 relės kontak-
tas

Relės kontaktas Sujungiamasis kontaktas (250 V AC / 30 V DC esant
5 A)

9 2 relės atskai-
tos potencialas

Relės atskaitos poten-
cialas

10 1 relės kontak-
tas

Relės kontaktas Sujungiamasis kontaktas (250 V AC / 30 V DC esant
5 A)

11 1 relės atskai-
tos potencialas

Relės atskaitos poten-
cialas

NUORODA
Naudojant IP55 / IP66 prietaisus papildinių plokštė turi būti šiek tiek užlenkta žemyn,
kad būtų galima uždaryti priekinį dangtelį. Dėl to papildinių plokštė nepradės veikti
netinkamai.
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3MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Antrasis relės išėjimas

Žinynas – Priedai 11

3.2.1 Techniniai duomenys

Didžiausia relės komutavimo įtampa 250 V AC / 220 V DC

Didžiausia relės įjungimo srovė 1 A

Atitiktis IP00, UL94V-0

Aplinkos temperatūra Nuo –10 °C iki +50 °C

Matmenys 56 × 24 (be kontaktų) × 14 mm

3.2.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Pirmojo relės išėjimo programavimas
Kadangi pirmasis relės išėjimas MOVITRAC® LTE‑B programuojamas P-18 paramet-
re, galima naudoti 2 visiškai atskirai veikiančius relės išėjimus. 1 relei galima naudoti
toliau nurodytas parinktis:

Nuostatas
P-18

Funkcija 1 relės išėjimo funkcijos parinktis

0 Leista naudoti dažnio keitiklį Vykdant eksploatavimo sąlygas atlie-
ka 1 naudotojo relės funkciją.
• Išaktyvinta: kontaktai neprijungti
• Leidžiama naudoti: kontaktai pri-

jungti

Parinktys nuo 4 iki 7:

relės įėjimą leidžiama naudoti su P‑19
nustatyta verte.

1 Dažnio keitiklis parengtas nau-
doti

2 Variklio veikimas esant nusta-
tytajam sūkių skaičiui

3 Dažnio keitiklio klaidos būsena

4 Variklio sūkių skaičius ≥ ribinei
vertei

5 Variklio srovė ≥ ribinei vertei

6 Variklio sūkių skaičius < ribinei
vertei

7 Variklio srovė < ribinei vertei
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3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
PI reguliatorius

Žinynas – Priedai12

Antrojo relės išėjimo programavimas
Antrasis relės išėjimas MOVITRAC® LTE‑B valdomas P-25 parametru. 2 relei galima
naudoti toliau nurodytas parinktis:

Nuostatas
P-25

Funkcija 2 relės išėjimo funkcijos parinktis

0 Leista naudoti dažnio keitiklį Vykdant eksploatavimo sąlygas atlie-
ka 1 naudotojo relės funkciją.
• Išaktyvinta: kontaktai neprijungti
• Leidžiama naudoti: kontaktai pri-

jungti

Parinktys nuo 4 iki 7:

relės įėjimą leidžiama naudoti su P‑19
nustatyta verte.

1 Dažnio keitiklis parengtas nau-
doti

2 Variklio veikimas esant nusta-
tytajam sūkių skaičiui

3 Dažnio keitiklio klaidos būsena

4 Variklio sūkių skaičius ≥ ribinei
vertei

5 Variklio srovė ≥ ribinei vertei

6 Variklio sūkių skaičius < ribinei
vertei

7 Variklio srovė < ribinei vertei

3.3 PI reguliatorius

Tipas Artikulo numeris

OB LT PICON-B 18218172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 POT2

POT1

TEST PT

ON

9007205001490571

5746789643

MOVITRAC® LTE-B išoriniu PI reguliatoriumi galima suformuoti paprastą jutiklio ir vyk-
domojo elemento reguliavimo grandinę. Pavyzdžiui, galima reguliuoti slėgį įrenginyje,
kuriame pavara reguliuoja siurblį, o PI reguliatorius atsaką gauna per slėgio elektrinių
matavimų keitlį.
Svarbiausi privalumai:

• maži matmenys,
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3MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
PI reguliatorius

Žinynas – Priedai 13

• korpusas yra užlietas, todėl reguliatorius yra tvirtas ir tausoja aplinką,
• mažai konfigūravimo veiksmų, todėl eksploatavimo pradžios darbai atliekami greitai

ir paprastai,

– integralinis stiprinimas nustatomas 2 jungikliais,

– proporcingasis stiprinimas nustatomas potenciometru,
• įmontuotas atskaitos potenciometras, kuriuo paprasta sukonfigūruoti grįžtamojo ry-

šio atskaitos tašką.

Gnybto
Nr.

Signalas Ryšys Aprašymas

1 +24 V Išėjimas +24 V: atskai-
tos įtampa

DI1–DI3 aktyvinimo atskaitos įtampa (daug. 100 mA)

2 DI 1 1 dvejetainis įėjimas Teigiama logika

"1 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 8–30 V DC

"0 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 0–2 V DC

Suderinama su PLV reikalavimu, jei tiekiama 0 V.

3 DI 2 2 dvejetainis įėjimas

4 DI 3 3 dvejetainis įėjimas /
termistoriaus kontaktas

5 +10 V Išėjimas +10 V: atskai-
tos įtampa

10 V: analoginio įėjimo atskaitos įtampa

6 AI1 Analoginis įėjimas
(12 bitų)

0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, išorinės atskaitos įtam-
pos įėjimas, išorinė nustatytoji vertė

7 AF Analoginis grįžtamojo
ryšio įėjimas

0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, grįžtamojo ryšio, esamos
vertės, elektrinių matavimų keitlys

8 AO / DO Analoginis išėjimas
(10 bitų)

Dvejetainis išėjimas

Analoginis: 0–10 V, 20 mA

Skaitmeninis: 24 V / 20 mA

9 0 V 0 V: Atskaitos poten-
cialas

0 V: Atskaitos potencialas

10 Relės kontaktas Relės kontaktas Sujungiamasis kontaktas (250 V AC / 30 V DC esant
5 A)11 Relės atskaitos

potencialas
Relės atskaitos poten-
cialas

NUORODA
Naudojant IP55 / IP66 prietaisus papildinių plokštė turi būti šiek tiek užlenkta žemyn,
kad būtų galima uždaryti priekinį dangtelį. Dėl to papildinių plokštė nepradės veikti
netinkamai.

3.3.1 Techniniai duomenys

Įėjimas, atskaita, nustatytoji vertė ±10 V arba 4–20 mA

Proporcingojo stiprinimo diapazonas 0,2–30

Grįžtamojo ryšio įėjimas, atsakas, esama
vertė

±10 V arba 4–20 mA

Atitiktis IP00, UL90V-0

Aplinkos temperatūra Nuo –10 °C iki +50 °C

Matmenys 56 × 33 (be kontaktų) × 16 mm
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3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
PI reguliatorius

Žinynas – Priedai14

3.3.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

1 potenciometro funkcija (POT1): atskaitos įtampos nurodymas (vidinė nustatytoji vertė)

Jei taikmenoms reikia nustatyto darbinio taško (vidinės nustatytosios vertės), naudoja-
mas integruotas potenciometras (POT2), kad nereikėtų naudotis išoriniu potenciomet-
ru. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turi būti atjungtas (išjungtas) S4.
Galima nustatyti įtampos vertę nuo 0 V (mechaninė riba kairėje) iki 10 V (mechaninė
riba dešinėje). Iš anksto nustatytą įtampą galite patikrinti ties papildinių plokštės mata-
vimo taškais.
Atskaitos įtampos matavimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 POT2

POT1

TEST PT

ON

-+

14787115787

NUORODA
• Jei naudojama išorinė atskaita (įtampos arba srovės), potenciometre POT1 nusta-

tykite nulį (mechaninė riba kairėje). Kitaip POT2 rodys nuokrypį.

• Jei grįžtamajam ryšiui (7 gnybtas) arba atskaitai (7 gnybtas) naudojama 4–20 mA
nuostata, o kitam įėjimui (pvz., 0–10 V atskaita, 4–20 mA grįžtamasis ryšys) – 0–
10 V, esant nekintamoms eksploatavimo sąlygoms ties 6 ir 7 gnybtais išmatuoja-
ma skirtinga įtampa. Tai priklauso nuo 2,5 V nuokrypio, kuris susidaro viduje, kad
būtų galima naudoti 4–20 V režimu. Sureguliavus 0–10 V įėjime, vardinė įtampa
yra 2,5 V mažesnė nei 4–20 mA įėjime.

• Kad būtų tinkamai sureguliuota, abu potenciometrai (1 ir 2) turi apsisukti 5 pilnus
apsisukimus. Norint išvengti mechaninių pažeidimų, šis suderinamumas pašalina-
mas pasiekus viršutinę arba apatinę ribą. Abiejų potenciometrų POT1 ir POT2 pa-
grindinė nuostata yra mažiausia vertė (mechaninė riba kairėje).

2 potenciometro funkcija (POT2): proporcingojo stiprinimo nustatymas

POT2 nustatomas PI reguliatoriaus proporcingasis stiprinimas. Jei potenciometrą pa-
suksite iki galo į kairę (maždaug 5 apsukimus), bus nustatytas mažiausias stiprinimas.
SEW‑EURODRIVE rekomenduoja šią nuostatą kaip pagrindinę naudoti visose taikme-
nose, jei pradedant eksploatuoti naudojamas MOVITRAC® LT papildinys.
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3MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
PI reguliatorius

Žinynas – Priedai 15

Integralinio stiprinimo jungiklio funkcija (S1–S4)

Integralinio stiprinimo vertę galite nustatyti S1 ir S2 jungikliais. Galite nustatyti vieną iš
3 laiko pakopų (0,1 sek., 1 sek. ir 10 sek.). Jei S1 ir S2 prijungti kartu, pirmenybė tei-
kiama didesnei vertei.

Jungiklio numeris Jungiklis neprijungtas (IŠ-
JUNGTAS)

Jungiklis prijungtas (ĮJUNG-
TAS)

S1 Integralinis stiprinimas
0,1 sek.

Integralinis stiprinimas 1 sek.

S2 Integralinis stiprinimas
0,1 sek.

Integralinis stiprinimas 10 sek.

S3 Grįžtamojo ryšio formatas 0–
10 V

Grįžtamojo ryšio formatas 4–
20 mA

S4 Atskaita 0–10 V Atskaita 4–20 mA

NUORODA
Norint naudoti PI reguliatorių, parametre P-16 turi būti nustatytas įtampos režimas
(0–10 V).
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3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Dvi signalinės relės

Žinynas – Priedai16

3.4 Dvi signalinės relės

Tipas Artikulo numeris

OB LT HVAC-B 18218180

Papildomą plokštę HVAC-B galima naudoti taikmenose, kuriose reikia 2 būklės prane-
šimų. Pavyzdžiui, būklės pranešimas "Dažnio keitiklio klaidos būsena" gali būti kartu
su pranešimu "Leista naudoti dažnio keitiklį".

 

 

1 2 3 4 5 6

12 13

7 8 9 10 11

9007204995554571

14762434443

Gnybto
Nr.

Signalas Jungtis Aprašymas

1 +24 V Išėjimas +24 V: atskai-
tos įtampa

DI1–DI3 aktyvinimo atskaitos įtampa (daug. 100 mA)

2 DI 1 1 dvejetainis įėjimas Teigiama logika

"1 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 8–30 V DC

"0 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 0–2 V DC

Suderinama su PLV reikalavimu, jei prijungta 0 V.

3 DI 2 2 dvejetainis įėjimas

4 DI 3 3 dvejetainis įėjimas /
termistoriaus kontaktas

5 +10 V Išėjimas +10 V: atskai-
tos įtampa

10 V: analoginio įėjimo atskaitos įtampa

(potencialų maitinimas +, 10 mA daug., 1 kΩ maž.)

6 AI / DI Analoginis įėjimas
(12 bitų)

4 dvejetainis įėjimas

0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA,

"1 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 8–30 V DC

7 0 V 0 V: Atskaitos poten-
cialas

0 V: analoginio įėjimo atskaitos potencialas (potencia-
lo maitinimas –)

8 AO / DO Analoginis išėjimas
(10 bitų)

Dvejetainis išėjimas

Analoginis: 0–10 V, 20 mA

Skaitmeninis: 24 V / 20 mA

9 0 V 0 V: Atskaitos poten-
cialas

0 V: analoginio išėjimo atskaitos potencialas

10 1 relės kontak-
tas

Relės kontaktas Sujungiamasis kontaktas (250 V AC / 30 V DC esant
5 A)

11 1 atskaitos po-
tencialas

Relės atskaitos poten-
cialas
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3MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Dvi signalinės relės

Žinynas – Priedai 17

Gnybto
Nr.

Signalas Jungtis Aprašymas

12 2 relės kontak-
tas

Relės kontaktas Sujungiamasis kontaktas (250 V AC / 30 V DC esant
5 A)

13 Atskaitos pot. 2 Relės atskaitos poten-
cialas

NUORODA
Naudojant IP55 / IP66 prietaisus papildinių plokštė turi būti šiek tiek užlenkta žemyn,
kad būtų galima uždaryti priekinį dangtelį. Dėl to papildinių plokštė nepradės veikti
netinkamai.

3.4.1 Techniniai duomenys

Didžiausia relės komutavimo įtampa 250 V AC / 220 V DC

Didžiausia relės įjungimo srovė 1 A

Atitiktis IP00, UL94V-0

Aplinkos temperatūra Nuo –10 °C iki +50 °C

Matmenys 56 × 24 (be kontaktų) × 14 mm

3.4.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Relės išėjimų programavimas
Dažniausiai pakanka gamyklinėse nuostatose (P-18 = 1) patikrinti abiejų relių funkcijų
priskirtį. Taip pat galima funkcijų priskirtį pakeisti pagal toliau pateiktas lenteles.

Nuostatas
P-18

1 relė 2 relė

0 Dažnio keitiklis parengtas nau-
doti

Leista naudoti dažnio keitiklį

1 Dažnio keitiklio klaidos būsena Leista naudoti dažnio keitiklį

2 Variklis < nustatytasis sūkių
skaičius

Variklio veikimas esant nustatytajam
sūkių skaičiui

3 Dažnio keitiklis parengtas nau-
doti

Dažnio keitiklio klaidos būsena

4 Variklio sūkių skaičius < ribinei
vertei

Variklio sūkių skaičius ≥ ribinei vertei

5 Variklio srovė < ribinei vertei Variklio srovė ≥ ribinei vertei

Ribinės vertės perjungimo riba apibrėžiama P-19 parametre.
Relės kontaktas yra sujungiamasis kontaktas.
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3 MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Keitlio plokštė

Žinynas – Priedai18

3.5 Keitlio plokštė

Tipas Artikulo numeris Aprašymas

OB LT VCON A 18217672 110 / 24 V keitlys

OB LT VCON B 18221947 240 / 24 V keitlys

Naudojant keitlio plokštę galima dažnio keitiklio dvejetainius įėjimus valdyti atskirai, be
110 V arba 240 V reguliatoriaus maitinimo tarpinės relės.

NUORODA
Esamą analoginį įėjimą galima toliau naudoti prijungus analoginį signalą prie 6 gnyb-
to. Tai neturi tokios įtakos kitiems dažnio keitiklio įėjimams / išėjimams.

Dvejetainiai įėjimo gnybtai atskirti optronu.

 

 

1 2 3 4 5 6

12 13

7 8 9 10 11

9007204995554571

14762434443

Gnybto
Nr.

Signalas Jungtis Aprašymas

1 Neutralus Neutralus Nejunkite prie 0 V.

2 DI 1 1 dvejetainis įėjimas 80–250 V AC, 68 kΩ pilnutinė varža

3 DI 2 2 dvejetainis įėjimas

4 DI 3 3 dvejetainis įėjimas

5 +10 V Išėjimas +10 V: atskai-
tos įtampa

10 V: analoginio įėjimo atskaitos įtampa

(potencialų maitinimas +, 10 mA daug., 1 kΩ maž.)

6 AI / DI Analoginis įėjimas
(12 bitų)

4 dvejetainis įėjimas

0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA

"1 loginis" įėjimo įtampos diapazonas: 8–30 V DC

7 0 V 0 V: atskaitos potencia-
las

0 V: analoginio įėjimo atskaitos potencialas (potencia-
lo maitinimas –)

8 AO / DO Analoginis išėjimas
(10 bitų)

Dvejetainis išėjimas

Analoginis: 0–10 V, 20 mA

Skaitmeninis: 24 V / 20 mA

9 0 V 0 V: Atskaitos poten-
cialas

0 V atskaita analoginiam išėjimui
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3MOVITRAC® LTE-B papildinių plokštės
Keitlio plokštė

Žinynas – Priedai 19

Gnybto
Nr.

Signalas Jungtis Aprašymas

10 1 relės kontak-
tas

Relės kontaktas Sujungiamasis kontaktas (250 V AC / 30 V DC esant
5 A)

11 1 atskaitos po-
tencialas

Relės atskaitos poten-
cialas

12 Neutralus Neutralus Nejunkite prie 0 V.

13 DI4 4 dvejetainis įėjimas 80–250 V AC, 68 kΩ pilnutinė varža

NUORODA
Naudojant IP55 / IP66 prietaisus papildinių plokštė turi būti šiek tiek užlenkta žemyn,
kad būtų galima uždaryti priekinį dangtelį. Dėl to papildinių plokštė nepradės veikti
netinkamai.

3.5.1 Techniniai duomenys

Didžiausia relės komutavimo įtampa 250 V AC / 220 V DC

Didžiausia relės įjungimo srovė 1 A

Atitiktis IP00, UL94V-0

Aplinkos temperatūra Nuo –10 °C iki +50 °C

Matmenys 56 × 24 (be kontaktų) × 14 mm
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4 MOVITRAC® LTP-B papildinių plokščių įdiegimas
Gnybtų dangtelio nuėmimas

Žinynas – Priedai20

4 MOVITRAC® LTP-B papildinių plokščių įdiegimas
Prieš pradėdami darbus, atjunkite MOVITRAC® LT. Atkreipkite dėmesį į susijusią nau-
dojimo instrukciją.

 ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgis dėl ne iki galo išsikrovusių kondensatorių. Dar iki 10 minučių po at-
jungimo nuo el. tinklo ties gnybtais ir prietaiso viduje gali būti aukšta įtampa.

Mirtis arba sunkūs sužalojimai.

• Atjungę nuo dažnio keitiklio įtampą – el. tinklo įtampą ir 24 V DC įtampą, – palau-
kite dar 10 minučių. Tada įsitikinkite, kad prietaise tikrai nėra įtampos. Tik po to
pridėkite darbus su prietaisu.

Norėdami įdiegti papildinių plokštę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

4.1 Gnybtų dangtelio nuėmimas
Kad galėtumėte pasiekti prijungimo gnybtus, reikia, kaip pavaizduota paveikslėlyje,
nuimti dažnio keitiklio priekinį dangtelį. Gnybtų gaubtą atsukite tik kryžminiu arba
plokščiuoju atsuktuvu.
Prijungimo gnybtus pasieksite išsukę gaminio priekinėje pusėje esančius 2 arba
4 varžtus, kaip pavaizduota apačioje esančiame paveikslėlyje.
Priekinis dangtelis uždedamas atvirkštine eilės tvarka.

4.1.1 2 ir 3 konstrukciniai dydžiai

90°

18014404157319307

 

 

 

21
32

76
45

/L
T 

– 
06

/2
01

5

 



4MOVITRAC® LTP-B papildinių plokščių įdiegimas
Dangtelio nuėmimas

Žinynas – Priedai 21

4.1.2 Konstrukciniai dydžiai nuo 4 iki 7
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O

V
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R
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C
®
L
T

P
 B

BG 4 BG 5 BG 6 BG 7

13354747915

4.2 Dangtelio nuėmimas
Kad galėtumėte pasiekti papildinių plokštės lizdą, reikia, kaip pavaizduota paveikslėly-
je, nuimti dažnio keitiklio papildinių lizdo dangtelį. Papildinių lizdo dangtelis yra visuose
IP20 ir IP55 dažnio keitikliuose, netoli signalų gnybtų.

M
O

VIT
RAC

 L
TP-B

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

13

18

14

16

W

V

B
R

EMC
VAR

+

17

15

3577877003
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4 MOVITRAC® LTP-B papildinių plokščių įdiegimas
Papildinių plokštės įstatymas

Žinynas – Priedai22

4.3 Papildinių plokštės įstatymas
Papildinių plokštę atsargiai įstatykite į papildinių lizdą. Atkreipkite dėmesį, kad papildi-
nių plokštę į lizdą įstatytumėte tolygiai, nes kitaip galite pažeisti kontaktus.

3551073931
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4MOVITRAC® LTP-B papildinių plokščių įdiegimas
Papildinių plokštės pritvirtinimas

Žinynas – Priedai 23

4.4 Papildinių plokštės pritvirtinimas
Papildinių plokštės:
modulio varžtus T8 atsuktuvu priveržkite 0,25 Nm.
Paveikslėlio pavyzdys:

[1]

14827889291

[1] T8 varžtas

LTX absoliutinės vertės daviklio plokštė
Paspauskite tvirtinimo mygtuką [1], kad užfiksuotumėte LTX vykdomąjį modulį.

MOVITRAC
 LTP-B

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

18

14

16

W

V

B
R

EMC
VAR

+

17

15

[2]

[1]

3579840267

[1] Tvirtinimo mygtukas
[2] Fiksuojamoji sklendė

Norėdami išimti LTX vykdomąjį modulį, paspauskite fiksuojamąją sklendę [2] lizdo
kryptimi, kad būtų atfiksuotas tvirtinimo mygtukas [1].
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5 MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Papildinių plokščių apžvalga

Žinynas – Priedai24

5 MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
5.1 Papildinių plokščių apžvalga

Tipas Pavadinimas Artikulo numeris

Relės išėjimas (→ 2 25) OBLT 3ROUT-A 28201159

Skaitmeniniai įėj. /
išėj. (→ 2 28)

OBLT IO-A 28201167

NUORODA
Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienam dažnio keitikliui visada galima naudoti tik vieną
papildinių plokštę.

5.2 Techniniai duomenys

Didžiausia įėjimo įtampa 250 V AC / 30 V DC

Didžiausia relės įjungimo srovė 6 A AC (250 V) / 5 A DC (30 V)

Skaitmeninis įėjimas 8–30 V

Skaitmeninio įėjimo reakcijos laikas < 8 ms

Atitiktis IP20, UL94V-0, IP55 (IP55 prietaisuose)

Aplinkos temperatūra Nuo –10 °C iki +50 °C

Sandėliavimo temperatūra Nuo –40 °C iki +60 °C

Įėjimų plokštės veržimo momentas 0,5 Nm
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5MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Relės išėjimas

Žinynas – Priedai 25

5.3 Relės išėjimas

Pavadinimas Artikulo numeris

OBLT 3ROUT-A 28201159

Jei taikmenai reikia daugiau relės išėjimų nei yra dažnio keitiklyje, galite naudoti relės
išėjimo papildinių plokštę.
Relės išėjimo papildinių plokštėje yra 3 papildomi relės išėjimai.

[2]

[1]

[3]

14600946187

3
 i
š
o

ri
n

ė
 r

e
lė

3
 i
š
o

ri
n

ė
 r

e
lė

4
 i
š
o

ri
n

ė
 r

e
lė

4
 i
š
o

ri
n

ė
 r

e
lė

5
 i
š
o

ri
n

ė
 r

e
lė

5
 i
š
o

ri
n

ė
 r

e
lė

1 2 3 4 5 6

9007203348785547

[1] Šviesos diodas: A

[2] Užrašas: Cascade Control

[3] Šviesos diodas: B
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5 MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Relės išėjimas

Žinynas – Priedai26

5.3.1 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Toliau nurodytų parametrų funkcijų ir ribiniai nustatymai:

Paramet-
ras

Aprašymas

P5-15 3 papildomos relės funkcijos parinktis

P5-16 3 relės viršutinė riba 0,0–100,0–200,0 %

P5-17 3 relės apatinė riba 0,0–200,0 %

P5-18 4 papildomos relės funkcijos parinktis

P5-19 4 relės viršutinė riba 0,0–100,0–200,0 %

P5-20 4 relės apatinė riba 0,0–200,0 %

3 ir 4 relės išėjimus pagal toliau pateiktą lentelę galima asmeniškai užprogramuoti
nustatant parametrus. 5 relės išėjime yra nekeičiamai nustatyta 3 funkcija – variklio
sukimosi greitis ≥ 0.

Nuosta-
ta

Funkcija Aprašymas

0 Keitikliui suteiktas leidimas Esant atblokuotam keitikliui relės kontaktai
yra prijungti.

1 Keitiklis veikia tinkamai (skait-
meninis), klaidos nėra

Relės kontaktai prijungti, kai keitiklis veikia
tinkamai (nėra klaidos).

2 Variklis veikia nustatytuoju sū-
kių skaičiumi (skaitmeninis)

Relės kontaktai prijungti, kai išėjimo daž-
nis = nustatytajam dažniui ± 0,1 Hz.

3 Variklio sūkių skaičius ≥ 0
(skaitmeninis)

Relės kontaktai prijungti, kai išvesties daž-
nis yra didesnis nei "nulinis dažnis" (0,3 %
kampinio dažnio).

4 Variklio sūkių skaičius ≥ ribinei
vertei (skaitmeninis)

Jei išvesties dažnis yra didesnis nei nusta-
tytas parametre "Naudotojo relės viršutinė
riba", vadinasi, relė prijungta. Relės kon-
taktai atjungti, kai vertė mažesnė nei para-
metre "Naudotojo relės apatinė riba".

5 Variklio srovė ≥ ribinei vertei
(skaitmeninė)

Jei variklio srovė / sukimo momentas yra
didesnis nei parametre "Naudotojo relės
viršutinė riba" nustatyta srovės ribinė ver-
tė, vadinasi, relė prijungta. Relės kontaktai
atjungti, kai vertė yra mažesnė nei para-
metre "Naudotojo relės apatinė riba".

6 Variklio sukimo momentas ≥
ribinei vertei (skaitmeninė)

7 2 analoginis įėjimas ≥ ribinei
vertei (skaitmeninė)

Relės kontaktai prijungti, kai 2-ojo analogi-
nio įėjimo vertė yra didesnė už ribinę ver-
tę.

8 Pramoninės magistralės val-
dymas

Relės kontaktų valdymas pramoninės ma-
gistralės valdikliu.

9 STO būklė Relės kontaktai atjungti, kai STO grandy-
nas atjungtas. Keitiklyje matomas rodmuo
"Inhibit".
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5MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Relės išėjimas

Žinynas – Priedai 27

Nuosta-
ta

Funkcija Aprašymas

10 PID klaida ≥ ribinei vertei Relės kontaktai prijungti, kai reguliatoriaus
paklaida yra didesnė už naudotojo relės
viršutinę ribą. Relė taip pat atsijungia
esant neigiamai reguliatoriaus paklaidai.

Šviesos diodo būklė
Relių išėjimų plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "A šviesos diodas" ir
"B šviesos diodas".

A šviesos diodo būse-
na

Aprašymas

Nuolat šviečiantis žalias Klaidos nėra, plokštė parengta naudoti

Mirksintis žalias Nėra ryšio su dažnio keitikliu

Išjungta Nėra maitinimo įtampos

B šviesos diodo būse-
na

Aprašymas

Išjungta Funkcija nepriskirta
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5 MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Skaitmeniniai įėj. / išėj.

Žinynas – Priedai28

5.4 Skaitmeniniai įėj. / išėj.

Pavadinimas Artikulo numeris

OBLT IO-A 28201167

Jei vienai taikmenai reikia daugiau skaitmeninių įėjimų ir (arba) išėjimų nei yra dažnio
keitiklyje, galima naudoti skaitmeninių įėjimų / išėjimų papildinių plokštę. Papildinių
plokštėje yra 3 papildomi dvejetainiai įėjimai ir vienas papildomas relės išėjimas. Daž-
nio keitiklio dvejetainiams įėjimams gali būti priskirtos skirtingos funkcijos. Be to, jų
būklę galima nuskaityti naudojant pagrindinės valdymo sistemos proceso duomenų
ryšį.
Papildinių plokštėje naudojami skaitmeniniai įėjimai / išėjimai:
• 3 skaitmeniniai įėjimai / išėjimai (DIO 6, DIO7, DIO8)
• 1 relės išėjimas (3 relė)

[2]
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[1] Šviesos diodas: A

[2] Užrašas: Digital I/O

[3] Šviesos diodas: B

5.4.1 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Toliau nurodytų parametrų funkcijų ir ribiniai nustatymai:

Paramet-
ras

Aprašymas

P5-15 3 papildomos relės funkcijos parinktis

P5-16 3 relės viršutinė riba 0,0–100,0–200,0 %

P5-17 3 relės apatinė riba 0,0–200,0 %

3 relę pagal toliau pateiktą lentelę galima asmeniškai užprogramuoti nustatant para-
metrus.

Nuostata Funkcija Aprašymas

0 Keitikliui suteiktas leidimas Esant atblokuotam keitikliui relės kon-
taktai yra prijungti.

1 Keitiklis veikia tinkamai (skait-
meninis), klaidos nėra

Relės kontaktai prijungti, kai keitiklis vei-
kia tinkamai (nėra klaidos).

2 Variklis veikia nustatytuoju sū-
kių skaičiumi (skaitmeninis)

Relės kontaktai prijungti, kai išėjimo
dažnis = nustatytajam dažniui ± 0,1 Hz.
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5MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Skaitmeniniai įėj. / išėj.

Žinynas – Priedai 29

Nuostata Funkcija Aprašymas

3 Variklio sūkių skaičius ≥ 0
(skaitmeninis)

Relės kontaktai prijungti, kai išvesties
dažnis yra didesnis nei "nulinis dažnis"
(0,3 % kampinio dažnio).

4 Variklio sūkių skaičius ≥ ribinei
vertei (skaitmeninis)

Jei išvesties dažnis yra didesnis nei
nustatytas parametre "Naudotojo relės
viršutinė riba", vadinasi, relė prijungta.
Relės kontaktai atjungti, kai vertė ma-
žesnė nei parametre "Naudotojo relės
apatinė riba".

5 Variklio srovė ≥ ribinei vertei
(skaitmeninė)

Jei variklio srovė / sukimo momentas
yra didesnis nei parametre "Naudotojo
relės viršutinė riba" nustatyta srovės ri-
binė vertė, vadinasi, relė prijungta. Re-
lės kontaktai atjungti, kai vertė yra ma-
žesnė nei parametre "Naudotojo relės
apatinė riba".

6 Variklio sukimo momentas ≥
ribinei vertei (skaitmeninė)

7 2 analoginis įėjimas ≥ ribinei
vertei (skaitmeninė)

Relės kontaktai prijungti, kai 2-ojo ana-
loginio įėjimo vertė yra didesnė už ribinę
vertę.

8 Pramoninės magistralės val-
dymas

Relės kontaktų valdymas pramoninės
magistralės valdikliu.

9 STO būklė Relės kontaktai atjungti, kai STO gran-
dynas atjungtas. Keitiklyje matomas
rodmuo "Inhibit".

10 PID klaida ≥ ribinei vertei Relės kontaktai prijungti, kai reguliato-
riaus paklaida yra didesnė už naudotojo
relės viršutinę ribą. Relė taip pat atsijun-
gia esant neigiamai reguliatoriaus pa-
klaidai.

Skaitmeninių įėjimų funkcijas pagal toliau pateiktą lentelę galima asmeniškai užprogra-
muoti nustatant parametrus.
Parametre P1-15 turi būti nustatytas 0. Paskui visiems dažnio keitiklio skaitmeniniams
įėjimams funkcijos nepriskiriamos ir jas reikia apibrėžti 9 parametrų grupėje.

Parametras Verčių diapazonas

P9-01 Leidimo suteikimo įėjimo šaltinis SAFE, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-02 Greitojo stabdymo įėjimo šaltinis OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-03 Sukimosi pagal laikrodžio rodyklę
įėjimo šaltinis (CW)

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-04 Sukimosi prieš laikrodžio rodyklę
įėjimo šaltinis (CCW)

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-05 Išlaikymo funkcijos aktyvinimas OFF, ON

P9-06 Sukimosi krypties apgręžimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-07 Įėjimo šaltinio atkūrimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-08 Išorinės klaidos įėjimo šaltinis OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-09 Gnybtų valdymo aktyvinimo šaltinis OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On21
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5 MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Skaitmeniniai įėj. / išėj.

Žinynas – Priedai30

Parametras Verčių diapazonas

P9-10 1 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-11 2 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-12 3 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-13 4 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-14 5 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-15 6 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-16 7 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-17 8 sūkių skaičiaus šaltinis Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-18 0 sūkių skaičiaus parinkties įvadas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-19 1 sūkių skaičiaus parinkties įėjimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-20 2 sūkių skaičiaus parinkties įėjimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-21 Iš anksto nustatyto sūkių skaičiaus
parinkties 0 įėjimas

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-22 Iš anksto nustatyto sūkių skaičiaus
parinkties 1 įėjimas

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-23 Iš anksto nustatyto sūkių skaičiaus
parinkties 2 įėjimas

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-24 Teigiamo žinginio režimo įėjimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-25 Neigiamo žingsninio režimo įėjimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-26 Atskaitos eigos leidimo įėjimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-27 Atskaitos kumštelio įėjimas OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-28 Variklio potenciometro vertės didini-
mo įėjimo šaltinis

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-29 Variklio potenciometro vertės maži-
nimo įėjimo šaltinis

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-30 Sūkių skaičiaus ribojimo jungiklis
CW

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-31 Sūkių skaičiaus ribojimo jungiklis
CCW

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-32 Leidimas naudoti antrąją lėtinimo tie-
sioginio kitimo, greitojo stabdymo tiesinio
kitimo funkciją

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-33 Priverstinio veikimo režimo įėjimo
parinktis

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5
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5MOVITRAC® LTP-B sąsajos praplėtimo papildinių plokštės
Skaitmeniniai įėj. / išėj.

Žinynas – Priedai 31

Parametras Verčių diapazonas

P9-34 PID fiksuotosios nustatytosios ats-
kaitos 0 parinkties įėjimas

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-35 PID fiksuotosios nustatytosios ats-
kaitos 1 parinkties įėjimas

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

Šviesos diodo būklė
Skaitmeninių įėjimų / išėjimų papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažy-
mėti "A šviesos diodas" ir "B šviesos diodas".

A šviesos diodo
būsena

Aprašymas

Nuolat šviečiantis
žalias

Klaidos nėra, papildinių plokštė parengta naudoti

Mirksintis žalias Nėra ryšio su dažnio keitikliu

Išjungta Nėra maitinimo įtampos

B šviesos diodo
būsena

Aprašymas

Išjungta Funkcija nepriskirta
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6 MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
Daviklio plokščių apžvalga

Žinynas – Priedai32

6 MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
6.1 Daviklio plokščių apžvalga

Tipas Pavadinimas Artikulo numeris

Absoliutinės vertės daviklio plokš-
tė (→ 2 33)

LTX-H1A 18239226

TTL daviklio plokštė,
5 V (→ 2 34)

OBLT ENC-A 28201175

HTL daviklio plokštė, 8–
30 V (→ 2 36)

OBLT ENC-B 28226437

NUORODA
Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienam dažnio keitikliui visada galima naudoti tik vieną
papildinių plokštę.

6.2 Techniniai duomenys

Suderinamieji davikliai LTX: AK0H absoliutinės vertės enkoderis

TTL: 5 V, A ir B kanalas su papildymu

HTL: 30 V, A ir B kanalas su papildymu

NUORODA: HTL daviklio plokštei reikia
išorinio 24 V DC maitinimo.

Mažiausias ir didžiausias impulsų skai-
čius

TTL / HTL: 512–4096

Didžiausias įvesties dažnis TTL / HTL: 500 kHz

Didžiausia įėjimo įtampa TTL: 5,5 V DC

HTL: 30 V DC

Didžiausia išvesties įtampa / srovė TTL: 5,5 V DC 5,5 V, 200 mA

HTL: išorinis įtampos tiekimas

Didžiausias kabelio ilgis LTX: 30 m, poromis susuktos gyslos, ekra-
nuotas

TTL: 100 m, poromis susuktos gyslos,
ekranuotas

HTL: 200 m, poromis susuktos gyslos,
ekranuotas

Santykinis oro drėgnis 95 % (nerasoja)

Atitiktis IP20, IP55 (IP55 prietaisuose)

Aplinkos temperatūra Nuo 0 °C iki +50 °C

Sandėliavimo temperatūra Nuo –20 °C iki +60 °C

Matmenys (I × P × A) 52 × 50 × 22 mm

Įėjimų plokštės veržimo momentas 0,5 Nm
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6MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
Absoliutinės vertės daviklio plokštė

Žinynas – Priedai 33

6.3 Absoliutinės vertės daviklio plokštė

Pavadinimas Artikulo numeris

LTX-H1A 18239226

Naudojant absoliutinės vertės daviklio plokštę (LTX vykdomasis modulis) galima kartu
su CMP varikliais naudoti "Hiperface®" daviklius. Turi būti įvykdytos toliau nurodytos
sąlygos:
• MOVITRAC® LTP‑B 2 arba 3 konstrukcinis dydis (230 V / 400 V), IP20 arba IP55

konstrukcijoje;
• CMP40M – CMP71L, sukimosi greičio klasė 4 500 1/min., AK0H "Hiperface®" da-

viklis.
Rinkitės tik "Smart-Servo" lankstinuke nurodytus derinius. IP20 konstrukcijos 400 V
prietaisuose SEW‑EURODRIVE rekomenduoja naudoti "ekrano spraudę".

[1]

[2]
[3]

[4]

3575503499

[1] Variklio daviklio jungtis X13
[2] Taikmenos jungtis X14
[3] Fiksuojamoji sklendė
[4] Tvirtinimo mygtukas ir darbo būsenos rodmuo

(šviesos diodas)

NUORODA
Jei naudosite LTX vykdomąją plokštę, negalėsite naudoti Modbus RTU.

Daugiau informacijos pateikta leidinyje "MOVITRAC®" LTX vykdomojo modulio naudo-
jimo instrukcijos" priede.
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6 MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
TTL daviklio plokštė

Žinynas – Priedai34

6.4 TTL daviklio plokštė

Pavadinimas Artikulo numeris

OBLT ENC-A 28201175

TTL daviklio plokštė naudojama tik sūkių skaičiui reguliuoti kartu naudojant dažnio kei-
tiklį ir nenaudojama padėčiai nustatyti. TTL daviklio plokšte galima tiksliai reguliuoti sū-
kių skaičių, kai dažnis nesiekia 1 Hz, ir visą sukimo momentą nuo 0 sūkių skaičiaus.
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[1] Šviesos diodas: A

[2] Užrašas: Line Encoder

[3] Šviesos diodas: B
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6MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
TTL daviklio plokštė

Žinynas – Priedai 35

6.4.1 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Naudokite tik ekranuotą daviklio laidą, abiejose pusėse įžeminkite didelį laido plotą ir
paisykite techninių duomenų.
Kad daviklio plokštė veiktų nepriekaištingai, turite teisingai nustatyti toliau nurodytus
parametrus:

• P1-09 Variklio nurodytasis dažnis
• P1-10 Vardinis variklio sūkių skaičius
• P6-06 Daviklio padalų skaičius
Prijungdami variklio prijungimo laidą ir daviklio laidą, atkreipkite dėmesį į tinkamą suki-
mosi kryptį.

• Atlikite asinchroninių variklių su VFC sūkių skaičiaus reguliavimu eksploatavimo
pradžios darbus, kaip aprašyta "MOVITRAC® LTP‑B" naudojimo instrukcijoje. Auto-
matinį matavimo metodą įjunkite parametre P4-02.

• Esant mažam sūkių skaičiui ir nustatę sukimąsi pagal laikrodžio rodyklę (2–5 Hz)
patikrinkite P0-58 parametro reikšmę, kad nustatytumėte, ar sukimosi kryptis yra
tinkama. Parametre turi būti rodoma teigiama vertė. Jei taip nėra, apsukite daviklio
A ir B kanalą.

• Parametre P6-05 "Daviklio grįžtamojo ryšio aktyvinimas" nustatykite "1".
Šviesos diodo būklė
TTL daviklio plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "A šviesos diodas" ir
"B šviesos diodas".
A šviesos diodas

Būsena Aprašymas

Nuolat šviečiantis žalias Klaidos nėra, plokštė parengta naudoti

Išjungta Nėra maitinimo įtampos

B šviesos diodas

Būsena Aprašymas

Nuolat šviečiantis rau-
donas

Klaida rodoma dažnio keitiklio ekrane.

Mirksintis raudonas Plokštės klaida, netinkamai prijungti laidai

Išjungta Daviklis veikia tinkamai
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6 MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
HTL daviklio plokštė

Žinynas – Priedai36

6.5 HTL daviklio plokštė

Pavadinimas Artikulo numeris

OBLT ENC-B 28226437

HTL daviklio plokštė naudojama tik sūkių skaičiui reguliuoti kartu naudojant dažnio kei-
tiklį ir nenaudojama padėčiai nustatyti. HTL daviklio plokšte galima tiksliai reguliuoti
sūkių skaičių, kai dažnis nesiekia 1 Hz, ir visą sukimo momentą nuo 0 sūkių skaičiaus.

[2]

[1]

[3]
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[1] Šviesos diodas: A

[2] Užrašas: Line Encoder

[3] Šviesos diodas: B
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6MOVITRAC® LTP-B daviklio papildinių plokštės
Klaidos ir būklės kodai

Žinynas – Priedai 37

6.5.1 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Naudokite tik ekranuotą daviklio laidą ir abiejose pusėse įžeminkite didelį laido plotą.
Paisykite techninių duomenų.
Kad daviklio plokštė veiktų nepriekaištingai, turite teisingai nustatyti toliau nurodytus
parametrus:

• P1-09 Variklio nurodytasis dažnis
• P1-10 Vardinis variklio sūkių skaičius
• P6-06 Daviklio padalų skaičius
Prijungdami variklio prijungimo laidą ir daviklio laidą, atkreipkite dėmesį į tinkamą suki-
mosi kryptį.

• Atlikite asinchroninių variklių su VFC sūkių skaičiaus reguliavimu eksploatavimo
pradžios darbus, kaip aprašyta "MOVITRAC® LTP‑B" naudojimo instrukcijoje. Auto-
matinį matavimo metodą įjunkite parametre P4-02.

• Esant mažam sūkių skaičiui ir nustatę sukimąsi pagal laikrodžio rodyklę (2–5 Hz)
patikrinkite P0-58 parametro reikšmę, kad nustatytumėte, ar sukimosi kryptis yra
tinkama. Parametre turi būti rodoma teigiama vertė. Jei taip nėra, apsukite daviklio
A ir B kanalą.

• Parametre P6-05 "Daviklio grįžtamojo ryšio aktyvinimas" nustatykite "1".
Šviesos diodo būklė
HTL daviklio plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "A šviesos diodas" ir
"B šviesos diodas".
A šviesos diodas

Būsena Aprašymas

Nuolat šviečiantis žalias Klaidos nėra, plokštė parengta naudoti

Išjungta Nėra maitinimo įtampos

B šviesos diodas

Būsena Aprašymas

Nuolat šviečiantis rau-
donas

Klaida rodoma dažnio keitiklio indikatoriuje.

Mirksintis raudonas Plokštės klaida, netinkamai prijungti laidai

Išjungta Daviklis veikia tinkamai

6.6 Klaidos ir būklės kodai
Skaitykite skyrių "Klaidos ir būklės kodai" (→ 2 59).
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Pramoninės magistralės sąsajų apžvalga

Žinynas – Priedai38

7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
7.1 Pramoninės magistralės sąsajų apžvalga

Tipas Pavadinimas Artikulo numeris

PROFIBUS DP (→ 2 43) LT FP 11A 28203941

PROFINET IO (→ 2 45) LT FE 32A 28226402

EtherNet/IP™ (→ 2 48) LT FE 33A 28203917

EtherCAT®  (→ 2 50) LT FE 24A 28226410

DeviceNet™ (→ 2 53) LT FD 11A 28203925

Modbus/TCP (→ 2 55) LT FE 31A 28228154

POWERLINK (→ 2 57) LT FE 25A 28226429

NUORODA
Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienam dažnio keitikliui visada galima naudoti tik vieną
papildinių plokštę.

7.2 Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra eksploatacijos
metu

Nuo –40 °C (neužšąla) iki +70 °C

Sandėliavimo temperatūra Nuo –40 °C iki +85 °C

Santykinis drėgnis Nuo 5 % iki 95 %, nerasoja

Atitiktis IP20, IP55 (IP55 prietaisuose), RoHS, UL
(POWERLINK nėra UL)

Įtampos tiekimas per galinę sienelę 3,3 ±0,15 V DC

Imamoji galia < 500 mA

Tinklo sąsaja Atskirta galvaniškai

Matmenys (I × P × A) 52 × 50 × 22 mm

Įėjimų plokštės veržimo momentas 0,5 Nm

Daugiau su magistrale susijusių duomenų rasite atitinkamuose skyriuose, pateiktuose
techniniuose duomenyse.
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Bendroji dalis

Žinynas – Priedai 39

7.3 Bendroji dalis
Atitinkamos papildinių plokštės funkcijos:

• ciklinis apsikeitimas proceso duomenimis,
• 4 proceso įvesties duomenų žodžiai,
• 4 proceso išvesties duomenų žodžiai.

NUORODA
Jei naudojate pramoninės magistralės papildinių plokštę, negalėsite Modbus RTU per
RJ45 lizdą prijungti prie dažnio keitiklio.

7.4 Proceso duomenų žodžių struktūra ir nustatymas
Aiškiai nurodyta, kokie valdymo ir būsenos žodžiai naudojami. Likusius proceso duo-
menų žodžius galite laisvai konfigūruoti parametrų grupėje P5-xx.
Proceso duomenų žodžių struktūra yra vienoda SBus / Modbus RTU / CANopen ir pri-
jungus ryšio korteles.

Aukštesnysis baitas Žemesnysis baitas

Bitas 15–8 7–0
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Proceso duomenų žodžių struktūra ir nustatymas

Žinynas – Priedai40

7.4.1 Proceso išvesties duomenų žodžiai

Aprašymas Bitas Nuostatos

PO1 Valdymo
žodis

0 Galinės pakopos blokavimas (varik-
lis lėtai sustoja), varikliai su stab-
džiu iš karto sustoja.

0: paleisti

1: stabdyti

1 Greitasis stabdymas pagal 2-ąjį tie-
sinį lėtinimą / tiesinį greitąjį stabdy-
mą (P2-25)

0: greitasis stabdy-
mas

1: paleisti

2 Stabdymas pagal proceso tiesinį ki-
timą P1-03 / P1-04 arba PO3

0: stabdyti

1: paleisti

3–5 Rezervuota 0

6 Klaidų atkūrimas Vietoje "0" fronto –
"1" = klaidų atkūri-
mas

7–15 Rezervuota 0

PO2 Nustatytasis sūkių skaičius % (standartinė nuostata), laisvai konfigūruojama
parametre P5-09

PO3 Funkcijos neatlieka, konfigūruojama parametre P5-10

PO4 Funkcijos neatlieka, konfigūruojama parametre P5-11

Galimybės nustatyti parametrus nuo P5-09 iki P5-11:
valdiklio / tinklų sietuvo proceso duomenų žodžių, perduodamų dažnio keitikliui, api-
brėžtis.

• 0 / nustatytasis sūkių skaičius sūk./min. (1 = 0,2 1/min.) → galima naudoti tik tuo-
met, kai P1-10 ≠ 0.

• 1 / nustatytasis sūkių skaičius % (0 x 4 000 = 100 % P1-01).

• 2 / sukimo momento nustatytoji / ribinė vertė % (1 = 0,1 %) → dažnio keitikliui nus-
tatykite P4‑06 = 3.

• 3 / tiesinio kitimo laikas (1 = 1 ms) daugiausia 65 535 ms.

• 4 / PID atskaita (0 x 1 000 = 100 %) → P1-12 = 3 (valdymo signalo šaltinis).

• 5 / 1 analoginis išėjimas (0 x 1 000 = 100 %). Jei analoginiai išėjimai valdomi pra-
monine magistrale arba "SBus", turite papildomai nustatyti parametrą P2-11 arba
P2-13 = 12 (pramoninė magistralė / "SBus" (analoginė)).

• 6 / 2 analoginis išėjimas (0 x 1 000 = 100 %). Jei analoginiai išėjimai valdomi pra-
monine magistrale arba "SBus", turite papildomai nustatyti parametrą P2-11 arba
P2-13 = 12 (pramoninė magistralė / "SBus" (analoginė)).

• 7 / Neveikia
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Proceso duomenų žodžių struktūra ir nustatymas

Žinynas – Priedai 41

7.4.2 Proceso įvesties duomenų žodžiai

Aprašymas Bitas Nuostatos Baitas

PI1 Būsenos
žodis

0 Leidimas galinei pakopai 0: užblokuota

1: leidžiama

Žemesny-
sis baitas

1 Dažnio keitiklis parengtas
naudoti

0: neparengta
eksploatuoti

1: parengtas

2 Atblokuoti PO duomenis 1, kai P1-12 = 5

3–4 Rezervuota

5 Klaida / įspėjimas 0: klaidos nėra

1: Klaida

6 Aktyvintas dešinysis gali-
nis jungiklis (galinio jungik-
lio priskirtį galima nustatyti
P1-15).1)

0: užblokuota

1: leidžiama

7 Aktyvintas kairysis galinis
jungiklis (galinio jungiklio
priskirtį galima nustatyti
P1-15).1)

0: užblokuota

1: leidžiama

8–15

Dažnio keitiklio būklė, kai 5 bitas = 0

0x01 = STO – aktyvintas patikimai išjungtas
momentas

0x02 = leidimo nėra

0x05 = sūkių skaičiaus reguliavimas

0x06 = sukimo momento reguliavimas

0x0A = technologinės funkcijos

0x0C = atskaitos eiga

Aukštes-
nysis bai-

tas

Dažnio keitiklio būklė, kai 5 bitas = 1

PI2 Esamas sū-
kių skaičius

Konfigūruojama parametre P5-12

PI3 Esama sro-
vė

Konfigūruojama parametre P5-13

PI4 Funkcijos neatlieka, konfigūruojama parametre P5-14
1) Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos "MOVITRAC® LTX vykdomasis modulis, skirtas MOVITRAC®
LTP-B" priede.

Galimybės nustatyti parametrus nuo P5-12 iki P5-14:
dažnio keitiklio proceso duomenų žodžių, perduodamų valdikliui / tinklų sietuvui, api-
brėžtis.

• 0 / esamas sūkių skaičius. sūk./min. (1 = 0,2 1/min.) → galima naudoti tik tuomet,
kai P1-10 ≠ 0.

• 1 / esamas sūkių skaičius % (0 x 4 000 = 100 % P1-01).

• 2 / esama srovė % (1 = 0,1 % Ivardinė dažnio keitiklio vardinės srovės).

• 3 / sukimo momentas, % (1 = 0,1 %)
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Proceso duomenų žodžių struktūra ir nustatymas

Žinynas – Priedai42

• 4 / galia, % (1 = 0,1 %)

• 5 / temperatūra (1 = 0,01 °C)

• 6 / tarpinės grandinės įtampa (1 = 1 V).

• 7 / 1 analoginis įėjimas (0 x 1 000 = 100 %).
• 8 / 2 analoginis įėjimas (0 x 1 000 = 100 %).
• 9 / pagrindinio prietaiso ir papildinio IO būklė.

Aukštesnysis baitas Žemesnysis baitas

– – – RL
5

RL
4

RL
3

RL
2

RL
1

DI8
*

DI7
*

DI6
*

DI5 DI4 DI3 DI2 DI1

* Galima naudoti tik su tinkamu pasirenkamuoju moduliu.
RL = relė
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
PROFIBUS DP

Žinynas – Priedai 43

7.5 PROFIBUS DP

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FP 11A 28203941

Naudojant papildinių plokštę PROFIBUS DP ir MOVITRAC® LTP‑B galima prie magist-
ralės prijungti tiesiogiai.

[1]

[2]

[3]

14600943755

12345

6789

[1] Šviesos diodas: A 1 N/C

[2] Užrašas: PROFIBUS DP 2 N/C

[3] Šviesos diodas: B 3 Priėmimo / perdavimo duomenys P
RxD/TxD-P (B/B nėra)

4 Kartotuvo valdymo signalas (TTL)
CNTR‑P

5 Duomenų atskaitos potencialas
(5 V) DGND

6 Duomenų atskaitos potencialas
(5 V), izoliuotas ir apsaugotas nuo
trumpojo jungimo

7 N/C

8 Priėmimo / perdavimo duomenys P
RxD/TxD-P (A/A nėra)

9 N/C

7.5.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Automatinis spartos bodais atpažini-
mas

Nuo 9,6 iki 12 MBaud

Prijungimo technika 9 polių D-Sub kištukas

Magistralės galinė apkrova Neintegruota, turi būti įrengta naudojant tinka-
mą PROFIBUS kištuką su prijungiamomis gali-
nėmis varžomis.

Prijungimo gnybtų veržimo momen-
tas

0,5 Nm
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
PROFIBUS DP

Žinynas – Priedai44

7.5.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

PROFIBUS DP

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

Adresas P5-01 = dažnio keitiklio adresas

Prietaiso pradinė rinkmena GSD pradinę rinkmeną galima atsisiųsti iš
SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) interneto
svetainės.

DP ident. numeris 6003

Magistralės struktūra ir ma-
gistralės terminatorius

PROFIBUS DP prietaisus prijunkite pagal naujausius
galiojančius standartus. Jei MOVITRAC® LTP‑B yra
PROFIBUS segmento pradžioje arba gale ir iki
PROFIBUS plokštės nutiestas tik vienas kabelis, tuomet
naudokite PROFIBUS kištuką su integruota galine ma-
gistralės varža.

Šviesos diodo būklė
Papildinių plokštėje PROFIBUS DP yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "OP =
Operation Mode / darbo režimas" ir "ST = būklė".
Šviesos diodų darbo režimas

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Prijungta, ryšys yra

Žalias, mirksintis Prijungta, nėra ryšio

Raudonas, sumirksi
1 k.

Netinkamai nustatyti DP pagrindinio įtaiso parametrai

Raudonas, sumirksi
2 k.

Tinklo klaida

Šviesos diodo būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Iniciacija

Žalias, mirksintis Iniciacija, savitikra

Raudonas, šviečia
nuolat

Klaida
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
PROFINET IO

Žinynas – Priedai 45

7.6 PROFINET IO

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FE 32A 28226402

Naudojant papildinių plokštę PROFINET IO ir MOVITRAC® LTP-B galima prie magist-
ralės prijungti tiesiogiai.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] Šviesos diodas: NS [A] Šviesos diodas: veiksmas

[2] RJ45: P1 [B] Šviesos diodas: ryšys

[3] Užrašas: PROFINET IO

[4] RJ45: P2

[5] Šviesos diodas: MS

7.6.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Sparta bodais 10 / 100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika 2 × RJ45
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
PROFINET IO

Žinynas – Priedai46

7.6.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

PROFINET IO

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

PROFINET prietaiso pava-
dinimas

Naudodami PROFINET IO valdiklio inžinerinį įrankį arba
"Primary Setup Tool" (pirminis diegimo įrankis) ("Sie-
mens") galima PROFINET prietaisui suteikti pavadini-
mą. PROFINET prietaiso pavadinimas išsaugomas pa-
pildinių plokštėje.

IP adresas Papildinių plokštės pagrindinė nuostata yra DHC proto-
kolas. Norėdami užmegzti ryšį su tinklu, programinėje
įrangoje "AnybusIPconfig" nustatykite IP adresą. Nemo-
kamą programinę įrangą galite atsisiųsti iš www.any-
bus.com.

Prietaiso pradinė rinkmena GSDML rinkmeną galima atsisiųsti iš
SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) interneto
svetainės.

Magistralės konstrukcija Integruotu eterneto jungikliu galite prijungti lauko ma-
gistralių technikoje naudojamas linijų topologijas. Žino-
ma, galima naudoti ir kitas magistralių topologijas, pa-
vyzdžiui, žvaigždę arba medį. Žiedo topologijų naudoti
negalima.

Šviesos diodo būklė
PROFINET IO papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "NS = tin-
klo būklė" ir "MS = modulio būklė".
LED tinklo būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Prijungta, ryšys yra

Žalias, mirksintis Prijungta, nėra ryšio

LED modulio būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Normalus darbo režimas

Žalias, sumirksi 1 k. Diagnostikos rezultatas yra

Žalias, sumirksi 2 k. Tinklo mazgo identifikavimas

Raudonas, šviečia
nuolat

Klaida

Raudonas, sumirksi
1 k.

Aparatinės įrangos konfigūracija skiriasi nuo esamos konfigū-
racijos.

Raudonas, sumirksi
2 k.

Nurodytas netinkamas IP adresas.

Raudonas, sumirksi
3 k.

Nesuteiktas PROFINET prietaiso pavadinimas.
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
PROFINET IO

Žinynas – Priedai 47

Būsena Paaiškinimas

Raudonas, sumirksi
4 k.

Atsirado vidinė klaida.

21
32

76
45

/L
T 

– 
06

/2
01

5

 



7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
EtherNet/IP™

Žinynas – Priedai48

7.7 EtherNet/IP™

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FE 33A 28203917

Naudojant papildinių plokštę EtherNet/IP™ ir MOVITRAC® LTP-B galima prie magist-
ralės prijungti tiesiogiai.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] Šviesos diodas: NS [A] Šviesos diodas: veiksmas

[2] RJ45: P1 [B] Šviesos diodas: ryšys

[3] Užrašas: EtherNet/IP™

[4] RJ45: P2

[5] Šviesos diodas: MS

7.7.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Sparta bodais 10 / 100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika 2 × RJ-45
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
EtherNet/IP™

Žinynas – Priedai 49

7.7.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

EtherNet/IP™

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

IP adresas Papildinių plokštės pagrindinė nuostata yra DHC proto-
kolas. Norėdami užmegzti ryšį su tinklu, programinėje
įrangoje "AnybusIPconfig" nustatykite IP adresą. Nemo-
kamą programinę įrangą galite atsisiųsti iš www.any-
bus.com.

Konfigūracijos rinkmena EDS rinkmeną galima atsisiųsti iš SEW‑EURODRIVE
(www.sew-eurodrive.com) interneto svetainės.

Magistralės konstrukcija Integruotu eterneto jungikliu galite prijungti lauko ma-
gistralių technikoje naudojamas linijų topologijas. Žino-
ma, galima naudoti ir kitas magistralių topologijas, pa-
vyzdžiui, žvaigždę arba medį. Žiedo topologijų naudoti
negalima.

Šviesos diodo būklė
"EtherNet"/IP™ papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "NS = tin-
klo būklė" ir "MS = modulio būklė".
LED tinklo būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Prijungta, ryšys yra

Žalias, mirksintis Prijungta, nėra ryšio

Raudonas, šviečia
nuolat

Klaida, kurią galima patvirtinti

Raudonas, mirksintis Klaida

LED modulio būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Normalus darbo režimas

Žalias, mirksintis Keitiklis nesukonfigūruotas

Raudonas, šviečia
nuolat

Klaida

Raudonas, mirksintis Klaida, kurią galima patvirtinti

Pakaitomis įsijungia
raudonas / žalias

Savitikra
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
EtherCAT®

Žinynas – Priedai50

7.8 EtherCAT®
EtherCAT®

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FE 24A 28226410

Naudojant papildinių plokštę EtherCAT® ir MOVITRAC® LTP-B galima prie magistralės
prijungti tiesiogiai.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] Šviesos diodas: RUN [A] Šviesos diodas: veiksmas

[2] RJ45: IN, priimamas EtherCAT® ry-
šys

[B] Šviesos diodas: ryšys

[3] Užrašas: EtherCAT®

[4] RJ45: OUT, perduodamas
EtherCAT® ryšys

[5] Šviesos diodas: ERR

Kištukų priskirtis
Naudokite iš anksto sumontuotas, ekranuotas RJ45 kištukines jungtis, atitinkančias
IEC11801 2.0 leidimo 5 kategoriją.

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

3011902475

A Vaizdas iš priekio
B Vaizdas įstrižai iš galo
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX‑ Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX‑ Receive Minus

Ryšys
Papildinyje linijinei magistralės struktūrai įrengti 2 RJ45 kištukai. "EtherCAT®" valdan-
tysis įtaisas (jei reikia, per papildomus "EtherCAT®" valdomuosius įtaisus) ekranuotu
susuktosios poros laidu prijungtas prie IN (RJ45). Tuomet kiti "EtherCAT®" prietaisai
prijungiami per OUT (RJ45).
Magistralės kabelius tieskite palei esamus masės paviršius.
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
EtherCAT®

Žinynas – Priedai 51

NUORODA
Remiantis IEC 802.3, didžiausias leistinas 100 MBaud eterneto (100BaseT) laido il-
gis, pvz., tarp 2 papildinių plokščių, yra 100 m.

Jei įžeminimo potencialai svyruoja, abiejose pusėse prijungus ekraną ir jį prijungus
prie įžeminimo potencialo (PE), gali tekėti vienodinimo srovė. Šiuo atveju pasirūpinki-
te tinkamu potencialų išlyginimo elementu, atitinkančiu įprastus VDE nuostatus.

7.8.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Sparta bodais 100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika 2 × RJ-45
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
EtherCAT®

Žinynas – Priedai52

7.8.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas
Papildinio plokštėje "EtherCAT®" linijinei magistralės struktūrai įrengti 2 RJ45 kištukai.
"EtherCAT®" valdantysis įtaisas (jei reikia, per papildomus "EtherCAT®" valdomuosius
įtaisus) ekranuotu susuktosios poros laidu prijungtas prie IN (RJ45). Tuomet kiti
"EtherCAT®" prietaisai prijungiami per OUT (RJ45).

EtherCAT®

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

Konfigūracijos rinkmena ESI rinkmeną galima atsisiųsti iš SEW‑EURODRIVE
(www.sew-eurodrive.com) interneto svetainės.

Šviesos diodo būklė
"EtherCAT®" papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "RUN" ir
"ERR = klaida".
Šviesos diodas "RUN"

Būsena Būklė Paaiškinimas

Išjungta INIT Papildinio plokštės būklė yra INIT.

Žalias, šviečia nuolat OPERATIONAL Galimas ryšys su pašto dėžute ir proce-
so duomenimis.

Žalias, mirga INITIALISATION ar-
ba BOOTSTRAP

Papildinio plokštė dabar paleidžiama,
tačiau dar nepasiekė INIT būklės.

Papildinio plokštės būklė yra BOOT-
STRAP. Šiuo metu išjungiama aparati-
nė įranga.

Žalias, sumirksi 1 k. SAFE-OPERATIO-
NAL

Galimas ryšys su pašto dėžute ir proce-
so duomenimis. Valdomieji išėjimai dar
neišvesti.

Žalias, mirksintis PRE-OPERATIO-
NAL

Galimas ryšys su pašto dėžute, tačiau
negalima naudoti proceso duomenų ry-
šio.

Raudonas, šviečia
nuolat

NOT CONNECTED Įjungus į papildinio plokštę dar nesikrei-
pė "EtherCAT®" valdantysis kompiuteris.

Šviesos diodo klaida

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Raudonas, šviečia
nuolat

Papildinio plokštės klaida

Raudonas, mirksintis Netinkama konfigūracija

Raudonas, sumirksi
2 k.

Apsauginės schemos skirtojo laiko taikmena
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
DeviceNet™

Žinynas – Priedai 53

7.9 DeviceNet™

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FD 11A 28203925

Naudojant papildinių plokštę "DeviceNet™" ir "MOVITRAC®" LTP-B galima prie ma-
gistralės prijungti tiesiogiai.

[2]

[1]

[3]

14600938891

D
G

N
D

 0
V

2
4

C
A

N
-L

E
k
ra

n
a

v
im

a
s

C
A

N
-H

M
a

it
in

im
o

 į
ta

m
p

a
 

(+
2

4
 V

 D
C

)

1 2 3 4 5

14600376331

[1] Šviesos diodas: NS

[2] Užrašas: DeviceNet™

[3] Šviesos diodas: MS

7.9.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Sparta bodais 125, 205, 500 kBaud, nustatoma parametre

MAC-ID ("Media Access Control
Identifier" – tinklo plokštės identifika-
torius)

MAC-ID adresų diapazonas yra nuo 0 iki 63.

Prijungimo technika 3 linijų magistralė ir 2 linijų maitinimo įtampa
24 V DC su 5 polių gnybtu

Kištukų priskirtis pagal "DeviceNet" specifikaciją
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
DeviceNet™

Žinynas – Priedai54

7.9.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

DeviceNet™

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

Adresas (MAC-ID) MAC-ID ("Media Access Control Identifier") dažnio kei-
tiklyje tiesiogiai nustatomas parametru P5-01; galima
nustatyti adresų diapazone nuo 0 iki 63.

Sparta bodais P5-02 = sparta bodais

Konfigūracijos rinkmena EDS rinkmeną galima atsisiųsti iš SEW‑EURODRIVE
adresu www.sew-eurodrive.com.

Magistralės konstrukcija Remiantis "DeviceNet™" specifikacija, magistralės
struktūra turi būti linijinė, be arba su labai trumpomis ga-
linėmis linijomis.

Prie "DeviceNet™" sąsajos galima jungti RS485 perda-
vimo techniką ir "DeviceNet™", kaip fizinei terpei, reikia
specialaus A tipo laido, atitinkančio EN 50170, t. y.
ekranuoto, susukto dvigyslio laido.

Šviesos diodo būklė
"DeviceNet™" papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "NS = tin-
klo būklė" ir "MS = modulio būklė".
LED tinklo būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Prijungta, ryšys yra

Žalias, mirksintis Prijungta, nėra ryšio

Raudonas, šviečia
nuolat

Klaida

Raudonas, mirksintis Klaida, kurią galima patvirtinti

Pakaitomis įsijungia
raudonas / žalias

Savitikra

LED modulio būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Normalus darbo režimas

Žalias, mirksintis Keitiklis nesukonfigūruotas

Raudonas, šviečia
nuolat

Klaida

Raudonas, mirksintis Klaida, kurią galima patvirtinti

Pakaitomis įsijungia
raudonas / žalias

Savitikra

 

21
32

76
45

/L
T 

– 
06

/2
01

5

 



7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Modbus/TCP

Žinynas – Priedai 55

7.10 Modbus/TCP

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FE 33A 28203917

Naudojant papildinių plokštę Modbus / TCP ir MOVITRAC® LTP-B galima prie magist-
ralės prijungti tiesiogiai.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] Šviesos diodas: NS [A] Šviesos diodas: veiksmas

[2] RJ45: P1 [B] Šviesos diodas: ryšys

[3] Užrašas: Modbus/TCP

[4] RJ45: P2

[5] Šviesos diodas: MS

7.10.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Sparta bodais 10 / 100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika 2 × RJ45
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Modbus/TCP

Žinynas – Priedai56

7.10.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

Modbus/TCP

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

IP adresas Papildinių plokštės pagrindinė nuostata yra DHC proto-
kolas. Norėdami užmegzti ryšį su tinklu, programinėje
įrangoje "AnybusIPconfig" nustatykite IP adresą. Nemo-
kamą programinę įrangą galite atsisiųsti iš www.any-
bus.com.

Magistralės konstrukcija Integruotu eterneto jungikliu galite prijungti lauko ma-
gistralių technikoje naudojamas linijų topologijas. Žino-
ma, galima naudoti ir kitas magistralių topologijas, pa-
vyzdžiui, žvaigždę arba medį. Žiedo topologijų naudoti
negalima.

Šviesos diodo būklė
Modbus / TCP papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "NS = tin-
klo būklė" ir "MS = modulio būklė".
LED tinklo būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Prijungta, ryšys yra

Žalias, mirksintis Prijungta, nėra ryšio

Raudonas, šviečia
nuolat

Nustatomas IP adresas – 0.0.0.0.

Raudonas, mirksintis Ryšio skirtojo laiko pabaiga

LED modulio būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Eternetas prijungtas, nėra ryšio

Raudonas, šviečia
nuolat

Papildinio plokštės klaida

Raudonas, mirksintis IP konfliktas
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7MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
POWERLINK

Žinynas – Priedai 57

7.11 POWERLINK

Pavadinimas Artikulo numeris

LT FE 25A 28226429

Naudojant papildinių plokštę POWERLINK ir MOVITRAC® LTP-B galima prie magist-
ralės prijungti tiesiogiai.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] Šviesos diodas: STS [A] Šviesos diodas: veiksmas

[2] RJ45: P1 [B] Šviesos diodas: ryšys

[3] Užrašas: POWERLINK

[4] RJ45: P2

[5] Šviesos diodas: ERR

7.11.1 Magistralės bendrieji techniniai duomenys

Sparta bodais 10 / 100 MBaud, dupleksinė jungtis

Prijungimo technika 2 × RJ45
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7 MOVITRAC® LTP-B pramoninės magistralės papildinių plokštės
Klaidos ir būklės kodai

Žinynas – Priedai58

7.11.2 Eksploatavimo pradžia ir valdymas

POWERLINK

Parametrų nuostatos P1-12 = 7 (pramoninė magistralė)

P1-14 = 101 (išplėstinis parametrų aprašymas)

Adresas P5-01 = dažnio keitiklio adresas = 1

Konfigūracijos rinkmena EDS rinkmeną galima atsisiųsti iš SEW‑EURODRIVE
(www.sew-eurodrive.com) interneto svetainės.

Šviesos diodo būklė
POWERLINK papildinių plokštėje yra 2 šviesos diodai, kurie yra pažymėti "STS = būk-
lė" ir "ERR = Error / klaida".
Šviesos diodo būklė

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Žalias, šviečia nuolat Prijungta, ryšys yra

Žalias, mirksintis Prijungta, nėra ryšio

Žalias, mirksi lėtai Prijungta, nėra ryšio, nėra PDO duomenų

Žalias, mirksi greitai Pagrindinė eterneto būklė, POWERLINK srautas.

Žalias, sumirksi 1 k. Tik asinchroniniai duomenys, nėra PDO duomenų

Žalias, sumirksi 2 k. Asinchroniniai ir sinchroniniai duomenys, nėra PDO duomenų

Žalias, sumirksi 3 k. Parengta eksploatuoti, nėra PDO duomenų

Raudonas, šviečia
nuolat

Modulio išimtinė būsena

Šviesos diodo klaida

Būsena Paaiškinimas

Išjungta Netiekiama maitinimo įtampa

Raudonas, šviečia
nuolat

Papildinio plokštės klaida

7.12 Klaidos ir būklės kodai
Skaitykite skyrių "Klaidos ir būklės kodai" (→ 2 59).
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8Klaidos ir būklės kodai

Žinynas – Priedai 59

8 Klaidos ir būklės kodai
Klaidos praneši-
mas
Keitiklio rodmuo
P0-13, klaidų is-
torija

Būklės žo-
džio klai-

dos kodas,
kai 5 bitas

= 1

CANop
en

Emer-
gency
Code

Paaiškinimas Sprendimas

Keitik-
lio rod-
muo

Motion
Studio
kodavi-

mas,
deš.

deš. še-
šio-
likt.

šešio-
likt.

dAtA-E 19 98 0x62 0x1013 Vidinės atmin-
ties klaida
(DSP)

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.

dAtA-F 17 98 0x62 0x1011 Vidinės atmin-
ties klaida
(IO)

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.

Enc-01 30 14 0x0E 0x101E Ryšio tarp en-
koderio korte-
lės ir keitiklio
klaida.

ENC02/
SP-Err

31 14 0x0E 0x101F Sūkių skai-
čiaus klaida
(P6-07)

Skirtumas tarp esamo ir nustatytojo sūkių skai-
čiaus yra didesnis nei P6-07 nustatyta vertė pro-
centais. Ši klaida aktyvinama tik taikant vektorinį
reguliavimą arba reguliavimą su daviklio grįžta-
muoju ryšiu. Padidinkite vertę parametre P6-07.

Enc-03 32 14 0x0E 0x1020 Parametre
nustatytas ne-
teisingas da-
viklio padalų
skaičius.

Patikrinkite parametrų nustatymus parametruose
P6-06 ir P1-10.

Enc-04 33 14 0x0E 0x1021 A daviklio ka-
nalo klaida

Enc-05 34 14 0x0E 0x1022 B daviklio ka-
nalo klaida.

Enc-06 35 14 0x0E 0x1023 A ir B daviklio
kanalų klaida.

Enc-07 36 14 0x0E 0x1024 RS485 duo-
menų kanalo
klaida,
"Hiperface®"
duomenų ka-
nalo klaida

Enc-08 37 14 0x0E 0x1025 "Hiperface®"
įėjimo ir išėji-
mo ryšio ka-
nalo klaida.
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8 Klaidos ir būklės kodai

Žinynas – Priedai60

Klaidos praneši-
mas
Keitiklio rodmuo
P0-13, klaidų is-
torija

Būklės žo-
džio klai-

dos kodas,
kai 5 bitas

= 1

CANop
en

Emer-
gency
Code

Paaiškinimas Sprendimas

Keitik-
lio rod-
muo

Motion
Studio
kodavi-

mas,
deš.

deš. še-
šio-
likt.

šešio-
likt.

Enc-09 38 14 0x0E 0x1026 "Hiperface®"
tipas nepalai-
komas.

Naudojant "Smart Servo" paketą buvo naudotas
netinkamas keitiklio ir variklio derinys. Patikrinki-
te, ar:

• CMP variklio sūkių skaičiaus klasė atitinka
4 500 1/min.;

• variklio vardinė įtampa atitinka keitiklio nomi-
naliąją įtampą;

• naudojamas "Hiperface®" daviklis.

Enc-10 39 14 0x0E 0x1027 Suveikimas:
KTY

KTY suveikė arba neprijungtas.

Etl-24 Išorinis 24 V
tiekimas.

Neprijungtas tinklo įtampos tiekimas. Keitikliui iš
išorės tiekiama 24 V.

Ho-trP 27 39 0x27 0x101B Klaida vyks-
tant atskaitos
eigai.

• Patikrinkite atskaitos kumštelį.
• Patikrinkite galinio jungiklio prijungimą.
• Patikrinkite nustatytą atskaitos eigos tipą ir

reikiamus parametrus.

Inhibit Neprijungtas
STO apsaugi-
nis grandy-
nas.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungti 12 ir 13 gnybtai.

Lag-Er 28 42 0x2A 0x101C Slinkties klai-
da

Patikrinkite:

• daviklio prijungimą,
• daviklio, variklio ir el. tinklo fazių elektrinius

sujungimus,
• ar mechaniniai komponentai gali laisvai judėti,

ar jie neužblokuoti.

Pailginkite tiesinį kitimą.

Nustatykite didesnę proporcinę dedamąją.

Iš naujo nustatykite sūkių skaičiaus reguliatorių.

Padidinkite slinkties klaidos paklaidą.

OF-01 60 28 0x1C 0x103C Vidinės jung-
ties su pasi-
renkamuoju
moduliu klai-
da.

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.
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8Klaidos ir būklės kodai

Žinynas – Priedai 61

Klaidos praneši-
mas
Keitiklio rodmuo
P0-13, klaidų is-
torija

Būklės žo-
džio klai-

dos kodas,
kai 5 bitas

= 1

CANop
en

Emer-
gency
Code

Paaiškinimas Sprendimas

Keitik-
lio rod-
muo

Motion
Studio
kodavi-

mas,
deš.

deš. še-
šio-
likt.

šešio-
likt.

OF-02 61 28 0x1C 0x103D Pasirenkamo-
jo modulio
klaida.

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.

P-dEF 10 9 0x09 0x100A Buvo nustaty-
ta gamyklinė
nuostata.

SC-F01 50 43 0x2B 0x1032 "Modbus" ry-
šio klaida.

Patikrinkite ryšio nuostatas.

SC-F02 51 47 0x2F 0x1033 "SBus" /
"CANopen"
ryšio klaida.

Patikrinkite:
• ryšio liniją tarp keitiklio ir išorinių prietaisų,
• ar prie tinklo prijungtam keitikliui priskirtas vie-

nareikšmis adresas.

SC-F03 52 41 0x29 0x1034 Pramoninės
magistralės
modulio ryšio
klaida (pra-
moninė ma-
gistralės).

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.

SC-F04 53 41 0x29 0x1035 IO papildinio
plokštės ryšio
klaida.

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.

SC-F05 54 41 0x29 0x1036 LTX modulio
ryšio klaida.

Susisiekite su SEW‑EURODRIVE.

Sto-F 29 115 0x73 0x101D STO grandy-
no klaida.

Pakeiskite prietaisą, nes sugedo keitiklis.

StoP Negalima
naudoti keitik-
lio.

Aktyvinkite leidimą naudoti. Naudojant kėlimo
mechanizmo funkciją reikia užtikrinti, kad leidi-
mas naudoti būtų įjungtas po STO.

SC-0b5 12 29 1D Nutrūko ryšys
tarp keitiklio ir
valdymo prie-
taiso.

Patikrinkite, ar yra ryšys tarp keitiklio ir valdymo
prietaiso.
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