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1 Allmänna anvisningar
1.1 Syftet med dokumentationen

Den här versionen av dokumentationen är en översättning av originalet.
Den här dokumentationen är en del av produkten. Dokumentationen vänder sig till alla
som arbetar med montering, installation, driftstart och underhåll av produkten.
Se till att dokumentationen är i läsligt skick. Anläggnings- och driftsansvariga samt
personer som under eget ansvar arbetar med produkten, måste läsa dokumentationen
i sin helhet och förstå dess innehåll. Kontakta SEW‑EURODRIVE om något är oklart
eller om du behöver ytterligare information.

1.2 Varningsanvisningarnas uppbyggnad
1.2.1 Signalordens betydelse

Tabellen nedan visar signalordens viktighet och varningsanvisningarnas betydelse:

Signalord Betydelse Konsekvenser om anvisningen in-
te följs

 FARA! Omedelbar livsfara Dödsfall eller svåra kroppsskador

 VARNING Eventuellt farlig situation Dödsfall eller svåra kroppsskador

 OBS! Eventuellt farlig situation Lättare kroppsskador

OBS! Risk för skador på utrustning och
material

Risk för skador på produkten eller
dess omgivning

OBS! Praktisk information eller tips: Under-
lättar hanteringen av produkten.

1.2.2 Uppbyggnad av varningsanvisningarna i avsnitten
Varningarna i avsnitten gäller inte bara för en viss handling utan för flera handlingar in-
om ett och samma ämne. Varningssymbolerna varnar antingen för en allmän eller
specifik fara.
Här visas uppbyggnaden av en varningsanvisning i ett avsnitt:

SIGNALORD!
Typ av fara samt farokälla.
Möjliga konsekvenser om anvisningen inte följs.
• Åtgärder för att avvärja faran.
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1Allmänna anvisningar
Garantianspråk
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Varningssymbolernas betydelse
Varningssymbolerna som finns i varningarna har följande betydelse:

Varningssymbol Betydelse
Allmän faropunkt

Varning för livsfarlig spänning

Varning för heta ytor

Klämrisk

Varning för hängande last

Varning för automatisk start

1.2.3 Här visas uppbyggnaden av en integrerad varningsanvisning
De integrerade varningarna står direkt i handlingsinstruktionen före det riskfyllda mo-
mentet.
Här visas uppbyggnaden av en integrerad varningsanvisning:

 SIGNALORD! Typ av fara samt farokälla. Möjliga konsekvenser om anvisningen in-
te följs. Åtgärder för att avvärja faran.

1.3 Garantianspråk
Följ informationen i den här dokumentationen. Detta är en förutsättning för felfri drift
och för att eventuella garantianspråk ska uppfyllas. Läs dokumentationen innan du
börjar arbeta med produkten!
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1 Allmänna anvisningar
Ansvarsbegränsning
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1.4 Ansvarsbegränsning
Följ informationen i den här dokumentationen. Detta är en grundförutsättning för kor-
rekt drift. Produkterna uppnår de angivna produktegenskaperna och effektegenska-
perna endast under denna förutsättning. SEW-EURODRIVE tar sig inget ansvar för
person-, sak- och förmögenhetsskador som beror på att montage- och driftsinstruktio-
nen inte har följts. SEW‑EURODRIVE tar inget garantiansvar i sådana fall.

1.5 Kompletterande information
För alla andra komponenter gäller respektive dokumentation.

1.6 Produktnamn och varumärken

Varumärken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller regi-
strerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

1.7 Upphovsrätt

©  2017  SEW‑EURODRIVE. Med ensamrätt. Varje form av kopiering, bearbetning,
spridning eller annat utnyttjande, helt eller delvis, är förbjuden.
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2Säkerhetsanvisningar
Information
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2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Information

Följande grundläggande säkerhetsanvisningar är till för att förhindra person- och ma-
terialskador och gäller i första hand användningen av produkterna som beskrivs här.
Om ytterligare komponenter används måste varningarna och säkerhetsanvisningarna
till dem följas.

2.2 Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren måste se till att de grundläggande säkerhetsanvisningarna följs och re-
spekteras. Anläggnings- och driftsansvariga samt personer som under eget ansvar ar-
betar med produkten, måste läsa dokumentationen i sin helhet och förstå innehållet.
Arbetsgivaren måste se till att alla arbeten som beskrivs nedan bara utförs av behörig
personal.
• Uppställning och montering
• Installation och anslutning
• Idrifttagning
• Underhåll och service
• Urdrifttagning
• Demontering
Se till att alla som arbetar med produkten följer följande föreskrifter, bestämmelser,
dokumentation och anvisningar:
• Nationella och regionala arbetarskyddsföreskrifter
• Varnings- och säkerhetsskyltar på produkten
• Alla andra tillhörande projekteringsunderlag, installations- och idrifttagningsinstruk-

tioner samt kretsscheman
• Montera inte, installera inte och ta inga skadade produkter i drift
• Alla anläggningsspecifika föreskrifter och bestämmelser
Se till att anläggningar som produkten är inbyggd i har övervaknings- och skyddsan-
ordningar. Följ gällande säkerhetsbestämmelser och lagar om tekniska arbetsredskap
och arbetarskyddsföreskrifter.
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2 Säkerhetsanvisningar
Målgrupp

Handbok – MOVI-C® CONTROLLER standard med fältbussgränssnitt PROFINET IO10

2.3 Målgrupp

Utbildad person för
mekaniska arbeten

Mekaniska arbeten får endast utföras av personer med rätt utbildning. Med utbildad
och kompetent personal avses i denna dokumentation personer som är förtrogna med
uppbyggnad, mekanisk installation, felavhjälpning samt underhåll av produkten, och
som har följande kvalifikationer:
• Kvalifikation inom mekanik enligt nationella bestämmelser
• Kunskap om denna dokumentation

Utbildad person för
eltekniska arbeten

Eltekniska arbeten får endast utföras av en elektriker med rätt utbildning. Med elektri-
ker avses i denna dokumentation personer som är förtrogna med elektrisk installation,
idrifttagning, felavhjälpning och underhåll av denna produkt samt som har följande
kvalifikationer:
• Kvalifikation inom elteknik enligt nationella bestämmelser
• Kunskap om denna dokumentation

Ytterligare kvalifi-
kationer

De som arbetar med produkten måste även känna till gällande säkerhetsföreskrifter
och lagar samt standarder, direktiv och lagar som anges i den här dokumentationen.
Dessa personer måste ha ett uttryckligt tillstånd att ta i drift, programmera, ställa in,
märka och jorda enheter, system och strömkretsar i enlighet med säkerhetstekniska
standarder.

Instruerade perso-
ner

Allt arbete inom övriga områden, t.ex. transport, lagring, drift och återvinning, får en-
dast utföras av personer som har fått adekvata arbetsinstruktioner. Med instruktioner-
na måste personerna kunna genomföra arbetena och momenten säkert och på rätt
sätt.

2.4 Avsedd användning

Produkten är avsedd för elskåpsinbyggnad i elektriska anläggningar eller maskiner.
Vid inbyggnad i elektriska anläggningar eller maskiner är idrifttagningen inte tillåten
förrän det är fastställt att maskinen uppfyller gällande lagar och direktiv. I EU gäller till
exempel maskindirektivet 2006/42/EG samt EMC-direktivet 2014/30/EU. Observera
EN 60204-1 (Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning).
Tekniska data och uppgifter om anslutningsvillkor finns på typskylten och i kapitlet
"Tekniska data". De här uppgifterna och villkoren måste respekteras.
Om produkten inte används på avsett sätt eller felaktigt finns det risk för allvarliga per-
son- och materialskador.

2.4.1 Lyftanordningar
Observera följande när produkten används i lyftanordningar för att undvika livsfara om
lyftanordningen ramlar ner:
• Använd mekaniska skyddsanordningar.
• Lyftanordningen måste tas i drift.

2.5 Funktionell säkerhetsteknik
Om detta inte särskilt anges i dokumentationen får inte produkten användas för säker-
hetsfunktioner utan överordnade säkerhetssystem.
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2Säkerhetsanvisningar
Transport
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2.6 Transport

Kontrollera leveransen direkt med avseende på transportskador. Informera i så fall ge-
nast transportföretaget om transportskadorna. Montera, installera och ta inte produk-
ten i drift om den är skadad.
Observera följande transportanvisningar:
• Se till att produkten inte kan utsättas för mekaniska stötar under transporten.
Använd vid behov lämpliga transportmedel med tillräcklig kapacitet.
Observera kraven på omgivningsklimatet i kapitlet "Tekniska data".

2.7 Uppställning/montering
Produkten ska ställas upp och kylas enligt föreskrifterna i denna dokumentation.
Skydda produkten mot kraftig, mekanisk belastning. Produkten och påbyggnadsdelar
får inte sticka ut i gångar och åksträckor. Särskilt under transport och hantering är det
viktigt att komponenter inte deformeras samt att isolationsavstånd inte förändras.
Elektriska komponenter får inte skadas eller förstöras mekaniskt.
Följ anvisningarna i kapitlet i dokumentationen.

2.7.1 Begränsningar
Om inget annat uttryckligen anges är följande tillämpningar förbjudna:
• Användning i explosionsfarlig miljö
• Användning i omgivning med skadlig olja, syra, gas, ånga, damm och strålning
• Tillämpningar där det förekommer för höga mekaniska oscillations- och stötbelast-

ningar som överstiger gränserna enligt EN 61800-5-1
• Användning över 4 000 m.ö.h.
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2 Säkerhetsanvisningar
Elektrisk installation
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2.8 Elektrisk installation

Kontrollera att alla nödvändiga kåpor och lock har monterats korrekt efter elinstallatio-
nen.
Skyddsåtgärderna och skyddsanordningarna måste uppfylla gällande standarder (t.ex.
EN 60204-1 eller EN 61800-5-1).

2.8.1 Nödvändig skyddsåtgärd
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten till jordanslutningen.

2.9 Bussystem
Med ett bussystem kan elektroniska drivkomponenter i stor utsträckning anpassas till
den aktuella anläggningens förutsättningar. På grund av detta finns det en fara för att
parameterändringar som inte syns utifrån kan orsaka oväntade men inte okontrollera-
de beteenden hos systemet och driftsäkerheten, systemets tillgänglighet eller datasä-
kerheten kan påverkas negativt.
Säkerställ att ingen obehörig åtkomst kan förekomma i synnerhet vid Ethernet-basera-
de hopkopplade system och teknik-gränssnitt.
Användningen av IT-specifika säkerhetsstandarder kompletterar åtkomstskyddet till
portarna. En översikt över portarna finns alltid i de tekniska data för den enhet som
används.
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3Inledning
Allmänt
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3 Inledning
3.1 Allmänt
3.1.1 Förkortning

I den här dokumentationen används följande förkortningar:

Typbeteckning Förkortning
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A MOVI‑C® CONTROLLER

Överordnad styrenhet PLC

3.1.2 Handbokens innehåll
Den här handboken beskriver:
• Montering av MOVI‑C® CONTROLLER
• Gränssnitt och lampor på MOVI‑C® CONTROLLER
• Teknikeråtkomst till MOVI‑C® CONTROLLER
• Konfiguration och idrifttagning av MOVI‑C® CONTROLLER med fältbussgränssnit-

tet PROFINET IO

3.1.3 Kompletterande litteratur
För enkel och effektiv hantering av MOVI‑C® CONTROLLER bör du, förutom denna
handbok, beställa följande kompletterande litteratur:
• Handboken ”Automatisering med MOVI‑C® CONTROLLER”
• Produkthandboken ”Applikationsomformare MOVIDRIVE® modular”
• Produkthandboken ”Applikationsomformare MOVIDRIVE® system”
Använd alltid aktuell utgåva av dokumentation och programvara.
På SEW-EURODRIVE:s webbplats (www.sew-eurodrive.com) finns ett stort urval av
dokumentation på olika språk för nedladdning.
Vid behov kan publikationer i tryckt och bunden form beställas från SEW-
EURODRIVE.
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3 Inledning
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
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3.2 MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
MOVI‑C® CONTROLLER standardUHX25A

MOVI‑C® CONTROLLER i klassen ”standard” är en rörelsestyrning för avancerade au-
tomatiseringsuppgifter. Operativsystemet i realtid ger mycket snabba reaktioner samt
en effektiv anslutning av systembussar från SEW‑EURODRIVE och standardfältbus-
sar.
MOVI‑C® CONTROLLER kan användas för maskin- och cellautomatiseringer för upp
till 2 interpolerande axlar och 6 hjälpaxlar beroende på applikationsprogrammets stor-
lek. Den är avsedd för modulstyrning av avancerad rörelsestyrning som kamstyrning
och robotsystem.

3.2.1 Enhetsvarianter
MOVI‑C® CONTROLLER finns i bokformat med följande fältbussgränssnitt för monte-
ring i elskåp.

Enhetsvariant Fältbussgränssnitt
UHX25A-N MOVI‑C® CONTROLLER med fältbussgränssnitt PROFINET

IO för slavanslutning

UHX25A-E MOVI‑C® CONTROLLER med fältbussgränssnitt EtherNet/IPTM

eller Modbus TCP för slavanslutning (under framtagning)

3.2.2 Typskylt

20322177803

3.2.3 Typkod
Tabellen nedan innehåller schemat för typkoden:

Exempel: UHX25A-N
Produktnamn UHX MOVI‑C® CONTROLLER

Serie 25 Standard

Version A Version

Varianter N • N = med fältbussgränssnitt PROFINET IO
• E = med fältbussgränssnitt EtherNet/IP™ eller Mod-

bus TCP (under framtagning)
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3Inledning
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
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3.2.4 Översikt över kommunikationsgränssnitten
  MOVI‑C® CONTROLLER är utrustad med flera kommunikationsgränssnitt:
• Ethernet-kommunikationsgränssnitten används för idrifttagning av

MOVI‑C® CONTROLLER, för anslutning av manöverpaneler samt för kommunika-
tion med andra Ethernet-deltagare (t.ex. en PLC).

• EtherCAT®/SBusPLUS‑gränssnittet används för styrning av applikationsomformare, I/
O‑moduler och övriga EtherCAT®‑slavkomponenter.

RUN ERR

X
1

5
X

2
1

X
2

0
X

3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

Z
U-

Z
U

+

24V

X5

+UZ

X4

-UZ -U
Z

+
U

Z

GND

X
3
1

X
2
0
_
1

X
2
1
_
1

X
2
0
_
2

X
2
1
_
2

X
1
5
_
1

X
1
5
_
2

S1

S2
RUN   ERR

+UZ

X4

X5

24V

GND

-UZ

Z
U -

Z
U 

+

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

[1]

[2]

[7][5]

[3]

[6]

[4]

20411752075

[1] Nätspänning [5] MOVI‑C® CONTROLLER
[2] Fätbussanslutning [6] Axelsystem MOVIDRIVE® modular
[3] Idrifttagningsanslutning [7] MOVIDRIVE® system
[4] EtherCAT®/SBusPLUS‑anslutning
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MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
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Teknikergränssnitt
Följande funktioner kan användas via gränssnittet (X80):
• Idrifttagning av MOVI‑C® CONTROLLER
• Visning på dator (t.ex. OPC‑gränssnitt)
• Anslutning till överordnad nivå
Idrifttagning av MOVI‑C® CONTROLLER omfattar följande:
• Konfiguration
• Parameterinställning
• Programmering
Idrifttagningen görs med programvaran MOVISUITE®. Programvaran innehåller
många praktiska funktioner för idrifttagning och diagnos av alla anslutna enheter från
SEW‑EURODRIVE.

EtherCAT®/SBusPLUS‑gränssnitt
Via EtherCAT®/SBusPLUS‑gränssnittet (X30) kan följande enheter anslutas till
MOVI‑C® CONTROLLER:
• Applikationsomformare MOVIDRIVE® modular
• Applikationsomformare MOVIDRIVE® system
• MOVI‑PLC® I/O‑system C
• Komponenter från andra tillverkare med projekteringsfil ETG
Max. antal applikationsomformare som kan anslutas till MOVI‑C® CONTROLLER: 8.

Systembuss CAN 1
Under framtagning

Fältbussgränssnitt
MOVI‑C® CONTROLLER kan anslutas till en PLC via fältbussgränssnitten (X40, X41).
Fältbussgränssnittet är integrerat i MOVI‑C® CONTROLLER.

3.2.5 SD-minneskort OMH25A
SD‑minneskort (Secure Digital Memory Card) krävs för användning av
MOVI‑C® CONTROLLER och innehåller firmware, IEC‑program, användardata (t.ex.
formler) samt parameterblock för underordnade MOVI‑C®-omformare från
SEW‑EURODRIVE. De kan användas för att spara data och för automatisk parame-
terinställning vid byte. SD‑minneskortet OMH25A sätts in i kortplatsen (XM) på
MOVI‑C® CONTROLLER.
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3Inledning
Programvara MOVISUITE®
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3.3 Programvara MOVISUITE®
ProgramvaraMOVISUITE®

Den nya programvaran MOVISUITE® är en hanteringsplattform för alla maskin- och
programvarukomponenter till MOVI‑C®.
Följande MOVI‑C®-enheter kan användas med MOVISUITE®:
• MOVI‑C® CONTROLLER
• Applikationsomformare MOVIDRIVE® modular, enaxelmoduler och tvåaxelmoduler
• Applikationsomformare MOVIDRIVE® system
Följande åtgärder kan enkelt utföras med MOVISUITE®:
• Projektering
• Idrifttagning
• Parameterinställning
• Programmering
• Diagnos

3.3.1 Fördelar med MOVISUITE®

MOVISUITE® ger följande fördelar:
• Enkel och lättförståelig användning
• Projekthantering för lagring av enheter och dataposter
• Enkel projektöverföring via automatiskt e‑postmeddelande
• Automatisk projektsammanställning av skannade enheter
• Förbered idrifttagningen under projekteringen även utan anslutna enheter
• Konstruera drivlinan från motorn till växeln med hjälp av produktkatalogen eller au-

tomatisk identifiering av växelmotordata genom avläsning av den elektroniska typ-
skylten som finns i motorgivaren.

• Produktkatalog med givare, bromsar, reglermetoder, användarenheter
• Innehåller standarddrivlinor och FCB (Function Control Blocks) i sammanfattade

drivenhetsfunktioner
• Enkel, grafisk idrifttagning och parameterinställning av drivlinan
• Funktionsvy med översikt över de anslutna enheternas status
• Sammanställ en logisk bild av systemet i funktionsvyn med valfri strukturering av

enheterna
• Enkel tillgång till olika manuella lägen
• Utförliga meddelanden och åtgärder vid fel
• Identifiering av och hjälp vid enhetsbyte
• Synkroniseringsfunktioner för enhetsdata
• Datahantering med tydliga riktningar vid dataöverföringen
• Diagnos av drivenheterna via det inbyggda oscilloskopet med upp till 10 registre-

ringskanaler
• Integrering av IEC Editor för programmering av MOVI‑C® CONTROLLER
• Integrering av MOVIKIT® MultiMotion (fler MOVIKIT®-moduler följer)
• Långvarig datalagring på installationsdatorns hårddisk
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Mekanisk installation
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4 Installationsanvisningar
4.1 Mekanisk installation

 OBS!
Risk för person- och materialskador.
Installera inga defekta eller skadade MOVI‑C® CONTROLLER.
• Kontrollera om enheten har synliga skador innan den monteras, byt i så fall ut

den.

4.1.1 Minsta lediga utrymme och byggform
   MOVI‑C® CONTROLLER monteras i elskåpet. Observera följande vid monteringen:
• För att kylningen av MOVI‑C® CONTROLLER ska vara obehindrad ska det finnas

ett ledigt utrymme på minst 100 mm över och under huset. Kontrollera att luftcirku-
lationen i detta utrymme inte hindras av kablar eller annat installationsmaterial.

• Se till att MOVI‑C® CONTROLLER inte befinner sig i varm frånluft från andra enhe-
ter.

• Det behövs inget ledigt utrymme på sidorna. MOVI‑C® CONTROLLER och andra
enheter (t.ex. MOVIDRIVE® modular) kan placeras bredvid varandra.

• Installera alltid enheterna lodrätt. Liggande, sned eller upp- och nedvänd installa-
tion är inte tillåten.

MOVI-C® CONTROLLER monteras på en DIN-skena.

4.2 Elektrisk installation
 

OBS!
Installation med säker isolering.
Enheten uppfyller alla krav för säker isolering mellan matnings- och elektronikanslut-
ningar enligt EN 61800-5-1. För att garantera säker isolering måste de anslutna sig-
nalströmkretsarna uppfylla kraven i SELV (Safe Extremly Low Voltage) eller PELV
(Protective Extra Low Voltage). Installationen måste uppfylla kraven för säker isole-
ring.
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4.2.1 Skärma och dra busskablar

OBS!
Risk för likström pga. fel typ, skärmning och/eller dragning av busskablar.
Risk för skador på utrustning och material.
• Vid jordpotentialfluktuationer kan likström flyta genom den i båda ändar anslutna

och med jordpotential (PE) förbundna skärmen. Se i så fall till att det finns till-
räcklig potentialutjämning i enlighet med gällande IEC-bestämmelser.

Använd endast skärmad kabel och skärmade anslutningskomponenter som även upp-
fyller kraven enligt kategori 5, klass D i enlighet med IEC 11801, utgåva 2.0.
Korrekt skärmning av busskabeln dämpar de elektriska störningar som kan förekom-
ma i industriell miljö. Med nedanstående åtgärder uppnår man de bästa skärmningse-
genskaperna:
• Dra åt fästskruvarna för kontaktdon, moduler och potentialutjämningsledningar.
• Använd endast kontaktdon med metallhus eller metalliserat hus.
• Anslut skärmningen i kontaktdonet med stor kontaktyta.
• Anslut skärmningen för busskabeln i båda ändarna av kabeln.
• Dra inte signal- och busskablar parallellt med matningskablarna (motorkablarna)

utan om möjligt i skilda kabelkanaler.
• I industriell miljö ska jordade kabelstegar av metall användas.
• Dra signalkabeln och tillhörande potentialutjämningsledare med korta avstånd från

varandra och kortast möjliga sträcka.
• Undvik att förlänga busskablarna med kontaktdon.
• Dra busskabeln tätt intill befintliga jordplan.
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4.2.2 Funktionsbeskrivning av plintarna

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

X5

X30

X85

L/A

L5

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

[6]

[7]

[8]

A B

20411716107

A: Vy uppifrån B: Vy framifrån

Nr Beteckning Plint Funktion
[1] Anslutning av 24 V DC-matningsspän-

ning
(2‑polig anslutning)

X5 Spänningsmatning 24 V DC

[2] EtherCAT®/SBusPLUS‑gränssnitt
(RJ45‑uttag)

X30 Masteranslutning EtherCAT®/SBusPLUS

[3] Anslutning för systembuss
(3‑polig anslutning)

X85 Systembuss CAN 1

[4] Återställningsknapp T1 Återställning

[5] DIP-omkopplare S3 • Nedre läget:
standard‑IP‑adress för idrifttagningsgränssnit-
tet X80: 192.168.10.4 (kan inte ändras)

• Övre läget:
IP‑adress som ställts in av användaren på SD-
kortet 
(vid leveransen är detta standard‑IP‑adressen
för idrifttagningsgränssnittet X80:
192.168.10.4)
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Nr Beteckning Plint Funktion
[6] SD‑kortplats XM Kortplats för SD-minneskort OMH25A (styrenhet

med firmware, IEC‑program, användardata)
OBS! Sätt in SD-kortet åt rätt håll: Typskylten ska
vara på SD‑kortets högra sida.

[7] Idrifttagningsgränssnitt
(RJ45-uttag)

X80 Anslutning för installationsdator
Standard‑IP‑adress: 192.168.10.4
(beroende på DIP-omkopplarläge S3)

[8] Fältbussgränssnitt
(RJ45-uttag)

X40/X41 • MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-N: slavan-
slutning PROFINET IO

• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-E: Slavan-
slutning EtherNet/IP™ eller Modbus TCP (un-
der framtagning)

4.2.3 Spänningsmatning
 För spänningsmatning används en extern 24 V DC-nätdel:
• Effektförbrukning Pmax = 10 W
• Strömförbrukning Imax = 420 mA (vid 24 V DC-matningsspänning)
Maximalt tillåten längd för 24 V DC-nätledningen är 30 m.

Kretsschema

X5

X30

X85

L/A

L5

+

-

+24 V

GND
DC 24 V

20412836747
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4.2.4 Anslutning av installationsdator
MOVI‑C® CONTROLLER ansluts till en installationsdator eller andra nätverksenheter
(t.ex. visualiseringssystem) via idrifttagningsgränssnittet X80 (RJ45-kontaktdon). Kom-
munikationen sker via Ethernet.
Enheten ansluts till de andra nätverksenheterna via en skärmad twisted pair-ledning i
kategori 5, klass D enligt IEC 11801 utgåva 2.0.

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

20411710475

OBS!
Enligt IEEE Std 802.3, 200 Edition är max. ledningslängd för
10 MBaud/100 MBaud/1000 MBaud Ethernet (10BaseT/100BaseT/1000BaseT) mel-
lan 2 nätverksenheter 100 m.
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4.2.5 Anslutning av EtherCAT®/SBusPLUS‑master
MOVI‑C® CONTROLLER fungerar som EtherCAT®/SBusPLUS‑master för underordnade
applikationsomformare (EtherCAT®/SBusPLUS‑slavar). Kommunikationen sker via den
snabba, EtherCAT®‑baserade systembussen SBusPLUS (plint X30).

EtherCAT®/SBusPLUS‑busstopologi
EtherCAT®/SBusPLUS är avsedd för linjeformad busstruktur med RJ45-kontaktdon.
EtherCAT®/SBusPLUS-slavenheterna ansluts via en skärmad twisted pair-ledning.

OBS!
Enligt IEEE Std 802.3, 200 Edition är max. ledningslängd för 10 MBaud/100 MBaud
Ethernet (10BaseT/100BaseT) mellan 2 EtherCAT®/SBusPLUS-enheter 100 m.

Bussterminering
Det krävs ingen bussterminering (t.ex. med busstermineringsmotstånd). Om ingen yt-
terligare enhet är ansluten till en enhet registreras detta automatiskt.

Stationsadress
EtherCAT®/SBusPLUS-enheter från SEW-EURODRIVE har ingen adress som kan stäl-
las in på enheten. De registreras med positionen i busstrukturen och får en adress av
EtherCAT®/SBusPLUS-mastern.
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4.2.6 Anslutning av systembuss CAN
Under framtagning

4.2.7 Anslutning av fältbusslav
 MOVI‑C® CONTROLLER fungerar som fältbusslav för PLC:n (fältbussmaster). Kom-
munikationen sker via Ethernet.
MOVI‑C® CONTROLLER ansluts till Ethernet-nätverket via följande plintar:
• X40 (RJ45‑kontaktdon)
• X41 (RJ45‑kontaktdon)
Enheten ansluts till de andra nätverksenheterna via en skärmad twisted pair-ledning i
kategori 5, klass D enligt IEC 11801 utgåva 2.0.

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

L/A

L/A

X41

X40

20467300747

OBS!
Enligt IEEE Std 802.3, 200 Edition är max. ledningslängd för 10 MBaud/100 MBaud
Ethernet (10BaseT/100BaseT) mellan 2 nätverksenheter 100 m.
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Den integrerade Ethernet-kretsen
  Enheten har en Ethernet‑krets med 2 portar för anslutning av fältbussteknik. Följande
nätverkstopologier kan användas:
• Trädtopologi
• Stjärntopologi
• Linjetopologi
• Ringtopologi

Auto Crossing

De båda portarna i Ethernet-kretsen som går utåt har autocrossing-funktion. Du kan
därmed använda både patch- och crossover-kablar för anslutning till nästa Ethernet-
deltagare.

Autonegotiation

När en förbindelse upprättas till nästa deltagare förhandlar båda Ethernet-deltagarna
om baudrate och duplex-läge. De båda Ethernet-portarna i Ethernet-anslutningen stö-
der autonegotiation och arbetar antingen med en baudrate på 100 Mbit eller 10 Mbit i
fullduplex- eller halvduplex-läge.
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4.3 Plinttilldelning

OBS!
Enhetsinterna referensspänningar:
Enhetens interna referensspänning anges med GND i tabellen.

OBS!
”Reserverad” betyder att ingen kabel får anslutas till den här anslutningen.

Visning Plint Anslutning Kortfattad beskrivning

GND

24V X5:24V VI24 V 24 V DC-matningsspänning

X5:GND GND Referensspänning

1

8

X30 Snabb, EtherCAT®-baserad systembuss
SBusPLUS

3

2

1
X85:1 DGND Referensspänning

X85:2 CAN 1H Systembuss CAN 1 High

X85:3 CAN 1L Systembuss CAN 1 Low

10/100 BaseT 1000 BaseT 10/100 BaseT 1000 BaseT

1

8

X80:1 TX+ DA+ Sändarledning (+) Bidirektionellt par A

X80:2 TX- DA- Sändarledning (-) Bidirektionellt par A

X80:3 RX+ DB+ Mottagarledning (+) Bidirektionellt par B

X80:4 Reserverad DC+ – Bidirektionellt par C

X80:5 Reserverad DC- – Bidirektionellt par C

X80:6 RX- DB- Mottagarledning (-) Bidirektionellt par B

X80:7 Reserverad DD+ – Bidirektionellt par D

X80:8 Reserverad DD- – Bidirektionellt par D

1

8

X40/X41:1 TX+ Sändarledning (+)

X40/X41:2 TX- Sändarledning (-)

X40/X41:3 RX+ Mottagarledning (+)

X40/X41:4 Reserverad –

X40/X41:5 Reserverad –

X40/X41:6 RX- Mottagarledning (-)

X40/X41:7 Reserverad –

X40/X41:8 Reserverad –
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4.4 Statuslampor

X5

X30

X85

L/A

L5

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

A B

20412917387

A: vy uppifrån B: vy framifrån

[1] L/A: EtherCAT®/SBusPLUS-anslutningens status
[2] L5: systembussen CANs status (under framtagning)
[3] L1: firmwarestatus för MOVI‑C® CONTROLLER
[4] L2: IEC-programmets status
[5] L3: reserverad
[6] L4: systembussens SBusPLUS status (under framtagning)
[7] L/A: idrifttagningsanslutningens status
[8] US1: fältbussens driftstatus
[9] BF: bussfel

[10] L/A: fältbussanslutningens status
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4.4.1 Statuslampan ”L1”
Anger firmwarestatusen både under uppstarten och under driften.

Under uppstarten

Status Möjlig orsak Åtgärd
Röd Enhetens firmware startar in-

te.
Kontakta SEW‑EURODRIVE:s
serviceavdelning.

Orange SD-kortet är inte insatt. Sätt in ett SD‑kort i enheten.

Filsystemet på SD-kortet är
korrupt.

Kontakta SEW‑EURODRIVE:s
serviceavdelning.

Grön Visst innehåll på SD‑kortet är
defekt.

Kontakta SEW‑EURODRIVE:s
serviceavdelning.

Röd, blinkar med
1 Hz

Visst innehåll på SD‑kortet är
defekt.
Fel i enhetens firmware.

Kontakta SEW‑EURODRIVE:s
serviceavdelning.

Under drift

Status Möjlig orsak Åtgärd
Grön, blinkar med
0,5 Hz

Enhetens firmware fungerar
korrekt.

–

Röd, blinkar med
0,5 Hz

Fel i enhetens firmware. Kontakta SEW‑EURODRIVE:s
serviceavdelning.

4.4.2 Statuslampan ”L2”
Anger IEC‑programmets status.

Status Möjlig orsak Åtgärd
Släckt Inget IEC-program laddat. Läs in ett IEC-program i enhe-

ten.

Orange, blinkar med
0,5 Hz

Programkörningen är stoppad. Starta IEC-programmet.

Röd, blinkar med
0,5 Hz

Fel i IEC‑programmet. Kontrollera och ändra IEC-
programmet.

Grön, blinkar med
0,5 Hz

IEC-programmet fungerar kor-
rekt.

–

4.4.3 Statuslampan ”L3”
 

Lampa Betydelse
– Reserverad.
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4.4.4 Statuslampan ”US1”
Anger fältbussens driftstatus. Statuslampan ”US1” uppfyller kraven från AIDA (Auto-
matisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Status Möjlig orsak Åtgärd
Grön Fältbusselektroniken fungerar

korrekt.
–

Grön, blinkar
Lyser: 0,5 s
Släckt: 3 s

Fältbusselektroniken är i ener-
gisparläget (standby).

–

Orange, blinkar
Lyser: 0,25 s
Släckt: 0,25 s

Fältbusselektroniken startar
igen efter en återställning.

–

Röd Fel i enhetens maskinvara. Stäng av och sätt på enheten
igen.
Kontakta SEW-EURODRIVE:s
serviceavdelning om felet
återkommer.
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4.4.5 Statuslampan ”BF” (BUS-FAULT)
Anger att det finns ett bussfel. Statuslampan ”BF” uppfyller kraven från AIDA (Automa-
tisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Status Möjlig orsak Åtgärd
Släckt Styrande anslutning till fält-

bussmastern (PLC) finns.
–

Orange Fältbusslaven (enhet) stöder
inte de projekterade funktio-
nerna i fältbussmastern.

Projektera på nytt.

Röd • Det gick inte att ansluta till
fältbussmastern.

• Anslutningen till fältbuss-
master har brutits.

Kontrollera PROFINET-en-
hetsnamnet i fältbussmastern
och fältbusslaven.

4.4.6 Statuslamporna ”L/A” (Link/Activity)
Anger Ethernet-anslutningens status.

Statuslampa Betydelse
Grön Ansluten till Ethernet.

EtherCAT®/SBusPLUS‑gränssnitt:
Grön, blinkar

Data överförs via Ethernet just nu.

Idrifttagningsgränssnitt och fältbuss-
gränssnitt: orange, blinkar

Data överförs via Ethernet just nu.

Släckt Ingen anslutning till Ethernet.
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5 Idrifttagning med PROFINET IO
5.1 Industrial Ethernet-nätverk
5.1.1 TCP/IP-adressering och subnät

Adresserna för TCP/IP-protokollet ställs in med följande parametrar:
• MAC-adress
• IP-adress
• Subnätmask
• Standard-gateway
För att man ska kunna ställa in dessa parametrar korrekt beskrivs adresseringsmeka-
nismerna och TCP/IP-nätverkens indelning i subnät i detta kapitel.

5.1.2 MAC-adress
Alla adressinställningar baseras på MAC-adressen (Media Access Controller). En Et-
hernet-enhets MAC-adress är ett unikt värde bestående av 6 byte (48 bit). Ethernet-
enheter från SEW‑EURODRIVE har MAC‑adressen 00‑0F‑69‑xx‑xx‑xx.
MAC-adressen är svår att hantera i större nätverk. Därför används fria IP-adresser.

5.1.3 IP-adress
IP-adressen är ett 32 bitars värde som entydigt identifierar en deltagare i nätverket. En
IP-adress har fyra decimaltal som skiljs åt med punkter.
Varje decimaltal står för en byte (= 8 bitar) i adressen och kan även indikeras digitalt:

Exempel på en IP-adress: 192.168.10.4
Byte Decimal Digital

1 192 11.000.000

2 168 10.101.000

3 10 00.001.010

4 4 00.000.100

IP-adressen består av en nätverksadress och en deltagaradress.
Vilken del av IP-adressen som betecknar nätverket och vilken del som betecknar del-
tagaren fastläggs av nätverksklassen och subnätmasken.

5.1.4 Nätverksklass
Byte 1 i IP-adressen bestämmer nätverksklass och därmed indelningen i nätverksa-
dress och deltagaradress:

Värdeområde
(byte 1 i IP-
adressen)

Nätverks-
klass

Exempel: Fullständig
nätverksadress

Betydelse

0–127 A 10.1.22.3
10 = nätverksadress
1.22.3 = deltagaradress

128–191 B 172.16.52.4
172.16 = nätverksadress
52.4 = deltagaradress24
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Värdeområde
(byte 1 i IP-
adressen)

Nätverks-
klass

Exempel: Fullständig
nätverksadress

Betydelse

192–223 C 192.168.10.4
192.168.10 = nätverksadress
4 = deltagaradress

Deltagaradresser som bara består av nollor och ettor i den digitala indikeringen är inte
tillåtna. Den lägsta adressen (alla bitar är 0) beskriver själva nätet och den högsta
adressen (alla bitar är 1) är reserverad för broadcast.
För många nätverk räcker det inte med en grov indelning. I dessa nätverk används
även en subnätmask som kan ställas in explicit.

5.1.5 Subnätmask
Med en subnätmask kan nätverksklasserna delas in mer exakt. Subnätmasken har
precis som IP-adressen fyra decimaltal som skiljs åt med punkter.
Varje decimaltal står för 1 byte (= 8 bitar) i subnätmasken och kan även indikeras digi-
talt:

Exempel på en subnätmask: 255.255.255.128
Byte Decimal Digital

1 255 11.111.111

2 255 11.111.111

3 255 11.111.111

4 128 10.000.000

Med hjälp av den digitala indikeringen av IP-adress och subnätmask ser man att alla
bitar i nätverksadressen är inställda på 1 i subnätmasken och att alla bitar i deltagara-
dressen är inställda på 0:

IP-adress: 192.168.10.129 Subnätmask: 255.255.255.128
Byte 1–4 Byte 1–4

Nätverksadress

11.000.000 11.111.111

10.101.000 11.111.111

00.001.010 11.111.111

Deltagaradress 10.000.001 10.000.000

Klass C-nätverket med nätverksadressen 192.168.10. delas in ytterligare med subnät-
masken 255.255.255.128 i följande två nätverk:

Nätverksadress Deltagaradresser
192.168.10.0 192.168.10.1–192.168.10.126

192.168.10.128 92.168.10.129–192.168.10.254

Nätverksdeltagarna kan med den logiska användningen av IP-adress och subnätmask
avgöra om det finns en kommunikationspartner i det egna nätverket eller i ett annat
nätverk. Om kommunikationspartnern befinner sig i ett annat nätverk kontaktas stan-
dard-gateway för att vidarebefordra data.
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5.1.6 Standard-gateway
Även standard-gateway kontaktas med en 32 bitars adress. Adressen med 32 bitar
har 4 decimaltal som skiljs åt med punkter.
Exempel på standard-gateway: 192.168.10.1
Standard-gateway upprättar förbindelsen till andra nätverk. En nätverksdeltagare som
vill kontakta en annan deltagare avgör med hjälp av den logiska kombinationen av IP-
adress och subnätmask om den sökta deltagaren finns i det egna nätverket. Om den
inte gör det kontaktar nätverksdeltagaren standard-gateway (router) som måste befin-
na sig i det egna nätverket. Standard-gateway tar då över överföringen av datapaket.

5.1.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Som ett alternativ till den manuella inställningen av de tre parametrarna IP-adress,
subnätmask och standard-gateway kan dessa parametrar tilldelas automatiskt av en
DHCP-server i Ethernet-nätverket.
IP-adressen tilldelas då från en tabell på DHCP-servern. Tabellen innehåller tilldelning
av MAC-adress och IP-adress.

5.2 Integrera MOVI‑C® CONTROLLER i ett PROFINET-nätverk
IntegreraMOVI-C® CONTROLLER i ettPROFINET-nätverk

Integreringen av MOVI‑C® CONTROLLER i ett PROFINET-nätverk beskrivs mer ingå-
ende med ett exempel. I exemplet används följande enhetstopologi:
• överordnad styrning SIMATIC S7‑300 med CPU 315F‑2 PN/DP
• MOVI-C® CONTROLLER standard, enhetsvariant UHX25A-N
• Applikationsomformare MOVIDRIVE® modular, tvåaxelmodul MDD90A
• Applikationsomformare MOVIDRIVE® modular, enaxelmodul MDA90A
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På bilden nedan visas ett schema för enhetstopologin:

10 min

Power

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

21974211211

[1] Nätspänning [4] EtherCAT®/SBusPLUS-anslutning
[2] Fätbussanslutning [5] MOVI-C® CONTROLLER standard
[3] Idrifttagningsanslutning [6] Axelsystem MOVIDRIVE® modular

OBS!
MOVI‑C® CONTROLLER kan inte programmeras och tas i drift via fältbussgränssnit-
tet.

Följande verktyg behövs för att konfigurera och ta enheterna i drift:
• MOVISUITE® för MOVI‑C®-enheter från SEW‑EURODRIVE

MOVISUITE® innehåller programmet IEC  Editor för programmering av
MOVI‑C® CONTROLLER.

• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) från Siemens för PLC
MOVI‑C® CONTROLLER integreras i PROFINET-nätverket i flera processteg:
1. "Konfiguration av EtherCAT®/SBusPLUS-deltagare" (→ 2 35)
2. "Konfiguration av fältbussdeltagare" (→ 2 39)
3. "Styrning av deltagarna i provdrift" (→ 2 57)
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5.3 Konfiguration av EtherCAT®/SBusPLUS-deltagare
Konfiguration avEtherCAT®/SBusPLUS-deltagare

I exempelprojektet är följande enheter EtherCAT®/SBusPLUS-deltagare:
• MOVI‑C® CONTROLLER fungerar som EtherCAT®/SBusPLUS-master.
• Applikationsomformarna fungerar som EtherCAT®/SBusPLUS-slavar.
Enheterna konfigureras med programvaran MOVISUITE®.
EtherCAT®/SBusPLUS-deltagarna konfigureras i flera processteg:
1. "Anslut installationsdatorn till MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 35)
2. "Sök enheter i nätverket" (→ 2 36)
3. "Spara MOVI‑C®-enheter i MOVISUITE®" (→ 2 37)

5.3.1 Anslut installationsdatorn till MOVI‑C® CONTROLLER
För att installationsdatorn och MOVI‑C® CONTROLLER ska kunna kommunicera med
varandra via Ethernet måste de befinna sig i samma lokala nätverk. Installationsda-
torns IP‑adressparametrar måste ställas in på det lokala nätverket.

OBS!
Vid leveransen har idrifttagningsgränssnittet X80 i MOVI‑C® CONTROLLER följande
IP‑adressparametrar: standard-IP‑adress 192.168.10.4, subnätmask 255.255.255.0

Gör på följande sätt:
1. Välj nätverksinställningarna i Windows systemstyrning.
2. Dubbelklicka på adaptern som är fysiskt ansluten till idrifttagningsgränssnittet X80 i

MOVI‑C® CONTROLLER.
3. Välj internetprotokollet med version 4 ”TCP/IPv4” i adapterns egenskaper.
4. Ange installationsdatorns IP‑adressparametrar i internetprotokollets egenskaper.

Observera att installationsdatorns IP‑adress avviker från de andra nätverksdelta-
garnas IP‑adress och är unik. Nätverksadressen (de tre första adressblocken) för
att nätverksdeltagare måste stämma överens och deltagaradressen (det sista
adressblocket) för installationsdatorn avvika från de andra deltagarna.

9007216660423563

ð I det här exemplet är installationsdatorns IP‑adress: 192.168.10.38
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5.3.2 Sök enheter i nätverket
Gör på följande sätt:
ü Installationsdatorn är ansluten till MOVI‑C® CONTROLLER.
1. Starta MOVISUITE®.
2. Skapa ett nytt MOVISUITE®-projekt from network scan (med hjälp av nätverkssök-

ningen).

9007216181236875

3. Välj nätverkstyp (Ethernet) och aktivera den konfigurerade adaptern (LAN-Verbin-
dung) [LAN-anslutning]. Verkställ inställningarna och utför nätverkssökningen.

9007216669965195
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5.3.3 Spara MOVI‑C®-enheter i MOVISUITE®

Vid nätverkssökningen registreras MOVI‑C®‑enheterna.
Gör på följande sätt:
ü Du har startat en nätverkssökning.
1. Spara de hittade enheterna i MOVISUITE®.

9007216181358219

2. Vid behov kan enhetsdata läsas in i MOVISUITE®‑projektet. Bekräfta meddelandet
om att enhetsdata har sparats.
ð Enheterna visas i en MOVISUITE®‑översikt. Hur de visas beror på i vilken vy

MOVISUITE® användes senast:
ð I den kombinerade nätverks- och funktionsvyn visas alla anslutna enheter som

registrerats vid nätverkssökningen.

21975268235

24
77

61
81

/S
V 

– 
12

/2
01

7



5 Idrifttagning med PROFINET IO
Konfiguration av EtherCAT®/SBusPLUS-deltagare

Handbok – MOVI-C® CONTROLLER standard med fältbussgränssnitt PROFINET IO38

ð Det finns två översikter i funktionsvyn. I trädöversikten visas hela projektet. I
ringöversikten visas den aktuella noden som en stor cirkel i mitten av arbets-
området.

21975929099

3. Klicka på fliken ”Network” (nätverk) för att växla mellan översikterna i
MOVISUITE®.

4. Ge MOVI‑C®  CONTROLLER ett namn. Enheten har sedan det här namnet i
MOVISUITE®-projektet.

OBS!
För att enhetsnamnet på MOVI‑C® CONTROLLER ska fungera både för PROFINET
och IEC61131 rekommenderar SEW‑EURODRIVE ett namn som börjar med en bok-
stav och som inte innehåller mellanslag eller styrtecken (bindestreck, understreck,
punkt, kolon, komma, snedstreck, bakstreck).
När MOVISUITE®‑projektet importeras i IEC Editor och TIA Portal konverteras nam-
net på MOVI‑C® CONTROLLER efter den interna algoritmen. Ett sammanhängande
namn gör att MOVI‑C® CONTROLLER får samma namn i de olika verktygen.
Om det inte går att använda ett sammanhängande namn måste ett PROFINET-kom-
patibelt namn väljas. IEC61131-kompatibiliteten skapas automatiskt i MOVISUITE®.
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21975938059

ð I det här exemplet får MOVI‑C® CONTROLLER enhetsnamnet: CONTROLLE-
RUHX25A

5. Spara MOVISUITE®‑projektet.

5.4 Konfiguration av fältbussdeltagare

I exempelprojektet är följande enheter fältbussdeltagare:
• PLC fungerar som fältbussmaster.
• MOVI‑C® CONTROLLER fungerar som fältbusslav.
Enheterna konfigureras i följande verktyg:
• MOVISUITE®

• IEC Editor (ingår i MOVISUITE®)
• TIA Portal, version V13
Fältbussdeltagarna konfigureras i flera processteg:
1. "Installera filen med enhetsbeskrivning av MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 40)
2. "Skapa projekt i TIA Portal" (→ 2 41)
3. "Konfigurera PLC i TIA Portal" (→ 2 43)
4. "Integrera MOVI-C®  CONTROLLER i ett fältbussnätverk och konfigure-

ra" (→ 2 44)
5. "För över TIA Portal-projekt till PLC" (→ 2 49)
6. "Överför MOVISUITE®-projekt till MOVI-C® CONTROLLER" (→ 2 52)
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5.4.1 Installera filen med enhetsbeskrivning av MOVI‑C® CONTROLLER

OBS!
En modifierad fil med enhetsbeskrivning kan leda till felfunktion i enheten.
Ändra eller komplettera inte posterna i filen med enhetsbeskrivning.
SEW‑EURODRIVE tar inget ansvar för felfunktioner i enheten som orsakas av en
modifierad fil med enhetsbeskrivning.

För att MOVI‑C®  CONTROLLER med fältbussgränssnitt PROFINET IO ska kunna
konfigureras korrekt måste filen med enhetsbeskrivning (GSDML-fil) installeras i
TIA Portal. Filen innehåller all relevant information för idrifttagning av och dataöverfö-
ring med MOVI‑C® CONTROLLER.
En aktuell version av filen med enhetsbeskrivning för MOVI‑C® CONTROLLER med
fältbussgränssnitt PROFINET IO finns på SEW‑EURODRIVE:s webbplats
→ www.sew-eurodrive.se. Sök efter ”GSDML-filer för PROFINET IO” på sidan [On-
line Support] > [Data och dokument] > [Programvara].
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5.4.2 Skapa projekt i TIA Portal
Gör på följande sätt:
1. Starta TIA Portal.
2. Skapa ett nytt TIA Portal-projekt. Ange ett projektnamn och välj var projektet ska

sparas.

9007216444237067
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3. Infoga PLC i projektet i portalen ”Devices & networks” (enheter och nätverk). Ange
ett projektnamn.

9007216444246283

ð I det här exemplet får enheten SIMATIC S7‑300 med CPU 315F‑2 PN/DP nam-
net: PLC

4. För att PLC ska kunna konfigureras direkt måste du aktivera kryssrutan ”Open de-
vice view” (öppna enhetsöversikten).

ð Projektet skapas och visas i projektöversikten.
ð I maskinvaru- och nätverksredigeraren (till höger på sidan) visas PLCs profilskena.
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5.4.3 Konfigurera PLC i TIA Portal
En enhets egenskaper och parametrar kan bearbetas i inspektionsfönstrets maskinva-
ru- och nätverksredigerare (det nedre redigerarområdet).
Gör på följande sätt:
ü Du har skapat ett nytt TIA Portal-projekt.
1. Ange PLCs IP‑adressparametrar i gruppen ”Ethernet addresses” (Ethernet-adres-

ser). Observera att PLCs IP‑adress avviker från de andra nätverksdeltagarnas
IP‑adress och är unik. Nätverksadressen (de tre första adressblocken) för att nät-
verksdeltagare måste stämma överens och deltagaradressen (det sista adress-
blocket) för PLC avvika från de andra deltagarna.

9007216444268555

ð I det här exemplet är PLCs IP‑adress: 192.168.10.39
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5.4.4 Integrera MOVI‑C® CONTROLLER i ett fältbussnätverk och konfigurera
MOVI‑C®  CONTROLLER måste också läggas till i TIA Portal-projektet, anslutas till
PLC och konfigureras.
Vid konfigurationen tilldelas MOVI‑C® CONTROLLER ett logiskt namn, en IP-adress
och processdata får adresser.
Gör på följande sätt:
ü Filen med enhetsbeskrivning (GSDML-fil) des MOVI‑C® CONTROLLER har redan

laddats ner från SEW‑EURODRIVE:s webbplats →  www.sew-eurodrive.se och
sparats på installationsdatorn.

ü PLC har konfigurerats i TIA Portal.
1. Gå till nätverksöversikten i maskinvaru- och nätverksredigeraren.
2. Öppna snabbmenyn för PROFINET-gränssnitt med höger musknapp och lägg till

IO-systemet.

9007216444285963
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3. Läs in filen med enhetsbeskrivning i TIA Portal-projektet.

9007216444290827

4. Öppna maskinvarukatalogen till höger på sidan. Välj MOVI‑C®  CONTROLLER i
katalogen och dra den till slutet av PROFINET-strängen. Tilldela enheten en pas-
sande styrning.

2197606631524
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ð I det här exemplet används MOVI‑C® CONTROLLER i enhetsvarianten UHX-
25A-N och tilldelas styrningen med namnet ”PLC”.

5. Dubbelklicka på enheten för att konfigurera MOVI‑C® CONTROLLER.
ð Enhetsöversikten visas.

6. Ange samma namn på MOVI‑C®  CONTROLLER som i MOVISUITE®-projektet i
gruppen ”General” (allmänt) i inspektionsfönstret (det nedre redigerarområdet).
Enheten har sedan det här namnet i TIA Portal-projektet.

21976455307

ð I det här exemplet får MOVI‑C® CONTROLLER projektnamnet: CONTROLLE-
RUHX25A
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7. Ange IP‑adressparametrarna för MOVI‑C® CONTROLLER i gruppen ”Ethernet ad-
dresses”. Observera att IP‑adressen för MOVI‑C® CONTROLLER avviker från de
andra nätverksdeltagarnas IP‑adress och är unik. Nätverksadressen (de tre första
adressblocken) för att nätverksdeltagare måste stämma överens och deltagara-
dressen (det sista adressblocket) för alla nätverksdeltagare avvika från de andra
deltagarna.

21976461067

ð I det här exemplet är IP‑adressen för MOVI‑C® CONTROLLER: 192.168.10.40
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8. Ge MOVI‑C® CONTROLLER ett PROFINET-enhetsnamn. PLC kontaktar enheten
under det här namnet. När kryssrutan ”Generate PROFINET device name automa-
tically” (generera PROFINET-enhetsnamn automatiskt) är aktiverad sammanställs
enhetsnamnet av enhetens projektnamn.

21978387979

9. Öppna enhetsöversikten och maskinvarukatalogen till höger på sidan. Välj antalet
processdataord som ska användas för kommunikation med de underordnade sla-
varna i katalogen och dra dem till enhetsöversikten.

OBS!
De första 8 tillvalsplatserna är reserverade för drivenheternas säkerhetsfunktioner.
Standardprocessdataord kan infogas från och med tillvalsplats 9 i enhetsöversikten.

OBS!
Processdataord kan även infogas i enhetsöversikten genom att man dubbelklickar på
modulen. I detta fall infogas de på rätt plats automatiskt.
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21978857995

ð I det här exemplet har varje applikationsomformarmodul (slav till
MOVI‑C® CONTROLLER) 16 processdataord för kommunikation.

5.4.5 För över TIA Portal-projekt till PLC
 Data (PROFINET-enhetsnamn, IP-adress, standardprocessdata) som fältbussdelta-
garna tilldelats under konfigurationen, är först bara definierade i TIA Portal-projektet
på installationsdatorn. Först när projektet läses in i PLC överförs och aktiveras data.
Gör på följande sätt:
ü MOVI‑C® CONTROLLER har konfigurerats.
1. Gå till nätverksöversikten i maskinvaru- och nätverksredigeraren.

24
77

61
81

/S
V 

– 
12

/2
01

7



5 Idrifttagning med PROFINET IO
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2. Klicka på symbolerna för att först översätta TIA Portal-projektet till PLCs maskin-
kod och sedan föra över projektet till PLC.

21982341515

ð Ett fönster med överföringsinställningar visas.
3. Ställ in det använda programmeringsgränssnittet i PLC och starta en sökning efter

kompatibla deltagare i PROFINET-nätverket.

9007216445454987
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4. Markera PLC och för över den till TIA Portal-projektet.
ð Projektöversikten visas igen.

5. Om statuslampan BF för MOVI‑C® CONTROLLER lyser rött (bussfel) när TIA Por-
tal-projektet har överförts till PLC, måste MOVI‑C®  CONTROLLER tilldelas det
fastlagda PROFINET-enhetsnamnet. Öppna snabbmenyn för
MOVI‑C® CONTROLLER med höger musknapp och lägg till enhetsnamnet.
ð Ett fönster med inställningar för namntilldelning öppnas.

21984656523
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6. Välj PROFINET-enhetsnamnet för MOVI‑C® CONTROLLER.

21984665227

7. Ställ in det använda programmeringsgränssnittet för MOVI‑C® CONTROLLER och
uppdatera listan med hittade deltagare.

8. Markera MOVI‑C® CONTROLLER och ge den enhetsnamnet. Därmed ersätts för-
slaget i filen med enhetsbeskrivning (GSDML-fil).
ð När PROFINET-enhetsnamnet har tilldelats signalerar

MOVI‑C® CONTROLLER statusen ”OK”. Statuslampan BF slocknar.
9. Spara TIA Portal-projektet.

5.4.6 Överför MOVISUITE®-projekt till MOVI-C® CONTROLLER
   Fältbussgränssnittet för slavanslutning måste ställas in i MOVISUITE®‑projektet och
enhetskonfigurationen måste läsas in i MOVI‑C® CONTROLLER via IEC Editor.
Gör på följande sätt:
ü MOVI‑C®‑enheterna har integrerats i ett MOVISUITE®‑projekt.
1. Gå till MOVISUITE®‑projektet.
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2. Öppna konfigurationen av MOVI‑C® CONTROLLER och ställ in fältbussprotokollet.

21992990603

3. Starta IEC Editor med ett nytt projekt.

9007216181482891

ð Ett meddelande om använd kompilerarversion visas.
4. Den aktuella kompilerarversionen får inte ändras. Klicka på [Cancel] (avbryt) i

meddelandet.
ð Ett nytt IEC Editor-projekt skapas. Enhetstopologin visas i enhetsstrukturen.
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5. Dubbelklicka på MOVI‑C®  CONTROLLER i enhetsstrukturen och sök i nätverket
för att ansluta IEC Editor-projektet till MOVI‑C® CONTROLLER. Spara den hittade
enheten.

21992996491

ð När anslutningen är upprättad blir lampan för MOVI‑C® CONTROLLER grön.

22003484939
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6. Översätt IEC‑programmet till maskinkoden för MOVI‑C® CONTROLLER.

21993001227

7. När IEC‑programmet har översatts korrekt kan det överföras till
MOVI‑C® CONTROLLER. Logga in i nätverket.

21993876235

ð Ett meddelande om att skapa och överföra IEC‑programmet (applikation) från
IEC Editor-projektet till MOVI‑C® CONTROLLER visas.

8. Bekräfta meddelandet.
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9. Starta IEC-programmet.

21993881099

ð MOVI‑C® CONTROLLER startar. Meddelandet ”RUN” (aktiv) visas på statusra-
den i IEC Editor.

ð Enheterna i enhetsstrukturen får en grön ring. Den gröna ringsymbolen signale-
rar att fältbussgränssnittet fungerar felfritt, men anger inte kommunikationssta-
tusen mellan MOVI‑C® CONTROLLER och PLC.

21995908107
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10. Skapa ett Boot-projekt. IEC Editor-projektet sparas på SD‑kortet till
MOVI‑C® CONTROLLER och finns sedan kvar när MOVI‑C® CONTROLLER star-
tas om.

21995912971

ð Du kan den korrekta överföringen av processdata mellan PLC och
MOVI‑C® CONTROLLER kontrolleras.

5.5 Styrning av deltagarna i provdrift
När PLC och MOVI‑C® CONTROLLER kommunicerar felfritt kan processdataord över-
föras felfritt mellan enheterna.

5.5.1 Skapa en observationstabell
Observationstabeller används för att kontrollera och styra processdataöverföringen.
Gör på följande sätt:
ü MOVISUITE®-projektet har överförts till MOVI‑C® CONTROLLER via IEC Editor.
1. Gå till TIA Portal-projektet.
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2. Anslut PLC till MOVI‑C® CONTROLLER via internet. Klicka på symbolen ”Go onli-
ne” (anslut till internet).

21984839307

ð I nätverksöversikten och enhetsöversikten visas alla befintliga deltagare med
en grön bock.

3. Infoga PLC i en ny observationstabell i mappen ”Watch and force tables” (observa-
tions- och forcetabeller).

4. Ange adresserna för processdataorden i kolumnen ”Address”. Definiera in- och ut-
gångsadresserna som processdataordet använder för att kontakta en deltagare.
Observera att processdataorden finns i deltagarens adressområde och att adress-
områdena för in- och utgångsdataord är identiska.
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5. Ange testvärden för några processutgångsdataord i kolumnen ”Modify value” (kon-
trollvärde). Läs av processutgångsdataordens adress i tabellen i enhetsöversikten
för MOVI‑C® CONTROLLER. De här värdena överförs när det finns kommunika-
tion med MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726400011

ð I det här exemplet är testvärden inställda för de fyra första processutgångsda-
taorden.
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6. Klicka på symbolen för att först observera variablerna (glasögonsymbolen) och se-
dan symbolen för att styra de aktiva variablerna (blixtsymbolen) i verktygsfältet.
ð De inställda testvärdena för processutgångsdataorden sparas i kolumnen ”Mo-

nitor value” (observationsvärde). PLC har skickat testvärdena till
MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726404619
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7. Gå till IEC Editor-projektet.
8. Dubbelklicka på PROFINET-enhetens processdata i enhetsstrukturen och kontrol-

lera om värdena för processingångsdataorden till MOVI‑C® CONTROLLER är
identiska med testvärdena.

21998668939

ð Om testvärdena från PLC har kommit fram till MOVI‑C® CONTROLLER fungerar
kommunikationen korrekt.
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6 Enhetsbyte
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6 Enhetsbyte
Följ anvisningarna i "Installationsanvisningar"  (→  2  18) för att byta en
MOVI‑C® CONTROLLER. Sätt in SD‑kortet för den gamla MOVI‑C® CONTROLLER i
den nya MOVI‑C® CONTROLLER.
Variabelvärdena som sparats i MOVI‑C® CONTROLLER sparas normalt inte på SD-
kortet. Gör så här för att spara variabelvärdena på SD‑kortet:
• Programmera applikationen (IEC-program) för detta.
• Läs in säkerhetskopian i MOVISUITE® via projekthanteringen (den här funktionen

är under framtagning).

OBS!
Anvisningar för byte av drivenheterna finns i dokumentationen för respektive applika-
tionsomformare.
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7 Service
7.1 Återvinning

Återvinn produkten och alla delar separat, beroende på materialtyp och nationella fö-
reskrifter. Lämna in produkten för återvinning eller anlita ett återvinningsföretag. Sorte-
ra om möjligt produkten efter följande kategorier:
• Koppar
• Elektronikkomponenter
• Plast
Produkten innehåller engångsbatterier eller uppladdningsbara batterier. Återvinn pro-
dukten och batterierna separat enligt nationella föreskrifter.
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8 Tekniska data

8.1 Beteckningar
MOVI‑C® CONTROLLER uppfyller följande standarder och direktiv:

Beteckning Betydelse
CE-märkningen försäkrar överensstämmelse med följande EU-direktiv:
• EMC-direktivet 2014/30/EU

EAC-märkningen (Eurasian Conformity) försäkrar överensstämmelse de
tekniska kraven i tullunionen Ryssland, Kazakstan och Vitryssland.

RCM-märkningen (Regulatory Compliance Mark) försäkrar överensstäm-
melse med de tekniska kraven från den australiensiska kommunikations-
och mediamyndigheten ACMA (Australian Communications and Media Au-
thority).

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) försäkrar överens-
stämmelse med ACPEIP (Administration on the Control of Pollution caused
by Eletronic Information Products) i Kina.

WEEE-direktivet 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment) försäkrar överensstämmelse med EU:s krav på återvinning av batte-
rier.
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8.2 Allmänna tekniska data

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Störningstålighet Uppfyller EN 61800-3; 2. Miljö

Störningsemission Gränsvärdesklass C2 enligt EN 61800-3

Omgivningstemperatur ϑU 0 °C–60 °C

Kylning Konvektionskylning

Miljöförhållanden

Klimatförhållanden

• Långtidslagring:
EN 60721-3-1 klass 1K2 temperatur -25 °C–70 °C

• Transport:
EN 60721-3-2 klass 2K3 temperatur -25 °C–70 °C

• Drift (på fast plats, väderskyddad):
EN 60721-3-3 klass 3K3 temperatur 0 °C–60 °C

Kemiskt aktiva ämnen

• Långtidslagring:
EN 60721-3-1 klass 1C2

• Transport:
EN 60721-3-2 klass 2C2

• Drift (på fast plats, väderskyddad):
EN 60721-3-3 klass 3C2

Mekaniskt aktiva ämnen

• Långtidslagring:
EN 60721-3-3 klass 1S1

• Transport:
EN 60721-3-3 klass 2S1

• Drift (på fast plats, väderskyddad):
EN 60721-3-3 klass 3S1

Vibrationskontroll
• 3M5 enligt EN60721-3-3
• 5M1 enligt EN60721-3-5

Kapslingsklass enligt EN 60529
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX-
25A

IP20

Föroreningsklass 2 enligt IEC 60664-1

Överspänningskategori III enligt IEC 60664-1

Installationshöjd Max. 3800 m.ö.h.
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8.3 Tekniska data

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Elektrisk matning • Effektförbrukning: Pmax = 10 W

• Matningsspänning U = 24 V DC (-15 %/+20 %)
enligt IEC 61131‑2

• Strömförbrukning Imax = 420 mA 
(vid 24 V DC-matningsspänning)

• MOVI‑C® CONTROLLER måste försörjas med en extern
spänningskälla.

Minne • Retain-data: 32 kB
• Retain persistent: 2 kB
• Programminne: 2 MB för applikation, inkl. IEC‑bibliotek
• Dataminne: 6 MB

SD-minneskort OMH25A i SD-platsen XM • PC-läsbart
• Innehåller:

– Firmware
– IEC-program
– Användardata

• 512 Mb minne

X5
Anslutning av 24 V DC-matningsspänning
(2‑polig anslutning)

Anslutningssätt: kontaktdon
• 1 ledare: 0,25 mm2–2,5 mm2

• 2 ledare: 0,5 mm2–1,5 mm2 (TWIN‑AEH1) )

X85
anslutning för systembuss
(3‑polig anslutning)

Anslutningssätt: kontaktdon, 1 ledare: 0,25 mm2–0,75 mm2

X30
EtherCAT®/SBusPLUS-gränssnitt
(RJ45-uttag)

Snabb, EtherCAT®-baserad systembuss SBusPLUS för maste-
ranslutning

X80
idrifttagningsgränssnitt
(RJ45-uttag)

• TCP/IP
• Anslutningsmöjligheter: installationsdator, visualisering,

annat styrsystem
• Alla komponenter från SEW‑EURODRIVE som är anslutna

till MOVI‑C® CONTROLLER kan tas i drift med
MOVI‑C® CONTROLLER.

X41
fältbussgränssnitt
(RJ45-uttag)

Fältbussgränssnitt för slavanslutning:
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑N: PROFINET IO
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑E: EtherNet/IP™ eller

Modbus TCP (under framtagning)
1) AEH: ledarhylsa
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8.4 Tekniska data för PROFINET-gränssnittet

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Tillverkarkod 010Ahex

Device ID 13dez

Anslutningsteknik RJ45

Baudrate 100 MBaud, helduplex

Nätverksprotokoll ARP, ICMP

Applikationsprotokoll PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services

Använda portnummer 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC Ports (dynamiskt via End
Point Mapper)

Conformance Class C

Applikationsprofiler PROFIsafe, PROFIenergy (under framtagning)

Tillåtna ledningstyper Från kategori 5, klass D enligt IEC 11801

Max. ledningslängd (switch till switch) 100 m

GSD-filnamn GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-
jjjjmmdd-hhmmss
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8.5 Portöversikt
8.5.1 Gränssnittsbeskrivning

Ethernet-gränssnitten på MOVI‑C® CONTROLLER har följande funktioner:
• X30 – EtherCAT®/SBusPLUS-gränssnitt för masteranslutning
• X80 – idrifttagningsgränssnitt
• X40/X41 – fältbussgränssnitt för slavanslutning

8.5.2 Teknikergränssnitt

Port TCP/
UDP

Funktion Behörighet

21 TCP FTP Läsa och skriva i filsystemet

23 TCP Telnet Läsa OEM-diagnosdata

310 TCP Datastreaming Läs och skriv i alla inställda parametrar

11740 -
11743

TCP CODESYS Engineering Läsa och skriva

1740 - 1743 UDP CODESYS Engineering Läsa och skriva

8.5.3 PROFINET

Port TCP/
UDP

Funktion Behörighet

Dynamisk
porttilldel-
ning via End
Point Map-
per

UDP PROFINET DCE/RPC Läs och skriv i alla inställda parametrar

Ethertype 8892hex Processdatautbyte Styrande anslutning

Ethertype 88B5hex Address Editor från
SEW‑EURODRIVE

Lär och skriv adressparametrar för Ethernet-
gränssnitt

310 TCP Datastreaming Läs och skriv i alla inställda parametrar

161 UDP SNMP Läs MIB
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8.6 Måttritning för MOVI‑C® CONTROLLER standard
Måttritningför MOVI-C®CONTROLLERstandard
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