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1 Generelle henvisninger
1.1 Anvendelse af denne vejledning

Nærværende version af dokumentationen er en oversættelse af den originale
udgave på tysk.
Denne dokumentation er en del af produktet. Dokumentationen er beregnet til alle per-
soner, der udfører monterings-, installations-, idriftsættelses- og servicearbejder på
produktet.
Dokumentationen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der
har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på
produktet, har læst og forstået hele dokumentationen. Kontakt SEW‑EURODRIVE ved
uklarheder og yderligere behov for information.

1.2 Advarselshenvisningernes opbygning
1.2.1 Signalordenes betydning

Den følgende tabel viser trininddelingen og betydningen af signalordene for advarsels-
henvisninger.

Signalord Betydning Følger ved manglende overhol-
delse

 FARE Umiddelbart truende fare Død eller alvorlige kvæstelser

 ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser

 FORSIGTIG Mulig farlig situation Letter kvæstelser

BEMÆRK Mulige materielle skader Beskadigelse af produktet eller dets
omgivelser

BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør
håndteringen med produktet nem-
mere.

1.2.2 Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger
De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling,
men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henvi-
ser enten til en generel eller en specifik fare.
Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning:

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.
• Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.
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Faresymbolernes betydning
Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning:

Faresymbol Betydning
Generelt farested

Advarsel mod farlig elektrisk spænding

Advarsel mod varme overflader

Advarsel mod fare for at komme i klemme

Advarsel mod svævende last

Advarsel mod automatisk start

1.2.3 Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger
De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før
den farlige aktivitet.
Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning:

  SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.
Foranstaltning(er) til afværgelse af fare.

1.3 Garantikrav
Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Det er en forudsætning for fejlfri drift
af apparatet og en forudsætning for, at reklamationsretten eventuelt kan gøres gæl-
dende. Læs derfor først dokumentationen, før du arbejder med produktet!
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1.4 Ansvarsfraskrivelse
Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Dette er forudsætningen for sikker
drift. Produkterne opnår kun på grundlag af denne forudsætning de angivne produkte-
genskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader
og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende
overholdelse af driftsvejledningen. SEW‑EURODRIVE udelukker ansvaret vedr. mate-
rielle mangler i disse tilfælde.

1.5 Anden gældende dokumentation
De tilhørende dokumentationer for alle yderligere komponenter.

1.6 Produktnavne og mærker

De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede vare-
mærker, der tilhører den pågældende indehaver.

1.7 Ophavsret

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldig-
gørelse - også i uddrag -, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er
forbudt.
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2 Sikkerhedsanvisninger
2.1 Indledende bemærkninger

De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger anvendes til at undgå person-
og materielle skader og henviser primært til anvendelsen af produkterne, der er doku-
menteret her. Hvis du derudover anvender andre komponenter, skal du også overhol-
de advarsels- og sikkerhedshenvisninger for dem.

2.2 Ejerens pligter
Sørg som ejer for, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger bliver fulgt og
overholdt. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt perso-
ner, der på eget ansvar arbejder på produktet, har læst og forstået hele vejledningen.
Sørg som ejer for, at alle arbejder, der udføres derefter, kun udføres af kvalificeret fag-
personale:
• Opstilling og montage
• Installation og tilslutning
• Idriftsættelse
• Vedligeholdelse og istandholdelse
• Standsning
• Demontering
Sørg for, at personerne, der arbejder på produktet, overholder de følgende forskrifter,
bestemmelser, bilag og henvisninger:
• Nationale og regionale forskrifter for sikkerhed og forebyggelse af uheld
• Advarsels- og sikkerhedsskilte på produktet
• Alle andre tilhørende projekteringsbilag, installations- og idriftsættelsesvejlednin-

ger samt koblingsdiagrammer
• Ingen montage, installation eller idriftsættelse af beskadigede produkter
• Alle anlægsspecifikke forskrifter og bestemmelser
Sørg for, at anlæg, hvor produktet er monteret, er udstyret med ekstra overvågnings-
og beskyttelsesanordninger. Overhold i den forbindelse de gældende sikkerhedsbe-
stemmelser og love om tekniske arbejdsmidler og forskrifter til forebyggelse af uheld.
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2.3 Målgruppe

Fagfolk til mekani-
ske arbejder

Alt mekanisk arbejde må udelukkende udføres fagpersonale, der har en egnet uddan-
nelse. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets kon-
struktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af
produktet, og som har følgende kvalifikationer:
• Kvalificering inden for mekanik i overensstemmelse med de nationalt gældende

forskrifter
• Kendskab til denne dokumentation

Fagfolk til elektro-
tekniske arbejder

Alt elektroteknisk arbejde må udelukkende udføres fagpersonale (elektrisk), der har en
egnet uddannelse. Fagpersonale (elektrisk) er i denne dokumentation personer, der er
fortrolige med produktets elektriske installation, idriftsættelse, afhjælpning af fejl og in-
stallation af produktet, og som har følgende kvalifikationer:
• Kvalificering inden for elektroteknik i overensstemmelse med de nationalt gælden-

de forskrifter
• Kendskab til denne dokumentation

Yderligere kvalifi-
kation

Personerne skal derudover kende de gældende sikkerhedsforskrifter og love og de
andre standarder, forskrifter og love, der nævnes i denne dokumentation. Personerne
skal udtrykkeligt have fået en virksomhedsmæssig berettigelse til idriftsættelse,
programmering, parametrering, mærkning og jordtilslutning af udstyr, systemer og
strømkredse iht. sikkerhedstekniske standarder.

Instruerede perso-
ner

Alt arbejde på de øvrige områder for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse må
udelukkende gennemføres af personer med tilstrækkelig instruktion. Disse instruktio-
ner skal gøre personerne i stand til at kunne gennemføre de nødvendidge arbejder og
arbejdstrinene sikkert og korrekt.

2.4 Korrekt anvendelse

Produktet er beregnet til indbygning i styreskabe i elektriske anlæg eller maskiner.
Ved indbygning i elektriske anlæg eller maskiner er idriftsættelsen af produktet ikke til-
ladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med de lokale love og
direktiver. I EU gælder for eksempel maskindirektiv 2006/42/EF samt EMC-direktiv
2014/30/EU. Overhold i den forbindelse EN 60204-1 (Maskinsikkerhed – Elektrisk ud-
styr på maskiner).
De tekniske data og oplysninger om tilslutningsbetingelser står på typeskiltet og i ka-
pitlet "Tekniske data" i dokumentationen. Overhold altid dataene og betingelserne.
Hvis du ikke anvender produktet bestemmelsesmæssigt eller ukorrekt, er der fare for
alvorlige person- eller materielle skader.

2.4.1 Hejseværksapplikationer
For at undgå livsfare på grund af et nedfaldende hejseværk skal du være opmærksom
på følgende under anvendelsen af produktet i hejseværksapplikationer:
• Du skal anvende mekaniske beskyttelsesanordninger.
• Du skal gennemføre en løfteværksidriftsættelse.
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2.5 Sikkerhedstekniske funktioner
Hvis dokumentationen ikke tillader det udtrykkeligt, må produktet uden overordnede
sikkerhedssystemer ikke have sikkerhedsfunktioner.

2.6 Transport

Kontrollér straks efter modtagelsen af leverancen for transportskader. Transportfirma-
et skal omgående underrettes om eventuelle skader. Hvis produktet er beskadiget, må
der ikke foretages en montage, installation og idriftsættelse.
Overhold følgende henvisninger under transport:
• Kontrollér, at produktet ikke udsættes for mekaniske stød under transporten.
Anvend om nødvendigt egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler.
Overhold henvisningerne angående de klimatiske betingelser i kapitlet "Tekniske data"
i dokumentationen.

2.7 Opstilling/montering
Vær opmærksom på, at opstillingen og kølingen af produktet sker iht. forskrifterne i
dokumentationen.
Beskyt produktet mod kraftig, mekanisk belastning. Produktet og dets påmonte-
ringsdele må ikke rage ud på fortove og køreveje. Der må især under transport og
håndtering ikke bøjes nogen konstruktionselementer eller ændres isolationsafstande.
Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges.
Følg anvisningerne i kapitlet i dokumentationen.

2.7.1 Anvendelsesbegrænsninger
Følgende anvendelser er forbudt, medmindre de ikke er udtrykkeligt beregnet hertil:
• anvendelse i områder med eksplosionsfare
• anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv og strå-

linger
• anvendelse i applikationer med ikke-tilladt høje mekaniske vibrations- og stødbe-

lastninger, der går ud over kravene i EN 61800-5-1
• anvendelse over 4000 m over havets overflade
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2.8 Elektrisk installation

Sørg efter den elektriske installation for, at alle nødvendige afdækninger er placeret
rigtigt.
Beskyttelsesforanstaltningerne og beskyttelsesanordningerne skal overholde de gæl-
dende forskrifter (f.eks. EN 60204-1 eller EN 61800-5-1).

2.8.1 Nødvendig beskyttelsesforanstaltning
Kontrollér, at produktet er forbundet korrekt med beskyttelsesjordingen.

2.9 Bussystemer
Med et bussystem er det muligt at tilpasse elektroniske drevkomponenter til anlæg-
gets forhold inden for store grænser. Derved er der fare for, at den udefrakommende
usynlige ændring af parametrene kan føre til en uventet men dog ikke ukontrolleret sy-
stemreaktion, og at driftssikkerheden, systemdisponibiliteten eller datasikkerheden på-
virkes negativt.
Sørg for at sikre, at der ikke kan opnås uautoriseret adgang til især Ethernet-baserede
systemer og Engineering-interfaces.
Anvendelse af IT‑specifikke sikkerhedsstandarder supplerer adgangsbeskyttelsen på
portene. Der kan findes en portoversigt i de tekniske data til den anvendte enhed.
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3 Indledning
3.1 Generelt
3.1.1 Forkortelse

I denne dokumentation anvendes følgende forkortelser.

Typebetegnelse Forkortelse
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A MOVI‑C® CONTROLLER

Overordnet styring PLC

3.1.2 Denne håndbogs indhold
Denne håndbog beskriver:
• montagen af MOVI‑C® CONTROLLER
• interfaces og LED’er på MOVI‑C® CONTROLLER
• engineering-adgangen til MOVI‑C® CONTROLLER
• konfigurationen og idriftsættelsen af MOVI‑C® CONTROLLER med feltbusinter-

facet PROFINET IO

3.1.3 Videreførende litteratur
Med henblik på enkel og effektiv engineering af MOVI‑C® CONTROLLER skal du ud
over denne håndbog også rekvirere følgende videreførende dokumentationer:
• Håndbogen "Automatisering med MOVI‑C® CONTROLLER"
• Produkthåndbogen "Applikationsomformer MOVIDRIVE® modular"
• Produkthåndbogen "Applikationsomformer MOVIDRIVE® system"
Anvend altid den aktuelle udgave af dokumentationen og softwaren.
På hjemmesiden for SEW‑EURODRIVE hjemmeside (www.sew-eurodrive.com) kan
du finde et stort udvalg af vejledninger, der kan downloades på mange forskellige
sprog. Du kan om nødvendigt også rekvirere dokumentationerne på tryk og indbundet
fra SEW‑EURODRIVE.
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3.2 MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
MOVI‑C® CONTROLLER standardUHX25A

MOVI‑C® CONTROLLER i effektklassen "standard" er en Motion-Controller til kræven-
de automatiseringsopgaver. Operativsystemet i realtid garanterer meget korte reak-
tionstider samt en effektiv integrering af systembusser fra SEW‑EURODRIVE og stan-
dard-feltbusser.
MOVI‑C® CONTROLLER er egnet til maskin- og celleautomatisering op til 2 interpole-
rende akser og 6 hjælpeakser efter applikationsprogrammets størrelse. Den er veleg-
net til modulstyring af komplekse bevægelsesstyreopgave som kurveskive og robot-
teknologi.

3.2.1 Enhedsvarianter
MOVI‑C® CONTROLLER fås i booksize-format med følgende feltbusinterfaces til mon-
tage i styreskab.

Enhedsvarianter Feltbusinterface
UHX25A-N MOVI‑C® CONTROLLER med feltbusinterface PROFINET IO

til slave-tilslutning

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

eller Modbus TCP til slave-tilslutning (under forberedelse)

3.2.2 Typeskilt

20322177803

3.2.3 Typekode
Den følgende tabel viser skemaet for typekoden:

Eksempel: UHX25A-N
Produktnavn UHX MOVI‑C® CONTROLLER

Serie 25 Standard

Version A Versionstrin

Varianter N • N = med feltbusinterface PROFINET IO
• E = med feltbusinterface EtherNet/IP™ eller Modbus TCP

(under forberedelse)
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3.2.4 Oversigt over kommunikationsinterfaces
  MOVI‑C® CONTROLLER er udstyret med mange kommunikationsinterfaces:
• Ethernet-kommunikationsinterfaces er beregnet til engineering af

MOVI‑C® CONTROLLER, til tilslutning af en betjeningsenhed samt til kommunika-
tion med andre Ethernet-deltagere (f.eks. med en PLC).

• EtherCAT®/SBusPLUS‑interfaces er beregnet til styring af applikationsomformere, I/
O‑moduler og andre EtherCAT®‑slave-komponenter.
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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] Netspænding [5] MOVI‑C® CONTROLLER
[2] Feltbustilslutning [6] Aksesystem MOVIDRIVE® modular
[3] Engineering-tilslutning [7] MOVIDRIVE® system
[4] EtherCAT®/SBusPLUS‑tilslutning
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Engineering-interface
Via dette interface (X80) kan følgende funktioner udføres:
• Engineering af MOVI‑C® CONTROLLER
• Pc‑visualisering (f.eks. OPC‑interface)
• Integrering på styreniveau
Engineering af MOVI‑C® CONTROLLER omfatter følgende opgaver:
• Konfiguration
• Parametrering
• Programmering
Engineering foretages med engineering-softwaren MOVISUITE®. Denne software har
mange kraftige komponenter til idriftsættelse og diagnose af alle tilsluttede enheder på
SEW‑EURODRIVE.

EtherCAT®/SBusPLUS‑interface
Via EtherCAT®/SBusPLUS‑interfacet (X30) kan følgende enheder tilsluttes til
MOVI‑C® CONTROLLER:
• Applikationsomformer MOVIDRIVE® modular
• Applikationsomformer MOVIDRIVE® system
• MOVI‑PLC® I/O‑system C
• Eksterne komponenter med projekteringsfil ETG
Det maksimale antal applikationsomformere, der kan tilsluttes til
MOVI‑C® CONTROLLER, er: 8.

Systembus CAN 1
Under forberedelse

Feltbusinterface
Via feltbusinterfacene (X40, X41) kan MOVI‑C® CONTROLLER tilsluttes til en PLC.
Feltbusinterfacet er integreret i MOVI‑C® CONTROLLER.

3.2.5 SD-hukommelseskort OMH25A
SD‑hukommelseskortet (Secure Digital Memory Card) kræves for drift af
MOVI‑C® CONTROLLER og indeholder firmwaren, IEC‑programmet, brugerdata
(f.eks. recepter) samt parametersættene til de underordnede MOVI‑C®-omformere fra
SEW‑EURODRIVE. Det kan anvendes til datasikring og til automatisk parametrering
ved et akseskift. SD‑hukommelseskortet OMH25A sættes i kortstikpladsen (XM) på
MOVI‑C® CONTROLLER.
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3.3 Engineering-software MOVISUITE®
Engineering-softwareMOVISUITE®

Den nye engineering-software MOVISUITE® er betjeningsplatformen for alle MOVI‑C®

hard- og softwarekomponenter.
Følgende MOVI‑C®-enheder understøttes i øjeblikket af MOVISUITE®:
• MOVI‑C® CONTROLLER
• Applikationsomformer MOVIDRIVE®  modular, enkeltaksemodul og dobbeltakse-

modul
• Applikationsomformer MOVIDRIVE® system
De følgende engineering-opgaver kan nemt og bekvemt udføres med MOVISUITE®:
• Projektering
• Idriftsættelse
• Parametrering
• Programmering
• Diagnose

3.3.1 Fordele ved MOVISUITE®

MOVISUITE® giver dig følgende fordele:
• Nem og intuitiv betjening
• Projektadministration til lagring af enheder og datasæt
• Nem og bekvem projektoverførsel via automatisk e‑mail-generering
• Automatisk projektgenerering fra scannede enheder
• Forberedelse af idriftsættelse under planlægningsfasen, selv uden tilsluttede enhe-

der
• Opbygning af drivlinjen fra motor til gear via identifikation vha. produktkatalog eller

automatisk identifikation af gearmotordata vha. udlæsning af det elektroniske type-
skilt, som er gemt i motorencoderen

• Produktkatalog til valg af encodere, bremser, reguleringsmodi, brugerenheder
• Levering af standarddrivlinjer og FCB’er (Function Control Blocks) samlede drev-

funktioner
• Komfortabel grafisk idriftsættelse og parametrering af drivlinjen
• Funktionsvisning med overblik over statussen for de tilsluttede enheder
• Oprettelse af anlæggets logiske billede i funktionsvisningen med vilkårlig strukture-

ring af enhederne
• Nem åbning af forskellige manuelle driftstyper
• Udførlige meldinger og afhjælpningsforanstaltninger i tilfælde af fejl
• Registrering og understøttelse af et enhedsskift
• Synkroniseringsfunktion til enhedsdata
• Datamanagement med klart mærkede overførselsretninger under dataoverførslen
• Diagnose af drev via det integrerede o med op til 10 optagekanaler
• Integrering af IEC Editor til programmering af MOVI‑C® CONTROLLER
• Integrering af MOVIKIT® MultiMotion (flere MOVIKIT®-moduler følger)
• Langtidsdataregistrering på engineering-pc’ens harddisk
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4 Installationsanvisninger
4.1 Mekanisk installation

 FORSIGTIG
Fare for personskader og materielle skader.
Der må ikke installeres en defekt eller beskadiget MOVI‑C® CONTROLLER.
• Kontrollér før hver montering, at enheden ikke har udvendige skader, og udskift

enheden, hvis den er beskadiget.

4.1.1 Mindsteafstand og monteringsposition
   MOVI‑C® CONTROLLER monteres i styreskabet. Overhold følgende under monte-
ringen:
• For at kunne garantere en uhindret køling af MOVI‑C®  CONTROLLER skal der

over og under enheden være et frirum på mindst 100 mm fra huset. Vær opmærk-
som på, at luftcirkulationen i dette frirum ikke påvirkes negativt af kabler eller an-
dre installationsmaterialer.

• Vær opmærksom på, at MOVI‑C® CONTROLLER ikke befinder sig i området for
den varme afgangsluft fra andre enheder.

• Det er ikke nødvendigt med et frirum i siden. MOVI‑C® CONTROLLER og andre
enheder (f.eks. MOVIDRIVE® modular) må stilles ved siden af hinanden.

• Enhederne må kun monteres lodret. Liggende montering, på tværs eller vendt på
hovedet er ikke tilladt.

MOVI-C® CONTROLLER monteres på en DIN-skinne.

4.2 Elektrisk installation
 

BEMÆRK
Installation med sikker afbrydelse.
Apparatet opfylder alle krav med hensyn til sikker afbrydelse af effekt- og elektro-
niktilslutninger iht. EN 61800-5-1. For at kunne garantere en sikker afbrydelse skal de
tilsluttede signalstrømkredse opfylde kravene iht. SELV (Safe Extremly Low Voltage)
eller PELV (Protective Extra Low Voltage). Installationen skal opfylde kravene for sik-
ker afbrydelse.
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4.2.1 Afskærmning og føring af buskabler

OBS
Fare for, at der løber udligningsstrøm ved forkert type, afskærmning og/eller føring
af buskablerne.
Mulige materielle skader.
• Ved jordpotentialudsving kan der løbe en udligningsstrøm via skærmen, der er

tilsluttet på begge sider og forbundet med jordpotentiale (PE). Sørg i dette tilfæl-
de for en tilstrækkelig potentialudligning iht. de gældende IEC-bestemmelser.

Anvend udelukkende skærmede kabler og forbindelseselementer, som også opfylder
kravene i kategori 5, klasse D, iht. IEC 11801, udgave 2.0.
En fagligt korrekt afskærmning af buskablet dæmper de elektriske interferenser, som
kan forekomme i en industriel omgivelse. Med følgende foranstaltninger kan du opnå
de bedste afskærmningsegenskaber:
• Spænd fastgørelsesskruerne til stik, moduler og potentialudligningsledninger

håndfast.
• Anvend udelukkende stik med metalhus eller metalliseret hus.
• Anbring skærmen i stikket, så den har en stor flade.
• Sæt skærmen på begge sider af buskablet.
• Før ikke signal- og buskabler parallelt med effektkablerne (motorledningerne), men

helst i separate kabelkanaler (om muligt).
• Anvend metalliske og jordforbundne kabelhylder i en industriel omgivelse.
• Før signalkabler og den tilhørende potentialudligning med kort afstand til hinanden

og via den korteste vej.
• Undgå at forlænge buskabler via stikforbindere.
• Før buskablerne tæt langs med eksisterende stelflader.
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4.2.2 Funktionsbeskrivelse af klemmerne

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: Set ovenfra B: Set forfra

Nr. Betegnelse Klemme Funktion
[1] Tilslutning DC 24 V-forsyningsspænding

(2‑polet tilslutning)
X5 Spændingsforsyning DC 24 V

[2] EtherCAT®/SBusPLUS‑interface
(RJ45‑bøsning)

X30 Master-tilslutning EtherCAT®/SBusPLUS

[3] Tilslutning systembus
(3‑polet tilslutning)

X85 Systembus CAN 1

[4] Reset-knap T1 Reset

[5] DIP-kontakt S3 • Stilling nede:
Standard‑IP‑adresse for engineering-interface
X80: 192.168.10.4 (kan ikke ændres)

• Stilling oppe:
Af brugeren indstillet IP‑adresse på SD-
hukommelseskortet 
(ved leveringen er standard‑IP‑adressen for
engineering-interface X80: 192.168.10.4)
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Nr. Betegnelse Klemme Funktion
[6] SD‑kortstikplads XM Kortstikplads til SD-hukommelseskort OMH25A

(styredel med firmware, IEC‑program, brugerdata)
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at SD-hukom-
melseskortet vender rigtigt, når det sættes i: Type-
skiltet skal befinde sig på højre side af SD-hukom-
melseskortet.

[7] Engineering-interface
(RJ45-bøsning)

X80 Tilslutning engineering-pc
Standard‑IP‑adresse: 192.168.10.4
(afhængigt af DIP-kontaktstillingen S3)

[8] Feltbus‑interface
(RJ45‑bøsning)

X40/X41 • MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-N: Slave-
tilslutning PROFINET IO

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

4.2.3 Spændingsforsyning
 Der anvendes en ekstern DC 24 V‑netdel til spændingsforsyning:
• Effektforbrug Pmaks. = 10 W
• Strømforbrug Imaks. = 420 mA (ved forsyningsspænding DC 24 V)
Den maks. tilladte længde for DC 24 V-forsyningsledningen er på 30 m.

Koblingsdiagram

X5

X30

X85

L/A

L5

+

-

+24 V

GND
DC 24 V

20412836747
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4.2.4 Tilslutning engineering-pc
MOVI‑C® CONTROLLER forbindes på engineering-interfacet X80 (RJ45-stik) med en-
gineering‑pc’en eller andre netværksdeltagere (f.eks. visualiseringssystemer). Kom-
munikationen sker via Ethernet.
Enheden tilsluttes via en skærmet Twisted-Pair-ledning iht. kategori  5, klasse  D iht.
IEC 11801, udgave 2.0 til de andre netværksdeltagere.

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

20411710475

BEMÆRK
I henhold til IEEE Std 802.3, 200 Edition er den maksimale ledningslængde for
10 MBaud/100 MBaud/1000 MBaud Ethernet (10BaseT/100BaseT/1000BaseT) mel-
lem 2 netværksdeltagere på 100 m.
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4.2.5 Tilslutning EtherCAT®/SBusPLUS‑master
MOVI‑C®  CONTROLLER er beregnet som EtherCAT®/SBusPLUS‑master til de under-
ordnede applikationsomformere (EtherCAT®/SBusPLUS‑slaves). Kommunikationen sker
via den EtherCAT®‑baserede hurtige systembus SBusPLUS (klemme X30).

EtherCAT®/SBusPLUS‑bustopologi
EtherCAT®/SBusPLUS er dimensioneret til linjeformet busstruktur med RJ45-stik.
EtherCAT®/SBusPLUS-slave-enheder tilsluttes via en afskærmet Twisted-Pair-ledning.

BEMÆRK
I henhold til IEEE Std 802.3, 200 Edition er den maksimale ledningslængde for
10  MBaud/100  MBaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) mellem 2 EtherCAT®/
SBusPLUS‑deltagere på 100 m.

Busafslutning
Det er ikke nødvendigt med en busafslutning (f.eks. med busafslutningsmodstande).
Hvis der ikke er tilsluttet nogen efterfølgende enhed, registreres dette automatisk.

Stationsadresse
EtherCAT®/SBusPLUS-enheder fra SEW-EURODRIVE har ikke en adresse, der kan
indstilles på enheden. De registreres via positionen i busstrukturen og tildeles derefter
en adresse af EtherCAT®/SBusPLUS-masteren.
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4.2.6 Tilslutning systembus CAN
Under forberedelse

4.2.7 Tilslutning feltbusslave
 MOVI‑C®  CONTROLLER er beregnet som feltbusslave til PLC’en (feltbusmaster).
Kommunikationen sker via Ethernet.
MOVI‑C® CONTROLLER tilsluttes til Ethernet-netværket via følgende klemmer:
• X40 (RJ45‑stik)
• X41 (RJ45‑stik)
Enheden tilsluttes via en skærmet Twisted-Pair-ledning iht. kategori  5, klasse  D iht.
IEC 11801, udgave 2.0 til de andre netværksdeltagere.

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

BEMÆRK
I henhold til IEEE Std 802.3, 200 Edition er den maksimale ledningslængde for
10  MBaud/100  MBaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) mellem 2 netværksdeltagere
på 100 m.
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Den integrerede Ethernet-switch
  Enheden har en integreret 2-ports Ethernet-switch for tilslutning af feltbusteknik. Føl-
gende netværkstopologier understøttes:
• Trætopologi
• Stjernetopologi
• Linjetopologi
• Ringtopologi

Autocrossing

Ethernet-switchens to udvendigt førte porte har autocrossing-funktion. Der kan både
anvendes patch- og krydskabler til at forbinde den næste Ethernet-deltager med.

Autonegotiation

Under forbindelsesetableringen til den næste deltager bestemmer de to Ethernet-del-
tagere baudraten og duplex-modus. De to Ethernet-porte i Ethernet-tilslutningen un-
derstøtter i den forbindelse autonegotiation-funktionen og arbejder enten med en
baudrate på 100 MBit eller 10 MBit i fuld dupleks- eller i halv dupleks-modus.
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4.3 Klemmetildeling

BEMÆRK
Enhedsinternt referencepotentiale:
Det enhedsinterne referencepotentiale betegnes med GND i den følgende tabel.

BEMÆRK
Konfigurationen "reserveret" betyder, at der ikke må tilsluttes noget kabel på denne
tilslutning.

Visning Klemme Tilslutning Kort beskrivelse

GND

24V X5:24V VI24 V DC 24 V-forsyningsspænding

X5:GND GND Referencepotentiale

1

8

X30 Hurtig systembus SBusPLUS, der er baseret på
EtherCAT®

3

2

1
X85:1 DGND Referencepotentiale

X85:2 CAN 1H Systembus CAN 1 High

X85:3 CAN 1L Systembus CAN 1 Low

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

1

8

X80:1 TX+ DA+ Sendeledning (+) Bidirektionelt par A

X80:2 TX- DA- Sendeledning (-) Bidirektionelt par A

X80:3 Rx+ DB+ Modtageledning (+) Bidirektionelt par B

X80:4 Reserveret DC+ – Bidirektionelt par C

X80:5 Reserveret DC- – Bidirektionelt par C

X80:6 Rx- DB- Modtageledning (-) Bidirektionelt par B

X80:7 Reserveret DD+ – Bidirektionelt par D

X80:8 Reserveret DD- – Bidirektionelt par D

1

8

X40/X41:1 TX+ Sendeledning (+)

X40/X41:2 TX- Sendeledning (-)

X40/X41:3 Rx+ Modtageledning (+)

X40/X41:4 Reserveret –

X40/X41:5 Reserveret –

X40/X41:6 Rx- Modtageledning (-)

X40/X41:7 Reserveret –

X40/X41:8 Reserveret –
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4.4 Status-LED'er

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: Set ovenfra B: Set forfra

[1] L/A: Status for EtherCAT®/SBusPLUS-forbindelsen
[2] L5: Status for statusbus CAN (understøttes endnu ikke)
[3] L1: Status for firmwaren til MOVI‑C® CONTROLLER
[4] L2: Status for IEC‑programmet
[5] L3: Reserveret
[6] L4: Status for systembus SBusPLUS (understøttes endnu ikke)
[7] L/A: Status for engineering-forbindelse
[8] US1: Feltbussens driftstilstand
[9] BF: Busfejl

[10] L/A: Status for feltbusforbindelsen
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4.4.1 Status-LED "L1"
Viser tilstanden for firmwaren både under boot-fasen og under driften.

Under boot-fasen

Tilstand Mulig årsag Foranstaltning
Rød Enhedens firmware booter ik-

ke.
Kontakt kundeservice hos
SEW‑EURODRIVE.

Orange SD-hukommelseskortet er ik-
ke sat i.

Sæt SD‑hukommelseskortet i
enheden.

SD-hukommelseskortets filsy-
stem er beskadiget.

Kontakt kundeservice hos
SEW‑EURODRIVE.

Grøn SD‑hukommelseskortet har
forkert indhold.

Kontakt kundeservice hos
SEW‑EURODRIVE.

Rød, blinker med
1 Hz

SD‑hukommelseskortet har
forkert indhold.
Enhedens firmware er forkert.

Kontakt kundeservice hos
SEW‑EURODRIVE.

Under driften

Tilstand Mulig årsag Foranstaltning
Grøn, blinker med
0.5 Hz

Enhedens firmware fungerer
korrekt.

–

Rød, blinker med
0.5 Hz

Enhedens firmware er forkert. Kontakt kundeservice hos
SEW‑EURODRIVE.

4.4.2 Status-LED "L2"
Viser IEC‑programmets status.

Tilstand Mulig årsag Foranstaltning
Slukket Der er ikke indlæst et IEC-

program.
Indlæs et IEC‑programmet i
enheden.

Orange, blinker med
0.5 Hz

Programforløbet er standset. Start IEC-programmet.

Rød, blinker med
0.5 Hz

IEC‑programmet er forkert. Kontrollér og korrigér IEC-
programmet.

Grøn, blinker med
0.5 Hz

IEC-programmet kører kor-
rekt.

–

4.4.3 Status-LED "L3"
 

LED Betydning
– Er reserveret.
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4.4.4 Status-LED "US1"
Signalerer feltbussens driftstilstand. Status‑LED’en "US1" opfylder og udvider kravene
fra AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Tilstand Mulig årsag Foranstaltning
Grøn Feltbuselektronikken kører

korrekt.
–

Grøn, blinker
Lyser: 0.5 sek.
Slukket: 3 sek.

Feltbuselektronikken er på
energisparemodus (standby-
drift).

–

Orange, blinker
Lyser: 0.25 sek.
Slukket: 0.25 sek.

Feltbuselektronikken starter
netop op efter et reset.

–

Rød Fejl i enhedens hardware. Sluk enheden, og tænd den
igen.
Kontakt kundeservice hos
SEW-EURODRIVE, hvis den
optræder igen.
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4.4.5 Status-LED "BF" (BUS FAULT)
Viser en busfejl. Status‑LED’en "BF" opfylder og udvider kravene fra AIDA (Automati-
sierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Tilstand Mulig årsag Foranstaltning
Slukket Der findes en styrende forbin-

delse med feltbusmasteren
(PLC).

–

Orange Feltbusslaven (enheden) un-
derstøtter ikke de projekterede
funktioner i feltbusmasteren.

Foretag projekteringen på ny.

Rød • Der kunne ikke etableres
nogen forbindelse til felt-
busmasteren.

• Forbindelsen til feltbusma-
steren blev afbrudt.

Kontrollér PROFINET-enheds-
navnene i feltbusmasteren og
feltbusslaven.

4.4.6 Status-LED’er "L/A" (Link/Activity)
Viser statussen for Ethernet-forbindelsen.

Status-LED Betydning
Grøn Der er en Ethernet-forbindelse.

EtherCAT®/SBusPLUS‑interface: Grøn,
blinker

Der udveksles i øjeblikket data via Ethernet.

Engineering-interface og feltbusinter-
face: Orange, blinker

Der udveksles i øjeblikket data via Ethernet.

Slukket Der er ikke en Ethernet-forbindelse.
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5 Idriftsættelse med PROFINET IO
5.1 Industrial-Ethernet-netværker
5.1.1 TCP/IP-adressering og subnet

Adresseindstillingerne for TCP/IP-protokollen foretages via følgende parametre:
• MAC-adresse
• IP-adresse
• Subnetmaske
• Standard-gateway
Med henblik på at indstille denne parameter korrekt forklares adresseringsmekanis-
merne og opdelingen af TCP/IP-netværkerne i subnet i dette kapitel.

5.1.2 MAC‑adresse
MAC-adressen (Media Access Controller) er basis for alle adresseindstillinger.
MAC‑adressen for en Ethernet-enhed er en globalt entydig 6‑byte-værdi (48 bit). Et-
hernet-enheder fra SEW‑EURODRIVE har MAC‑adressen 00‑0F‑69‑xx‑xx‑xx.
MAC‑adressen er svær at håndtere ved større netværker. Derfor anvendes der IP-
adresser, der kan tildeles frit.

5.1.3 IP-adresse
IP-adressen er en 32-bit-værdi, som identificerer en deltager entydigt i et netværk. En
IP-adresse vises med 4 decimaltal, som er adskilt med punktummer.
Hvert decimaltal står for 1 byte (8 bit) i adressen, og det kan også vises binært:

Eksempel på en IP-adresse: 192.168.10.4
Byte Decimal Binær

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

IP-adressen består af en netværksadresse og en deltageradresse.
Hvilken del af IP-adressen, der betegner netværket, og hvilken del, der identificerer
deltageren, bestemmes af netværksklassen og subnetmasken.

5.1.4 Netværksklasse
Den første byte i IP-adressen bestemmer netværksklassen og dermed opdelingen i
netværksadresse og deltageradresse:

Værdiområde
(byte 1 i IP-
adressen)

Net-
værks-
klasse

Eksempel: Fuldstæn-
dig netværksadresse

Betydning

0 – 127 A 10.1.22.3
10 = netværksadresse
1.22.3 = deltageradresse
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Værdiområde
(byte 1 i IP-
adressen)

Net-
værks-
klasse

Eksempel: Fuldstæn-
dig netværksadresse

Betydning

128 – 191 B 172.16.52.4
172.16 = netværksadresse
52.4 = deltageradresse

192 – 223 C 192.168.10.4
192.168.10 = netværksadresse
4 = deltageradresse

Det er ikke tilladt med deltageradresser, som kun består af nuller og ettaller. Den
mindste adresse (alle bits er nul) beskriver selve nettet, og den største adresse (alle
bits er 1) er reserveret til broadcast.
Den grove opdeling er ikke tilstrækkelig for mange netværk. Disse netværker anven-
der desuden en eksplicit indstillelig subnetmaske.

5.1.5 Subnetmaske
Ved hjælp af en subnetmaske er det muligt at opdele netværksklasserne endnu finere.
Subnetmasken vises lige som IP-adressen med 4 decimaltal, som er adskilt med
punktummer.
Hvert decimaltal står for 1 byte (8 bit) i subnetmasken, og det kan også vises binært:

Eksempel på subnetmaske: 255.255.255.128
Byte Decimal Binær

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

Ud fra den binære visning af IP-adressen og subnetmasken kan man se, at alle bits
netværksadressen i subnetmasken er indstillet på 1, og at det kun er deltageradres-
sens bits, der har værdien 0:

IP-adresse: 192.168.10.129 Subnetmaske: 255.255.255.128
Byte 1 – 4 Byte 1 – 4

Netværksadresse

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Deltageradresse 10000001 10000000

Klasse-C-netværket med netværksadressen 192.168.10 opdeles yderligere af subnet-
masken 255.255.255.128 i de følgende 2 netværker:

Netværksadresse Deltageradresser
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 92.168.10.129 – 192.168.10.254

Netværksdeltagerne bestemmer vha. den logiske afrunding af IP-adressen og subnet-
masken, om der findes en kommunikationspartner i det eget netværk eller i et andet
netværk. Hvis kommunikationspartneren findes i et andet netværk, aktiveres standard-
gatewayen til at sende dataene videre. 24
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5.1.6 Standard-gateway
Standard-gatewayen aktiveres også via en 32-bit-adresse. 32-bit-adressen vises med
4 decimaltal, som er adskilt med punktummer.
Eksempel på standard-gateway: 192.168.10.1
Standard-gatewayen opretter forbindelsen til andre netværk. En netværksdeltager,
som vil kontakte en anden deltager, afgør via logisk afrunding af IP-adressen og sub-
netmasken, om den søgte deltager er i det eget netværk. Hvis dette ikke er tilfældet,
kontakter netværksdeltageren standard-gatewayen (routeren), som skal befinde sig i
det egne netværk. Standard-gatewayen overtager derefter vidersendelsen af datapak-
kerne.

5.1.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Som alternativ til den manuelle indstilling af de 3 parametre IP-adresse, subnetmaske
og standard-gateway kan denne parameter også tildeles automatiseret i Ethernet-net-
værket af en DHCP-server.
IP-adressen tildeles derefter fra en tabel i DHCP-serveren. Tabellen indeholder en til-
ordningen af MAC-adressen i forhold til IP-adressen.

5.2 Integrering af MOVI-C® CONTROLLER i et PROFINET-netværk
Integreringaf MOVI-C® CONTROLLER i etPROFINET-netværk

Integreringen af MOVI‑C® CONTROLLER i et PROFINET-netværk forklares nærmere
vha. et eksempel. I eksemplet anvendes følgende enhedstopologi:
• Overordnet styring SIMATIC S7‑300 med CPU 315F‑2 PN/DP
• MOVI-C® CONTROLLER standard, enhedsvariant UHX25A-N
• Applikationsomformer MOVIDRIVE® modular, dobbeltaksemodul MDD90A
• Applikationsomformer MOVIDRIVE® modular, enkeltaksemodul MDA90A
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Den følgende illustration er en skematisk visning af enhedstopologien:

10 min

Power

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

21974211211

[1] Netspænding [4] EtherCAT®/SBusPLUS-tilslutning
[2] Feltbustilslutning [5] MOVI-C® CONTROLLER standard
[3] Engineering-tilslutning [6] Aksesystem MOVIDRIVE® modular

BEMÆRK
Programmeringen og idriftsættelsen af MOVI‑C® CONTROLLER er ikke muligt via
feltbusinterfacet.

Følgende værktøjer anvendes til konfiguration og idriftsættelse af enhederne:
• MOVISUITE® til MOVI‑C®-enheder fra SEW‑EURODRIVE

MOVISUITE® har integreret programmet IEC Editor med henblik på programme-
ring af MOVI‑C® CONTROLLER.

• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) fra firmaet Siemens til PLC’en
Integreringen af MOVI‑C®  CONTROLLER i PROFINET-netværket foretages i flere
procestrin:
1. "Konfiguration af EtherCAT®/SBusPLUS-deltagerne" (→ 2 35)
2. "Konfiguration af feltbusdeltagere" (→ 2 40)
3. "Styring af deltagerne i testdrift" (→ 2 58)
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5.3 Konfiguration af EtherCAT®/SBusPLUS-deltagerne
Konfiguration afEtherCAT®/SBusPLUS-deltagerne

I projektet som eksempel er følgende enheder EtherCAT®/SBusPLUS-deltagere:
• MOVI‑C® CONTROLLER fungerer som EtherCAT®/SBusPLUS-master.
• Applikationsomformerne fungerer som EtherCAT®/SBusPLUS-slaves.
Konfigureringen af enhederne foretages i engineering-softwaren MOVISUITE®.
Konfigureringen af EtherCAT®/SBusPLUS-deltagerne foretages i flere procestrin:
1. "Etablering af forbindelsen mellem engineering‑pc og MOVI‑C®  CONTROL-

LER" (→ 2 35)
2. "Scanning af netværk efter enheder" (→ 2 37)
3. "Overtagelse af MOVI‑C®-enheder i MOVISUITE®" (→ 2 38)

5.3.1 Etablering af forbindelsen mellem engineering‑pc og MOVI‑C® CONTROLLER
For at engineering‑pc’en og MOVI‑C® CONTROLLER kan kommunikere med hinan-
den via Ethernet, skal de være tilsluttet det samme lokale net. I den forbindelse skal
IP‑adresseparametrene for engineering‑pc’en indstilles på det lokale det.

BEMÆRK
I leveringstilstanden har engineering-interfacet X80 på MOVI‑C® CONTROLLER føl-
gende IP‑adresseparametre: Standard-IP‑adresse 192.168.10.4, subnetmaske
255.255.255.0

Udfør følgende:
1. Vælg indstillingerne for netværket i Kontrolpanel i Windows.
2. Dobbeltklik på adapteren, som fysisk er forbundet med engineering-interfacet X80

på MOVI‑C® CONTROLLER.
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3. Vælg under adapterens egenskaber internetprotokol version 4 "TCP/IPv4".
4. Indtast under internetprotokollens egenskaber IP‑adresseparametrene for engine-

ering‑pc’en. Vær opmærksom på, at IP‑adressen for engineering-pc’en er forskel-
lig fra alle andre netværksdeltageres og dermed er entydig. I den forbindelse skal
netværksadressen (her de første 3 adresseblokke) stemme overens for alle net-
værksdeltagere, og deltageradressen (her den sidste adresseblok) for enginee-
ring-pc’en i netværksadressen skal være forskellig fra alle andre deltageres.

9007216660423563

ð I dette eksempel er engineering‑pc’ens IP-adresse: 192.168.10.38
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5.3.2 Scanning af netværk efter enheder
Udfør følgende:
ü Forbindelsen mellem engineering‑pc’en og MOVI‑C® CONTROLLER er etableret.
1. Start MOVISUITE®.
2. Opret et nyt MOVISUITE®-projekt ud fra en netværksscanning.

9007216181236875

3. Vælg netværkstypen (Ethernet), og aktivér den konfigurerede adapter (LAN-Ver-
bindung [LAN-forbindelse]). Foretag indstillingerne, og udfør netværksscanningen.

900721666996519524
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5.3.3 Overtagelse af MOVI‑C®-enheder i MOVISUITE®

Under netværksscanningen registreres MOVI‑C®‑enhederne.
Udfør følgende:
ü Du har startet en netværksscanning.
1. Overtag de scannede enheder i MOVISUITE®.

9007216181358219

2. Indlæs eventuelt enhedsdataene i MOVISUITE®‑projektet. Bekræft meldingen om
korrekt overtagelse af enhedsdataene.
ð Enhederne vises i en af visningerne i MOVISUITE®. Visningen afhænger af,

hvilken visning du sidst har lukket MOVISUITE® i:
ð Den kombinerede netværks- og funktionsvisning viser alle tilsluttede enheder,

som er registreret under netværksscanningen.

21975268235
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ð Funktionsvisningen har 2 visninger. Trævisningen viser en oversigt over hele
projektet. Cirkelvisningen viser den aktuelle knude som stor cirkel i midten af
arbejdsområdet.

21975929099

3. Klik på fanen "Network" (Netværk) for at skifte mellem visningerne i MOVISUITE®.
4. Tildel MOVI‑C®  CONTROLLER et navn. Enheden vises med dette navn i

MOVISUITE®-projektet.

BEMÆRK
For at enhedsnavnet på MOVI‑C® CONTROLLER både er i overensstemmelse med
PROFINET og IEC61131, anbefaler SEW‑EURODRIVE at tildele et navn, som star-
ter med et bogstav og ikke har mellemrum eller styretegn (bindestreg, underscore,
kolon, komma, skråstreg, bagvendt skråstreg).
Når MOVISUITE®‑projektet importeres til IEC Editor og TIA Portal, konverterer begge
værktøjer navnet på MOVI‑C® CONTROLLER efter deres egne interne algoritme. Et
sammenhængende navn muliggør, at MOVI‑C®  CONTROLLER vises med samme
navn blandt de forskellige værktøjer.
Hvis det ikke er muligt med et sammenhængende navn, skal du vælges navn, der er i
overensstemmelse med PROFINET. IEC61131-overensstemmelse oprettes i dette
tilfælde automatisk af MOVISUITE®.
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21975938059

ð I dette eksempel indeholder MOVI‑C®  CONTROLLER enhedsnavnet: CON-
TROLLERUHX25A

5. Gem MOVISUITE®‑projektet.

5.4 Konfiguration af feltbusdeltagere

I projektet som eksempel er følgende enheder feltbusdeltagere:
• PLC’en fungerer som feltbusmaster.
• MOVI‑C® CONTROLLER fungerer som feltbusslave.
Konfigurationen af enhederne sker i følgende værktøjer:
• MOVISUITE®

• IEC Editor (integreret i MOVISUITE®)
• TIA Portal, version V13
Konfigureringen af feltbusdeltagerne foretages i flere procestrin:
1. "Installation af enhedsbeskrivelsesfil til MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 41)
2. "Oprettelse af projekt TIA Portal" (→ 2 42)
3. "Konfigurering af PLC i TIA Portal" (→ 2 44)
4. "Integrering og konfigurering af MOVI‑C® CONTROLLER i feltbusnetvær-

ket" (→ 2 45)
5. "Indlæsning af TIA-Portal-projekt i PLC’en" (→ 2 50)
6. "Indlæsning af MOVISUITE®-projekt i MOVI-C® CONTROLLER" (→ 2 53)
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5.4.1 Installation af enhedsbeskrivelsesfil til MOVI‑C® CONTROLLER

BEMÆRK
En modificeret enhedsbeskrivelsesfil kan medføre fejlfunktioner på enheden.
Posterne i enhedsbeskrivelsesfilen må ikke ændres. SEW‑EURODRIVE hæfter ikke
ved fejlfunktioner i enheden pga. modificerede enhedsbeskrivelsesfil.

Forudsætningen for korrekt konfiguration af MOVI‑C®  CONTROLLER med feltbus-
interface PROFINET IO er installationen af enhedsbeskrivelsesfilen (GSDML-fil) i
TIA Portal. Filen indeholder alle relevante data i forbindelse med engineering og data-
udveksling for MOVI‑C® CONTROLLER.
Den aktuelle version af enhedsbeskrivelsesfilen til MOVI‑C® CONTROLLER med felt-
businterface PROFINET IO kan findes på hjemmesiden hos SEW‑EURODRIVE
→  www.sew-eurodrive.com. Søg på siden [Online support]  >  [Data  &  dokumen-
ter] > [Software] efter "GSDML-filer til PROFINET IO".
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5.4.2 Oprettelse af projekt TIA Portal
Udfør følgende:
1. Start TIA Portal.
2. Opret et nyt TIA‑Portal-projekt. Tildel et projektnavn, og bestem det sted, hvor pro-

jektet skal gemmes.

9007216444237067
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3. Indsæt PLC’en i projektet i "Devices & networks" (Enheder og net). Tildel et en-
hedsnavn.

9007216444246283

ð I dette eksempel får enheden SIMATIC S7‑300 med CPU 315F‑2 PN/DP en-
hedsnavnet: PLC

4. For at kunne konfigurere PLC’en med det samme, skal du sætte flueben i boksen
"Open device view" (Åbn enhedsvisning).

ð Projektet oprettes og vises i projektvisningen.
ð I hardware- og netværkseditoren (højre skærmområde) vises profilskinnen for

PLC’en.
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5.4.3 Konfigurering af PLC i TIA Portal
En enheds egenskaber og parametre kan redigeres i hardware- og netværkseditoren i
inspektørvinduet (nederrste editorområde).
Udfør følgende:
ü Du har oprettet et nyt TIA‑Portal-projekt.
1. Indtast IP-adresseparametrene for PLC’en i gruppen "Ethernet addresses" (Ether-

net-adresser). Vær opmærksom på, at IP‑adressen for PLC’en er forskellig fra alle
andre netværksdeltageres og dermed er entydig. I den forbindelse skal net-
værksadressen (her de første 3 adresseblokke) stemme overens for alle net-
værksdeltagere, og deltageradressen (her den sidste adresseblok) for PLC’en i
netværksadressen skal være forskellig fra alle andre deltageres.

9007216444268555

ð I dette eksempel er PLC’ens IP-adresse: 192.168.10.39
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5.4.4 Integrering og konfigurering af MOVI‑C® CONTROLLER i feltbusnetværket
MOVI‑C® CONTROLLER skal også indsættes i TIA‑Portal-projektet, som PLC’en for-
bindes og konfigureres med.
Ved konfiguration tildeles MOVI‑C® CONTROLLER et logisk navn, en IP-adresse og
procesdata med adressen.
Udfør følgende:
ü Enhedsbeskrivelsesfilen (GSDML-fil) til MOVI‑C® CONTROLLER er allerede ble-

vet downloadet fra hjemmesiden for SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodri-
ve.com og gemt lokalt på engineering‑pc’en.

ü Du har konfigureret PLC’en i TIA Portal.
1. Skift til netvisningen i hardware- og netværkseditoren.
2. Åbn kontekstmenuen for PROFINET-interfaces med højre musetast, og indsæt IO-

systemet.

9007216444285963
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3. Indlæs enhedsbeskrivelsesfilen i TIA‑Portal-projektet.

9007216444290827

4. Åbn hardwarekataloget i listen i højre skærmkant. Vælg MOVI‑C® CONTROLLER
fra kataloget, og indsæt den med drag-and-drop til sidst i PROFINET-strengen. Til-
del enheden den passende styring.

21976066315 24
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ð I dette eksempel anvendes MOVI‑C®  CONTROLLER i enhedsvarianten
UHX25A-N og styringen med det tildelte enhedsnavn "PLC".

5. For at konfigurere MOVI‑C® CONTROLLER skal du dobbeltklikke på enheden.
ð Enhedsvisningen vises.

6. Indtast i inspektørvinduet (nederste editorområde) i gruppen "General" (Generelt)
det samme navn for MOVI‑C® CONTROLLER som i MOVISUITE®-projektet. Enhe-
den vises i TIA‑Portal-projektet med dette navn.

21976455307

ð I dette eksempel indeholder MOVI‑C®  CONTROLLER projektnavnet: CON-
TROLLERUHX25A

24
77

62
11

/D
A 

– 
12

/2
01

7



5 Idriftsættelse med PROFINET IO
Konfiguration af feltbusdeltagere

Håndbog – MOVI-C® CONTROLLER standard med feltbusinterface PROFINET IO48

7. Indtast IP‑adresseparametrene for MOVI‑C® CONTROLLER i gruppen "Ethernet
addresses" (Ethernet-adresser). Vær opmærksom på, at IP‑adressen for
MOVI‑C® CONTROLLER er forskellig fra alle andre netværksdeltageres og der-
med er entydig. I den forbindelse skal netværksadressen (her de første 3 adresse-
blokke) stemme overens for alle netværksdeltagere, og deltageradressen (her den
sidste adresseblok) skal være forskellig fra alle andre deltageres.

21976461067

ð I dette eksempel er IP‑adressen for MOVI‑C® CONTROLLER: 192.168.10.40
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8. Tildel MOVI‑C®  CONTROLLER et PROFINET-enhedsnavn. PLC’en opretter for-
bindelse til enheden med dette enhedsnavn. Hvis der er sat flueben i boksen "Ge-
nerate PROFINET device name automatically" (Generér PROFINET-enhedsnavn
automatisk), afledes enhedsnavnet fra enhedens projektnavn.

21978387979

9. Åbn Device overview (enhedsoversigten) og hardwarekataloget i listen i højre
skærmkant. Vælg antallet af procesdataord fra katalogen, som skal anvendes til
kommunikation med de underordnede slaves, og tilføj dem til enhedsoversigten
med drag-and-drop.

BEMÆRK
De første 8 stikpladser er reserveret til drevsikkerhedsfunktioner.
Du kan først indsætte standard-procesdataord fra stikplads 9 i enhedsoversigten.

BEMÆRK
Som alternativ kan du indsætte procesdataordene ved at dobbeltklikke på modulet i
enhedsoversigten. I dette tilfælde indstilles de automatisk på den korrekte stikplads.
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21978857995

ð I dette eksempel stilles der 16 procesdataord med henblik på kommunikation til
rådighed for hvert applikationsomformermodul (slave for
MOVI‑C® CONTROLLER).

5.4.5 Indlæsning af TIA-Portal-projekt i PLC’en
 Dataene (PROFINET-enhedsnavn, IP-adresse, standardprocesdata), som tildeles
feltbusdeltagerne under konfigurationen, skal først kun defineres i TIA‑Portal-projektet
på engineering‑pc’en. Først ved indlæsning af projektet i PLC’en overføres og akti-
veres dataene i PLC’en.
Udfør følgende:
ü Du har konfigureret MOVI‑C® CONTROLLER.
1. Skift netvisningen i hardware- og netværkseditoren.
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2. Klik efter hinanden på de pågældende symboler for først at oversætte TIA‑Portal-
projektet til PLC’ens maskinkode og efterfølgende indlæse projektet i PLC’en.

21982341515

ð Der vises et vindue med indstillinger til indlæsning.
3. Indstil det anvendte programmeringsinterface for PLC’en, og start en søgning efter

kompatible deltagere i PROFINET-netværket.

9007216445454987
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4. Markér den fundne PLC, og indlæs den i TIA‑Portal-projektet.
ð Projektvisningen vises igen.

5. Hvis status-LED’en BF på MOVI‑C® CONTROLLER lyser rødt er efter overførsel af
TIA‑Portal-projektet til PLC’en (busfejl), skal MOVI‑C® CONTROLLER tildeles det
fastlagte PROFINET-enhedsnavn. Åbn i den forbindelse med den højre musetast
kontekstmenuen til MOVI‑C® CONTROLLER, og tildel apparatnavnet.
ð Der vises et vindue for tildeling af navn.

21984656523
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6. Vælg PROFINET‑enhedsnavnet på MOVI‑C® CONTROLLER.

21984665227

7. Indstil det anvendte programmeringsinterface for MOVI‑C® CONTROLLER, og op-
datér listen over de tilgængelige deltagere.

8. Markér MOVI‑C® CONTROLLER, og tildel enhedsnavnet. Dermed overskrives det
foreslåede navn fra enhedsbeskrivelsesfilen (GSDML-fil).
ð Hvis PROFINET-enhedsnavnet blev tildelt korrekt, melder

MOVI‑C® CONTROLLER statussen "OK". Status‑LED’en BF slukker.
9. Gem TIA‑Portal-projektet.

5.4.6 Indlæsning af MOVISUITE®-projekt i MOVI-C® CONTROLLER
   Feltbusinterfacet til slaveforbindelsen skal indstilles i MOVISUITE®‑projektet, og en-
hedskonfigurationen skal indlæses via IEC Editor i MOVI‑C® CONTROLLER.
Udfør følgende:
ü Du har integreret MOVI‑C®‑enhederne i et MOVISUITE®‑projekt.
1. Skift til MOVISUITE®‑projektet.
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2. Åbn konfigurationen af MOVI‑C® CONTROLLER, og indstil feltbusprotokollen.

21992990603

3. Start IEC Editor med en nyt genereret projekt.

9007216181482891

ð Der vises en melding om den anvendte compiler-version.
4. Den aktuelle compiler-version skal bibeholdes. Klik i meldingen på knappen [Can-

cel] (Annuller).
ð Der oprettes et nyt IEC-Editor-projekt. I enhedstræet vises enhedstopologien.
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5. For at etablere forbindelsen mellem IEC‑Editor-projektet og
MOVI‑C®  CONTROLLER skal du dobbeltklikke i enhedstræet på
MOVI‑C® CONTROLLERog gennemsøge netværket. Overtag den fundne enhed.

21992996491

ð Så snart forbindelsen er etableret, bliver LED’en for MOVI‑C® CONTROLLER
grøn.

22003484939
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6. Oversæt IEC‑programmet til maskinkoden for MOVI‑C® CONTROLLER.

21993001227

7. Når oversættelsen af IEC‑programmet er blevet foretaget korrekt, kan programmet
overføres til MOVI‑C® CONTROLLER. Log dig på netværket.

21993876235

ð Der vises en melding om oprettelsen og indlæsningen af IEC‑programmet (ap-
plikation) fra IEC‑Editor-projektet til MOVI‑C® CONTROLLER.

8. Bekræft meldingen.
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9. Start IEC-programmet.

21993881099

ð MOVI‑C®  CONTROLLER starter. I statusbjælken for IEC  Editor vises meldin-
gen "RUN" (KØRER).

ð Enhederne i enhedstræet får en grøn cirkel. Den grønne cirkel signalerer fejlfri
funktion for feltbusinterfacet, men den fortæller ikke noget om kommunikations-
tilstanden mellem MOVI‑C® CONTROLLER og PLC’en.

21995908107
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10. Generér et boot-projekt. Dermed gemmes IEC‑Editor-projektet på SD‑hukom-
melseskortet i MOVI‑C® CONTROLLER og er fortsat til rådighed efter en genstart
af MOVI‑C® CONTROLLER.

21995912971

ð Nu er det muligt at kontrollere, om overførslen af procesdataene mellem PLC og
MOVI‑C® CONTROLLER var korrekt.

5.5 Styring af deltagerne i testdrift
Ved en korrekt kommunikation mellem PLC og MOVI‑C®  CONTROLLER overføres
procesdataordene fejlfrit mellem enhederne.

5.5.1 Oprettelse af overvågningstabel
Overvågningstabeller muliggør en overvågning og styring af procesdataudvekslingen.
Udfør følgende:
ü Du har indlæst MOVISUITE®-projektet via IEC Editor i MOVI‑C® CONTROLLER.
1. Skift til TIA-Portal-projektet.
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2. Opret en onlineforbindelse mellem PLC’en og MOVI‑C® CONTROLLER. Klik i den
forbindelse på symbolet "Go online" (Forbind online).

21984839307

ð I netvisningen og enhedsvisningen vises alle tilgængelige deltagere med et
grønt flueben.

3. Indsæt en ny overvågningstabel i PLC’ens undermappe "Watch and force tab-
les" (Overvågnings- og forcetabeller).

4. Indtast adresserne for procesdataordene i kolonnen "Address" (Adresse). Definér
med hvilket procesdataord en deltager skal kontakte indgangsadresserne og ud-
gangsadresserne. Vær opmærksom på, at procesdataordene i deltagerens adres-
seområde og adresseområderne for indgangsdataordene og udgangsdataordene
er identiske.
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5. Indtast testværdier for enkelte procesudgangsdataord i kolonnen "Modify va-
lue" (Styreværdi). Adressen for procesudgangsdataordene kan du finde i enheds-
oversigtens tabel for MOVI‑C® CONTROLLER. Disse værdier ankommer ved en
korrekt kommunikationsetablering til MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726400011

ð I dette eksempel er der indtastet testværdier for de første 4 procesudgangsda-
taord.
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6. Klik i værktøjslinjen efter hinanden på de pågældende symboler for først at starte
overvågningen af variablerne (brillesymbolet) og derefter styre de aktive variabler
(lynsymbolet).
ð De indstillede testværdier for procesudgangsdataordene overtages i kolonnen

"Monitor value" (Overvågningsværdier). PLC’en har sendt testværdierne til
MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726404619
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7. Skift til IEC-Editor-projektet.
8. Dobbeltklik i enhedstræet på PROFINET-enhedens procesdata, og kontrollér, om

værdierne for procesindgangsdataordene fra MOVI‑C® CONTROLLER er identiske
med de sendte testværdier.

21998668939

ð Hvis testværdierne, som PLC’en har sendt, er ankommet til
MOVI‑C® CONTROLLER, er kommunikationen etableret korrekt.
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6 Fremgangsmåde ved udskiftning af enheder
Ved udskiftning af en MOVI‑C® CONTROLLER skal du følge anvisningerne i kapitlet
"Installationsanvisninger"  (→  2  18). Sæt SD‑hukommelseskortet fra den tidligere
MOVI‑C® CONTROLLER i den nye MOVI‑C® CONTROLLER.
De på MOVI‑C® CONTROLLER permanent gemte variabelværdier er som standard ik-
ke gemt på SD-hukommelseskortet. For at gemme variabelværdierne på SD-hukom-
melseskortet skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:
• Programmér applikationen (IEC‑programmet) tilsvarende.
• Indlæs datasikringen via projektadministrationen i engineering-softwaren

MOVISUITE® (funktion under forberedelse).

BEMÆRK
Henvisninger til udskiftning af drev kan findes i håndbøgerne til den pågældende ap-
plikationsomformer.
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7 Service
7.1 Bortskaffelse

Bortskaf produktet og alle dele separat efter deres beskaffenhed og efter de nationale
forskrifter. Genanvend produktet, såfremt der er mulighed for det, eller henvend dig til
en renovationsvirksomhed. Sortér produktet efter følgende kategorier, såfremt det er
muligt:
• Kobber
• Elektronikkomponenter
• Plast
Dette produkter indeholder batterier eller genopladelige batterier. Bortskaf produktet
og batterierne eller de genopladelige batterier separat fra husholdningsaffaldet iht. de
nationale forskrifter.
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8 Tekniske data

8.1 Mærker
MOVI‑C® CONTROLLER opfylder følgende forskrifter og direktiver:

Mærkning Betydning
CE-mærket viser, at der er overensstemmelse med EU-direktiver:
• EMC-direktivet 2014/30/EU

EAC-symbol (Eurasian Conformity) som bekræftelse på overensstemmelse
med sikkerhedskravene fra toldunionen mellem Rusland, Kasakhstan og
Hviderusland

RCM-logo (Regulatory Compliance Mark) som bekræftelse for overholdelse
af de tekniske regelsæt fra den australske myndighed for kommuikation og
medier ACMA (Australian Communications and Media Authority)

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) fra Folkereupblik-
ken Kina som bekræftelse op overholdelse af regelsættene i ACPEIP (Ad-
ministration on the Control of Pollution caused by Eletronic Information
Products)

WEEE-direktivet 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment) fra Den Europæiske Union til at fremme specifik genanvendelse af
batterier
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8.2 Generelle tekniske data

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Støjimmunitet Opfylder EN 61800-3; 2. Omgivelser

Støjemission Grænseværdikategori C2 iht. EN 61800-3

Omgivelsestemperatur ϑU 0 °C – +60 °C

Kølingstype Konvektionskøling

Miljøforhold

Klimatiske betingelser

• Langtidsopbevaring:
EN 60721-3-1 klasse 1K2 temperatur -25 °C – +70 °C

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

• Drift (stationær anvendelse, vejrbeskyttet):
EN 60721-3-3 klasse 3K3 temperatur 0 °C – +60 °C

Kemisk aktive stoffer

• Langtidsopbevaring:
EN 60721-3-1 klasse 1C2

• Transport:
EN 60721-3-2 klasse 2C2

• Drift (stationær anvendelse, vejrbeskyttet):
EN 60721-3-3 klasse 3C2

Mekanisk aktive stoffer

• Langtidsopbevaring:
EN 60721-3-3 klasse 1S1

• Transport:
EN 60721-3-3 klasse 2S1

• Drift (stationær anvendelse, vejrbeskyttet):
EN 60721-3-3 klasse 3S1

Vibrationsprøvning
• 3M5 iht. EN60721-3-3
• 5M1 iht. EN60721-3-5

IP-kapslingsklasse iht. EN 60529
MOVI‑C® CONTROLLER standard
UHX25A

IP20

Forureningsklasse 2 iht. IEC 60664-1

Overspændingskategori III iht. IEC 60664-1

Installationshøjde Maks. 3800 m (NN)
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8.3 Tekniske data

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Elforsyning • Effektforbrug: Pmaks. = 10 W

• Forsyningsspænding U = DC 24 V (-15 % / +20 %)
iht. IEC 61131‑2

• Strømforbrug Imaks. = 420 mA 
(ved forsyningsspænding DC 24 V)

• MOVI‑C® CONTROLLER skal forsynes af en ekstern
spændingskilde.

Hukommelse • Retain-data: 32 kB
• Retain persistent: 2 kB
• Programhukommelse: 2 MB til applikationen, inklusive

IEC‑biblioteker
• Datahukommelse: 6 MB

SD-hukommelseskort OMH25A i SD-kort-
stikplads XM

• Pc-læsbar
• Indeholder:

– Firmware
– IEC-program
– Anvendelsesdata

• 512 MB hukommelse

X5
Tilslutning DC 24 V-forsyningsspænding
(2-polet tilslutning)

Tilslutningstype: Stikforbinder
• 1 leder: 0.25 mm2 – 2.5 mm2

• 2 leder: 0.5 mm2 – 1.5 mm2 (TWIN‑AEH1) )

X85
Tilslutning systembus 
(3-polet tilslutning)

Tilslutningstype: Stikforbinder, 1 leder: 0.25 mm2 – 0.75 mm2

X30
EtherCAT®/SBusPLUS-interface
(RJ45-bøsning)

Hurtig systembus SBusPLUS, der er baseret på EtherCAT®, til
mastertilslutning

X80
Engineering-interface
(RJ45-bøsning)

• TCP/IP
• Tilslutningsmuligheder: Engineering‑pc, visualisering, an-

den styring
• Engineering af alle komponenter fra SEW‑EURODRIVE,

der er tilsluttet på MOVI‑C® CONTROLLER, kan udføres
via MOVI‑C® CONTROLLER.

X40/X41
Feltbusinterface
(RJ45-bøsning)

Feltbusinterfaces til slavetilslutning:
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑N: PROFINET IO
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑E: EtherNet/IP™ eller

Modbus TCP (under forberedelse)
1) AEH: Kabelsko
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8.4 Tekniske data for PROFINET-interfacet

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Producent-id 010Ahex

Device ID 13dez

Tilslutningsteknik RJ45

Baudrate 100 MBaud, fuld dupleks

Netværksprotokoller ARP, ICMP

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

Anvendte portnumre 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC Ports (dynamisk via End
Point Mapper)

Conformance Class C

Applikationsprofiler PROFIsafe, PROFIenergy (under forberedelse)

Tilladte ledningstyper Fra kategori 5, klasse D iht. IEC 11801

Maksimal ledningslængde (switch til
switch)

100 m

Navn på GSD-fil GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-
ååååmmdd-hhmmss
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8.5 Portoversigt
8.5.1 Interfacebeskrivelse

Ethernet-interfacene på MOVI‑C® CONTROLLER har følgende funktioner:
• X30 – EtherCAT®/SBusPLUS-interface til mastertilslutning
• X80 – engineering-interface
• X40/X41 – feltbusinterfaces til slavetilslutning

8.5.2 Engineering-interface

Port TCP/
UDP

Funktion Berettigelse

21 TCP FTP Læse- og skriveadgang til filsystemet

23 TCP Telnet Læsning af OEM-diagnosedata

310 TCP Datastreaming Læse- og skriveadgang til alle indicerede pa-
rametre

11740 -
11743

TCP CODESYS Engineering Læsning og skrivning

1740 - 1743 UDP CODESYS Engineering Læsning og skrivning

8.5.3 PROFINET

Port TCP/
UDP

Funktion Berettigelse

Dynamisk
portbestem-
melse via
End Point
Mapper

UDP PROFINET DCE/RPC Læse- og skriveadgang til alle indicerede pa-
rametre

Ethertype 8892hex Procesdataudveksling Styrende forbindelse

Ethertype 88B5hex Address Editor fra SEW‑EURODRIVE Læse- og skriveadgang til adresseparametre
for Ethernet-interfacet

310 TCP Datastreaming Læse- og skriveadgang til alle indicerede pa-
rametre

161 UDP SNMP Læseadgang til MIB'er
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8.6 Måltegning MOVI‑C® CONTROLLER standard
MåltegningMOVI-C®CONTROLLERstandard
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