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1 Wskazówki ogólne
Zastosowanie dokumentacji
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1 Wskazówki ogólne
1.1 Zastosowanie dokumentacji

Niniejsza wersja dokumentacji jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi.
Niniejsza dokumentacja jest częścią składową produktu. Przeznaczona jest dla
wszystkich osób wykonujących prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uru-
chamiania i obsługi technicznej danego urządzenia.
Dokumentację należy udostępniać w czytelnym stanie. Należy zadbać o to, aby osoby
odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również osoby pracujące przy produk-
cie na własną odpowiedzialność, ze zrozumieniem przeczytały całą dokumentację.
W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się
z firmą SEW‑EURODRIVE.

1.2 Struktura wskazówek ostrzegawczych
1.2.1 Znaczenie słów sygnalizacyjnych

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację i  znaczenie słów sygnalizacyjnych
ostrzeżeń.

Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania
 ZAGROŻENIE Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 OSTRZEŻENIE Możliwa niebezpieczna sytuacja Śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 OSTROŻNIE Możliwa niebezpieczna sytuacja Lekkie obrażenia

UWAGA Możliwe szkody materialne. Uszkodzenie produktu lub jego oto-
czenia

WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada: uła-
twia pracę z produktem.

1.2.2 Budowa wskazówek ostrzegawczych, odnoszących się do fragmentu tekstu
Wskazówki ostrzegawcze, odnoszące się do fragmentu tekstu, dotyczą nie tylko czyn-
ności specjalnej, lecz wielu czynności w ramach tematu. Zastosowane symbole zagro-
żenia oznaczają zagrożenie ogólne albo specyficzne.
Poniżej podano formalną budowę wskazówki ostrzegawczej, odnoszącej się do frag-
mentu tekstu.

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki nieprzestrzegania.
• Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.
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1Wskazówki ogólne
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
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Znaczenie symboli zagrożenia
Znajdujące się we wskazówkach ostrzegawczych symbole zagrożenia mają następu-
jące znaczenie:

Symbol zagrożenia Znaczenie
Ogólne miejsce niebezpieczne

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia

Ostrzeżenie przed wiszącym ładunkiem

Ostrzeżenie przed automatycznym rozruchem

1.2.3 Budowa przynależnych wskazówek ostrzegawczych
Przynależne wskazówki ostrzegawcze są podane w instrukcji postępowania bezpo-
średnio przed niebezpiecznym krokiem.
Poniżej przedstawiono formalną budowę przynależnej wskazówki ostrzegawczej.

 SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło. Możliwe skutki nie-
przestrzegania. Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.

1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzegać informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Jest to warunkiem bez-
awaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialno-
ści za wady. Dlatego przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać do-
kumentację!
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1 Wskazówki ogólne
Wykluczenie odpowiedzialności
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1.4 Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzegać informacji zawartych w  niniejszej dokumentacji. Jest to podstawowym
warunkiem bezpiecznej eksploatacji. Tylko pod tym warunkiem produkty osiągają wy-
mienione właściwości oraz cechy wydajnościowe. Za uszczerbki na zdrowiu, szkody
materialne lub majątkowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania informacji zawartych
w  instrukcji obsługi, firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
SEW-EURODRIVE wyklucza w takich przypadkach odpowiedzialność za szkody ma-
terialne.

1.5 Dokumentacja uzupełniająca
W odniesieniu do wszystkich pozostałych komponentów obowiązuje przynależna do
nich dokumentacja.

1.6 Nazwy produktów i znaki towarowe

Wymienione w niniejszej dokumentacji nazwy produktów są znakami towarowymi albo
zarejestrowanymi znakami towarowymi danego posiadacza tytułu prawnego.

1.7 Prawa autorskie

©  2017  SEW‑EURODRIVE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowa-
nie – również fragmentów – edytowanie, a  także rozpowszechnianie niniejszej doku-
mentacji.
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2Wskazówki bezpieczeństwa
Uwagi wstępne

Podręcznik – MOVI-C® CONTROLLER standard z interfejsem sieci przemysłowej PROFINET IO 9

2 Wskazówki bezpieczeństwa
2.1 Uwagi wstępne

Zamieszczone poniżej podstawowe wskazówki bezpieczeństwa mają na celu uniknię-
cie obrażeń ciała oraz szkód materialnych i odnoszą się przede wszystkim do urzą-
dzeń wymienionych w niniejszej dokumentacji. Jeśli dodatkowo używane są inne kom-
ponenty, należy również przestrzegać dotyczących ich wskazówek ostrzegawczych
i wskazówek bezpieczeństwa.

2.2 Obowiązki użytkownika
Użytkownik ma obowiązek zapewnić przestrzeganie oraz stosowanie się do podsta-
wowych wskazówek bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, aby osoby odpowiedzialne
za instalację i eksploatację, jak również osoby pracujące przy produkcie na własną od-
powiedzialność, ze zrozumieniem przeczytały całą dokumentację.
Użytkownik powinien upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej prace wykonywa-
ne są tylko przez wykwalifikowany personel:
• Ustawianie i montaż
• Instalacja i podłączanie
• Uruchomienie
• Konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
• Wycofanie z eksploatacji
• Demontaż
Należy upewnić się, że wszystkie osoby wykonujące prace przy produkcie przestrze-
gają wymienionych poniżej przepisów, postanowień, dokumentacji oraz wskazówek:
• krajowych i regionalnych przepisów BHP
• tabliczek ostrzegawczych i tabliczek bezpieczeństwa na urządzeniu
• wszelkiej innej dokumentacji dot. projektu, wskazówek montażowych oraz instruk-

cji uruchamiania, jak również schematów połączeń
• nie należy montować, instalować lub uruchamiać uszkodzonych urządzeń
• wszystkich specyficznych dla urządzenia zaleceń i postanowień
Należy upewnić się, że instalacje, w których zamontowane jest urządzenie, są wypo-
sażone w dodatkowe urządzenia nadzorujące i ochronne. Należy przy tym przestrze-
gać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz ustaw o  technicznych środkach
roboczych, a także przepisów o zapobieganiu wypadkom.
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2 Wskazówki bezpieczeństwa
Grupa docelowa
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2.3 Grupa docelowa

Specjaliści w za-
kresie prac mecha-
nicznych

Wszelkie prace mechaniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowa-
nych pracowników o odpowiednim wykształceniu. Specjalistami w  rozumieniu niniej-
szej dokumentacji są osoby, które znają budowę, instalację mechaniczną, sposoby
usuwania zakłóceń i konserwacji danego produktu oraz posiadają następujące kwalifi-
kacje:
• kwalifikacje w zakresie mechaniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
• znajomość niniejszej dokumentacji

Specjaliści w za-
kresie prac elek-
trycznych

Wszelkie prace elektrotechniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifi-
kowanych elektryków o  odpowiednim wykształceniu. Wykwalifikowanymi elektrykami
w  rozumieniu niniejszej dokumentacji są osoby, które znają instalację elektryczną,
sposób uruchamiania, sposoby usuwania zakłóceń i  utrzymywania sprawności
technicznej danego produktu oraz posiadają następujące kwalifikacje:
• kwalifikacje w zakresie elektrotechniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
• znajomość niniejszej dokumentacji

Kwalifikacje dodat-
kowe

Osoby te muszą ponadto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dot. bezpieczeń-
stwa oraz odpowiednimi zasadami, a  także innymi, wymienionymi w niniejszej doku-
mentacji normami, dyrektywami i  ustawami. Osoby te muszą posiadać wyraźne
uprawnienia do uruchamiania, programowania, parametryzacji, oznakowywania i uzie-
miania urządzeń, układów i obwodów prądowych.

Osoby
przeszkolone

Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i utyliza-
cji mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Szkole-
nia te powinny umożliwić tymże osobom wykonywanie wymaganych czynności oraz
etapów prac w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami.

2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w szafie rozdzielczej w  instalacjach elek-
trycznych lub maszynach.
W przypadku montażu w instalacjach elektrycznych lub maszynach uruchomienie jest
niedozwolone do momentu stwierdzenia zgodności maszyny z  lokalnymi przepisami
ustawowymi i  dyrektywami. Na terytorium Unii Europejskiej należy przestrzegać np.
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy EMC 2014/30/UE. Przestrzegać
należy również normy EN  60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn  –  Wyposażenie elek-
tryczne maszyn).
Dane techniczne i warunki podłączania można znaleźć na tabliczce znamionowej oraz
w rozdziale "Dane techniczne" w niniejszej dokumentacji. Należy bezwzględnie prze-
strzegać wszelkich informacji dotyczących danych technicznych i warunków.
Jeżeli urządzenie jest używane niezgodnie z przeznaczeniem lub w nieprawidłowy
sposób, istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała lub spowo-
dowania szkód materialnych.

2.4.1 Zastosowania dźwignicowe
Aby uniknąć zagrożenia dla życia ze względu na spadającą dźwignicę, należy pod-
czas użytkowania urządzenia w zastosowaniach dźwignicowych przestrzegać nastę-
pujących zasad:
• Należy stosować zabezpieczenia mechaniczne.
• Należy przeprowadzić uruchomienie dźwignicy.
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2Wskazówki bezpieczeństwa
Funkcjonalna technika bezpieczeństwa pracy
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2.5 Funkcjonalna technika bezpieczeństwa pracy
Jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w dokumentacji, urządzenie nie może pełnić żad-
nych funkcji bezpieczeństwa bez nadrzędnych systemów bezpieczeństwa.

2.6 Transport

Natychmiast po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić ją pod względem uszkodzeń
transportowych. Informacje o  uszkodzeniach powstałych w  czasie transportu należy
natychmiast zgłosić przedsiębiorstwu transportowemu. Jeśli urządzenie jest uszko-
dzone, nie należy go montować, instalować ani uruchamiać.
Podczas transportu należy przestrzegać następujących wskazówek:
• Należy zadbać o  to, aby podczas transportu urządzenie nie było narażone na

uszkodzenia mechaniczne.
W razie potrzeby używać odpowiednich środków transportowych o dostatecznych wy-
miarach.
Przestrzegać wskazówek na temat warunków klimatycznych, zgodnie z  rozdziałem
"Dane techniczne" w niniejszej dokumentacji.

2.7 Ustawianie/montaż
Zwracać uwagę na to, aby ustawienie i chłodzenie urządzenia było zgodne z przepisa-
mi zawartymi w niniejszej dokumentacji.
Chronić urządzenie przed nadmiernym obciążeniem mechanicznym. Urządzenie oraz
jego elementy wyposażenia nie mogą wystawać na przejścia i drogi przejazdu. Szcze-
gólnie podczas transportu i manewrowania należy uważać, aby nie wygiąć żadnych
elementów i nie zmienić odstępów izolacyjnych. Komponenty elektryczne nie mogą
zostać uszkodzone mechanicznie ani zniszczone.
Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale "Instalacja mechaniczna" w dokumen-
tacji.

2.7.1 Ograniczenia zastosowania
Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są nastę-
pujące zastosowania:
• zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem
• zastosowanie w otoczeniu ze szkodliwymi olejami, kwasami, gazami, oparami, py-

łami i promieniowaniem
• zastosowanie w aplikacjach, w których występują intensywne drgania i obciążenia

mechaniczne, wykraczające poza zakres normy EN 61800-5-1
• zastosowanie na wysokości ponad 4000 m n.p.m.
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2.8 Instalacja elektryczna

Należy zadbać o to, aby po podłączeniu instalacji elektrycznej zostały prawidłowo za-
łożone wszystkie niezbędne pokrywy.
Środki i  urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np.
EN 60204-1 lub EN 61800-5-1).

2.8.1 Wymagany środek ochronny
Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z uziemieniem ochronnym.

2.9 Systemy magistrali
Za pomocą systemu magistrali możliwe jest dostosowanie elektronicznych komponen-
tów napędowych w szerokim zakresie do warunków instalacji. W związku z tym istnie-
je zagrożenie, że niezauważalna z zewnątrz zmiana parametrów może doprowadzić
do nieoczekiwanego, a przy tym niekontrolowanego działania systemu i wpłynąć ne-
gatywnie na bezpieczeństwo eksploatacji, dostępność systemu lub bezpieczeństwo
danych.
Zwłaszcza w przypadku sieci opartych na standardzie Ethernet i złączy do programo-
wania należy wykluczyć dostęp osób nieupoważnionych.
Zastosowanie standardów bezpieczeństwa obowiązujących w branży IT uzupełnia
ochronę przed dostępem do portów. Przegląd portów można znaleźć w danych tech-
nicznych używanego urządzenia.
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3 Wprowadzenie
3.1 Informacje ogólne
3.1.1 Oznaczenie skrócone

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące skrócone oznaczenie produktu.

Oznaczenie typu Oznaczenie skrócone
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A MOVI‑C® CONTROLLER

Sterownik nadrzędny PLC

3.1.2 Zawartość podręcznika
W niniejszym podręczniku opisano:
• montaż sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
• złącza oraz diody sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
• dostęp programistyczny do sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
• konfigurację oraz uruchamianie sterownika MOVI‑C® CONTROLLER z interfejsem

sieci przemysłowej PROFINET IO

3.1.3 Literatura szczegółowa
Do łatwego i  efektywnego programowania sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
oprócz niniejszego podręcznika należy zamówić również następującą dokumentację
szczegółową:
• Podręcznik "Automatyzacja z zastosowaniem sterownika

MOVI‑C® CONTROLLER"
• Podręcznik produktu "Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® modular"
• Podręcznik produktu "Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® system"
Należy używać zawsze aktualnego wydania dokumentacji oraz aktualnej wersji opro-
gramowania.
Na stronie internetowej firmy SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) można
znaleźć duży wybór dokumentacji dostępnej do pobrania w różnych językach. W razie
potrzeby można zamówić w  firmie SEW‑EURODRIVE dokumentację w wersji druko-
wanej.
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3.2 MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
MOVI‑C® CONTROLLER standardUHX25A

Sterownik MOVI‑C®  CONTROLLER klasy wydajności "standard" to kontroler ruchu
przeznaczony do zaawansowanych zadań automatyzacji. Działający w czasie rzeczy-
wistym system operacyjny zapewnia bardzo krótkie czasy reakcji, jak również wydajne
połączenie magistrali systemowych SEW‑EURODRIVE oraz standardowych sieci
przemysłowych.
MOVI‑C® CONTROLLER nadaje się do automatyzacji maszyn oraz stanowisk produk-
cyjnych wyposażonych w maks. 2 osie z interpolacją oraz 6 osi pomocniczych, w za-
leżności od wielkości programu aplikacyjnego. Urządzenie jest stosowane jako ste-
rownik modułów do złożonych zadań sterowania ruchem, takich jak np. krzywka elek-
troniczna i robotyka.

3.2.1 Warianty urządzenia
Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER jest dostępny w formacie booksize (książkowym)
z wymienionymi poniżej interfejsami sieci przemysłowej do montażu w szafie rozdziel-
czej.

Wariant urządzenia Interfejs sieci przemysłowej
UHX25A-N MOVI‑C® CONTROLLER z interfejsem sieci przemysłowej

PROFINET IO do podłączania urządzenia podrzędnego

UHX25A-E MOVI‑C® CONTROLLER z interfejsem sieci przemysłowej
EtherNet/IPTM lub Modbus TCP do podłączania urządzenia
podrzędnego (w przygotowaniu)

3.2.2 Tabliczka znamionowa

20322177803

3.2.3 Klucz identyfikacyjny
W poniższej tabeli przedstawiono schemat klucza identyfikacyjnego:

Przykład: UHX25A-N
Nazwa pro-
duktu

UHX MOVI‑C® CONTROLLER

Seria 25 Standard

Wersja A Stan wersji

Warianty N • N = z interfejsem sieci przemysłowej PROFINET IO
• E = z interfejsem sieci przemysłowej EtherNet/IP™ lub

Modbus TCP (w przygotowaniu) 24
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3.2.4 Przegląd złączy komunikacyjnych
 Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER jest wyposażony w liczne złącza komunikacyjne:
• Złącza komunikacyjne Ethernet służą do programowania sterownika

MOVI‑C® CONTROLLER, do podłączania panelu sterowania, jak również do ko-
munikacji z innymi urządzeniami w sieci Ethernet (np. z programowalnym sterow-
nikiem logicznym).

• Złącze EtherCAT®/SBusPLUS służy do sterowania falownikami aplikacyjnymi, modu-
łami I/O oraz innymi komponentami podrzędnymi EtherCAT®.
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+UZ
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X5

24V
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-UZ
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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] Napięcie sieciowe [5] MOVI‑C® CONTROLLER
[2] Złącze sieci przemysłowej [6] Zespół osi MOVIDRIVE® modular
[3] Złącze do programowania [7] MOVIDRIVE® system
[4] Złącze EtherCAT®/SBusPLUS
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Złącze do programowania
Przy użyciu tego złącza (X80) można realizować następujące funkcje:
• Programowanie sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
• Wizualizacja na komputerze (np. złącze OPC)
• Integracja z poziomem sterowania
Programowanie sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER obejmuje następujące czynno-
ści:
• Konfiguracja
• Parametryzacja
• Tworzenie programów
Do programowania służy oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE®. Oprogramowa-
nie to posiada wiele wydajnych komponentów, służących do uruchamiania i diagnosty-
ki wszystkich podłączonych urządzeń firmy SEW‑EURODRIVE.

Złącze EtherCAT®/SBusPLUS

Przez złącze EtherCAT®/SBusPLUS (X30) można podłączyć do sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER następujące urządzenia:
• Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® modular
• Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® system
• System I/O MOVI‑PLC® C
• Komponenty innych producentów za pomocą pliku projektowania ETG
Maksymalna liczba falowników aplikacyjnych możliwych do podłączenia do sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER wynosi 8.

Magistrala systemowa CAN 1
W przygotowaniu

Interfejs sieci przemysłowej
Przez interfejsy sieci przemysłowej (X40, X41) można podłączyć sterownik
MOVI‑C® CONTROLLER do programowalnego sterownika logicznego (PLC).
Interfejs sieci przemysłowej jest wbudowany w sterowniku MOVI‑C® CONTROLLER.

3.2.5 Karta pamięci SD OMH25A
Karta pamięci SD (Secure Digital Memory Card) jest niezbędna do działania sterowni-
ka MOVI‑C® CONTROLLER i zawiera oprogramowanie sprzętowe, program IEC, da-
ne użytkownika (np. receptury), jak również zestawy parametrów falowników podrzęd-
nych MOVI‑C® firmy SEW‑EURODRIVE. Można jej używać do zapisywania kopii bez-
pieczeństwa danych oraz do automatycznej parametryzacji w przypadku wymiany osi.
Kartę pamięci SD OMH25A wkłada się do  gniazda karty pamięci (XM) sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER.
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3.3 Oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE®
OprogramowanieinżynieryjneMOVISUITE®

Nowe oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE® to platforma do obsługi wszystkich
sprzętowych i programowych komponentów sterowników MOVI‑C®.
Wymienione poniżej urządzenia MOVI‑C® są aktualnie obsługiwane przez oprogramo-
wanie MOVISUITE®:
• MOVI‑C® CONTROLLER
• Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® modular, moduł jednoosiowy oraz moduł dwu-

osiowy
• Falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® system
Za pomocą oprogramowania MOVISUITE® można w sposób komfortowy wykonywać
następujące zadania związane z programowaniem:
• Projektowanie
• Uruchomienie
• Parametryzacja
• Tworzenie programów
• Diagnostyka

3.3.1 Zalety MOVISUITE®

Oprogramowanie MOVISUITE® ma następujące zalety:
• łatwa i intuicyjna obsługa
• zarządzanie projektami w celu zapisywania urządzeń i zestawów danych
• komfortowe przekazywanie projektów za pomocą funkcji automatycznego tworze-

nia wiadomości e-mail
• automatyczne tworzenie projektów z zeskanowanych urządzeń
• przygotowywanie uruchomienia w  fazie projektowania również bez podłączonych

urządzeń
• budowa układu przeniesienia napędu od silnika do przekładni z  zastosowaniem

katalogu produktów lub też automatycznej identyfikacji danych motoreduktora na
podstawie odczytu elektronicznej tabliczki znamionowej zapisanej w enkoderze sil-
nika

• katalog produktów umożliwiający wybór enkoderów, hamulców, trybów regulacji,
jednostek użytkownika

• udostępnianie standardowych układów przeniesienia napędu oraz FCB (Function
Control Block), połączone funkcje napędów

• komfortowe, graficzne uruchamianie oraz parametryzacja układu przeniesienia na-
pędu

• widok funkcji z przeglądem statusu podłączonych urządzeń
• tworzenie logicznego obrazu systemu w widoku funkcji dzięki tworzeniu dowolnej

struktury urządzeń
• łatwe uruchamianie różnych trybów obsługi ręcznej
• szczegółowe komunikaty oraz procedury usuwania błędów
• wykrywanie i wsparcie w razie wymiany urządzenia
• funkcje synchronizacji danych w urządzeniach
• zarządzanie danymi z oznaczonymi jednoznacznie kierunkami transferu w  przy-

padku przesyłu danych
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• diagnostyka napędów za pomocą zintegrowanego oscyloskopu zawierającego na-
wet 10 kanałów rejestracji

• integracja edytora IEC do programowania sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
• integracja modułów MOVIKIT®  MultiMotion (w  przygotowaniu kolejne moduły

MOVIKIT®)
• długookresowa rejestracja danych na dysku twardym komputera

24
77

62
70

/P
L 

– 
12

/2
01

7



4Wskazówki dotyczące instalacji
Instalacja mechaniczna

Podręcznik – MOVI-C® CONTROLLER standard z interfejsem sieci przemysłowej PROFINET IO 19

4 Wskazówki dotyczące instalacji
4.1 Instalacja mechaniczna

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo wystąpienia obrażeń ciała i szkód materialnych.
Nie instalować wadliwych lub uszkodzonych sterowników MOVI‑C® CONTROLLER.
• Przed każdym zamontowaniem sprawdzić urządzenie pod względem uszkodzeń

zewnętrznych i wymienić uszkodzone urządzenie.

4.1.1 Minimalna wolna przestrzeń oraz pozycja montażu
Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER montuje się w szafie rozdzielczej. Podczas mon-
tażu należy przestrzegać następujących zaleceń:
• W celu zapewnienia niezakłóconego chłodzenia sterownika

MOVI‑C® CONTROLLER, powyżej oraz poniżej urządzenia należy pozostawić co
najmniej 100 mm wolnej przestrzeni od obudowy. W obrębie tej wolnej przestrzeni
nie wolno ograniczać cyrkulacji powietrza kablami lub innymi materiałami monta-
żowymi.

• Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER nie może znajdować się w obszarze strumie-
nia powietrza wywiewanego z innych urządzeń.

• Wolna przestrzeń z boku nie jest konieczna. Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER i
inne urządzenia (np. MOVIDRIVE® modular) można montować w rzędzie.

• Urządzenia należy montować tylko w  pionie. Montaż w  pozycji poziomej, po-
przecznej lub odwróconej jest niedozwolony.

Sterownik MOVI-C® CONTROLLER montuje się na szynie montażowej (DIN).

4.2 Instalacja elektryczna
 

WSKAZÓWKA
Instalacja z bezpieczną separacją.
Urządzenie spełnia wymogi bezpiecznej separacji przyłączy mocy i układów elektro-
nicznych zgodnie z normą EN 61800-5-1. Aby zapewnić bezpieczną separację, pod-
łączone obwody sygnałowe muszą spełniać wymagania zgodne z przepisami SELV
(Safe Extremly Low Voltage) lub PELV (Protective Extra Low Voltage). Instalacja mu-
si spełniać wymagania bezpiecznej separacji.
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4.2.1 Ekranowanie i układanie przewodów magistrali

UWAGA
Zagrożenie ze strony przepływającego prądu wyrównawczego na skutek nieprawi-
dłowego rodzaju, ekranowania i/lub ułożenia przewodów magistrali.
Możliwe szkody materialne.
• W przypadku wahań potencjału ziemi przez ekran podłączony obustronnie i połą-

czony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd wyrównawczy. W takim przy-
padku należy zapewnić wystarczające połączenie wyrównawcze zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami IEC.

Stosować wyłącznie ekranowane przewody i elementy połączeniowe spełniające rów-
nież wymagania kategorii 5, klasy D wg IEC 11801 wydanie 2.0.
Prawidłowe ekranowanie przewodu magistrali zapewnia tłumienie zakłóceń elektrycz-
nych, jakie mogą występować w  otoczeniu przemysłowym. Opisane niżej działania
umożliwiają osiągnięcie najlepszych właściwości ekranowania:
• Śruby mocujące wtyczek, modułów i przewodów wyrównawczych dokręcać ręką.
• Stosować wyłącznie wtyczki w obudowie metalowej lub metalizowanej.
• Podłączyć ekran we wtyczce na dużej powierzchni.
• Ekran przewodu magistrali podłączyć z obu stron.
• Przewodów sygnałowych i przewodów magistrali nie układać równolegle z przewo-

dami zasilającymi (przewody zasilające silnika), lecz w miarę możliwości w osob-
nych kanałach kablowych.

• W środowisku przemysłowym stosować metalowe uziemione wieszaki kablowe.
• Przewody sygnałowe i szynę wyrównawczą ułożyć najkrótszą drogą w niewielkiej

odległości od siebie.
• Unikać przedłużania przewodów magistrali za pomocą złączy wtykowych.
• Przewód magistrali prowadzić wzdłuż istniejącej powierzchni masy.
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4.2.2 Opis funkcji zacisków

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: Widok z góry B: Widok z przodu

Nr Opis Zacisk Funkcja
[1] Przyłącze napięcia zasilającego

DC 24 V
(złącze 2-pinowe)

X5 Napięcie zasilające DC 24 V

[2] Złącze EtherCAT®/SBusPLUS 
(gniazdo RJ45)

X30 Przyłącze urządzenia nadrzędnego EtherCAT®/
SBusPLUS

[3] Przyłącze magistrali systemowej
(złącze 3-pinowe)

X85 Magistrala systemowa CAN 1

[4] Przycisk reset T1 Reset

[5] Przełącznik DIP S3 • Pozycja dolna:
standardowy adres IP złącza do programowa-
nia X80: 192.168.10.4 (nie można go zmienić)

• Pozycja górna:
ustawiony przez użytkownika adres IP na kar-
cie pamięci SD 
(ustawiony fabrycznie standardowy adres IP
złącza do programowania X80: 192.168.10.4)24
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Nr Opis Zacisk Funkcja
[6] Gniazdo karty pamięci SD XM Gniazdo na kartę pamięci SD OMH25A (element

sterownika zawierający oprogramowanie sprzęto-
we, program IEC, dane użytkownika)
WSKAZÓWKA: Podczas wkładania karty pamięci
SD należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu:
tabliczka znamionowa musi znajdować się po pra-
wej stronie karty pamięci SD.

[7] Złącze do programowania
(gniazdo RJ45)

X80 Przyłącze komputera do programowania
Standardowy adres IP: 192.168.10.4
(w zależności od ustawienia przełącznika DIP S3)

[8] Interfejs sieci przemysłowej
(gniazdo RJ45)

X40/X41 • MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-N: przyłą-
cze urządzenia podrzędnego PROFINET IO

• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-E: przyłą-
cze urządzenia podrzędnego EtherNet/IP™
lub Modbus TCP (w przygotowaniu)

4.2.3 Zasilanie
 Do zasilania używany jest zewnętrzny zasilacz DC 24 V:
• Pobór mocy Pmaks. = 10 W
• Pobór prądu Imaks. = 420 mA (w przypadku napięcia zasilającego DC 24 V)
Maks. dozwolona długość przewodu zasilającego DC 24 V wynosi 30 m.

Schemat połączeń

X5

X30

X85

L/A

L5

+

-

+24 V

GND
DC 24 V

20412836747
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4.2.4 Podłączanie komputera do programowania
Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER podłącza się przez złącze do programowania X80
(wtyczka RJ45) do komputera do programowania lub innych urządzeń sieci (np. syste-
mów wizualizacji). Komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci Ethernet.
Urządzenie podłącza się do innego urządzenia sieci za pomocą ekranowanej skrętki
kategorii 5, klasy D wg normy IEC 11081, wydanie 2.0.

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

20411710475

WSKAZÓWKA
Zgodnie ze standardem IEEE  802.3, edycja 200 maks. długość przewodu do sieci
Ethernet 10  Mbodów/100  Mbodów/1000  Mbodów (10BaseT/100BaseT/1000BaseT)
pomiędzy 2 urządzeniami sieci wynosi 100 m.
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4.2.5 Podłączanie urządzenia nadrzędnego EtherCAT®/SBusPLUS

Sterownik MOVI‑C®  CONTROLLER służy jako urządzenie nadrzędne EtherCAT®/
SBusPLUS dla podrzędnych falowników aplikacyjnych (urządzenia podrzędne
EtherCAT®/SBusPLUS). Komunikacja odbywa się za pośrednictwem bazującej na stan-
dardzie EtherCAT® szybkiej magistrali systemowej SBusPLUS (zacisk X30).

Topologia magistrali EtherCAT®/SBusPLUS

EtherCAT®/SBusPLUS służy do liniowej struktury magistrali z wtyczkami RJ45. Urządze-
nia podrzędne EtherCAT®/SBusPLUS podłącza się za pomocą ekranowanej skrętki.

WSKAZÓWKA
Zgodnie ze standardem IEEE 802.3, edycja 200 maks. długość przewodu dla sieci
Ethernet 10  Mbodów/100  Mbodów (10BaseT/100BaseT) pomiędzy  2 urządzeniami
EtherCAT®/SBusPLUS wynosi 100 m.

Zakończenie magistrali
Zakończenie magistrali (np. za pomocą terminatorów magistrali) nie jest konieczne.
Jeśli do jednego urządzenia nie zostanie podłączone kolejne urządzenie, jest to auto-
matycznie wykrywane.

Adres stacji roboczej
Urządzenia EtherCAT®/SBusPLUS firmy SEW-EURODRIVE nie mają adresu ustawiane-
go w urządzeniu. Są one rozpoznawane w strukturze magistrali na podstawie pozycji
i  otrzymują wtedy adres przydzielany przez urządzenie nadrzędne EtherCAT®/
SBusPLUS.
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4.2.6 Podłączanie magistrali systemowej CAN
W przygotowaniu

4.2.7 Podłączanie urządzenia podrzędnego sieci przemysłowej
Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER służy jako podrzędne urządzenie sieci przemysło-
wej dla programowalnego sterownika logicznego (urządzenie nadrzędne sieci przemy-
słowej). Komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci Ethernet.
Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER podłącza się do sieci Ethernet za pomocą nastę-
pujących zacisków:
• X40 (wtyczka RJ45)
• X41 (wtyczka RJ45)
Urządzenie podłącza się do innego urządzenia sieci za pomocą ekranowanej skrętki
kategorii 5, klasy D wg normy IEC 11081, wydanie 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

WSKAZÓWKA
Zgodnie ze standardem IEEE 802.3, edycja 200 maks. długość przewodu dla sieci
Ethernet 10  Mbodów/100  Mbodów (10BaseT/100BaseT) pomiędzy  2 urządzeniami
sieci wynosi 100 m.
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Wbudowany przełącznik Ethernet
Urządzenie posiada wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet do podłączenia urzą-
dzeń sieci przemysłowej. Obsługiwane są następujące topologie sieci:
• Topologia drzewa
• Topologia gwiazdy
• Topologia liniowa
• Topologia pierścieniowa

Auto Crossing

Oba wyprowadzone na zewnątrz porty przełącznika Ethernet mają funkcję Auto Cros-
sing. Do połączenia z  następnym urządzeniem sieci Ethernet można użyć zarówno
kabla krosowego (patch cord), jak i kabla krosowanego (cross over).

Autonegocjacja

Podczas nawiązywania połączenia z następnym urządzeniem obydwa urządzenia
Ethernet negocjują prędkość transmisji oraz tryb dupleksowy. Oba porty połączone
przez Ethernet obsługują funkcję autonegocjacji i  pracują z  prędkością transmisji
100 Mbit lub 10 Mbit w trybie pełnodupleksowym lub półdupleksowym.
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4.3 Podłączenie zacisków

WSKAZÓWKA
Wewnętrzne potencjały masy:
Wewnętrzny potencjał masy jest oznaczony w poniższej tabeli skrótem GND.

WSKAZÓWKA
Adnotacja "zarezerwowany" oznacza, że do tego przyłącza nie wolno podłączać żad-
nego kabla.

Widok Zacisk Podłączenie Opis skrócony

GND

24V X5:24V VI24 V Napięcie zasilające 24 V DC

X5:GND GND Potencjał odniesienia

1

8

X30 Szybka magistrala systemowa oparta na
EtherCAT® SBusPLUS

3

2

1
X85:1 DGND Potencjał odniesienia

X85:2 CAN 1H Magistrala systemowa CAN 1 High

X85:3 CAN 1L Magistrala systemowa CAN 1 Low

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

1

8

X80:1 TX+ DA+ Przewód nadawczy
(+)

Para dwukierunkowa A

X80:2 TX- DA- Przewód nadawczy (-) Para dwukierunkowa A

X80:3 RX+ DB+ Przewód odbiorczy
(+)

Para dwukierunkowa B

X80:4 Zarezerwowa-
ny

DC+ – Para dwukierunkowa C

X80:5 Zarezerwowa-
ny

DC- – Para dwukierunkowa C

X80:6 RX- DB- Przewód odbiorczy (-) Para dwukierunkowa B

X80:7 Zarezerwowa-
ny

DD+ – Para dwukierunkowa D

X80:8 Zarezerwowa-
ny

DD- – Para dwukierunkowa D
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Widok Zacisk Podłączenie Opis skrócony

1

8

X40/X41:1 TX+ Przewód nadawczy (+)

X40/X41:2 TX- Przewód nadawczy (-)

X40/X41:3 RX+ Przewód odbiorczy (+)

X40/X41:4 Zarezerwowany –

X40/X41:5 Zarezerwowany –

X40/X41:6 RX- Przewód odbiorczy (-)

X40/X41:7 Zarezerwowany –

X40/X41:8 Zarezerwowany –

4.4 Diody stanu

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: Widok z góry B: Widok z przodu
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[1] L/A: stan połączenia EtherCAT®/SBusPLUS

[2] L5: stan magistrali systemowej CAN (jeszcze nie jest obsługiwana)
[3] L1: stan oprogramowania sprzętowego sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
[4] L2: stan programu IEC
[5] L3: Zarezerwowany
[6] L4: stan magistrali systemowej SBusPLUS (jeszcze nie jest obsługiwana)
[7] L/A: stan połączenia do programowania
[8] US1: stan roboczy sieci przemysłowej
[9] BF: błąd magistrali

[10] L/A: stan połączenia sieci przemysłowej
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4.4.1 Dioda stanu "L1"
Wskazuje stan oprogramowania sprzętowego zarówno w fazie uruchamiania, jak rów-
nież podczas eksploatacji.

Podczas fazy uruchamiania

Stan Możliwa przyczyna Działanie
Czerwona Oprogramowanie sprzętowe

urządzenia nie uruchamia się.
Zwrócić się do działu obsługi
klienta firmy
SEW‑EURODRIVE.

Pomarańczowa Karta pamięci SD nie została
włożona.

Włożyć kartę pamięci SD do
urządzenia.

System plików na karcie pa-
mięci SD jest uszkodzony.

Zwrócić się do działu obsługi
klienta firmy
SEW‑EURODRIVE.

Zielona Karta pamięci SD ma niepra-
widłową zawartość.

Zwrócić się do działu obsługi
klienta firmy
SEW‑EURODRIVE.

Czerwona, miga
z częst. 1 Hz

Karta pamięci SD ma niepra-
widłową zawartość.
Oprogramowanie sprzętowe
urządzenia jest wadliwe.

Zwrócić się do działu obsługi
klienta firmy
SEW‑EURODRIVE.

Podczas eksploatacji

Stan Możliwa przyczyna Działanie
Zielona, miga
z częst. 0,5 Hz

Oprogramowanie sprzętowe
urządzenia działa prawidłowo.

–

Czerwona, miga
z częst. 0,5 Hz

Oprogramowanie sprzętowe
urządzenia jest wadliwe.

Zwrócić się do działu obsługi
klienta firmy
SEW‑EURODRIVE.

4.4.2 Dioda stanu "L2"
Wskazuje stan programu IEC.

Stan Możliwa przyczyna Działanie
Wył. Nie wczytano programu IEC. Wczytać program IEC do

urządzenia.

Pomarańczowa, mi-
ga z częst. 0,5 Hz

Zatrzymana praca programu. Uruchomić program IEC.

Czerwona, miga
z częst. 0,5 Hz

Program IEC jest wadliwy. Sprawdzić i skorygować pro-
gram IEC.

Zielona, miga
z częst. 0,5 Hz

Program IEC działa prawidło-
wo.

–
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4.4.3 Dioda stanu "L3"
 

Dioda Znaczenie
– Jest zarezerwowana.

4.4.4 Dioda stanu "US1"
Sygnalizuje stan roboczy sieci przemysłowej. Dioda stanu "US1" spełnia oraz rozsze-
rza wymagania AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Stan Możliwa przyczyna Działanie
Zielona Elektronika sieci przemysłowej

działa prawidłowo.
–

Zielona, miga
Świeci się: 0,5 s
Wyłączona: 3 s

Elektronika sieci przemysłowej
jest w trybie oszczędzania
energii (tryb gotowości).

–

Pomarańczowa, mi-
ga
Świeci się: 0,25 s
Wyłączona: 0,25 s

Elektronika sieci przemysłowej
uruchamia się właśnie po zre-
setowaniu.

–

Czerwona Błąd sprzętowy urządzenia. Wyłączyć i włączyć urządze-
nie.
W przypadku ponownego wy-
stąpienia zwrócić się do działu
obsługi klienta firmy SEW-
EURODRIVE.
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4.4.5 Dioda stanu "BF" (BUS FAULT)
Wskazuje błąd magistrali. Dioda stanu "BF" spełnia oraz rozszerza wymagania AIDA
(AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Stan Możliwa przyczyna Działanie
Wył. Istnieje połączenie sterujące

z systemem nadrzędnym sieci
przemysłowej (programowalny
sterownik logiczny).

–

Pomarańczowa Urządzenie podrzędne sieci
przemysłowej nie obsługuje
zaprojektowanych funkcji
w systemie nadrzędnym sieci
przemysłowej.

Zaprojektować ponownie.

Czerwona • Nawiązanie połączenia
z systemem nadrzędnym
sieci przemysłowej nie po-
wiodło się.

• Połączenie z systemem
nadrzędnym sieci przemy-
słowej zostało przerwane.

Sprawdzić nazwę urządzenia
PROFINET w systemie nad-
rzędnym sieci przemysłowej i
urządzeniu podrzędnym sieci
przemysłowej.

4.4.6 Diody stanu "L/A" (Link/Activity)
Wskazują stan połączenia sieci Ethernet.

Dioda statusu Znaczenie
Zielona Nawiązane połączenie z siecią Ethernet.

Złącze EtherCAT®/SBusPLUS: Zielona,
miga

Trwa właśnie wymiana danych przez Ethernet.

Złącze do programowania oraz inter-
fejs sieci przemysłowej: Pomarań-
czowa, miga

Trwa właśnie wymiana danych przez Ethernet.

Wył. Brak połączenia z siecią Ethernet.
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5 Uruchamianie za pomocą PROFINET IO
5.1 Przemysłowe sieci Ethernet
5.1.1 Adres TCP/IP i podsieci

Ustawienia adresów protokołu TCP/IP można wprowadzić za pomocą następujących
parametrów:
• Adres MAC
• Adres IP
• Maska podsieci
• Bramka domyślna
W celu prawidłowego ustawienia tych parametrów w niniejszym rozdziale objaśniono
mechanizmy adresowania oraz podział sieci TCP/IP na podsieci.

5.1.2 Adres MAC
Podstawą wszystkich ustawień adresów jest adres MAC (Media Access Controller).
Adres MAC urządzenia Ethernet to unikalna na skalę światową wartość 6-bajtowa
(48 bitów). Urządzenia Ethernet firmy SEW‑EURODRIVE mają adres MAC 00-0F-69-
xx-xx-xx.
Używanie adresu MAC w przypadku większych sieci jest trudne. Dlatego też stosuje
się nadawane dowolnie adresy IP.

5.1.3 Adres IP
Adres IP jest wartością 32-bitową, która jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci.
Adres IP tworzą 4 liczby dziesiętne oddzielone od siebie kropką.
Każda liczba dziesiętna oznacza 1 bajt (8 bitów) adresu i można ją przedstawić rów-
nież w postaci binarnej:

Przykład adresu IP: 192.168.10.4
Bajt Zapis dziesiętny Zapis binarny

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

Adres IP składa się z adresu sieci oraz adresu urządzenia.
Od klasy sieci i maski podsieci zależy, która część adresu IP oznacza sieć, a która
część identyfikuje urządzenie.
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5.1.4 Klasa sieci
Pierwszy bajt adresu IP określa klasę sieci, a tym samym podział na adres sieci i ad-
res urządzenia:

Zakres warto-
ści

(bajt 1 adresu
IP)

Klasa sie-
ci

Przykład: Pełny adres
sieci

Znaczenie

0 – 127 A 10.1.22.3
10 = adres sieci
1.22.3 = adres urządzenia

128 – 191 B 172.16.52.4
172.16 = adres sieci
52.4 = adres urządzenia

192 – 223 C 192.168.10.4
192.168.10 = adres sieci
4 = adres urządzenia

Adresy urządzeń, które w postaci binarnej składają się tylko z zer lub jedynek, są nie-
dozwolone. Najniższy adres (wszystkie bity są zerami) opisuje samą sieć, zaś najwyż-
szy adres (wszystkie bity są jedynkami) jest zarezerwowany dla trybu rozgłoszeniowe-
go.
Dla wielu sieci taki ogólny podział jest niewystarczający. Sieci te wykorzystują dodat-
kowo ustawianą bezpośrednio maskę podsieci.

5.1.5 Maska podsieci
Maska podsieci pozwala na jeszcze dokładniejszy podział na klasy sieci. Maskę pod-
sieci, podobnie jak adres IP, tworzą 4 liczby dziesiętne oddzielone od siebie kropką.
Każda liczba dziesiętna oznacza 1 bajt (8 bitów) maski podsieci i można ją przedsta-
wić również w postaci binarnej:

Przykład maski podsieci: 255.255.255.128
Bajt Zapis dziesiętny Zapis binarny

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

Z zapisu binarnego adresu IP oraz maski podsieci widać, że w  masce podsieci
wszystkie bity adresu sieci mają wartość 1, a tylko bity adresu urządzenia mają war-
tość 0:

Adres IP: 192.168.10.129 Maska podsieci: 255.255.255.128
Bajt 1 – 4 Bajt 1 – 4

Adres sieci

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Adres urządzenia 10000001 10000000
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Sieć klasy C o  adresie sieci 192.168.10 dzieli się dalej za pomocą maski podsieci
255.255.255.128 na 2 następujące sieci:

Adres sieci Adresy urządzeń
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 92.168.10.129 – 192.168.10.254

Urządzenia sieci określają poprzez logiczne zaokrąglenie adresu IP i maski podsieci,
czy partner komunikacji znajduje się we własnej, czy też w innej sieci. Jeśli partner ko-
munikacji znajduje się w  drugiej sieci, nawiązywana jest komunikacja z  bramką do-
myślną w celu przesłania danych.

5.1.6 Bramka domyślna
Komunikacja z bramką domyślną odbywa się za pomocą adresu 32-bitowego. Adres
32‑bitowy tworzą 4 liczby dziesiętne oddzielone od siebie kropką.
Przykład bramki domyślnej 192.168.10.1
Bramka domyślna tworzy połączenie z  innymi sieciami. Urządzenie sieci, które chce
skomunikować się z innym urządzeniem, określa na podstawie logicznego zaokrągle-
nia adresu IP oraz maski podsieci, czy szukane urządzenie znajduje się we własnej
sieci. Jeśli tak nie jest, urządzenie sieci nawiązuje komunikację z bramką domyślną
(routerem), która musi znajdować się we własnej sieci. Bramka domyślna przesyła
w takim przypadku pakiety danych.

5.1.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Alternatywnie do ręcznego ustawienia 3 parametrów, tzn. adresu IP, maski podsieci
oraz bramki domyślnej, parametry te mogą być w  sieci Ethernet nadawane również
automatycznie przez serwer DHCP.
Adres IP jest wtedy przypisywany z tabeli na serwerze DHCP. Tabela zawiera powią-
zanie adresu MAC z adresem IP.

5.2 Włączenie sterownika MOVI-C® CONTROLLER do sieci PROFINET
WłączeniesterownikaMOVI-C® CONTROLLER dosieciPROFINET

Włączenie sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER do sieci PROFINET zostanie obja-
śnione dokładniej na przykładzie. W przykładzie używana jest następująca topologia
urządzeń:
• nadrzędny sterownik SIMATIC S7‑300 z CPU 315F‑2 PN/DP
• MOVI-C® CONTROLLER standard, wariant urządzenia UHX25A-N
• falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® modular, moduł dwuosiowy MDD90A
• falownik aplikacyjny MOVIDRIVE® modular, moduł jednoosiowy MDA90A
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Poniższy rysunek przedstawia schemat topologii urządzeń:

10 min

Power

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

21974211211

[1] Napięcie sieciowe [4] Przyłącze EtherCAT®/SBusPLUS

[2] Złącze sieci przemysłowej [5] MOVI-C® CONTROLLER standard
[3] Złącze do programowania [6] Zespół osi MOVIDRIVE® modular

WSKAZÓWKA
Programowanie oraz uruchamianie sterownika MOVI‑C® CONTROLLER za pośred-
nictwem interfejsu sieci przemysłowej nie jest możliwe.

Do konfigurowania oraz uruchamiania urządzeń stosowane są następująca narzędzia:
• MOVISUITE® do urządzeń MOVI‑C® firmy SEW‑EURODRIVE

MOVISUITE® posiada zintegrowany program IEC  Editor do programowania ste-
rownika MOVI‑C® CONTROLLER.

• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) firmy Siemens do programowalnego sterownika lo-
gicznego

Włączenie sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER do sieci PROFINET obejmuje kilka
kroków:
1. "Konfigurowanie urządzeń EtherCAT®/SBusPLUS" (→ 2 37)
2. "Konfiguracja urządzeń sieci przemysłowej" (→ 2 42)
3. "Sterowanie urządzeniami w trybie testowym" (→ 2 61)
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5.3 Konfigurowanie urządzeń EtherCAT®/SBusPLUS
KonfigurowanieurządzeńEtherCAT®/SBusPLUS

W projekcie przykładowym następujące urządzenia są urządzeniami EtherCAT®/
SBusPLUS:
• sterownik MOVI‑C®  CONTROLLER służący jako urządzenie nadrzędne

EtherCAT®/SBusPLUS

• falowniki aplikacyjne służące jako urządzenia podrzędne EtherCAT®/SBusPLUS

Urządzenia konfiguruje się za pomocą oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE®.
Konfiguracja urządzeń EtherCAT®/SBusPLUS składa się z kilku kroków:
1. "Nawiązanie połączenia pomiędzy komputerem do programowania a sterownikiem

MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 37)
2. "Skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń" (→ 2 39)
3. "Przejęcie urządzeń MOVI‑C® do MOVISUITE®" (→ 2 40)

5.3.1 Nawiązanie połączenia pomiędzy komputerem do programowania a sterownikiem
MOVI‑C® CONTROLLER

Aby komputer do programowania i sterownik MOVI‑C® CONTROLLER mogły komuni-
kować się ze sobą za pośrednictwem sieci Ethernet, muszą być podłączone do tej sa-
mej sieci lokalnej. W tym celu parametry adresu IP komputera do programowania mu-
szą być ustawione na sieć lokalną.

WSKAZÓWKA
W stanie fabrycznym złącze do programowania X80 sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER ma następujące parametry adresu IP: standardowy adres
IP 192.168.10.4, maska podsieci 255.255.255.0

Należy wykonać następujące czynności:
1. W panelu sterowania systemu Windows wybrać ustawienia sieci.
2. Kliknąć dwukrotnie adapter, który jest podłączony fizycznie do złącza do progra-

mowania X80 sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.

24
77

62
70

/P
L 

– 
12

/2
01

7



5 Uruchamianie za pomocą PROFINET IO
Konfigurowanie urządzeń EtherCAT®/SBusPLUS

Podręcznik – MOVI-C® CONTROLLER standard z interfejsem sieci przemysłowej PROFINET IO38

3. We właściwościach adaptera wybrać protokół internetowy "TCP/IPv4" w wersji 4.
4. We właściwościach protokołu internetowego wpisać adres IP komputera. Należy

pamiętać, że adres  IP komputera różni się od adresu  IP wszystkich pozostałych
urządzeń sieci i tym samym jest unikalny. Adres sieci (tutaj pierwsze 3 bloki adre-
su) musi być przy tym zgodny dla wszystkich urządzeń sieci, a adres urządzenia
(tutaj ostatni blok adresu) komputera do programowania musi różnić się od adresu
sieci wszystkich pozostałych urządzeń.

9007216660423563

ð W tym przykładzie adres IP komputera do programowania jest następujący:
192.168.10.38
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5.3.2 Skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń
Należy wykonać następujące czynności:
ü Połączenie pomiędzy komputerem do programowania oraz sterownikiem

MOVI‑C® CONTROLLER zostało nawiązane.
1. Uruchomić MOVISUITE®.
2. Utworzyć nowy projekt MOVISUITE® na podstawie skanu sieci.

9007216181236875

3. Wybrać typ sieci (Ethernet) i włączyć skonfigurowany adapter (połączenie LAN).
Zastosować ustawienia i wykonać skanowanie sieci.

9007216669965195
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5.3.3 Przejęcie urządzeń MOVI‑C® do MOVISUITE®

Podczas skanowania sieci rozpoznawane są urządzenia MOVI‑C®.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Zostało rozpoczęte skanowanie sieci.

1. Przejąć zeskanowane urządzenia do MOVISUITE®.

9007216181358219

2. W razie potrzeby wczytać dane urządzeń do projektu MOVISUITE®. Potwierdzić
komunikat o pomyślnym przejęciu danych urządzeń.
ð Urządzenia zostaną wyświetlone w jednym z widoków MOVISUITE®. Widok na

ekranie zależy od tego, w jakim widoku zostało ostatnio zamknięte oprogramo-
wanie MOVISUITE®:

ð Połączony widok sieci oraz funkcji przedstawia wszystkie podłączone urządze-
nia, jakie zostały wykryte podczas skanowania sieci.
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21975268235

ð Widok funkcji składa się z 2 części. Widok drzewa przedstawia przegląd całego
projektu. Widok diagramu przedstawia aktualny węzeł w postaci dużego kółka
na środku obszaru roboczego.

21975929099

3. W celu zmiany widoków programu MOVISUITE® należy kliknąć zakładkę "Sieć".
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4. Nadać sterownikowi MOVI‑C® CONTROLLER nazwę. Urządzenie będzie wyświe-
tlane pod tą nazwą w projekcie MOVISUITE®.

WSKAZÓWKA
Aby nazwa sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER była zgodna zarówno ze standar-
dem PROFINET, jak również z  IEC61131, firma SEW‑EURODRIVE zaleca nadanie
takiej nazwy, która rozpoczyna się od litery i nie zawiera spacji lub też znaków steru-
jących (łącznik, podkreślnik, kropka, dwukropek, przecinek, ukośnik, ukośnik wstecz-
ny).
Jeśli projekt MOVISUITE® zostanie zaimportowany do programu IEC  Editor oraz
TIA Portal, oba te narzędzia skonwertują nazwę sterownika MOVI‑C® CONTROLLER
według własnego, wewnętrznego algorytmu. Dzięki powiązanej nazwie sterownik
MOVI‑C®  CONTROLLER będzie wyświetlany w  różnych narzędziach pod tą samą
nazwą.
Jeśli powiązana nazwa nie jest możliwa, należy wybrać nazwę zgodną ze standar-
dem PROFINET. Zgodność ze standardem IEC61131 jest w tym przypadku zapew-
niana automatycznie przez MOVISUITE®.

21975938059

ð W tym przykładzie sterownikowi MOVI‑C® CONTROLLER nadano nazwę urzą-
dzenia: CONTROLLERUHX25A

5. Zapisać projekt MOVISUITE®.

5.4 Konfiguracja urządzeń sieci przemysłowej

W przykładowym projekcie urządzeniami magistrali są następujące urządzenia:
• Programowalny sterownik logiczny służący jako system nadrzędny sieci przemy-

słowej.
• Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER służący jako urządzenie podrzędne sieci prze-

mysłowej.
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Konfigurowanie urządzeń odbywa się z użyciem następujących narzędzi:
• MOVISUITE®

• IEC Editor (zintegrowany w MOVISUITE®)
• TIA Portal, wersja V13
Konfiguracja urządzeń sieci przemysłowej składa się z kilku kroków:
1. "Instalacja pliku opisu urządzeń sterownika MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 43)
2. "Tworzenie projektu w programie TIA Portal" (→ 2 44)
3. "Konfigurowanie programowalnego sterownika logicznego w  programie TIA  Por-

tal" (→ 2 46)
4. "Włączenie sterownika MOVI‑C® CONTROLLER do sieci przemysłowej i konfigu-

rowanie" (→ 2 47)
5. "Wczytywanie projektu TIA  Portal do programowalnego sterownika logiczne-

go" (→ 2 52)
6. "Wczytanie projektu MOVISUITE® do sterownika MOVI-C® CONTROL-

LER" (→ 2 56)

5.4.1 Instalacja pliku opisu urządzeń sterownika MOVI‑C® CONTROLLER

WSKAZÓWKA
Zmodyfikowany plik opisu urządzeń może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Nie należy zmieniać lub uzupełniać wpisów w  pliku opisu urządzeń. Firma
SEW‑EURODRIVE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urzą-
dzenia z powodu zmodyfikowanego pliku opisu urządzeń.

Warunkiem prawidłowej konfiguracji sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER z  interfej-
sem sieci przemysłowej PROFINET  IO jest instalacja pliku opisu urządzeń (Plik
GSDML) w TIA Portal. Plik ten zawiera wszystkie dane istotne do programowania oraz
wymiany danych sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.
Aktualna wersja pliku opisu urządzeń dla sterownika MOVI‑C® CONTROLLER z inter-
fejsem sieci przemysłowej PROFINET IO jest dostępna na stronie internetowej firmy
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com Na stronie [Online Support] > [Dane
i dokumenty] > [Oprogramowanie] należy wyszukać "Pliki GSDML dla PROFINET IO".
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5.4.2 Tworzenie projektu w programie TIA Portal
Należy wykonać następujące czynności:
1. Uruchomić program TIA Portal.
2. Utworzyć nowy projekt TIA Portal. Nadać projektowi nazwę i określić miejsce zapi-

su projektu.

9007216444237067
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3. W portalu "Devices & networks" (Urządzenia i sieci) dodać do projektu programo-
walny sterownik logiczny. Nadać urządzeniu nazwę.

9007216444246283

ð W tym przykładzie urządzenie SIMATIC S7‑300 z CPU 315F‑2 PN/DP ma na-
zwę: PLC

4. Aby możliwe było od razu skonfigurowanie programowalnego sterownika logiczne-
go, należy zaznaczyć pole kontrolne "Open device view" (Otwórz widok urządzeń).

ð Projekt zostanie utworzony i wyświetlony w widoku projektu.
ð W edytorze urządzeń i sieci (prawa strona ekranu) wyświetlana jest szyna profilo-

wa programowalnego sterownika logicznego.
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5.4.3 Konfigurowanie programowalnego sterownika logicznego w programie TIA Portal
Właściwości oraz parametry urządzenia można edytować w edytorze urządzeń i sieci
w obrębie okna kontrolnego (dolna część edytora).
Należy wykonać następujące czynności:
ü Został utworzony nowy projekt TIA Portal.

1. W grupie "Ethernet-Adressen" (Adresy sieci Ethernet) wpisać parametry adresu IP
programowalnego sterownika logicznego. Należy pamiętać, że adres IP programo-
walnego sterownika logicznego różni się od adresu  IP wszystkich pozostałych
urządzeń sieci i tym samym jest unikalny. Adres sieci (tutaj pierwsze 3 bloki adre-
su) musi być przy tym zgodny w  przypadku wszystkich urządzeń sieci, a  adres
urządzenia (tutaj ostatni blok adresu) programowalnego sterownika logicznego
musi różnić się od adresu sieci wszystkich pozostałych urządzeń.

9007216444268555

ð W tym przykładzie adres IP programowalnego sterownika logicznego jest następu-
jący: 192.168.10.39
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5.4.4 Włączanie sterownika MOVI‑C® CONTROLLER do sieci przemysłowej i konfigurowanie
Sterownik MOVI‑C®  CONTROLLER musi zostać również włączony do projektu
TIA Portal, połączony z programowalnym sterownikiem logicznym i skonfigurowany.
Podczas konfigurowania sterownikowi MOVI‑C® CONTROLLER nadawana jest nazwa
logiczna, adres IP oraz dane procesowe z adresami.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Plik opisu urządzeń (Plik GSDML) sterownika MOVI‑C® CON został już pobrany

ze strony internetowej firmy SEW‑EURODRIVE→ www.sew-eurodrive.com i za-
pisany w pamięci lokalnego komputera do programowania.

ü Programowalny sterownik logiczny został skonfigurowany w programie TIA Portal.
1. W edytorze urządzeń i sieci przejść do widoku sieci.
2. Klikając prawym przyciskiem myszy otworzyć menu kontekstowe złącza

PROFINET i dodać system IO.

9007216444285963
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3. Wczytać plik opisu urządzeń do projektu TIA Portal.

9007216444290827

4. Na pasku z prawej strony ekranu otworzyć katalog urządzeń. Wybrać sterownik
MOVI‑C®  CONTROLLER z  katalogu i  dodać go metodą "przeciągnij i  upuść" na
końcu ciągu PROFINET. Przypisać urządzenie do odpowiedniego sterownika.

21976066315 24
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ð W tym przykładzie sterownik MOVI‑C® CONTROLLER jest używany w warian-
cie UHX25A-N i został przypisany do sterownika o nazwie "PLC".

5. Aby skonfigurować sterownik MOVI‑C®  CONTROLLER, kliknąć dwukrotnie urzą-
dzenie.
ð Zostanie wyświetlony widok urządzeń.

6. W oknie kontrolnym (dolna część edytora) w grupie "General" (Ogólne) przypisać
sterownikowi MOVI‑C®  CONTROLLER taką samą nazwę, jak w  projekcie
MOVISUITE®. Urządzenie będzie wyświetlane pod tą nazwą w projekcie TIA Por-
tal.

21976455307

ð W tym przykładzie sterownikowi MOVI‑C® CONTROLLER nadano nazwę pro-
jektu: CONTROLLERUHX25A
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7. W grupie "Ethernet adresses" (Adresy sieci Ethernet) wpisać parametry adresu IP
sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER. Adres  IP sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER różni się od adresu IP wszystkich pozostałych urządzeń
sieci i  tym samym jest unikalny. Adres sieci (tutaj pierwsze 3 bloki adresu) musi
być przy tym zgodny dla wszystkich urządzeń sieci, a  adres urządzenia (tutaj
ostatni blok adresu) musi różnić się dla wszystkich urządzeń sieci.

21976461067

ð W tym przykładzie adres IP sterownika MOVI‑C® CONTROLLER jest następu-
jący: 192.168.10.40
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8. Nadać sterownikowi MOVI‑C® CONTROLLER nazwę urządzenia PROFINET. Pro-
gramowalny sterownik logiczny komunikuje się z urządzeniem o takiej nazwie. Je-
śli jest zaznaczone pole kontrolne "Generate PROFINET device name automati-
cally" (Utwórz nazwę urządzenia PROFINET automatycznie), nazwa urządzenia
jest tworzona na podstawie nazwy projektu urządzenia.

21978387979

9. Na pasku z prawej strony ekranu otworzyć przegląd urządzeń oraz katalog urzą-
dzeń. Wybrać z katalogu liczbę słów danych procesowych, jakie mają być stoso-
wane do komunikacji z urządzeniami podrzędnymi, oraz dodać je metodą "przecią-
gnij i upuść" do przeglądu urządzeń.

WSKAZÓWKA
8 pierwszych gniazd kart jest zarezerwowanych dla funkcji bezpieczeństwa napędu.
Do przeglądu urządzeń można dodawać standardowe słowa danych procesowych
dopiero od gniazda kart nr 9.

WSKAZÓWKA
Alternatywnie słowa danych procesowych można dodawać za pomocą dwukrotnego
kliknięcia modułu w przeglądzie urządzeń. W takim przypadku są one automatycznie
wstawiane w prawidłowym gnieździe kart.
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21978857995

ð W tym przykładzie każdemu modułowi falownika aplikacyjnego (urządzenie
podrzędne sterownika MOVI‑C® CONTROLLER) zostało udostępnionych w ce-
lu komunikacji 16 słów danych procesowych.

5.4.5 Wczytywanie projektu TIA Portal do programowalnego sterownika logicznego
Dane (Nazwa urządzenia PROFINET, adres IP, standardowe dane procesowe), jakie
zostały nadane urządzeniom sieci przemysłowej w  trakcie konfiguracji, są wstępnie
zdefiniowane tylko w projekcie TIA Portal w komputerze do programowania. Dopiero
po wczytaniu projektu do programowalnego sterownika logicznego dane są przekazy-
wane do programowalnego sterownika logicznego i aktywowane.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER został skonfigurowany.

1. W edytorze urządzeń i sieci przejść do widoku sieci.
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2. Kliknąć kolejno odpowiednie symbole, aby najpierw przełożyć projekt TIA Portal na
kod maszynowy programowalnego sterownika logicznego, a  następnie wczytać
projekt do programowalnego sterownika logicznego.

21982341515

ð Zostanie wyświetlone okno z ustawieniami wczytywania.
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3. Ustawić używane złącze programistyczne programowalnego sterownika logiczne-
go i uruchomić wyszukiwanie kompatybilnych urządzeń w sieci PROFINET.

9007216445454987

4. Zaznaczyć znalezione programowalne sterowniki logiczne i wczytać je do projektu
TIA Portal.
ð Zostanie ponownie wyświetlony widok projektu.
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5. Jeśli po przesłaniu projektu TIA Portal do programowalnego sterownika logicznego
dioda stanu BF sterownika MOVI‑C® CONTROLLER świeci się na czerwono (błąd
magistrali), sterownikowi MOVI‑C® CONTROLLER należy przypisać zdefiniowaną
nazwę urządzenia PROFINET. W tym celu klikając prawym przyciskiem myszy
otworzyć menu kontekstowe sterownika MOVI‑C® CONTROLLER i przypisać na-
zwę urządzenia.
ð Zostanie wyświetlone okno umożliwiające przypisanie nazwy.

21984656523
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6. Wybrać nazwę urządzenia PROFINET sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.

21984665227

7. Ustawić używane złącze programistyczne sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER
i zaktualizować listę wyszukanych urządzeń.

8. Zaznaczyć sterownik MOVI‑C® CONTROLLER i przypisać mu nazwę urządzenia.
W ten sposób zostanie zastąpiona nazwa proponowana z  pliku opisu urządzeń
(Plik GSDML).
ð Jeśli nazwa urządzenia PROFINET zostanie przypisana prawidłowo, sterownik

MOVI‑C® CONTROLLER zgłasza stan "OK". Dioda stanu BF gaśnie.
9. Zapisać projekt TIA Portal.

5.4.6 Wczytanie projektu MOVISUITE® do sterownika MOVI-C® CONTROLLER
Należy ustawić interfejs sieci przemysłowej dla złącza urządzenia podrzędnego w pro-
jekcie MOVISUITE® i wczytać konfigurację urządzeń w programie IEC Editor do ste-
rownika MOVI‑C® CONTROLLER.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Urządzenia MOVI‑C® zostały umieszczone w projekcie MOVISUITE®.

1. Przejść do projektu MOVISUITE®.
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2. Otworzyć konfigurację sterownika MOVI‑C® CONTROLLER i ustawić protokół sieci
przemysłowej.

21992990603

3. Uruchomić program IEC Editor z nowo wygenerowanym projektem.

9007216181482891

ð Zostanie wyświetlony komunikat na temat używanej wersji kompilatora.
4. Aktualna wersja kompilatora musi zostać zachowana. Kliknąć w komunikacie przy-

cisk [Cancel] (Anuluj).
ð Zostanie utworzony nowy projekt programu IEC Editor. Topologia urządzeń jest

przedstawiona w postaci drzewa urządzeń.24
77

62
70

/P
L 

– 
12

/2
01

7



5 Uruchamianie za pomocą PROFINET IO
Konfiguracja urządzeń sieci przemysłowej

Podręcznik – MOVI-C® CONTROLLER standard z interfejsem sieci przemysłowej PROFINET IO58

5. Aby utworzyć połączenie projektu IEC  Editor ze sterownikiem
MOVI‑C®  CONTROLLER, kliknąć w  obrębie drzewa urządzeń sterownik
MOVI‑C® CONTROLLER i przeszukać sieć. Przejąć znalezione urządzenie.

21992996491

ð Po nawiązaniu połączenia kolor diody sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER
zmieni się na zielony.

22003484939
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6. Przełożyć program IEC na kod maszynowy sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.

21993001227

7. Jeśli tłumaczenie programu IEC zostanie wykonane pomyślnie, program można
przesłać do sterownika MOVI‑C® CONTROLLER. W tym celu należy zalogować
się do sieci.

21993876235

ð W sterowniku MOVI‑C®  CONTROLLER zostanie wyświetlony komunikat
o utworzeniu oraz wczytaniu programu IEC (aplikacji) z projektu IEC Editor.

8. Potwierdzić komunikat.
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9. Uruchomić program IEC.

21993881099

ð Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER uruchamia się. Na pasku stanu programu
IEC Editor wyświetlany jest komunikat "RUN" (DZIAŁA).

ð Przy urządzeniach w  strukturze drzewa urządzeń pojawi się okrągły zielony
symbol. Symbol ten sygnalizuje bezbłędne działanie interfejsu sieci przemysło-
wej, lecz nie informuje o  stanie komunikacji pomiędzy sterownikiem
MOVI‑C® CONTROLLER a programowalnym sterownikiem logicznym.

21995908107
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10. Utworzyć projekt startowy. W ten sposób projekt programu IEC Editor zostanie za-
pisany na karcie pamięci SD sterownika MOVI‑C® CONTROLLER i pozostanie za-
chowany po ponownym uruchomieniu sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.

21995912971

ð Teraz można sprawdzić prawidłowość transmisji danych procesowych pomiędzy
programowalnym sterownikiem logicznym a sterownikiem
MOVI‑C® CONTROLLER.

5.5 Sterowanie urządzeniami w trybie testowym
W przypadku pomyślnej komunikacji pomiędzy programowalnym sterownikiem logicz-
nym a sterownikiem MOVI‑C® CONTROLLER słowa danych procesowych są przeka-
zywane bez błędów pomiędzy urządzeniami.

5.5.1 Tworzenie tabeli obserwacji
Tabele obserwacji umożliwiają obserwację oraz sterowanie wymianą danych proceso-
wych.
Należy wykonać następujące czynności:
ü Projekt MOVISUITE® został wczytany za pomocą programu IEC Editor do sterow-

nika MOVI‑C® CONTROLLER.
1. Przejść do projektu TIA Portal.
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2. Nawiązać połączenie online pomiędzy programowalnym sterownikiem logicznym a
sterownikiem MOVI‑C®  CONTROLLER. W tym celu kliknąć symbol "Go
online" (Połącz online).

21984839307

ð W widoku sieci i urządzeń wszystkie dostępne urządzenia wyświetlane są
z zielonym znacznikiem.

3. W podfolderze "Watch and force tables" (Tabele obserwacji i wymuszania) progra-
mowalnego sterownika logicznego utworzyć nową tabelę obserwacji.

4. W kolumnie "Address" (Adres) wpisać adresy słów danych procesowych. Adresy
wejściowe i adresy wyjściowe definiują, za pomocą którego słowa danych proce-
sowych będzie nawiązywana komunikacja z urządzeniem. Należy pamiętać o tym,
że słowa danych procesowych mieszczą się w obszarze adresu urządzenia, a ob-
szary adresów dla słów danych wejściowych oraz słów danych wyjściowych są
identyczne.
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5. Wpisać w kolumnie "Modify value" (Wartość sterująca) wartości testowe dla kilku
słów wyjściowych danych procesowych. Adres słów wyjściowych danych proceso-
wych można odczytać z  tabeli przeglądu urządzeń sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER. Po nawiązaniu komunikacji wartości te zostaną przesła-
ne do sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726400011

ð W tym przykładzie wpisano wartości testowe dla pierwszych  4 słów wyjścio-
wych danych procesowych.
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6. Kliknąć na pasku narzędzi kolejno odpowiednie symbole, aby najpierw uruchomić
obserwację zmiennych (symbol okularów), a  następnie sterować aktywnymi
zmiennymi (symbol błyskawicy).
ð Ustawione wartości testowe słów wyjściowych danych procesowych zostaną

zastosowane w kolumnie "Monitor value" (Wartości obserwacji). Programowal-
ny sterownik logiczny przesłał wartości testowe do sterownika
MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726404619
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7. Przejść do projektu programu IEC Editor.
8. Kliknąć dwukrotnie w  obrębie drzewa urządzeń dane procesowe urządzenia

PROFINET i  sprawdzić, czy wartości słów wejściowych danych procesowych ze
sterownika MOVI‑C® CONTROLLER są identyczne z przesłanymi wartościami te-
stowymi.

21998668939

ð Jeśli wartości testowe, jakie przesłał programowalny sterownik logiczny, dotarły do
sterownika MOVI‑C® CONTROLLER, komunikacja została nawiązana pomyślnie.
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6 Sposób postępowania podczas wymiany urządzeń
W przypadku wymiany sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER należy postępować
w sposób opisany w rozdziale "Wskazówki dotyczące instalacji"  (→ 2 19). Umieścić
kartę pamięci SD dotychczasowego sterownika MOVI‑C®  CONTROLLER w  nowym
sterowniku MOVI‑C® CONTROLLER.
Zapisane w sposób nieulotny w sterowniku MOVI‑C® CONTROLLER wartości zmien-
nych nie są standardowo zapisywane na karcie pamięci SD. Aby zapisać wartości
zmiennych na karcie pamięci SD, wybrać jeden z poniższych sposobów postępowa-
nia:
• Zaprogramować odpowiednio aplikację (program IEC).
• Wgrać kopię zapasową danych przy użyciu funkcji zarządzania projektem do opro-

gramowania inżynieryjnego MOVISUITE® (funkcja w przygotowaniu).

WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące wymiany napędów można znaleźć w  podręcznikach odpo-
wiednich falowników aplikacyjnych.
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7 Serwis
7.1 Utylizacja

Produkt oraz wszystkie jego części należy posegregować w zależności od materiału i
przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli istnieje taka możli-
wość, należy przekazać produkt do recyklingu lub zwrócić się do specjalistycznej firmy
utylizacyjnej. W miarę możliwości podzielić produkt na następujące kategorie:
• Miedź
• Elementy elektroniczne
• Tworzywa sztuczne
Produkt zawiera baterie lub akumulatory. Zgodnie z przepisami krajowymi produktu
oraz baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci.
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8 Dane techniczne

8.1 Oznaczenia
Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER spełnia wymagania następujących przepisów i dy-
rektyw:

Oznaczenie Znaczenie
Oznaczenie CE potwierdzające zgodność z następującymi dyrektywami
europejskimi:
• dyrektywa EMC 2014/30/UE

Oznaczenie EAC (Eurasian Conformity) potwierdzające zgodność z wymo-
gami bezpieczeństwa Unii Celnej Republiki Białorusi, Republiki Kazachsta-
nu i Federacji Rosyjskiej

Logo RCM (Regulatory Compliance Mark), potwierdzające spełnienie wy-
mogów uregulowań technicznych Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji
i Mediów ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Chińskiej Republi-
ki Ludowej w celu potwierdzenia spełnienia wymogów uregulowań ACPEIP
(Administration on the Control of Pollution caused by Eletronic Information
Products)

Dyrektywa WEEE 2012/19/WE (Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment) Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego

24
77

62
70

/P
L 

– 
12

/2
01

7



8Dane techniczne
Ogólne dane techniczne

Podręcznik – MOVI-C® CONTROLLER standard z interfejsem sieci przemysłowej PROFINET IO 69

8.2 Ogólne dane techniczne

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Odporność na zakłócenia Spełnia wymogi EN 61800-3; 2. Otoczenie

Emisja zakłóceń Kategoria wartości granicznych C2 wg normy EN 61800-3

Temperatura otoczenia ϑU 0°C – +60°C

Rodzaj chłodzenia Chłodzenie konwekcyjne

Warunki środowiskowe

Warunki klimatyczne

• Magazynowanie długoterminowe:
EN 60721-3-1, klasa 1K2, temperatura -25°C do +70°C

• Transport:
EN 60721-3-2, klasa 2K3, temperatura -25°C do +70°C

• Eksploatacja (użytkowanie stacjonarne w miejscu zabez-
pieczonym przed czynnikami atmosferycznymi):
EN 60721-3-3, klasa 3K3, temperatura 0°C do +60°C

Substancje czynne chemicznie

• Magazynowanie długoterminowe:
EN 60721-3-1, klasa 1C2

• Transport:
EN 60721-3-2, klasa 2C2

• Eksploatacja (użytkowanie stacjonarne w miejscu zabez-
pieczonym przed czynnikami atmosferycznymi):
EN 60721-3-3, klasa 3C2

Substancje czynne mechanicznie

• Magazynowanie długoterminowe:
EN 60721-3-3, klasa 1S1

• Transport:
EN 60721-3-3, klasa 2S1

• Eksploatacja (użytkowanie stacjonarne w miejscu zabez-
pieczonym przed czynnikami atmosferycznymi):
EN 60721-3-3, klasa 3S1

Kontrola drgań
• 3M5 wg normy EN 60721-3-3
• 5M1 wg normy EN 60721-3-5

Stopień ochrony wg normy IEC 60529
MOVI‑C® CONTROLLER standard
UHX25A

IP20

Klasa zanieczyszczenia 2 wg normy IEC 60664-1

Kategoria przepięciowa III wg normy IEC 60664-1

Wysokość zainstalowania maks. 3800 m (n.p.m.)
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8.3 Dane techniczne

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Zasilanie elektryczne • Pobór mocy: Pmaks. = 10 W

• Napięcie zasilające U = DC 24 V (-15% / +20%)
wg IEC 61131‑2

• Pobór prądu Imaks. = 420 mA 
(w przypadku napięcia zasilającego DC 24 V)

• Sterownik MOVI‑C® CONTROLLER musi być zasilany
z zewnętrznego źródła napięcia.

Pamięć • Pamięć danych: 32 kB
• Pamięć nieulotna: 2 kB
• Pamięć programów: 2 MB na aplikacje, włącznie z bibliote-

kami IEC
• Pamięć danych: 6 MB

Karta pamięci SD OMH25A w gnieździe
kart pamięci SD XM

• Możliwość odczytu przy użyciu komputera PC
• Zawartość:

– oprogramowanie sprzętowe
– program IEC
– dane aplikacji

• Pamięć 512 MB

X5
Przyłącze napięcia zasilającego DC 24 V
(złącze 2-pinowe)

Typ połączenia: Złącze wtykowe
• 1 żyła: 0,25 mm2 – 2,5 mm2

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

X85
Przyłącze magistrali systemowej
(złącze 3-pinowe)

Typ połączenia: Złącze wtykowe, 1 żyła: 0,25 mm2 – 0,75 mm2

X30
Złącze EtherCAT®/SBusPLUS

(gniazdo RJ45)

Szybka magistrala systemowa oparta na EtherCAT® SBusPLUS

do podłączania urządzenia nadrzędnego

X80
Złącze do programowania
(gniazdo RJ45)

• TCP/IP
• Możliwości połączenia: komputer do programowania, wizu-

alizacja, inny sterownik
• Wszystkie urządzenia firmy SEW‑EURODRIVE podłączo-

ne do sterownika MOVI‑C® CONTROLLER można progra-
mować za pomocą sterownika MOVI‑C® CONTROLLER.

X40/X41
Interfejs sieci przemysłowej
(gniazdo RJ45)

Interfejsy sieci przemysłowej do podłączania urządzeń pod-
rzędnych:
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑N: PROFINET IO
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑E: EtherNet/IP™ lub

Modbus TCP (w przygotowaniu)
1) AEH: Końcówka kablowa
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8.4 Dane techniczne złącza PROFINET

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Oznaczenie producenta 010Ahex

ID urządzenia 13dez

Technika przyłączeniowa RJ45

Prędkość transmisji 100 Mbodów, pełny dupleks

Protokoły sieciowe ARP, ICMP

Protokoły aplikacji PROFINET IO, HTTP, SNMP, usługi aplikacji SEW

Używane numery portów 80, 161, 310, porty PROFINET DCE/RPC (dynamicznie za po-
średnictwem programu End Point Mapper)

Klasa zgodności C

Profile aplikacji PROFIsafe, PROFIenergy (w przygotowaniu)

Dozwolone typy przewodów Od kategorii 5, klasa D wg IEC 11801

Maksymalna długość przewodu (od prze-
łącznika do przełącznika)

100 m

Nazwa pliku GSD GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-
jjjjmmdd-hhmmss
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8.5 Przegląd portów
8.5.1 Opis złączy

Złącza Ethernet sterownika MOVI‑C® CONTROLLER mają następujące funkcje:
• X30 – złącze EtherCAT®/SBusPLUS(gniazdo RJ45) do podłączania urządzenia nad-

rzędnego
• X80 – złącze do programowania
• X40/X41 – złącza sieci przemysłowej do podłączania urządzeń podrzędnych

8.5.2 Złącze do programowania

Port TCP/
UDP

Funkcja Uprawnienie

21 TCP FTP Odczyt i zapis w systemie plików

23 TCP Telnet Odczyt danych diagnostycznych OEM

310 TCP Transmisja strumieniowa danych Odczyt i zapis wszystkich wskazanych para-
metrów

11740 –
 11743

TCP Programowanie CODESYS Odczyt i zapis

1740 – 1743 UDP Programowanie CODESYS Odczyt i zapis

8.5.3 PROFINET

Port TCP/
UDP

Funkcja Uprawnienie

Dynamiczne
definiowanie
portów w
programie
End Point
Mapper

UDP PROFINET DCE/RPC Odczyt i zapis wszystkich wskazanych para-
metrów

Ethertype 8892hex Wymiana danych procesowych Połączenie sterujące

Ethertype 88B5hex Address Editor firmy
SEW‑EURODRIVE

Odczyt i zapis parametrów adresu złącza
Ethernet

310 TCP Transmisja strumieniowa danych Odczyt i zapis wszystkich wskazanych para-
metrów

161 UDP SNMP Odczyt MIB
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8.6 Rysunek wymiarowy sterownika MOVI‑C® CONTROLLER standard
RysunekwymiarowysterownikaMOVI-C®CONTROLLERstandard
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