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1 Algemene aanwijzingen
1.1 Gebruik van de documentatie

Deze versie van de documentatie is de Nederlandse vertaling van de originele
Duitstalige versie.
Deze documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie is geschreven
voor een ieder die montage-, installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaam-
heden aan het product uitvoert.
Stel de documentatie in leesbare toestand ter beschikking. Zorg ervoor dat personen
die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf en personen die zelfstandig
aan het product werken, de documentatie helemaal hebben gelezen en begrepen.
Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Opbouw van de waarschuwingen
1.2.1 Betekenis van de signaalwoorden

Onderstaande tabel laat de onderverdeling en betekenis van de signaalwoorden en de
waarschuwingen zien.

Signaalwoord Betekenis Gevolgen bij niet-inachtneming

 GEVAAR Onmiddellijk dreigend gevaar Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel

 WAARSCHUWING! Mogelijk gevaarlijke situatie Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel

 VOORZICHTIG Mogelijk gevaarlijke situatie Licht lichamelijk letsel

LET OP Mogelijke materiële schade Beschadiging van het product of zijn
omgeving

AANWIJZING Nuttige aanwijzing of tip: Vergemak-
kelijkt de omgang met het product.

1.2.2 Opbouw van de thematische waarschuwingen
De thematische waarschuwingen gelden niet alleen voor één speciale handeling,
maar voor meerdere handelingen binnen een thema. De gebruikte gevarensymbolen
duiden op een algemeen of specifiek gevaar.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een thematische waarschuwing:

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
• Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.
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Betekenis van de gevarensymbolen
De gevarensymbolen die in de waarschuwingen staan hebben de volgende betekenis:

Gevarensymbool Betekenis
Algemeen gevaarlijk punt

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Waarschuwing voor gevaar voor beknelling

Waarschuwing voor zwevende lasten

Waarschuwing voor automatische start

1.2.3 Opbouw van de geïntegreerde waarschuwingen
De geïntegreerde waarschuwingen zijn direct in de handelingsinstructies vóór de ge-
vaarlijke handeling ingebed.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een geïntegreerde waarschuwing:

 SIGNAALWOORD! Soort gevaar en bron van het gevaar. Mogelijke gevolgen bij
niet-inachtneming. Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.

1.3 Garantieaanspraken
Let op de informatie in deze documentatie. Dit is de voorwaarde voor het storingsvrije
bedrijf en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees voor u met het pro-
duct gaat werken, eerst de documentatie!
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1.4 Beperking van aansprakelijkheid
Let op de informatie in deze documentatie! Dit is de basisvoorwaarde voor het veilige
bedrijf. De producten werken alleen onder deze voorwaarde volgens de aangegeven
producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE is niet aan-
sprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die ontstaan
door het niet naleven van deze technische handleiding. SEW‑EURODRIVE sluit in
dergelijke gevallen een aansprakelijkheid voor gebreken uit.

1.5 Andere relevante documentatie
Voor alle overige componenten gelden de daarbij behorende documenten.

1.6 Productnamen en merken

De in deze documentatie vermelde productnamen zijn merken of gedeponeerde han-
delsmerken van de desbetreffende houders.

1.7 Auteursrechtelijke opmerking

© 2018 SEW‑EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden. De (gedeeltelijke) vermenig-
vuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik is – in welke vorm dan ook – ver-
boden.
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2 Veiligheidsaanwijzingen
2.1 Inleidende opmerkingen

De volgende fundamentele veiligheidsaanwijzingen dienen om lichamelijk letsel en
materiële schade te voorkomen en hebben in de eerste plaats betrekking op het ge-
bruik van de producten die hierboven zijn beschreven. Wanneer u bovendien andere
componenten gebruikt, moeten ook de waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen
daarvan in acht worden genomen.

2.2 Verplichtingen van de gebruiker
De gebruiker moet garanderen dat de fundamentele veiligheidsaanwijzingen gelezen
en opgevolgd worden. Zorg ervoor dat personen die verantwoordelijk zijn voor de in-
stallatie en het bedrijf en personen die zelfstandig aan het product werken, de docu-
mentatie helemaal hebben gelezen en begrepen.
Als gebruiker moet u garanderen dat alle hierna genoemde werkzaamheden uitslui-
tend door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd:
• Opstelling en montage
• Installatie en aansluiting
• Inbedrijfstelling
• Onderhoud en reparatie
• Buitenbedrijfstelling
• Demontage
Controleer of mensen die aan het product werken, de onderstaande voorschriften, be-
palingen, documentatie en aanwijzingen in acht nemen:
• Nationale- en regionale voorschriften op het gebied van veiligheid en ongevallen-

preventie
• Waarschuwings- en veiligheidslabels op het product
• Alle overige configuratiedocumenten, installatievoorschriften en inbedrijfstellings-

handleidingen, schema's en schakelschema's
• Beschadigde producten mogen nooit worden gemonteerd, geïnstalleerd of in be-

drijf worden gesteld
• Alle voor de installatie geldende specifieke voorschriften en bepalingen
Controleer of de installatie, waarin het product is ingebouwd, is voorzien van extra be-
wakings- en beveiligingsinrichtingen. Neem hierbij de gelden veiligheidsvoorschriften
en wetgeving op het gebied van technische arbeidsmiddelen en ongevallenpreventie-
voorschriften in acht.
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2.3 Doelgroep

Vakmensen op het
gebied van me-
chanische werk-
zaamheden

Alle mechanische werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold
personeel met een geschikte opleiding. Geschoolde vakmensen zijn volgens deze do-
cumentatie personen die vertrouwd zijn met de opbouw, de mechanische installatie,
het verhelpen van storingen en het onderhoud van het product en personen die aan
onderstaande kwalificaties voldoen:
• kwalificatie op mechanisch gebied overeenkomstig de nationaal geldende voor-

schriften
• kennis van deze documentatie hebben

Vakmensen op het
gebied van elek-
trotechnische
werkzaamheden

Alle elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door een geschoolde elektricien
met een geschikte opleiding worden verricht. Elektriciens zijn volgens deze documen-
tatie personen die vertrouwd zijn met de elektrische installatie, de inbedrijfstelling, het
verhelpen van storingen en het onderhoud van het product en die aan onderstaande
kwalificaties voldoen:
• overeenkomstig de nationaal geldende voorschriften op elektrotechnisch gebied

gekwalificeerd zijn
• kennis van deze documentatie hebben

Aanvullende kwali-
ficatie

De personen moeten bovendien vertrouwd zijn met de geldige veiligheidsvoorschriften
en wetgeving en de andere in deze documentatie vermelde normen, richtlijnen en wet-
ten. De personen moeten de uitdrukkelijk door het bedrijf verleende autorisatie heb-
ben om apparaten, systemen en stroomkringen overeenkomstig de normen van de
veiligheidstechniek in bedrijf te stellen, te programmeren, parameters in te stellen, te
markeren en te aarden.

Geautoriseerde
personen

Alle werkzaamheden op het gebied van transport, opslag, werking en afvoer mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door goed geïnstrueerd personeel. Deze instructie moet
het personeel in staat stellen om de noodzakelijke handelingen en arbeidsstappen vei-
lig en reglementair uit te kunnen voeren.

2.4 Beoogd gebruik

Het product is bestemd om in de schakelkast van elektrische installaties of machines
te worden ingebouwd.
Bij de inbouw in elektrische installaties of machines is de inbedrijfstelling van het pro-
duct niet toegestaan voordat is vastgesteld dat de machine voldoet aan de plaatselijke
wetgeving en richtlijnen. In Europa zijn bijvoorbeeld de machinerichtlijn 2006/42/EG
en de EMC-richtlijn 2014/30/EU van kracht. Neem daarbij de richtlijn EN 60204-1 (Vei-
ligheid van machines – elektrische uitrusting van machines) in acht.
Raadpleeg het typeplaatje en het hoofdstuk "Technische gegevens" in de documenta-
tie voor de technische gegevens en informatie over de aansluitvoorwaarden. Neem de
gegevens en voorwaarden altijd in acht.
Als het product niet volgens de voorschriften of verkeerd wordt gebruikt, bestaat het
gevaar voor ernstig lichamelijk letsel of veel materiële schade.
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2.4.1 Hijswerktoepassingen
Om levensgevaarlijke situaties door een vallend hijswerk te voorkomen, moet bij ge-
bruik van het product in hijswerktoepassingen het onderstaande in acht worden geno-
men:
• u moet mechanische beveiligingsinrichtingen gebruiken.
• u moet de inbedrijfstelling van de hefvoorziening uitvoeren.

2.5 Functionele veiligheidstechniek
Wanneer de documentatie dit niet uitdrukkelijk toestaat, mag het product zonder over-
koepelende veiligheidssystemen geen veiligheidsfunctie uitvoeren.

2.6 Transport

Controleer de levering direct na ontvangst op transportschade. Breng het transportbe-
drijf direct op de hoogte van transportschade. Wanneer het product beschadigd is
mag het niet gemonteerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden.
Neem bij het transport de onderstaande aanwijzingen in acht:
• Voorkom dat het product tijdens het transport wordt blootgesteld aan mechanische

schokken.
Gebruik, indien nodig, geschikte en voldoende bemeten transportmiddelen.
Neem de aanwijzingen voor de klimaatvoorwaarden overeenkomstig het hoofdstuk
"Technische gegevens" in de documentatie in acht.

2.7 Opstelling/montage
Let erop dat het product volgens de voorschriften in de documentatie opgesteld en ge-
koeld wordt.
Bescherm het product tegen te zware, mechanische belasting. Het product en de bij-
behorende componenten mogen niet over voet- en rijpaden heen steken. Vooral tij-
dens het transport en de bediening mogen er geen componenten worden verbogen
en/of isolatieafstanden worden veranderd. Elektrische componenten mogen niet me-
chanisch of onherstelbaar beschadigd worden.
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk "Mechanische installatie" in de documentatie
in acht.

2.7.1 Beperkingen met betrekking tot het gebruik
Als er niet uitdrukkelijk in is voorzien, zijn de onderstaande toepassingen verboden:
• in een explosiegevaarlijke omgeving
• in een omgeving met schadelijke oliën, zuren, gassen, dampen, stof en straling
• waarbij ontoelaatbare hoge mechanische trillings- en stootbelastingen optreden,

die de normen van EN 61800-5-1 overschrijden
• gebruik boven een hoogte van 4000 m boven zeeniveau
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2.8 Elektrische installatie

Controleer of na de elektrische installatie alle noodzakelijke afdekkingen correct zijn
aangebracht.
De veiligheidsmaatregelen en beveiligingsvoorzieningen moeten voldoen aan de gel-
dende voorschriften (bijv. EN 60204-1 of EN 61800-5-1).

2.8.1 Vereiste veiligheidsmaatregel
Zorg ervoor dat het product op de juiste manier op de randaarde is aangesloten.

2.9 Bussystemen
Met een bussysteem kunnen elektronische aandrijfcomponenten binnen ruime gren-
zen worden aangepast aan de omstandigheden van de installatie. Hierdoor bestaat
het gevaar dat een van buiten niet zichtbare wijziging van parameters tot onverwacht
en niet controleerbaar systeemgedrag kan leiden en de bedrijfszekerheid, de beschik-
baarheid van het systeem of de gegevensbeveiliging negatief wordt beïnvloed.
Controleer of in het bijzonder niemand onbevoegd toegang kan krijgen tot de op ether-
net gebaseerde systeemnetwerken en engineerings-interfaces.
Het gebruik van IT-specifieke veiligheidsrichtlijnen vormen een aanvulling op de toe-
gangsbeveiliging van de ports. Een overzicht van de ports staat vermeld in de techni-
sche gegevens van het gebruikte apparaat.
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3 Inleiding
3.1 Algemeen
3.1.1 Beknopte aanduiding

In deze documentatie wordt onderstaande beknopte aanduiding gebruikt.

Typeaanduiding Beknopte aanduiding
MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A MOVI‑C® CONTROLLER

Overkoepelende besturing PLC

3.1.2 Inhoud van dit handboek
Dit handboek beschrijft:
• de montage van de MOVI‑C® CONTROLLER
• de interfaces en LED’s van de MOVI‑C® CONTROLLER
• de engineering-toegang tot de MOVI‑C® CONTROLLER
• de configuratie en inbedrijfstelling van de MOVI‑C® CONTROLLER met de veld-

businterface PROFINET IO

3.1.3 Aanvullende literatuur
Voor een eenvoudige en effectieve engineering van de MOVI‑C® CONTROLLER moet
u behalve dit handboek ook de volgende aanvullende documentatie aanvragen:
• Handboek "Automatisering met MOVI‑C® CONTROLLER"
• Producthandboek "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular"
• Producthandboek "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® system"
Gebruik altijd de actuele versie van de documentatie en software.
Op de website van SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) vindt u veel van on-
ze documentatie die u in verschillende talen kunt downloaden. Indien gewenst is het
ook mogelijk om deze documentatie in gedrukte en ingebonden vorm bij
SEW‑EURODRIVE te bestellen.
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3.2 MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A
MOVI‑C® CONTROLLER advancedUHX45A

De MOVI‑C®  CONTROLLER vermogensklasse "advanced" is een motion-controller
voor veeleisende automatiseringstaken. Het real-time besturingssysteem garandeert
zeer korte reactietijden en een uitstekende koppeling van systeembussen van
SEW‑EURODRIVE en standaardveldbussen.
De MOVI‑C® CONTROLLER is bijzonder geschikt voor de automatisering van machi-
nes en cellen met maximaal 8 interpolerende assen en 8 hulpassen, al naargelang de
grootte van het applicatieprogramma. Deze beschikt over een modulaire besturing
voor het aansturen van complexe bewegingstaken zoals voor de nokkenschijf en ro-
bots.

3.2.1 Regelaarvarianten
De MOVI‑C® CONTROLLER is in de volgende varianten verkrijgbaar:

Apparaatvarianten Veldbusinterface
UHX45A-N MOVI‑C® CONTROLLER met veldbusinterface

PROFINET IO voor slave-aansluiting als compacte bestu-
ring

UHX45A-N/MDM90A MOVI‑C® CONTROLLER met veldbusinterface
PROFINET IO voor slave-aansluiting als master-module

UHX45A-E MOVI‑C® CONTROLLER met veldbusinterface EtherNet/
IPTM of Modbus TCP voor slave-aansluiting (in voorberei-
ding) als compacte besturing

UHX45A-E/MDM90A MOVI‑C® CONTROLLER met veldbusinterface EtherNet/
IPTM of Modbus TCP voor slave-aansluiting (in voorberei-
ding) als master-module
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3.2.2 Typeplaatje

Compacte besturing

Type: UHX45A-N 

S0#:  01.1234567890.0001.17

Eingang  / Input

U = DC 24V

T = 0...+60°C

I(max)  =  DC 0,5A

IP 20

Feldbus:  PROFINET  

MAC-ID:  11 12 13 14 15 16  

Status:  10  11  12  13  14  

01  01  01  01  01  

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

CONTROLLER

advanced

Freitextzeile mit maximal 51 Zeichen

20985730315

Master-module

MOVI-C® CONTROLLER

Type: UHX45A-N/MDM90A 

S0#:  01.1234567890.0001.17

Eingang / Input

U = DC 24V

T =  0...+60°C

I(max)  =  DC 0,5A

IP 20

Feldbus:  PROFINET IO  

MAC-ID:  10  11 12 13 14 15  

Status: 01  01  01  01  01  

00  00  00  00  00  

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

CONTROLLER

advanced

Freitextzeile mit maximal 51 Zeichen

20985775883

L-drager MDM90A

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

MASTERMODUL

advanced

Type: MDM90A

P#:    28241169

S#:    00000011

Eingang / Input

Status:  10   --   --   --   --  

00   --   --   --   --  

Freitextzeile mit maximal 51 Zeichen

U = DC 24V 

T = 0...+60°C

I (max) =  DC 40,5A

IP 20

20985733899
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3.2.3 Typesleutel
De volgende tabellen geven het schema voor de typesleutel weer:

Compacte besturing

Voorbeeld: UHX45A-N
Productnaam UHX MOVI‑C® CONTROLLER

Serie 45 Advanced

Versie A Versie

Varianten N • N = met veldbusinterface PROFINET IO
• E = met veldbusinterface EtherNet/IP™ of Modbus TCP (in

voorbereiding)

Master-module

Voorbeeld: UHX45A-N/MDM90A
Productnaam UHX MOVI‑C® CONTROLLER

Serie 45 Advanced

Versie A Versie

Varianten N • N = met veldbusinterface PROFINET IO
• E = met veldbusinterface EtherNet/IP™ of Modbus TCP (in

voorbereiding)

Productnaam MD MOVIDRIVE®

Apparaattype M Master-module

Serie 90 Standaardvariant

Versie A Versie

24
77

78
03

/N
L 

– 
01

/2
01

8



3Inleiding
MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A

Handboek – MOVI-C® CONTROLLER advanced met veldbusinterface PROFINET IO 17

3.2.4 Overzicht van de communicatie-interfaces
 De MOVI‑C® CONTROLLER is met talrijke communicatie-interfaces uitgevoerd:
• De ethernet-communicatie-interfaces zijn bedoeld voor de engineering van de

MOVI‑C® CONTROLLER, voor de aansluiting van een bedieningsterminal en voor
de communicatie met andere ethernet-deelnemers (zoals bijv. met een PLC).

• De EtherCAT®/SBusPLUS‑interface is bedoeld voor het aansturen van applicatiere-
gelaars, I/O‑modules en andere EtherCAT®‑slave-componenten.
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US1
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X85
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L/ A

X80

L2

L3
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XM
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L/ A

X41

L/ A

UHX45A-N

[1]
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RUN ERR
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[3] [4]

[5] [6]

20984773899

[1] Netspanning [5] MOVI‑C® CONTROLLER (master-module)
[2] Veldbusaansluiting [6] Assysteem MOVIDRIVE® modulair
[3] Engineering-aansluiting [7] MOVIDRIVE® system
[4] EtherCAT®/SBusPLUS‑aansluiting
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Engineerings-interface
Via deze interface (X80, X81) kunnen de onderstaande functies gerealiseerd worden:
• Engineering van de MOVI‑C® CONTROLLER
• PC-visualisatie (bijv. OPC-interface)
• Koppeling aan besturingsniveau
De engineering van de MOVI‑C® CONTROLLER omvat de volgende handelingen:
• Configuratie
• Parameters instellen
• Programmering
De engineering wordt uitgevoerd met behulp van de engineeringsoftware
MOVISUITE®. Deze software heeft diverse krachtige componenten voor de inbedrijf-
stelling en diagnose van alle aangesloten apparaten van SEW‑EURODRIVE.

EtherCAT®/SBusPLUS‑interface
Via de EtherCAT®/SBusPLUS‑interface (X30) kunnen de volgende apparaten op de
MOVI‑C® CONTROLLER worden aangesloten:
• Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular
• Applicatieregelaar MOVIDRIVE® system
• MOVI‑PLC® I/O‑System C
• Externe componenten met configuratie ETG
Het maximale aantal op de MOVI‑C® CONTROLLER aan te sluiten applicatieregelaars
is: 16.

Systeembus CAN
In voorbereiding

RS485-interface
In voorbereiding

Veldbusinterface
Via de veldbusinterfaces (X40, X41) kan de MOVI‑C®  CONTROLLER op een PLC
worden aangesloten.
De veldbusinterface is in de MOVI‑C® CONTROLLER geïntegreerd.

3.2.5 SD-geheugenkaart OMH45A
De SD‑geheugenkaart (Secure Digital Memory Card) is nodig voor de werking van de
MOVI‑C® CONTROLLER en bevat de firmware, het IEC‑programma, gebruikersgege-
vens (bijv. recepturen) en de parametersets van de ondergeschikte MOVI‑C®-rege-
laars van SEW‑EURODRIVE. Deze kan voor de databeveiliging en bij vervanging
voor het automatisch instellen van parameters worden gebruikt. De SD‑geheugen-
kaart OMH45A wordt in de insteekplaats voor kaarten (XM) van de
MOVI‑C® CONTROLLER geplaatst.
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3.3 Engineeringsoftware MOVISUITE®
EngineeringsoftwareMOVISUITE®

De nieuwe engineeringsoftware MOVISUITE® is het bedieningsplatform voor alle
hard- en softwarecomponenten van MOVI‑C®.
De onderstaande MOVI‑C®-apparaten worden op dit moment door MOVISUITE® on-
dersteund:
• MOVI‑C® CONTROLLER
• Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular, module met één as en module met dub-

bele as
• Applicatieregelaar MOVIDRIVE® system
De onderstaande engineeringtaken kunnen eenvoudig met MOVISUITE® worden uit-
gevoerd:
• Configuratie
• Inbedrijfstelling
• Parameters instellen
• Programmering
• Diagnose

3.3.1 Voordelen van MOVISUITE®

MOVISUITE® biedt de volgende voordelen:
• eenvoudige en intuïtieve bediening
• projectbeheer voor het opslag van apparaten en datasets
• comfortabel doorgeven van projecten met automatisch opgestelde e-mails
• automatisch projecten van gescande apparaten maken
• voorbereiden van een inbedrijfstelling gedurende de planningsfase, ook zonder

aangesloten apparaten
• opbouw van een aandrijfstreng van de motor naar de motorreductor via de pro-

ductcatalogus of automatische identificatie van motorreductorgegevens door het
uitlezen het elektronische typeplaatje, dat in de motor-encoder is opgenomen

• productcatalogus voor het uitzoeken van de encoders, remmen, regelmethodes,
gebruikersunits

• beschikbaarstelling van standaard aandrijfstrengen en FCB’s (Function Control
Blocks) van samengevoegde aandrijvingsfuncties

• comfortabele, grafische inbedrijfstelling voor het instellen van de parameters van
de aandrijfstreng

• functieoverzicht met overzicht van de status van de aangesloten apparaten
• opstellen van een logisch beeld van de installatie in het functieoverzicht door een

willekeurige structurering van de apparaten
• eenvoudig oproepen van diverse handmatige functies
• uitvoerige meldingen en maatregelen om problemen in geval van storing op te los-

sen
• herkenning en ondersteuning bij een apparaatwissel
• synchronisatiefunctie voor apparaatgegevens
• datamanagement met duidelijk aangegeven transferrichtingen bij de dataover-
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• diagnose van aandrijvingen m.b.v. de geïntegreerde oscilloscoop met maximaal
10 registratiekanalen

• integratie van de IEC-editor voor de programmering van de
MOVI‑C® CONTROLLER

• integratie van MOVIKIT® MultiMotion en MultiMotion Camming (andere MOVIKIT®-
modules volgen)

• langdurige dataregistratie op de harde schijf van de engineering-pc
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4 Installatievoorschriften
4.1 Installatieaccessoires

De accessoires bij de serie in deze lijst horen bij de omvang van de levering van het
basisapparaat.
De accessoires kunnen met de volgende artikelnummers worden bijbesteld:

Compacte besturing (UHX45A)

Accessoire Artikelnummer
Draagplaat UHX45A 28234863

Schroef voor draagplaat 00126497

Stekker voeding 24 V DC 19148410

Accessoire afschermingsplaat UHX45A 28244389

Master-module (UHX45A/MDM90A)

Accessoire Artikelnummer
L-drager MDM90A 28241169

Accessoire L-drager MDM90A
Afzonderlijk:
PE-railsysteem
2 x railsysteem 24 V DC-voedingsspanning
Platkopschroef M6x16
Platkopschroef M4x12
Systeembuskabel 4‑polig, lengte 0,26 m
E‑verbinder 24 V DC-voedingsspanning

28244397
Afzonderlijk:
08178798
18152694
00137596
00176230
18179940
18191711

Aanraakbeveiliging L-drager MDM90A 18183859

Schroef aanraakbeveiliging 19189451

Accessoire afschermingsplaat UHX45A 28244389

Zekering 24 V DC-voedingsspanning: 5 x 20 mm glazen
buis, 4 A, 125 V, traag

13292668
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4.2 Mechanische installatie

 VOORZICHTIG
Risico op persoonlijk letsel en materiële schade.
Installeer in geen geval een defecte of beschadigde MOVI‑C® CONTROLLER.
• Voor elke montage moet het apparaat eerst op uiterlijke beschadigingen worden

gecontroleerd. Beschadigde apparaten moet worden vervangen.

LET OP
Risico op materiële schade door slecht geleidende montagevlakken.
Beschadiging van de MOVI‑C® CONTROLLER.
• De montageplaat in de schakelkast moet voor het montagevlak van de

MOVI‑C® CONTROLLER over een groot oppervlak (metaal, goed geleidend) ge-
leidend zijn. Alleen met een geleidende montageplaat met een groot oppervlak
voldoet de montage van het apparaat aan de EMC-norm.

LET OP
Gevaar voor schade door het niet aanhouden van de voorgeschreven aanhaalmo-
menten.
Beschadiging van de MOVI‑C® CONTROLLER.
• Houdt u aan de voorgeschreven aanhaalmomenten. Anders kan ontoelaatbare

opwarming optreden die defecten aan het apparaat veroorzaakt.

4.2.1 Minimale vrije ruimte en ruimtelijke positie
  De MOVI‑C® CONTROLLER wordt in de schakelkast gemonteerd. Houd bij de mon-
tage rekening met het volgende:
• voor een ongehinderde koeling van de MOVI‑C® CONTROLLER moet boven en

onder de behuizing van het apparaat een ruimte van tenminste 100 mm worden
vrijgehouden. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie in deze vrije ruimte niet door ka-
bels of ander installatiemateriaal wordt gehinderd.

• Zorg ervoor dat de MOVI‑C® CONTROLLER niet wordt gemonteerd in de warme
luchtstroom die door andere apparatuur wordt afgegeven.

• Aan de zijkant hoeft geen ruimte over te worden gelaten. De
MOVI‑C® CONTROLLER en andere apparaten (bijv. MOVIDRIVE® modular) mo-
gen aan elkaar worden gekoppeld.

• Monteer de apparatuur uitsluitend verticaal. De apparatuur mag niet liggend,
dwars of ondersteboven worden ingebouwd.
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4.2.2 Montage schakelkast
De montage van de schakelkast wordt getoond aan een assysteem met
een  MOVI‑C® CONTROLLER, een voedingsmodule en meerdere asmodules.
De MOVI‑C® CONTROLLER kan daarbij als compacte besturing of als master-module
worden gebruikt.

Volgorde in assysteem
Let er bij de opbouw van een assysteem op dat de nominale uitgangsstroomsterkte
Inom van de asmodules van links naar rechts moet afnemen. De asmodule met de
hoogste nominale uitgangsstroomsterkte bevindt zich rechts van de voedingsmodule.
Alle verdere asmodules worden overeenkomstig de regel met een kleiner wordende
nominale uitgangsstroomsterkte gemonteerd.
De MOVI‑C® CONTROLLER moet zowel als master-module (zie afbeelding) evenals
als compacte besturing altijd links van de voedingsmodule worden geplaatst.
In een assysteem kunnen maximaal 15 asmodules, zowel enkele asmodules als dub-
bele asmodules worden gebruikt.

80

/A

X5

X3
0

X3
1

L/A

L/A

1

2

3

4

1

3

85

US
1

BF

L/A

X4
0

L/A

UH
X4
5A
-N

X4
1

5

6

XM

[1]

[2]

[3]

21042940939
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Compacte besturing
Ter voorbereiding op de montage in de schakelkast moet de MOVI‑C® CONTROLLER
op een draagplaat worden gemonteerd.
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[1] Draagplaat [4] Schroef
[2] MOVI‑C® CONTROLLER [5] Nok
[3] Uitsparing

Draagplaat monteren

Ga als volgt te werk:
1. Plaats de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER [2] met de nokken [5] in de

uitsparingen [3] van de dragerplaat [1].
2. Schuif de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER [2] naar beneden tot aan de

aanslag van de nokken [5].
3. Draai de schroeven [4] vast.

Draagplaat demonteren

Ga als volgt te werk:
1. Draai de schroeven [4] los.
2. Trek de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER [2] naar boven en dan naar vo-

ren om hem te verwijderen.
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MOVI‑C® CONTROLLER plaatsen

Ga als volgt te werk:
ü De bevestigingsschroeven [1] en [2] zijn in het voorbereide bevestigingsraster in

de schakelkast geschroefd, maar niet vastgedraaid.
1. Plaats de MOVI‑C® CONTROLLER met de slobgaten van de draagplaat van bo-

ven over de bevestigingsschroeven [1].

2.

1.

[1]

[2]
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2. Druk de module zodanig naar achteren dat de bevestigingsschroeven [2] in de bo-
venste gaten in de draagplaat passen.

3. Laat de module neer.
4. Draai de bevestigingsschroeven [1] en [2] vast.
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Master-module

X80

L /A

L1

L2

L3

L4

T1
XM

S3

X85 US1

BF

L /A

L /A

X40

X41

L5

L6

L / A

X81

X30

X5

L / A

UHX45A-N

[2]

[1]

[4]

[3]

[5]

[6]

[7]

21394940683

[1] MOVI‑C® CONTROLLER [5] Nok
[2] L-drager MDM90A [6] Uitsparing voor de nokken
[3] Afdekking aanraakbeveiliging [7] Uitsparing voor het uitnemen
[4] Schroef

L-drager monteren

Ga als volgt te werk:
1. Verwijder de aanraakbeveiliging [3] van de behuizing van de L-drager [2]
2. Plaats de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER [1] met de nokken [5] in de

uitsparingen [6] van de behuizing van de L-drager [2]
3. Schuif de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER [1] zover omlaag tot deze de

behuizing van de L-drager raakt
4. Draai de schroeven [4] vast
5. Breng de aanraakbeveiliging [3] weer aan

L-drager demonteren

Ga als volgt te werk:
1. Verwijder de aanraakbeveiliging [3] van de behuizing van de L-drager [2]
2. Draai de schroeven [4] los
3. Trek de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER [1] naar boven en dan naar

boven. Ter ondersteuning kunt u daarvoor de uitsparing [7] voor het uitheffen ge-
bruiken.

4. Trek de behuizing van de MOVI‑C® CONTROLLER naar voren naar buiten 24
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Master-module plaatsen

Ga als volgt te werk:
ü De bevestigingsschroeven [1] en [2] zijn in het voorbereide bevestigingsraster in

de schakelkast geschroefd, maar niet vastgedraaid.
1. Plaats de module met de slobgaten van de basisplaat van het apparaat van boven

in de bevestigingsschroeven [1].
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2. Druk de module zodanig naar beneden dat de bevestigingsschroeven [2] in de bo-
venste gaten in de achterwand van het apparaat passen.

3. Laat de module neer.
4. Draai de bevestigingsschroeven [1] en [2] vast.
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Afdekking aanraakbeveiliging afnemen

Ga als volgt te werk:
1. Verwijder de schroeven [1] op de aanraakbeveiliging.
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2. Trek de afdekking van de aanraakbeveiliging [2] af.
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Railsysteem aanbrengen

Ga als volgt te werk:
1. Breng de rails [1] voor de 24 V DC-voedingsspanning aan zoals weergegeven op

de afbeelding. Haal de schroeven met het voorgeschreven aanhaalmoment (1,2 –
1,5 Nm) aan.
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2. Breng de rails [2] voor het PE-railsysteem aan zoals weergegeven op de afbeel-
ding. Haal de schroeven met het voorgeschreven aanhaalmoment (3 – 4 Nm) aan.
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Aanraakbeveiliging aanbrengen

Op de laatste module van een assysteem moet een afsluitplaat worden aangebracht.
Ga als volgt te werk:
1. Schuif de afsluitplaat [3] op de aanraakbeveiliging.

80

/A

X5

X3
0

X3
1

L/A

L/A

1

2

3

4

1

3

85

US
1

BF

L/A

X4
0

L/A

UH
X4
5A
-N

X4
1

5

6

XM

[3]

[1]

[2]

21058855947

2. Plaats de afdekking voor de aanraakbeveiliging [1] op de module.
3. Draai de schroeven [2] erin en draai ze met het voorgeschreven aanhaalmoment

(0,6 – 0,8 Nm) aan.
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Afschermingsplaat boven
Breng de bovenste afschermingsplaat aan zoals afgebeeld.

20988935947

4.2.3 Demontage van de MOVI‑C® CONTROLLER
De demontage van de compacte besturing en de master-module vinden in omgekeer-
de volgorde van de montage plaats, zie hiertoe hoofdstuk "Compacte bestu-
ring" (→ 2 24) en "Master-module" (→ 2 26).
Houdt u aan de veiligheidsaanwijzingen uit het hoofdstuk "Elektrische installa-
tie" (→ 2 32).
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4.3 Elektrische installatie
 

AANWIJZING
Installatie met veilige scheiding.
Het apparaat voldoet aan alle vereisten voor de veilige scheiding tussen vermogens-
en elektronica-aansluitingen volgens EN 61800-5-1. Alle aangesloten stroomcircuits
moeten voldoen aan de vereisten voor een veilige scheiding conform SELV (Safe Ex-
tremly Low Voltage) of PELV (Protective Extra Low Voltage) om een veilige schei-
ding te kunnen waarborgen. De installatie moet voldoen aan de eisen voor de veilige
scheiding.

4.3.1 Buskabels afschermen en leggen

LET OP
Gevaar voor stromende vereffeningsstroom door het gebruik van een verkeerde
buskabel of afscherming en/of een verkeerd aangelegde buskabel.
Mogelijke materiële schade.
• Bij schommelingen van het aardpotentiaal kan via de aan beide zijden aangeslo-

ten en met het aardpotentiaal (PE) verbonden afscherming een vereffenings-
stroom vloeien. Zorg in dit geval voor een toereikende potentiaalvereffening con-
form de desbetreffende IEC-bepalingen.

Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels en verbindingselementen die ook voldoen
aan de eisen van categorie 5, klasse D, conform IEC 11801, uitgave 2.0.
Een vakkundige afscherming van de buskabel dempt de elektrische emissies die in
een industriële omgeving kunnen optreden. Met onderstaande maatregelen bereikt u
een optimale afscherming:
• Draai de bevestigingsbouten van stekers, modules en potentiaalvereffeningska-

bels stevig vast.
• Gebruik uitsluitend stekkers met een metalen of gemetalliseerde behuizing.
• Werk de afscherming in de stekker over een groot oppervlak af.
• Aard de afscherming van de buskabel aan beide zijden.
• Leg de signaal- en buskabels niet parallel aan de vermogenskabels (motorkabels),

maar zo mogelijk in gescheiden kabelgoten.
• Gebruik in industriële omgevingen metalen, geaarde kabelgoten.
• Leid de signaalkabels en de bijbehorende potentiaalvereffeningsleiding op geringe

afstand van elkaar via de kortste weg.
• Buskabels mogen niet via connectoren worden verlengd.
• Leid de buskabels vlak langs de aanwezige aardingsvlakken.
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4.3.2 Functiebeschrijving van de klemmen

MOVI-C® CONTROLLER

A B

[9]

[8]

[4]

[5]

[6]

[7]

[1]

[2]

[3]

UHX45A-N

X40

L/A

X41

L/A

US1

BFX85

L5

L6

S3

T1

L1

L/A

X80

L2

L3

L4

XM

X
8
1

X
3
0

X
5

L
/A

L
/A

9007220297686667

A: Bovenaanzicht B: Vooraanzicht

Nr. Aanduiding Aan-
sluit-
klem

Functie

[1] Aansluiting 24 V DC-voedingsspanning
(2‑polige aansluiting)

X5 Voeding DC 24 V

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

X30 Master-aansluiting EtherCAT®/SBusPLUS

[3] Engineering-interface
(RJ45-bus)

X81 Aansluiting van een engineering-pc
Door gebruiker ingesteld IP-adres op de SD-ge-
heugenkaart 
(bij aflevering standaard‑IP‑adres van de enginee-
ring-interface X81: 10.1.254.128)

[4] Engineering-interface
(RJ45-bus)

X80 Aansluiting engineering-pc
standaard-IP‑adres: 192.168.10.4
(afhankelijk van de stand van DIP-schakelaar S3)24
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Nr. Aanduiding Aan-
sluit-
klem

Functie

[5] SD-insteekplaats voor kaarten XM Insteekplaats voor SD-geheugenkaart OMH45A
(besturingsgedeelte met firmware, IEC‑program-
ma, gebruikersgegevens)
OPMERKING: Let bij het insteken van de SD-ge-
heugenkaart op de juiste plaatsing: Het typeplaat-
je moet aan de rechterkant van de SD‑geheugen-
kaart zitten.

[6] Resetknop T1 Reset

[7] DIP-schakelaar S3 • Stand onder:
standaard‑IP‑adres van de engineeringsinter-
face X80: 192.168.10.4 (kan niet worden ge-
wijzigd)

• Stand boven:
door gebruiker ingesteld IP-adres op de SD-
geheugenkaart 
(bij aflevering standaard‑IP‑adres van de engi-
neering-interface X80: 192.168.10.4)

[8] Veldbusinterface
(RJ45-bus)

X40/X41 • MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A-N:
slave-aansluiting PROFINET IO

• MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A-E:
slave-aansluiting EtherNet/IP™ of Mod-
bus TCP (in voorbereiding)

[9] Systeembus- en
RS485-interface
(9‑polige aansluiting)

X85 • RS485-interface (in voorbereiding)
• Systeembus CAN 1 (in voorbereiding)
• Systeembus CAN 2 (in voorbereiding)
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L-drager MDM90A

A B

[1]

[2]

C

[3]

[4]

X
5
_
B

X
5
_
A

X
F

24V

2
4
V

0
V

X5
GND

9007220297691915

A: Bovenaanzicht B: Vooraanzicht B: Onderaanzicht

Nr. Aanduiding Aan-
sluit-
klem

Functie

[1] Uitgang 24 V DC-voedingsspanning
(2‑polige aansluiting)

X5_B Voeding MOVI‑C® CONTROLLER

[2] Railsysteem 24 V DC-voedingsspan-
ning

X5 Voeding MOVIDRIVE®-assysteem

[3] Externe 24 V DC-voedingsspanning X5_A Spanningstoevoer MOVIDRIVE®-assysteem en
MOVI‑C® CONTROLLER

[4] Zekering 24 V DC-voedingsspanning:
5 x 20 mm glazen buis, 4 A, 125 V,
traag

XF Zekering voeding
MOVI‑C® CONTROLLER
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4.3.3 Voeding

Compacte besturing
 Voor de voeding wordt een externe 24 V DC-voedingsmodule gebruikt:
• Vermogensopname Pmax = 12 W
• Stroomopname Imax = 500 mA (bij 24 V DC-voedingsspanning)
De maximaal toegestane lengte van de 24 V DC-toevoerkabel bedraagt 30 m.

Schema

+

-

+24 V

GND

DC 24 V

X
3

0
X

8
1

X
5

L
/A

L
/A

9007220297965451
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Master-module
Voor de voeding wordt een externe 24 V DC-voedingsmodule gebruikt:
• Vermogensopname Pmax = 972 W
• Stroomopname Imax = 40,5 A (bij voedingsspanning 24 V DC)
De maximaal toegestane lengte van de 24 V DC-toevoerkabel bedraagt 30 m.

Schema

+

-

+24 V

GND

DC 24 V

X
F

X
5

_
A

9007220694161931
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4.3.4 Aansluiting van een engineering-pc
De MOVI‑C® CONTROLLER wordt op de engineering-interface X80 (RJ45-stekker)
met de engineering-pc of andere deelnemers in het netwerk (bijv. visualisatiesyste-
men) verbonden. De communicatie gebeurt via ethernet.
Het apparaat wordt met een afgeschermde, paarsgewijs getwiste kabel conform cate-
gorie 5, klasse D overeenkomstig IEC 11801 uitgave 2.0 op de andere netwerkdeelne-
mers aangesloten.

L1

L/A

X80

X40

US1

BFX85

L5

L6

L/A

X41

L/A

UHX45A-N

S3

T1

L2

L3

L4

XM

9007220297970187

AANWIJZING
Conform IEEE Std 802.3, 200 Edition bedraagt de maximale kabellengte voor
10  Mbaud/100  Mbaud/1000  Mbaud ethernet (10BaseT/100BaseT/1000BaseT) tus-
sen 2 netwerkdeelnemers 100 m.
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4.3.5 Aansluiting EtherCAT®/SBusPLUS‑master
De MOVI‑C® CONTROLLER dient als EtherCAT®/SBusPLUS‑master voor de onderge-
schikte applicatieregelaars (EtherCAT®/SBusPLUS‑slaves). De communicatie gebeurt
via de op EtherCAT® gebaseerde snelle systeembus SBusPLUS (klem X30).

EtherCAT®/SBusPLUS‑bustopologie
EtherCAT®/SBusPLUS werd voor een lijnvormige busstructuur met RJ45-stekkers ge-
construeerd. De EtherCAT®/SBusPLUS-slave-apparaten worden via een afgeschermde,
paarsgewijs getwiste kabel aangesloten.

80

/A

X5

X3
0

X3
1

L/A

L/A

1

2

3

4

1

3

85

US
1

BF

L/A

X4
0

L/A

UH
X4
5A
-N

X4
1

5

6

XM

[1]

[2]

[3][4]

9007220482503307

[1] Systeembuskabel, 4-polig, kleur: lichtgrijs
[2] Modulebuskabel, 8-polig, kleur: antraciet
[3] MOVIDRIVE® modulair
[4] MOVI‑C® CONTROLLER (master-module)

AANWIJZING
Conform IEEE Std 802.3, 200 Edition bedraagt de maximale kabellengte voor
10  Mbaud/100  Mbaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) tussen 2 EtherCAT®/
SBusPLUS‑deelnemers 100 m.

Busafsluiting
Een busafsluiting (bijv. met busafsluitweerstanden) is niet noodzakelijk. Als er op een
apparaat geen volgapparaat is aangesloten, wordt dit apparaat automatisch herkend.
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4.3.6 Aansluiting systeembus CAN
In voorbereiding

4.3.7 Aansluiting veldbus-slave
De MOVI‑C®  CONTROLLER dient als veldbus-slave voor de PLC (veldbus-master).
De communicatie gebeurt via Ethernet.
De MOVI‑C®  CONTROLLER wordt met de onderstaande klemmen op het ethernet-
netwerk aangesloten:
• X40 (RJ45‑stekker)
• X41 (RJ45‑stekker)
Het apparaat wordt met een afgeschermde, paarsgewijs getwiste kabel conform cate-
gorie 5, klasse D overeenkomstig IEC 11801 uitgave 2.0 op de andere netwerkdeelne-
mers aangesloten.

L/A

X80

X40

US1

BFX85

L5

L6

L/A

X41

L/A

UHX45A-N

S3

T1

XM

L1

L2

L3

L4

X40

L/A

X41

L/A

9007220298082955

AANWIJZING
Conform IEEE Std 802.3, 200 Edition bedraagt de maximale kabellengte voor
10  Mbaud/100  Mbaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) tussen 2 netwerkdeelnemers
100 m.
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De geïntegreerde ethernetswitch
  Het apparaat beschikt voor de aansluiting op de veldbustechniek over een geïnte-
greerde ethernetswitch met 2 poorten. De volgende netwerktopologieën worden on-
dersteund:
• Boomtopologie
• Stertopologie
• Lijntopologie
• Ringtopologie

Autocrossing

De beide poorten van de ethernetswitch die naar buiten voeren, beschikken over de
autocrossing-functionaliteit. U kunt zowel patch- als crossover-kabels gebruiken voor
de verbinding met de volgende ethernet-deelnemer.

Autonegotiation

Bij het opbouwen van een verbinding met de volgende deelnemer onderhandelen bei-
de ethernetdeelnemers over de baudrate en de duplexmodus. De beide ethernetpoor-
ten van de ethernetschakeling ondersteunen daarbij de autonegotiation-functionaliteit
en werken naar keuze met een baudrate van 100 Mbit of 10 Mbit in full-duplex- of half-
duplexmodus.
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4.4 Klemmenbezetting

AANWIJZING
Referentiepotentialen in het apparaat:
Het referentiepotentiaal in het apparaat wordt in de volgende tabel met GND aange-
duid.
Alle referentiepotentialen GND zijn intern met PE verbonden.

AANWIJZING
De bezetting "gereserveerd" betekent dat op deze aansluiting geen kabel mag wor-
den aangesloten.

Weergave Aansluit-
klem

Aansluiting Korte beschrijving

GND

24V X5:24V VI24 V 24 V DC-voedingsspanning

X5:GND GND Referentiepotentiaal

1

8

X30 Op EtherCAT® gebaseerde snelle systeembus
SBusPLUS

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

1

8

X80/X81:1 TX+ DA+ Zendkabel (+) Bidirectioneel paar A

X80/X81:2 TX- DA- Zendkabel (-) Bidirectioneel paar A

X80/X81:3 RX+ DB+ Ontvangstkabel (+) Bidirectioneel paar B

X80/X81:4 Gereserveerd DC+ – Bidirectioneel paar C

X80/X81:5 Gereserveerd DC- – Bidirectioneel paar C

X80/X81:6 RX- DB- Ontvangstkabel (-) Bidirectioneel paar B

X80/X81:7 Gereserveerd DD+ – Bidirectioneel paar D

X80/X81:8 Gereserveerd DD- – Bidirectioneel paar D

1

8

X40/X41:1 TX+ Zendkabel (+)

X40/X41:2 TX- Zendkabel (-)

X40/X41:3 RX+ Ontvangstkabel (+)

X40/X41:4 Gereserveerd –

X40/X41:5 Gereserveerd –

X40/X41:6 RX- Ontvangstkabel (-)

X40/X41:7 Gereserveerd –

X40/X41:8 Gereserveerd –
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Weergave Aansluit-
klem

Aansluiting Korte beschrijving

3

4

5

6

7

8

9

2

1 X85:1-3 RS485 RS485-interface
(in voorbereiding)

X85:4-6 CAN 1 Systeembus CAN 1 – potentiaalgebonden
(in voorbereiding)

X85:7-9 CAN 2 Systeembus CAN 2 – potentiaalgescheiden
(in voorbereiding)

4.5 Status-LED's

A B

[11]

[10]

[3]

[5]
[6]

[7]

[1]

[2]

UHX45A-N

X40

L/A

X41

L/A

US1

BFX85

L5

L6

S3

T1

L1

L/A

X80

L2

L3

L4

XM

X
8
1

X
3
0

X
5

L
/A

L
/A

[4]

[8]

[9]

[12]

9007220298087691

A: Bovenaanzicht B: Vooraanzicht
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[1] L/A: Status van de EtherCAT®/SBusPLUS-verbinding
[2] L/A: Status van de engineering-verbinding (X81)
[3] L/A: Status van de engineering-verbinding (X80)
[4] L1: Status van de firmware van de MOVI‑C® CONTROLLER
[5] L2: Status van het IEC-programma
[6] L3: Gereserveerd
[7] L4: Status van de systeembus SBusPLUS (wordt nog niet ondersteund)
[8] US1: Bedrijfstoestand van de veldbus
[9] BF: Busfout

[10] L/A: Status van de veldbusverbinding
[11] L5: Status van systeembus CAN 1 (in voorbereiding)
[12] L6: Status van systeembus CAN 2 (in voorbereiding)
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4.5.1 Status-LED "L1"
Geeft de toestand van de firmware zowel in de boot-fase als tijdens de werking aan.

Tijdens de boot-fase

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
Rood De Firmware van het apparaat

wordt niet geboot.
Neem contact op met de klan-
tenservice van
SEW‑EURODRIVE.

Oranje De SD-geheugenkaart is niet
ingestoken.

Steek een SD-geheugenkaart
in het apparaat.

Het bestandssysteem van de
SD-geheugenkaart is bescha-
digd.

Neem contact op met de klan-
tenservice van
SEW‑EURODRIVE.

Groen De SD‑geheugenkaart bevat
de verkeerde inhoud.

Neem contact op met de klan-
tenservice van
SEW‑EURODRIVE.

Rood, knippert met
1 Hz

De SD‑geheugenkaart bevat
de verkeerde inhoud.
De firmware van het apparaat
is defect.

Neem contact op met de klan-
tenservice van
SEW‑EURODRIVE.

Tijdens bedrijf

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
Groen, knippert met
0,5 Hz

De firmware van het apparaat
werkt volgens voorschrift.

–

Rood, knippert met
0,5 Hz

De firmware van het apparaat
is defect.

Neem contact op met de klan-
tenservice van
SEW‑EURODRIVE.

4.5.2 Status-LED "L2"
Geeft de status van het IEC-programma aan.

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
Uit Er is geen IEC-programma

geladen.
Installeer een IEC-programma
op het apparaat.

Oranje, knippert met
0,5 Hz

Het programma is gestopt. Start het IEC‑programma.

Rood, knippert met
0,5 Hz

Het IEC‑programma heeft een
storing.

Controleer en herstel het IEC-
programma.

Groen, knippert met
0,5 Hz

Het IEC-programma draait
volgens voorschrift.

–

4.5.3 Status-LED "L3"
 

LED Betekenis
– Is gereserveerd.
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4.5.4 Status-LED "L4"
 Geeft de status weer van de systeembus SBusPLUS (wordt nog niet ondersteund)

LED Betekenis
– Is gereserveerd.

4.5.5 Status-LED "L5"
 In voorbereiding

4.5.6 Status-LED "L6"
 In voorbereiding

4.5.7 Status-LED "US1"
Geeft de bedrijfstoestand van de veldbus aan. De status‑LED "US1" voldoet en gaat
zelfs verder dan de eisen van de AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automo-
bilhersteller).

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
Groen De veldbuselektronica werkt

volgens voorschrift.
–

Groen, knippert
Brandt: 0,5 s
Uitgeschakeld: 3 s

De veldbuselektronica staat in
de energiezuinige modus
(stand‑by).

–

Oranje, knippert
Brandt: 0,25 s
Uitgeschakeld:
0,25 s

De veldbuselektronica start op
na een reset.

–

Rood Storing in de hardware van
het apparaat.

Schakel het apparaat uit en
opnieuw in.
Neem bij herhaaldelijk optre-
den van de fout contact op
met de klantenservice van
SEW‑EURODRIVE.
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4.5.8 Status-LED "BF" (BUS FAULT)
Geeft een busfout aan. De status‑LED "BF" voldoet en gaat zelfs verder dan de eisen
van de AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).

Toestand Mogelijke oorzaak Maatregel
Uit Er bestaat een aansturende

verbinding met de veldbus-
master (PLC).

–

Oranje De veldbus‑slave (apparaat)
ondersteunt de geprojecteer-
de functies in de veldbus-mas-
ter niet.

Voer de configuratie nogmaals
uit.

Rood • Er kon geen verbinding
met de veldbus-master
worden gemaakt.

• De verbinding met de veld-
bus-master is onderbro-
ken.

Controleer de PROFINET-ap-
paraatnaam in de veldbus-
master en veldbus-slave.

4.5.9 Status-LED’s "L/A" (Link/Activity)
Geven de status van de ethernetverbinding weer.

Status-LED Betekenis
Groen Er is een ethernetverbinding.

EtherCAT®/SBusPLUS‑interface:
Groen, knippert

Er worden momenteel gegevens uitgewisseld
via ethernet.

Engineering-interface en veldbusin-
terface: Oranje, knippert

Er worden momenteel gegevens uitgewisseld
via ethernet.

Uit Er is geen ethernetverbinding.
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5 Inbedrijfstelling met PROFINET IO
5.1 Industriële ethernet-netwerken
5.1.1 TCP/IP-adressering en subnetwerken

Het adres van het TCP/IP-protocol wordt met behulp van onderstaande parameters in-
gesteld:
• MAC-adres
• IP-adres
• Subnetmasker
• Standaardgateway
In dit hoofdstuk worden de adresseringsmechanismen en de onderverdeling van TCP/
IP-netwerken in subnetwerken uitgelegd om u te helpen bij de correcte instelling van
deze parameters.

5.1.2 MAC‑adres
Het MAC-ID (Media Access Controller) is de basis voor alle adresinstellingen. Het
MAC-adres van een ethernet-apparaat is een wereldwijd eenmalig verstrekte waarde
van 6 bytes (48 bit). Ethernet-apparaten van SEW‑EURODRIVE zijn voorzien van het
MAC‑adres 00‑0F‑69‑xx‑xx‑xx.
Het MAC-adres is niet goed geschikt voor grotere netwerken. Daarom worden er IP-
adressen gebruikt die vrij kunnen worden toegewezen.

5.1.3 IP-adres
Het IP-adres is een 32-bits waarde die een deelnemer in het netwerk van een unieke
ID voorziet. Een IP-adres wordt door vier decimale getallen weergegeven die door
punten van elkaar worden gescheiden.
Elk decimaal getal staat voor 1 byte (= 8 bits) van het adres en kan ook binair worden
weergegeven:

Voorbeeld van IP-adres: 192.168.10.4
Byte Decimaal Binair

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

Het IP-adres bestaat uit een netwerkadres en een adres van een deelnemer.
Welk deel van het IP-adres het netwerk aangeeft en welk deel de deelnemer identifi-
ceert, wordt bepaald door de netwerkklasse en het subnetmasker.
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5.1.4 Netwerkklasse
De eerste byte van het IP-adres bepaalt de netwerkklasse en dus ook de verdeling in
netwerkadres en deelnemersadres:

Waardebe-
reik

(byte 1 van
het IP-adres)

Netwerk-
klasse

Voorbeeld: Volledig
netwerkadres

Betekenis

0 – 127 A 10.1.22.3
10 = netwerkadres
1.22.3 = deelnemersadres

128 – 191 B 172.16.52.4
172.16 = netwerkadres
52.4 = deelnemersadres

192 – 223 C 192.168.10.4
192.168.10 = netwerkadres
4 = deelnemersadres

Deelnemersadressen, die in de binaire weergave alleen uit nullen en enen bestaan,
zijn niet toegestaan. Het kleinste adres (alle bits zijn nul) beschrijft het netwerk zelf en
het grootste adres (alle bits zijn 1) is gereserveerd voor de broadcast.
Deze grove verdeling is voor veel netwerken niet voldoende. Deze netwerken gebrui-
ken tevens een expliciet instelbaar subnetmasker.

5.1.5 Subnetmasker
De netwerkklassen worden verder onderverdeeld door een subnetmasker. Net als het
IP-adres wordt het subnetmasker aangegeven door vier decimale getallen die door
punten van elkaar worden gescheiden.
Elk decimaal getal staat voor 1 byte (= 8 bits) van het adres en kan ook binair worden
weergegeven:

Voorbeeld van een subnetmasker: 255.255.255.128
Byte Decimaal Binair

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

Uit de binaire weergave van het IP-adres en het subnetmasker kan worden afgeleid,
dat in het subnetmasker alle bits van het netwerkadres op 1 zijn gezet en alleen de
bits van het deelnemersadres de waarde 0 hebben:

IP-adres: 192.168.10.129 Subnetmasker: 255.255.255.128
Byte 1 – 4 Byte 1 – 4

Netwerkadres

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Deelnemersadres 10000001 10000000
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Het klasse-C-netwerk met het netwerkadres 192.168.10. wordt door het subnetmasker
255.255.255.128 onderverdeeld in de volgende 2 netwerken:

Netwerkadres Deelnemersadressen
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 92.168.10.129 – 192.168.10.254

Door de logische EN-bewerking van het IP-adres en het subnetmasker bepalen de
netwerkdeelnemers of een communicatiepartner tot het eigen netwerk of een ander
netwerk behoort. Als de communicatiepartner tot een ander netwerk behoort, wordt de
standaardgateway voor het doorgeven van de data aangesproken.

5.1.6 Standaardgateway
De standaardgateway wordt eveneens via een 32-bits adres aangesproken. Het 32-
bits adres wordt door vier decimale getallen weergegeven, die door punten van elkaar
worden gescheiden.
Voorbeeld van standaardgateway: 192.168.10.1
De standaardgateway vormt de verbinding met andere netwerken. Een netwerkdeel-
nemer die een andere deelnemer wil aanspreken, bepaalt door een logische EN-be-
werking van het IP-adres en het subnetmasker of de gezochte deelnemer tot het ei-
gen netwerk behoort. Als dit niet het geval is, spreekt de netwerkdeelnemer de stan-
daardgateway (router) aan die tot hetzelfde netwerk moet behoren. De standaardgate-
way neemt dan de verdere verzending van de datapakketten over.

5.1.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Als alternatief voor de handmatige instelling van de 3 parameters IP-adres, subnet-
masker en standaardgateway, kunnen deze parameters in het ethernet-netwerk ook
automatisch via een DHCP-server worden uitgegeven.
Het IP-adres wordt dan uit een tabel in de DHCP-server toegewezen. De tabel bevat
een overzicht van de MAC-adressen bij de IP-adressen.
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5.2 MOVI‑C® CONTROLLER opnemen in een PROFINET-netwerk
MOVI-C® CONTROLLERopnemen ineenPROFINET-netwerk

Het opnemen van de MOVI‑C®  CONTROLLER in een PROFINET-netwerk wordt in
een ander voorbeeld nader toegelicht. In het voorbeeld wordt de onderstaande appa-
raattopologie gebruikt:
• Overkoepelende besturing SIMATIC S7‑300 met CPU 315F‑2 PN/DP
• MOVI-C® CONTROLLER advanced, apparaatvarianten UHX45A-N
• Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular, dubbele asmodule MDD90A
• Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular, module met één as MDA90A
De onderstaande afbeelding is een schematische weergave van de apparaattopolo-
gie:

10 min

Power

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

18014415964640907

[1] Netspanning [4] EtherCAT®/SBusPLUS-aansluiting
[2] Veldbusaansluiting [5] MOVI-C® CONTROLLER advanced
[3] Engineering-aansluiting [6] Assysteem MOVIDRIVE® modulair

AANWIJZING
De programmering en configuratie van de MOVI‑C® CONTROLLER via de veldbusin-
terface is niet mogelijk.

Voor de configuratie en inbedrijfstelling van de apparaten worden de onderstaande
tools gebruikt:
• MOVISUITE® voor de MOVI‑C®-apparaten van SEW‑EURODRIVE

MOVISUITE® heeft voor de programmering van de MOVI‑C® CONTROLLER het
programma IEC Editor geïntegreerd.

• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) van de firma Siemens voor de PLC
Het opnemen van de MOVI‑C® CONTROLLER in een PROFINET-netwerk gebeurt in
meerdere processtappen:
1. "Configuratie van de EtherCAT®/SBusPLUS-deelnemer" (→ 2 52)
2. "Configuratie van de veldbusdeelnemers" (→ 2 58)
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3. "Besturing van de deelnemers in de testmodus" (→ 2 76)

5.3 Configuratie van de EtherCAT®/SBusPLUS-deelnemer
Configuratie van deEtherCAT®/SBusPLUS-deelnemer

In het voorbeeldproject zijn de volgende apparaten de EtherCAT®/SBusPLUS-deelne-
mers:
• De MOVI‑C® CONTROLLER dient als EtherCAT®/SBusPLUS-master.
• De applicatieregelaars dienen als EtherCAT®/SBusPLUS-slaves.
De configuratie van de apparaten gebeurt in de engineeringsoftware MOVISUITE®.
De configuratie van de EtherCAT®/SBusPLUS-deelnemers gebeurt in meerdere proces-
stappen:
1. "Verbinding tussen engineering-PC en MOVI‑C®  CONTROLLER in orde ma-

ken" (→ 2 52)
2. "Netwerk scannen op aanwezige apparaten" (→ 2 54)
3. "MOVI‑C®-apparaten overnemen in MOVISUITE®" (→ 2 55)

5.3.1 Verbinding tussen de engineering‑PC en de MOVI‑C® CONTROLLER in orde maken
Om ervoor te zorgen dat de engineering-PC en de MOVI‑C® CONTROLLER via ether-
net met elkaar kunnen communiceren, moeten ze op hetzelfde lokale net aangesloten
zijn. Daarvoor moeten de IP‑adresparameters van de engineering‑PC op het lokale
net worden ingesteld.

AANWIJZING
Bij aflevering heeft de engineering-interface X80, X81 van de
MOVI‑C®  CONTROLLER de volgende IP‑adresparameter: Standaard-IP-adres
192.168.10.4, subnetmasker 255.255.255.0

Ga als volgt te werk:
1. Selecteer de instellingen voor het netwerk in de systeembesturing van Windows.
2. Dubbelklik op de adapter, die fysiek met de engineering-interface X80, X81 van de

MOVI‑C® CONTROLLER is verbonden.

24
77

78
03

/N
L 

– 
01

/2
01

8



5Inbedrijfstelling met PROFINET IO
Configuratie van de EtherCAT®/SBusPLUS-deelnemer

Handboek – MOVI-C® CONTROLLER advanced met veldbusinterface PROFINET IO 53

3. Selecteer onder [Properties] (eigenschappen) van de adapter het internetprotocol
versie 4 "TCP/IPv4".

4. Voer onder [Properties] (eigenschappen) van het internetprotocol de IP-adrespara-
meters van de engineering‑PC in. Houd er rekening mee, dat het IP-adres van de
engineering‑PC niet hetzelfde is als het IP-adres van alle andere netwerkdeelne-
mers en dus uniek is. Daarbij moet het netwerkadres (hier de eerste 3 adresblok-
ken) voor alle netwerkdeelnemers gelijk zijn en het deelnemersadres (hier het laat-
ste adresblok) van de engineering-PC verschillend zijn van alle andere deelne-
mers.

9007216660423563

ð In dit voorbeeld is het IP-adres van de engineering-PC: 192.168.10.38
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5.3.2 Netwerk scannen op aanwezige apparaten
Ga als volgt te werk:
ü De verbinding tussen de engineering‑PC en de MOVI‑C® CONTROLLER is in or-

de.
1. Start MOVISUITE®.
2. Maak een nieuw MOVISUITE®-project aan from network scan (uit de netwerks-

can).

9007216181236875
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3. Selecteer het type netwerk (Ethernet) en activeer de geconfigureerde adapter
(LAN-Verbindung) [LAN-verbinding]. Neem de instellingen over en voer een net-
werkscan uit.

9007216669965195

5.3.3 MOVI‑C®-apparaten overnemen in MOVISUITE®

Bij de netwerkscan worden de MOVI‑C®‑apparaten herkend.
Ga als volgt te werk:
ü U heeft een netwerkscan geactiveerd.
1. Neem de gescande apparaten over in MOVISUITE®.

9007216181358219
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2. Eventueel kunnen de apparaatgegevens in het MOVISUITE®‑project worden gela-
den. Bevestig de melding over de geslaagde overname van de apparaatgegevens.
ð De apparaten worden in een van de MOVISUITE®‑overzichten weergegeven.

De weergave is afhankelijk van het overzicht waarin u MOVISUITE® het laatst
heeft gesloten:

ð Het gecombineerde netwerk- en functieoverzicht bevat alle aangesloten appa-
raten die bij de netwerkscan geregistreerd werden.

22807231115

ð Het functieoverzicht kent 2 aanzichten. Het boomaanzicht bevat een overzicht
van het complete project. Het circuitaanzicht toont de actuele knooppunten als
groot circuit in het midden van het werkbereik.
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22807235723

3. Om tussen de overzichten van MOVISUITE® te wisselen, klikt u op de tab "Net-
work" (Netwerk).

4. Geef de MOVI‑C® CONTROLLER een naam. Onder deze naam wordt het appa-
raat weergegeven in het MOVISUITE®-project.

AANWIJZING
Om ervoor te zorgen dat de apparaatnaam van de MOVI‑C® CONTROLLER zowel
conform PROFINET als IEC61131 is, adviseert SEW‑EURODRIVE om een naam toe
te kennen, die met een letter begint en geen spaties of besturingstekens (koppel-
streepje, underscore, punt, dubbele punt, komma, slash, backslash) bevat.
Als het MOVISUITE®‑project in IEC-editor en TIA Portal wordt geïmporteerd, conver-
teren beide tools de naam van de MOVI‑C® CONTROLLER naar een eigen interne
logaritme. Met een naam volgens de vastgelegde naamgevingsconventie bestaat de
mogelijkheid, dat de MOVI‑C® CONTROLLER in de verschillende tools onder dezelf-
de naam verschijnt.
Als een naam volgens de naamgevingsconventie niet mogelijk is, selecteer dan een
PROFINET-conforme naam. De conformiteit met IEC61131 wordt in dat geval auto-
matisch door MOVISUITE® gemaakt.
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22807240715

ð In dit voorbeeld krijgt de MOVI‑C®  CONTROLLER de apparaatnaam: CON-
TROLLERUHX45A

5. Sla het MOVISUITE®‑project op.

5.4 Configuratie van de veldbusdeelnemers

In het voorbeeldproject zijn de volgende apparaten de veldbusdeelnemers:
• De PLC dient als veldbus-master.
• De MOVI‑C® CONTROLLER dient als veldbus-slave.
De configuratie van de apparaten gebeurt in de volgende tools:
• MOVISUITE®

• IEC Editor (geïntegreerd in MOVISUITE®)
• TIA Portal, versie V13
De configuratie van de veldbusdeelnemers gebeurt in meerdere processtappen:
1. "Bestand met apparaatbeschrijving van de MOVI‑C®  CONTROLLER installe-

ren" (→ 2 59)
2. "Project in het TIA Portal aanmaken" (→ 2 59)
3. "PLC in het TIA Portal configureren" (→ 2 61)
4. "MOVI‑C® CONTROLLER in het veldbusnetwerk opnemen en configure-

ren" (→ 2 62)
5. "TIA-Portal-project in de PLC laden" (→ 2 67)
6. "MOVISUITE®-project in de MOVI-C® CONTROLLER laden" (→ 2 71)
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5.4.1 Bestand met apparaatbeschrijving van de MOVI‑C® CONTROLLER

AANWIJZING
Een aangepast bestand met de apparaatbeschrijving kan tot storingen aan het appa-
raat leiden.
Verander of breidt de invoeren in het bestand met de apparaatbeschrijving niet uit.
Voor storingen aan het apparaat als gevolg van een aangepast bestand met de ap-
paraatnaam kan SEW‑EURODRIVE niet aansprakelijk worden gesteld.

Voorwaarde voor de correcte configuratie van de MOVI‑C® CONTROLLER met veld-
businterface PROFINET IO is de installatie van het bestand met de apparaatbeschrij-
ving (GSDML-bestand) in het TIA Portal. Het bestand bevat alle relevante gegevens
voor de engineering en gegevensuitwisseling van de MOVI‑C® CONTROLLER.
De actuele versie van het bestand met de apparaatbeschrijving voor de
MOVI‑C® CONTROLLER met veldbusinterface PROFINET IO staat op de homepage
van SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com. Zoek op de pagina [Online
Support]  >  [Data  &  documenten]  >  [Software] naar "GSDML-bestanden voor
PROFINET IO".

5.4.2 Project in het TIA Portal aanmaken
Ga als volgt te werk:
1. Start het TIA Portal.
2. Maak een nieuw TIA‑Portal-project aan. Geef het project een naam en bepaal de

plaats waar het project wordt opgeslagen.

9007216444237067
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3. Geef in het portal "Devices & networks" (Apparaten en netwerken) de PLC van het
project aan. Geef het apparaat een naam.

9007216444246283

ð In dit voorbeeld krijgt het apparaat SIMATIC S7‑300 met CPU 315F‑2 PN/DP
de apparaatnaam: PLC

4. Om de PLC direct te kunnen configureren, moet u het controleveld "Open device
view" (Apparaatoverzicht openen) activeren.

ð Het project wordt aangemaakt en weergegeven in het projectoverzicht.
ð In de hardware- en netwerk-editor (rechterkant van beeldscherm) wordt de profiel-

rail van de PLC weergegeven.
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5.4.3 PLC in het TIA Portal configureren
De eigenschappen en parameters van een apparaat kunnen in de hardware- en net-
werk-editor binnen het inspectievenster (onder het editor-gedeelte) worden bewerkt.
Ga als volgt te werk:
ü U heeft een nieuw TIA‑Portal-project aangemaakt.
1. Voer de IP-adresparameter van de PLC in de groep "Ethernet addresses" (Ether-

net-adressen) in. Houd er rekening mee, dat het IP-adres van de PLC niet hetzelf-
de is als het IP-adres van alle andere netwerkdeelnemers en dus uniek is. Daarbij
moet het netwerkadres (hier de eerste 3 adresblokken) voor alle netwerkdeelne-
mers gelijk zijn en het deelnemersadres (hier het laatste adresblok) van de PLC
verschillend zijn van het netwerkadres van alle andere deelnemers.

9007216444268555

ð In dit voorbeeld is het IP-adres van de PLC: 192.168.10.39
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5.4.4 MOVI‑C® CONTROLLER in het veldbusnetwerk opnemen en configureren
De MOVI‑C® CONTROLLER moet eveneens in het TIA‑Portal-project worden opgeno-
men, met de PLC verbonden en geconfigureerd worden.
Bij de configuratie wordt een logische naam, een IP-adres en worden de procesdata
met adressen aan de MOVI‑C® CONTROLLER toegewezen.
Ga als volgt te werk:
ü Het bestand met de apparaatbeschrijving (GSDML-bestand) van de

MOVI‑C® CONTROLLER heeft u inmiddels als gedownload van de homepage van
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com en op de lokale engineering‑pc
opgeslagen.

ü U heeft de PLC in het TIA Portal geconfigureerd.
1. Ga naar de hardware- en netwerk-editor in het netwerkoverzicht.
2. Open het contextmenu van de PROFINET-interface met de rechter muisknop en

voeg het IO‑systeem toe.

9007216444285963
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3. Laad het bestand met de apparaatbeschrijving in het TIA‑Portal-project.

9007216444290827

4. Open in de lijst aan de rechter rand van het beeldscherm de hardwarecatalogus.
Selecteer de MOVI‑C® CONTROLLER uit de catalogus en sleep deze met drag-
and-drop naar het einde van de PROFINET-streng. Wijs een passende besturing
aan het apparaat toe.

22807251467
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ð In dit voorbeeld wordt de MOVI‑C®  CONTROLLER in de apparaatvariant
UHX45A-N gebruikt en de besturing met de apparaatnaam "PLC" toegewezen.

5. Om de MOVI‑C® CONTROLLER te configureren, dubbelklikken op het apparaat.
ð Het apparaatoverzicht wordt weergegeven.

6. Voer in het inspectievenster (onder het editor-gedeelte) in de groep "General" (Al-
gemeen) van de MOVI‑C® CONTROLLER dezelfde naam als in het MOVISUITE®-
project in. Onder deze naam wordt het apparaat weergegeven in het TIA‑Portal-
project.

22807268875

ð In dit voorbeeld krijgt de MOVI‑C® CONTROLLER de projectnaam: CONTROL-
LERUHX45A
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7. Voer in de groep "Ethernet addresses" (ethernet-adressen) de IP‑adresparameter
van de MOVI‑C® CONTROLLER in. Houd er rekening mee, dat het IP-adres van
de MOVI‑C® CONTROLLER niet hetzelfde is als het IP-adres van alle andere net-
werkdeelnemers en dus uniek is. Daarbij moet het netwerkadres (hier de eerste
3 adresblokken) voor alle netwerkdeelnemers gelijk zijn en het deelnemersadres
(hier het laatste adresblok) voor alle netwerkdeelnemers verschillend zijn.

22807273483

ð In dit voorbeeld is het IP‑adres van de MOVI‑C® CONTROLLER: 192.168.10.40
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8. Geef de MOVI‑C®  CONTROLLER een PROFINET-apparaatnaam. De PLC
spreekt het apparaat aan met deze apparaatnaam. Als het controleveld
"PROFINET-apparaatnaam automatisch genereren" (Generate PROFINET device
name automatically) geactiveerd is, wordt de apparaatnaam uit de projectnaam
van het apparaat afgeleid.

22807303691

9. Open in de lijst aan de rechter rand van het beeldscherm het apparaatoverzicht en
de hardwarecatalogus. Selecteer uit de catalogus het aantal procesdatawoorden,
die voor de communicatie met de overkoepelende slaves gebruikt moeten worden
en sleep deze door middel drag-and-drop naar het apparaatoverzicht.

AANWIJZING
De eerste 16 insteekplaatsen zijn gereserveerd voor de veiligheidsfuncties en andere
functies.
U kunt de standaard-procesdatawoorden pas vanaf insteekplaats 17 invoegen in het
apparaatoverzicht.

AANWIJZING
Als alternatief kunt u de procesdatawoorden door dubbelklikken op de module in het
apparaatoverzicht invoegen. In dat geval worden ze automatisch op de juiste insteek-
plaats gezet.
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22807308299

ð In dit voorbeeld worden aan iedere applicatieregelaarmodule (slave van de
MOVI‑C®  CONTROLLER) 16 procesdatawoorden voor de communicatie be-
schikbaar gesteld.

5.4.5 TIA-Portal-project in de PLC laden
 De gegevens (PROFINET-apparaatnaam, IP-adres, standaardprocesdata), die tij-
dens de configuratie aan de veldbusdeelnemers worden toegekend, zijn vooralsnog
alleen in het TIA‑Portal-project op de engineering-PC gedefinieerd. Pas door het laden
van het project in de PLC worden de gegevens overgedragen aan de PLC en geacti-
veerd.
Ga als volgt te werk:
ü U heeft de MOVI‑C® CONTROLLER geconfigureerd.
1. Ga naar de hardware- en netwerk-editor in het netwerkoverzicht.
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2. Klik achtereenvolgens op de betreffende symbolen, om eerst het TIA‑Portal-pro-
ject om te zetten naar de machinecode van de PLC en het project aansluitend in
de PLC te laden.

22807314827

ð Er verschijnt een venster met instellingen voor het laden.
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3. Stel de gebruikte programmeerinterface van de PLC in en start het zoeken naar
compatibele deelnemers in het PROFINET-netwerk.

9007216445454987

4. Markeer de gevonden PLC en laad deze in het TIA‑Portal-project.
ð Het projectaanzicht wordt opnieuw weergegeven.
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5. Als na de overdracht van het TIA‑Portal-project naar de PLC de status‑LED BF
van de MOVI‑C®  CONTROLLER rood brandt (busfout), moet de vastgelegde
PROFINET-apparaatnaam aan de MOVI‑C® CONTROLLER worden toegewezen.
Open daarvoor het contextmenu van de MOVI‑C® CONTROLLER met de rechter
muisknop en wijs de apparaatnaam toe.
ð Er verschijnt een venster met instellingen voor de naamtoewijzing.

22807319435
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6. Selecteer de PROFINET‑apparaatnaam van de MOVI‑C® CONTROLLER.

22807324043

7. Stel de gebruikte programmeerinterface van MOVI‑C® CONTROLLER in en werkt
de lijst met bereikte deelnemers bij.

8. Markeer de MOVI‑C®  CONTROLLER en wijs de apparaatnaam toe. Daardoor
wordt de voorgestelde naam uit het bestand met de apparaatbeschrijving
(GSDML-bestand) overschreven.
ð Als de PROFINET-apparaatnaam met succes is toegewezen, meldt de

MOVI‑C® CONTROLLER dat de status "OK" is. De status‑LED BF gaat uit.
9. Sla het TIA‑Portal-project op.

5.4.6 MOVISUITE®-project in de MOVI-C® CONTROLLER laden
   De veldbusinterface voor de slave-aansluiting moet in het MOVISUITE®‑project wor-
den ingesteld en de apparaatconfiguratie moet via de IEC  Editor in de
MOVI‑C® CONTROLLER worden geladen.
Ga als volgt te werk:
ü U heeft de MOVI‑C®‑apparaten in een MOVISUITE®‑project geïntegreerd.
1. Ga naar het MOVISUITE®‑project.
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2. Open de configuratie van de MOVI‑C® CONTROLLER en stel het veldbusprotocol
in.

21992990603

3. Start de IEC-editor met een nieuw gegenereerd project.

9007216181482891

ð Er verschijnt een melding over de gebruikte Compiler-versie.
4. De actuele Compiler-versie moet worden bewaard. Klik in de melding op de knop

[Cancel] (Annuleren).
ð Er wordt een IEC-editor-project aangemaakt. In de apparaatboom staat de ap-

paraattopologie afgebeeld. 24
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5. Dubbelklik, om de verbinding van het IEC‑editor-project met de
MOVI‑C®  CONTROLLER op te bouwen, in de apparaatboom op
MOVI‑C® CONTROLLER en doorzoek het netwerk. Neem het gevonden apparaat
over.

22807346827

ð Zodra de verbinding is opgebouwd, brandt de LED van de
MOVI‑C® CONTROLLER groen.

22807245323
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6. Zet het IEC‑programma om naar de machinecode van de
MOVI‑C® CONTROLLER.

22807351435

7. Als de omzetting van het IEC‑programma correct is uitgevoerd, kan het program-
ma aan de MOVI‑C® CONTROLLER worden overgedragen. Log daarvoor in bij het
netwerk.

22807368843

ð Er verschijnt een melding over het aanmaken en laden van het IEC‑programma
(applicatie) uit het IEC‑editor-project naar de MOVI‑C® CONTROLLER.

8. Bevestig de melding. 24
77

78
03

/N
L 

– 
01

/2
01

8



5Inbedrijfstelling met PROFINET IO
Configuratie van de veldbusdeelnemers

Handboek – MOVI-C® CONTROLLER advanced met veldbusinterface PROFINET IO 75

9. Start het IEC‑programma.

22807373451

ð De MOVI‑C® CONTROLLER start. In de statusbalk van de IEC-editor wordt de
melding "RUN" (DRAAIT) weergegeven.

ð De apparaten in de apparaatboom krijgen een symbool met een groene cirkel.
Het symbool met de groene cirkel geeft de storingsvrije werking van de veld-
businterface aan, maar geeft geen informatie over de communicatiestatus tus-
sen de MOVI‑C® CONTROLLER en de PLC.

21995908107
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10. Maak een boot-project aan. Daardoor wordt het IEC‑editor-project op de SD-ge-
heugenkaart van de MOVI‑C® CONTROLLER opgeslagen en blijft na een herstart
van de MOVI‑C® CONTROLLER behouden.

22807393419

ð De correcte overdracht van de procesdata tussen de PLC en
MOVI‑C® CONTROLLER kan nu gecontroleerd worden.

5.5 Besturing van de deelnemers in de testmodus
Bij een geslaagde communicatie tussen de PLC en de MOVI‑C® CONTROLLER wor-
den de procesdatawoorden tussen de apparaten storingsvrij overgedragen.

5.5.1 Observatietabel aanmaken
Observatietabellen bieden de mogelijkheid om de uitwisseling van procesdata te ob-
serveren en aan te sturen.
Ga als volgt te werk:
ü U heeft het MOVISUITE®-project via de IEC-editor in de MOVI‑C® CONTROLLER

geladen.
1. Ga naar TIA‑Portal-project.
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2. Maak een online-verbinding tussen de PLC en de MOVI‑C® CONTROLLER. Klik
daarvoor op het symbool "Go online".

22807328651

ð In het netwerk- en apparaatoverzicht worden alle bereikte deelnemers met een
groen vinkje weergegeven.

3. Voeg in de submap "Watch and force tables" (Observatie- en forcetabellen) van de
PLC een nieuwe observatietabel in.

4. Voer in de kolom "Address" (Adres) de adressen van de procesdatawoorden in.
De ingangsadressen en uitgangsadressen definiëren, met welk procesdatawoord
een deelnemer wordt aangesproken. Houd er rekening mee dat de procesdata-
woorden in het adresgedeelte van de deelnemers liggen en dat de adresgedeelten
voor de ingangs- en uitgangsdatawoorden identiek zijn.
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5. Voer in de kolom "Modify value" (Besturingswaarde) testwaarden voor enkele pro-
cesuitgangsdata-woorden in. De adressen van de procesuitgangsdata-woorden
leest u af in de tabel van het apparaatoverzicht van de MOVI‑C® CONTROLLER.
Deze waarden komen bij een geslaagde communicatieopbouw aan bij de
MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726400011

ð In dit voorbeeld zijn voor de eerste 4 procesuitgangsdata-woorden testwaarden
ingevoerd.
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6. Klik in de knoppenbalk achtereenvolgens op de betreffende symbolen om eerst
het observeren van de variabelen te starten (symbool bril) en aansluitend de actie-
ve variabele aan te sturen (symbool bliksem).
ð De ingestelde testwaarden van de procesuitgangsdata-woorden worden over-

genomen in de kolom "Monitor value" (Observatiewaarden). De PLC heeft de
testwaarden doorgestuurd naar de MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726404619
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7. Ga naar het IEC-editor-project.
8. Dubbelklik in de apparaatboom op de procesdata van het PROFINET-apparaat en

controleer of de waarden van de procesingangsdata-woorden van de
MOVI‑C® CONTROLLER identiek zijn aan de verschillende testwaarden.

22843732107

ð Als de testwaarden, die de PLC heeft verstuurd, bij de MOVI‑C® CONTROLLER
zijn aangekomen, is de communicatie met succes opgebouwd.
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6 Procedure bij het vervangen van apparatuur
Bij vervanging van een MOVI‑C® CONTROLLER gaat u conform hoofdstuk "Installa-
tievoorschriften"  (→  2  21) te werk. Steek de SD‑geheugenkaar van de huidige
MOVI‑C® CONTROLLER in de nieuwe MOVI‑C® CONTROLLER.
De op de MOVI‑C® CONTROLLER opgeslagen variabelen zijn standaard niet op de
SD‑geheugenkaart opgeslagen. Om de variabelen op de SD-geheugenkaart op te
slaan, selecteert u een van de onderstaande werkwijzen:
• Programmeer de applicatie (IEC‑programma) dienovereenkomstig.
• Neem de back-up door middel van het projectbeheer over in de engineeringsoft-

ware e MOVISUITE® (functie in voorbereiding).

AANWIJZING
Aanwijzingen voor het vervangen vindt u in de handboeken van de desbetreffende
applicatieregelaars.
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7 Service
7.1 Als afval afvoeren

Voer het product en alle onderdelen gescheiden naar materiaalsoort en conform de
nationale voorschriften af. Lever het product in bij een recyclingbedrijf, indien beschik-
baar, of neem contact op met een deskundig afvalverwerkingsbedrijf. Indien mogelijk
moet u het product scheiden naar de volgende categorieën:
• koper
• elektronische onderdelen
• kunststoffen
Dit product bevat batterijen of accu’s. Voer het product en de batterijen of accu’s ge-
scheiden van het gemeentelijke afval en conform de nationale voorschriften af.
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8 Technische gegevens

8.1 Markeringen
De MOVI‑C® CONTROLLER voldoet aan de onderstaande voorschriften en richtlijnen:

Markering Betekenis
CE-markering als verklaring van overeenstemming met de volgende Euro-
pese richtlijnen:
• EMC-richtlijn 2014/30/EU

EAC-teken (Eurasian Conformity) ter bevestiging dat aan de veiligheidsei-
sen van de douane-unie van Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland is vol-
daan

US

LISTED

®

In voorbereiding: 
UL-kenmerk voor bevestiging van UL (Underwriters Laboratory)
Het kenmerk is samen met het registratienummer ook geldig voor CSA
(Canadian Standards Association).

RCM-logo (Regulatory Compliance Mark) ter bevestiging dat het techni-
sche reglement van de Australische Communicatie- en Media-autoriteiten
ACMA (Australian Communications and Media Authority) werd aangehou-
den

RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) van de Volksrepu-
bliek China ter bevestiging dat het reglement van de ACPEIP (Administrati-
on on the Control of Pollution caused by Eletronic Information Products)
werd aangehouden

WEEE-richtlijn 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment)
van de Europese Unie in verband met de specifieke recycling van batterijen
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8.2 Algemeen

Algemene technische gegevens
Storingsimmuniteit Voldoet aan EN 61800-3; 2. Omgeving

Storingsemissie Grenswaardecategorie C2 conform EN 61800-3

Omgevingstemperatuur ϑO 0 °C – +60 °C

Type koeling Convectiekoeling

Milieuvoorwaarden

Voorwaarden aan het klimaat

• Langdurige opslag:
EN 60721-3-1 klasse 1K2 temperatuur -25 °C tot +70 °C

• Transport:
EN 60721-3-2 klasse 2K3 temperatuur -25 °C tot +70 °C

• Bedrijf (stationair bedrijf, beschermd tegen weersinvloe-
den):
EN 60721-3-3 klasse 3K3 temperatuur 0 °C tot +60 °C

Chemisch actieve stoffen

• Langdurige opslag:
EN 60721-3-1 klasse 1C2

• Transport:
EN 60721-3-2 klasse 2C2

• Bedrijf (stationair bedrijf, beschermd tegen weersinvloe-
den):
EN 60721-3-3 klasse 3C2

Mechanisch actieve stoffen

• Langdurige opslag:
EN 60721-3-3 klasse 1S1

• Transport:
EN 60721-3-3 klasse 2S1

• Bedrijf (stationair bedrijf, beschermd tegen weersinvloe-
den):
EN 60721-3-3 klasse 3S1

Trillingscontrole
• 3M5 conform EN60721-3-3
• 5M1 conform EN60721-3-5

Beschermingsgraad
Beschermingsgraad IP20 conform EN 60529

Verontreinigingsklasse 2 conform IEC 60664-1

Overspanningscategorie III conform IEC 60664-1

Opstellingshoogte Maximaal 3.800 m (NN)

24
77

78
03

/N
L 

– 
01

/2
01

8



8Technische gegevens
Compacte besturing

Handboek – MOVI-C® CONTROLLER advanced met veldbusinterface PROFINET IO 85

8.3 Compacte besturing

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A
Elektrische voeding • Vermogensopname: Pmax = 12 W

• Voedingsspanning U = 24 V DC (-15%/+20%)
volgens IEC 61131-2

• Stroomopname Imax = 500 mA 
(bij voedingsspanning 24 V DC)

• De MOVI‑C® CONTROLLER moet door een externe span-
ningsbron van stroom worden voorzien.

Geheugen • Retain-gegevens: 32 kB
• Retain persistent: 2 kB
• Programmageheugen: 2 MB voor applicatie, inclusief

IEC‑bibliotheken
• Datageheugen: 6 MB

SD-geheugenkaart OMH45A in het SD-
kaartstation XM

• PC-leesbaar
• Bevat:

– firmware
– IEC-programma
– Gebruiksgegevens

• Geheugen 512 MB

X5
Aansluiting 24 V DC-voedingsspanning (2-
polige aansluiting)

Aansluittype: stekker
• 1 aders: 0,25 mm2 – 2,5 mm2

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

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

Op EtherCAT® gebaseerde snelle systeembus SBusPLUS voor
master-aansluiting

X40/X41
Veldbusinterface
(RJ45-bus)

Veldbusinterfaces voor slave-aansluiting:
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A‑N: PROFINET IO
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A‑E: EtherNet/IP™ of

Modbus TCP (in voorbereiding)

X80/X81
engineering-interface
(RJ45-bus)

• TCP/IP
• Aansluitmogelijkheden: Engineering‑pc, visualisatie, ande-

re besturing
• De engineering van alle op de MOVI‑C® CONTROLLER

aangesloten componenten van SEW‑EURODRIVE kan via
de MOVI‑C® CONTROLLER plaatsvinden.

X85
Systeembus- en RS485-interface
(9‑polige aansluiting)

Aansluittype: stekkerverbinding, 1 ader: 0,25 mm2 – 0,75 mm2

1) AEH: Adereindhuls
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8.4 Master-module

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A /MDM90A
Elektrische voeding • Vermogensopname: Pmax = 972 W

• Voedingsspanning U = 24 V DC (-15%/+20%)
volgens IEC 61131-2

• Stroomopname Imax = 40,5 A 
(bij voedingsspanning 24 V DC)

X5_A
Externe 24 V DC-voedingsspanning
(2-polige aansluiting)

Aansluittype: Connector met trekontlasting
• 1 aders: 0,5 mm2 – 16 mm2

• 2 aders: 0,25 mm2 – 6 mm2 (TWIN‑AEH1) )
aanhaalmoment: 1,7 – 1,8 Nm

X5_B
Uitgaande zijde 24 V DC-voedingsspanning
(2-polige aansluiting)

Aansluittype: Connector over geprefabriceerde verbinding

X5
Railsysteem 24 V DC-voedingsspanning

Aansluittype: CU‑rails 2 x 5 mm², M4-wartel

PE‑railsysteem
PE‑aansluiting

Aansluittype: CU‑rails 3 x 14 mm², M6-wartel

XF
Zekering 24 V DC-voedingsspanning

Type: 5 x 20 mm glazen buis, 4 A, 125 V, traag

1) AEH: Adereindhuls

8.5 Technische gegevens van de PROFINET-interface

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A
Fabrikant-ID 010Ahex

Device ID 13dec

Aansluittechniek RJ45

Baudrate 100 Mbaud, full-duplex

Netwerkprotocollen ARP, ICMP

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

Gebruikte poortnummers 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC Ports (dynamisch via End
Point Mapper)

Conformance Class C

Applicatieprofielen PROFIsafe, PROFIenergy (in voorbereiding)

Toelaatbare kabeltypen Vanaf categorie 5, klasse D conform IEC 11801

Maximale kabellengte (van switch tot
switch)

100 m

Naam van het GSD-bestand GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45-
jjjjmmdd-hhmmss
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8.6 Overzicht van de ports
8.6.1 Interfacebeschrijving

De ethernet-interfaces van de MOVI‑C® CONTROLLER hebben de volgende functies:
• X30 – EtherCAT®/SBusPLUS-interface voor master-aansluitingen
• X40/X41 – Veldbusinterfaces voor slave-aansluitingen
• X80/X81 – Engineering-interface
• X85 – Systeembus- en RS485-interface

8.6.2 Engineerings-interface

Port TCP/
UDP

Functie Autorisatie

21 TCP FTP Lezen en schrijven in het bestandssysteem

23 TCP Telnet Lezen van OEM-diagnosegegevens

310 TCP Data-streaming Lezen en schrijven in alle geïndexeerde para-
meters

11740/1174
3

TCP CODESYS engineering Lezen en schrijven

1740/1743 UDP CODESYS engineering Lezen en schrijven

8.6.3 PROFINET

Port TCP/
UDP

Functie Autorisatie

Dynamisch
vastleggen
van de ports
met behulp
van End
Point Map-
per

UDP PROFINET DCE/RPC Lezen en schrijven in alle geïndexeerde para-
meters

Ethertype 8892hex Uitwisseling van procesdata Sturende verbinding

Ethertype 88B5hex Adres editor van SEW‑EURODRIVE Lezen en schrijven op adresparameters van
de ethernet-interface

310 TCP Data-streaming Lezen en schrijven in alle geïndexeerde para-
meters

161 UDP SNMP Lezen in MIB's
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8.7 Maatschets MOVI‑C® CONTROLLER advanced
MaatschetsMOVI-C®CONTROLLERadvanced

8.7.1 Compacte besturing

X40

US1

BF
X85

S3

T1

L1

L/ A

X80

L2

L3

L4

XM

L5

L6

L/ A

X41

L/ A

UHX45A-N

59131

2
8

0

3
1

7

21043377035
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8.7.2 Master-module

X40

US1

BF
X85

S3

T1

L1

L/ A

X80

L2

L3

L4

XM

L5

L6

L/ A

X41

L/ A

UHX45A-N

10 min
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2
0
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