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1Generelle henvisninger
Anvendelse af denne vejledning
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1 Generelle henvisninger
1.1 Anvendelse af denne vejledning

Denne dokumentation er en del af produktet. Dokumentationen er beregnet til alle per-
soner, der arbejder på produktet.
Dokumentationen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der
har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder
med produktet, har læst og forstået hele dokumentationen. Kontakt
SEW‑EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information.

1.2 Vejledningens indhold
Beskrivelserne i denne dokumentation henviser til den aktuelle software-/firmwarever-
sion på tidspunktet for offentliggørelsen. Hvis du installerer nyere software-/firmware-
versioner, kan beskrivelsen afvige. Kontakt i dette tilfælde SEW-EURODRIVE.

1.3 Anden gældende dokumentation
Denne dokumentation supplerer driftsvejledningen til det tilhørende produkt. Du må
kun anvende denne dokumentation i forbindelse med driftsvejledningen.
Vær opmærksom på følgende anden gældende dokumentation:
• Driftsvejledning "Applikationsomformer MOVIDRIVE® technology"
• Produkthåndbog "Applikationsomformer MOVIDRIVE® technology"
• Driftsvejledning "Applikationsomformer MOVIDRIVE® modular"
• Driftsvejledning "Applikationsomformer MOVIDRIVE® system"
• Driftsvejledning "Mekatronisk drevenhed MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C

(PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP)"
• Håndbog "MOVIDRIVE®  modular/system/technology, sikkerhedskort MOVISAFE®

CS..A"
• Håndbog "MOVI-C® Decentral elektronik sikkerhedsoption MOVISAFE® CSB51A"
Anvend altid den aktuelle udgave af dokumentationen og softwaren.
På hjemmesiden for SEW‑EURODRIVE hjemmeside (www.sew-eurodrive.com) kan
du finde et stort udvalg af vejledninger, der kan downloades på mange forskellige
sprog. Du kan om nødvendigt også rekvirere dokumentationerne på tryk og indbundet
fra SEW‑EURODRIVE.
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1 Generelle henvisninger
Advarselshenvisningernes opbygning
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1.4 Advarselshenvisningernes opbygning
1.4.1 Signalordenes betydning

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

Signalord Betydning Følger ved manglende overhol-
delse

 FARE Umiddelbart truende fare Død eller alvorlige kvæstelser

 ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser

 FORSIGTIG Mulig farlig situation Letter kvæstelser

BEMÆRK Mulige materielle skader Beskadigelse af produktet eller dets
omgivelser

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

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

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

Faresymbolernes betydning
Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning:

Faresymbol Betydning
Generelt farested

Advarsel mod automatisk start

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

 SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse.
Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. 25
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1Generelle henvisninger
Vejledningens indhold
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1.5 Vejledningens indhold
Denne foreliggende dokumentation indeholder sikkerhedstekniske supplerende be-
mærkninger til og betingelser for anvendelse i sikkerhedsrelaterede anvendelser.

1.6 Decimaltegn ved talværdier

Denne dokumentation anvender punktum som decimaltegn.
Eksempel: 30.5 kg

1.7 Garantikrav
Overhold oplysningerne i denne dokumentation. Det er en forudsætning for fejlfri drift
af apparatet og en forudsætning for, at reklamationsretten eventuelt kan gøres gæl-
dende. Læs derfor først dokumentationen, før du arbejder med produktet!

1.8 Produktnavne og mærker

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

1.8.1 Mærke fra Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® er et registreret mærke og patenteret teknologi, der er licenseret af Beck-
hoff Automation GmbH, Tyskland.

1.9 Ophavsret

© 2019 SEW‑EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldig-
gørelse - også i uddrag -, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er
forbudt.
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2 Sikkerhedsanvisninger
Indledende bemærkninger
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2 Sikkerhedsanvisninger
2.1 Indledende bemærkninger

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

2.2 Målgruppe

Fagfolk til arbejde
med software

Alt arbejde med den anvendte software må kun udføres af uddannede fagfolk. Uddan-
nede fagfolk er iht. denne dokumentation personer, som har følgende kvalifikationer:
• Egnet instruktion
• Kendskab til denne dokumentation og de andre gældende dokumentationer
• For at anvend denne software anbefaler SEW‑EURODRIVE derudover uddannel-

ser i produkterne.
De nævnte personer skal udtrykkeligt have fået en virksomhedsmæssig berettigelse til
idriftsættelse, programmering, parametrering, mærkning og jordtilslutning af udstyr,
systemer og strømkredse iht. sikkerhedstekniske standarder.

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

2.4 Korrekt anvendelse
Dette dokument beskriver en enhedsudførelse som eksempel den generelle idriftsæt-
telse af MOVI‑C®-enheder på en PROFINET-controller.
Anvend den overordnede engineering-software MOVISUITE® til at sætte akserne i drift
og konfigurere dem.
Hvis du ikke anvender produktet bestemmelsesmæssigt eller ukorrekt, er der fare for
alvorlige person- eller materielle skader.
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3Indledning
Forkortelse
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3 Indledning
3.1 Forkortelse

I dette dokument anvendes der følgende forkortelser.

Typebetegnelse Forkortelse
MOVI‑C®‑enhed Enhed

Feltbuskort CFN21A Feltbusinterface

Elektronikdæksel DFC.. Feltbusinterface

Overordnet styring PLC

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.2 Indhold i dette dokument
Dette dokument beskriver:
• Idriftsættelsen af omformeren med feltbusinterfacet PROFINET på en styring fra

firmaet Siemens
• Parametreringen via funktionsblokken SEW_SPA

3.3 Engineering-software MOVISUITE®
Engineering-softwareMOVISUITE®

Engineering-softwaren MOVISUITE® er betjeningsplatformen for alle MOVI‑C® hard-
og softwarekomponenter.
De følgende engineering-opgaver kan nemt og bekvemt udføres med MOVISUITE®:
• Projektering
• Idriftsættelse
• Parametrering
• Programmering
• Diagnose
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4 Industrial-Ethernet-netværker – grundlag
TCP/IP-adressering og subnet
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4 Industrial-Ethernet-netværker – grundlag
4.1 TCP/IP-adressering og subnet

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

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

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

Eksempel på en IP-adresse: 192.168.10.4
Byte Decimal Binær

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

IP-adressen består af en netværksadresse og en deltageradresse.
Hvilken del af IP-adressen, der betegner netværket, og hvilken del, der identificerer
deltageren, bestemmes af netværksklassen og subnetmasken.
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4Industrial-Ethernet-netværker – grundlag
Netværksklasse
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4.4 Netværksklasse
Den første byte i IP-adressen bestemmer netværksklassen og dermed opdelingen i
netværksadresse og deltageradresse:

Værdiområde
(byte 1 i IP-
adressen)

Net-
værks-
klasse

Eksempel: Fuldstæn-
dig netværksadresse

Betydning

0 – 127 A 10.1.22.3
10 = netværksadresse
1.22.3 = deltageradresse

128 – 191 B 172.16.52.4
172.16 = netværksadresse
52.4 = deltageradresse

192 – 223 C 192.168.10.4
192.168.10 = netværksadresse
4 = deltageradresse

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

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

Eksempel på subnetmaske: 255.255.255.128
Byte Decimal Binær

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

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

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

Netværksadresse

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Deltageradresse 10000001 10000000
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Standard-gateway
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Klasse-C-netværket med netværksadressen 192.168.10 opdeles yderligere af subnet-
masken 255.255.255.128 i de følgende 2 netværker:

Netværksadresse Deltageradresser
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254

Netværksdeltagerne bestemmer vha. den logiske afrunding af IP-adressen og subnet-
masken, om der findes en kommunikationspartner i det eget netværk eller i et andet
netværk. Hvis kommunikationspartneren findes i et andet netværk, aktiveres standard-
gatewayen til at sende dataene videre.

4.6 Standard-gateway
Standard-gatewayen aktiveres også via en 32-bit-adresse. 32-bit-adressen vises med
4 decimaltal, som er adskilt med punktummer.
Eksempel på standard-gateway: 192.168.10.1
Standard-gatewayen opretter forbindelsen til andre netværk. En netværksdeltager,
som vil kontakte en anden deltager, afgør via logisk afrunding af IP-adressen og sub-
netmasken, om den søgte deltager er i det eget netværk. Hvis dette ikke er tilfældet,
kontakter netværksdeltageren standard-gatewayen (routeren), som skal befinde sig i
det egne netværk. Standard-gatewayen overtager derefter vidersendelsen af datapak-
kerne.

4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Som alternativ til den manuelle indstilling af de 3 parametre IP-adresse, subnetmaske
og standard-gateway kan denne parameter også tildeles automatiseret i Ethernet-net-
værket af en DHCP-server.
IP-adressen tildeles derefter fra en tabel i DHCP-serveren. Tabellen indeholder en til-
ordningen af MAC-adressen i forhold til IP-adressen.
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5 PROFINET-netværker – anbefalinger
PROFINET (Process Field Network) er kommunikationsstandarden for automatiserin-
gen af PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Det modulære funktionsspektrum gør PROFINET til en fleksibel løsning for alle anven-
delser og markeder. Med PROFINET kan følgende realiseres:
• Anvendelser til produktions- og procesautomatisering
• Sikkerhedsapplikationer
• Anvendelser til hele drevteknikkens spektrum til og med isokrone motion-control-

anvendelser

BEMÆRK
Overhold henvisningerne og forskrifterne fra
PROFIBUS Nutzerorganisation e.  V. (PNO) og
PROFIBUS and PROFINET International (PI) ved planlægningen og idriftsættelsen af
dit PROFINET-netværk.

Detaljerede tekniske informationer om PROFINET, white papers, planlægnings- og in-
stallationshenvisninger og forskrifter findes på hjemmesiden for
PROFIBUS and PROFINET International (PI) → www.profibus.com
I dette kapitel er de vigtigste randbetingelser, der skal tages højde for ved planlægning
og drift af et PROFINET-netværk, beskrevet. Listen er ikke fuldstændig.

5.1 Netværkskomponenter
Overhold følgende ved valget af netværkskomponenterne i et PROFINET-netærk:
• Anvend kun industrikompatible og PROFINET-konforme netværkskomponenter.
• Anvend udelukkende managed switches.
• Den managed switch skal understøtte VLAN-tagging i henhold til IEEE802.1Q.
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5 PROFINET-netværker – anbefalinger
Maksimal linjedybde
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5.2 Maksimal linjedybde
De følgende tabel viser den maksimale linjedybde ved "Store-and-Forward"-switches:

Aktualiseringstid
ms

Maksimal linjedybde

1 7

2 14

4 28

8 58

De følgende tabel viser den maksimale linjedybde ved "Cute-Through"-switches:

Aktualiseringstid
ms

Maksimal linjedybde

1 64

2 100

4 100

8 100

5.3 Netbelastning
Den følgende tabel viser den frembragte cykliske realtid-netbelastning pr. PROFINET-
enhed. I den forbindelse gås der ud fra en PROFINET-pakkestørrelse på 60 byte og
fra PROFINET-brugsdata på 100 Mbit/s

Aktualiseringstid
ms

Netbelastning
%

1 0.86

2 0.43

4 0.22

8 0.11

For beholde tilstrækkelige reserver til udvidelser og frem for alt til NRT-kommunikation
skal du overholde de følgende grænseværdier for den cykliske realtid-kommunikations
netbelastning ved planlægningen af PROFINET-netværket:

Netbelastning Anbefaling
< 20 % Handling ikke nødvendig.

20 % – 50 % Kontrollér den planlagte netbelastning.

> 50 % Reducér netbelastningen.

25
86

92
05

/D
A 

– 
03

/2
01

9



6Enhedernes engineering-adgange

Håndbog – MOVI-C®-enheder 15

6 Enhedernes engineering-adgange
Den følgende tabel viser adgangsmulighederne fra en engineering-pc til de forskellige
enheder.

Forbindelse: Via pc’ens Ethernet-interface Tilslutning på enheden Enhed
Ethernet-forbindelseskabel RJ45/RJ45, industrikompati-
belt

X40/X41
X30 IN/X30 OUT
RJ45‑stikforbinder

• MDX modular
• MDX system
• MDX technology

CFN21A

Ethernet-forbindelseskabel RJ45/M12, industrikompatibelt X4233_1/X4233_2
M12-stikforbinder, 4-po-
let, female, D-kodning

...DFC.0..

Ethernet-forbindelseskabel RJ45/Mini IO, industrikompati-
belt

X42/X43
Mini‑IO-stikforbinder

...DFC.1..

Forbindelse: Via pc’ens USB-interface Tilslutning på enheden Enhed
Kabel
PC – USM21A

Interfacekonver-
ter

Kabel 
USM21 – enhed

USB‑2.0-forbin-
delseskabel1)

USM21A
Varenummer:
2831449

Forbindelseskabel
RJ10/RJ10, længde:
3 m2)

X31
RJ10‑stikforbinder

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Forbindelseskabel
RJ10/M12, længde:
3 m, varenummer:
28111680

X4141
M12-stikforbinder, 4-po-
let, female, A-kodning

• ... DFC..3)

• MMF3..3)

Forbindelseskabel
RJ10/D-sub, længde:
1.5 m, varenummer:
18123864

X32
D-sub-stikforbinder, 9-po-
let, male

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..3)

1) Indeholdt i leveringsomfanget til interfacekonverteren
2) Indeholdt i leveringsomfanget for interfacekonverteren
3) Stikforbinder kan fås som option

Forbindelse: Via pc’ens USB-interface Tilslutning på enheden Enhed
Kabel
PC – CBG21A

Betjeningsen-
hed

Kabel
CBG21A – enhed

Forbindelses-
kabel USB‑A/
USB‑2.0‑Mi-
ni‑B, længde:
3 m, varenum-
mer: 25643517

CBG21A
Varenummer:
28238133

(eller CBG11A,
varenummer:
28233646

Forbindelseskabel D-
sub/RJ10, længde:
3 m, varenummer:
28117832

X31
RJ10‑stikforbinder

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Forbindelseskabel D-
sub/M12, længde:
3 m, varenummer:
28117840

X41X41
M12-stikforbinder, 4-po-
let, female, A-kodning

• ... DFC..1)

• MMF3..1)

Sat på direkte X32
D-sub-stikforbinder, 9-po-
let, male

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..1)

1) Stikforbinder kan fås som option
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7 Driftsreaktion på PROFINET
Enheden er en PROFINET-enhed. Via sikkerhedskortene MOVISAFE®  CSB..A og
CSS..A kan enheden også integreres som PROFIsafe-device i PROFINET-netværket.

7.1 PROFINET-interface
De understøttede kendetegn ved PROFINET-interfacet findes i kapitlet "Tekniske da-
ta" i driftsvejledningen til den pågældende enhed.
Enheden tilsluttes via en skærmet Twisted-Pair-ledning iht. kategori  5, klasse  D iht.
IEC 11801, udgave 2.0 til de andre netværksdeltagere.

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

7.1.1 Den integrerede Ethernet-switch
  Enheden har en integreret 2-ports Ethernet-switch for tilslutning af feltbusteknik. Føl-
gende netværkstopologier understøttes:
• Trætopologi
• Stjernetopologi
• Linjetopologi
• Ringtopologi

Switch-latenstid
Antallet af de serieforbundne industrial-Ethernet-switches påvirker telegrammets kør-
selstid. Når et telegram kører gennem enhederne, forsinkes telegrammets kørselstid
af latenstiden for Ethernet-switches.
Den integrerede switch arbejder efter cut-through-metoden. Latenstiden er cirka
5.5 µs.

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

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

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

Forudsætningen for den korrekte konfiguration af enheden med feltbusinterfacet
PROFINET er anvendelsen af den passende enhedsbeskrivelsesfil (GSDML-fil) i
PROFINET-controllerens engineering-tool. Filen indeholder alle relevante data for en-
gineering og dataudveksling for enheden.
Den aktuelle version af enhedsbeskrivelsesfilen står på hjemmesiden for
SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com. Søg på siden [Online Sup-
port] > [Data og dokumenter] > [Software] efter "GSDML‑fil".
Den følgende tabel viser betegnelsen for enhedsbeskrivelsesfilen for de enkelte enhe-
der:

Enhed Enhedsbeskrivelsesfil
Elektronikdæksel DFC.. GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-Decentra-

lized-Electronics-ååååmmdd-rrrrrr

MOVIDRIVE® technology MDX../feltbus-
kort CFN21A

GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-
MOVIDRIVE-ååååmmdd-rrrrrr
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7.3 Procesdatakonfiguration
Enheden styres via procesdatakanalen. Procesdataordene vises på I/O- eller periferi-
området for PLC’en (PROFINET-controller) og kan aktiveres på den sædvanlige må-
de.
Konfigurationen af PROFINET-stikpladsmodellen er forskellige i henhold til enhedsfa-
milie.

7.3.1 MOVIDRIVE® technology (feltbuskort CFN21A)
I applikationsomformeren MOVIDRIVE®  technology med feltbuskort CFN21A opdeles
procesdataordene i henhold til PROFINET-stikpladsmodellen på følgende måde:

Stikplads Procesdatamodul

1

F‑modul I/O (4/3 byte)
for sikkerhedskortet MOVISAFE® CSB..A

F‑modul I/O (5/6 byte)
for sikkerhedskortet MOVISAFE® CSS..A

2

Modul I/O (05 ord)
for softwaremodulet MOVIKIT® Velocity Drive

Modul I/O (08 ord)
for softwaremodulet MOVIKIT® Positioning Drive

Modul I/O 01 – 16 (antal af procesdataord i overensstemmelse
med konfigurationen af enheden)

7.3.2 Elektronikdæksel DFC..
I elektronikdækslet DFC.. opdeles procesdataordene i henhold til PROFINET-stik-
pladsmodellen på følgende måde:

Stikplads Procesdatamodul

1 F‑modul I/O (4/3 byte)
for sikkerhedskortet MOVISAFE® CSB..A

2

Modul I/O (05 ord)
for softwaremodulet MOVIKIT® Velocity Drive

Modul I/O (08 ord)
for softwaremodulet MOVIKIT® Positioning Drive

Modul I/O 01 – 16 (antal af procesdataord i overensstemmelse
med konfigurationen af enheden)
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7.4 PROFINET-alarmer
Ved en enhedsfejl understøtter feltbusinterfacet for diagnosealarmer. Diagnosealar-
merne er frakoblet i enhedernes leveringstilstand. Du kan tilkoble diagnosealarmerne i
engineering-tool TIA Portal i enhedsvisningen.
Udfør følgende:
1. Markér i enhedsoversigten enhedens stikplads 0 (slot 0).
2. Tilkobl diagnosealarmen i inspektorvinduet (nederste editorområde) i gruppen

"Modulparameter".

28345778699

ð Fejlmeddelelser for enheden (fejlnummer og fejlbeskrivelse) meldes som
diagnosealarm og vises i moduldiagnosen som tekst.
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3. Ved en sikker kommunikation via PROFIsafe kan diagnosealarmen for det integre-
rede sikkerhedskort derudover aktiveres. Markér i enhedsoversigten dertil enhe-
dens stikplads 1 (slot 1).

4. Tilkobl diagnosealarmen i inspektorvinduet (nederste editorområde) i gruppen
"Modulparameter".

28345785227

ð Fejlmeddelelser for sikkerhedskortet (fejlnummer og fejlbeskrivelse) meldes
som diagnosealarm og vises i moduldiagnosen som tekst.
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7.5 PROFINET-konfiguration med topologiregistrering
Enheden understøtter PROFINET-funktionen topologiregistrering.

7.6 PROFINET IRT‑kommunikation
Enheden understøtter PROFINET-funktionen IRT-kommunikation (Isochronous Realti-
me).

7.7 Webserver
Du når webserveren via følgende adresse → http://Enhedens IP‑adresse
Webserveren indeholder følgende informationer:
• Enhedsdata
• Driftsstatus
• Procesdata
• Netværksstatistikker

28342256651
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8 Styring med MOVIKIT®‑softwaremoduler
Enhedernes fleksible procesdatainterface kan konfigureres individuelt af brugeren. Det
giver brugeren maksimal fleksibilitet, men kræver også detaljeret viden om enheden,
parametrene og konfigurationsmulighederne.

BEMÆRK
Procesdataord med SIMATIC S7-datalængder på 3 byte eller mere end 4 byte skal
på grund af datakonsistensen overføres via systemfunktionerne SFC14 og SFC15.

8.1 MOVIKIT®‑softwaremoduler
MOVIKIT®-softwaremoduler

Til automatiseringsteknikkens standardopgaver og enkle drevfunktioner stiller
SEW‑EURODRIVE forkonfigurerede softwaremoduler til rådighed.
MOVIKIT®‑softwaremodulerne giver følgende fordele:
• Afkortet idriftsættelse
• Fastlagt, testet funktionsomfang
• Standardiseret procesdatainterface
• Eksempelkomponenter og eksempelprojekter til engineering-toolet TIA Portal

På forespørgsel kan du også få eksempelkomponenter og eksempelprojekter til
andre engineering-tools.

Softwaremodulerne kan sættes i drift med engineering-softwaren MOVISUITE®. Det
muliggør en enkel og hurtig idriftsættelse uden detaljeret viden om procesdatakonfigu-
ration og konfiguration af nominellle værdier på enheden.
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8.1.1 Softwaremodul MOVIKIT® Velocity Drive
MOVIKIT®  Velocity  Drive indeholder funktionerne for et drev med regulerbar hastig-
hed.
Informationer om softwaremodulet findes i håndbogen "MOVIKIT® Positioning Drive /
Velocity Drive".
Et eksempelprojekt for engineering-toolet TIA Portal findes på hjemmesiden for
SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com Søg på siden [Online Support]  >
[Data og dokumenter] > [Software] efter "Movikit".

28343971083
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8.1.2 Softwaremodul MOVIKIT® Positioning Drive
MOVIKIT®  Positioning  Drive indeholder funktionerne for et positioneringskompatibelt
drev. Følgende driftsmoduser understøttes:
• Manuel drift
• Hastighedsregulering
• Referentiering
• Linear positionering
• Modulpositionering
Informationer om softwaremodulet findes i håndbogen "MOVIKIT® Positioning Drive /
Velocity Drive".
Et eksempelprojekt for engineering-toolet TIA Portal findes på hjemmesiden for
SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com Søg på siden [Online Support]  >
[Data og dokumenter] > [Software] efter "Movikit".

28343974667
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9 Parametrering via funktionsblok SEW_SPA
Funktionsblokken SEW_SPA anvendes til at kommunikere mellem PLC og underord-
nede enheder fra SEW‑EURODRIVE via protokollen Smart Parameter Access (SPA).
Protokollen SPA er efterfølgeren til protokollen SMLP (Simple MOVILINK® Protocol)
fra SEW‑EURODRIVE.
Funktionsblokken muliggør:
• Enkel engineering på MOVI‑C®‑enhederne
• Kommunikation via PROFIBUS og PROFINET
• Læsning og skrivning af parametrene via de acykliske kommunikation

9.1 Blokbibliotek
Forskellige versioner af blokbiblioteket er nødvendige til anvendelsen i de forskellige
SIMATIC-styringsfamilier:

Styring Blokbibliotek
S7‑1200 SEW_SPA_TIA_S71200_Lib_V1.3

S7‑1500 SEW_SPA_TIA_S71500_Lib_V1.3

S7‑300/S7‑400 SEW_SPA_TIA_S7300_S7400_Lib_V1.3

For at kunne anvende det pågældende blokbibliotek SEW_SPA_TIA_S7.._Lib_V1.3 i
et TIA Portal-projekt skal biblioteket først dearkiveres.
Udfør følgende:
1. Vælg menukommandoen [Funktioner] > [Globale biblioteker] > [Dearkivér bibliotek]

i TIA Portal.
ð Efter dearkiveringen kan blokken SEW_SPA anvendes.
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9.2 Blokinterface
9.2.1 Indgange

Parameter Type Standardvær-
di

Værdiområde Beskrivelse

Req BOOL False – Stigende flanke, der starter læseor-
dren/skriveordren.

Reset BOOL False – TRUE = reset af blokken

RdWrt BOOL False – Læseordre/skriveordre:
• FALSE = læsning
• TRUE = skrivning

HwID HW_IO el-
ler WORD

16#00 – Enhedens hardware‑ID:
• HW_IO for PLC’en S7‑1200/

S7‑1500
• WORD for PLC’en S7‑300/

SP‑400

DeviceNr INT 0 0 – 7 Enhedens nummer, der anvendes
ved routing.

Indeks WORD 16#00 2000h – 27FFh Indeks til læsning og skrivning af pa-
rametre i enheden

Subindeks BYTE 16#00 – Subindeks til læsning og skrivning af
parametre i enheden

DataIn DWORD 16#00 – Data, der sendes. Dataene er kun
nødvendig ved en skriveordre, ved
en læseordre ignoreres de.
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9.2.2 Udgange

Parameter Type Standardvær-
di

Værdiområde Beskrivelse

Done BOOL False – Viser, at ordren er udført.

Busy BOOL False – Viser, at ordren aktuelt bearbejdes.

Error BOOL False – Viser, at der er forekommet en fejl
under ordrebearbejdningen.
Fejlvisningen er sammensat af føl-
gende parametre:
• Status
• Error_Class
• Error_Code

Status DWORD 16#0000 – Statusinformation for systemfunk-
tionsblokkene SFB52 (RDEC) og
SFB53 (WRREC)
• 16#0000 = ordre udført.
• 16#1010 = SPA-læsefejl
• 16#1011 = SPA-skrivefejl
• 16#1012 = forkert SPA TID

(Transaction ID)

Error_Class BYTE 16#00 – 16#04 = SPA-fejl

Error_Code DWORD 16#00 – • 16#00 = Unspecified (ikke nær-
mere specificeret fejl)

• 16#01 = Unknown Command
• 16#02 = Invalid Index
• 16#03 = Invalid Subindex
• 16#04 = Invalid Frame
• 16#05 = Not Init (under forbere-

delse)
• 16#06 = Timeout

DataOut DWORD 16#00 – Læseordrens modtagelsesdata
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10 PROFIsafe
Den IEC 61508-konforme teknologi PROFIsafe blev udviklet af PROFIBUS og
PROFINET International (PI) og er etableret globalt. PROFIsafe er blevet til den inter-
nationale standard IEC 61784-3-3-3. PROFIsafe er uafhængig af kommunikationsme-
toden og giver billig og fleksibel funktionel sikkerhed. Den dækker hele kommunika-
tionsvejen fra sensoren over styringen til aktuatoren og integrerer sikkerhed og stan-
dardkommunikation på et kabel (black-channel-princip).

10.1 Sikkerhedskort MOVISAFE® CS..A
SikkerhedskortMOVISAFE® CS..A

Den følgende tabel viser kendetegnene og de understøttede drevsikkerhedsfunktioner
på sikkerhedskortene MOVISAFE® CS..A.

MOVISAFE® CS..A F-DI F-DO Stilstand Bevægelse 2. Encodertilslut-
ning

(ikke sikker)

PROFIsafe

CSB51A – – STO, SS1c – – Ja

CSB21A 4 – STO, SS1c – – Ja

CSB31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

– Ja Ja

CSS21A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

– Ja

CSS31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

Ja Ja

10.2 Enhedsbeskrivelsesfil for sikkerhedskortene MOVISAFE® CS..A
EnhedsbeskrivelsesfilforsikkerhedskorteneMOVISAFE® CS..A

For sikkerhedskortene MOVISAFE® CS..A skal forskellige poster vælges fra enheds-
beskrivelsesfilen (GSDML-fil):
Den følgende tabel viser tilordningen af det passende PROFIsafe-modul (post fra en-
hedsbeskrivelsesfilen GSDML-fil) til det pågældende sikkerhedskort
MOVISAFE® CS..A:

MOVISAFE® CS..A PROFIsafe-modul
CSB51A F-I/O-modul (4/3 bytes)

CSB21A F-I/O-modul (4/3 bytes)

CSB31A F-I/O-modul (4/3 bytes)

CSS21A F-I/O-modul (6/5 bytes)

CSS31A F-I/O-modul (6/5 bytes)

BEMÆRK
Hvis du anvender en PROFIsafe-controller i overensstemmelse med PROFIsafe-spe-
cifikation version V2.6, skal du anvende PROFIsafe-moduler med tillægget "V2.6".
Anvend i modsat fald PROFIsafe-modulerne uden tillæg. 25
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10.3 Procesdataprofil for sikkerhedskortene MOVISAFE® CS..A
Procesdataprofil forsikkerhedskorteneMOVISAFE® CS..A

Drevsikkerhedsfunktionerne STO, SS1, SBC, SOS, SS2, SLS, SSR, SLA SSM ud-
føres via feltbussen "low-aktiv".
Hvis en parametreret drevsikkerhedsfunktion ikke skal udføres, skal den tilsvarende
bit i F-styringens procesudgangsdata aktiveres med TRUE.
Den detaljerede beskrivelse af procesdataene findes i håndbogen til det pågældende
sikkerhedskort.

10.3.1 Procesdataprofil for sikkerhedskortene MOVISAFE® CSB51A

28365859979
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10.3.2 Procesdataprofil for sikkerhedskortene MOVISAFE® CSB21A og MOVISAFE® CSB31A

28365863563
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10.3.3 Procesdataprofil for sikkerhedskortene MOVISAFE® CSS21A og MOVISAFE® CSS31A

28362681995

10.4 Sikkerhedskortets F-periferi-datablok
Til hvert sikkerhedskort oprettes der ved oversættelsen i konfigurationstoolet (HW-
konfig) automatisk en F-periferi-datablok (DB). F-periferi-DB giver brugeren et inter-
face, hvormed vedkommende kan analyse eller styre variabler i sikkerhedsprogram-
met.
Det symbolske navn dannes af det faste præfiks "F", startadressen for F-periferien og
navnet, der er noteret i konfigurationen i objektegenskaberne til F-periferien (eksem-
pel: F00008_198).
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Den følgende tabel viser sikkerhedskortet F-periferi-DB:

Adresse Symbolsk
navn
(variabel)

Datatype Funktion Forbelægning

Variabler,
som bruge-
ren kan sty-
re.

DBX0.0 "F00008_198"
(PASS_ON)

BOOL 1: Aktivering af
passivering

0

DBX0.1 "F00008_198"
(ACK_NEC)

BOOL 1: Kvittering for
genintegration
nødvendig ved
sikkerhedskor-
tet

1

DBX0.2 "F00008_198"
(ACK_REI)

BOOL 1: Kvittering for
genintegration

0

DBX0.3 "F00008_198"
(IPAR_EN)

BOOL Variabel til om-
parametrering
(understøttes
ikke af sik-
kerhedskortet).

0

Variabler,
som bruge-
ren kan ind-
læse.

DBX2.0 "F00008_198"
(PASS-OUT)

BOOL Gennemfør
passivering

1

DBX2.1 "F00008_198"
(QBAD)

BOOL 1: Reservevær-
dier udlæses

1

DBX2.2 "F00008_198"
(ACK_REQ)

BOOL 1: Kvitterings-
opfordring for
genintegration

0

DBX2.3 "F00008_198"
(IPAR_OK)

BOOL Variabel til om-
parametrering
(understøttes
ikke af sik-
kerhedskortet).

0

DBB3 "F00008_198"
(DIAG)

BYTE Serviceinfor-
mation

-

PASS_ON Med variablen PASS_ON kan du aktivere en passivering af sikkerhedskortet. Så læn-
ge PASS_ON = 1, foretages der en passivering af F-periferien.

ACK_NEC Efter udbedring af en fejl foretages genintegrationen af sikkerhedskortet afhængigt af
indstillingen af variablen ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: Der foretages en automatisk genintegration.
• ACK_NEC = 1: Der foretages en genintegration ved hjælp af en brugerkvittering.

 ADVARSEL
Ikke-tilladt parametrering af variablen ACK_NEC = 0.
Død eller alvorlige kvæstelser
• Parametreringen af variablen ACK_NEC = 0 er kun tilladt, når en automatisk ge-

nintegration er sikkerhedsteknisk tilladt for den pågældende proces.
• Kontrollér, om en automatisk genintegration er tilladt for en pågældende proces. 25
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ACK_REI For en genintegration af sikkerhedskortet er brugerkvittering med positiv flanke på va-
riablen ACK_REI nødvendig efter udbedring af fejlen. En kvittering er først mulig, når
variablen ACK_REQ = 1.

ACK_REQ F-styringssystemet indstiller ACK_REQ = 1, så snart alle fejl i dataudvekslingen med
sikkerhedskortet er udbedret. Efter afsluttet kvittering indstilles ACK_REQ af F-sty-
ringssystemet på 0.

PASS_OUT Variablen PASS_OUT viser, om der foreligger en passivering af sikkerhedskortet. Re-
serveværdier udlæses.

QBAD Fejl i dataudveksling med sikkerhedskortet. Viser, at der foreligger en passivering. Re-
serveværdier udlæses.

DIAG Via variablen DIAG stilles der en ikke-fejlsikker information om forekomne fejl i F-sty-
ringssystemet til rådighed med henblik på service. Yderligere oplysninger findes i den
pågældende håndbog for F-styringssystemet.

25
86

92
05

/D
A 

– 
03

/2
01

9



11 Idriftsættelse med PROFINET/PROFIsafe
Indstilling af IP-adresseparametrene

Håndbog – MOVI-C®-enheder34

11 Idriftsættelse med PROFINET/PROFIsafe
Idriftsættelsen forklares nærmere med et eksempel. I eksemplet integreres en applika-
tionsomformer MOVIDRIVE® technology i et PROFINET-netværk.
Idriftsættelsen af de andre MOVI‑C®-enheder foretages analogt.

11.1 Indstilling af IP-adresseparametrene
IP‑adresseparametrene for applikationsomformeren MOVIDRIVE®  technology kan
indstilles på følgende måde:
• via et engineering-tool for PROFINET som TIA Portal (se "Integration og konfigura-

tion af applikationsomformeren i PROFINET-netværk" (→ 2 37))
• via engineering-softwaren MOVISUITE® (se "Konfiguration af applikationsomfor-

meren i MOVISUITE®" (→ 2 41))

11.2 Tilslutning af engineering-pc – applikationsomformer
Der findes flere muligheder for at tilslutte engineering-pc’en til applikationsomforme-
ren:
Tilslutning via Industrial Ethernet-netværket
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RUN ERR
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Tilslutning via interfacekonverteren USM21A til applikationsomformerens engineering-
interface
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Tilslutning via tastaturet CBG21A/CBG11A som USB-interface
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11.3 Integration af applikationsomformeren i et PROFINET-netværk
I eksemplet anvendes følgende enhedstopologi:
• Overordnet styring SIMATIC S7
• MOVIDRIVE® technology MDX90AT
• Interfacekonverter USM21A
Den følgende illustration er en skematisk visning af enhedstopologien:
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RUN ERR
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S
4
8
5

U
S
B

[5]

USB

[4]

X32

[3]

25711776907

[1] DC 24 V-forsyningsspænding
[2] Feltbustilslutning
[3] USB-tilslutningskabel, type USB A-B
[4] Interfacekonverter USM21A
[5] Interfacekabel med et RJ10-stik og et 9-polet D-sub-stik
[6] MOVIDRIVE® technology

Følgende værktøjer anvendes til konfiguration og idriftsættelse af enhederne:
• MOVISUITE® til MOVI‑C®-enheder fra SEW‑EURODRIVE
• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) fra firmaet Siemens til PLC’en
Integrationen af applikationsomformeren i PROFINET-netværket foretages i flere pro-
cestrin:
• "Konfiguration af feltbusdeltagere" (→ 2 37)
• "Konfiguration af applikationsomformeren i MOVISUITE®" (→ 2 41)
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11.4 Konfiguration af feltbusdeltagere

I projektet som eksempel er følgende enheder feltbusdeltagere:
• PLC’en er PROFINET-controller.
• Applikationsomformeren MOVIDRIVE® technology er PROFINET-device.
Konfigurationen af enhederne sker i følgende værktøjer:
• MOVISUITE®

• TIA Portal, version V14
Konfigurationen af feltbusdeltagerne foretages i flere procestrin:
• "Integration og konfiguration af applikationsomformeren i PROFINET-net-

værk" (→ 2 37)
• "Tildeling af PROFINET-enhedsnavne" (→ 2 39)

11.4.1 Integration og konfiguration af applikationsomformeren i PROFINET-netværk
Applikationsomformeren MOVIDRIVE®  technology skal indsættes i TIA‑Portal-pro-
jektet, som PLC’en forbindes og konfigureres med.
Ved konfiguration tildeles applikationsomformeren et logisk navn, en IP-adresse og
procesdata med adressen.
Udfør følgende:
ü Applikationsomformerens enhedsbeskrivelsesfil (GSDML-fil) er allerede blevet

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

1. Start TIA Portal, og opret et nyt TIA‑Portal-projekt.
2. Installér enhedsbeskrivelsesfilen i TIA Portal.
3. Indsæt PLC’en i projektet. Tildel et PROFINET-enhedsnavn, og indtast PLC’ens

IP‑adresseparameter.
4. Indsæt IO-systemet på PLC’ens PROFINET-interface.
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5. Åbn hardwarekataloget. Vælg under "Andet feltudstyr" > "PROFINET IO" > "Dri-
ves"  > "SEW-EURODRIVE"  > "MOVI-C MOVIDRIVE" posten for
MOVIDRIVE® technology, og tildel den i PLC’ens netvisning.

28343981067

6. Indtast applikationsomformerens IP-adresseparametre i gruppen "Ethernet addres-
ses" (Ethernet-adresser) i inspektionsvinduet (nederste editorområde).

7. Tildel applikationsomformeren et PROFINET-enhedsnavn. Sørg for, at
PROFINET-enhedsnavnet er identisk med enhedsbetegnelsen i MOVISUITE®-pro-
jektet.

8. Indsæt det ønskede antal procesdataord fra hardwarekataloget med drag and
drop. Som alternativ kan du indsætte procesdataordene ved at dobbeltklikke på
modulet i enhedsoversigten. De indstilles automatisk på den korrekte stikplads.

BEMÆRK
Stikplads 1 er reserveret til PROFIsafe. Pr. basisenhed kan der altid kun sættes 1
PROFIsafe-modul i.
Du kan indsætte standard-procesdataordene i enhedsoversigten fra stikplads 2.
Find antallet af procesdataord, der aktuelt er parametreret i applikationsomformeren,
i engineering-softwaren MOVISUITE®. Yderligere oplysninger om tilordningen af pro-
cesdataordene findes i kapitlet "Procesdatakonfiguration" (→ 2 18).
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28344065291

11.4.2 Tildeling af PROFINET-enhedsnavne
 Dataene (PROFINET-enhedsnavn, IP-adresse, standardprocesdata), som tildeles
feltbusdeltagerne under konfigurationen, skal først kun defineres i TIA‑Portal-projektet
på engineering‑pc’en. Først ved indlæsning af projektet i PLC’en overføres og akti-
veres dataene i PLC’en.
Udfør følgende:
ü Du har konfigureret applikationsomformeren MOVIDRIVE® technology.
1. Indlæs projektet i PLC’en via det anvendte programmeringsinterface.
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2. Hvis status‑LED’en BF på applikationsomformeren lyser rødt (busfejl), når TIA‑Po-
rtal-projektet er overført til PLC’en, skal applikationsomformeren tildeles det fast-
lagte PROFINET-enhedsnavn. Åbn i den forbindelse med den højre musetast ap-
plikationsomformerens kontekstmenu, og tildel enhedsnavnet.
ð Der vises et vindue for tildeling af navn.

28344069003

3. Vælg applikationsomformerens PROFINET‑enhedsnavn.
4. Indstil det anvendte programmeringsinterface for applikationsomformeren, og op-

datér listen over de tilgængelige deltagere.
5. Markér applikationsomformeren, og tildel enhedsnavnet. Dermed overskrives det

foreslåede navn fra enhedsbeskrivelsesfilen (GSDML-fil).
ð Hvis PROFINET-enhedsnavnet blev tildelt korrekt, melder applikationsomfor-

meren statussen "OK". Status‑LED’en BF slukker.
6. Gem TIA‑Portal-projektet.
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11.5 Konfiguration af applikationsomformeren i MOVISUITE®
Konfiguration afapplikationsomformeren iMOVISUITE®

Konfigurationen af applikationsomformeren MOVIDRIVE®  technology foretages i flere
procestrin:
• "Scanning af netværk efter enheder" (→ 2 41)
• "Overtagelse af applikationsomformer i MOVISUITE®" (→ 2 42)
• "Konfiguration af sikker kommunikationskanal" (→ 2 46)

11.5.1 Scanning af netværk efter enheder
Udfør følgende:
ü Forbindelsen mellem engineering‑pc’en og applikationsomformeren

MOVIDRIVE® technology er etableret vi interfacekonverteren USM21A.
1. Start MOVISUITE®.
2. Opret et nyt MOVISUITE®-projekt ud fra en netværksscanning.

9007216181236875
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3. Aktivér netværkstypen "USB" og skydekontakten "Scanning". Foretag indstillinger-
ne, og udfør netværksscanningen.
ð Hvis du er forbundet med applikationsomformeren via et andet interface, skal

du vælge den tilsvarende netværkstype.

17827427979

4. Foretag indstillingerne, og udfør netværksscanningen.

11.5.2 Overtagelse af applikationsomformer i MOVISUITE®

Ved netværksscanningen registreres applikationsomformeren
MOVIDRIVE® technology.
Udfør følgende:
ü Du har startet en netværksscanning.
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1. Overtag den scannede enhed i MOVISUITE®.

25731754251

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

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

som er registreret under netværksscanningen.

25761192331

ð Funktionsvisningen har 2 visninger. Trævisningen viser en oversigt over hele
projektet. Cirkelvisningen viser den aktuelle knude som stor cirkel i midten af
arbejdsområdet.
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25767186699

3. Klik på fanen "Network" (Netværk) for at skifte mellem visningerne i MOVISUITE®.
4. Giv efter behov applikationsomformeren et navn. Enheden vises med dette navn i

MOVISUITE®-projektet. Sørg for, at dette navn er identisk med PROFINET-en-
hedsnavnet, som allerede har tildelt enheden i TIA Portal. Når du vælger et andet
navn, ændrer du dermed også det tildelte PROFINET-enhedsnavn og provokerer
en busfejl.

BEMÆRK
For at applikationsomformerens enhedsnavn både er i overensstemmelse med
PROFINET og IEC61131, anbefaler SEW‑EURODRIVE at tildele et navn, som star-
ter med et bogstav og ikke har mellemrum eller styretegn (bindestreg, underscore,
kolon, komma, skråstreg, bagvendt skråstreg).
Når MOVISUITE®‑projektet importeres i TIA  Portal, konverterer TIA  Portal applika-
tionsomformerens navn i henhold til en egen intern algoritme. Et navn i henhold til de
fastlagte navnekonventioner muliggør, at applikationsomformeren vises i de forskelli-
ge tools under det samme navn.
Hvis et navn i overensstemmelse med navnekonventionerne ikke er muligt, skal du
vælges navn, der er i overensstemmelse med PROFINET. IEC61131-overensstem-
melse oprettes i dette tilfælde automatisk af MOVISUITE®.
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25767285771

5. SEW‑EURODRIVE anbefaler at anvende MOVIKIT®-softwaremoduler. MOVIKIT®-
softwaremoduler indeholder præfabrikerede og efterprøvede drev- og applikations-
funktioner, der muliggør en hurtig og problemfri idriftsættelse af mange drevopga-
ver. Indlæs det passende MOVIKIT®-softwaremodul i applikationsomformeren.

26574131723
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6. Hvis du ikke anvender et MOVIKIT®-softwaremodul, skal du konfigurere procesda-
takilden og procesdataene manuelt. Åbn dertil konfigurationen af applikationsom-
formeren, og indstil procesdatakilden.

25771011467

7. Konfigurér procesdataene (nominelle værdier og faktiske værdier) i applikations-
omformeren.

8. Gem MOVISUITE®‑projektet.

11.5.3 Konfiguration af sikker kommunikationskanal
Hvis styringen foretages via PROFIsafe til en enhed med integreret sikkerhedskort,
skal den sikre kommunikationskanal konfigureres.

BEMÆRK
I dette eksempel gås der ud fra et konfigureret og udtaget sikkerhedskort
MOVISAFE® CSS21A. Konfigurationen af sikkerhedskortet er beskrevet i håndbogen
"MOVIDRIVE® modular/system/technology sikkerhedskort MOVISAFE® CS..A".

MOVISUITE® har følgende funktioner for sikkerhedskortene:
• Idriftsættelse af sikkerhedsrelaterede drevsikkerhedsfunktioner
• Læsning og skrivning af de sikkerhedsrelaterede F‑parametre som f.eks.

F_iPar_CRC, F_WD_Time osv.
• Diagnose af PROFIsafe-kommunikationen ved hjælp af overvågning af F‑proces-

dataene
• Diagnose af PROFIsafe-device (f.eks. status- og fejlmeddelelser)
Udfør følgende:
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1. Start toolet Assist CS..

28367661067

2. Vælg F-protokollen PROFIsafe, og indtast F-adressen (F_Dest_Add).

28376910731

BEMÆRK
Watchdog-tiden (F_WD_Time) indstilles i PROFIsafe-controllerens engineering-tool.
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3. Parametrér den ønskede drevsikkerhedsfunktion.

28376916491

ð I dette eksempel parametreres drevsikkerhedsfunktionen SSx.
4. Overfør dataene fra toolet Assist CS.. til MOVISUITE®‑projektet.
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11.6 Kontrol af procesdataoverførslen
• Når du anvender et MOVIKIT®-softwaremodul, kan du kontrollere procesdataover-

førslen i en MOVIKIT®-diagnosemonitor.
"Kontrol af procesdata i MOVIKIT®-diagnosemonitoren" (→ 2 49)

• Hvis du ikke anvender et softwaremodul, kan du få adgang til enhedens procesda-
tabuffer i engineering-softwaren MOVISUITE®.
"Kontrol af procesdata i MOVISUITE®" (→ 2 51)

11.6.1 Kontrol af procesdata i MOVIKIT®-diagnosemonitoren
Til hurtig idriftsættelse og kontrol af styringen og applikationen har alle MOVIKIT®-
softwaremoduler en diagnosemonitor. Diagnosemonitoren har ud over den rene moni-
tordrift også en styringsdrift, som softwaremodulets funktioner kan styres med fra
MOVISUITE®.

 ADVARSEL
Fare for kvæstelser på grund af uventet enhedsreaktion (f.eks. drevets bevægelser)
i styringsdriften eller ved ændring af driftsmodusen. Begrænsningerne og blokerin-
gerne, der er fastlagt af PLC’en, kan være uden virkning i styringsdriften.
Død, alvorlige kvæstelser eller materielle skader
• Sørg for, at der ikke kan foretages en ukontrolleret motorfrigivelse i styringsdrif-

ten eller under ændringen af driftsmodusen. Blokér dertil omformeren.
• Afspær det mulig fareområde. Anvend eksisterende sikkerhedsanordninger.
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Udfør følgende:
1. Åbn konfigurationen af applikationsomformeren i MOVISUITE®, og åbn menuen

"MOVIKIT®-diagnose” under "Diagnose”.

9007227081518859

ð Ved start er diagnosen i monitordriften.
2. Klik på knappen [Tænd/sluk] for at skifte mellem styringsdriften og monitordriften.

ð I monitordriften kan feltbusinterfacets procesdata overvåges.
ð I styringsdriften (pc-styring) er procesdataene deaktiveret via feltbusinterfacet,

så procesdataene kan indstilles via MOVIKIT®-diagnosens brugeroverflade. Da-
taene sendes automatisk og kontinuerligt til applikationsomformeren og er ef-
fektive med det samme.
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11.6.2 Kontrol af procesdata i MOVISUITE®

Udfør følgende:
1. Åbn konfigurationen af applikationsomformeren i MOVISUITE®.
2. Kontrollér indstillingerne af nominelle værdier i styringen.

27718990603

3. Kontrollér drevets faktiske værdier.

27718994187
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11.7 Kontrol af sikker kommunikation

BEMÆRK
Sikkerhedsprogrammet i dette eksempel anvendes udelukkende til af forklare testdrif-
ten af drevsikkerhedsfunktionerne og er ikke genstand for et sikkerhedsprogram, der
er indstillet af SEW‑EURODRIVE.

De sikre procesdata kan ikke styres direkte. Derfor skal der oprettes et sikkerheds-
program, som opfylder følgende funktioner:
• Integrér den sikre kommunikationsdeltager, der er passiveret af drevsikkerheds-

funktionerne, i den sikre kommunikation igen efter fejlkvittering.
• Deaktivér drevsikkerhedsfunktionerne. Kun i den deaktiverede sikkerhedsdrift er

nogle af sikkerhedsprogrammets fejlafhjælpningsforanstaltninger frakoblet, så sik-
kerhedsprogrammets data kan ændres via overvågningstabellerne.

Udfør følgende:
1. Vælg main-safety-blokken Main_Safety_RTG1 [FB1] i TIA-Portal-projektet.

2. Supplér F-blokken med følgende adgangsfunktioner på den sikre kommunikations-
deltager:
ð Integrér den sikre kommunikationsdeltager igen: Anvend dertil variablerne

ACK_REQ (kvitteringsopfordring for genintegration) og ACK_REI (kvittering for
genintegration) i F‑periferi‑databasen.

ð Deaktivér drevsikkerhedsfunktionen: Tildel en markør til det tilsvarende sikre
procesudgangsdataord. Et sikkert procesudgangsdataord kan ikke aktiveres di-
rekte. Derfor kobles det sikre procesudgangsdataord med en markør (hukom-
melsesområde til at gemme midlertidige resultater).

ð Kvittér fejlen: Tildel en markør til det tilsvarende sikre procesudgangsdataord.

21019213451
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ð I dette eksempel tildeles der markører til de sikre procesudgangsdata 0.0
(drevsikkerhedsfunktion STO) og 0.7 (fejlkvittering).

3. Oversæt TIA‑Portal-projektet, og indlæs derefter projektet i PLC’en.
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12 Fremgangsmåde ved udskiftning af enheder
Ved idriftsættelsen af enheden gemmes følgende relevante data og indstillinger auto-
matisk på det udskiftelige hukommelsesmodul:
• Alle drevparametre
• Parametrerede enhedsfunktioner
• MOVIKIT®‑softwaremodul med idriftsættelsesindstillinger
• Feltbusindstillinger
• IP‑adresseindstillinger
Ved udskiftningen af en enhed skal du tilslutte det udskiftelige hukommelsesmodul til
den nye enhed af samme type. Efter genstart af enheden overtages alle data og
indstillinger. Enheden registreres uden ekstra foranstaltninger af PLC’en (PROFINET-
controller).

12.1 MOVIDRIVE® technology (feltbuskort CFN21A)
MOVIDRIVE® technology(feltbuskortCFN21A)

Den følgende illustration viser det udskiftelige hukommelsesmoduls position i en appli-
kationsomformer MOVIDRIVE® technology:
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12.2 Elektronikdæksel DFC..
Den følgende illustration viser det udskiftelige hukommelsesmoduls position i et elek-
tronikdæksel DFC..
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