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1 Algemene aanwijzingen
1.1 Gebruik van de documentatie

Deze documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie is bedoeld voor
iedereen die werkzaamheden 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 ervan en personen die zelf-
standig met het product werken, de documentatie helemaal hebben gelezen en begre-
pen. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Inhoud van de documentatie
De beschrijvingen in deze documentatie hebben betrekking op de actuele stand van
de software/firmware op het tijdstip van publicatie. Indien nieuwe software-/firmaware-
versies worden geïnstalleerd, kan de beschrijving afwijken. Neem in dat geval contact
op met SEW-EURODRIVE.

1.3 Relevante documenten
Deze documentatie is een aanvulling op de technische handleiding van het bijbeho-
rende product. U mag deze documentatie alleen in combinatie met de technische
handleiding gebruiken.
Neem onderstaande relevante documenten in acht:
• Technische handleiding "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology"
• Producthandboek "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology"
• Technische handleiding "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular"
• Technische handleiding "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® system"
• Technische handleiding "Mechatronische aandrijfeenheid

MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus
TCP)"

• Handboek "MOVIDRIVE®  modular/system/technology veiligheidskaart
MOVISAFE® CS..A"

• Handboek "MOVI-C® decentrale elektronica veiligheidsoptie MOVISAFE®

CSB51A"
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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1.4 Opbouw van de waarschuwingen
1.4.1 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.

1.4.2 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.

Betekenis van de gevarensymbolen
De gevarensymbolen die bij de waarschuwingen staan, betekenen het volgende:

Gevarensymbool Betekenis
Algemeen gevaarlijk punt

1.4.3 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.
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Decimaalscheidingsteken bij getalwaarden
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1.5 Decimaalscheidingsteken bij getalwaarden

Deze documentatie gebruikt een punt als decimaalscheidingsteken.
Voorbeeld: 30.5 kg

1.6 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!

1.7 Productnamen en merken

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

1.7.1 Merk van Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® is een gedeponeerd handelsmerk en gepatenteerde technologie, gelicenti-
eerd door Beckhoff Automation GmbH, Duitsland.

1.8 Auteursrechtelijke opmerking

© 2019 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
Inleidende opmerkingen
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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 Doelgroep

Gekwalificeerd
personeel voor
werkzaamheden
met software

Alle werkzaamheden met de gebruikte software mogen uitsluitend door daarvoor op-
geleid, gekwalificeerd personeel worden verricht. Als gekwalificeerd personeel worden
in deze documentatie personen aangeduid die aan onderstaande kwalificaties vol-
doen:
• adequate instructies heeft ontvangen
• deze documentatie en de inbegrepen documentatie kent
• Om deze software te gebruiken, raadt SEW‑EURODRIVE bijscholing aan voor de

producten.

2.3 Netwerkveiligheid en toegangsbescherming
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 bedrijfsveiligheid, de beschik-
baarheid van het systeem of de gegevensbeveiliging negatief wordt beïnvloed.
Controleer dat niemand onbevoegd toegang kan krijgen tot in het bijzonder de op
ethernet gebaseerde systeemnetwerken en engineerings-interfaces.
Het gebruik van IT-specifieke beveiligingsnormen vult de toegangsbescherming tot de
poorten aan. Een overzicht van de poorten staat vermeld in de technische gegevens
van het gebruikte apparaat.

2.4 Beoogd gebruik
Dit document beschrijft, met behulp van een voorbeeldapparaat, de algemene inbe-
drijfstelling van MOVI‑C®-apparaten aan een EtherNet/IP™-scanner.
Gebruik de apparaatoverkoepelende engineeringsoftware MOVISUITE® om de assen
in bedrijf te stellen en te configureren.
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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3 Inleiding
3.1 Beknopte aanduiding

In dit document worden de volgende beknopte aanduidingen gebruikt.

Typeaanduiding Beknopte aanduiding
MOVI‑C®‑apparaat Apparaat

Veldbusinterface CFE21A Veldbusinterface

Elektronica-deksel DFC.. Veldbusinterface

Overkoepelende besturing PLC

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.2 Inhoud van dit document
Dit document beschrijft de inbedrijfstelling van de regelaar met de veldbusinterface
EtherNet/IP™ op een besturing van Allen Bradley.

3.3 Engineeringsoftware MOVISUITE®
EngineeringsoftwareMOVISUITE®

De engineeringsoftware MOVISUITE® is het bedieningsplatform voor alle hard- en
softwarecomponenten van MOVI‑C®.
De onderstaande engineeringtaken kunnen eenvoudig met MOVISUITE® worden uit-
gevoerd:
• Configuratie
• Inbedrijfstelling
• Parameters instellen
• Programmering
• Diagnose
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4 Industriële ethernet-netwerken – basisprincipes
TCP/IP-adressering en subnetwerken
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4 Industriële ethernet-netwerken – basisprincipes
4.1 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.

4.2 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.

4.3 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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4.4 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.

4.5 Subnetmasker
De netwerkklassen kunnen verder worden 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

192.168.10.128 192.168.10.129 – 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.

4.6 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.

4.7 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 EtherNet/IP™-netwerken – aanbevelingen
Het Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP™) is een open communicatiestandaard
die gebaseerd is op de klassieke ethernetprotocollen TCP/IP en UDP/IP.
EtherNet/IP is gedefinieerd door de Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) en
ControlNet International (CI).
EtherNet/IP is een uitbreiding van de ethernettechnologie met het applicatieprotocol
CIP (Common Industrial Protocol). CIP is bekend in de automatiseringstechniek, om-
dat het ook bij DeviceNet en ControlNet als applicatieprotocol wordt gebruikt.

AANWIJZING
Neem de aanwijzingen en voorschriften van de ODVA in acht bij de planning en inbe-
drijfstelling van uw EtherNet/IP™-netwerk.

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste randvoorwaarden die in acht moeten worden
genomen bij de planning en het gebruik van een EtherNet/IP™-netwerk. De lijst is niet
compleet.

5.1 Netwerkcomponenten
Let bij de selectie van EtherNet/IP™-netwerkcomponenten op het volgende:
• Gebruik uitsluitend voor industriële toepassingen geschikte netwerkcomponenten.
• Gebruik voor industriële toepassingen geschikte switches.
• Gebruik Fast Ethernet conform IEEE802.3u.
• De managed switch moet VLAN-tagging conform IEEE802.1Q ondersteunen.

5.2 Maximale lijndiepte
Onafhankelijk van de Poll-rate mogen maximaal 50  veldbusknooppunten in één lijn
worden gebruikt.

5.3 Netbelasting
De netbelasting mag op geen enkel punt in het netwerk meer dan 80% van de band-
breedte overschrijden.
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6 Engineeringtoegangen van de apparaten
De volgende tabel toont de manieren waarop een engineering-pc toegang kan verkrij-
gen tot de verschillende apparaten.

Verbinding: Via de ethernetinterface van de pc Aansluiting op apparaat Apparaat
Ethernetverbindingskabel RJ45/RJ45, industrieel X40/X41

X30 IN/X30 OUT
RJ45‑connector

• MDX modular
• MDX system
• MDX technology

CFE21A

Ethernetverbindingskabel RJ45/M12, industrieel gebruik X4233_1/X4233_2
M12-connector, 4-polig,
female, D-gecodeerd

...DFC.0..

Ethernetverbindingskabel RJ45/Mini IO, industrieel ge-
bruik

X42/X43
Mini‑IO-connector

...DFC.1..

Verbinding: Via de USB-interface van de pc Aansluiting op apparaat Apparaat
Kabel
pc – USM21A

Interface-omvor-
mer

Kabel 
USM21 – apparaat

USB‑2.0-ver-
bindingskabel1)

USM21A
Artikelnummer:
2831449

Verbindingskabel
RJ10/RJ10, lengte:
3 m2)

X31
RJ10-connector

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

Verbindingskabel
RJ10/M12, lengte:
3 m, artikelnummer:
28111680

X4141
M12-connector, 4-polig,
female, A-gecodeerd

• ... DFC..3)

• MMF3..3)

Verbindingskabel
RJ10/D-sub, lengte:
1.5 m, artikelnum-
mer: 18123864

X32
D-sub-connector, 9-polig,
male

• MDX technology
CFE21A

• MMF3..3)

1) Meegeleverd bij de interface-omvormer
2) meegeleverd bij de interface-omvormer
3) Connector optioneel verkrijgbaar

Verbinding: Via de USB-interface van de pc Aansluiting op apparaat Apparaat
Kabel
pc – CBG21A

Bedieningsap-
paraat

Kabel
CBG21A – apparaat

Verbindingska-
bel USB‑A/
USB‑2.0‑Mi-
ni‑B, lengte:
3 m, artikel-
nummer:
25643517

CBG21A
Artikelnummer:
28238133

(of CBG11A, arti-
kelnummer:
28233646)

Verbindingskabel D-
sub/RJ10, lengte:
3 m, artikelnummer:
28117832

X31
RJ10-connector

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

Verbindingskabel D-
sub/M12, lengte: 3 m,
artikelnummer:
28117840

X41X41
M12-connector, 4-polig,
female, A-gecodeerd

• ... DFC..1)

• MMF3..1)

Directe plaatsing X32
D-sub-connector, 9-polig,
male

• MDX technology
CFE21A

• MMF3..1)

1) Connector optioneel verkrijgbaar
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7 Werking via EtherNet/IP™
Het apparaat is een EtherNet/IP™-device.

7.1 EtherNet/IP™‑interface
De ondersteunde kenmerken van de EtherNet/IP™‑interface staan in het hoofdstuk
"Technische gegevens" van de technische handleiding van het betreffende apparaat.
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.

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.

7.1.1 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

Reactietijd switch
Het aantal in lijn geschakelde Industrial Ethernet-switches beïnvloedt de looptijd van
telegrammen. Als een telegram de apparaten doorloopt, wordt de looptijd van het tele-
gram door de reactietijd van de ethernetswitch vertraagd.
De geïntegreerde switch werkt volgens het Cut-Through-proces. De reactietijd is ca.
5.5 µs.

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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7.2 Bestand met apparaatbeschrijving

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.

Om het apparaat met veldbusinterface EtherNet/IP™ correct te configureren, moet
een bestand met de apparaatbeschrijving (EDS-bestand) worden gebruikt in de engi-
neeringtool van de EtherNet/IP™-controller. Het bestand bevat alle relevante gege-
vens voor de engineering en gegevensuitwisseling van het apparaat.
De actuele versie van het bestand met de apparaatbeschrijving staat op de homepage
van SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com Zoek op de pagina [Online Sup-
port] > [Data & documenten] > [Software] naar "GSDML-bestand".
De onderstaande tabel geeft de benaming van het bestand weer met de apparaatbe-
schrijving voor de afzonderlijke apparaten:

Apparaat Bestand met apparaatbeschrijving
Elektronica-deksel DFC.. SEW MOVI-C Decentralized Electro-

nics.eds

MOVIDRIVE® technology MDX../veld-
businterface CFE21A

SEW MOVI-C MOVIDRIVE + CFE21.eds

7.3 Procesdataconfiguratie
Het apparaat wordt gestuurd via het procesdatakanaal. De procesdatawoorden wor-
den via de moduleconfiguratie in de inbedrijfstellingssoftware uitgevoerd en in over-
eenstemming met het I/O-gebied van de PLC (Ethernet/IP™‑scanner) afgebeeld.
De configuratie is afhankelijk van de apparatenfamilie en moet daarmee in overeen-
stemming worden aangepast.
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7.4 Webserver
De webserver bevindt zich op het volgende adres → http://IP‑adres van het apparaat
De webserver bevat onderstaande informatie:
• Apparaatgegevens
• Bedrijfsstatus
• Procesdata
• Netwerkstatistieken

28342256651
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8 Besturing met MOVIKIT®-softwaremodules
De flexibele procesdata-interface van het apparaat kan individueel worden geconfigu-
reerd door de gebruiker. Dit geeft de gebruiker maximale flexibiliteit, maar hiervoor is
wel gedetailleerde kennis van het apparaat, de parameters en configuratiemogelijkhei-
den vereist.

8.1 MOVIKIT®‑softwaremodule
MOVIKIT®-softwaremodule

Voor standaardautomatisering en eenvoudige aandrijffuncties stelt SEW‑EURODRIVE
vooraf geconfigureerde softwaremodules ter beschikking.
De MOVIKIT®-softwaremodules bieden de volgende voordelen:
• Kortere inbedrijfstelling
• Vastgelegde, geteste functies
• Gestandaardiseerde procesdata-interface
• Voorbeeldmodules en -projecten voor de engineeringtool Studio 5000 Logix Desig-

ner
Op aanvraag kunt u ook voorbeeldmodules en -projecten krijgen voor andere engi-
neeringtools.

De softwaremodules kunnen met de engineeringsoftware MOVISUITE® in bedrijf wor-
den gesteld. Dit maakt een eenvoudige en snelle inbedrijfstelling mogelijk zonder ge-
detailleerde kennis over de procesdata- en setpointconfiguratie van het apparaat.
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8.1.1 Softwaremodule MOVIKIT® Velocity Drive
MOVIKIT® Velocity Drive bevat de functies van een op basis van toerental regelbare
aandrijving.
Informatie over de softwaremodule vindt u in het handboek "MOVIKIT® Positio-
ning Drive / Velocity Drive".
Een voorbeeldproject voor de engineeringtool Studio 5000 Logix Designer vindt u op
de homepage van SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com Zoek op de pagi-
na [Online Support] > [Data & documenten] > [Software] naar "Movikit".

28343971083
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8.1.2 Softwaremodule MOVIKIT® Positioning Drive
MOVIKIT® Positioning Drive bevat de functies van een positioneerbare aandrijving. De
volgende bedrijfsmodi worden ondersteund:
• tipbedrijf
• Toerentalregeling
• Uitvoeren van referentie
• Lineaire positionering
• Modulo-positionering
Informatie over de softwaremodule vindt u in het handboek "MOVIKIT® Positio-
ning Drive / Velocity Drive".
Een voorbeeldproject voor de engineeringtool Studio 5000 Logix Designer vindt u op
de homepage van SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com Zoek op de pagi-
na [Online Support] > [Data & documenten] > [Software] naar "Movikit".

28343974667
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9 Parametrering via Smart Parameter Objects
De Smart Parameter Objects zijn bedoeld voor de acyclische communicatie tussen de
PLC en ondergeschikte apparaten van SEW‑EURODRIVE.
Voor het lezen van en schrijven naar de apparaatparameters wordt de CIP Message
Service gebruikt.

9.1 Lezen van de parameters
Om het leescommando te kunnen uitvoeren, past u het PLC-programma op de vol-
gende wijze aan:

Parameters Instelling/waarde
Service Type Get Attribute Single

Class 66 (Hex)

Service Code e

Instance Index van de te lezen parameters

Attribute Weergave subindex van de te lezen parameter

Destination Element Doelvariabele

28269158539
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9.2 Schrijven van parameters
Om het schrijfcommando te kunnen uitvoeren, past u het PLC-programma op de vol-
gende wijze aan:

Parameters Instelling/waarde
Service Type Set Attribute Single

Class 66 (Hex)

Service Code 10

Instance Index van de te schrijven parameter

Attribute Subindex van de te schrijven parameter

Source Element Bronvariabele

Source Length Zou met de index moeten overeenstemmen.

28271025675

25
86

96
04

/N
L 

– 
03

/2
01

9



10inbedrijfstelling Met EtherNet/IP™
Instellen van de IP-adresparameters

Handboek – MOVI-C®-apparaten 23

10 inbedrijfstelling Met EtherNet/IP™
De inbedrijfstelling wordt verder uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. In het
voorbeeld wordt een applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology geïntegreerd in een
EtherNet/IP™-netwerk.
De andere MOVI‑C®-apparaten worden analoog in bedrijf gesteld.

10.1 Instellen van de IP-adresparameters
De IP‑adresparameters van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology kunnen op
de volgende manieren worden ingesteld:
• Via een Engineering-tool voor EtherNet/IP™, zoals Studio  5000 Logix Designer

(zie "Applicatieregelaar in het EtherNet/IP™-netwerk opnemen en configure-
ren" (→ 2 26))

• Via de engineeringsoftware MOVISUITE® (zie "Configuratie van applicatieregelaar
in MOVISUITE®" (→ 2 29))

10.2 Aansluiting van een engineering-pc – applicatieregelaar
Er zijn meerdere manieren om een engineering-pc aan te sluiten op de applicatierege-
laar:
Aansluiting via het industriële Ethernetadapter
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Aansluiting via de interface-omvormer USM21A op de engineering-interface van de
applicatieregelaar
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Aansluiting via handprogrammeerapparaat CBG21A/CBG11A als USB-interface
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10.3 Applicatieregelaar opnemen in een EtherNet/IP™-netwerk
In het voorbeeld wordt de onderstaande apparaattopologie gebruikt:
• Overkoepelende Allen-Bradley-besturing ControlLogix® 1756-L71
• MOVIDRIVE® technology MDX90AT
• Interface-omvormer USM21A
De onderstaande afbeelding is een schematische weergave van de apparaattopolo-
gie:
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25711776907

[1] 24 V DC-voedingsspanning
[2] Veldbusaansluiting
[3] USB-aansluitkabel, type USB A-B
[4] Interface-omvormer USM21A
[5] Seriële interfacekabel met een RJ10-steker en een 9-polige D-sub-steker
[6] MOVIDRIVE® technology

Voor de configuratie en inbedrijfstelling van de apparaten worden de onderstaande
tools gebruikt:
• MOVISUITE® voor de MOVI‑C®-apparaten van SEW‑EURODRIVE
• Studio 5000 Logix Designer van de firma Rockwell Automation voor de PLC
Het opnemen van de applicatieregelaar in EtherNet/IP™-netwerk gebeurt in meerdere
processtappen:
• "Configuratie van de veldbusdeelnemers" (→ 2 26)
• "Configuratie van applicatieregelaar in MOVISUITE®" (→ 2 29)
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10.4 Configuratie van de veldbusdeelnemers

In het voorbeeldproject zijn de volgende apparaten de veldbusdeelnemers:
• De PLC is de EtherNet/IP™-scanner.
• De applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology is de EtherNet/IP™-device.
De configuratie van de apparaten gebeurt in de volgende tools:
• MOVISUITE®

• Studio 5000 Logix Designer, versie V27

AANWIJZING
De afbeeldingen in het voorbeeldproject hebben betrekking op de Engelse versie van
de engineering-tool Studio 5000 Logix Designer.

10.4.1 Applicatieregelaar in het EtherNet/IP™-netwerk opnemen en configureren

Ga als volgt te werk:
ü Het bestand met de apparaatbeschrijving (EDS-bestand) van de applicatierege-

laar heeft u inmiddels al gedownload van de homepage van SEW‑EURODRIVE
→ www.sew-eurodrive.com en op de lokale engineering‑pc opgeslagen.

1. Start de engineering-tool "Logix Designer" en maak een nieuw Logix Designer-pro-
ject aan.

2. Voeg de PLC toe aan het project. Geef het project een naam en bepaal de plaats
waar het project wordt opgeslagen. De apparaatnaam wordt ook als projectnaam
gebruikt.

3. Voeg een EtherNet/IP™-scanner toe.
4. Laad het bestand met de apparaatbeschrijving in het Logix Designer-project.
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5. Voeg uit de hardwarecatalogus de applicatieregelaar MOVIDRIVE®  technology
aan het netwerk toe.

28273139851
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6. Voer het IP-adres in van de applicatieregelaar. De PLC spreekt het apparaat aan
met deze apparaatnaam.

28276032395

7. Kies het aantal procesdatawoorden dat voor communicatie met de ondergeschikte
slaves moet worden gebruikt. Stel het bestandsformaat in van de procesdatawoor-
den.
ð Er kunnen maximaal 16 procesdatawoorden worden aangemaakt. Als u een

MOVIKIT®‑softwaremodule gebruikt, dan beveelt SEW‑EURODRIVE, aan om
het juiste aantal procesdatawoorden in te stellen:

Softwaremodule Aantal procesdatawoorden (PD)
MOVIKIT® Velocity Drive 5 PD

MOVIKIT® Positioning Drive 9 PD

8. Richt het communicatiepad tussen engineering‑pc en EtherNet/IP™-scanner
(PLC) in en laad het project in de PLC.
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10.5 Configuratie van applicatieregelaar in MOVISUITE®
Configuratie vanapplicatieregelaar inMOVISUITE®

De configuratie van de applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology gebeurt in meer-
dere processtappen:
• "Netwerk scannen op aanwezige apparaten" (→ 2 29)
• "Applicatieregelaar in MOVISUITE® overnemen" (→ 2 30)
• Veilig communicatiekanaal configureren

10.5.1 Netwerk scannen op aanwezige apparaten
Ga als volgt te werk:
ü De verbinding tussen de engineering-pc en de applicatieregelaar

MOVIDRIVE®  technology via de interface-omvormer USM21A is tot stand ge-
bracht.

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

can).

9007216181236875
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3. Activeer het netwerktype "USB" en de schuifschakelaar "Scan" (Scannen). Neem
de instellingen over en voer een netwerkscan uit.
ð Als u via een andere interface met de applicatieregelaar bent verbonden, selec-

teert u het overeenkomende netwerktype.

17827427979

4. Neem de instellingen over en voer een netwerkscan uit.

10.5.2 Applicatieregelaar in MOVISUITE® overnemen
Bij de netwerkscan wordt de applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology herkend.
Ga als volgt te werk:
ü U heeft een netwerkscan geactiveerd.
1. Neem het gescande apparaat over in MOVISUITE®.

25731754251
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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 Het apparaat wordt 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.

25761192331

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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25767186699

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

4. Indien nodig wijst u een naam toe aan de applicatieregelaar. Onder deze naam
wordt het apparaat weergegeven in het MOVISUITE®-project.

25767285771
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5. SEW‑EURODRIVE adviseert om MOVIKIT®-softwaremodules te gebruiken.
MOVIKIT®-softwaremodules bevatten geprefabriceerde en gecontroleerde aandrijf-
en applicatiefuncties die een snelle, eenvoudige inbedrijfstelling van verschillende
aandrijftoepassingen mogelijk maken. Laad de geschikte MOVIKIT®-softwaremo-
dule in de applicatieregelaar.

26574131723

6. Als u geen MOVIKIT®-softwaremodule gebruikt, moet u de procesdatabron en de
procesdata handmatig configureren. Open hiervoor de configuratie van de applica-
tieregelaar en stel de procesdatabron in.

25771011467
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7. Configureer de procesdata (setpoints en actuele waarden) in de applicatierege-
laar.

8. Sla het MOVISUITE®‑project op.

10.6 Procesdataoverdracht controleren
• Als u een MOVIKIT®-softwaremodule gebruikt, kunt u de procesdataoverdracht

controleren met een MOVIKIT®-diagnosemonitor.
"Procesdata controleren in de MOVIKIT®-diagnosemonitor" (→ 2 34)

• Als u geen softwaremodule gebruikt, kunt u toegang krijgen tot de procesdatabuf-
fer van het apparaat met de engineeringsoftware MOVISUITE®.
"Procesdata in MOVISUITE® controleren" (→ 2 36)

10.6.1 Procesdata controleren in de MOVIKIT®-diagnosemonitor
Voor een snelle inbedrijfstelling en controle van de aansturing en applicatie beschik-
ken alle MOVIKIT®-softwaremodules over een diagnosemonitor. De diagnosemonitor
heeft, naast een puur monitorbedrijf, ook een besturingsbedrijf, waarmee de functies
van de softwaremodule via MOVISUITE® kunnen worden bestuurd.

 WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door onverwacht gedrag van het apparaat (bijv. beweging van de
aandrijving) in besturingsbedrijf of bij het wisselen van de bedrijfsmodus. De gren-
zen en vergrendelingen, die vastgelegd zijn door de PLC, kunnen mogelijk niet wer-
ken in besturingsbedrijf.
Dood, ernstig letsel of materiële schade
• Zorg ervoor dat er geen ongecontroleerde vrijgave van de motor kan plaatsvin-

den in besturingsbedrijf en bij het wisselen van de bedrijfsmodus. Blokkeer hier-
voor de regelaar.

• Blokkeer het mogelijke gevarengebied. Gebruik de aanwezige veiligheidsinrich-
tingen.
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Ga als volgt te werk:
1. Open in MOVISUITE® de configuratie van de applicatieregelaar en open onder

"Diagnostics" het menu "MOVIKIT® diagnostics".

9007227081518859

ð Bij het starten bevindt de diagnose zich in monitorbedrijf.
2. Om te wisselen tussen besturings- en monitorbedrijf, klikt u op de knop [Inschake-

len/uitschakelen].
ð In monitorbedrijf kunnen de procesdata van de veldbusinterface worden waar-

genomen.
ð In besturingsbedrijf (pc-besturing) zijn de procesdata gedeactiveerd via de

veldbusinterface, zodat de procesdata via het gebruikersinterface van de
MOVIKIT®-diagnose kunnen worden opgegeven. De data worden automatisch
en continu naar de applicatieregelaar verzonden en werken direct.
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10.6.2 Procesdata in MOVISUITE® controleren
Ga als volgt te werk:
1. Open in MOVISUITE® de configuratie van de applicatieregelaar.
2. Controleer de setpointinstellingen van de besturing.

27718990603

3. Controleer de actuele waarden van de aandrijving.

27718994187
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11 Procedure bij het vervangen van apparatuur
Bij de inbedrijfstelling van het apparaat worden de volgende relevante data en instel-
lingen automatisch opgeslagen naar de verwisselbare geheugenmodule:
• Alle aandrijfparameters
• Geparametreerde apparaatfuncties
• MOVIKIT®‑softwaremodule met inbedrijfstellingsinstellingen
• Veldbusinstellingen
• IP-adresinstellingen
Bij het verwisselen van een apparaat steekt u de verwisselbare geheugenmodule in
het nieuwe apparaat van hetzelfde type. Na het herstarten van het apparaat worden
alle data en instellingen overgenomen. Het apparaat wordt zonder bijkomende maat-
regelen herkend door de PLC (EtherNet/IP™-scanner).

11.1 MOVIDRIVE® technology (veldbusinterface CFN21A)
MOVIDRIVE® technology(veldbusinterfaceCFN21A)

De volgende afbeelding toont de positie van de verwisselbare geheugenmodule in een
applicatieregelaar MOVIDRIVE® technology:
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11.2 Elektronica-deksel DFC..
De volgende afbeelding toont de positie van de verwisselbare geheugenmodule in een
elektronica-deksel DFC..
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