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Σηµαντικές επισηµάνσεις
•

Αυτό το εγχειρίδιο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας!

•

Η τοποθέτηση και η έναρξη λειτουργίας των MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
MOVITRAC® B ή MOVIAXIS® πρέπει να γίνονται από ειδικευµένους ηλεκτρολόγους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και
τις οδηγίες λειτουργίας!

•

Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας των µετατροπέων
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B ή MOVIAXIS® µαζί µε τον ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B.. µελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

•

Για να κατανοήσετε αυτό εδώ το εγχειρίδιο θα πρέπει να έχετε ήδη µελετήσει τα
εγχειρίδια του MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B / MOVIAXIS®.

•

Οι παραποµπές που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο επισηµαίνονται µε το σύµβολο "->".
Συνεπώς το (-> κεφ. X.X) σηµαίνει π.χ. πως στο κεφάλαιο X.X αυτού του εγχειριδίου
θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες.

•

Προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία και την ικανοποίηση όλων των τυχόν
αξιώσεων επί της ευθύνης αποκατάστασης βλαβών, είναι η τήρηση των
πληροφοριών που περιέχονται στα τεχνικά έγγραφα.

Ονόµατα
προϊόντων και
εµπορικά σήµατα

•

Οι µάρκες και τα ονόµατα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν
εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωµάτων.

Επεξήγηση
συµβόλων των
προειδοποιήσεων
και των οδηγιών
ασφαλείας

Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που
περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

Εγχειρίδια

Κίνδυνος από το ρεύµα.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Άµεσος κίνδυνος.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον
λειτουργίας του.

Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες.
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Εισαγωγή

Περιεχόµενα
του παρόντος
εγχειριδίου

Πρόσθετα έγγραφα

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει:
•

την τοποθέτηση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο MOVIDRIVE®
MDX61B

•

την τοποθέτηση και εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B

•

τις διεπαφές και τις φωτοδιόδους LED του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. και
της πρόσθετης κάρτας OST11B

•

την εγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στους µετατροπείς
MOVIDRIVE® MDX61B και MOVITRAC® B, στο σερβοενισχυτή MOVIAXIS® καθώς
και ως ενιαίου ελεγκτή

•

την πρόσβαση ηλεκτροµηχανικής ρύθµισης προς τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B..

•

τη λογισµική ενσωµάτωση και την έναρξη λειτουργίας του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. και των συνδεµένων µετατροπέων και σερβοενισχυτών

•

τη λειτουργία µε σύστηµα διαύλου πεδίου PROFIBUS

Για την απλή και αποτελεσµατική ηλεκτροµηχανική ρύθµιση του ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.. θα πρέπει, εκτός από το παρόν εγχειρίδιο, να ζητήσετε και τα εξής
πρόσθετα έγγραφα:
•

Εγχειρίδιο συστήµατος "Προγραµµατισµός MOVI-PLC® στο PLC-Editor"

•

Εγχειρίδιο "Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MDX και MPLCMotion_MM για MOVI-PLC®"

•

Εγχειρίδιο "Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MC07 και MPLCMotion_MM για MOVI-PLC®"

•

Εγχειρίδιο συστήµατος MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

Εγχειρίδιο συστήµατος MOVITRAC® B

•

Φάκελος συστήµατος MOVIAXIS®

Το εγχειρίδιο συστήµατος "Προγραµµατισµός MOVI-PLC® στο PLC-Editor" περιλαµβάνει οδηγίες για τον προγραµµατισµό του MOVI-PLC® σύµφωνα µε το πρότυπο
IEC 61131-3.
Τα εγχειρίδια βιβλιοθηκών περιγράφουν τις βιβλιοθήκες για το MOVI-PLC® σχετικά µε τον
έλεγχο των µετατροπέων MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVIAXIS®, MOVITRAC® B, και
MOVIMOT®.

2.1

MOVI-PLC® – Ευέλικτο, προσαρµοζόµενο, ισχυρό

Ιδιότητες
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Το MOVI-PLC® είναι µία σειρά προγραµµατιζόµενων µονάδων ελέγχου για µετατροπείς. Επιτρέπει την άνετη και αποτελεσµατική αυτοµατοποίηση των ηλεκτροκινητήρων καθώς και τη λογική επεξεργασία και τον έλεγχο των διαδικασιών µε τη
βοήθεια διαφόρων γλωσσών προγραµµατισµού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61131-3.
•

Το MOVI-PLC® είναι ευέλικτο χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο όλης της γκάµας
µετατροπέων SEW και χάρη στην απλή αναβάθµιση σε πιο ισχυρό MOVI-PLC®
λόγω της απρόσκοπτης ικανότητας λειτουργίας των προγραµµάτων.

•

Το MOVI-PLC® είναι προσαρµοζόµενο χάρη στις διάφορες πλατφόρµες υλικού
εξοπλισµού (basic, advanced, ...) και στις αρχές δοµηµένου λογισµικού (βιβλιοθήκες
για µια πληθώρα εφαρµογών).

•

Το MOVI-PLC® είναι ισχυρό χάρη στο ευρύ φάσµα τεχνολογιών (π.χ. έκκεντρος
δίσκος, σύγχρονη κίνηση) και τη δυνατότητα ελέγχου απαιτητικών εφαρµογών (π.χ.
σύνθετης µετακίνησης).

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Εισαγωγή
Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Κατηγορίες
ελέγχου

2.2

•

Το MOVI-PLC® basic DHP11B.. επιτρέπει την εκτέλεση συντονισµένων κινήσεων σε
µεµονωµένους άξονες καθώς και το συνδυασµό µε εξωτερικές εισόδους και εξόδους
και χειριστηρίων DOP (Drive Operator Panel). Με τον τρόπο αυτό το MOVI-PLC®
basic DHP11B.. ενδείκνυται ως υποσύστηµα ελέγχου ή και ως αυτόνοµος ελεγκτής
για µηχανήµατα µέσης πολυπλοκότητας.

•

Το MOVI-PLC® advanced διακρίνεται επίσης από µία πληθώρα διεπαφών καθώς και
από αυξηµένη ικανότητα απόδοσης, που επιτρέπει ακόµη και σύνθετους
υπολογισµούς όπως π.χ. συσχετισµένες κινήσεις. Το MOVI-PLC® advanced
προσφέρεται συνεπώς για την αυτοµατοποίηση µηχανηµάτων και στοιχείων. Μέσω
της ενσωµατωµένης διεπαφής Ethernet µπορεί το MOVI-PLC® advanced να
συνδεθεί άµεσα στη βαθµίδα ελέγχου.

2

Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Ιδιότητες

Τύποι µονάδων

Ηλεκτροµηχανική
ρύθµιση

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. διατίθεται σε δύο µεγέθη:
•

ως κάρτα ελέγχου MOVI-PLC® basic DHP11B.., ως πρόσθετη κάρτα για το
µετατροπέα MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B καθώς και για το σερβοενισχυτή
MOVIAXIS®

•

ως ενιαίος ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. προετοιµασµένος για την
τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN. Ως ενιαίος ελεγκτής είναι σχεδιασµένος για τον
έλεγχο µετατροπέων (Æ κεφ. 8 "Τεχνικά στοιχεία").

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. διατίθεται σε 3 τύπους, οι οποίοι διαφέρουν ως
προς την ικανότητά τους εκτέλεσης προγραµµάτων από διαφορετικές βιβλιοθήκες:
Τύπος MOVI-PLC® basic DHP11B..

Λειτουργίες

DHP11B-T0

∆ιαχείριση, ρύθµιση στροφών, θέσης, π.χ. µε τη βιβλιοθήκη
MPLCMotion_MDX

DHP11B-T1 (τεχνολογικός τύπος 1)

Επιπλέον π.χ. δίσκος έκκεντρου, ηλεκτρονικός µειωτήρας,
µηχανισµός έκκεντρων

DHP11B-T2 (τεχνολογικός τύπος 2)

Επιπλέον π.χ. σύνθετη µετακίνηση

Η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. περιλαµβάνει τις
εξής ενέργειες:
•

Ρύθµιση διάρθρωσης

•

Ρύθµιση παραµέτρων

•

Προγραµµατισµός

Η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του λογισµικού
MOVITOOLS®-MotionStudio. Το συγκεκριµένο λογισµικό διαθέτει διάφορα στοιχεία για
την έναρξη λειτουργίας και τη διάγνωση όλων των συσκευών της SEW-EURODRIVE.
Η σύνδεση µεταξύ του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. και του υπολογιστή για την
ηλεκτροµηχανική ρύθµιση πραγµατοποιείται µέσω µίας από τις διεπαφές που
περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.
∆ιεπαφές
επικοινωνίας

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. είναι εξοπλισµένος µε πολλές διεπαφές
επικοινωνίας.
Οι δύο διεπαφές CAN 1 και CAN 2 των διαύλων συστήµατος εξυπηρετούν τη σύνδεση
και τον έλεγχο πολλών µετατροπέων, καθώς και την ενσωµάτωση απόκεντρων
µονάδων εισόδων/εξόδων. Η εταιρία SEW-EURODRIVE συνιστά τη σύνδεση στον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µέχρι και 64 εισόδων καθώς και 64 εξόδων.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την έτσι διαµορφωµένη µονάδα µηχανήµατος σε µία
υπερκείµενη µονάδα ελέγχου µέσω µίας διεπαφής υποτελούς PROFIBUS.
Η διεπαφή RS485 χρησιµεύει ως διεπαφή ηλεκτροµηχανικής ρύθµισης ή για τη σύνδεση
ενός τερµατικού χειρισµού (π.χ. DOP11A).
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Τοπολογίες
αυτοµατοποίησης

Χρήση ως ανεξάρτητη µονάδα ελέγχου µηχανήµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. ως µονάδα
ελέγχου ενός ολόκληρου µηχανήµατος.
Εάν παραληφθούν τα υπερκείµενα PLC, ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
αναλαµβάνει όλες τις εργασίες ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου κινητήρων
και άλλων ενεργοποιητών, καθώς και την αξιολόγηση αποκεντρωµένων εισόδων και
εξόδων.
Στην τοπολογία αυτόνοµης χρήσης τα τερµατικά (DOP11A) αναλαµβάνουν τη
λειτουργία θύρας επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπου και µηχανήµατος. Τα τερµατικά
(DOP11A) διαθέτουν έναν ενσωµατωµένο διακοµιστή δικτύου και σχηµατίζουν τη
διεπαφή για τη σύνδεση µε το εταιρικό δίκτυο Ethernet.

RS485
RS485

58620AXX

Εικόνα 1: Παράδειγµα τοπολογίας για τον αυτόνοµο έλεγχο ενός µηχανήµατος µέσω του ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B..

[1] Τερµατικό (π.χ. Drive Operator Panel DOP11A)
[2] ∆ίαυλος συστήµατος (CAN 1, CAN 2)
[3] Είσοδοι και έξοδοι (ακροδέκτες)
[4] Ασύγχρονος κινητήρας
[5] Σύγχρονος σερβοκινητήρας / ασύγχρονος σερβοκινητήρας
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Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Χρήση για τον έλεγχο µονάδων
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. και για την
αποκεντρωµένη αυτοµατοποίηση µίας µονάδας µηχανήµατος (Æ επόµενο σχήµα). Εδώ
ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. συντονίζει τις διαδικασίες κίνησης στο
συγκρότηµα αξόνων.
Η διασύνδεση µε ένα υπερκείµενο PLC πραγµατοποιείται µέσω της διεπαφής
PROFIBUS.

58621AXX

Εικόνα 2: Παράδειγµα τοπολογίας για τον έλεγχο κάθε ενός τµήµατος ενός µηχανήµατος µέσω
ενός ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

[1] Υπερκείµενα PLC
[2] ∆ίαυλος συστήµατος (CAN 1, CAN 2)
[3] MOVIMOT® (µέσω διεπαφής fieldbus CANopen MFO... / άµεση σύνδεση στο
MOVI-PLC® µέσω θύρας RS485 COM2)
[4] Ασύγχρονος κινητήρας
[5] Σύγχρονος σερβοκινητήρας / ασύγχρονος σερβοκινητήρας

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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Εισαγωγή

2

Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

∆ίαυλοι
συστήµατος
CAN 1 και CAN 2

Μέσω της ζεύξης περισσότερων µετατροπέων σε ένα δίαυλο συστήµατος, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. για τον έλεγχο µίας µονάδας
του µηχανήµατος. Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. ελέγχει όλους τους
κινητήρες εντός του τµήµατος του µηχανήµατος και δεν επιβαρύνει έτσι την υπερκείµενη
µονάδα ελέγχου (π.χ. PLC του µηχανήµατος ή της εγκατάστασης). Στο δίαυλο
συστήµατος CAN 1 και CAN 2 µπορείτε να συνδέσετε στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. έως και δώδεκα από τις παρακάτω συσκευές, όµως έξι το πολύ σε κάθε
διεπαφή CAN:
•

Μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC® 07A ή MOVITRAC® B

•

Μετατροπείς κίνησης MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

Σερβοενισχυτές MOVIAXIS®

•

Ηλεκτροµειωτήρες µε ενσωµατωµένο µετατροπέα
(απαιτείται διεπαφή fieldbus CANopen MFO...)

συχνοτήτων MOVIMOT®

Κατά την χειροκίνητη εγκατάσταση στοιχείων SCOM, ανάλογα µε τα δεδοµένα για
επικοινωνία, µπορεί να γίνει έλεγχος και πάνω από 12 µετατροπέων (Æ κεφ. 8.1).
Παραµετροποίηση
της διεπαφής
PROFIBUS

Η ρύθµιση της διεύθυνσης µονάδας PROFIBUS πραγµατοποιείται από τους
µικροδιακόπτες DIP που έχουν τοποθετηθεί στην εµπρός πλευρά του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B... Με τη χειροκίνητη ρύθµιση µπορείτε να ενσωµατώσετε και να
ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο περιβάλλον PROFIBUS
σε πολύ σύντοµο χρόνο. Η υπερκείµενη κύρια µονάδα PROFIBUS µπορεί να εκτελέσει
αυτόµατα την παραµετροποίηση (λήψη παραµέτρων).
Αυτή η έκδοση έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:
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•

Μικρότεροι χρόνοι έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης

•

Απλή τεκµηρίωση του προγράµµατος εφαρµογής, αφού όλες οι σηµαντικές
παράµετροι µεταφέρονται από το πρόγραµµα στην υπερκείµενη µονάδα ελέγχου.

Κυκλική και µη
κυκλική ανταλλαγή
δεδοµένων µέσω
PROFIBUS DP

Ενώ η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας συνήθως γίνεται κυκλικά, οι παράµετροι του
µοτέρ διαβάζονται και γράφονται µη κυκλικά µέσω λειτουργιών όπως οι Read ή Write ή
µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®. Αυτή η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας
σας επιτρέπει να υλοποιείτε εφαρµογές, στις οποίες όλες οι σηµαντικές παράµετροι του
µετατροπέα συχνοτήτων αποθηκεύονται στον προγραµµατιζόµενο ελεγκτή, ώστε να
µην απαιτούνται παραµετροποιήσεις στον ίδιο το µετατροπέα συχνοτήτων.

Κυκλική και µη
κυκλική ανταλλαγή
δεδοµένων µέσω
PROFIBUS DP-V1

Η προδιαγραφή PROFIBUS DP-V1 παρουσίασε νέες υπηρεσίες µη κυκλικής
ανάγνωσης/εγγραφής στα πλαίσια των επεκτάσεων PROFIBUS DP. Αυτές οι µη
κυκλικές υπηρεσίες εισάγονται σε ειδικά µηνύµατα κατά την κυκλική λειτουργία του
διαύλου, κι εποµένως εξασφαλίζουν τη συµβατότητα µεταξύ του PROFIBUS DP
(έκδοση 0) και του PROFIBUS DP-V1 (έκδοση 1).

Λειτουργίες
παρακολούθησης
PROFIBUS

Η χρήση ενός συστήµατος διαύλου πεδίου (fieldbus) απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες
παρακολούθησης για τα συστήµατα κίνησης, όπως για παράδειγµα, τη χρονική
παρακολούθηση του διαύλου πεδίου (χρονική υπέρβαση PROFIBUS). Το λειτουργικό
στοιχείο, το οποίο έχει πρόσβαση στο PROFIBUS, αναγγέλλει µία χρονική υπέρβαση
PROFIBUS µέσω ενός κατάλληλου µηνύµατος σφάλµατος. Έτσι η εφαρµογή µπορεί να
αντιδράσει στη χρονική υπέρβαση του διαύλου PROFIBUS.

Θύρα COM1
τύπου RS485

Στη θύρα COM1 τύπου RS485 µπορεί να συνδεθεί µία από τις εξής συσκευές:
•

προσωπικός Η/Υ ή

•

τερµατικό χειρισµού DOP11A

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Εισαγωγή
Πρόσθετη κάρτα OST11B

∆υαδικές είσοδοι
και έξοδοι

Οι δυαδικές είσοδοι και έξοδοι σάς επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ενεργοποιητές (π.χ.
βαλβίδες) και να αξιολογείτε δυαδικά σήµατα εισόδου (π.χ. αισθητήρες). Κατά τον
προγραµµατισµό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ελεύθερα τις δυαδικές εισόδους και
εξόδους στο πρόγραµµα επεξεργασίας PLC-Editor του λογισµικού MOVITOOLS®MotionStudio.

∆ιάγνωση

Οι επτά λυχνίες LED του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. δείχνουν τις παρακάτω
καταστάσεις:
•

Ηλεκτρική τροφοδοσία στις δυαδικές εισόδους και εξόδους (LED 1)

•

Γενική κατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. (LED 2)

•

Κατάσταση του προγράµµατος ελέγχου (LED 3)

•

Κατάσταση της διεπαφής PROFIBUS (LED 4, 5)

•

Κατάσταση των δύο διεπαφών CAN (LED 6, 7)

2

Για τους σκοπούς της διάγνωσης µπορείτε να συνδέσετε τερµατικά χειρισµού. Συνδέστε
ένα τερµατικό χειρισµού κατά προτίµηση στη θύρα RS485. Η υποδοχή σύνδεσης στις
διεπαφές CAN 1 ή CAN 2 είναι υπό κατασκευή.

2.3

Πρόσθετη κάρτα OST11B

Ιδιότητες

Η πρόσθετη κάρτα OST11B σε συνδυασµό µε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
σας παρέχει µια πρόσθετη θύρα COM2 τύπου RS485 υπό µορφή ακροδεκτών ή ως
διεπαφή ηλεκτροµηχανικής ρύθµισης (υποδοχή RJ10).

Θύρα COM2
τύπου RS485

Στη διεπαφή COM2 τύπου RS485 µπορεί να συνδεθεί µία από τις εξής συσκευές:

∆ιάγνωση

•

προσωπικός Η/Υ ή

•

τερµατικό χειρισµού DOP11A ή

•

ηλεκτροµειωτήρας µε ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνοτήτων MOVIMOT®

Μία φωτοδίοδος (LED) δείχνει τη σωστή σύνδεση προς τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. .

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

∆υνατότητες τοποθέτησης του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

3

Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3.1

∆υνατότητες τοποθέτησης του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
Προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες τοποθέτησης:

3.2

•

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο
µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX61B όχι όµως και στο µετατροπέα MOVIDRIVE®
MDX60B.

•

Η τοποθέτηση ή αφαίρεση καρτών πρόσθετων δυνατοτήτων είναι εφικτή
µόνον στους µετατροπείς MOVIDRIVE® MDX61B µεγέθους 1 έως 6.

•

Μόνο οι τεχνικοί της SEW-EURODRIVE µπορούν να εγκαθιστούν ή να
απεγκαθιστούν κάρτες πρόσθετων δυνατοτήτων στους µετατροπείς
MOVIDRIVE® MDX61B µεγέθους 0.

•

Η τοποθέτηση και αφαίρεση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο
MOVITRAC® B ή στο MOVIAXIS® καθώς και η τοποθέτηση ενός ενιαίου
ελεγκτή MOVI-PLC® DHP11B../UOH..B επιτρέπεται να γίνεται µόνον από την
εταιρία SEW-EURODRIVE.

Τοποθέτηση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο MOVIDRIVE® MDX61B
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή διαύλου
πεδίου ή στην υποδοχή κάρτας επέκτασης του MOVIDRIVE® MDX61B.

Πριν αρχίσετε
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Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.., προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες:
•

Αποµονώστε το µετατροπέα από την τάση. ∆ιακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση
ηλεκτρικού δικτύου.

•

Πριν αγγίξετε την κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B.., λάβετε τα κατάλληλα µέτρα για
την ηλεκτροστατική σας εκφόρτιση (χρησιµοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιµα
παπούτσια, κλπ.).

•

Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. αφαιρέστε
το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

•

Μετά την εγκατάσταση της κάρτας MOVI-PLC® basic DHP11B.., τοποθετήστε πάλι
το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

•

Αφήστε την κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B.. στην αρχική της συσκευασία µέχρι
τη στιγµή που θα είστε έτοιµος να την εγκαταστήσετε.

•

Κρατήστε την κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B.. µόνο από τα άκρα της. Μην
αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήµατα της κάρτας.

•

Μην τοποθετείτε την κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B.. ποτέ επάνω σε µία αγώγιµη
επιφάνεια.

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Τοποθέτηση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο MOVIDRIVE® MDX61B

Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης µιας πρόσθετης κάρτας στο MOVIDRIVE® MDX61B

2.

1.

3.

4.

53001AXX

1. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας. Τραβήξτε
οµοιόµορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή (προσέξτε να µην
τη στρεβλώσετε!).
2. Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης του µαύρου καλύµµατος από το στέλεχος
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το µαύρο κάλυµµα.
3. Τοποθετήστε την πρόσθετη κάρτα, περνώντας τις βίδες συγκράτησης µέσα στις
αντίστοιχες οπές της βάσης στήριξης.
4. Εισαγάγετε το στήριγµα συγκράτησης µε εγκατεστηµένη την κάρτα µέσα στην
εγκοπή υποδοχής, µε µέτρια πίεση. Ασφαλίστε το στέλεχος συγκράτησης κάρτας
χρησιµοποιώντας τις βίδες συγκράτησης.
5. Για να αφαιρέσετε µία πρόσθετη κάρτα, εφαρµόστε τις παραπάνω οδηγίες µε την
αντίστροφη σειρά.

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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3

Εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B στο MOVIDRIVE® MDX61B

3.3

Εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B στο MOVIDRIVE® MDX61B

∆υνατότητες
τοποθέτησης

•

Όταν η κάρτα ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή
διαύλου πεδίου [2], η κάρτα OST11B πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή
κωδικοποιητή [1]. Κατά την τοποθέτηση ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου
3.2. Συνδέστε την πρόσθετη κάρτα OST11B και τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. χρησιµοποιώντας την παρεχόµενη καλωδιοταινία [3] και τοποθετήστε το
συναρµολογηµένο στήριγµα µε την κάρτα στο MOVIDRIVE® MDX61B.

[2]

[3]
[1]

58508AXX

•

Όταν ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή
κάρτας επέκτασης [4], η κάρτα OST11B πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή
επέκτασης πάνω από την κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B.. . Κατά την
τοποθέτηση ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 3.2. Συνδέστε την πρόσθετη
κάρτα OST11B και τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. χρησιµοποιώντας την
παρεχόµενη καλωδιοταινία [3] και τοποθετήστε το συναρµολογηµένο στήριγµα µε
την κάρτα στο MOVIDRIVE® MDX61B.

[4]

[3]

58509BXX
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Εγκατάσταση της κάρτας ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

3.4

Εγκατάσταση της κάρτας ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

3.4.1

Περιγραφή λειτουργίας των ακροδεκτών, µικροδιακοπτών DIP και φωτοδιόδων LED

Πρόσοψη
Ελεγκτής MOVI-PLC®
basic DHP11B..

Ονοµασία

Κατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας I/O
Κατάσταση λογισµικού ελέγχου
Κατάσταση προγράµµατος ελέγχου

LED 5
LED 6
LED 7
Βύσµα X31:
∆υαδικές είσοδοι και έξοδοι
(βυσµατικοί ακροδέκτες)

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9
X31:10
X31:11
X31:12

Είσοδος + 24V
BZG24V
DIO 0
DIO 1
DIO 2
DIO 3
DIO 4
DIO 5
DIO 6
DIO 7
VO24
BZG24V

Είσοδος τάσης DC+24 V
∆υναµικό αναφοράς για δυαδικά σήµατα
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
∆υαδική είσοδος ή έξοδος
Έξοδος τάσης DC+24V
∆υναµικό αναφοράς για δυαδικά σήµατα

Βύσµα X32:
∆ίαυλος συστήµατος CAN 2
(ηλεκτρικά µονωµένο)
(βυσµατικοί ακροδέκτες)

X32:1

BZG_CAN 2

X32:2
X32:3

CAN 2H
CAN 2L

∆υναµικό αναφοράς διαύλου
συστήµατος CAN 2
∆ίαυλος συστήµατος CAN 2 High
∆ίαυλος συστήµατος CAN 2 Low

Βύσµα X33:
∆ίαυλος συστήµατος CAN 1
(βυσµατικοί ακροδέκτες)

X33:1

DGND

X33:2
X33:3

CAN 1H
CAN 1L

Βύσµα X30:
PROFIBUS
(Sub-D9)

X30:9
X30:8
X30:7
X30:6

GND (M5V)
RxD/TxD-N
N.C.
VP (P5V/100 mA)

X30:5
X30:4

GND (M5V)
CNTR-P

X30:3
X30:2
X30:1

RxD/TxD-P
N.C.
N.C.

∆υναµικό αναφοράς PROFIBUS
Σήµα λήψης µετάδοσης αρνητικό
Καµία αντιστοίχηση ακροδέκτη
∆υναµικό DC+5-V για την απόληξη
διαύλου
∆υναµικό αναφοράς PROFIBUS
Σήµα ελέγχου PROFIBUS για τον
αναµεταδότη
Σήµα λήψης µετάδοσης θετικό
Καµία αντιστοίχηση ακροδέκτη
Καµία αντιστοίχηση ακροδέκτη

Βύσµα X34:
Θύρα COM1 τύπου RS485
(Υποδοχή RJ10)

X34:4
X34:3
X34:2
X34:1

DGND
RS–
RS+
5V

∆υναµικό αναφοράς
Σήµα RS485–
Σήµα RS485+
Έξοδος τάσης DC+5V

Μικροδιακόπτης DIP
για ρύθµιση
της διεύθυνσης διαύλου
PROFIBUS

20
21
22
23
24
25
26

LED 4

2
3
4
5

1
2
3

LED 6

1
2
3

1
2
3

LED 7

X30

X32

LED
LED
LED
LED
1
2
3

1

20
21
22
23
24
25
26

X34

LED 1
LED 2
LED 3

LED 1

X33

X31

2

1

58473AXX

Λειτουργία

24V / I/O OK
Κατάσταση PLC
Κατάσταση
προγράµµατος IEC
Λειτουργία
Profibus
Σφάλµα Profibus
Κατάσταση CAN 2
Κατάσταση CAN 1

Λυχνία LED

DHP11B
1
3

Λυχνία LED
Μικροδιακόπτης DIP
Ακροδέκτης
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Κατάσταση ηλεκτρονικών διαύλου
PROFIBUS
Κατάσταση επικοινωνίας PROFIBUS
Κατάσταση διαύλου συστήµατος CAN 2
Κατάσταση διαύλου συστήµατος CAN 1

∆υναµικό αναφοράς διαύλου
συστήµατος CAN 1
∆ίαυλος συστήµατος CAN 1 High
∆ίαυλος συστήµατος CAN 1 Low

Βαρύτητα: 1
Βαρύτητα: 2
Βαρύτητα: 4
Βαρύτητα: 8
Βαρύτητα: 16
Βαρύτητα: 32
Βαρύτητα: 64
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3.4.2

Σύνδεση δυαδικών εισόδων και εξόδων (βύσµα X31)
Το βύσµα X31 προσφέρει οκτώ δυαδικές εισόδους και εξόδους (π.χ. έλεγχος
εξωτερικών ενεργοποιητών / αισθητήρων).

X31

Μπορείτε να προγραµµατίσετε τη χρήση των δυαδικών εισόδων/εξόδων στο PLC-Editor
του λογισµικού MOVITOOLS®-MotionStudio.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Εικόνα 3: Βύσµα δώδεκα ακίδων για τη σύνδεση των δυαδικών εισόδων και εξόδων

∆υαδικές είσοδοι

20074AXX

•

Οι δυαδικές είσοδοι αποµονώνονται ηλεκτρικά µε τη βοήθεια οπτικών ζευκτών.

•

Οι επιτρεπόµενες τάσεις εισόδου καθορίζονται σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61131.
+13 V ... +30 V = "1" = Κλειστή επαφή
–3 V ... +5 V = "0" = Ανοικτή επαφή

Είσοδοι διακοπής

•

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις δυαδικές εισόδους X31:6 έως X31:10 ως εισόδους
διακοπής. Ο χρόνος αντίδρασης µέχρι την επεξεργασία της ISR (InterruptServiceroutine=ρουτίνα διακοπής) είναι µικρότερος από 100 ms.

∆υαδικές έξοδοι

•

Οι δυαδικές έξοδοι αποµονώνονται ηλεκτρικά µε τη βοήθεια οπτικών ζευκτών.

•

Οι δυαδικές έξοδοι είναι ανθεκτικές στα βραχυκυκλώµατα, όχι όµως και στις
εξωτερικές τάσεις.

•

Το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα εξόδου ανέρχεται σε 150 mA ανά δυαδική έξοδο. Και
οι οκτώ δυαδικές έξοδοι µπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα µ' αυτό το ρεύµα.

•

Για να αποτρέψετε τις ζηµιές στον ελεγκτή MOVI-PLC® και να διασφαλίσετε την
προβλεπόµενη λειτουργία των δυαδικών εισόδων και εξόδων, πρέπει κατά τη χρήση
αυτών των δυαδικών εισόδων και εξόδων να εφαρµόζεται στον ακροδέκτη X31:1/2
η τάση τροφοδοσίας. Αν η τάση τροφοδοσίας απενεργοποιείται, πρέπει να
απενεργοποιήσετε και όλες τις άλλες τάσεις στα X31:1 ... 12, π.χ. την τάση DC 24 V
από τους διακόπτες και αισθητήρες στις δυαδικές εισόδους.

•

Για να αποτρέψετε τις επικίνδυνες αιχµές τάσης, δεν επιτρέπεται ούτε στην τάση
τροφοδοσίας ούτε στις δυαδικές εισόδους και εξόδους να συνδέσετε επαγωγικά
φορτία χωρίς δίοδο διαφυγής.

•

Συνδέετε µόνον καλώδια µε διατοµή κλώνων τουλάχιστον 0,25 mm2 (AWG23) και
µέχρι 1 mm2 (AWG18). Κατά τον κανονισµό IEC 60999 είναι δυνατή η σύνδεση
χωρίς ενισχυµένα άκρα κλώνων.

•

Επιλέξτε τον τύπο και τη διατοµή κλώνων του συνδεδεµένου καλωδίου ανάλογα µε
το απαιτούµενο µήκος καλωδίου και την αναµενόµενη καταπόνηση από την
εφαρµογή.

Προδιαγραφές
καλωδίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις δυαδικές εισόδους ή εξόδους θα βρείτε στο κεφάλαιο 8
Τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 78.
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3.4.3

Σύνδεση διαύλου συστήµατος CAN 2 (βύσµα X32) / CAN 1 (βύσµα X33)
Στο δίαυλο συστήµατος CAN 1 ή CAN 2 µπορείτε να συνδέσετε από το πολύ
64 συσκευές. Ο δίαυλος συστήµατος υποστηρίζει την περιοχή διευθύνσεων 0 ... 127.
•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2 είναι ηλεκτρικά αποµονωµένος. Γι αυτό για τη
σύνδεση των συσκευών πεδίου (π.χ. είσοδοι και έξοδοι CANopen) χρησιµοποιήστε
καλύτερα τη διεπαφή CAN 2 (X32).

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1 δεν είναι ηλεκτρικά αποµονωµένος. Γι αυτό για τη
σύνδεση στον πίνακα διακοπτών των µετατροπέων µέσω του διαύλου συστήµατος
χρησιµοποιήστε κατά προτίµηση τη διεπαφή CAN 1 (X33).

•

Η εταιρία SEW-EURODRIVE συνιστά τη σύνδεση στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. µέχρι και 64 εισόδων καθώς και 64 εξόδων µέσω των µονάδων Ι/Ο
(εισόδου/εξόδου).

•

Για την επικοινωνία µεταξύ MOVIDRIVE® MDX61B και του εκεί ενσωµατωµένου
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. δεν χρειάζεται σύνδεση διαύλου CAN, εφόσον
χρησιµοποιείτε το κανάλι "DPRAM" (Æ Εγχειρίδιο συστήµατος "Προγραµµατισµός
του MOVI-PLC® στον PLC-Editor"). Μία σύνδεση διαύλου CAN είναι όµως
προϋπόθεση, αν χρησιµοποιούνται υποπρογράµµατα από τις βιβλιοθήκες
MPLCMotion_MDX καθώς και δεδοµένα MPLCProcessdata.

Κάθε 20 έως 30 συνδροµητές διαύλου CAN χρησιµοποιήστε έναν αναµεταδότη,
ανάλογα µε το µήκος και τη χωρητικότητα του καλωδίου. Ο δίαυλος CAN υποστηρίζει
την τεχνολογία µετάδοσης σύµφωνα µε το ISO 11898. Αναλυτικές πληροφορίες για το
δίαυλο συστήµατος CAN θα βρείτε στο εγχειρίδιο “Σειριακή επικοινωνία”, που διατίθεται
από την εταιρεία SEW-EURODRIVE.
Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας διαύλου συστήµατος CAN 2

S2

MDX61B

S12

S12
ON OFF

ON OFF

ON

X31

OFF

X44

X12
DGND 1
SC11 2
SC12 3

FSC11B
X45

DHP11B

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X12:

X32

S1

MDX60B/61B

1
2
3

1
2
3

X33

MOVITRAC® B

1
2
3

1
2
3

DGND 1
SC11 2
SC12 3

59173AXX

Εικόνα 4: Σύνδεση του διαύλου CAN 2 µε το παράδειγµα µετατροπέα MOVIDRIVE® MDX60B/61B / MOVITRAC® B

Προδιαγραφές
καλωδίου

•

Χρησιµοποιήστε στριµµένο και θωρακισµένο χάλκινο καλώδιο τεσσάρων κλώνων
(καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε θωράκιση από χάλκινη πλεξούδα). Κατά τον
κανονισµό IEC 60999 είναι δυνατή η σύνδεση χωρίς ενισχυµένα άκρα κλώνων.
Το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:
– ∆ιατοµή κλώνων 0,25 ... 1,0 mm2 (AWG 23 ... AWG 18)
– Αντίσταση αγωγού 120 Ω στο 1 MHz
– Χωρητικότητα ανά µονάδα µήκους Â 40 pF/m στο 1 kHz
Κατάλληλο είναι π.χ. καλώδιο διαύλου CAN ή καλώδιο DeviceNet.

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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Μήκη Αγωγών

•

Το επιτρεπόµενο συνολικό µήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθµιση του ρυθµού
baud του διαύλου συστήµατος:
– 125 kBaud
Æ
320 m
– 250 kBaud
Æ
160 m
– 500 kBaud
Æ
80 m
– 1000 kBaud
Æ
40 m

Αντίσταση
απόληξης

•

Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στην αρχή και στο τέλος της σύνδεσης του
διαύλου συστήµατος CAN (MOVIDRIVE® B, µικροδιακόπτης DIP S12 = ON ή
MOVITRAC® B, µικροδιακόπτης DIP S1 = ON). Για όλες τις άλλες συσκευές
απενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης (MOVIDRIVE® B, µικροδιακόπτης DIP
S12 = OFF ή MOVITRAC® B, µικροδιακόπτης DIP S1 = OFF). Αν ο ελεγκτής MOVIPLC® basic DHP11B.. βρίσκεται, για παράδειγµα, στο ένα άκρο του διαύλου
συστήµατος CAN 2, θα πρέπει µεταξύ των ακίδων X32:2 και X32:3 να εγκαταστήσετε
µία αντίσταση απόληξης των 120 Ω (σε CAN1: αντίσταση απόληξης µεταξύ ακίδων
X33:2 και X33:3).

•

Ανάµεσα στις συσκευές που συνδέονται µε το δίαυλο CAN 2, δεν θα πρέπει να
υπάρχει καµία µετατόπιση δυναµικού.

•

Ανάµεσα στις συσκευές που συνδέονται µε το δίαυλο CAN 1, δεν επιτρέπεται να
υπάρχει καµία µετατόπιση δυναµικού.

•

Αποτρέψτε τις µετατοπίσεις δυναµικού λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, όπως
π.χ., συνδέοντας τη γείωση των συσκευών µε ξεχωριστό αγωγό.

3.4.4

Σύνδεση PROFIBUS (βύσµα X30)
Η σύνδεση στο σύστηµα διαύλου PROFIBUS γίνεται µε ένα αρσενικό βύσµα Sub-D 9
πόλων σύµφωνα µε το IEC 61158. Η σύνδεση διαύλου ταφ πρέπει να γίνει µε το αντίστοιχα
κατασκευασµένο βύσµα. Σο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται το βύσµα PROFIBUS, το
οποίο συνδέεται στον ακροδέκτη X30 του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.
[2]
1

6
9

5

RxD/TxD-P
RxD/TxD-N
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100mA)
DGND (M5V)

3
8
4
5
6
9

[3]

[1]

Εικόνα 5: Αντιστοιχία βύσµατος sub-D, 9 ακίδων, σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61158

20059AXX

[1] Βύσµα Sub-D, 9-πολικό
[2] Καλώδιο σήµατος, στριµµένο
[3] Η θωράκιση πρέπει να συνδεθεί απλωτά στο περίβληµα του βύσµατος
Σύνδεση
MOVIDRIVE® /
PROFIBUS
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Κατά κανόνα, ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. συνδέεται στο σύστηµα
PROFIBUS µέσω ενός θωρακισµένου καλωδίου στριµµένο ζεύγους αγωγών. Όταν
επιλέγετε το βύσµα διαύλου λάβετε υπόψη σας τη µέγιστη υποστηριζόµενη ταχύτητα
µεταφοράς.
Το καλώδιο στριµµένου ζεύγους συνδέεται στο βύσµα του διαύλου PROFIBUS µέσω
της ακίδας 3 (RxD/TxD-P) και της ακίδας 8 (RxD/TxD-N). Η ανταλλαγή σηµάτων
πραγµατοποιείται µέσω αυτών των δύο επαφών. Οι ακροδέκτες σηµάτων RxD/TxD-P
και RxD/TxD-N της διεπαφής RS485 πρέπει να συνδέονται στις ίδιες επαφές, σε όλους
τους συνδροµητές του PROFIBUS. ∆ιαφορετικά, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία των
στοιχείων µέσω του διαύλου.
Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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Η ακίδα 4 (CNTR-P) της διεπαφής PROFIBUS εκπέµπει ένα σήµα έλεγχου TTL για έναν
αναµεταδότη ή έναν προσαρµογέα οπτικών ινών (αναφορά = ακίδα 9).
Ρυθµοί Baud
πάνω από
1,5 MBaud

Η λειτουργία του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µε ταχύτητες Baud > 1,5 MBaud
είναι δυνατή µόνο µε ειδικά βύσµατα διαύλου PROFIBUS 12-MBaud.

Απόληξη διαύλου

Για την εύκολη έναρξη λειτουργίας του συστήµατος PROFIBUS και τον περιορισµό των
πηγών σφαλµάτων κατά την εγκατάσταση δεν πρέπει να εξοπλίσετε τον ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. µε αντιστάσεις απόληξης διαύλου.
Αν ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. βρίσκεται στην αρχή ή στο τέλος ενός
τµήµατος του διαύλου PROFIBUS και αν µόνο ένα καλώδιο PROFIBUS οδηγεί στον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.., πρέπει να χρησιµοποιήστε ένα βύσµα µε
ενσωµατωµένη αντίσταση απόληξης διαύλου.
Ενεργοποιήστε τις αντιστάσεις απόληξης διαύλου σε αυτό το βύσµα PROFIBUS.

Ρύθµιση της
διεύθυνσης
µονάδας

Τη διεύθυνση της µονάδας PROFIBUS θα τη ρυθµίσετε από τους µικροδιακόπτες
DIP 20... 26 στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. υποστηρίζει την περιοχή διευθύνσεων 0...125.
DHP11B

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση για τη διεύθυνση µονάδας PROFIBUS
είναι 4:

X30

X33

X32

X31

20 Æ Βαρύτητα: 1 × 0 = 0
21 Æ Βαρύτητα: 2 × 0 = 0
22 Æ Βαρύτητα: 4 × 1 = 4
23 Æ Βαρύτητα: 8 × 0 = 0
24 Æ Βαρύτητα: 16 × 0 = 0
25 Æ Βαρύτητα: 32 × 0 = 0
26 Æ Βαρύτητα: 64 × 0 = 0

X34

20
21
22
23
24
25
26

59291AXX

Μία αλλαγή της διεύθυνσης µονάδας PROFIBUS κατά τη διάρκεια λειτουργίας δεν
εφαρµόζεται αµέσως, αλλά µετά την επανεκκίνηση του ενιαίου ελεγκτή ή του
µετατροπέα στον οποίο έχει εγκατασταθεί η κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B..
(ηλεκτρικό δίκτυο + 24 V εκτός/εντός).

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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3.4.5

Σύνδεση θύρας COM 1 τύπου RS485 (βύσµα X34)
Στη θύρα COM 1 τύπου RS485 µπορεί να συνδεθεί µία από τις εξής συσκευές:
•

προσωπικός Η/Υ (Æ Κεφ. 3.8) ή

•

τερµατικό χειρισµού DOP11A

X32

1
2
3

1
2
3

1
2
3

PC COM

X30

1
2
3

X33

X31

DHP11B

USB11A

X34

20
21
22
23
24
25
26

Εικόνα 6: Παράδειγµα: Σύνδεση ενός προσωπικού Η/Υ

59091AXX

•

Μεταξύ των συσκευών που συνδέονται σε διεπαφή RS485 δεν πρέπει να
εµφανίζεται καµία µετατόπιση δυναµικού. Αποτρέψτε τις µετατοπίσεις δυναµικού
λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση των συσκευών
µε ξεχωριστό αγωγό.

•

Έχουν ενσωµατωθεί δυναµικές αντιστάσεις απόληξης. Μη συνδέετε εξωτερικές
αντιστάσεις απόληξης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεση του τερµατικού DOP11A θα βρείτε στο
εγχειρίδιο συστήµατος "Τερµατικά χειρισµού DOP11A" στα κεφάλαια "Εγκατάσταση"
και "Αντιστοίχηση ακροδεκτών".
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3.4.6

3

Ενδείξεις λειτουργίας ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. διαθέτει επτά φωτοδιόδους (LED), που
δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση της κάρτας MOVI-PLC® basic DHP11B.. και των
θυρών της.

DHP11B
1
3

2

LED 24V / I/O OK

X32

1
2
3

1
2
3

X33

X31

LED κατάστασης PLC
LED κατάστασης προγράµµατος IEC
LED λειτουργίας Profibus
LED σφάλµατος Profibus

1
2
3

1
2
3

LED κατάστασης CAN 2

LED κατάστασης CAN 1
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LED 24V / I/O OK

H λυχνία LED 24V / I/O OK δείχνει την κατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τις
δυαδικές εισόδους/εξόδους.
24V / I/O
OK

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Πράσινο

•

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των δυαδικών
εισόδων/εξόδων είναι OK.

–

Σβηστή

•

∆εν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία στις
δυαδικές εισόδους/εξόδους.

Πορτοκαλί

Υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία στις
δυαδικές εισόδους/εξόδους. Παρουσιάζεται
όµως ένα από τα παρακάτω σφάλµατα:
• Υπερφόρτιση σε µία ή περισσότερες
δυαδικές εισόδους/εξόδους
• Υπερβολική θερµοκρασία της µονάδας
εξόδου
• Βραχυκύκλωµα σε µία τουλάχιστον
δυαδική είσοδο/έξοδο

1. Απενεργοποιήστε το µετατροπέα στον
οποίο έχει εγκατασταθεί ο ελεγκτής
MOVI-PLC® basic DHP11B...
2. Ελέγξτε και διορθώστε την καλωδίωση
των δυαδικών εισόδων/εξόδων σύµφωνα
µε το ηλεκτρικό σχέδιο.
3. Ελέγξτε την κατανάλωση ρεύµατος
των συνδεδεµένων ενεργοποιητών
(µέγ. ρεύµα Æ Κεφ. 8).
4. Ενεργοποιήστε το µετατροπέα στον
οποίο έχει εγκατασταθεί ο ελεγκτής
MOVI-PLC® basic DHP11B.. .

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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LED κατάστασης
PLC

LED κατάστασης
προγράµµατος
IEC

Η λυχνία LED Κατάσταση PLC δείχνει την κατάσταση του εσωτερικού λογισµικού του
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
Κατάσταση
PLC

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Αναβοσβήνει
πράσινο
(1 Hz)

•

–

Η φωτοδίοδος Κατάστασης προγράµµατος IEC δείχνει την κατάσταση του
προγράµµατος ελέγχου IEC 61131.
Κατάσταση
προγράµµατος IEC

∆ιάγνωση

Πράσινο

•

Το πρόγραµµα IEC λειτουργεί.

–

Σβηστή

•

∆εν έχει φορτωθεί κανένα πρόγραµµα.

Φορτώστε ένα πρόγραµµα στη µονάδα
ελέγχου.

Η ροή του προγράµµατος έχει διακοπεί.

–

Αναβοσβήνει •
πορτοκαλί
(1 Hz)

LED λειτουργίας
Profibus

LED σφάλµατος
Profibus

Το εσωτερικό λογισµικό του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. λειτουργεί κανονικά.

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Η φωτοδίοδος Λειτουργίας Profibus δείχνει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών
(υλικός εξοπλισµός) του διαύλου PROFIBUS.
RUN
Profibus

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Πράσινο

•

Ο υλικός εξοπλισµός του διαύλου
PROFIBUS είναι OK.

–

Αναβοσβήνει
πράσινο
(1 Hz)

•

Η διεύθυνση µονάδας PROFIBUS που έχει
ρυθµιστεί στους µικροδιακόπτες είναι
µεγαλύτερη από 125. Όταν η διεύθυνση του
διαύλου PROFIBUS έχει ρυθµιστεί πάνω
από 125, ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic
DHP11B.. χρησιµοποιεί τη διεύθυνση
4 διαύλου PROFIBUS.

1. Ελέγξτε και διορθώστε την
επιλεγµένη διεύθυνση µονάδας
PROFIBUS στους µικροδιακόπτες.
2. Ενεργοποιήστε εκ νέου όλους τους
µετατροπείς. Η τροποποιηµένη
διεύθυνση PROFIBUS εφαρµόζεται
µετά την επανεκκίνηση.

Η φωτοδίοδος Fault Profibus δείχνει τη σωστή επικοινωνία µέσω της διεπαφής
PROFIBUS.
BUS-FAULT

∆ιάγνωση

Σβηστή

•

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
ανταλλάζει δεδοµένα µε την κύρια µονάδα
PROFIBUS DP (κατάσταση DataExchange).

Κόκκινο

•
•

Απέτυχε η σύνδεση µε την κύρια µονάδα DP. •
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
•
δεν αναγνωρίζει την ταχύτητα Baud του
διαύλου PROFIBUS.
•
Παρουσιάστηκε µία διακοπή διαύλου.
Η κύρια µονάδα DP PROFIBUS δε
λειτουργεί.

Ελέγξτε τη σύνδεση PROFIBUS DP
στη µονάδα.
Ελέγξτε τη ρύθµιση ενσωµάτωσης
στην κύρια µονάδα PROFIBUS DP.
Ελέγξτε όλα τα καλώδια στο δίκτυο
PROFIBUS.

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
αναγνωρίζει την ταχύτητα Baud. Η κύρια
µονάδα DP όµως δεν επικοινωνεί µε τον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. .
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
δεν ενσωµατώθηκε στην κύρια µονάδα DP
ή ενσωµατώθηκε µε λανθασµένο τρόπο.

Ελέγξτε και διορθώστε τη
ρυθµισµένη διεύθυνση διαύλου
PROFIBUS στον ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. και στο
λογισµικό ενσωµάτωσης της κύριας
µονάδας DP.
Ελέγξτε και διορθώστε τη ρύθµιση
ενσωµάτωσης της κύριας µονάδας
DP.
Για τη λογισµική ενσωµάτωση
χρησιµοποιήστε το αρχείο GSD
SEW_6007.GSD µε την ονοµασία
MOVI-PLC.

•
•
Αναβοσβήνει
κόκκινο
(1 Hz)

•

•

Αντιµετώπιση σφάλµατος
–

•

•
•
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης
Εγκατάσταση της κάρτας ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

LED κατάστασης
CAN 2

LED κατάστασης
CAN 1

3

Η φωτοδίοδος CAN-2-Status δείχνει την κατάσταση του διαύλου συστήµατος CAN 2.
Κατάσταση
CAN 2

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Πορτοκαλί

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2
αρχικοποιείται.

–

Πράσινο

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2 έχει
αρχικοποιηθεί.

–

Αναβοσβήνει
Πράσινο
(0,5 Hz)

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2
βρίσκεται σε αναστολή "SCOMSuspend".

–

Αναβοσβήνει
Πράσινο
(1 Hz)

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2
βρίσκεται σε κατάσταση SCOM-On.

–

Κόκκινο

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2
βρίσκεται εκτός λειτουργίας
(BUS-OFF).

1. Ελέγξτε και διορθώστε την καλωδίωση
του διαύλου συστήµατος CAN 2.
2. Ελέγξτε και διορθώστε την επιλεγµένη
ταχύτητα Baud του διαύλου συστήµατος
CAN 2.
3. Ελέγξτε και διορθώστε τις αντιστάσεις
απόληξης του διαύλου συστήµατος CAN 2.

Αναβοσβήνει
Κόκκινο
(1 Hz)

•

Προειδοποίηση στο δίαυλο
συστήµατος CAN 2.

1. Ελέγξτε και διορθώστε την καλωδίωση
του διαύλου συστήµατος CAN 2.
2. Ελέγξτε και διορθώστε την επιλεγµένη
ταχύτητα Baud του διαύλου συστήµατος
CAN 2.

Η φωτοδίοδος CAN-1-Status δείχνει την κατάσταση του διαύλου συστήµατος CAN 1.
Κατάσταση
CAN 1

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Πορτοκαλί

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1
αρχικοποιείται.

–

Πράσινο

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1 έχει
αρχικοποιηθεί.

–

Αναβοσβήνει
Πράσινο
(0,5 Hz)

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1
βρίσκεται σε αναστολή "SCOMSuspend".

–

Αναβοσβήνει
Πράσινο
(1 Hz)

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1
βρίσκεται σε κατάσταση SCOM-On.

–

Κόκκινο

•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1
βρίσκεται εκτός λειτουργίας
(BUS-OFF).

1. Ελέγξτε και διορθώστε την καλωδίωση
του διαύλου συστήµατος CAN 1.
2. Ελέγξτε και διορθώστε την επιλεγµένη
ταχύτητα Baud του διαύλου CAN 1.
3. Ελέγξτε και διορθώστε τις αντιστάσεις
απόληξης του διαύλου CAN 1.

Αναβοσβήνει
Κόκκινο
(1 Hz)

•

Προειδοποίηση στο δίαυλο CAN 1.

1. Ελέγξτε και διορθώστε την καλωδίωση
του διαύλου CAN 1.
2. Ελέγξτε και διορθώστε την επιλεγµένη
ταχύτητα Baud του διαύλου CAN 1.
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B

3.5

Εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B

3.5.1

Περιγραφή των ακροδεκτών και των φωτοδιόδων LED
Πρόσοψη
Πρόσθετη κάρτα
OST11B

Ονοµασία

Λυχνία LED
Ακροδέκτης

Λειτουργία

Βύσµα X35:
RS485 COM 2
(Υποδοχή RJ10)

X35:4
X35:3
X35:2
X35:1

BZG_COM 2
RS–
RS+
5V

∆υναµικό αναφοράς COM2
Σήµα RS485–
Σήµα RS485+
Έξοδος τάσης DC+5 V

Βύσµα X36:
RS485 COM 2
(βυσµατικός
ακροδέκτης)

X36:1
X36:2
X36:3

BZG_COM 2
RS+
RS–

∆υναµικό αναφοράς COM2
Σήµα RS485+
Σήµα RS485–

Λυχνία LED

CTRL

Κατάσταση επικοινωνίας µε το
MOVI-PLC® basic DHP11B..

58586BXX

3.5.2

Σύνδεση διεπαφής RS485 COM 2 (βύσµα X35/X36)
Στη θύρα COM 2 τύπου RS485 µπορεί να συνδεθεί µία από τις εξής συσκευές:
•

Προσωπικός Η/Υ

•

Τερµατικό χειρισµού DOP11A

•

Ηλεκτροµειωτήρας µε ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνοτήτων MOVIMOT®

•

Μεταξύ των συσκευών που συνδέονται σε διεπαφή RS485 δεν πρέπει να
εµφανίζεται καµία µετατόπιση δυναµικού. Αποτρέψτε τις µετατοπίσεις δυναµικού
λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση των συσκευών
µε ξεχωριστό αγωγό.

•

Έχουν ενσωµατωθεί δυναµικές αντιστάσεις απόληξης. Μη συνδέετε εξωτερικές
αντιστάσεις απόληξης.

Ο προσωπικός Η/Υ (Æ κεφ. 3.6) ή το τερµατικό DOP11A θα πρέπει κατά προτίµηση να
συνδεθεί στον ακροδέκτη X35. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεση του
τερµατικού DOP11A θα βρείτε στο εγχειρίδιο συστήµατος "Τερµατικά χειρισµού
DOP11A" στα κεφάλαια "Εγκατάσταση" και "Αντιστοίχηση ακροδεκτών".
Ο ηλεκτροµειωτήρας µε ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνοτήτων MOVIMOT® θα
πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη X36. Χρησιµοποιήστε στριµµένο και θωρακισµένο
χάλκινο καλώδιο τεσσάρων κλώνων (καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε θωράκιση από
χάλκινη πλεξούδα). Το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω
προδιαγραφές:
•

∆ιατοµή κλώνων: 0,25 ... 1,04 mm2 (AWG 23 ... 17)

•

Αντίσταση καλωδίου: 100 ... 150 Ω σε συχνότητα 1 MHz

•

Χωρητικότητα ανά µονάδα µήκους Â 40 pF/m στο 1 kHz

Για παράδειγµα κατάλληλο είναι το εξής καλώδιο:
•

Εταιρία BELDEN (www.belden.com), καλώδιο δεδοµένων τύπου 3107A

Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος ανέρχεται σε 200 m.
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης
Εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B

3.5.3

3

Ένδειξη λειτουργίας της πρόσθετης κάρτας OST11B

LED CTRL

Η φωτοδίοδος CTRL δείχνει τη σωστή επικοινωνία µε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.
CTRL

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

Πράσινο

•

Η επικοινωνία µεταξύ της πρόσθετης
κάρτας OST11B και του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. γίνεται κανονικά.

–

Σβηστή

•

Η επικοινωνία µεταξύ της πρόσθετης
κάρτας OST11B και του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. δεν γίνεται.

•
•

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Εφαρµόστε τη σωστή τάση
τροφοδοσίας στη συσκευή που έχει
τοποθετηθεί η πρόσθετη κάρτα.
Ελέγξτε τη σωστή καλωδίωση µεταξύ
της πρόσθετης κάρτας OST11B και του
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
(Æ κεφ. 3.3)
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. σε MOVIDRIVE® MDX61B

3.6

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. σε MOVIDRIVE® MDX61B
Η εγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες στο κεφάλαιο 3.4. Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. τροφοδοτείται µε
τάση µέσω του MOVIDRIVE® MDX61B. Ξεχωριστή ηλεκτρική τροφοδοσία χρειάζεται
µόνο για τις ψηφιακές εισόδους και εξόδους (βύσµα X31).

3.7

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. στην κύρια µονάδα MOVIAXIS®
Η εγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες στο κεφάλαιο 3.4. Για την καλωδίωση του διαύλου συστήµατος συνδέστε το
βύσµα X33 (CAN1) ή X32 (CAN2) του MOVI-PLC® basic DHP11B.. µε το βύσµα X9
(δίαυλος σηµάτων της µονάδας τροφοδοσίας του MOVIAXIS® ή της µονάδας αξόνων
MOVIAXIS®) ή µε το βύσµα X12 (δίαυλος CAN2 µιας µονάδας αξόνων MOVIAXIS®).
Η κύρια µονάδα MOVIAXIS® διαθέτει και άλλες υποδοχές που περιγράφονται στη
συνέχεια.

3.7.1

Περιγραφή λειτουργίας των ακροδεκτών X5a / X5b (κύρια µονάδα MOVIAXIS®)
Κύρια µονάδα
MOVIAXIS® MXM
1
2
3
4

X5b

1
2
3
4

X5a

Ακροδέκτης

Βύσµα X5b

X5b:1

DC 24 VE

X5b:2

DGND

X5b:3
X5b:4

DC 24 VB
BGND

X5a:1

DC 24 VE

X5a:2

DGND

X5a:3
X5a:4

DC 24 VB
BGND

Βύσµα X5a
59233AXX
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Ονοµασία

Λειτουργία
Ηλεκτρική τροφοδοσία ηλεκτρονικών
ελέγχου
∆υναµικό αναφοράς των ηλεκτρονικών
ελέγχου
Ηλεκτρική τροφοδοσία φρένου
∆υναµικό αναφοράς για σύνδεση
φρένου
Ηλεκτρική τροφοδοσία ηλεκτρονικών
ελέγχου
∆υναµικό αναφοράς των ηλεκτρονικών
ελέγχου
Ηλεκτρική τροφοδοσία φρένου
∆υναµικό αναφοράς για σύνδεση
φρένου

•

Τα βύσµατα X5a και X5b συνδέονται παράλληλα. Με τον τρόπο αυτό η ηλεκτρική
τροφοδοσία της κύριας µονάδας MOVIAXIS® µπορεί να γίνει από δεξιά στον
ακροδέκτη X5b ή από κάτω στον X5a. Κατά τη σύνδεση στον ακροδέκτη X5a
µπορούν µέσω του X5b να συνδεθούν και άλλες µονάδες (π.χ. µονάδα τροφοδοσίας,
αξόνων). Η ηλεκτρική τροφοδοσία του φρένου (X5a/b:3, 4) άγεται διαµέσου της
κύριας µονάδας MOVIAXIS®.

•

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. µπορεί να τροφοδοτείται από το
τροφοδοτικό (MXS) του MOVIAXIS® ή από µία εξωτερική πηγή τάσης. Για το σκοπό
αυτό συνδέστε τον ακροδέκτη X5 ανάµεσα στις διάφορες συσκευές.

•

Όταν ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. τροφοδοτείται µε συνεχή τάση 24 V
µέσω του τροφοδοτικού του MOVIAXIS®, η λειτουργία του ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.. διασφαλίζεται και σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού δικτύου.
Για το σκοπό αυτό χρειάζεται µια εξωτερική τροφοδοσία DC-24 V του τροφοδοτικού
MOVIAXIS®.

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. στην κύρια µονάδα MOVIAXIS®

Σχεδιάγραµµα
συνδεσµολογίας

24 V εξωτερική
®

MOVIAXIS
Κύρια μονάδα
(master) MXM

+ -

X16

®

MOVIAXIS
Τροφοδοτικό MXS

2

X32

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

X30

X31

1
3

X33

DHP11B

1

X34

20
21
22
23
24
25
26

X5b
1
2
3
4

X5a
1
2
3
4

X5b
1 24VE
2 DGND
3 24VB
4 BGND

X5a
1

1
2
3
4

DC 24 V για
τροφοδοσία φρένου -

Εικόνα 7: Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B στο MOVIAXIS®

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

+ -

Τροφοδοσία
24-V DC για
το ηλεκτρονικό
+ σύστημα ελέγχου

59232AEL
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. σε MC 07B / σε ενιαίο ελεγκτή

3.8

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. σε MC 07B / σε ενιαίο ελεγκτή
Η εγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες στο κεφάλαιο 3.4. Η υποδοχή επέκτασης του MOVITRAC® B και ο ενιαίος
ελεγκτής διαθέτουν στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. και άλλες υποδοχές και
ενδεικτικές λυχνίες που περιγράφονται στη συνέχεια.

3.8.1

Περιγραφή ακροδεκτών και φωτοδιόδων LED
Πρόσοψη
MOVITRAC® B /
ενιαίος ελεγκτής

Λυχνία LED
Ακροδέκτης

Λειτουργία

Λυχνία LED

H1
H2

Σφάλµα συστήµατος
Εφεδρικό

Βύσµα X24:
RS485 COM 1
(Υποδοχή RJ10)

X24:4
X24:3
X24:2
X24:1

Ονοµασία

H1
H2

X24

∆υναµικό αναφοράς COM 1
Σήµα RS485–
Σήµα RS485+
Έξοδος τάσης DC+5 V

DGND
RS–
RS+
5V

58905AXX

Πλαγία όψη
Ενιαίος ελεγκτής

X26
1 2 3 4 56 7

58906AXX

3.8.2

Ονοµασία

Ακροδέκτης

Βύσµα X26:
CAN 1 και
ηλεκτρική
τροφοδοσία
(βυσµατικός
ακροδέκτης)

X26:1

CAN1H

X24:2

CAN1L

X24:3

DGND

X24:4
X26:5
X26:6

Εφεδρικό
Εφεδρικό
DGND

X26:7

DC 24 V

Λειτουργία
∆ίαυλος συστήµατος CAN1 υψηλό
σήµα
∆ίαυλος συστήµατος CAN1 χαµηλό
σήµα
∆υναµικό αναφοράς ελέγχου /
CAN1
–
–
∆υναµικό αναφοράς ελέγχου /
CAN1
Ηλεκτρική τροφοδοσία συστήµατος
ελέγχου

Σύνδεση θύρας COM 1 τύπου RS485 (βύσµα X24)
Τα βύσµατα X24 και X34 συνδέονται παράλληλα. Και στις δύο υποδοχές µπορεί
συνολικά να συνδεθεί µία από τις εξής συσκευές:
•

προσωπικός Η/Υ ή

•

τερµατικό χειρισµού DOP11A

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο 3.4.5.
3.8.3

Σύνδεση διαύλου συστήµατος CAN 1 / ηλεκτρική τροφοδοσία (βύσµα X26)
Τα βύσµατα X26:1/2/3 και X33 συνδέονται παράλληλα (Æ κεφ. 3.4.3). Η ηλεκτρική
τροφοδοσία του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στο MOVITRAC® B ή στον ενιαίο
ελεγκτή γίνεται µέσω του ακροδέκτη X26:6/7.
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. µπορεί να τροφοδοτείται µε την απαραίτητη τάση
από το MOVITRAC® B. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον ακροδέκτη X26:3 (6) / 7 µε τον
X46:3 (6) / 7 ή µε τον X12:9 / 8. Όταν ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
τροφοδοτείται µε συνεχή τάση 24 V µέσω του MOVITRAC® B, η λειτουργία του ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B.. διασφαλίζεται ακόµη και σε περίπτωση διακοπής του
ηλεκτρικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται µια εξωτερική τροφοδοσία DC-24 V
στον ακροδέκτη X12:8 / 9 του MOVITRAC® B.
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3

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. σε MC 07B / σε ενιαίο ελεγκτή

1
2
3

1
2
3

S1

S2

1
2
3

1
2
3

120Ω

2

X31

1
3

X32

DHP11B

X33

MOVITRAC® B

ON
OFF

X30

X44

1

FSC11B
X45

X46
20
21
22
23
24
25
26

X34

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

1

H1
H2

X24

X26
X12

+
24V =
-

24V IO
GND

12 3 45 6 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Εικόνα 8: Εγκατάσταση σε MOVITRAC® B
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Εγκατάσταση του MOVI-PLC® basic DHP11B.. σε MC 07B / σε ενιαίο ελεγκτή

Κάρτα ελέγχου

2

X32

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

X30

X31

1
3

X33

DHP11B

1

X34

20
21
22
23
24
25
26

1

H1
H2

X24

SEW Drive
X26
1234567
SC11 Δίαυλος συστήματος +, CAN high
SC12 Δίαυλος συστήματος -, CAN low

+ 24 V
GND

GND, CAN GND

Εικόνα 9: Εγκατάσταση του ενιαίου ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. / UOH..B

3.8.4

Ενδείξεις λειτουργίας υποδοχής επέκτασης MOVITRAC® B / ενιαίου ελεγκτή

LED H1

LED H2

30

59088AEL

Η φωτοδίοδος H1 δείχνει την κανονική λειτουργία µέσω της σύνδεσης X26.
H1

∆ιάγνωση

Αντιµετώπιση σφάλµατος

ΣΒΗΣΤΗ

•

–

Σωστή λειτουργία της σύνδεσης X26

Η ενδεικτική λυχνία LED H2 είναι εφεδρική.
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∆ιεπαφές ηλεκτροµηχανικής ρύθµισης του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

3.9

3

∆ιεπαφές ηλεκτροµηχανικής ρύθµισης του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
Η πρόσβαση ηλεκτροµηχανικής ρύθµισης στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
πραγµατοποιείται από τις παρακάτω διεπαφές:
•

RS485 (βύσµα X34, X24, X35)

•

CAN 1 (βύσµα X33, X26)

•

CAN 2 (βύσµα Χ32)

•

PROFIBUS (βύσµα X30)

Αν η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. γίνεται µέσω
της θύρας USB του συνδεµένου Η/Υ, χρησιµοποιήστε έναν από τους παρακάτω
προσαρµογείς:
•

Μετατροπέας διεπαφών USB11A (USB Æ RS485)

•

Κοινό εξάρτηµα Dongle USB-CAN (π.χ. προσαρµογέας PCAN-USB της εταιρίας
PEAK System Technik GmbH)

Εάν η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. γίνεται από
τη διεπαφή διαύλου PROFIBUS, χρησιµοποιήστε την κάρτα κύριας µονάδας C2Profibus CP5511, CP5611 ή CP5512 καθώς και το λογισµικό "STEP7 V5.3" και
"SIMATIC Net PB Softnet-DP 6.1" της εταιρίας Siemens AG.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις εγκατάστασης και τις πληροφορίες (π.χ. για τη χρήση των
κατάλληλων προγραµµάτων οδήγησης) στο MOVITOOLS®-MotionStudio (στο κεφάλαιο
"Εγχειρίδια και πρόσθετες πληροφορίες" των αρχικών σελίδων ή στο φάκελο "Εργαλεία
και προγράµµατα οδήγησης").
Κατά την ηλεκτροµηχανική ρύθµιση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µέσω
διεπαφής διαύλου PROFIBUS- ή θύρας RS485, οι συνδεµένοι µετατροπείς ελέγχονται
µέσω του ελεγκτή.
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Οδηγίες τοποθέτησης/εγκατάστασης

3

Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων διαύλου

3.10

Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων διαύλου
Η σωστή θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές παρεµβολές
που µπορεί να παρουσιαστούν σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα. Τα ακόλουθα µέτρα θα
σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης της καλύτερης δυνατής θωράκισης:
•

Σφίξτε καλά µε το χέρι τις βίδες στερέωσης των βυσµάτων, των µονάδων και των
αγωγών σύνδεσης εξουδετέρωσης δυναµικού.

•

Χρησιµοποιήστε αποκλειστικά βύσµατα µε µεταλλικό ή επιµεταλλωµένο περίβληµα.

•

Συνδέστε τη θωράκιση στο βύσµα σε µεγάλη επιφάνεια.

•

Συνδέστε τη θωράκιση του αγωγού του διαύλου και στις δύο πλευρές.

•

Μην περνάτε τα καλώδια σηµάτων και τα καλώδια διαύλου παράλληλα µε τα
καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε
ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων.

•

Χρησιµοποιήστε µεταλλικές, γειωµένες βάσεις στήριξης καλωδίων σε βιοµηχανικά
περιβάλλοντα.

•

Περάστε το καλώδιο σηµάτων και το αντίστοιχο καλώδιο εξουδετέρωσης δυναµικού,
πολύ κοντά το ένα µε το άλλο ακολουθώντας τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή.

•

Αποφύγετε την προέκταση των αγωγών διαύλου κάνοντας χρήση βυσµάτων.

•

Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά µήκος των υπαρχουσών
επιφανειών γείωσης.

Στην περίπτωση διακυµάνσεων του δυναµικού γείωσης, είναι πιθανόν ένα ρεύµα
αντιστάθµισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεµένη στις δύο πλευρές
καθώς και στο δυναµικό γείωσης (PE). Σ' αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει
επαρκής εξουδετέρωση δυναµικού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις VDE.
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I

Λογισµική ενσωµάτωση µε το λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio

4

0

4

Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες για τη λογισµική ενσωµάτωση και την έναρξη
της λειτουργίας

4.1

•

του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

•

των µετατροπέων, οι οποίοι ελέγχονται µέσω του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B..

•

µίας κύριας µονάδας DP διαύλου PROFIBUS

Λογισµική ενσωµάτωση µε το λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio

Επιλογή µελέτης

Εκκινήστε το λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio.

•

[1]

[2]

Εικόνα 10: Αρχικό παράθυρο SEW-MOVITOOLS®-MotionStudio

[1]

Επιλογή [New Project] (δηµιουργία µελέτης)

[2]

Επιλογή [Open Project] (άνοιγµα µελέτης)

58335AXX

•

Αν θέλετε να δηµιουργήσετε µια νέα µελέτη, επιλέξτε τη γραµµή [New Project] [1].

•

Αν θέλετε να ανοίξετε µία υπάρχουσα µελέτη, επιλέξτε τη γραµµή [Open Project] [2].
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Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Λογισµική ενσωµάτωση µε το λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio

0
Λογισµική
ενσωµάτωση
των διεπαφών
ηλεκτροµηχανικής σύνδεσης

Ο διακοµιστής SEW Communication Server SECOS ενεργοποιείται αυτόµατα και
εµφανίζεται στη γραµµή εργασιών.
Ανοίξτε το διακοµιστή SEW Communication Server SECOS κάνοντας διπλό κλικ στο
εικονίδιο <
> της γραµµής εργασιών.
[1]

[3]

[2]

58339AXX

Παραµετροποιήστε τις διεπαφές του υπολογιστή ανάλογα µε τις συσκευές που έχουν
συνδεθεί σε αυτόν, µε τον παρακάτω τρόπο:

34

•

Κάντε κλικ στο σύµβολο <

> [1].

•

Αντιγράψτε µε DragDrop τον τύπο διεπαφής που επιθυµείτε από το πεδίο [Available
Plugs] [2] (διαθέσιµα βύσµατα) σε ένα πεδίο [not used] [3] (ελεύθερο).
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I

Λογισµική ενσωµάτωση µε το λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio

4

0
Ρυθµίστε τις παραµέτρους των διεπαφών του υπολογιστή ως εξής:

Ρυθµίσεις για µία
διεπαφή διαύλου
συστήµατος

•

Με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού κάντε κλικ στη διεπαφή "PC Communication
Interface" που θέλετε και επιλέξτε στο µενού [Options] τη γραµµή [Configure].

•

Ανοίγει το επόµενο παράθυρο. Ρυθµίστε τις παραµέτρους σύµφωνα µε τις
χρησιµοποιούµενες διεπαφές.

Ρυθµίστε την ταχύτητα Baud [1] ανάλογα µε τον αριθµό των συνδροµητών στο διαύλου
CAN.

[1]

58340AXX

– Εργοστασιακή τιµή SEW: 500 kBaud
– Μονάδα CANopen: 125 kBaud
Ρυθµίσεις για µία
διεπαφή COM

[1]

[2]

[4]

[3]

[6]

[5]
58350AXX

– Μενού επιλογής COM [1]: σύµφωνα µε τη σύνδεση διαύλου
Εάν χρησιµοποιείτε ένα µετατροπέα διεπαφών USB-RS485 επιλέξτε τη αντίστοιχη
διεπαφή, η οποία σε παρένθεση φέρει την επιγραφή "USB".
– Μενού επιλογής Baudrate [2]: 57600 kBaud
– Οµάδα παραµέτρων µηνυµάτων, πεδίο καταχώρησης χρόνου εκπνοής [3]: 100
– Οµάδα παραµέτρων µηνυµάτων, πεδίο καταχώρησης επαναλήψεων [4]: 3
– Οµάδα MultiByte µηνυµάτων, πεδίο καταχώρησης χρόνου εκπνοής [6]: 350
– Οµάδα MultiByte µηνυµάτων, πεδίο καταχώρησης επαναλήψεων [5]: 3

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
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Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Λογισµική ενσωµάτωση µε το λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio

0
Επιλογή
εργαλείων
ανάλογα τη
µονάδα

•

Κάντε κλικ στο σύµβολο <
> (Scan) στο MOVITOOLS®-MotionStudio. Στον
κατάλογο συσκευών [1] του λογισµικού εµφανίζονται όλες οι συσκευές που έχουν
συνδεθεί στον υπολογιστή (Æ επόµενο σχήµα).

[1]

58362AXX

•

Ανοίξτε το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου PLC-Editor. Για το σκοπό αυτό κάντε
π.χ. δεξί κλικ στη γραµµή "MOVI-PLC basic DHP11B".

•

Το πρόγραµµα PLC Editor χρησιµεύει για τον προγραµµατισµό του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B... Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον προγραµµατισµό
του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. θα βρείτε στο εγχειρίδιο συστήµατος
"Προγραµµατισµός του MOVI-PLC® µε το PLC-Editor" όπως και στα εγχειρίδια:
– Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MDX και MPLCMotion_MX για MOVI-PLC®
– Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MC07 και MPLCMotion_MΜ για MOVI-PLC®
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Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων

4

0

4.2

Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων
Η λογισµική ενσωµάτωση και η έναρξη λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων περιγράφεται στα παρακάτω εγχειρίδια βιβλιοθηκών:
Ηλεκτροκινητήρας

Εγχειρίδιο

MOVIDRIVE® B
MOVIAXIS®

Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MDX και MPLCMotion_MX για MOVI-PLC®

MOVITRAC® 07 / B
MOVIMOT®

Βιβλιοθήκες MPLCMotion_MC07 και MPLCMotion_MΜ για MOVI-PLC®

Αν θέλετε να λειτουργήσετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. ενσωµατωµένο
στο MOVIDRIVE® MDX61B, ο µετατροπέας MOVIDRIVE® MDX61B πρέπει να έχει το
εσωτερικό λογισµικό έκδοσης τουλάχιστον .16.
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο µετατροπέας ελέγχεται µέσω του εκεί
ενσωµατωµένου MOVI-PLC® basic DHP11B.., ή αν η υποδοχή επέκτασης του
µετατροπέα χρησιµοποιείται µόνο για την εγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B µε ταυτόχρονο έλεγχο άλλων µετατροπέων (π.χ. MOVITRAC® B).

4.3

Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας µε το πρόγραµµα PLC-Editor
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λογισµική ενσωµάτωση και την έναρξη
λειτουργίας του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. θα βρείτε στο εγχειρίδιο
συστήµατος "Προγραµµατισµός του MOVI-PLC® µε το PLC-Editor".
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Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Λογισµική ενσωµάτωση µίας κύριας µονάδας DP PROFIBUS

0

4.4

Λογισµική ενσωµάτωση µίας κύριας µονάδας DP PROFIBUS
Για τη λογισµική ενσωµάτωση µίας κύριας µονάδας PROFIBUS DP για τον ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B.. χρειάζεστε ένα αρχείο GSD.
Η τρέχουσα έκδοση του αρχείου GSD για τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. είναι
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της SEW (http://www.sew-eurodrive.de) στην ενότητα
"Software" (Λογισµικό)

Αρχείο GSD
για PROFIBUS
DP/DP-V1

Το αρχείο GSD SEW_6007.GSD αντιστοιχεί στην αναθεώρηση GSD 4. Τα αρχεία
δεδοµένων συσκευών, που έχουν τυποποιηθεί από τον οργανισµό χρηστών PROFIBUS,
µπορούν να διαβαστούν από όλες τις κύριες µονάδες DP διαύλου PROFIBUS.
Εργαλείο λογισµικής ενσωµάτωσης

Κύρια µονάδα DP

Όνοµα αρχείου

Όλα τα εργαλεία λογισµικής ενσωµάτωσης DP
σύµφωνα µε το IEC 61158

Για τυποποιηµένη
κύρια µονάδα DP

SEW_6007.GSD

Παραµετροποίηση υλικού εξοπλισµού Siemens S7

Για όλες τις κύριες
µονάδες DP S7

Μην τροποποιείτε και µη συµπληρώνετε τις καταχωρήσεις στο αρχείο GSD! Η SEW δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για δυσλειτουργίες του MOVI-PLC® ή του συνδεδεµένου
µετατροπέα που προκαλούνται λόγω τροποποιηµένου αρχείου GSD!
Γενική διαδικασία
για τη λογισµική
ενσωµάτωση

Για τη λογισµική ενσωµάτωση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µε τη διεπαφή
PROFIBUS DP ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. ∆ιαβάστε το αρχείο README_GSD6007.PDF που λάβατε µε το αρχείο GSD, για να
πάρετε περισσότερες ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τη λογισµική
ενσωµάτωση.
2. Εγκαταστήστε (αντιγράψτε) το αρχείο GSD σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
λογισµικού ενσωµάτωσης (Æ Εγχειρίδια του λογισµικού ενσωµάτωσης ενότητα
"Εγκατάσταση του αρχείου GSD στο STEP7", κάτω). Αφού εγκατασταθεί σωστά το
αρχείο, η συσκευή εµφανίζεται δίπλα στους υποτελείς συνδροµητές µε την ονοµασία
MOVI-PLC.
3. Για τη λογισµική ενσωµάτωση καταχωρήστε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. µε το όνοµα MOVI-PLC στη δοµή του διαύλου PROFIBUS και εκχωρήστε
τη διεύθυνση µονάδας PROFIBUS.
4. Επιλέξτε τη διάρθρωση των δεδοµένων διεργασίας που απαιτείται για την εφαρµογή
σας (Æ ενότητα "∆ιάρθρωση DP").
5. Εισάγετε τις διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) ή περιφερειακών, για τα ρυθµισµένα
πλάτη δεδοµένων.
Μετά τη λογισµική ενσωµάτωση µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το PROFIBUS DP. Η
λυχνία LED Fault Profibus σηµατοδοτεί την κατάσταση της λογισµικής ενσωµάτωσης
(OFF=> Ενσωµάτωση OK).

Εγκατάσταση του
αρχείου GSD στο
STEP7

Για την εγκατάσταση του αρχείου GSD στο STEP7 ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. Εκκινήστε το πρόγραµµα Simatic-Manager.
2. Ανοίξτε µία υπάρχουσα µελέτη και εκκινήστε µετά το πρόγραµµα διάρθρωσης
υλικού.
3. Κλείστε το παράθυρο µελέτης εντός του "HW Config". Με ανοικτό το παράθυρο
µελέτης δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση µίας νέας έκδοσης αρχείου.
4. Κάντε κλικ στο πεδίο µενού "Extras" / "Install new GSD..." και επιλέξτε το νέο αρχείο
GSD µε το όνοµα SEW_6007.GSD aus.
Το λογισµικό εγκαθιστά το αρχείο GSD και τα αντίστοιχα αρχεία Bitmap στο σύστηµα
STEP7.
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Στον κατάλογο υλικού θα βρείτε τον κινητήρα SEW στην παρακάτω διαδροµή:
PROFIBUS DP
+--Πρόσθετες ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
+--Κινητήρες
+---SEW
+--DPV1
+---MOVI-PLC
Το νέο αρχείο GSD έχει ολοκληρωθεί.
Λογισµική
ενσωµάτωση µε
STEP7

Για τη λογισµική ενσωµάτωση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µε τη διεπαφή
PROFIBUS DP ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. Προσθέστε µε Drag&Drop τη µονάδα διασύνδεσης µε το όνοµα MOVI-PLC στη δοµή
του PROFIBUS και εκχωρήστε τη διεύθυνση µονάδας (Æ επόµενο σχήµα).

58365AXX

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

39

4

I

Λογισµική ενσωµάτωση και έναρξη λειτουργίας
Λογισµική ενσωµάτωση µίας κύριας µονάδας DP PROFIBUS

0
2. Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. έχει πλέον ρυθµιστεί µε τη διάρθρωση 3PD.
Για την αλλαγή της διάρθρωσης PD θα πρέπει να διαγράψετε το στοιχείο 3PD από
τη θέση 3. Στη συνέχεια προσθέστε µε τη µέθοδο Drag&Drop από το φάκελο "MOVIPLC" ένα άλλο στοιχείο PD (π.χ. 10PD) στη θέση υποδοχής 3 (Æ επόµενο σχήµα).

58367AXX

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα "∆ιαρθρώσεις DP".
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3. Προαιρετικά µπορείτε στα κυκλικά δεδοµένα διεργασίας να ρυθµίσετε ένα κανάλι
παραµέτρων MOVILINK® (Æ επόµενο σχήµα). Για το σκοπό αυτό διαγράψτε από τη
θέση 2 το στοιχείο "Empty" (κενό) και αντικαταστήστε το µε το στοιχείο "Param
(4 words)" µε τη µέθοδο Drag&Drop.

58370AXX
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4. Καταχωρήστε τις διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) ή περιφερειακών, για τα
επιλεγµένα πλάτη δεδοµένων στις στήλες "I Adress" [1] και "Q Adress" [2].

[1]

[2]

58375AXX

∆ιαρθρώσεις DP

Για να µπορεί ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. να υποστηρίξει τον τύπο και το
πλήθος των δεδοµένων εισόδου και εξόδου που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά, θα
πρέπει η κύρια µονάδα DP να µεταφέρει στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. την
αντίστοιχη διάρθρωση DP. Το µήνυµα διάρθρωσης αποτελείται από τις διαρθρώσεις DP
που έχουν οριστεί για τις υποδοχές 1 και 3.
Έχετε τη δυνατότητα,
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•

να ελέγχετε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µέσω δεδοµένων διεργασίας

•

να διαβάζετε και να εγγράφετε τις παραµέτρους µέσω του καναλιού παραµέτρων

•

ή να χρησιµοποιείτε µία ελεύθερα καθοριζόµενη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. και της υπερκείµενης µονάδας ελέγχου
(Æ ενότητα "Γενική διάρθρωση DP" για τη θέση υποδοχής 3, σελίδα 44).
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Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν πρόσθετες οδηγίες για τις πιθανές τυπικές
διαρθρώσεις DP.
•

Η στήλη "∆ιάρθρωση δεδοµένων διεργασίας/παραµέτρων" παραθέτει τα ονόµατα
των διαρθρώσεων. Αυτά τα ονόµατα εµφανίζονται και ως λίστα επιλογών στο
λογισµικό ενσωµάτωσης της κύριας µονάδας DP.

•

Η στήλη "∆ιαρθρώσεις DP" δείχνει ποια δεδοµένα διάρθρωσης αποστέλλονται στον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. όταν γίνεται η σύνδεση του συστήµατος
PROFIBUS DP.

Υποδοχή 1:
∆ιάρθρωση
δεδοµένων
παραµέτρων

Σηµασία / σηµειώσεις

∆ιαρθρώσεις DP

Κενή

Εφεδρικό

0x00

∆ιάρθρωση
δεδοµένων
παραµέτρων

Σηµασία / σηµειώσεις

∆ιαρθρώσεις DP

Κενή

Εφεδρικό

Υποδοχή 2:

0x00
®

Κανάλι παραµέτρων MOVILINK
παραµετροποιηµένο

0xC0, 0x87, 0x87

∆ιάρθρωση
δεδοµένων
διεργασίας

Σηµασία / σηµειώσεις

∆ιαρθρώσεις DP

1 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
1 λέξη δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC0, 0xC0

2 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
2 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC1, 0xC1

3 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
3 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC2, 0xC2

4 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
4 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC3, 0xC3

5 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
5 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC4, 0xC4

6 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
6 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC5, 0xC5

7 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
7 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC6, 0xC6

8 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
8 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC7, 0xC7

9 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
9 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC8, 0xC8

10 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
10 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xC9, 0xC9

11 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
11 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xCA, 0xCA

12 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
12 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xCB, 0xCB

13 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
13 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xCC, 0xCC

Param (4words)

Υποδοχή 3:
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Παράδειγµα
λογισµικής
ενσωµάτωσης

∆ιάρθρωση
δεδοµένων
διεργασίας

Σηµασία / σηµειώσεις

∆ιαρθρώσεις DP

14 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
14 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xCD, 0xCD

15 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
15 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xCE, 0xCE

16 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
16 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xCF, 0xCF

32 PD

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε
32 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

0xC0, 0xDF, 0xDF

Υποδοχή 1: Κενή
Υποδοχή 2: Param (4 words)
Υποδοχή 3: 10 PD
Μήνυµα διάρθρωσης, το οποίο αποστέλλεται στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B..:
0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Γενική διάρθρωση
DP

Αφού επιλέξετε τη διάρθρωση DP "Universal Module" (S7 HWConfig), έχετε τη
δυνατότητα να ρυθµίσετε ξεχωριστά τη διάρθρωση DP, όπου όµως πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
Η µονάδα 0 (στοιχείο αναγνώρισης DP 0) προσδιορίζει το κανάλι παραµέτρων
της κάρτας ελέγχου.
Για να εξασφαλίσετε την ορθή ρύθµιση παραµέτρων, πρέπει να µεταφέρετε το κανάλι
παραµέτρων µε συνέπεια για ολόκληρο το µήκος.
Μήκος

Λειτουργία

0

Κανάλι παραµέτρων, απενεργοποιηµένο

8 byte I/O ή 4 λέξεις I/O

Το κανάλι παραµέτρων χρησιµοποιείται

Η µονάδα 1 (στοιχείο αναγνώρισης DP 1) καθορίζει το κανάλι δεδοµένων
διεργασίας της κάρτας ελέγχου.
Πέρα από τις διαρθρώσεις δεδοµένων διεργασίας που έχουν προκαθοριστεί στο αρχείο
GSD, µπορείτε επίσης να καθορίσετε τις διαρθρώσεις µε 4, 5, 7, 8 και 9 λέξεις
δεδοµένων διεργασίας. Σηµειώστε ότι ο αριθµός λέξεων εισόδου και εξόδου είναι πάντα
ο ίδιος. Εάν τα µήκη είναι διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων.
Σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED Fault Profibus.
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Μήκος

Λειτουργία

2 byte I/O ή 1 λέξη I/O

1 λέξη δεδοµένων διεργασίας

4 byte I/O ή 2 λέξεις I/O

2 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

6 byte I/O ή 3 λέξεις I/O

3 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

8 byte I/O ή 4 λέξεις I/O

4 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

10 byte I/O ή 5 λέξεις I/O

5 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

12 byte I/O ή 6 λέξεις I/O

6 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

14 byte I/O ή 7 λέξεις I/O

7 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

16 byte I/O ή 8 λέξεις I/O

8 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

18 byte I/O ή 9 λέξεις I/O

9 λέξεις δεδοµένων διεργασίας

20 byte I/O ή 10 λέξεις I/O

10 λέξεις δεδοµένων διεργασίας
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Το παρακάτω σχήµα δείχνει τη δοµή των δεδοµένων διάρθρωσης, η οποία καθορίζεται
κατά τα πρότυπα IEC 61158. Αυτά τα δεδοµένα διάρθρωσης µεταφέρονται στην κάρτα
MOVI-PLC® basic DHP11B.. κατά την εκκίνηση της κύριας µονάδας DP.
7 / MSB

6

5

4

3

2

1

0 / LSB

Μήκη δεδοµένων
0000 = 1 Byte/λέξη
1111 = 16 Βyte/λέξεις
Είσοδος/έξοδος
00 = Ειδικά φορµά αναγνώρισης
01 = Είσοδος
10 = Έξοδος
11 = Είσοδος/ Έξοδος
Φορµά
0 = ∆οµή byte
1 = ∆οµή λέξης
Ακεραιότητα σε
0 = Byte ή λέξη
1 = Συνολικό µήκος

Επισήµανση:
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. δεν υποστηρίζει την κωδικοποίηση "Ειδικά
φορµά αναγνώρισης!" Χρησιµοποιείτε µόνο τη ρύθµιση "Integrity over entire length"
(Συνοχή σε ολόκληρο το εύρος) για τη µετάδοση δεδοµένων.
Συνοχή δεδοµένων

Τα συνεκτικά δεδοµένα είναι δεδοµένα που πρέπει να µεταδίδονται πάντοτε ως ένα
σύνολο µεταξύ της υπερκείµενης µονάδας ελέγχου και του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. και δεν επιτρέπεται ποτέ να µεταδίδονται ξεχωριστά το ένα από το άλλο.
Η συνοχή δεδοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη µετάδοση των τιµών θέσης ή των
ολοκληρωµένων εντολών οδήγησης σε θέση. Εδώ η συνοχή των δεδοµένων είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, αφού στη µετάδοση χωρίς συνοχή τα δεδοµένα µπορεί να
προέρχονται από διάφορους κύκλους προγράµµατος της υπερκείµενης µονάδας
ελέγχου και εποµένως µπορεί να µεταδοθούν στην κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B..
ακαθόριστες τιµές.
Για το PROFIBUS DP, η επικοινωνία δεδοµένων µεταξύ της υπερκείµενης µονάδας
ελέγχου και του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. εκτελείται, σε γενικές γραµµές, µε
τη ρύθµιση "Integrity over entire length" (Συνοχή δεδοµένων σε ολόκληρο το µήκος).
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4.5

∆ιαδικασία κατά την αντικατάσταση της µονάδας
Κατά την αντικατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.., ενός ενιαίου ελεγκτή
ή ενός ελεγχόµενου µηχανισµού ενεργήστε σύµφωνα µε τις οδηγίες στα κεφάλαια 4.2
και 4.3.
Το εργαλείο "∆ιαχείριση εκδόσεων" (MOVITOOLS®-MotionStudio Æ [∆ίκτυο] \ [MOVIPLC] \ [Συναφές µενού διαχείρισης εκδόσεων]) σας υποστηρίζει εδώ ώστε να
µεταφέρετε στο νέο ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. τα δεδοµένα διάρθρωσης που
ήταν αποθηκευµένα στον παλιό ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. (εσωτερικό
λογισµικό, µελέτη).
Οι παραµένουσες τιµές µεταβλητών που έχουν αποθηκευτεί στον ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.. δεν µπορούν να µεταφερθούν στο νέο ελεγκτή κατά την αντικατάσταση
του MOVI-PLC® basic DHP11B.. .
Οδηγίες σχετικά µε την αντικατάσταση των µονάδων θα βρείτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια
των συγκεκριµένων µετατροπέων.
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Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας PROFIBUS DP
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη γενική συµπεριφορά του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. στο σύστηµα PROFIBUS DP.

5.1

Ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
Ο έλεγχος του MOVI-PLC® basic DHP11B.. γίνεται µέσω του καναλιού δεδοµένων
διεργασίας, του οποίου το εύρος είναι µέχρι 32 λέξεις εισόδου/εξόδου (I/O). Αυτές οι
λέξεις δεδοµένων διεργασίας απεικονίζονται π.χ. στη χρήση µίας υπερκείµενης
προγραµµατιζόµενης µονάδας ελέγχου στην περιοχή I/O ή στην περιοχή
περιφερειακών του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. και µπορούν να ενεργοποιηθούν µε το συνηθισµένο τρόπο.

PO 3
PO 2
PO 1

[1]

PO 1

PO 2

PO 3

PO 32

[1]

PI 1

PI 2

PI 3

PI 32

1
2
3

1
2
3

1
2
3

20
21
22
23
24
25
26

PI 3
PI 2
PI 1

X34

PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

1
2
3

X30

[2]

X32

X31

DHP11B

X33

PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

Εικόνα 11: Αντιστοίχηση δεδοµένων PROFIBUS στην περιοχή διευθύνσεων του PLC

[1]

Κανάλι παραµέτρων MOVILINK® 8 Byte

[2]

Περιοχή διευθύνσεων των υπερκείµενων PLC

PI1 ... PI32

20065AEL

∆εδοµένα εισόδου διεργασίας

PΟ1 ... PΟ32 ∆εδοµένα εξόδου διεργασίας

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τη λογισµική
ενσωµάτωση ανατρέξτε στο αρχείο README_GSD6007.PDF, το οποίο λαµβάνετε µε
το αρχείο GSD.

Παράδειγµα
ελέγχου για το
Simatic S7

Η ανταλλαγή δεδοµένων διεργασίας µε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µέσω
του Simatic S7 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την επιλεγµένη διάρθρωση δεδοµένων
διεργασίας, είτε απευθείας µέσω εντολών φόρτωσης και µεταφοράς ή µέσω των ειδικών
λειτουργιών του συστήµατος SFC 14 DPRD_DAT και SFC15 DPWR_DAT.
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Παράδειγµα
προγραµµατισµού
STEP7

Σ' αυτό το παράδειγµα, ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. αντιστοιχίζεται στις
διευθύνσεις εισόδου PIW512... και στις διευθύνσεις εξόδου POW512… µε τη διάθρωση
δεδοµένων διεργασίας 10 PD.
∆ηµιουργείται ένα µπλοκ δεδοµένων DB3 µε 50 περίπου λέξεις δεδοµένων.
Με την εκτέλεση του SFC14 τα δεδοµένα εισόδου διεργασίας αντιγράφονται στο µπλοκ
δεδοµένων DB3, µε 0 έως 18 λέξεις δεδοµένων. Μετά την επεξεργασία του
προγράµµατος ελέγχου, µε την εκτέλεση του SFC15 τα δεδοµένα εξόδου διεργασίας
αντιγράφονται στη διεύθυνση εξόδου PΟW 512... µε τη λέξη δεδοµένων 20...38.
Παρατηρήστε τις πληροφορίες µήκους σε byte της παραµέτρου RECORD. Οι
πληροφορίες µήκους πρέπει να ανταποκρίνονται στο επιλεγµένο µήκος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες συστήµατος, ανατρέξτε στην
online βοήθεια για το STEP7.
//Εκκίνηση κυκλικής επεξεργασίας προγράµµατος στο OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Copy PI data from DHP11B control card to DB3, words 0...18
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//Read DP slave record
LADDR := W#16#200
//Input Adress 512
RET_VAL:= MW 30
//Result in flag word 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20 //∆είκτης
NETWORK
TITLE =PLC program with drive application
// PLC program uses the process data in DB3 for data exchange with the DHP11B
control card
//
L
L
L
//

DB3.DBW 0
DB3.DBW 2
DB3.DBW 4
etc.

L
T
L
T
L
T
//

W#16#0006
DB3.DBW 20
1500
DB3.DBW 22
W#16#0000
DB3.DBW 24
etc.

//Load PI1
//Load PI2
//Load PI3

//Write 6hex to PO1
//Write 1500dec to PO2
//Write 0hex to PO3

NETWORK
TITLE =Copy PO data from DB3, words 20…38 to DHP11B control card
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//Write DP Slave Record
LADDR := W#16#200
//Outpout adress 512 = 200hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Pointer to DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Result in flag word 32

Αυτό το παράδειγµα προγράµµατος, ως δωρεάν υπηρεσία χωρίς δέσµευση, δείχνει
µόνο τη βασική µέθοδο για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος PLC. Για το λόγο αυτό
δεν αναλαµβάνουµε καµιά ευθύνη για το περιεχόµενο του προγράµµατοςπαραδείγµατος.
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0
Το παρακάτω σχήµα δείχνει την αντίστοιχη λογισµική ενσωµάτωση του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. στη διάρθρωση υλικού του STEP7 (Æ ενότητα "∆ιαρθρώσεις
DP", σελίδα 42).

58376AXX

5.2

Χρονική υπέρβαση PROFIBUS DP
Εάν η µεταφορά δεδοµένων µέσω PROFIBUS DP είναι προβληµατική ή διακοπεί,
εξαντλείται ο χρόνος απόκρισης παρακολούθησης στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. (εάν έχει ρυθµιστεί στην κύρια µονάδα DP). Η λυχνία LED Fault Profibus
ανάβει και σηµατοδοτεί ότι δε λαµβάνονται νέα δεδοµένα χρήσης.
Η λειτουργική ρουτίνα ProfibusGetInfo στη βιβλιοθήκη MPLCInterface_Profibus που
εκτελείται κυκλικά δείχνει αυτή την εκπνοή χρόνου του διαύλου PROFIBUS.
Η αντίδραση σε περίπτωση σφάλµατος µπορεί να προγραµµατιστεί χωριστά. Μπορείτε
να επηρεάσετε τη ροή της εφαρµογής.
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0

5.3

Παραµετροποίηση µέσω του PROFIBUS DP
Η πρόσβαση στις παραµέτρους πραγµατοποιείται στο σύστηµα PROFIBUS DP µέσω
του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® των 8 byte. Εκτός από τις κοινές υπηρεσίες
Read και Write προσφέρονται και επιπλέον υπηρεσίες παραµέτρων.

∆οµή του
καναλιού
παραµέτρων
MOVILINK®
8 Byte

Η πρόσβαση στις παραµέτρους του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. πραγµατοποιείται στο PROFIBUS DP από το "Αντικείµενο παραµέτρων δεδοµένων διεργασίας"
(PPO). Αυτό το PPO µεταδίδεται κυκλικά και περιέχει το κανάλι δεδοµένων διεργασίας
[2], όπως και ένα κανάλι παραµέτρων [1] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ανταλλαγή µη κυκλικών τιµών παραµέτρων.

[2]

[1]

[2]

X32

1
2
3

1
2
3

1
2
3

X30

[1]

1
2
3

X33

X31

DHP11B

X34

20
21
22
23
24
25
26

58377AXX

Εικόνα 12: Επικοινωνία µέσω του PROFIBUS DP

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δοµή του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® 8 byte.
Ουσιαστικά αποτελείται από:
•

Ένα byte διαχείρισης

•

Ένα εφεδρικό byte

•

∆ύο bytes δείκτη

•

Τέσσερα bytes δεδοµένων
Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

∆είκτης
χαµηλό

∆εδοµένα
MSB

∆εδοµένα

Εφεδρικό

∆είκτης
υψηλό

∆εδοµένα

∆ιαχείριση

∆εδοµένα
LSB

∆είκτης παραµέτρου
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0
∆ιαχείριση του
καναλιού
παραµέτρων
MOVILINK® 8 byte

Η όλη σειρά ενεργειών της διαδικασίας ρύθµισης παραµέτρων συντονίζεται µε το byte
διαχείρισης 0. Αυτό το byte παρέχει σηµαντικές παραµέτρους υπηρεσιών, όπως είναι το
αναγνωριστικό υπηρεσίας, το µήκος δεδοµένων, η έκδοση και η κατάσταση της
εκτελούµενης υπηρεσίας.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη διαχείριση του καναλιού παραµέτρων MOVILINK®
8 byte.
7 / MSB

6

5

4

3

2

1

0 / LSB

Αναγνωριστικό υπηρεσίας
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Μήκη δεδοµένων
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte (αυτή η τιµή πρέπει να οριστεί!)
Bit αναγνώρισης
Πρέπει να αλλάζει σε κάθε νέα εργασία, κατά την κυκλική µετάδοση.
Bit κατάστασης
0 = κανένα σφάλµα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = σφάλµα στην εκτέλεση υπηρεσίας

∆ιευθυνσιοδότηση
µε δείκτες

•

Τα bit 0, 1, 2 και 3 περιλαµβάνουν την αναγνώριση υπηρεσίας. Αυτά τα bit
καθορίζουν ποια υπηρεσία θα εκτελεστεί.

•

Τα bit 4 και bit 5 καθορίζουν το µήκος δεδοµένων σε byte για την υπηρεσία Write,
που για τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. πρέπει να ρυθµίζεται γενικά στα
4 byte.

•

To βit 6 χρησιµεύει στην αναγνώριση µεταξύ της υπερκείµενης µονάδας ελέγχου και
του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. Το bit 6 εκτελεί στην κάρτα ελέγχου την
υπηρεσία που µεταδίδεται. Στο PROFIBUS DP το κανάλι παραµέτρων µεταδίδεται
κυκλικά µε τα δεδοµένα διεργασίας. Για το λόγο αυτό, η υλοποίηση της υπηρεσίας
στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. πρέπει να ενεργοποιείται µε έλεγχο
κλίσης σήµατος µέσω του bit αναγνώρισης 6. Για να επιτραπεί κάτι τέτοιο, η τιµή
αυτού του bit µεταβάλλεται για κάθε µία καινούρια υπηρεσία που πρόκειται να
εκτελεστεί (εναλλαγή). Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. σηµατοδοτεί µε το bit
αναγνώρισης 6 εάν η υπηρεσία εκτελέστηκε ή όχι. Η υπηρεσία έχει εκτελεστεί όταν
το bit αναγνώρισης που λήφθηκε στον ελεγκτή ανταποκρίνεται στο bit αναγνώρισης
που εστάλη.

•

Το bit κατάστασης 7 δείχνει εάν ήταν εφικτή η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως
προβλέπεται ή εάν υπήρξαν σφάλµατα.

Byte 2: Άνω όριο δείκτη και byte 3: Το κάτω όριο του δείκτη καθορίζει την παράµετρο
που γράφεται ή διαβάζεται µέσω του συστήµατος fieldbus. Οι παράµετροι του ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B.. διευθυνσιοδοτούνται µε έναν ενιαίο δείκτη, ανεξάρτητα
από το συνδεδεµένο σύστηµα fieldbus.
Το byte 1 θα πρέπει να θεωρείται ως εφεδρικό και πρέπει πάντοτε να ρυθµίζεται στην
τιµή 0x00.
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Εύρος δεδοµένων

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, τα δεδοµένα περιέχονται στα byte 4 έως
7 του καναλιού παραµέτρων. Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι και τέσσερα byte δεδοµένων
µπορούν να µεταδοθούν ανά υπηρεσία. Τα δεδοµένα καταχωρούνται πάντοτε µε δεξιά
στοίχιση, πράγµα που σηµαίνει ότι το byte 7 περιέχει το λιγότερο σηµαντικό byte
δεδοµένων (LSB δεδοµένων) ενώ το byte 4 είναι το πιο σηµαντικό byte δεδοµένων
(MSB δεδοµένων).

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

∆ιαχείριση

Εφεδρικό

∆είκτης
υψηλό

∆είκτης
χαµηλό

MSB
δεδοµένων

∆εδοµένα

∆εδοµένα

LSB
δεδοµένων

Byte 1
υψηλό

Byte 1
χαµηλό

Byte 2
υψηλό

Byte 2
χαµηλό

Λέξη υψηλή

Λέξη χαµηλή
∆ιπλή λέξη

Λανθασµένη
εκτέλεση µιας
υπηρεσίας

Το bit κατάστασης του byte διαχείρισης 0 είναι ρυθµισµένο να σηµατοδοτεί ότι µια
υπηρεσία έχει εκτελεστεί µε λανθασµένο τρόπο. Η υπηρεσία εκτελέστηκε από τον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.., εάν το bit αναγνώρισης που λήφθηκε είναι ίδιο µε
το bit αναγνώρισης που απεστάλη. Εάν, το bit κατάστασης σηµατοδοτήσει ένα σφάλµα,
ο κωδικός σφάλµατος καταχωρείται στο εύρος δεδοµένων του σύντοµου µηνύµατος
παραµέτρων. Τα Bytes 4 ... 7 επιστρέφουν τον κωδικό επιστροφής µε δοµηµένο φορµά
(Æ κεφάλαιο "Κωδικοί επιστροφής").
Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

∆ιαχείριση

Εφεδρικό

Index-High

Index-Low

Error Class

Error Code

Add. Code
high

Add. Code
low

Bit κατάστασης = 1: Λανθασµένη εκτέλεση µιας υπηρεσίας

Ανάγνωση
παραµέτρου µε
το PROFIBUS DP
(Read)

Λόγω της κυκλικής µεταφοράς του καναλιού παραµέτρων, για την εκτέλεση µιας
υπηρεσίας Read µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® 8 byte, το bit
αναγνώρισης µπορεί να µεταβληθεί µόνο εάν ολόκληρο το κανάλι παραµέτρων έχει
ρυθµιστεί για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Συνεπώς, για την ανάγνωση µίας παραµέτρου
τηρήστε πιστά την παρακάτω διαδικασία:
1. Καταχωρήστε το δείκτη της παραµέτρου που πρόκειται να διαβαστεί στο byte 2 (άνω
όριο δείκτη) και στο byte 3 (κάτω όριο δείκτη).
2. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας για την υπηρεσία Read (ανάγνωσης) στο
byte διαχείρισης (byte 0).
3. Μεταφέρετε την υπηρεσία ανάγνωσης στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
αλλάζοντας το bit αναγνώρισης
Καθώς η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι υπηρεσία ανάγνωσης, τα σταλµένα byte
δεδοµένων (byte 4...7) και το µήκος δεδοµένων (στο byte διαχείρισης) αγνοούνται και
δε χρειάζεται να οριστούν.
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0
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. επεξεργάζεται την υπηρεσία ανάγνωσης
(Read) και στέλνει την επιβεβαίωση εκτέλεσης της υπηρεσίας, αλλάζοντας το bit
αναγνώρισης.
7 / MSB

6

5

4

3

2

1

0 / LSB

0

0/11)

X2)

X2)

0

0

0

1

Αναγνωριστικό υπηρεσίας
0001 = Ανάγνωση παραµέτρου (Read)
Μήκη δεδοµένων
Άσχετο µε την υπηρεσία Read
Bit αναγνώρισης
Πρέπει να αλλάζει σε κάθε νέα εργασία, κατά την κυκλική µετάδοση.
Bit κατάστασης
0 = κανένα σφάλµα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = σφάλµα στην εκτέλεση υπηρεσίας
1) Η τιµή του bit αλλάζει
2) Άσχετο

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση µίας υπηρεσίας Read στο byte
διαχείρισης 0. Το µήκος δεδοµένων δεν έχει σχέση. Πρέπει να καταχωρηθεί µόνο το
αναγνωριστικό υπηρεσίας για την υπηρεσία ανάγνωσης Read. Αυτή η υπηρεσία
ενεργοποιείται στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. όταν αλλάζει το bit
αναγνώρισης. Για παράδειγµα, θα ήταν δυνατή η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Read µε
την κωδικοποίηση 01hex ή 41hex για το byte διαχείρισης.
Εγγραφή
παραµέτρου
µέσω του
PROFIBUS DP
(Write)

Λόγω της κυκλικής µεταφοράς του καναλιού παραµέτρων, για την εκτέλεση µιας
υπηρεσίας Write µέσω του καναλιού παραµέτρων MOVILINK® 8 byte, το bit
αναγνώρισης µπορεί να µεταβληθεί µόνο εάν ολόκληρο το κανάλι παραµέτρων έχει
ρυθµιστεί για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Κατά την εγγραφή µιας παραµέτρου τηρείτε
την ακόλουθη διαδικασία:
1. Καταχωρήστε το δείκτη της παραµέτρου που πρόκειται να εγγραφεί, στο byte 2 (άνω
όριο δείκτη) και στο byte 3 (κάτω όριο δείκτη).
2. Καταχωρήστε τα δεδοµένα που πρόκειται να εγγραφούν στα byte 4 ... 7.
3. Καταχωρήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας και το µήκος δεδοµένων για την
υπηρεσία εγγραφής στο byte διαχείρισης (byte 0).
4. Μεταφέρετε την υπηρεσία ανάγνωσης Write στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. αλλάζοντας το bit αναγνώρισης.
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. επεξεργάζεται την υπηρεσία ανάγνωσης
(Write) και παρέχει την επιβεβαίωση εκτέλεσης της υπηρεσίας, αλλάζοντας το bit
αναγνώρισης.
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει πώς κωδικοποιείται µία υπηρεσία Write στο byte
διαχείρισης 0. Το µήκος δεδοµένων είναι 4 byte για όλες τις παραµέτρους του ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B. Αυτή η υπηρεσία µεταφέρεται στον ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.. όταν αλλάξει το bit αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, µία υπηρεσία Write
στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. έχει πάντοτε την κωδικοποίηση 32hex ή
72hex για το byte διαχείρισης.
7 / MSB

6

5

4

3

2

1

0 / LSB

0

0/11)

1

1

0

0

1

0

Αναγνωριστικό υπηρεσίας
0010 = Εγγραφή παραµέτρου (Write)
Μήκη δεδοµένων
11 = 4 byte
Bit αναγνώρισης
Πρέπει να αλλάζει σε κάθε νέα εργασία, κατά την κυκλική µετάδοση.
Bit κατάστασης
0 = κανένα σφάλµα στην εκτέλεση της υπηρεσίας
1 = σφάλµα στην εκτέλεση υπηρεσίας
1) Η τιµή του bit αλλάζει

Ροή παραµετροποίησης στο
PROFIBUS DP

Χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα την υπηρεσία Write, στο επόµενο σχήµα
παρουσιάζεται µία διαδικασία ρύθµισης παραµέτρων µεταξύ της υπερκείµενης µονάδας
ελέγχου και του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µέσω του PROFIBUS DP. Για να
απλοποιηθεί η σειρά ενεργειών, το επόµενο σχήµα δείχνει µόνο το byte διαχείρισης του
καναλιού παραµέτρων.
Το κανάλι παραµέτρων απλώς λαµβάνεται και επιστρέφεται από την υπερκείµενη
µονάδα ελέγχου, ενώ στο µεταξύ ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. προετοιµάζει
το κανάλι παραµέτρων για την υπηρεσία Write. Η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται, παρά
µόνο τη στιγµή που αλλάζει το bit αναγνώρισης (δηλαδή όταν αλλάζει από 0 σε 1, στο
συγκεκριµένο παράδειγµα). Η κάρτα MOVI-PLC® basic DHP11B.. ερµηνεύει το κανάλι
παραµέτρων και επεξεργάζεται την υπηρεσία Write. Συνεχίζει να απαντά όµως σε όλα
τα µηνύµατα µε το bit αναγνώρισης = 0.
Η επιβεβαίωση της υπηρεσίας που εκτελέστηκε πραγµατοποιείται µε την αλλαγή του bit
αναγνώρισης στο µήνυµα απάντησης του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.
Η υπερκείµενη µονάδα ελέγχου αναγνωρίζει ότι το bit αναγνώρισης που λήφθηκε είναι
για άλλη µια φορά το ίδιο µε το bit αναγνώρισης που εστάλη και µπορεί πλέον να
προετοιµάσει µια καινούρια διαδικασία ρύθµισης παραµέτρων.
Σύστηµα ελέγχου

Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC®
DHP11B (υποτελές)

PROFIBUS DP(V0)
--

00110010XXX...

Æ

Ä

00110010XXX...

--

Æ

Το κανάλι ρύθµισης παραµέτρων
έχει ληφθεί αλλά δεν έχει εκτιµηθεί

Το κανάλι παραµέτρων
έχει προετοιµαστεί για
την υπηρεσία εγγραφής
Το bit αναγνώρισης
αλλάζει και η υπηρεσία
µεταφέρεται στον ελεγκτή
MOVI-PLC® DHP11B

Λαµβάνεται επιβεβαίωση
της υπηρεσίας, καθώς τα
bit αναγνώρισης
εκποµπής και λήψης είναι
και πάλι τα ίδια

54

--

01110010XXX...

Ä

00110010XXX...

--

--

01110010XXX...

Æ

Ä

00110010XXX...

--

Ä

01110010XXX...

--

--

01110010XXX...

Æ

Η υπηρεσία εγγραφής εκτελείται,
το bit αναγνώρισης αλλάζει

Το κανάλι ρύθµισης παραµέτρων
έχει ληφθεί αλλά δεν έχει εκτιµηθεί
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0
Φορµά
δεδοµένων
παραµέτρων

5.4

Όταν οι παράµετροι ρυθµίζονται µέσω της διεπαφής fieldbus, χρησιµοποιείται η ίδια
κωδικοποίηση που εφαρµόζεται και στην παραµετροποίηση µέσω της σειριακής
διεπαφής RS485 ή του διαύλου συστήµατος.

Κωδικοί επιστροφής για τη ρύθµιση παραµέτρων

Στοιχεία

Σε περίπτωση εσφαλµένης παραµετροποίησης ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
επιστρέφει διάφορους κωδικούς στην κύρια µονάδα παραµετροποίησης, οι οποίοι
περιγράφουν αναλυτικά την αιτία του σφάλµατος. Σε γενικές γραµµές, αυτοί οι κωδικοί
επιστροφής είναι δοµηµένοι. H SEW διακρίνει τα εξής στοιχεία
•

Κατηγορία σφάλµατος (Error-Class)

•

Κωδικός σφάλµατος (Error-Code)

•

Πρόσθετος κωδικός (Additional-Code)

Αυτοί οι κωδικοί επιστροφής περιγράφονται λεπτοµερώς στο εγχειρίδιο Προφίλ
Επικοινωνιών Fieldbus και δεν αποτελούν τµήµα του παρόντος εγχειριδίου. Ωστόσο,
είναι πιθανές οι ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις σε σχέση µε το PROFIBUS:
Κατηγορία
σφάλµατος
(Error-Class)

Με το στοιχείο Error-Class ο τύπος σφάλµατος καταχωρείται µε µεγαλύτερη ακρίβεια σε
µία κατηγορία. Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. υποστηρίζει τις παρακάτω
κατηγορίες σφαλµάτων, όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε το EN 50170(V2):
Κατηγορία
(hex)

Κωδικός
σφάλµατος
(Error-Code)

Ονοµασία

Σηµασία

1

vfd-state

Κατάσταση σφάλµατος της ιδεατής συσκευής πεδίου

2

application-reference

Σφάλµα στο πρόγραµµα εφαρµογής

3

definition

Σφάλµα καθορισµού

4

resource

Σφάλµα πόρων

5

service

Σφάλµα στην εκτέλεση υπηρεσίας

6

access

Σφάλµα πρόσβασης

7

ov

Σφάλµα στη λίστα αντικειµένων

8

other

Άλλα σφάλµατα (Æ Additional-Code)

Το στοιχείο Error-Code επιτρέπει την ακριβέστερη ανάλυση της αιτίας σφάλµατος εντός
της κατηγορίας σφάλµατος Error-Class και αναπαράγεται από το λογισµικό
επικοινωνίας της κάρτας fieldbus στην περίπτωση λανθασµένης επικοινωνίας. Για την
κατηγορία Error-Class 8 = Άλλα σφάλµατα ορίζεται µόνον ο κωδικός Error-Code = 0
(κωδικός άλλων σφαλµάτων). Σ' αυτήν την περίπτωση, αναλυτικός προσδιορισµός
πραγµατοποιείται µε χρήση του πρόσθετου κωδικού (Additional-Code).

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

55

I

5

Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας PROFIBUS DP
Ειδικές περιπτώσεις

0
Πρόσθετος
κωδικός
(Additional-Code)

5.5

Add.-Code
high (hex)

Add.-Code low
(hex)

Σηµασία

00

00

Κανένα σφάλµα

00

10

Ανεπίτρεπτος δείκτης παραµέτρων

00

11

Η λειτουργία / παράµετρος δεν είναι διαθέσιµη.

00

12

Επιτρέπεται µόνο προσπέλαση για ανάγνωση

00

13

Η φραγή παραµέτρων είναι ενεργή.

00

14

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ενεργή.

00

15

Πολύ µεγάλη η τιµή της παραµέτρου

00

16

Πολύ µικρή η τιµή της παραµέτρου

00

17

Εφεδρικό

00

18

Σφάλµα στο λογισµικό συστήµατος

00

19

Εφεδρικό

00

1A

Πρόσβαση στην παράµετρο µόνο µέσω διεπαφής RS485

00

1B

Η παράµετρος είναι προστατευµένη ως προς την πρόσβαση

00

1C

Εφεδρικό

00

1D

Μη αποδεκτή τιµή για την παράµετρο

00

1E

Η εργοστασιακή ρύθµιση ενεργοποιήθηκε.

00

1F

Εφεδρικό

00

20

Εφεδρικό

Ειδικές περιπτώσεις

Ειδικοί κωδικοί
επιστροφής
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Ο πρόσθετος κωδικός περιέχει τους κωδικούς επιστροφής που αφορούν τη σχέση του
SEW µε λανθασµένες ρυθµίσεις των παραµέτρων του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. Αυτοί οι κωδικοί επιστρέφονται στην κύρια µονάδα µε την κατηγορία ErrorClass 8 = Άλλα σφάλµατα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλες τις δυνατές
κωδικοποιήσεις του Additional Codes.

Τα σφάλµατα ρύθµισης παραµέτρων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν
ούτε αυτόµατα από το επίπεδο εφαρµογής του συστήµατος fieldbus ούτε από το
λογισµικό συστήµατος του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. αντιµετωπίζονται ως
ειδικές περιπτώσεις. Πρόκειται για τα εξής σφάλµατα, τα οποία µπορεί να συµβούν
ανάλογα την κάρτα ελέγχου που χρησιµοποιείται:
•

Λανθασµένη κωδικοποίηση µίας υπηρεσίας µέσω του καναλιού παραµέτρων

•

Λανθασµένος καθορισµός του µήκους µίας υπηρεσίας µέσω του καναλιού
παραµέτρων

•

Εσωτερικό σφάλµα επικοινωνίας
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Ειδικές περιπτώσεις

5

0
Λανθασµένη
κωδικοποίηση
υπηρεσίας
στο κανάλι
παραµέτρων

Κατά τη ρύθµιση των παραµέτρων µέσω του καναλιού παραµέτρων καθορίστηκε µία
λανθασµένη κωδικοποίηση για το byte διαχείρισης και το εφεδρικό byte. Ο παρακάτω
πίνακας δείχνει τον κωδικό επιστροφής γι' αυτήν την ειδική περίπτωση.
Error-Class:

Code (dec)

Σηµασία

5

Υπηρεσία

Error-Code:

5

Μη αποδεκτή παράµετρος

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Αντιµετώπιση προβλήµατος:
Ελέγξτε τα bit 0 και 1 στο κανάλι παραµέτρων.
Λανθασµένος
καθορισµός
µήκους στο κανάλι
παραµέτρων

Καθορίστηκε µήκος δεδοµένων διαφορετικό από τέσσερα byte δεδοµένων σε µία
υπηρεσία ανάγνωσης (Read) ή εγγραφής (Write) κατά τη ρύθµιση των παραµέτρων
µέσω του καναλιού παραµέτρων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον κωδικό επιστροφής.
Error-Class:

Code (dec)

Σηµασία

6

Πρόσβαση

Error-Code:

8

Αντίφαση τύπων

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Αντιµετώπιση προβλήµατος:
Ελέγξτε το µήκος δεδοµένων των bit 4 και bit 5 στο byte διαχείρισης 0 του καναλιού
παραµέτρων. Και τα δύο bit πρέπει να έχουν την τιµή "1".
Εσωτερικό σφάλµα
επικοινωνίας

Σε περίπτωση που συµβεί ένα εσωτερικό σφάλµα επικοινωνιών επιστρέφεται ο κωδικός
επιστροφής που εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Η υπηρεσία παραµέτρου που
µεταφέρθηκε µέσω του fieldbus ίσως να µην έχει εκτελεστεί και να πρέπει να
επαναληφθεί. Εάν το σφάλµα παρουσιαστεί επανειληµµένα θα πρέπει ο ελεγκτής
MOVI-PLC® basic DHP11B.. να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου. Μ' αυτό
τον τρόπο εκτελείται µία νέα αρχικοποίηση.
Code (dec)

Σηµασία

Error-Class:

6

Πρόσβαση

Error-Code:

2

Σφάλµα υλικού εξοπλισµού

Add.-Code high:

0

–

Add.-Code low:

0

–

Αντιµετώπιση προβλήµατος:
Επαναλάβετε την υπηρεσία ανάγνωσης ή εγγραφής (Read, Write). Εάν παρουσιαστεί
εκ νέου το σφάλµα, αποσυνδέστε στιγµιαία τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
από το δίκτυο και θέστε το σύστηµα εκ νέου σε λειτουργία. Επικοινωνήστε µε το σέρβις
της SEW, εάν αυτό το σφάλµα συνεχίσει να εµφανίζεται.
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0

6

Λειτουργίες PROFIBUS DP-V1

6.1

Εισαγωγή στο PROFIBUS DP-V1
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες και τους όρους που χρησιµοποιούνται για
τη λειτουργία του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µε PROFIBUS DP-V1.
Ανατρέξτε στον οργανισµό χρηστών PROFIBUS ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.profibus.com για λεπτοµερείς τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε το PROFIBUS
DP-V1.
Η προδιαγραφή PROFIBUS DP-V1 παρουσίασε νέες υπηρεσίες µη κυκλικής
ανάγνωσης/εγγραφής στα πλαίσια των επεκτάσεων PROFIBUS DP-V1. Αυτές οι µη
κυκλικές υπηρεσίες εισάγονται σε ειδικά σύντοµα µηνύµατα κατά την κυκλική λειτουργία
του διαύλου κι εποµένως εξασφαλίζουν συµβατότητα µεταξύ του PROFIBUS DP
(έκδοση 0) και του PROFIBUS DP-V1 (έκδοση 1).
Οι µη κυκλικές υπηρεσίες ανάγνωσης/εγγραφής (Read/Write) µπορούν να χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή µεγαλύτερων ποσοτήτων δεδοµένων µεταξύ της κύριας και
της υποτελούς µονάδας (κάρτα ελέγχου MOVI-PLC® basic DHP11B..) από τη µεταφορά
που θα ήταν δυνατή στα κυκλικά δεδοµένα εισόδου ή εξόδου χρησιµοποιώντας το
κανάλι παραµέτρων 8 byte. Το πλεονέκτηµα της µη κυκλικής ανταλλαγής δεδοµένων
µέσω του DP-V1 είναι η ελάχιστη επιβάρυνση της κυκλικής λειτουργίας του διαύλου. Τα
µηνύµατα DP-V1 εισάγονται στον κύκλο του διαύλου µόνον εάν χρειαστεί.
Το κανάλι παραµέτρων DP-V1 παρέχει στο χρήστη τις εξής επιλογές:
•

Η υπερκείµενη µονάδα ελέγχου µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
της υποτελούς µονάδας SEW DP-V1. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατή η ανάγνωση και
αποθήκευση των κυκλικών δεδοµένων διεργασίας και των ρυθµίσεων µονάδων στην
υπερκείµενη µονάδα ελέγχου, όπως και η τροποποίησή τους στην υποτελή µονάδα.

•

Είναι επίσης δυνατή η δροµολόγηση του λογισµικού σέρβις και εκκίνησης
MOVITOOLS®-MotionStudio µέσω του καναλιού παραµέτρων DP-V1 αντί της
χρήσης µιας αποκλειστικής σύνδεσης RS485. Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό
MOVITOOLS®-MotionStudio, µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτοµερείς
πληροφορίες στο φάκελο ...\SEW\Movitools\Fieldbus.

Το επόµενο σχήµα παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά του PROFIBUS DP-V1.
C1-Master

C2-Master

Cyclic OUT Data
Param
PD
Param

C2-Master

PROFIBUS DP-V1

PD

Acyclic DP1-V1
C2-Services

Acyclic DP1-V1
C1-Services

Acyclic DP1-V1
C2-Services

®

MOVI-PLC

58378AXX
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0
Το δίκτυο PROFIBUS DP-V1 διακρίνει διάφορες κατηγορίες κύριων µονάδων.
Κύρια µονάδα
κατηγορίας 1
(C1-Master)

Η κύρια µονάδα C1 ουσιαστικά πραγµατοποιεί την κυκλική ανταλλαγή δεδοµένων µε τις
υποτελείς µονάδες. Μια τυπική κύρια µονάδα C1 είναι ένα σύστηµα ελέγχου, όπως ένα
PLC, το οποίο ανταλλάσσει κυκλικά δεδοµένα διεργασίας µε την υποτελή µονάδα. Εάν
η λειτουργία DP-V1 έχει ενεργοποιηθεί µέσω του αρχείου GSD, η µη κυκλική σύνδεση
µεταξύ της κύριας µονάδας C1 και της υποτελούς µονάδας πραγµατοποιείται αυτόµατα
όταν δηµιουργείται η κυκλική σύνδεση του PROFIBUS DP. Σε ένα δίκτυο PROFIBUS
DP-V1 είναι δυνατή η λειτουργία µόνο µιας κύριας µονάδας C1.

Κύρια µονάδα
κατηγορίας 2
(C2-Master)

Η κύρια µονάδα C2 δεν πραγµατοποιεί από µόνη της κυκλική ανταλλαγή δεδοµένων µε
τις υποτελείς µονάδες. Παραδείγµατα τυπικής κύριας µονάδας C2 είναι τα συστήµατα
απεικόνισης ή οι προσωρινά εγκατεστηµένες συσκευές προγραµµατισµού (Notebook /
PC). Η κύρια µονάδα C2 χρησιµοποιεί αποκλειστικά µη κυκλικές συνδέσεις για την
επικοινωνία µε τις υποτελείς µονάδες. Οι µη κυκλικές συνδέσεις µεταξύ της κύριας
µονάδας C2 και της υποτελούς δηµιουργούνται από την υπηρεσία Initiate. Η σύνδεση
δηµιουργείται µόλις πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η υπηρεσία Initiate. Μια σύνδεση που
έχει δηµιουργηθεί επιτρέπει τη µη κυκλική ανταλλαγή δεδοµένων µε τις υποτελείς
µονάδες χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες Read (ανάγνωση) ή Write (εγγραφή). Σε ένα
δίκτυο DP-V1 µπορούν να είναι ενεργές πολλές κύριες µονάδες C2. Ο αριθµός
συνδέσεων C2, οι οποίες δηµιουργούνται ταυτόχρονα για µια υποτελή µονάδα,
καθορίζεται από την υποτελή µονάδα. Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
υποστηρίζει δύο παράλληλες συνδέσεις C2.

Σετ δεδοµένων

Τα δεδοµένα χρήστη που µεταφέρονται µέσω της υπηρεσίας DP-V1 συγκεντρώνονται
σε σετ δεδοµένων. Κάθε σετ δεδοµένων αντιπροσωπεύεται µε µοναδικό τρόπο από το
µήκος του, έναν αριθµό υποδοχής και ένα δείκτη. Η δοµή του σετ δεδοµένων 47
χρησιµοποιείται για επικοινωνία DP-V1 µε τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. .
Αυτό το σετ δεδοµένων ορίζεται ως το κανάλι παραµέτρων DP-V1 για ηλεκτροµειωτήρες
έκδοσης V3.1 και µετά, στο προφίλ σχεδιασµού ηλεκτροµειωτήρων PROFIdrive του
PROFIBUS (οµάδα χρηστών). Μέσω αυτού του καναλιού παραµέτρων παρέχονται
διάφορες διαδικασίες πρόσβασης στα δεδοµένα παραµέτρων του ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.

Υπηρεσίες του
DP-V1

Οι επεκτάσεις DP-V1 προσφέρουν νέες υπηρεσίες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται για µη κυκλική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ της κύριας και της υποτελούς
µονάδας.
Το σύστηµα διακρίνει µεταξύ των παρακάτω υπηρεσιών:

Επεξεργασία
σήµατος
προειδοποίησης
DP-V1

Κύρια µονάδα C1

Τύπος σύνδεσης: MSAC1 (µη κυκλική κύριας/υποτελούς C1)

Read

Ανάγνωση σετ δεδοµένων

Write

Εγγραφή σετ δεδοµένων

Κύρια µονάδα C2

Τύπος σύνδεσης: MSAC2 (µη κυκλική κύριας/υποτελούς C2)

INITIATE

∆ηµιουργία σύνδεσης C2

ABORT

Αποσύνδεση σύνδεσης C2

Read

Ανάγνωση σετ δεδοµένων

Write

Εγγραφή σετ δεδοµένων

Εκτός των µη κυκλικών υπηρεσιών, η προδιαγραφή DP-V1 καθορίζει επίσης και
εκτεταµένη επεξεργασία σηµάτων προειδοποίησης. Το σύστηµα PROFIBUS DP-V1
διακρίνει διάφορους τύπους συναγερµών. Ως αποτέλεσµα, στη λειτουργία DP-V1 δεν
είναι πλέον δυνατή η αξιολόγηση διάγνωσης που αφορά συγκεκριµένες µονάδες µέσω
της υπηρεσίας 'DDLM_SlaveDiag' του DP-V1. Για τους ηλεκτροκινητήρες δεν έχει
καθοριστεί κανένας τρόπος επεξεργασίας σηµάτων συναγερµών DP-V1.
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6.2

Ιδιότητες των διεπαφών SEW DP-V1
Οι διεπαφές SEW fieldbus κατά το PROFIBUS DP-V1 έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά
επικοινωνίας µε τη διεπαφή DP-V1. Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. ελέγχεται
συνήθως από µια κύρια µονάδα C1 µε κυκλικά δεδοµένα διεργασίας σύµφωνα µε το
πρότυπο DP-V1. Αυτή η κύρια µονάδα C1 (συνήθως ένα PLC) µπορεί επίσης να
χρησιµοποιεί ένα κανάλι παραµέτρων MOVILINK® 8 byte κατά την κυκλική ανταλλαγή
δεδοµένων για την εκτέλεση των υπηρεσιών παραµέτρων µέσω του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B. Οι υπηρεσίες ανάγνωσης και εγγραφής δίνουν στην κύρια µονάδα
C1 πρόσβαση στις συνδεδεµένες µονάδες µέσω του καναλιού DP-V1 C1.
Παράλληλα µε αυτά τα δύο κανάλια παραµέτρων µπορούν να διαµορφωθούν άλλα δύο
κανάλια C2. Για παράδειγµα, η πρώτη κύρια µονάδα C2 (οπτική απεικόνιση) διαβάζει
τα δεδοµένα παραµέτρων και η δεύτερη κύρια µονάδα C2 (Notebook) παραµετροποιεί
τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. µε τη βοήθεια του λογισµικού MOVITOOLS®.

C1-Master

C2-Master

C2-Master

Acyclic DP1-V1
C1-Services

DP:

8 Byte Param.

PROFIBUS DP-V1
Acyclic DP1-V1
C2-Services

C2-Parameterbuffer

C1-Parameterbuffer

SEW PROFIBUS
DP-V1 Interface

Cyclic IN/Out

C2-Parameterbuffer

Acyclic DP1-V1
C2-Services

PD

DP Parameterbuffer

DP:

cyclic

Process Data

Parameterbuffer

MOVI-PLC

R

Εικόνα 13: Κανάλια παραµετροποίησης στο PROFIBUS DP-V1
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0

6.3

∆οµή του καναλιού παραµέτρων DP-V1
Ουσιαστικά από το δείκτη σετ δεδοµένων 47 υλοποιείται η παραµετροποίηση του
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. σύµφωνα µε το κανάλι παραµέτρων PROFIdrive
DP-V1 της έκδοσης προφίλ 3.0. Η καταχώρηση Request-ID διακρίνει µεταξύ της
πρόσβασης παραµέτρων σύµφωνα µε το προφίλ PROFIdrive ή µέσω των υπηρεσιών
SEW-MOVILINK®. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις πιθανές κωδικοποιήσεις των
µεµονωµένων στοιχείων. Η δοµή του σετ δεδοµένων είναι η ίδια για πρόσβαση στο
PROFIdrive και το MOVILINK.
DP-V1
Read/Write

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MoviLink
53125AXX

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες
•

MOVILINK®:

Κανάλι παραµέτρων MOVILINK® 8 byte µε όλες τις υπηρεσίες να υποστηρίζονται
από τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. όπως:
–
–
–
–

Read Parameter (ανάγνωση παραµέτρου)
Write Parameter (εγγραφή παραµέτρου)
Write Parameter volatile (εγγραφή παραµέτρου στην προσωρινή µνήµη)
κλπ.
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Υποστηρίζονται οι ακόλουθες υπηρεσίες PROFIdrive:
•

Ανάγνωση (αίτηση παραµέτρου) µεµονωµένων παραµέτρων του τύπου ∆ιπλής
Λέξης

•

Εγγραφή (αλλαγή παραµέτρου) µεµονωµένων παραµέτρων του τύπου ∆ιπλής
Λέξης
Πεδίο

Τύπος
δεδοµένων

Τιµές

Request
Reference
(αναφορά
αιτήµατος)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x00
0x01 ... 0xFF

Εφεδρικό

Request ID
(αναγνωριστικό
αιτήµατος)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x01
0x02
0x40

Αίτηση παραµέτρου (PROFIdrive)
Αλλαγή παραµέτρου (PROFIdrive)
Υπηρεσία SEW-MOVILINK®

Response ID
(αναγνωριστικό
απόκρισης)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

Απόκριση (+):
0x00
0x01
0x02
0x40

Εφεδρικό
Αίτηση παραµέτρου (+) (PROFIdrive)
Αλλαγή παραµέτρου (+) (PROFIdrive)
Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (+)

Απόκριση (–):
0x81
Αίτηση παραµέτρου (–) (PROFIdrive)
0x82
Αλλαγή παραµέτρου (–) (PROFIdrive)
0xC0
Υπηρεσία SEW-MOVILINK® (–)
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Axis (Άξονας)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x00 ... 0xFF

Αριθµός άξονα 0 ... 255

No. of
parameters (αρ.
παραµέτρων)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x01 ... 0x13

1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 byte δεδοµένων)

Attribute

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x10

Τιµή

Για το SEW MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
No service (καµία υπηρεσία)
0x10
Read Parameter (ανάγνωση παραµέτρου)
0x20
Write Parameter (εγγραφή παραµέτρου)
0x30
Write Parameter volatile (εγγραφή παραµέτρου
στην προσωρινή µνήµη)
0x40 ... 0xF0 Εφεδρικό

No. of Elements
(αρ. στοιχείων)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x00
0x01 ... 0x75

Parameter
Number (αριθµός
παραµέτρου)

Unsigned16
(χωρίς πρόσηµο
16 bit)

0x0000 ... ∆είκτης παραµέτρου 0xFFFF MOVILINK®

Subindex

Unsigned16
(χωρίς πρόσηµο
16 bit)

0x0000

SEW: πάντα 0

Format
Φορµά

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x43
0x44

∆ιπλή λέξη
Error (σφάλµα)

No. of Values
(αρ. τιµών)

Unsigned8
(χωρίς πρόσηµο
8 bit)

0x00 ... 0xEA

Ποσότητα 0 ... 234

Error Value (τιµή
σφάλµατος)

Unsigned16
(χωρίς πρόσηµο
16 bit)

0x0000 ... 0x0064 Κωδικοί σφάλµατος PROFIdrive
0x0080 + MOVILINK® Additional Code Low
Για τιµή σφάλµατος SEW-MOVILINK® 16 bit

Για παραµέτρους χωρίς δείκτη
Ποσότητα 1 ... 117

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Λειτουργίες PROFIBUS DP-V1

I

∆οµή του καναλιού παραµέτρων DP-V1

6

0
∆ιαδικασία
ρύθµισης
παραµέτρων
µέσω σετ
δεδοµένων 47

Η πρόσβαση στις παραµέτρους πραγµατοποιείται µε το συνδυασµό των υπηρεσιών
DP-V1 Write (Εγγραφή) και Read (Ανάγνωση). Με την αποστολή του Write.req η κύρια
συσκευή µεταδίδει την εντολή παραµετροποίησης στην υποτελή µονάδα. Κατόπιν
ακολουθεί η εσωτερική επεξεργασία στην υποτελή µονάδα.
Η κύρια µονάδα στέλνει τώρα ένα Read.req (αίτηµα ανάγνωσης) για να παραλάβει την
απόκριση ρύθµισης παραµέτρων. Στη συνέχεια, η κύρια µονάδα επαναλαµβάνει την
αίτηση Read.req εάν το Read.res (απόκριση ανάγνωσης) από την υποτελή µονάδα είναι
αρνητικό. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία παραµέτρων στον ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.. (υποτελές) απαντά µε µια θετική απάντηση Read.res. Τα δεδοµένα
χρήστη περιέχουν τώρα την απόκριση ρύθµισης παραµέτρου της εντολής ρύθµισης
παραµέτρου, η οποία είχε σταλεί προηγουµένως µε το Write.req (Æ επόµενο σχήµα).
Αυτή η διαδοχή µηνύµατος ισχύει τόσο για µία κύρια µονάδα C1 όσο και για µία C2.

Master
Parameter
Request

PROFIBUS-DP-V1
Write.req DS47
with data (parameter request)

Slave (DHP11B)
Parameter
Request

Write.res
without data

Read.req DS47
without data

Parameter
Processing

Read.res(-)
without data

Read.req DS47
without data

Parameter
Response

Read.res(+)
with data (parameter response)

Parameter
Response

58380AXX
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∆ιαδοχή
επεξεργασίας
για κύρια µονάδα
DP-V1

Εάν οι κύκλοι διαύλου είναι πολύ σύντοµοι, το αίτηµα για απόκριση παραµέτρου φθάνει
προτού ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. ολοκληρώσει την πρόσβαση
παραµέτρου στη συσκευή. Αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα απόκρισης από τον ελεγκτή
MOVI-PLC® basic DHP11B.. δεν είναι ακόµη διαθέσιµα. Σε αυτή την κατάσταση, ο
ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. στέλνει µια αρνητική απάντηση µε κωδικό
Error_Code _1 = 0xB5 (διένεξη κατάστασης) στο επίπεδο DP-V1. Η κύρια µονάδα
DP-V1 στέλνει στη συνέχεια το αίτηµα µε την επικεφαλίδα Read.req-Header, µέχρι να
λάβει µια θετική απάντηση από τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.
Send Write.request
with Parameterdata

Check Write.
response

Write.response
negative

Write.response
positive
Send DS_Read.req
with Parameterdata

Read.
response
State
Conflict?

yes

no

Other Errors
or Timeout

yes

no
Parameter transfer
ok, data available

Parameter transfer
aborted with ERROR

53127AXX

Εντολές
παραµέτρων
MOVILINK®

Το κανάλι παραµέτρων MOVILINK® του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
απεικονίζεται απευθείας στη δοµή του σετ δεδοµένων 47. Για την ανταλλαγή των
εντολών παραµέτρων MOVILINK® γίνεται χρήση του αναγνωριστικού αιτήµατος
Request-ID 0x40 (υπηρεσία του MOVILINK® SEW). Η πρόσβαση σε παραµέτρους µε
χρήση των υπηρεσιών MOVILINK® συνήθως πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη δοµή
που περιγράφεται παρακάτω. Χρησιµοποιείται η τυπική σειρά διαδοχής µηνυµάτων για
το σετ δεδοµένων 47.
Request ID (αναγνωριστικό αιτήµατος):

0x40 Υπηρεσία SEW-MOVILINK®

Η ουσιαστική υπηρεσία καθορίζεται από το στοιχείο σετ δεδοµένων Attribute στο κανάλι
παραµέτρων MOVILINK®. Το άνω µισό byte αυτού του στοιχείου αντιστοιχεί στο µισό
byte σέρβις στο byte διαχείρισης του καναλιού παραµέτρων DP.
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Παράδειγµα
ανάγνωσης
παραµέτρου µέσω
MOVILINK®

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγµα της δοµής των δεδοµένων χρήστη
Write.request και Read.res για την ανάγνωση µιας µεµονωµένης παραµέτρου µέσω του
καναλιού παραµέτρων MOVILINK®.
Αποστολή εντολής παραµέτρων
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήστη για την
υπηρεσία Write.req αναφέροντας την επικεφαλίδα DP-V1.
Υπηρεσία

Write.request
(αίτηµα εγγραφής)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte για εντολή παραµέτρου

Η υπηρεσία Write.req χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της εντολής παραµέτρου στον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B. Γίνεται ανάγνωση της έκδοσης υλικολογισµικού
(firmware).
Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για τη σειρά
ρύθµισης παραµέτρων, ο οποίος
αντικατοπτρίζεται στην απόκριση παραµέτρου

1

Request ID

0x40

Υπηρεσία SEW-MOVILINK®

2

Axis

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x10

Υπηρεσία MOVILINK® “Read parameter”
(ανάγνωση παραµέτρου)

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς
δευτερεύον στοιχείο

6..7

Parameter Number

0x206C

∆είκτης MOVILINK® 8300 = “Firmware version”
(έκδοση υλικολογισµικού)

8..9

Subindex

0x0000

∆ευτερεύων δείκτης 0

Αίτηµα για απάντηση παραµέτρου
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήστη Read.req µαζί
µε τα στοιχεία της επικεφαλίδας DP-V1.
Υπηρεσία

Read.request

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στην
κύρια µονάδα DP-V1
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Θετική απάντηση παραµέτρου MOVILINK®
Οι δύο πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα δεδοµένα χρήστη Read.res µε τα
δεδοµένα θετικής απόκρισης της εντολής ρύθµισης παραµέτρων. Για παράδειγµα,
επιστρέφεται η τιµή παραµέτρου για το δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισµικού).
Υπηρεσία

Read.request

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte στην προσωρινή µνήµη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Response reference

0x01

Αριθµός αναφοράς από την εντολή ρύθµισης παραµέτρου

1

Response ID

0x40

Θετική απόκριση MOVILINK®

2

Axis

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 για µονό άξονα

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Format

0x43

Φορµά παραµέτρου: ∆ιπλή λέξη

5

No. of values

0x01

1 τιµή

6..7

Value Hi

0x311C

Άνω τµήµα της παραµέτρου

8..9

Value Lo

0x7289

Κάτω τµήµα της παραµέτρου
Αποκωδικοποίηση:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Έκδοση υλικολογισµικού 823 947 9.13

Παράδειγµα
εγγραφής
παραµέτρου µέσω
MOVILINK®

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ως παράδειγµα τη σειρά διαδοχής των υπηρεσιών Write
(εγγραφή) και Read (ανάγνωση) για προσωρινή εγγραφή της τιµής 12345 στη
µεταβλητή H0 (δείκτης παραµέτρου 11000). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η
υπηρεσία MOVILINK® Write Parameter volatile (εγγραφή παραµέτρου στην προσωρινή
µνήµη).
Αποστολή εντολής "Write parameter volatile"
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Υπηρεσία

Write.request
(Αίτηµα εγγραφής)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

16

∆εδοµένα χρήστη 16 byte για προσωρινή µνήµη σειράς

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για την εντολή ρύθµισης
παραµέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση
παραµέτρου

1

Request ID

0x40

Υπηρεσία SEW-MOVILINK®

2

Axis

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x30

Υπηρεσία MOVILINK® “Write parameter volatile”
(εγγραφή παραµέτρου στην προσωρινή µνήµη)

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον
στοιχείο

6..7

Parameter Number

0x2AF8

∆είκτης παραµέτρου 11000 = "Μεταβλητή IPOS H0"

8..9

Subindex

0x0000

∆ευτερεύων δείκτης 0

10

Format

0x43

∆ιπλή λέξη

11

No. of values

0x01

Αλλαγή 1 τιµής παραµέτρου

12..13

Value HiWord

0x0000

Άνω τµήµα τιµής της παραµέτρου

14..15

Value LoWord

0x3039

Κάτω τµήµα τιµής της παραµέτρου
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Αφού αποσταλεί αυτό το Write.request (αίτηµα εγγραφής), λαµβάνεται το
Write.response (απόκριση εγγραφής). Εάν δεν παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης
στην επεξεργασία του καναλιού παραµέτρων, παράγεται ένα θετικό Write.response.
∆ιαφορετικά, το σφάλµα κατάστασης βρίσκεται στο Error_code_1.
Αίτηµα για απάντηση παραµέτρου
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήστη Write.req µαζί
µε τα στοιχεία της επικεφαλίδας DP-V1.
Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

Function_Num

Read.req (αίτηµα ανάγνωσης)

Slot_Number

X

Ο αριθµός υποδοχής δε χρησιµοποιείται

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων

Length

240

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στην
κύρια µονάδα DP

Θετική απόκριση στο "Write Parameter volatile" (εγγραφή παραµέτρου στην
προσωρινή µνήµη)

Αρνητική απόκριση
παραµέτρου

Υπηρεσία

Read.response
(απόκριση ανάγνωσης)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

4

∆εδοµένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή µνήµη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Response reference

0x01

Αριθµός αναφοράς από την εντολή ρύθµισης παραµέτρου

1

Response ID

0x40

Θετική απόκριση MOVILINK®

2

Axis

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 για µονό άξονα

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση µιας αρνητικής απάντησης µιας
υπηρεσίας MOVILINK®. Εάν η απόκριση είναι αρνητική, το bit 7 εισάγεται στο Response
ID (αναγνωριστικό απόκρισης).
Υπηρεσία

Read.response
(απόκριση ανάγνωσης)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

8

∆εδοµένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή µνήµη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Response reference

0x01

Αριθµός αναφοράς από την εντολή ρύθµισης παραµέτρου

1

Response ID

0xC0

Αρνητική απόκριση MOVILINK®

2

Axis

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 για µονό άξονα

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Format

0x44

Σφάλµα

5

No. of values

0x01

1 κωδικός σφάλµατος

6..7

Error value

0x0811

Κωδικός επιστροφής MOVILINK®
π.χ. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(Æ Πίνακας κωδικών επιστροφής MOVILINK® για DP-V1)
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Κωδικοί
επιστροφής
MOVILINK®
για ρύθµιση
παραµέτρων
για DP-V1

68

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους κωδικούς επιστροφής που επιστρέφονται από τη
διασύνδεση SEW DP-V1 σε περίπτωση σφάλµατος στην πρόσβαση παραµέτρων DP-V1.
MOVILINK®
Κωδικός
επιστροφής (hex)

Περιγραφή

0x0810

Μη αποδεκτός δείκτης, ο δείκτης παραµέτρου δεν υπάρχει στη µονάδα

0x0811

Η λειτουργία / παράµετρος δεν είναι διαθέσιµη

0x0812

Επιτρέπεται µόνο προσπέλαση για ανάγνωση

0x0813

Φραγή παραµέτρου ενεργοποιηµένη

0x0814

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ενεργή

0x0815

Πολύ µεγάλη η τιµή της παραµέτρου

0x0816

Πολύ µικρή η τιµή της παραµέτρου

0x0817

Εφεδρικό

0x0818

Σφάλµα στο λογισµικό συστήµατος

0x0819

Εφεδρικό

0x081A

Πρόσβαση στην παράµετρο µόνο µέσω διεπαφής RS485

0x081B

Η παράµετρος είναι προστατευµένη ως προς την πρόσβαση

0x081C

Εφεδρικό

0x081D

Μη αποδεκτή τιµή για την παράµετρο

0x081E

Η εργοστασιακή ρύθµιση ενεργοποιήθηκε

0x081F

Εφεδρικό

0x0820

Εφεδρικό

0x0821

Εφεδρικό

0x0822

Εφεδρικό

0x0823

Εφεδρικό

0x0824

Εφεδρικό

0x0505

Λανθασµένη κωδικοποίηση του byte διαχείρισης και του εφεδρικού byte

0x0602

Εφεδρικό

0x0502

Εφεδρικό
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0
Εντολές
παραµέτρου
PROFIdrive

Το κανάλι παραµέτρων PROFIdrive του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..
απεικονίζεται απευθείας στη δοµή του σετ δεδοµένων 47. Η πρόσβαση σε παραµέτρους
µε χρήση των υπηρεσιών PROFIdrive συνήθως πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη δοµή
που περιγράφεται παρακάτω. Χρησιµοποιείται η τυπική σειρά διαδοχής µηνυµάτων για
το σετ δεδοµένων 47. Επειδή το PROFIdrive καθορίζει µόνο τα δύο αναγνωριστικά
αιτήµατος
•

Request ID: 0x01Request Parameter (PROFIdrive)

•

Request ID: 0x02Change Parameter (PROFIdrive)

η χρησιµότητά του σε σύγκριση µε τις υπηρεσίες MOVILINK® είναι περιορισµένης
πρόσβασης σε δεδοµένα.
Το αναγνωριστικό αιτήµατος 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) (αλλαγή
παραµέτρου) έχει ως αποτέλεσµα µόνιµο δικαίωµα εγγραφής στην επιλεγµένη
παράµετρο. Εποµένως, µε κάθε πρόσβαση εγγραφής εγγράφεται η εσωτερική µνήµη
flash του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B. Εάν οι παράµετροι πρέπει να
εγγράφονται κυκλικά σε µικρά διαστήµατα, χρησιµοποιήστε την υπηρεσία MOVILINK®
Write Parameter volatile (εγγραφή παραµέτρου στην προσωρινή µνήµη). Με αυτή την
υπηρεσία αλλάζετε τις τιµές παραµέτρων µόνο στη µνήµη RAM του ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.
Παράδειγµα
ανάγνωσης
παραµέτρου µέσω
PROFIdrive

Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν ένα παράδειγµα της δοµής των δεδοµένων χρήστη
Write.request και Read.res για την ανάγνωση µιας µεµονωµένης παραµέτρου µέσω του
καναλιού παραµέτρων MOVILINK®.
Αποστολή εντολής παραµέτρου
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήστη για την
υπηρεσία Write.req µαζί µε τα στοιχεία της επικεφαλίδας DP-V1. Η υπηρεσία Write.req
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της εντολής παραµέτρου στον ελεγκτή MOVI-PLC®
basic DHP11B.
Υπηρεσία:

Write.request
(αίτηµα εγγραφής)

Slot_Number

0

τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte για σειρά παραµέτρων

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για την εντολή ρύθµισης
παραµέτρων, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση
παραµέτρου

1

Request ID

0x01

Request Parameter (PROFIdrive)

2

Axis

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x10

Πρόσβαση στην τιµή της παραµέτρου

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον
στοιχείο

6..7

Parameter Number

0x206C

∆είκτης MOVILINK® 8300 = “Firmware version”
(έκδοση υλικολογισµικού)

8..9

Subindex

0x0000

∆ευτερεύων δείκτης 0
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Αίτηµα για απάντηση παραµέτρου
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήστη Read.req
περιλαµβανόµενης της επικεφαλίδας DP-V1.
Υπηρεσία

Read.request
(αίτηµα ανάγνωσης)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

240

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στην
κύρια µονάδα DP-V1

Θετική απόκριση παραµέτρου PROFIdrive
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα δεδοµένα χρήστη Read.res µε τα δεδοµένα θετικής
απόκρισης της εντολής ρύθµισης παραµέτρου. Για παράδειγµα, επιστρέφεται η τιµή
παραµέτρου για το δείκτη 8300 (έκδοση υλικολογισµικού).
Υπηρεσία

Read.request
(αίτηµα ανάγνωσης)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

10

∆εδοµένα χρήστη 10 byte στην προσωρινή µνήµη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Response reference

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης παραµέτρων

1

Response ID

0x01

Θετική απόκριση για "Request Parameter" (αίτηµα
παραµέτρου)

2

Axis

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Format

0x43

Φορµά παραµέτρου: ∆ιπλή λέξη

5

No. of values

0x01

1 τιµή

6..7

Value Hi

0x311C

Άνω τµήµα της παραµέτρου

8..9

Value Lo

0x7289

Κάτω τµήµα της παραµέτρου
Αποκωδικοποίηση:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Έκδοση υλικολογισµικού 823 947 9.13

70

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Λειτουργίες PROFIBUS DP-V1

I

∆οµή του καναλιού παραµέτρων DP-V1

6

0
Παράδειγµα
εγγραφής
παραµέτρου µέσω
PROFIdrive

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν υποδειγµατικά τη δοµή των υπηρεσιών Write (Εγγραφή)
και Read (Ανάγνωση) για την υπόλοιπη εγγραφή της τιµής 12345 στην παράµετρο Η0
(δείκτης παραµέτρου 11000) (Æ "Παράδειγµα για την εγγραφή µίας παραµέτρου µέσω
του MOVILINK®"). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η υπηρεσία PROFIdrive Change
Parameter (αλλαγή παραµέτρου).
Αποστολή εντολής Write parameter
Υπηρεσία

Write.request
(Αίτηµα εγγραφής)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

16

∆εδοµένα χρήστη 16 byte για προσωρινή µνήµη εντολής

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Request Reference

0x01

Ανεξάρτητος αριθµός αναφοράς για την εντολή ρύθµισης
παραµέτρου, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην απόκριση
παραµέτρου

1

Request ID

0x02

Change Parameter (αλλαγή παραµέτρου) (PROFIdrive)

2

Axis

0x00

Αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Attribute

0x10

Πρόσβαση στην τιµή της παραµέτρου

5

No. of Elements

0x00

0 = πρόσβαση στην απευθείας τιµή, χωρίς δευτερεύον
στοιχείο

6..7

Parameter Number

0x2AF8

∆είκτης παραµέτρου 11000 = Μεταβλητή H0

8..9

Subindex

0x0000

∆ευτερεύων δείκτης 0

10

Format

0x43

∆ιπλή λέξη

11

No. of values

0x01

Αλλαγή 1 τιµής παραµέτρου

12..13

Value HiWord

0x0000

Άνω τµήµα τιµής της παραµέτρου

14..15

Value LoWord

0x3039

Κάτω τµήµα τιµής της παραµέτρου

Αφού αποσταλεί αυτό το Write.request (αίτηµα εγγραφής), λαµβάνεται το
Write.response (απόκριση εγγραφής). Εάν δεν παρουσιάστηκε διένεξη κατάστασης
στην επεξεργασία του καναλιού παραµέτρων, παράγεται ένα θετικό Write.response.
∆ιαφορετικά, το σφάλµα κατάστασης βρίσκεται στο Error_code_1.
Αίτηµα για απάντηση παραµέτρου
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση των δεδοµένων χρήστη Write.req
περιλαµβανόµενης της επικεφαλίδας DP-V1.
Πεδίο

Τιµή

Function_Num
Slot_Number

Περιγραφή
Read.req (αίτηµα ανάγνωσης)

X

Ο αριθµός υποδοχής δε χρησιµοποιείται

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων

Length

240

Μέγιστο µήκος της προσωρινής µνήµης απόκρισης στην
κύρια µονάδα DP-V1
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Θετική απάντηση Write Parameter

Αρνητική απόκριση
παραµέτρου

Υπηρεσία

Read.response
(απόκριση ανάγνωσης)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

4

∆εδοµένα χρήστη 4 byte στην προσωρινή µνήµη
απόκρισης

Byte

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0
1

Response reference

0x01

Αριθµός αναφοράς από τη σειρά ρύθµισης παραµέτρων

Response ID

0x02

Θετική απόκριση PROFIdrive

2

Axis

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση µιας αρνητικής απόκρισης µιας
υπηρεσίας PROFIdrive. Εάν η απόκριση είναι αρνητική, το bit 7 εισάγεται στο Response
ID (αναγνωριστικό απόκρισης).
Υπηρεσία

Read.response
(απόκριση ανάγνωσης)

Slot_Number

0

Τυχαίο (δεν αξιολογείται)

Index

47

∆είκτης του σετ δεδοµένων, σταθερός δείκτης 47

Length

8

∆εδοµένα χρήστη 8 byte στην προσωρινή µνήµη
απόκρισης

Byte

72

Πεδίο

Τιµή

Περιγραφή

0

Response reference

0x01

Αριθµός αναφοράς από την εντολή ρύθµισης παραµέτρου

1

Response ID

0x810x82

Αρνητική απόκριση για "Request Parameter" (αίτηµα
παραµέτρου) Αρνητική απόκριση για "Change Parameter"
(αλλαγή παραµέτρου)

2

Axis

0x00

Απεικονιζόµενος αριθµός άξονα, 0 = µονός άξονας

3

No. of parameters

0x01

1 παράµετρος

4

Format

0x44

Σφάλµα

5

No. of values (Αρ.
τιµών)

0x01

1 κωδικός σφάλµατος

6..7

Error value

0x0811

Κωδικός επιστροφής MOVILINK®
π.χ. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(Æ Πίνακας κωδικών επιστροφής MOVILINK® για DP-V1)

Εγχειρίδιο – Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Λειτουργίες PROFIBUS DP-V1

I

∆οµή του καναλιού παραµέτρων DP-V1

6

0
Κωδικοί
επιστροφής
PROFIdrive για
το DP-V1

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την κωδικοποίηση του αριθµού σφάλµατος στην
απόκριση παραµέτρου PROFIdrive DP-V1 σύµφωνα µε το προφίλ PROFIdrive V3.1.
Αυτός ο πίνακας ισχύει εάν χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες PROFIdrive Request
Parameter (αίτηµα παραµέτρου) ή Change Parameter (αλλαγή παραµέτρου).
Αρ.
σφάλµατος

Σηµασία

Χρήση για

Πρόσθετες
Πληροφορίες

0x00

Μη επιτρεπτός αριθµός
παραµέτρου

Πρόσβαση σε µη διαθέσιµη παράµετρο

0

0x01

∆εν είναι δυνατή η αλλαγή
της τιµής παραµέτρου

Αλλαγή πρόσβασης σε µια τιµή
παραµέτρου, της οποίας δεν είναι
δυνατή η αλλαγή

Subindex

0x02

Υπέρβαση κάτω ή άνω
ορίου

Αλλαγή πρόσβασης µε τιµή εκτός των
ορίων της τιµής

Subindex

0x03

Εσφαλµένος δευτερεύων
δείκτης

Πρόσβαση σε µη διαθέσιµο δευτερεύων
δείκτη

Subindex

0x04

Χωρίς σειρά δεδοµένων

Πρόσβαση µε δευτερεύοντα δείκτη σε
παράµετρο χωρίς δείκτη

0

0x05

Λανθασµένος τύπος
δεδοµένων

Αλλαγή πρόσβασης µε τιµή, η οποία δεν
ταιριάζει µε τον τύπο δεδοµένων της
παραµέτρου

0

0x06

Μη επιτρεπτή ρύθµιση στην
τιµή 1 (είναι δυνατή µόνο η
ρύθµιση στην τιµή 0)

Αλλαγή πρόσβασης µε τιµή άνιση µε 0,
ενώ κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται

Subindex

0x07

∆εν είναι δυνατή η αλλαγή
του στοιχείου περιγραφής

Αλλαγή πρόσβασης σε στοιχείο
περιγραφής, του οποίου δεν είναι δυνατή
η αλλαγή

Subindex

0x08

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: το PPO-Write
που ζητήθηκε στο IR δεν είναι διαθέσιµο)

–

0x09

Μη διαθέσιµα δεδοµένα
περιγραφής

Πρόσβαση σε µη διαθέσιµη περιγραφή
(τιµή παραµέτρου διαθέσιµη)

0

0x0A

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: Λανθασµένη
οµάδα πρόσβασης)

–

0x0B

Χωρίς προτεραιότητα
λειτουργίας

Αλλαγή πρόσβασης χωρίς δικαιώµατα
αλλαγής παραµέτρων

0

0x0C

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: λάθος κωδικός
πρόσβασης)

–

0x0D

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: Αδύνατη
ανάγνωση κειµένου στην κυκλική
µεταφορά δεδοµένων)

–

0x0E

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: Αδύνατη
ανάγνωση ονόµατος στην κυκλική
µεταφορά δεδοµένων)

–

0x0F

Καµία διαθέσιµη σειρά
κειµένου

Πρόσβαση σε σειρά κειµένου, η οποία
δεν είναι διαθέσιµη (τιµή παραµέτρου
διαθέσιµη)

0

0x10

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2:
Χωρίς PPO-Write )

–

0x11

Το αίτηµα δεν µπορεί να
εκτελεστεί λόγω
λειτουργικής κατάστασης

Η πρόσβαση προσωρινά δεν είναι
δυνατή για λόγους που δεν αναφέρονται
λεπτοµερώς

0

0x12

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: άλλο σφάλµα)

0x13

Εφεδρικό

(Προφίλ PROFIdrive V2: Αδύνατη
ανάγνωση δεδοµένων σε κυκλική
ανταλλαγή)

0x14

Μη επιτρεπτή τιµή

Αλλαγή πρόσβασης µε µια τιµή η
οποία είναι εντός ορίων, αλλά δεν είναι
επιτρεπτή για άλλους µακροπρόθεσµους
λόγους (παράµετρος µε καθορισµένες
µονές τιµές)

Subindex

0x15

Η απόκριση έχει
υπερβολικό µήκος

Το µήκος της τρέχουσας απόκρισης
υπερβαίνει το µέγιστο µήκος µετάδοσης

0
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I

6

Λειτουργίες PROFIBUS DP-V1
Λογισµική ενσωµάτωση µιας κύριας µονάδας C1

0

6.4

Αρ.
σφάλµατος

Σηµασία

Χρήση για

Πρόσθετες
Πληροφορίες

0x16

Μη επιτρεπτή διεύθυνση
παραµέτρου

Μη επιτρεπτή τιµή ή τιµή που δεν
υποστηρίζεται για το χαρακτηριστικό,
τον αριθµό στοιχείων, τον αριθµό
παραµέτρου ή το δευτερεύοντα δείκτη
ή ένα συνδυασµό

0

0x17

Μη επιτρεπτό φορµά

Αίτηµα εγγραφής: Μη επιτρεπτό φορµά
ή φορµά των δεδοµένων παραµέτρου,
το οποίο δεν υποστηρίζεται

0

0x18

Ασυνεπής αριθµός τιµών

Αίτηµα εγγραφής: Αριθµός τιµών
δεδοµένων παραµέτρου, ο οποίος δεν
ταιριάζει µε τον αριθµό στοιχείων στη
διεύθυνση παραµέτρου

0

0x19

Ανύπαρκτος άξονας

Πρόσβαση σε έναν άξονα που δεν
υπάρχει

–

µέχρι το 0x64

Εφεδρικό

–

–

0x65..0xFF

Αφορούν τον κατασκευαστή

–

–

Λογισµική ενσωµάτωση µιας κύριας µονάδας C1
Για τη λογισµική ενσωµάτωση µιας κύριας µονάδας DP-V1 C1, απαιτείται ένα ειδικό
αρχείο GSD SEWA6007.GSD. Αυτό το αρχείο ενεργοποιεί τις λειτουργίες DP-V1 του
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.

Τρόπος
λειτουργίας
(λειτουργία
DP-V1)

6.5

Παράρτηµα

Παράδειγµα
προγράµµατος
για SIMATIC S7
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
DP-V1 για την
κάρτα ελέγχου
DHP11B
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Κατά κανόνα, κατά τη λογισµική ενσωµάτωση µιας κύριας µονάδας C1 ενεργοποιείται ο
τρόπος λειτουργίας DP-V1. Όλες οι υποτελείς µονάδες DP, οι οποίες έχουν τις
λειτουργίες DP-V1 ενεργοποιηµένες στα αρχεία τους GSD και οι οποίες υποστηρίζουν
το DP-V1, θα λειτουργούν στη συνέχεια στη λειτουργία DP-V1. Οι τυπικές υποτελείς
µονάδες DP θα λειτουργούν ακόµη µέσω του PROFIBUS DP. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα
εκτελείται µικτή λειτουργία για µονάδες µε δυνατότητα DP-V1 και DP. Ανάλογα µε τις
λειτουργίες της κύριας µονάδας, ένας συνδροµητής µε δυνατότητα DP-V1, ο οποίος έχει
ενσωµατωθεί λογισµικά µε βάση το αρχείο DP-V1 GSD, µπορεί επίσης να λειτουργεί
στον τρόπο λειτουργίας DP.

Ο ακόλουθος κώδικας STEP7 που έχει αποθηκευτεί στο αρχείο GSD δείχνει πώς
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στις παραµέτρους µέσω των στοιχείων SFB 52/53 των
λειτουργιών συστήµατος του STEP7. Μπορείτε να αντιγράψετε τον κώδικα STEP7 και
να τον εισάγετε/µεταφράσετε ως πηγή για το STEP7.

Αρχείο GSD για το DP-V1:

SEW-6007.GSD

Όνοµα µονάδας για λογισµική ενσωµάτωση:

MOVI-PLC

Αριθµός παράλληλων συνδέσεων C2:

2

Υποστηριζόµενο σετ δεδοµένων:

∆είκτης 47

Υποστηριζόµενος αριθµός υποδοχών:

Προτείνεται: 0

Κωδικός κατασκευαστή:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Αναγνωριστικό προφίλ:

0

Χρονική υπέρβαση απόκρισης C2

1s

Μέγ. µήκος καναλιού C1:

240 byte

Μέγ. µήκος καναλιού C2:

240 byte
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Λειτουργίες PROFIBUS DP-V1

I

Παράρτηµα

6

0
Κωδικοί
σφαλµάτων
των υπηρεσιών
DP-V1

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τους πιθανούς κωδικούς σφαλµάτων των υπηρεσιών
DP-V1, οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν στην περίπτωση ελαττωµατικής επικοινωνίας
στο επίπεδο σύντοµων µηνυµάτων DP-V1. Αυτός ο πίνακας έχει εφαρµογή εάν θέλετε
να συντάξετε το δικό σας µπλοκ αντιστοίχησης παραµέτρων µε βάση τις υπηρεσίες DPV1, επειδή οι κωδικοί σφαλµάτων αναφέρονται απευθείας στο επίπεδο σύντοµων
µηνυµάτων.

Bit:

7

6

5

4

Error_Class
Error_Class (from
DP-V1-Specification)

3

3

2

0

Error_Code

Error_Code (from
DP-V1-Specification)

DP-V1 Parameter channel

0x0 ... 0x9 hex =
reserved
0xA = application

0x0 = read error
0x1 = write error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
0x9 = feature not supported
0xA to 0xF = user specific

0xB = access

0x0 = invalid index

0xB0 = No data block Index 47 (DB47);
parameter requests are not supported

0x1 = write length error
0x2 = invalid slot
0x3 = type conflict
0x4 = invalid area
0x5 = state conflict

0xB5 = Access to DB 47 temporarily not
possible due to intenal processing status

0x6 = access denied
0x7 = invalid range

0xB7 = Write DB 47 with error in the DB 47
header

0x8 = invalid parameter
0x9 = invalid type
0xA to 0xF = user specific
0xC = resource

0x0 = read constraint conflict
0x1 = write constraint conflict
0x2 = resource busy
0x3 = resource unavailable
0x4..0x7 = reserved
0x8..0xF = user specific

0xD...0xF = user specific
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∆ιάγνωση σφαλµάτων

7

∆ιαδικασία διάγνωσης διαύλου συστήµατος CAN 1 / CAN 2

7

∆ιάγνωση σφαλµάτων

7.1

∆ιαδικασία διάγνωσης διαύλου συστήµατος CAN 1 / CAN 2
Πρόβληµα διάγνωσης: Η επικοινωνία µέσω διαύλου συστήµατος
CAN 1 ή CAN 2 δε λειτουργεί.
Αρχική κατάσταση:
• Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1 ή CAN 2 έχει συνδεθεί σωστά.
• Η επικοινωνία µέσω διαύλου συστήµατος CAN 1 ή CAN 2 έχει
προγραµµατιστεί.
Ç
Είναι συνδεδεµένο το
βύσµα διαύλου;

όχι Æ

[A]

πορτοκαλί Æ

[B]

πράσινο Æ

[C]

ναι
Ç
Πως συµπεριφέρεται η λυχνία (LED)
κατάστασης CAN 1 ή CAN 2;
Ανάβει ή αναβοσβήνει κόκκινο
Ç
Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1 ή CAN 2 είναι εκτός λειτουργίας
ή η επικοινωνία του διαύλου συστήµατος είναι εσφαλµένη.
Ç
[A]
Ç
Ελέγξτε την επιλεγµένη ταχύτητα baud.
Ç
Η ταχύτητα baud είναι εντάξει;

όχι Æ

[D]

ναι
Ç
Βεβαιωθείτε ότι οι αντιστάσεις απόληξης είναι συνδεδεµένες όπως
προβλέπεται.
[A]

Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου!

[B]

Ο δίαυλος συστήµατος CAN 1 ή CAN 2 αρχικοποιείται αυτή τη στιγµή.

[C]

Η επικοινωνία διαύλου είναι εντάξει.
Ç
Ελέγξτε το πρόγραµµα εφαρµογής!

[D]
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∆ιορθώστε την ταχύτητα baud!
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7

∆ιαδικασία διάγνωσης PROFIBUS DP

7.2

∆ιαδικασία διάγνωσης PROFIBUS DP
Πρόβληµα διάγνωσης 1: Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
δε λειτουργεί στο δίαυλο PROFIBUS.
Αρχική κατάσταση:
• Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. είναι κανονικά συνδεδεµένος
στο δίαυλο PROFIBUS.
• Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. ενσωµατώθηκε στην κύρια
µονάδα DP και η επικοινωνία διαύλου είναι ενεργή.
Ç
Είναι συνδεδεµένο το
βύσµα διαύλου;

όχι Æ

[A]

ΣΒΗΣΤΗ Æ

[B]

ΑΝΑΜΜΕΝΗ Æ

[C]

ναι
Ç
Κατάσταση της φωτοδιόδου
σφάλµατος διαύλου Profibus;
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
Ç
Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. αναγνωρίζει την ταχύτητα baud,
αλλά δεν ενσωµατώθηκε στην κύρια µονάδα DP ή ενσωµατώθηκε µε
λανθασµένο τρόπο.
Ç
Ελέγξτε την προγραµµατισµένη διεύθυνση PROFIBUS και εκείνη που έχει
ρυθµιστεί µε τους µικροδιακόπτες
Ç
Οι διευθύνσεις PROFIBUS
είναι ίδιες;

όχι Æ

[D]

ναι
Ç
Ίσως έχετε ρυθµίσει λανθασµένο τύπο µονάδας ή έχετε ορίσει λανθασµένα
τη βασική διάρθρωση.
Ç
∆ιαγράψτε τη ρύθµιση λογισµικής ενσωµάτωσης για τον ελεγκτή MOVIPLC® basic DHP11B.. από το δίκτυο DP.
Ç
Πραγµατοποιήστε µία νέα ρύθµιση λογισµικής ενσωµάτωσης για τον
ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. επιλέγοντας την ονοµασία συσκευής
"MOVI-PLC".
Για να απλοποιήσετε τη διαδικασία λογισµικής ενσωµάτωσης,
χρησιµοποιήστε µια προκαθορισµένη διάρθρωση. Μην αλλάξετε κανένα
από τα δεδοµένα των προκαθορισµένων διαρθρώσεων!
Εκχωρήστε τις περιοχές διευθύνσεων για το δικό σας σύστηµα ελέγχου.
Ç
Φορτώστε τη ρύθµιση ενσωµάτωσης στην κύρια µονάδα DP και
ενεργοποιήστε πάλι την επικοινωνία διαύλου.
[A]

Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου!

[B]

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. ανταλλάσσει δεδοµένα κυκλικά µε
την κύρια µονάδα DP.

[C]

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. δεν αναγνωρίζει την ταχύτητα Baud!
Ελέγξτε την καλωδίωση του διαύλου!

[D]

Προσαρµόστε τις διευθύνσεις διαύλου!
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Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχέδια διαστάσεων
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

P Hz

8

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχέδια διαστάσεων

8.1

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ισχύουν για:
•

Ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. ή πρόσθετη κάρτα OST11B ενσωµατωµένα σε
µετατροπέα

•

Ενιαίο ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. / UOH..B
Ατρωσία σε
ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές

Ικανοποιεί το EN 61800-3

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

Ενσωµατωµένο στο MOVIDRIVE® MDX61B:
• 0 °C ... +60 °C
(Μείωση στους 40 °C ... 60 °C Æ Εγχειρίδιο συστήµατος MOVIDRIVE®
MDX60B/61B)
Ενσωµατωµένο στο MOVITRAC® B (AC 230 V, AC 400/500 V έως 4 kW):
• –10 °C ... +60 °C
(Μείωση στους 40 °C ... 60 °C Æ Εγχειρίδιο συστήµατος MOVITRAC® B)
Ενσωµατωµένο στο MOVITRAC® B (AC 400/500 V πάνω από 4 kW):
• 0 °C ... +60 °C
(Μείωση στους 40 °C ... 60 °C Æ Εγχειρίδιο συστήµατος MOVITRAC® B)
Ενσωµατωµένο στην κύρια µονάδα MOVIAXIS®:
• 0 °C ... +45 °C
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Κατηγορία κλίµατος

EN 60721-3-3, κατηγορία 3k3

Θερµοκρασία
αποθήκευσης

–25 °C ... +70 °C

Κατηγορία κλίµατος

EN 60721-3-3, κατηγορία 3k3

Τρόπος ψύξης

Με µεταφορά θερµότητας

Βαθµός προστασίας

IP20

Τρόπος λειτουργίας

Συνεχής λειτουργία
(βλέπε εγχειρίδιο συστήµατος MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B,
MOVIAXIS®)

Κατηγορία ρύπανσης

2 κατά IEC 60664-1 (VDE0110-1)

Υψόµετρο τοποθέτησης

Μέχρι τα 4000 m (NN)
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8.2

kVA

i

f

n

8

P Hz

Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..

Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
MOVI-PLC® basic DHP11B-T0: 1 820 472 4
MOVI-PLC® basic DHP11B-T1: 1 820 822 3
MOVI-PLC® basic DHP11B-T2: 1 820 823 1

Τύπος και κωδικός

•
•
•

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Για όλες τις συσκευές (MC07, MDX, MX, ενιαίος ελεγκτής) ισχύει: Οι δυαδικές είσοδοι και έξοδοι πρέπει να
τροφοδοτηθούν ξεχωριστά µε συνεχή τάση 24 V (X31:1/2).
Ενσωµατωµένο στο MOVIDRIVE® MDX61B:
• Κατανάλωση ισχύος: Pmax = 4,5 W
• Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. τροφοδοτείται από το MOVIDRIVE® MDX61B µέσω
βύσµατος στο πίσω τοίχωµα.
• Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού δικτύου, η λειτουργία του ελεγκτή διασφαλίζεται από τη
βοηθητική συνεχή τάση 24 V (χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία DC 24 V στον ακροδέκτη X10:9/10
του MOVIDRIVE® MDX61B).
Ενσωµατωµένο στο MOVITRAC® B:
• Κατανάλωση ισχύος: Pmax = 5,6 W
• U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
• Imax = 400 mA
• Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. µπορεί να τροφοδοτείται από το MOVITRAC® B. Συνδέστε
τον ακροδέκτη X26:3 (6) / 7 µε το X46:3 (6) / 7 ή το X12:9 / 8.
• Όταν ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. τροφοδοτείται µε DC 24 V µέσω του MOVITRAC® B, η
λειτουργία του διασφαλίζεται ακόµη και σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού δικτύου. Για το σκοπό
αυτό χρειάζεται µια εξωτερική τροφοδοσία DC-24 V στον ακροδέκτη X12:8 / 9 του MOVITRAC® B.
Ενσωµατωµένο στην κύρια µονάδα MOVIAXIS® (MXM):
• Κατανάλωση ισχύος: Pmax = 5,6 W
• U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
• Imax = 400 mA
• Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. µπορεί να τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό (MXS) του
MOVIAXIS® ή από µία εξωτερική πηγή τάσης. Για το σκοπό αυτό συνδέστε τον ακροδέκτη X5
ανάµεσα στις διάφορες συσκευές.
• Αν ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. τροφοδοτείται µε DC 24 V µέσω του τροφοδοτικού του
MOVIAXIS®, η λειτουργία του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. διασφαλίζεται ακόµη και σε
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού δικτύου (χρειάζεται εξωτερική τάση DC-24 V στον ακροδέκτη
X16 του τροφοδοτικού του MOVIAXIS®).

Βαθµίδες δυναµικού

Ο ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B.. διαθέτει τις εξής βαθµίδες δυναµικού:
• ∆υναµικό συστήµατος ελέγχου / CAN 1 / RS485
• ∆υναµικό δυαδικών εισόδων και εξόδων
• ∆υναµικό διαύλου συστήµατος CAN 2
• ∆υναµικό διαύλου PROFIBUS

Μνήµη

•
•
•
•

∆υαδικές είσοδοι

Άνευ δυναµικού (οπτική ζεύξη), συµβατό µε PLC (IEC 61131-2), χρόνος σάρωσης 1 ms, διαθέσιµο µε ή
χωρίς φιλτράρισµα (σταθερά φίλτρου περίπου 2 ms)
Ρυθµιζόµενες ως δυαδικές είσοδοι ή έξοδοι
X31:6...X31:10 µε δυνατότητα διακοπής (χρόνος αντίδρασης <100 ms)

X31:3...X31:10

Μνήµη προγράµµατος: 512 kByte (για το πρόγραµµα εφαρµογής, µαζί µε τις βιβλιοθήκες IEC)
Μνήµη δεδοµένων: 128 kByte (για την εφαρµογή IEC)
∆ιατηρούµενα δεδοµένα: 16 kByte
Μεταβλητές συστήµατος (διατηρούνται): 8 kByte

Εσωτερική αντίσταση

Ri À 3 kΩ, IE À 10 mA

Στάθµη σήµατος

DC (+13 V...+30 V) = "1" = κλειστή επαφή (κατά IEC 61131)
DC (–3 V...+5 V) = "0" = ανοικτή επαφή (κατά IEC 61131)

∆υαδικές έξοδοι
X31:3...X31:10

Στάθµη σήµατος

Συµβατό µε PLC (IEC 61131-2), χρόνος απόκρισης 1 ms
Ρυθµιζόµενες ως δυαδικές είσοδοι ή έξοδοι
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύµα εξόδου IA_max = DC 150 mA ανά δυαδική έξοδο
Και οι 8 δυαδικές έξοδοι µπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα µε το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα
εξόδου IA_max.
"0" = 0 V

"1" = DC+24 V
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Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχέδια διαστάσεων
Πρόσθετη κάρτα OST11B

P Hz

Ελεγκτής MOVI-PLC® basic DHP11B..
∆ίαυλος συστήµατος
CAN 2
X32:1 ... X32:3
∆ίαυλος συστήµατος
CAN 1
X33:1 ... X33:3

•

∆ίαυλος συστήµατος CAN 1 και CAN 2 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CAN 2.0, µέρος A και B,
τεχνική διαβίβασης κατά ISO 11898
Ο δίαυλος συστήµατος CAN 2 είναι ηλεκτρικά αποµονωµένος.
Έως 64 συνδροµητές ανά δίαυλο συστήµατος CAN
Έως 64 στοιχεία εκποµπής SCOM / 32 στοιχεία λήψης ανά δίαυλο συστήµατος CAN
Περιοχή διευθύνσεων 0...127
Ρυθµός Baud: 125 kBaud...1 MBaud
Εάν το X32 ή το X33 αποτελούν τον τερµατισµό του διαύλου, θα πρέπει να συνδεθεί εξωτερικά µία
αντίσταση απόληξης (120 Ω).
Μπορείτε να αποσυνδέσετε το βύσµα X32 ή το X33, χωρίς να διακόψετε το δίαυλο συστήµατος.
Ο δίαυλος συστήµατος µπορεί να λειτουργήσει στο επίπεδο 2 (SCOM κυκλικά, µη κυκλικά) ή
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο SEW-MOVILINK®.

•
•
•
•
•
•
•
•

Σύνδεση διαύλου
PROFIBUS
X30:1 ... X30:9

Μέσω βύσµατος sub D, 9 ακίδων, αντιστοίχηση σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61158

Απόληξη διαύλου

∆εν έχει ενσωµατωθεί. Υλοποιήστε την απόληξη διαύλου µε τη χρήση ενός κατάλληλου βύσµατος
PROFIBUS µε ενεργοποιήσιµες αντιστάσεις απόληξης.

Αυτόµατη ανίχνευση
ρυθµού baud

9,6 kBaud ... 12 MBaud

Επιλογές πρωτοκόλλου

∆ίαυλος PROFIBUS DP και DP-V1 σύµφωνα µε το IEC 61158

Αρχείο GSD

SEW_6007.GSD

Αριθµός αναγνώρισης
DP

6007hex = 24583dec

Θύρα COM1 τύπου
RS485
X34:1 ... X34:4

•
•
•

Για τη σύνδεση ενός προσωπιικού Η/Υ ή ενός τερµατικού χειρισµού DOP11A
Πρότυπο Ι/Ο, 57.6 / 9.6 kBaud, µέγιστο µήκος καλωδίου 200 m συνολικά
∆υναµική αντίσταση απόληξης, ενσωµατωµένη

Ηλεκτροµηχανική
ρύθµιση

Η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση πραγµατοποιείται µέσω µίας από τις εξής διεπαφές:
• ∆ιεπαφή RS485 (X34)
• ∆ιεπαφή CAN 1 (X33)
• ∆ιεπαφή CAN 2 (X32)
• ∆ιεπαφή PROFIBUS (X30)
Η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση των µονάδων SEW που έχουν συνδεθεί στον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. µπορεί να γίνει µέσω του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B...
Η ηλεκτροµηχανική ρύθµιση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέσω των µετατροπέων.
• Λογισµικό MOVITOOLS®-MotionStudio µε πρόγραµµα PLC-Editor

8.3

Πρόσθετη κάρτα OST11B

Πρόσθετη κάρτα OST11B
Κωδικός αριθµός

1 820 544 5

Ηλεκτρική τροφοδοσία

•
•
•

Βαθµίδα δυναµικού

Η θύρα COM2 είναι ηλεκτρικά αποµονωµένη από τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B..

Θύρα COM2 τύπου RS485
X35:1 ... X35:4
X36:1 ... X36:3

•
•
•
•
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Κατανάλωση ισχύος Pmax = 1,5 W (µόνον η OST11B)
Κατανάλωση ισχύος Pmax = 6 W (MOVI-PLC® basic DHP11B.. και OST11B ενσωµατωµένες σε
MOVIDRIVE® MDX61B)
Η πρόσθετη κάρτα OST11B τροφοδοτείται µε συνεχή τάση 24 V από τον ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B..
Για τη σύνδεση ενός προσωπικού Η/Υ, ενός τερµατικού DOP11A ή ενός ηλεκτροµειωτήρα µε
ενσωµατωµένο µετατροπέα συχνοτήτων MOVIMOT®
Πρότυπο Ι/Ο, 57,6 kBaud, µέγιστο συνολικό µήκος καλωδίου 200 m, δυναµική αντίσταση απόληξης,
µόνιµα τοποθετηµένη
Τα βύσµατα X35 και X36 συνδέονται παράλληλα.
Στον ακροδέκτη X36 µπορεί να συνδεθεί ένας ηλεκτροµειωτήρας µε ενσωµατωµένο µετατροπέα
συχνοτήτων MOVIMOT®. Ταυτόχρονα στη θύρα COM2 δεν επιτρέπεται να έχει συνδεθεί κανένας
προσωπικός Η/Υ ή τερµατικό DOP11A.
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Ενιαίοι ελεγκτές MOVI-PLC® basic

Ενιαίος ελεγκτής MOVI-PLC® basic
Τύποι µονάδων

•
•
•
•
•
•

MOVI-PLC® basic DHP11B-T0 / UOH11B
MOVI-PLC® basic DHP11B-T1 / UOH11B
MOVI-PLC® basic DHP11B-T2 / UOH11B
MOVI-PLC® basic DHP11B-T0 / OST11B / UOH21B
MOVI-PLC® basic DHP11B-T1 / OST11B / UOH21B
MOVI-PLC® basic DHP11B-T2 / OST11B / UOH21B

Ηλεκτρική τροφοδοσία

•

X26: U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
Ο ακροδέκτης DGND πρέπει να γειωθεί (PELV)

•

Κατανάλωση ισχύος Pmax = 5.6 W, Imax = 400 mA Æ ισχύει για:
– MOVI-PLC® basic DHP11B-T0 / UOH11B
– MOVI-PLC® basic DHP11B-T1 / UOH11B
– MOVI-PLC® basic DHP11B-T2 / UOH11B

•

Κατανάλωση ισχύος Pmax = 7.5 W, Imax = 500 mA Æ ισχύει για:
– MOVI-PLC® basic DHP11B-T0 / OST11B / UOH21B
– MOVI-PLC® basic DHP11B-T1 / OST11B / UOH21B
– MOVI-PLC® basic DHP11B-T2 / OST11B / UOH21B

•

X31: Οι δυαδικές είσοδοι και έξοδοι πρέπει να τροφοδοτηθούν ξεχωριστά µε συνεχή τάση 24 V.

Προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις:
•

Ο δίαυλος συστήµατος CAN1 συνδέεται παράλληλα στα βύσµατα X33 και X26.

•

Η θύρα COM 1 τύπου RS485 συνδέεται παράλληλα στα βύσµατα X34 και X24.

•

Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια σύµφωνα µε τα κεφάλαια 8.1 και 8.2.
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8.5

Σχέδια διαστάσεων ενιαίου ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. / UOH..B

8.5.1

Σχέδιο διαστάσεων DHP11B .. / UOH11B

185

234.5

28

257.5

224

5.5

4.5

30

22.5
100
58609AXX
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Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχέδια διαστάσεων
Σχέδια διαστάσεων ενιαίου ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. / UOH..B
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Σχέδιο διαστάσεων DHP11B.. / OST11B / UOH21B

5.5

4.5

X36

X35

OST 11B

286

335.5

28

358.5

CTRL

30

22.5
100
58606AXX
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Ευρετήριο αλλαγών

9

Αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση

9

Ευρετήριο αλλαγών

9.1

Αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση
Παρακάτω αναφέρονται οι αλλαγές των αντίστοιχων κεφαλαίων σε σχέση µε την έκδοση
09/2005, κωδικός 11350903 (EL).
Προστέθηκαν για πρώτη φορά:
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•

Η εγκατάσταση του ελεγκτή MOVI-PLC® basic DHP11B.. στους µετατροπείς
συχνότητας MOVITRAC® B, στο σερβοενισχυτή MOVIAXIS® καθώς και ως ενιαίας
µονάδας ελέγχου.

•

Η λογισµική ενσωµάτωση και η έναρξη λειτουργίας του ελεγκτή MOVI-PLC® basic
DHP11B.. και των συνδεµένων µετατροπέων και σερβοενισχυτών.

•

Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της πρόσθετης κάρτας OST11B.

•

Τα τεχνικά στοιχεία και τα σχέδια διαστάσεων της πρόσθετης κάρτας OST11B και
της ενιαίας µονάδας ελέγχου.

•

Τα στοιχεία του φύλλου διόρθωσης 11456809 (EL).
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Λίστα διευθύνσεων
Germany
Headquarters
Production
Sales

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service
Competence Center

Central
Gear units /
Motors

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Central
Electronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

North

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (near Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

East

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (near Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

South

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 Hour Service

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!
France
Production
Sales
Service

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Assembly
Sales
Service

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Additional addresses for service in France provided on request!
Algeria
Sales

Alger

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Argentina
Assembly
Sales
Service
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Australia
Assembly
Sales
Service

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Wien

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Brüssel

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Sao Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Austria
Assembly
Sales
Service

Belgium
Assembly
Sales
Service

Brazil
Production
Sales
Service

Additional addresses for service in Brazil provided on request!
Bulgaria
Sales

Sofia

BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mbox.infotel.bg

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Cameroon
Sales

Canada
Assembly
Sales
Service

Additional addresses for service in Canada provided on request!
Chile
Assembly
Sales
Service

11/2006

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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China
Production
Assembly
Sales
Service

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Assembly
Sales
Service

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Zagreb

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Praha

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Kopenhagen

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Tallin

ALAS-KUUL AS
Mustamäe tee 24
EE-10620 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Πειραιάς

ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Κ. Μαυροµιχάλη 12
P.O. Box 80136,
185 45 Πειραιάς

Tηλ. +30 210 422 51-34
Τelefax +30 210 422 51-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Colombia
Assembly
Sales
Service

Croatia
Sales
Service

Czech Republic
Sales

Denmark
Assembly
Sales
Service

Estonia
Sales

Finland
Assembly
Sales
Service

Gabon
Sales

Great Britain
Assembly
Sales
Service

Greece (Ελλάδα)
Πωλήσεις
Ανταλλακτικά
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Hong Kong
Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Assembly
Sales
Service

Baroda

SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Technical Offices

Bangalore

SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Tel Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Abidjan

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Toyoda-cho

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Assembly
Sales
Service

Hungary
Sales
Service

India

Ireland
Sales
Service

Israel
Sales

Italy
Assembly
Sales
Service

Ivory Coast
Sales

Japan
Assembly
Sales
Service

Korea
Assembly
Sales
Service
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Latvia
Sales

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
gacar@beirut.com

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Brüssel

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Johore

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Queretaro

SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrail Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Lebanon
Sales

Lithuania
Sales

Luxembourg
Assembly
Sales
Service

Malaysia
Assembly
Sales
Service

Mexico
Assembly
Sales
Service

Morocco
Sales

Netherlands
Assembly
Sales
Service

New Zealand
Assembly
Sales
Service
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Norway
Assembly
Sales
Service

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Lima

SEW DEL PERU
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Lodz

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Bucuresti

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

St. Petersburg

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Beograd

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 + 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Singapore

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Peru
Assembly
Sales
Service

Poland
Assembly
Sales
Service

Portugal
Assembly
Sales
Service

Romania
Sales
Service

Russia
Sales

Senegal
Sales

Serbia and Montenegro
Sales

Singapore
Assembly
Sales
Service

Slovakia
Sales
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Slovenia
Sales
Service

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Capetown

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Basel

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Chon Buri

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
tms@tms.com.tn

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163/164 +
3838014/15
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

South Africa
Assembly
Sales
Service

Spain
Assembly
Sales
Service

Sweden
Assembly
Sales
Service

Switzerland
Assembly
Sales
Service

Thailand
Assembly
Sales
Service

Tunisia
Sales

Turkey
Assembly
Sales
Service
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Ukraine
Sales
Service

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Production
Assembly
Sales
Service

Greenville

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Assembly
Sales
Service

San Francisco

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

USA

Additional addresses for service in the USA provided on request!
Venezuela
Assembly
Sales
Service

11/2006

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους
που σκέπτονται
γρήγορα και
αναπτύσσουν το
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο
εξυπηρέτησης
που είναι πάντα
κοντά σας σε
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης
και συστήµατα ελέγχου
που βελτιώνουν
αυτόµατα την
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο
Know-how στους
βασικότερους
βιοµηχανικούς τοµείς
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών
προδιαγραφών, χωρίς
συµβιβασµούς, ώστε η
καθηµερινή εργασία να
γίνεται όλο και πιο απλή.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Με παγκόσµια παρουσία
για γρήγορες και
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες
που προσφέρουν σήµερα
λύσεις για προβλήµατα
του αύριο.

Με παρουσία στο
διαδίκτυο, που
παρέχει 24 ώρες
την ηµέρα πρόσβαση
σε πληροφορίες και
σε αναβαθµίσεις
λογισµικού.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

