Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy

MOVIDRIVE® MDX61B
Złącze fieldbus DFS22B
PROFINET IO z PROFIsafe
Wydanie 04/2008
11616350 / PL

Podręcznik

SEW-EURODRIVE – Driving the world

1 Wskazówki ogólne ................................................................................................. 5
1.1 Struktura wskazówek bezpieczeństwa........................................................... 5
1.2 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady............................................ 5
1.3 Wykluczenie odpowiedzialności..................................................................... 5
1.4 Prawa autorskie ............................................................................................. 6
2 Wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................. 7
2.1 Dokumentacja uzupełniająca ......................................................................... 7
2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus................................. 7
2.3 Funkcje bezpieczeństwa ................................................................................ 7
2.4 Zastosowania dźwignicowe............................................................................ 7
2.5 Nazwy produktu i znak towarowy................................................................... 7
2.6 Złomowanie.................................................................................................... 8
3 Wprowadzenie ........................................................................................................ 9
3.1 Zawartość niniejszego podręcznika ............................................................... 9
3.2 Dokumentacja uzupełniająca ......................................................................... 9
3.3 Właściwości.................................................................................................... 9
3.3.1 MOVIDRIVE® i PROFINET.................................................................. 9
3.3.2 Dostęp do wszystkich informacji ........................................................ 10
3.3.3 Funkcje nadzoru ................................................................................ 10
3.3.4 Diagnoza............................................................................................ 10
3.3.5 Monitor fieldbus ................................................................................. 10
4 Zintegrowana technika bezpieczeństwa ............................................................ 11
4.1 Koncepcja bezpieczeństwa DFS22B w połączeniu z DCS21B.................... 11
4.2 Koncepcja bezpieczeństwa MOVIDRIVE® B bez opcji DCS21B................. 12
4.2.1 Ograniczenia...................................................................................... 12
4.2.2 Schematyczne przedstawienie koncepcji bezpieczeństwa
na przykładzie MOVIDRIVE® B ......................................................... 13
5 Dokumentacje dot. bezpieczeństwa technicznego ........................................... 14
6 Wskazówki montażowe i instalacyjne ................................................................ 15
6.1 Montaż karty opcji DFE22B w MOVIDRIVE® MDX61B ............................... 15
6.2 Montaż kart opcji DFE22B / DCS21B w MOVIDRIVE® MDX61B ................ 16
6.2.1 Przed rozpoczęciem .......................................................................... 17
6.2.2 Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu
karty opcji (MDX61B, wielkość 1 - 6) ................................................. 18
6.3 Podłączenie i opis zacisków opcji DFS22B.................................................. 19
6.4 Okablowanie złączy ..................................................................................... 20
6.5 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus ........................................................ 21
6.6 Adresowanie TCP / IP oraz podsieci............................................................ 22
6.7 Ustawianie parametru adresu IP poprzez DCP ........................................... 24
6.8 Sposób postępowania po wymianie urządzeń ............................................. 25
6.9 Wskazania robocze opcji DFS22B............................................................... 25
6.9.1 Diody LED PROFINET....................................................................... 25

Podręcznik – Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe

3

7 Projektowanie i uruchomienie ............................................................................ 27
7.1 Projektowanie kontrolera PROFINET IO...................................................... 27
7.1.1 Przypisywanie nazwy urządzenia PROFINET ................................... 28
7.1.2 Projektowanie połączenia PROFINET-IO z DFS22B......................... 30
7.1.3 Przykład projektowania dla konfiguracji danych procesowych
urządzenia MOVIDRIVE® B............................................................... 35
7.2 Ustawienie falownika MOVIDRIVE® MDX61B............................................. 36
7.3 Projektowanie PROFIsafe z STEP 7............................................................ 37
7.3.1 Opis parametrów F ............................................................................ 38
7.3.2 Diagnoza bezpieczeństwa (safety) za pomocą PROFINET .............. 40
8 Charakterystyka pracy przy PROFINET ............................................................. 41
8.1 Wprowadzenie ............................................................................................. 41
8.2 Zintegrowany przełącznik Ethernet-Switch .................................................. 43
8.3 Konfiguracja danych procesowych............................................................... 44
8.4 Sterowanie falownikiem MOVIDRIVE® MDX61B......................................... 45
8.4.1 Przykład sterowania SIMATIC S7 z MOVIDRIVE® MDX61B............ 46
8.4.2 PROFINET-Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B) ................................. 46
8.4.3 Reakcja fieldbus Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B) ......................... 46
8.5 Przykład programu dla SIMATIC S7 ............................................................ 47
8.6 Alarmy PROFINET na przykładzie MOVIDRIVE® B .................................... 48
9 Parametryzacja poprzez rejestr danych PROFIdrive 47 ................................... 50
9.1 Wprowadzenie rejestrów danych PROFINET .............................................. 50
9.1.1 Właściwości urządzeń PROFINET firmy SEW-EURODRIVE............ 51
9.2 Struktura kanału parametrów PROFINET.................................................... 52
9.2.1 Przebieg parametryzacji poprzez rejestr danych 47 .......................... 53
9.2.2 Przebieg sekwencji dla Controller / Supervisor.................................. 54
9.2.3 Adresowanie podporządkowanych falowników.................................. 55
9.2.4 Zlecenia parametryzacji MOVILINK®................................................. 56
9.2.5 Zlecenia parametryzacji PROFIdrive ................................................. 61
9.3 Odczyt lub zapis parametrów poprzez rejestr danych 47 ............................ 66
9.3.1 Przykład programu dla SIMATIC S7 .................................................. 66
9.3.2 Dane techniczne PROFINET dla MOVIDRIVE® z DFS22B .............. 66
9.3.3 Kody błędów operacji PROFINET...................................................... 67
10 Zintegrowany serwer Web................................................................................... 68
10.1 Założenia programowe................................................................................. 68
10.2 Ustawienia zabezpieczeń (security)............................................................. 68
10.3 Struktura strony startowej MOVIDRIVE® MDX61B z opcją DFS22B........... 69
10.4 Struktura apletu diagnozy ............................................................................ 70
10.5 Ochrona dostępu ......................................................................................... 73
11 MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet ................................................. 74
11.1 Przegląd ....................................................................................................... 74
11.2 Konfigurowanie urządzenia.......................................................................... 75
11.3 Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi ................................................ 78
12 Diagnoza błędów.................................................................................................. 80
12.1 Przebiegi diagnostyczne .............................................................................. 80
13 Dane techniczne ................................................................................................... 83
13.1 DFS22B dla MOVIDRIVE® B ...................................................................... 83
14 Skorowidz ............................................................................................................. 84

4

Podręcznik – Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe

Wskazówki ogólne
Struktura wskazówek bezpieczeństwa

1

Wskazówki ogólne

1.1

Struktura wskazówek bezpieczeństwa

1

Podręcznik

Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku posiadają następującą strukturę:

Piktogram

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
•

Piktogram
Przykład:

Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Słowo
sygnalizacyjne

Znaczenie

Skutki nieprzestrzegania

ZAGROŻENIE!

Bezpośrednie zagrożenie

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

UWAGA!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

STOP!

Możliwe straty rzeczowe

Uszkodzenie systemu napędowego lub
jego otoczenia

WSKAZÓWKA

Przydatna wskazówka lub rada.
Ułatwia obsługę systemu
napędowego.

Ogólne zagrożenie

Specyficzne zagrożenie,
np.porażenie prądem

1.2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie niniejszej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia
i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Należy przeczytać podręcznik
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób
odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność
pracują przy urządzeniu.

1.3

Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVIDRIVE® B jest podstawowym
warunkiem dla bezpiecznej eksploatacji i uzyskania podanych właściwości produktu oraz
cech wydajności. Za osoby, straty rzeczowe lub majątkowe, powstałe z powodu
nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej
odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za defekty
ujawnione.
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Prawa autorskie

1.4

Prawa autorskie
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów, edytowanie a także rozpowszechnianie.
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Wskazówki bezpieczeństwa

2.1

Dokumentacja uzupełniająca
•

2

Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów
w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do informacji zawartych
w poniższych dokumentacjach:
– Instrukcja obsługi "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Podręcznik "MOVIDRIVE® MDX61B Opcja modułu ochronnego DCS21B/31B"

2.2

•

Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie karty opcji DFS22B,
zapoznaj się dokładnie z niniejszą dokumentacją.

•

Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia
i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus
Niniejszym oferujemy system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką
skalę falownika MOVIDRIVE® B do specyficznych instalacji. Jak w przypadku
wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do
urządzenia) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania
urządzenia. Może to spowodować nieoczekiwane (lecz kontrolowane) zachowanie
systemu.

2.3

Funkcje bezpieczeństwa
Falownik MOVIDRIVE® MDX61B nie może spełniać funkcji bezpieczeństwa bez
nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób
i maszyn, należy stosować nadrzędne systemy zabezpieczające.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy przestrzegać danych zawartych
w poniższych instrukcjach.
•

Bezpieczne odłączanie dla MOVIDRIVE® B

Dla bezpiecznej eksploatacji mogą być używane wyłącznie te komponenty, które
SEW-EURODRIVE przeznaczył w dostawie dla danej wersji!

2.4

Zastosowania dźwignicowe
Urządzenie MOVIDRIVE® MDX60B/61B nie może być wykorzystywane do funkcji
dźwignicowych jako urządzenie bezpieczeństwa.
Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne
urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych.

2.5

Nazwy produktu i znak towarowy
Wymienione w niniejszym podręczniku marki i nazwy produktu są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.
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2.6

Złomowanie
Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych!
Poszczególne elementy utylizować należy oddzielnie, w zależności od ich właściwości
i przepisów obowiązujących w danym kraju np. jako:
•

złom elektroniczny

•

tworzywo sztuczne

•

blacha

•

miedź

itd.
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Wprowadzenie

3.1

Zawartość niniejszego podręcznika
W niniejszym podręczniku użytkownika opisano:

3.2

•

Montaż karty opcji DFS22B
MOVIDRIVE® MDX61B.

PROFINET

IO

z

PROFIsafe

w

•

Uruchomienie MOVIDRIVE® B w systemie fieldbus PROFINET IO RT.

•

Konfiguracja PROFINET za pomocą plików GSD

•

Eksploatacja MOVITOOLS®-MotionStudio przez PROFINET.

falowniku

Dokumentacja uzupełniająca
W celu zapewnienia prostego i efektywnego połączenia MOVIDRIVE® B z systemem
fieldbus PROFINET IO, należy dodatkowo do niniejszego podręcznika użytkownika dla
opcji DFE11B zamówić dokumentację uzupełniającą na temat fieldbus:
•

Podręcznik dla profilu urządzenia fieldbus MOVIDRIVE®

•

Podręcznik systemowy MOVIDRIVE® B

•

Podręcznik modułu nadzoru bezpieczeństwa MOVIDRIVE® MDX61B Opcja
DCS21B/31B

W podręczniku dla profilu urządzenia fieldbus MOVIDRIVE® i w podręczniku
systemowym MOVIDRIVE® B, oprócz opisu parametrów fieldbus i ich kodowania,
wyjaśniane są różnorodne koncepcje sterowania i możliwości aplikacyjne na podstawie
krótkich przykładów.
Podręcznik "Profil urządzenia fieldbus MOVIDRIVE®" zawiera zestawienie wszystkich
parametrów falownika, które mogą być odczytywane lub zapisywane poprzez
różnorodne złącza komunikacyjne, jak np. magistrale systemowe Bus, RS485, jak
również poprzez złącza fieldbus.

3.3

Właściwości
Falownik MOVIDRIVE® MDX61B wraz z opcją DFS22B PROFINET IO z PROFISafe
umożliwia przy zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza fieldbus połączenie
z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFINET IO RT.

3.3.1

MOVIDRIVE® i PROFINET
Ustalone z góry zachowanie falowników w trybie PROFINET, tzw. profil urządzenia jest
niezależny od fieldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość
rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od fieldbus. Zmiana na inne systemy Bus
jak np. DeviceNet (opcja DFD) jest tym samym ułatwiona.
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3.3.2

Dostęp do wszystkich informacji
Dzięki złączu PROFINET urządzenie MOVIDRIVE® MDX61B oferuje możliwość
cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie falownikiem
odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Stosując ten
kanał danych procesowych istnieje możliwość, obok wprowadzania wartości zadanych
takich jak np. zadana prędkość obrotowa, rampy, wyzwalania różnych funkcji napędu
jak np. zezwolenie, blokada stopnia mocy, szybkie zatrzymanie itd. Za pomocą tego
kanału można jednocześnie odczytywać wstecznie wartości rzeczywiste z falownika
napędowego, jak np. rzeczywistą prędkość obrotową, prąd, stan urządzenia, numer
błędu oraz komunikaty o referencji.

3.3.3

Funkcje nadzoru
Zastosowanie systemu fieldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych
funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali fieldbus (fieldbus Timeout) lub
koncepcji szybkiego zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVIDRIVE® mogą zostać
przykładowo dostosowane do indywidualnego zakresu zastosowania. Można
np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd falownika ma zostać wyzwolona w przypadku
usterki Bus. Dla wielu aplikacji stosowanie funkcji szybkiego zatrzymania jest
uzasadnione, jednakże można zastosować "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej,
dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważna wartością zadaną
(np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania jest zapewniona
również w trybie pracy z fieldbus, można poprzez zaciski falownika realizować
niezależne od fieldbus koncepcje szybkiego zatrzymania.

3.3.4

Diagnoza
Dla uruchamiania i serwisu, falownik MOVIDRIVE® oferuje liczne możliwości
diagnozowania. Za pomocą zintegrowanego monitora fieldbus można przykładowo
kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również
wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master. Zintegrowany
serwer Web pozwala na dostęp do wartości diagnostycznych za pomocą standardowej
przeglądarki.

3.3.5

Monitor fieldbus
Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu złącza fieldbus.
Monitor fieldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVITOOLS®-MotionStudio
komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów
napędu (włącznie z parametrami fieldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie
informacji o stanie fieldbus i urządzenia.
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Zintegrowana technika bezpieczeństwa

4.1

Koncepcja bezpieczeństwa DFS22B w połączeniu z DCS21B
•

Złącze fieldbus PROFIsafe DFS22B wyposażone jest w zintegrowane złącze CAN.
Opcja DFS22B dzieli bezpieczną komunikację i przesyła dane poprzez zintegrowane
złącze CAN do opcji DCS21B.

•

Następujące wymogi spełnione są dzięki 2-kanałowej redundantnej strukturze
systemu dla podzespołu bezpieczeństwa DCS21B, za pomocą odpowiednich
mechanizmów nadzoru:
– SIL3 wg EN 61508
– Kategoria 4 wg EN 954-1
– Performance level e wg EN ISO 13849-1
W przypadku rozpoznanych błędów system reaguje w taki sposób, że przechodzi
w stan bezpieczny. Dzięki temu zapewniona jest funkcja bezpieczeństwa w postaci
bezpiecznych wejść i wyjść w połączeniu z nadrzędnym układem sterowania za
pośrednictwem komunikacji PROFIsafe. Nie jest przeprowadzana żadna lokalna
analiza lub logiczne przetwarzanie dla bezpiecznych wejść i wyjść dla DCS21B.
Odbywa się to w oparciu o nadrzędny sterownik PLC.

•

W połączeniu z opcją DCS21B, wejście DC 24 V dla bezpiecznego zatrzymania
można odłączyć na zacisku X17 falownika MOVIDRIVE® i tym samym zapewnić
bezpieczne zatrzymanie napędu. W tym celu należy stosować się do poniższych
koncepcji bezpieczeństwa falownika MOVIDRIVE® a także przestrzegać
wskazówek bezpieczeństwa, warunków i przepisów dotyczących instalacji
zawartych w niniejszej dokumentacji.

STOP!

FCPU

PD

PROFIsafe

PROFIsafe

PD

Falownik

z funkcją ochronną

PROFIBUS/
PROFINETpołączenie
PROFIsafe

Standard
CPU

Master

Funkcja bezpieczeństwa urządzenia MOVIDRIVE® B dopuszczalna jest dla
zastosowań w kategorii 3 według EN 954-1.

MOVIDRIVE B
+ DCS21B
62315APL
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Koncepcja bezpieczeństwa MOVIDRIVE® B bez opcji DCS21B

4.2

Koncepcja bezpieczeństwa MOVIDRIVE® B bez opcji DCS21B
•

W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa, wszelkie potencjalne zagrożenia ze
strony maszyny powinny zostać możliwie najszybciej wyeliminowane. W przypadku
wystąpienia ruchów maszyny stanowiących zagrożenie, bezpiecznym stanem jest
z reguły stan spoczynku z zablokowanym ponownym rozruchem.

•

Falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B wyróżnia się możliwością przyłączenia
zewnętrznego, wolnego od usterek i potwierdzonego wzorcem konstrukcyjnym
modułu wyłącznika bezpieczeństwa (według kategorii ochronnej 3, EN 954-1).
W przypadku uruchomienia podłączonego urządzenia sterującego (np. wyłącznika
awaryjnego) wszystkie aktywne elementy (odłączanie zasilania DC 24 V sterującego
końcówką mocy), wymagane dla wytworzenia ciągów impulsów w końcówce stopnia
mocy (IGBT) przełączone zostaną w stan bezprądowy.

•

Odłączenie na dodatnim i ujemnym biegunie napięcia DC 24 V daje pewność, że
napięcia zasilające wymagane dla działania falownika a tym samym wytwarzania
pola wirującego (które umożliwiają wytworzenie pola fazowego) są przerwane.
Dzięki temu niemożliwy jest ponowny, samoczynny rozruch.

•

Zamiast galwanicznego rozdzielenia napędu od sieci poprzez przekaźnik lub
wyłącznik, opisany tu sposób odłączania zasilania DC 24 V uniemożliwia sterowanie
stopniem mocy falownika. Spowoduje to wyłączenie generowania pola wirującego
dla właściwego silnika. W tym stanie pojedynczy silnik nie może rozwinąć danego
momentu obrotowego pomimo załączonego napięcia sieciowego.

•

Wymogi odnośnie modułu wyłącznika bezpieczeństwa są dokładnie przedstawione
w kolejnych rozdziałach i należy ich ściśle przestrzegać.

Poprzez odpowiednie zewnętrzne
bezpieczeństwa z właściwościami

połączenie

przez

moduł

wyłącznika

– dopuszczalne przynajmniej dla kategorii ochronnej 3
– Odłączanie przynajmniej dla kategorii ochronnej 3
można zastosować falownik MOVIDRIVE® MDX60B/61B z bezpiecznym
odłączaniem według kategorii Stop 0 lub 1 (zgodnie z normą EN 60204-1) oraz
zapewnieniem ochrony przed ponownym rozruchem według kategorii
ochronnej 3 (zgodnie z normą EN 954-1).

4.2.1

Ograniczenia

STOP!
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•

Jeśli napięcie zasilające DC 24 V odłączane będzie bezpiecznie po stronie
dodatniego bieguna, to nie mogą na nim w wyłączonym stanie wystąpić
impulsy kontrolne.

•

Uwaga: Koncepcja bezpieczeństwa odnosi się tylko do realizacji prac
mechanicznych z napędzanymi komponentami maszyn i instalacji.

•

Uwaga: W każdym przypadku producent instalacji i maszyn musi sporządzić
analizę ryzyka właściwą dla instalacji maszyn i uwzględnić ją przy
zastosowaniu falownika z MOVIDRIVE® B.

•

Uwaga, zagrożenie dla życia: W przypadku odłączenia napięcia zasilającego
24 V, w obwodzie pośrednim falownika utrzymuje się jeszcze napięcie.

•

Uwaga: Aby przeprowadzić prace przy elemencie elektrycznym systemu
napędowego, należy odłączyć napięcie zasilające poprzez zewnętrzny
wyłącznik serwisowy.
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Schematyczne przedstawienie koncepcji bezpieczeństwa na przykładzie MOVIDRIVE® B
S24V

24V

[4]

24V
int.

SNT
NV

S0V24

24V
int.

[5]

MOVIDRIVEB

SNT
HV

24V

GND

[1]
Uz+
Uz-

[3]

S0V24

S VI 24

24V ext./
24V int.

24V
ext.

GND

4.2.2

[6]

[2]

SNT

[7]

[17]

CAN
RS485

[9]

Binary
IN

[8]

[16]

Binary
OUT

[10]

Analog
IN

Uz+

[15]

[11]
PWM

Analog
OUT

M
[14]

[13 ]
Uz-

[12]

L1 L2 L3
61519AXX

[1] Zasilacz rozdzielczy wysokiego napięcia
[2] Zasilacz rozdzielczy niskiego napięcia
[3] Moduł wyłącznika bezpieczeństwa (zewnętrzny) dopuszczony przynajmniej dla kategorii 3 według EN 954-1
[4] Napięcie bezpiecznego odłączenia DC 24 V
[5] Zasilacz wyłącznika bezpieczeństwa (SNT)
[6] Rozdzielenie potencjału
[7] Obwód bezpieczeństwa
[8] Komunikat zwrotny do jednostki centralnej: Napięcie zasilające dla sterowania końcówki stopnia mocy O.K. (nie w obwodzie
bezpieczeństwa)
[9] Napięcie zasilające dla sterowania tranzystorami mocy
[10] DC-24 V zasilacz wyłącznika bezpieczeństwa wyłączony / hamulec włączony (nie w obwodzie bezpieczeństwa)
[11] Silnik
[12] Moduł mocy
[13] Pomiar temperatury
[14] Ustalanie położenia
[15] Modulacja szerokości impulsów w sygnałach dla końcówki stopnia mocy
[16] Jednostka centralna
[17] Połączenie z magistralą polową
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Dokumentacje dot. bezpieczeństwa technicznego
Koncepcja bezpieczeństwa MOVIDRIVE® B bez opcji DCS21B

5

Dokumentacje dot. bezpieczeństwa technicznego
WSKAZÓWKA
Informacje na temat warunków bezpiecznej techniki zawarto w poniższych
dokumentacjach:
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•

Podręcznik "MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Bezpieczne odłączenie – Warunki"

•

Podręcznik "MOVIDRIVE® MDX61B Opcja modułu nadzoru bezpieczeństwa
DCS21B/31B"
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki na temat montażu i instalacji karty opcji
DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe w MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1

Montaż karty opcji DFE22B w MOVIDRIVE® MDX61B
WSKAZÓWKI
•

Montaż lub demontaż kart opcji w MOVIDRIVE® MDX61B wielkości 0 może
być przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRIVE.

•

Montaż lub demontaż kart opcji przez użytkownika możliwy jest tylko
w przypadku falowników MOVIDRIVE® MDX61B wielkości od 1 do 6.

•

Kartę opcji DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe należy podłączyć do gniazda
fieldbus [1].

•

Do okablowania zastosuj tylko dopuszczone dla PROFINET IO wtyczki
i przewody.

[1]

62188AXX
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6.2

Montaż kart opcji DFE22B / DCS21B w MOVIDRIVE® MDX61B
WSKAZÓWKI
•

Opcja DCS21B może być stosowana tylko w połączeniu ze złączem fieldbus
DFS22B. W takim przypadku, opcja DCS21B musi być podłączana do gniazda
kart rozszerzeń, natomiast opcja DFS22B do gniazda fieldbus.

•

Opcja DCS21B może być stosowana tylko z MOVIDRIVE® MDX61B
wielkości 1 do 6, nie dla wielkości 0.

•

Kabel prefabrykowany DAE34B (numer katalogowy 1821 307 3) służy do
połączenia CAN-Bus pomiędzy zaciskiem X86 opcji DCS21B a zaciskiem X31
opcji DFS22B. Kabel DAE34B jest częścią wyposażenia opcji DCS21B.

MOVIDRIVE® MDX61B

DCS21B

DFS22B

DCS21B/

X86

DAE34B

62320AXX
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6.2.1

6

Przed rozpoczęciem
Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować kartę opcji, zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami:
•

Odłącz napięcie od falownika. Odłącz zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe.

•

Zanim dotkniesz karty opcji pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu
odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.).

•

Przed montażem karty opcji należy zdjąć klawiaturę i osłonę przednią (patrz
instrukcja obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja").

•

Po zamontowaniu karty opcji należy ponownie założyć klawiaturę oraz osłonę
przednią (patrz instrukcja obsługi MOVIDRIVE® MDX60B/61B, rozdz. "Instalacja").

•

Kartę opcji należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i wyjmować dopiero
bezpośrednio przed montażem.

•

Kartę opcji należy trzymać za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj
żadnych elementów obwodu.

Podręcznik – Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe

17

6
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Montaż kart opcji DFE22B / DCS21B w MOVIDRIVE® MDX61B

6.2.2

Ogólny sposób postępowania przy montażu i demontażu karty opcji (MDX61B, wielkość 1 - 6)

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnąć uchwyt karty opcji
równomiernie (nie przekrzywiać!) z gniazda przyłączeniowego.
2. Odkręć na uchwycie obie śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej i zdejmij ją.
3. Zamontuj kartę opcji za pomocą 3 śrub mocujących pasujących w odpowiednie
otwory na uchwycie karty opcji.
4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą opcji, delikatnie dociskając
z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za
pomocą obydwu śrub mocujących.
5. Aby wymontować kartę opcji postępuj w odwrotnej kolejności.

18
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6.3

6

Podłączenie i opis zacisków opcji DFS22B

Numer
katalogowy

Opcja złącza fieldbus typu DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe: 1821 1844

WSKAZÓWKI

Widok z przodu
DFS22B

•

Opcja "Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe" możliwa jest tylko
w połączeniu z MOVIDRIVE® MDX61B, ale nie z MDX60B.

•

Opcję DFS22B należy podłączyć do gniazda przyłączeniowego fieldbus.

Opis

Zacisk/
Przełączniki DIP

Funkcja

DFS22B
RUN

3

GND

2

CL

1

CH

Wskazuje aktualny status opcji DFS22B.

LED BUS FAULT
(czerwona/żółta/zielona)

Wskazuje stan połączenia PROFINET IO.

X31: Przyłącze CAN-Bus

X31:3 GND
X31:2 CL
X31:1 CH

DGND
CAN Low
CAN High

AS
DEF IP

Auto-Setup dla pracy w trybie z bramką (bez funkcji)
Przywrócenie parametrowi adresu IP poniższej wartości
domyślnej:
• Adres IP: 192.168.10.4
• Maska podsieci: 255.255.255.0
• Bramka: 1.0.0.0
• Nazwa urządzenia PROFINET:
PNETDeviceName_MACID

X30: Przyłącze Ethernet
LED Link (zielona)
LED Activity (żółta)

X32

X30

X31

BUS
FAULT

LED RUN
(czerwona/żółta/zielona)

X32: Przyłącze Ethernet
LED Link (zielona)
LED Activity (żółta)

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

62186AXX

Przełączniki DIP
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Wskazówki montażowe i instalacyjne
Okablowanie złączy

6.4

Okablowanie złączy
Stosuj prefabrykowane, ekranowane złącza wtykowe RJ45 zgodnie z ISO/IEC 11801,
wydanie 2.0, kategoria 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

A

6

B
54174AXX

Rys. 1: Okablowanie złącza wtykowego RJ45

A = widok od przodu
B = widok od tyłu
[1] Pin 1 TX+ Transmit Plus
[2] Pin 2 TX– Transmit Minus
[3] Pin 3 RX+ Receive Plus
[6] Pin 6 RX– Receive Minus

Połączenie MOVIDRIVE® B – PROFINET
Aby podłączyć DFS22B należy połączyć złącze PROFINET X30 lub X32 (wtyk RJ45)
z ekranowanym przewodem skręconym parami (Twisted-Pair) według kategorii 5,
klasy D wg IEC 11801, wydanie 2.0.
Wbudowany przełącznik obsługuje topologię liniową i umożliwia stosowanie funkcji
Auto-Crossing

WSKAZÓWKI
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•

Zgodnie z IEEE 802.3 maksymalna długość przewodu dla 10/100 MBaud Ethernet
(10BaseT / 100BaseT) np. pomiędzy DFS22B i przełącznikiem wynosi 100 m.

•

W przypadku PROFINET IO poprzez VLAN-Tag do wymiany danych w czasie
rzeczywistym stosowane są posiadające priorytet Ethernet-Frames z oznaczeniem
Frame 8892hex. Dotyczy do przełączonych sieci. Przełączniki muszą obsługiwać
nadawanie priorytetów. Nie jest dopuszczalne stosowanie hubów. Transmisja
danych odbywa się w trybie pełnego duplexu z prędkością 100 MBit. Szczegółowe
informacje na temat oprzewodowania znajdują się w dokumencie "Przewodnik
instalacji PROFINET", wydanym przez organizację użytkowników PROFINET.
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6

Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus
Stosuj wyłącznie ekranowane kable i elementy przyłączeniowe, które spełniają wymogi
dla kategorii 5, klasy D zgodnie z ISO/IEC 11801, wydanie 2.0.
Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować
w warunkach otoczenia przemysłowego. Najlepsze właściwości ekranujące można
osiągnąć w następujący sposób:
•

Należy mocno dociągnąć ręcznie śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych
przewodów kompensacyjnych.

•

Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną.

•

Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni.

•

Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach.

•

Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle do kabli
mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach
kablowych.

•

W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe.

•

Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów
należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą.

•

Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych.

•

Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających.

STOP!
W przypadku różnic potencjałów na urządzeniach, przez ekran podłączony z obu stron
i połączony z potencjałem ziemi (PE), może płynąć prąd kompensacyjny. W takim
wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich
przepisów VDE.
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6.6

Adresowanie TCP / IP oraz podsieci

Wprowadzenie

Ustawienia adresu dla protokołu IP realizowane są za pomocą następujących
parametrów:
•

Adres IP

•

Maska podsieci

•

Bramka standardowa

Aby prawidłowo ustawić podane parametry, w niniejszym rozdziale przedstawiono
zasady adresowania oraz podziału sieci IP na podsieci.
Adres IP

Adres IP jest wartością 32-bitową, która pozwala na jednoznaczną identyfikację
urządzenia abonenckiego w sieci. Adres IP przedstawiany jest w postaci ciągu liczb
dziesiętnych, oddzielonych od siebie kropkami.
Przykład: 192.168.10.4
Każda liczba dziesiętna odpowiada jednemu bajtowi adresu (= 8 bitów) i może być
przedstawiana w postaci binarnej (→ poniższa tabela).
Bajt 1

Bajt 2

11000000

.

Bajt 3

10101000

.

Bajt 4

00001010

.

00000100

Adres IP składa się z adresu sieciowego i adresu urządzenia abonenckiego (→
poniższa tabela).
Adres sieciowy

Adres urządzenia abonenckiego

192.168.10

4

Klasa sieci oraz maska podsieci ustala, która część adresu IP określa sieć i która część
identyfikuje urządzenie abonenckie.
Adresy urządzeń abonenckich, które składają się wyłącznie z zer i jedynek (binarne) nie
są dopuszczalne, ponieważ odnoszą się one do sieci lokalnej lub do adresu transmisji.
Klasy sieci

Pierwszy bajt adresu IP określa klasę sieci i tym samym podział na adresy sieciowe oraz
adresy urządzeń abonenckich.
Zakres wartości
Bajt 1

Klasa sieci

Pełny adres sieciowy
(przykład)

Znaczenie

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = adres sieciowy
1.22.3 = adres urządzenia abonenckiego

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = adres sieciowy
52.4 = adres urządzenia abonenckiego

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = adres sieciowy
4 = adres urządzenia abonenckiego

Dla wielu sieci taki podział jest jednak niewystarczający. Dlatego stosuje się jawnie
ustawiane maski podsieci.
Maska podsieci

Maska podsieci pozwala na jeszcze bardziej szczegółowy podział klas sieci. Zarówno
maska podsieci jak i adres IP przedstawiane są w postaci ciągu liczb dziesiętnych,
oddzielonych od siebie kropkami. Każda liczba dziesiętna odpowiada jednemu bajtowi.
Przykład: 255.255.255.128
Każda liczba dziesiętna odpowiada jednemu bajtowi maski podsieci (= 8 bitów) i może
być przedstawiana w postaci binarnej (patrz poniższa tabela).
Bajt 1
11111111

22

Bajt 2
.

11111111

Bajt 3
.

11111111

Bajt 4
.

10000000
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Jeśli zapiszesz adres IP i adres maski podsieci jeden pod drugim, wówczas zobaczysz,
że w ustawieniu binarnym maski podsieci wszystkie jedynki ustalają część adresu
sieciowego, a wszystkie zera określają adres urządzenia abonenckiego (patrz poniższa
tabela).
Bajt 1
Adres IP

Maska podsieci

Bajt 2
.

168.

Bajt 3
.

10

Bajt 4

dziesiętny

192

.

128

binarny

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

dziesiętna

255

.

255

.

255

.

128

binarna

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Sieć klasy C z adresem 192.168.10. dzielona jest dalej przez maskę podsieci
255.255.255.128. Powstają dwie sieci z adresami 192.168.10.0 i 192.168.10.128.
Dopuszczalne adresy urządzeń abonenckich w obydwu sieciach są następujące:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Urządzenia abonenckie sieci ustalają poprzez logiczne połączenie adresu IP oraz maski
podsieci, czy partner komunikacyjny obecny jest w sieci lokalnej czy zewnętrznej. Jeśli
partner komunikacyjny znajduje się w innej sieci, wówczas aktywowana będzie bramka
standardowa.
Bramka
standardowa

Bramka standardowa obsługiwana jest poprzez 32-bitowy adres. 32-bitowy adres IP
przedstawiany jest w postaci ciągu liczb dziesiętnych, oddzielonych od siebie kropkami.
Przykład: 192.168.10.1
Bramka standardowa ustanawia połączenie z innymi sieciami. W ten sposób, sieciowe
urządzenie abonenckie, które ma komunikować się z innym urządzeniem abonenckim,
może stworzyć logiczne połączenie adresu IP z maską podsieci i określić, czy szukane
urządzenie abonenckie obecne jest w sieci lokalnej. W przeciwnym wypadku,
komunikacja nastąpi poprzez bramkę standardową (router), która musi być
zintegrowana w sieci lokalnej. Bramka standardowa przejmuje zadanie dalszej
transmisji pakietów danych.
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6.7

Ustawianie parametru adresu IP poprzez DCP

Pierwsze
uruchomienie

Parametry adresu IP w przypadku PROFINET IO zadawane są przez protokół "DCP
(Discovery and Configuration Protocol). DCP pracuje z nazwą urządzenia (Device
Name). Nazwa urządzenie jednoznacznie identyfikuje użytkownika PROFINET IO
w sieci. Nazwa jest ujawniana za pomocą kontrolera PROFINET IO-Controller
(sterowanie) podczas projektowania uczestnika i poprzez program projektujący
ustawiana na PROFINET IO-Device. Za pomocą nazwy urządzenie kontroler podczas
uruchamiania identyfikuje urządzenie i transmituje przynależny parametr adresu IP.
Dzięki temu nie jest konieczne ustawienie bezpośrednio przy Slave. Zasadniczy sposób
postępowania opisany jest w rozdziale "Projektowanie i uruchomienie" na przykładzie
SIMATIC STEP 7.

Resetowanie
parametru
adresu IP

Jeśli parametry adresu IP nie są znane i nie jest możliwy dostęp do falownika poprzez
złącze szeregowe lub panel sterowania DBG60B, można przywrócić parametrowi
adresu IP wartość domyślną za pomocą przełącznika DIP "Def IP".
W ten sposób opcja DFS22B zostanie przestawiona na następujące wartości domyślne:
•

Adres IP: 192.168.10.4

•

Maska podsieci: 255.255.255.0

•

Domyślna bramka: 1.0.0.0

•

Nazwa urządzenia PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Postępuje w podanej kolejności, aby przywrócić parametrowi adresu IP wartości
domyślne:
•

Odłącz napięcie sieciowe i zasilanie DC-24-V.

•

Na opcji DFS22B przestaw przełącznik DIP "Def IP" na "1".

•

Ponownie włącz napięcie sieciowe i zasilania DC-24-V.

•

Odczekaj, aż zostanie uruchomiona opcja DFS22B. Stan ten można rozpoznać po
zielonym kolorze diody LED "Run".

Teraz poprzez adres IP 192.168.10.4 możesz uzyskać dostęp do falownika. W celu
ustawienia nowego parametru adresu IP postępuj w następujący sposób:
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•

Korzystając z możliwości edycji ustawień sieciowych w systemie Windows należy
zmienić adres IP komputera, aby zarówno PC i DFS22B pracowały w podsieci
(np. zmieniony adres IP to 192.168.10.5).

•

Uruchom przeglądarkę internetową i wyświetl stronę główną dla opcji DFS22B lub
uruchom program MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Ustaw żądany parametr adresu.

•

Na opcji DFS22B przestaw przełącznik DIP "Def IP" na "0".

•

Nowe parametry adresu przejmowane są po wyłączeniu i ponownym włączeniu
urządzenia.
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6.8

Sposób postępowania po wymianie urządzeń
W przypadku włożenia karty pamięci wymienionego MOVIDRIVE® B w nowy
MOVIDRIVE® B, nowe urządzenie bez dodatkowych czynności rozpoznawane jest
przez PROFINET IO-Controller.

WSKAZÓWKA
Jeśli karta pamięci wymienionego urządzenia MOVIDRIVE® B nie zostanie wetknięta
do nowego urządzenia MOVIDRIVE® B, wówczas należy przeprowadzić ponowne
uruchomienie falownika lub załadować do nowego falownika MOVIDRIVE® B
zachowany zestaw parametrów. Za pomocą oprogramowania projektującego należy
ponownie ustawić nazwę urządzenia PROFINET IO. Postępować, jak w przypadku
pierwszego uruchomienia (patrz rozdział "Projektowanie PROFINET").
Jeśli wymieniana jest tylko opcja DFS22B, wówczas nie jest konieczne zastosowanie
żadnych dodatkowych środków.
Przy wymianie opcji DCS21B, należy stosować się do informacji zawartych
w podręczniku "MOVIDRIVE® MDX61B Moduł ochronny DCS21B/31B".

6.9

Wskazania robocze opcji DFS22B

6.9.1

Diody LED PROFINET
Na karcie opcji DFS22B znajdują się 2 diody świetlne, które wskazują aktualny stan
opcji DFS22B oraz systemu PROFINET.

DFS22B
RUN
BUS
FAULT
62345AXX

LED RUN

Dioda LED RUN sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki Bus.
Stan diody
LED RUN

Przyczyna błędu

Usuwanie błędów

Zielona

•
•

Osprzęt DFS22B OK.
Właściwa praca

–

Wył.

•

DFS22B nie jest gotowa do
eksploatacji.

Czerwona

•

Błąd osprzętu opcji DFS22B

•

Ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd
się powtarza, proszę skontaktować się
z serwisem SEW.

•

Ponownie włączyć urządzenie.
Za pomocą przełącznika DIP "DEF IP"
ustawić domyślny parametr adresu IP.
Jeśli błąd się powtarza, proszę
skontaktować się z serwisem SEW.

•

Ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd
się powtarza, proszę skontaktować się
z serwisem SEW.

Pulsuje
na zielono
Pulsuje
na żółto
•

Osprzęt opcji DFS22B nie uruchamia
się.

Żółta
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LED BUS-FAULT

Dioda LED BUS FAULT sygnalizuje stan systemu PROFINET IO.
Stan diody
BUS-FAULT

Przyczyna błędu

Usuwanie błędów

Wył.

•

Urządzenie PROFINET IO znajduje się
we stanie przesyłu danych
z PROFINET-Master (Data Exchange).

-

Pulsuje
na zielono
Pulsuje zielona/
czerwona

•

Aktywowana została funkcja
kontrolnego migania dla projektowania
PROFINET IO-Controller, która
pozwala na optyczną identyfikację
urządzenia abonenckiego.

-

Czerwona

•

Nastąpiła awaria połączenia
z PROFINET IO-Controller.
PROFINET IO-Device nie rozpoznaje
żadnego połączenia (link)
Przerwanie magistrali
PROFINET-IO-Controller nie działa

•

Do konfiguracji osprzętu w STEP 7
podłączony został niewłaściwy moduł.

•

•
•
•
Żółta
Pulsuje na żółto

Przełączyć konfigurację osprzętu
STEP 7 w stan ONLINE i
przeprowadzić analizę stanu
podzespołów dla gniazd
przyłączeniowych PROFINET
IO-Device.

Zintegrowane w złączach wtykowych RJ45 (X30, X32) diody LED Link (zielona)
i Activity (żółta) sygnalizują aktualny stan połączenia Ethernet.

LED "Link"

X30

Dioda LED
Link/Activity

•

•
•

Sprawdzić podłączenie PROFINET
z opcją DFS22B
Sprawdzić PROFINET IO-Controller
Sprawdzić okablowanie sieci
PROFINET

X32

LED "Activity"

61880AXX

LED / stan

Znaczenie

Link / zielona

Obecne połączenie Ethernet.

Link / wył.

Brak połączenia Ethernet.

Activity / żółta

Odbywa się przesył danych poprzez Ethernet.

WSKAZÓWKI
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•

Ponieważ oprogramowanie karty opcji DFS22B potrzebuje ok. 10 sekund na
inicjalizację, to w tym czasie na wyświetlaczu 7-segmentowym urządzenia
MOVIDRIVE® B pokazywany będzie stan "0" (falownik nie gotowy do pracy).

•

Dioda LED "RUN" na karcie opcji DFS22B świeci się na zielono.
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7

Projektowanie i uruchomienie
W niniejszym rozdziale opisano, jak należy projektować falownik MOVIDRIVE® B
z kartą opcji DFS22B. Do projektowania opcji DFS22B z MOVIDRIVE® B
wykorzystywany jest następujący plik GSD:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
W tym pliku GSD zawarty jest opis urządzenia dla eksploatacji opcji DFS22B,
wbudowanej w MOVIDRIVE® B.

7.1

Projektowanie kontrolera PROFINET IO
W niniejszym rozdziale opisano sposób projektowania urządzenia MOVIDRIVE® B
z PROFINET, przy użyciu aktualnego pliku GSD. Projektowanie opisane jest na przykład
na podstawie programu projektującego Simatic Manager z Simatic CPU 315F 2 PN/DP.

Inicjalizowanie
pliku GSD

•

Uruchomić STEP 7 HWCONFIG i wybrać w menu [Extras] punkt [Install new
GSD file] (instaluj nowy plik GSD).

•

W oknie dialogowym wybrać plik "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2PortsJJJJMMTT.xml" z płyty CD "Software ROM 7". "JJJJMMTT" oznacza datę pliku.
Poprzez przycisk "Find" można ustawić żądany katalog. Wybór potwierdzić
kliknięciem na [OK].

•

Podłączanie SEW-PROFINET-IO DFS22 B znajduje się na ścieżce [Additional Field
Devieces] / [Drives] / [SEW] / [ DFE/DFS(2Ports)] (dodatkowe urządzenia peryferyjne /
napędy).

WSKAZÓWKA
Aktualną wersję pliku GSD można pobrać
(www.sew-eurodrive.de), w rubryce "Software".
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7.1.1

Przypisywanie nazwy urządzenia PROFINET
Zanim PROFINET-IO-Device nawiąże komunikację z PROFINIET-IO-Controller,
konieczne jest przypisanie nazwy urządzenia.
Ogólny sposób postępowania przedstawiony został na przykładzie SIMATIC STEP 7.
•

Wybrać w STEP 7 HWCONFIG punkt menu [PLC] / [Ethernet] / [Select Ethernet
Node ...] (wybór urządzenia abonenckiego).

11738AEN

•

Kliknąć na "Find". Dostępny jest przegląd wszystkich uczestników PROFINET IO, do
których można uzyskać dostęp online za pomocą narzędzia projektowego.

•

Wybrać żądanego uczestnika. Uczestnik SEW pojawia się w punkcie typ
urządzenia [2] jako "SEW-MDX61B+DFS22B" (→ następna ilustracja). Nazwa
urządzenia [3] ustawiona jest fabrycznie na "PNETDeviceName" i dopasowywana
jest przez użytkownika do właściwości instalacji. Kilka MDX61B może się różnić
wyświetlanymi adresami MAC. Adres MAC naklejony jest na opcję DFS22B.
Poprzez przycisk [Flash] [1] (miganie) można przy wybranej opcji DFS22B
uruchomić migającą zieloną diodę LED statusu i w taki sposób sprawdzić dokonany
wybór.
[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN
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[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Przycisk "Close" (zamknij)

[2]

Pole "Device name" (nazwa urządzenia)

[3]

Przycisk "Assign IP Configuration" (przydziel konfigurację IP)

[4]

Pole "Subnet mask" (maska podsieci)

[5]

Pole "IP address" (adres IP)

[6]

Przycisk "Browse" (szukaj)

[7]

Pole "Router address" (adres routera)

[8]

Przycisk "Assign name" (przydziel nazwę)

[9]

Przycisk "Reset"

•

Wpisać nazwę urządzenia w polu "Device name" [2] (nazwa urządzenia) i nacisnąć
przycisk [Assign name] [8] (przydziel nazwę). Nazwa urządzenia przekazywana jest
teraz do urządzenia i w nim zapisywana. Nazwa może posiadać maks. 255 znaków.

•

Przydzielić adres IP [5] i wpisać maskę podsieci [4], a w razie konieczności adres
routera [7]. Nacisnąć przycisk [Assign IP Configuration] [3]. Alternatywnie, adres IP
może być pobrany również z serwera DHCP.
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WSKAZÓWKA
IO-Controller nie może jeszcze znajdować się w cyklicznej wymianie danych
z IO-Device.

•

•

7.1.2

Nacisnąć ponownie przycisk [Browse] [6] (szukaj), aby sprawdzić, czy ustawienia
zostały przejęte.
Nacisnąć na przycisk [Close] [1].
Za pomocą przycisku [Reset] [9] można kasować nazwy urządzenia dla opcji
DFS22B, w sposób online. Po takiej operacji konieczne jest przeprowadzenie
ponownego uruchomienia opcji DFS22B.

Projektowanie połączenia PROFINET-IO z DFS22B

Zakładanie
nowego projektu

Uruchomić Simatic-Manager i założyć nowy projekt. Wybrać typ sterownika i wstawić
żądane moduły. W szczególności zalecane są moduły operacyjne OB82, OB86
i OB122.
Moduł OB82 zapewnia, że sterownik w przypadku tak zwanych alarmów
diagnostycznych nie przechodzi na "STOP". Moduł OB86 wskazuje awarię
decentralnych urządzeń peryferyjnych. Moduł OB122 jest wywoływany, gdy sterownik
nie może uzyskać dostępu do danych uczestnika decentralnych urządzeń
peryferyjnych. Może to nastąpić np. wtedy, gdy DFS22B jest gotowe do pracy później
niż sterownik.
•
•

•

Uruchomić STEP 7 HWCONFIG i wybrać w szafie sterowniczej gniazdo
przyłączeniowe PROFINET IO.
Poprzez menu kontekstowe prawego przycisku myszy wstawić nowy PROFINET
IO-System. Ustawić przy tym adres IP PROFINET IO-Controller. Przyciskiem
[Ethernet] wstawić nowy PROFINET-Subsystem.
Otworzyć katalog sprzętu [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] / [Drives] /
[SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]

62341AEN
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•

Wpis "MDX61B+DFS22B" [2] należy przeciągnąć za pomocą myszy do pola
PROFINET IO/System i przydzielić nazwę stacji PROFINET.
Nazwa ta musi być taka sama jak nazwa urządzenia PROFINET ustawiona na opcji
DFS22B.

•

Skasuj wpis dla Slot 2, aby możliwe było projektowanie dla danego zastosowania.
Wybrać konfigurację danych procesowych konieczną dla Twojego zastosowania.

WSKAZÓWKA
•

Opcja PROFIsafe może być konfigurowana tylko z opcjami DFS21B lub DFS22B.

•

Gniazdo Slot 1 opcji DFS22B może być konfigurowane tylko z opcją DCS21B.

•

Należy podać adres I/O i urządzeń peryferyjnych dla skonfigurowanego formatu
danych i zapisać konfigurację.

•

Rozszerz swój program użytkownika o wymianę danych z nowymi urządzeniami.

•

Przesyłanie danych procesowych będzie odbywało się jednostajnie. Funkcje
systemowe SFC14 oraz SFC15 mogą być wykorzystywane do przesyłu danych
procesowych.

•

Do projektowania z PROFINET wykorzystywany jest model Slot. Każdy Slot
(gniazdo) przypisany jest do złącza komunikacyjnego DFS22B.

[1]

[2]

62342AEN

Slot 1: Opcja PROFIsafe [1] (tylko w połączeniu z opcją DFS22B). W przypadku
zastosowania opcji DFS22B z opcją DCS21B należy skonfigurować parametr
"F-module I/O (8 byte)".
Slot 2: Kanał danych procesowych [2]. Ilość danych procesowych, które wymieniane
są cyklicznie pomiędzy PROFINET IO-Controller a PROFINET IO-Device.
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Konfiguracja
urządzeń
abonenckich

Po wykonaniu konfiguracji poszczególnych gniazd przyłączeniowych (Slot) należy
wprowadzić dalsze ustawienia dla dodanych urządzeń abonenckich. Dwukrotne
kliknięcie na symbol nowego urządzenia abonenckiego powoduje wyświetlenie
następującego okna dialogowego.
[2]

[1]

[4]

[3]

62343AEN

•
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[1]

Zakładka "General" (informacje ogólne)

[2]

Zakładka "IO Cycle" (cykl IO)

[3]

Pole "Ethernet"

[4]

Przycisk "Device name" (nazwa urządzenia)

W zakładce "General" [1], w polu "Device name" [4] należy wprowadzić przydzieloną
wcześniej nazwę urządzenia. Należy zwrócić przy tym uwagę na prawidłową
pisownię liter.
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•

Aby wprowadzić przydzielony wcześniej adres IP (patrz poniższa ilustracja), należy
kliknąć w polu "Node / PN IO system" na przycisk [Ethernet] [3].

11739AEN

•

W zakładce "IO cycle" [2] ustawiany jest czas aktualizowania, w którym urządzenia
abonenckie aktualizują swoje dane procesowe. Opcja DFS22B, która wbudowana
jest w MOVIDRIVE® B, obsługuje minimalny czas aktualizowania rzędu 2 ms (patrz
poniższa ilustracja).

11740AEN

Podręcznik – Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe

33

7

Projektowanie i uruchomienie
Projektowanie kontrolera PROFINET IO

Start sterowania

Załadować projektowanie do Simatic S7 i uruchomić moduł. Teraz powinna zgasnąć
dioda LED błędu sterowania.
Diody LED dla opcji DFS22B powinny sygnalizować następujące stany:
•

LED RUN: świeci się na zielono

•

LED BUS FAULT: wył.

•

LED Link i Activity: migotanie

W przeciwnym razie sprawdzić projektowanie, w szczególności nazwę urządzenia
i adres IP uczestnika.

34
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7.1.3

Przykład projektowania dla konfiguracji danych procesowych urządzenia MOVIDRIVE® B
Na tym przykładzie przedstawiono pozycjonowanie napędu poprzez MOVIDRIVE® B.
Do tego celu można zastosować moduł aplikacyjny "Rozszerzone pozycjonowanie
magistrali".
Wymiana informacji pomiędzy sterownikiem PLC a falownikiem odbywa się za pomocą
6 danych procesowych.

IO-Controller:
np. PLC

Wyjścia

Wejścia

IO-Device:
np. falownik

6 Wyjściowe dane procesowe 

Opóźnienie

Zad.Przyspie-Przyspie
Zad.pręd.
szenie obrotowa
szenie

Rzecz.
Słowo–
Status
Słowo
Rzecz.
–
pozycja
Słowo
statusowe
statusowe

Rzecz.
Rzecz.
–
pozycja

Pozycja
Pozycja
Pozycja
Pozycja
docelowa
docelowa docelowa

Control
Słowo

Rzecz.
Rzecz.
–
Wyjściowy–Obciążenie
–
Wyjściowy
pręd.
pręd. obrotowa
prąd
urządzenia
urządzenia
prąd
obrotowa

 6 Wejściowe dane procesowe
62347APL

Poniższa ilustracja przedstawia odpowiednią konfigurację PROFINET.

11742AEN
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7.2

Ustawienie falownika MOVIDRIVE® MDX61B
Dla zwykłego trybu fieldbus konieczne jest przeprowadzenie następujących ustawień.

11638AEN

®

Do sterowania falownikiem MOVIDRIVE B poprzez PROFINET IO, musi on zostać
uprzednio ustawiony na źródło sterowania (P101) i źródło wartości zadanych (P100) =
FIELDBUS. Dzięki zmianie ustawienia na FIELDBUS, falownik MOVIDRIVE® B będzie
sparametryzowany na przejmowanie wartości zadanych z PROFINET IO. Na
zakończenie falownik MOVIDRIVE® B zareaguje na wyjściowe dane procesowe
przesłane od nadrzędnego urządzenia sterującego.
Po zainstalowaniu karty opcji PROFINET IO, falownik MOVIDRIVE® B może być
natychmiast parametryzowany poprzez system PROFINET IO, bez dodatkowych
ustawień. Dzięki temu, po włączeniu można przykładowo ustawić wszystkie parametry
przez urządzenie Master. Dla sterowania nadrzędnego aktywacja źródła sterowania
i wartości zadanych fieldbus zostanie zasygnalizowana za pomocą bitu "Aktywny tryb
fieldbus" w słowie statusowym.
Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego falownik MOVIDRIVE® B dla sterowania poprzez
system fieldbus powinien być dodatkowo odblokowany po stronie zacisków. W takim
przypadku należy okablować zaciski i zaprogramować je tak, aby falownik mógł zostać
odblokowany poprzez zaciski wejściowe. Najprostszym sposobem na odblokowanie
falownika MOVIDRIVE® B po stronie zacisków, jest np. podłączenie przewodów zacisku
wejściowego DIØØ (Funkcja/BLOKADA STOPNIA MOCY) z sygnałem +24 V oraz
zaprogramowanie zacisków wejściowych DIØ1...DIØ7 na BRAK FUNKCJI.
Dodatkowe ustawienia parametrów dla pracy z DCS21B

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje zawarte są w podręczniku "MOVIDRIVE® MDX61B Opcja
modułu ochronnego DCS21B/31B".
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7.3

Projektowanie PROFIsafe z STEP 7

Projektowanie
właściwości
PROFIsafe

•
•

Aby możliwe było wykorzystanie funkcji bezpieczeństwa kombinacji opcji
DFS22B/DSC21, należy w Slot 1 skonfigurować "F-module I/O (8 byte)".
Zaznaczyć Slot 1 i skasować wpis "Slot not used". Następnie przeciągnąć wpis
"F-module I/O (8 byte)" [2] na Slot1 [1].

[2]
[1]

62344AEN

•

Parametryzację właściwości PROFIsafe (patrz poniższa ilustracja) można wykonać
w konfiguracji osprzętu. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie na wpis "F-module I/O
(8 byte)" w Slot 1 [1].

11743AEN
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7.3.1

Opis parametrów F
Opcja DFS22B przekazuje do opcji DCS21B informację protokołową PROFIsafe
poprzez magistralę CAN (kabel DAE34B). W opcji DCS21B realizowana jest analiza
protokołowa dla PROFIsafe.

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje zawarte są w podręczniku "MOVIDRIVE® MDX61B Opcja
modułu ochronnego DCS21B/31B".

Przy uruchamianiu systemu fieldbus lub systemu sieciowego, wszystkie parametry
ochronne dla pracy w trybie PROFIsafe przesyłane są w jednym bloku parametrów F
z Busmaster do opcji PROFIsafe DCS21B urządzenia MOVIDRIVE® B. Sprawdzana
jest przy tym dodatkowo zgodność parametrów dla opcji. Dopiero po odebraniu
pozytywnego potwierdzenia dla tego bloku parametrów F, opcja PROFIsafe rozpocznie
wymianę danych (DataExchange) z Busmaster. Poniżej wymienione zostały parametry
ochronne, które przesyłane są do opcji PROFISafe DCS21B.
W zależności od zastosowanego systemu Bus, udostępniane są następujące
parametry.
Parametry F PROFIsafe

System Bus
PROFINET IO

Parametr "F_SIL"

F_Check_SeqNr

brak

F_SIL

fix

F_CRC_Length

fix

F_Par_Version

fix

F_Source_Add

fix

F_Dest_Add

możliwy do ustawienia

F_WD_Time

możliwy do ustawienia

Ten parametr pozwala wszystkim urządzeniom abonenckim F, kontrolować za pomocą
F-Host zgodność klasy ochronnej. W zależności od stopnia ryzyka i zagrożenia, we
wszystkich przypadkach odnoszących się do bezpieczeństwa, obwody prądowe różnią
się klasą ochrony od SIL 1 do SIL 3 (SIL = Safety-Integrity-Level).
Za pomocą opcji DCS21B przeprowadzane są następujące ustawienia:
•

Parametr
"F_CRC_Length"

F_SIL = SIL 3

W zależności od długości danych użytkowych F (wartości procesowe) oraz od wersji
PROFIsafe, konieczne jest zastosowanie wartości kontrolnej CRC o różnej długości.
Ten parametr informuje komponenty F o oczekiwanej długości klucza CRC2
w telegramie bezpieczeństwa.
Opcja DCS21B wykorzystuje długość danych użytkowych poniżej 12 bajtów, dzięki
czemu PROFIsafe V2 może wykorzystywać 3-bajtowe-CRC.
Za pomocą opcji DCS21B przeprowadzane są następujące ustawienia:
•

Parametr
"F_Par_Version"

38

F_CRC_Length = 3 bajty CRC (tylko przy PROFIsafe V2)

Ten parametr pozwala zidentyfikować wersję PROFIsafe obsługiwaną przez opcję
DCS21B. W przypadku MOVIDRIVE® z PROFINET, obsługiwany jest tylko PROFIsafe V2.
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Parametr
"F_Source_Add"

7

Adresy PROFIsafe stosowane są dla jednoznacznej identyfikacji źródła
(F_Source_Add) i celu (F_Dest_Add). Połączenie adresu źródła i celu musi być zgodne
z wymogami sieci i stacji. Przydzielenie adresu źródła F_Source_Add przeprowadzane
jest niezależnie od projektowania mastera i automatycznie za pośrednictwem STEP7.
Dla parametru "F_Source_Add" można wprowadzić wartość w zakresie od 1 do 65534.
Tego parametru nie można zmienić bezpośredni w STEP7-HW-CONFIG.

Parametr
"F_Dest_Add"

Za pomocą tego parametru przedstawiany jest adres PROFIsafe opcji DCS21B, który
ustawiony został wcześniej na MOVISAFE® ASSIST.
Dla parametru "F_Dest_Add" można wprowadzić wartość w zakresie od 1 do 65534.

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje zawarte są w podręczniku "MOVIDRIVE® MDX61B Opcja
modułu ochronnego DCS21B/31B".

Parametr
"F_WD_Time"

Ten parametr definiuje czas nadzoru w opcji DCS21B.
W granicach czasu nadzoru należy oczekiwać przesłania z F-CPU ważnego
i aktualnego telegramu bezpieczeństwa. W innym wypadku, opcja DCS21B przechodzi
w stan bezpieczny.
Należy ustawić na tyle długi przedział czasowy dla funkcji nadzoru, aby opóźnienie
telegramu było tolerowane przez system komunikacji, z drugiej strony zaś na tyle krótki,
aby wybrana aplikacja bezpieczeństwa mogła spełnić swoje zadanie bez żadnych
ograniczeń.
Dla opcji DCS21B można podać parametr "F_WD_Time" w 1-ms-krokach, od 1 ms do
10 sek.
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7.3.2

Diagnoza bezpieczeństwa (safety) za pomocą PROFINET
Stan komunikacji PROFIsafe oraz komunikaty o błędach opcji DFS sygnalizowane są
na PROFINET IO-Controller i mogą być tam również diagnozowane.

Komunikaty
diagnostyczne
PROFIsafe Layer

W poniższej tabeli przedstawiono komunikaty diagnostyczne dla PROFIsafe-Layer
Bajt 11
0hex / 0dez

Tekst diagnozy PROFINET
(polski)

Tekst diagnozy PROFINET
(angielski)

Brak błędu

---

40hex / 64dez

F_Dest_Add nie jest zgodny

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dez

F_Dest_Add nieprawidłowy

F_Dest_Add not valid

42hex / 66dez

F_Source_Add nieprawidłowy

F_Source_Add not valid

43hex / 67dez

F_WD_Time wynosi 0 ms

F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dez

F_SIL Level większy max SIL Level

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dez

Błędna F_CRC_Length

F_CRC_Length does not match

46hex / 70dez

Nieprawidłowa wersja parametru F

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dez

Błąd CRC1

CRC1-Fault

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje na temat znaczenia i sposobów usuwania komunikatów
o błędach umieszczono w podręcznikach dla PROFINET IO-Controller.
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Wprowadzenie

I

8

0

Za pomocą PROFINET IO klasyczna komunikacja osiąga poziom technologii
Fast-Ethernet jako fizycznego medium transmisji. Obsługiwana jest zarówno
komunikacja procesowa w czasie rzeczywistym, jak i otwarta komunikacja poprzez
Ethernet TCP/IP. PROFINET rozróżnia trzy klasy komunikacji, które różnią się od siebie
pod kątem wydajności i funkcjonalności.
Trzy klasy
komunikacji

•

TCP/IP
Otwarta komunikacja Ethernet-TCP/IP bez wymagań czasu rzeczywistego
(np. technologia web).

•

RT (Real Time)
Wymiana danych IO pomiędzy urządzeniami automatyzacji w czasie rzeczywistym
(> 1 ms).

•

IRT (Isochronous Real Time)
Izochroniczna komunikacja w czasie rzeczywistym do synchronizowanej wymiany
danych IO (np. dla zastosowań Motion-Control; nie w przypadku opcji DFS22B).

Opcja DFS22B spełnia wymagania klasy PROFINET RT i oferuje otwartą komunikację
poprzez TCP/IP lub UDP/IP.
Trzy typy
urządzeń

PROFINET IO rozróżnia trzy typy urządzeń "IO-Controller", "IO-Device" i "IO-Supervisor".
•

IO-Controller
IO-Controller przejmuje funkcję Master dla cyklicznej wymiany danych IO
z decentralnymi urządzeniami peryferyjnymi i jest z reguły realizowane jako złącze
komunikacyjne układu sterowania. Porównywalne jest z PROFIBUS-DP-Master
klasy 1. W jednym systemie PROFINET IO może występować wiele IO-Controller.

•

IO-Device
Jako IO-Device określane są wszystkie urządzenia peryferyjne przy PROFINET IO,
sterowane przez IO-Controller, np. E/A, napędy, grupy zaworów itp. IO-Devices są
porównywalne z uczestnikami PROFIBUS-DP-Slave. Opcja DFS22B to PROFINET
IO-Device.

•

IO-Supervisor
Jako IO-Supervisor określane są urządzenia programujące / komputery z odpowiednimi
narzędziami inżynieryjnymi / diagnostycznymi. IO-Supervisor posiadają dostęp do
danych procesowych i parametrów oraz informacji alarmowych i diagnostycznych.
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Model
komunikacyjny

Model komunikacyjny PROFINET IO opiera się na wieloletnich doświadczeniach
z PROFIBUS DP-V1. Procedura dostępu Master-Slave została odtworzona na
podstawie modelu Provider-Consumer.
Do transmisji danych pomiędzy IO-Controller i IO-Devices stosowane są różne kanały
komunikacyjne. Cykliczne dane IO oraz alarmy sterowane zdarzeniami transmitowane
są przez kanał czasu rzeczywistego. Do parametryzowania, konfiguracji i informacji
diagnostycznych stosowany jest kanał standardowy na bazie UDP/IP.

Model urządzenia

Jako moduł urządzenia został rozszerzony znany z PROFIBUS DP sposób
postrzegania decentralnych urządzeń peryferyjnych. Model urządzenia bazuje na
mechanizmach Slot i Subslot, za pomocą których mogą być realizowane modułowe
urządzenia z gniazdami dla modułów i submodułów. Moduły reprezentowane są przez
slot, a submoduły przez subslot. Te mechanizmy umożliwiają logiczną modularyzację,
np. dla systemu napędowego (patrz kolejna ilustracja).

58645AXX
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Pojedyncza oś napędowa przedstawiana jest w PROFINET IO jako moduł. W tym
module mogą się znajdować różne submoduły. Submoduły definiują przy tym złącze
danych procesowych do IO-Controller lub partnera ruchu poprzecznego. Posiadają
jakość Provider lub Consumer. Dla systemów wieloosiowych, posiadających wspólne
złącze PROFINET IO, ten model oferuje możliwość wetknięcia do jednego IO-Device
kilku modułów. Także wtedy każdy moduł reprezentuje poszczególną oś. Gniazdo 0
(Slot 0) wykonane jest jako Device Access Point (DAP) i zasadniczo reprezentuje
IO-Device.

8.2

Zintegrowany przełącznik Ethernet-Switch
Za pomocą zintegrowanego przełącznika Ethernet-Switch można obsługiwać strukturę
liniową znaną z techniki magistrali fieldbus. Możliwe są również inne struktury bus, jak
np. gwiazda lub drzewo. Struktury pierścieniowe nie są obsługiwane.

WSKAZÓWKI
Liczba podłączonych liniowo przełączników Industrial Ethernet-Switch ma wpływ na
czas przetwarzania telegramu. Jeśli telegram zakończy swój cykl w urządzeniach,
wówczas czas przetwarzania telegramu opóźniony zostanie przez funkcję
Store & Forward przełącznika Ethernet-Switch:
•

w przypadku długości telegramu 64 bajty, o ok. 10 µs (przy 100 Mbit/s)

•

w przypadku długości telegramu 1500 bajty, o ok. 130 µs (przy 100 Mbit/s)

Oznacza to, że im więcej urządzeń musi wykonać pełny cykl, tym dłuższy jest czas
trwania telegramu.
Auto-Crossing

Obydwa porty skierowane za zewnątrz przełącznika Ethernet posiadają funkcję
Auto-Crossing. Oznacza to, że zarówno kabel Patch jak i Cross-Over można użyć do
połączenia z kolejnym urządzeniem abonenckim Ethernet.

Autonegotiation

W trakcie nawiązywania połączenia z następnym urządzeniem abonenckim, obydwa
urządzenia abonenckie Ethernet ustalają szybkość transmisji oraz tryb Duplex. Obydwa
porty Ethernet dla połączenia z PROFINET obsługują przy tym funkcję
"Autonegotiation" i pracują z określoną szybkością transmisji rzędu 100 Mbit lub 10 Mbit
w trybie pełnego duplexu lub półduplexu.

WSKAZÓWKA
Sieci PROFINET IO powinny pracować z szybkością transmisji 100 Mbit w trybie
pełnego duplexu.

Nadzór
stanu LINK

Obydwa porty pozwalają na kontrolę stanu LINK. Funkcje te można ustawić za pomocą
konfiguracji osprzętu STEP-7, w następujący sposób:
•

W STEP 7 wybierz gniazdo 0.

•

W menu kontekstowym wybierz punkt [Objekt properties] (właściwości obiektu).

•

Wybierz rejestr "Parameter".

Ustaw funkcję nadzoru tylko dla portu, za pomocą którego pakiety danych przesyłane
są do kolejnych urządzeń abonenckich, ale nie do układu sterowania. Jeśli przy
uruchomieniu funkcji nadzoru rozpoznany zostanie stan LINK DOWN dla tego portu,
wówczas PROFINET Device wyśle alarm diagnostyczny do układu sterowania za
pośrednictwem innego portu (patrz rozdz. "Alarmy").
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8.3

Konfiguracja danych procesowych
Opcja DFSxxB obsługuje funkcje PROFISafe za pośrednictwem gniazda 1 (Slot 1).
W przypadku gniazda 2 (Slot 2) można konfigurować z 1 do 10 słowami procesowymi
WEJ./WYJ. Po włączeniu urządzenia i przed nawiązaniem komunikacji przez
IO-Controller konfiguracja opiera się na 3 słowach danych procesowych E/A.
Konfigurację można zmieniać podczas nawiązywania komunikacji przez IO-Controller.
Aktualna konfiguracja wyświetlana jest na Konfiguracja P090 PD.

Dopuszczalne
konfiguracje

ID

Długość danych procesowych

101

1 słowo danych procesowych E/A

102

2 słowa danych procesowych E/A

103

3 słowa danych procesowych E/A

104

4 słowa danych procesowych E/A

105

5 słów danych procesowych E/A

106

6 słów danych procesowych E/A

107

7 słów danych procesowych E/A

108

8 słów danych procesowych E/A

109

9 słów danych procesowych E/A

110

10 słów danych procesowych E/A

DAP (Device Access Point) posiada ID 100 (Slot 0, Subslot 1)
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8.4

Sterowanie falownikiem MOVIDRIVE® MDX61B
Sterowanie falownikiem odbywa się poprzez kanał parametrów procesowych
z długością do 10 słów danych procesowych WEJ/WYJ. Te słowa danych procesowych
odtwarzane będą np. przy zastosowaniu sterowania z programowaną pamięcią jako
PROFINET IO-Controller na WEJ./WYJ. lub w strefie peryferyjnej sterowania i przez to
mogą być użytkowane w zwykły sposób.
PA 3
PA 2
PA 1

PA 1

PA 2

PA 3

PA 10

PE 1

PE 2

PE 3

PE 10

[1]

PW160
PW158
PW156

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156

PE 3
PE 2
PE 1
62321AXX

Rys. 2: Mapowanie danych PROFINET w zakresie adresu PLC
[1]

Zakres adresu PLC

PE1 ... PE10

Wejściowe dane procesowe

PA1 ... PA10

Wyjściowe dane procesowe

WSKAZÓWKA
Szczegółowe informacje na temat sterowania poprzez kanał danych procesowych,
w szczególności odnośnie kodowania słowa sterującego i statusowego zawarto
w podręczniku dla profilu urządzenia MOVIDRIVE®.
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8.4.1

Przykład sterowania SIMATIC S7 z MOVIDRIVE® MDX61B
Sterowanie falownikiem za pomocą Simatic S7 następuje w zależności od wybranej
konfiguracji danych procesowych albo bezpośrednio poprzez polecenia ładowania
i transferu albo poprzez specjalne funkcje systemowe SFC 14 DPRD_DAT und SFC15
DPWR_DAT.
Zasadniczo przesyłane muszą być w przypadku SIMATIC S7 dane o długości 3 bajtów
lub więcej niż 4 bajtów poprzez funkcje systemowe SFC14 i SFC15.
Nowsze układy sterowania SIMATIC obsługują spójny transfer danych, również bez
zastosowania funkcji systemowych SFC14/15.
Dlatego obowiązująca jest następująca tabela.

8.4.2

Konfiguracja danych
procesowych

STEP-7-dostęp przez

1 PD

Polecenia ładowania i transferu

2 PD

Polecenia ładowania i transferu

3 PD

Funkcje sterowania SFC14/15 (długość 6 bajtów)

6 PD

Funkcje sterowania SFC14/15 (długość 12 bajtów)

10 PD

Funkcje sterowania SFC14/15 (długość 20 bajtów)

PROFINET-Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Jeśli dojdzie do zakłócenia lub przerwania przesyłu danych poprzez PROFINET,
w urządzeniu MOVIDRIVE® mija czas zadziałania nadzoru (jeśli został skonfigurowany
w kontrolerze IO). Dioda LED BUS FAULT zapala się lub pulsuje i sygnalizuje, że nie
są odbierane żadne nowe dane użytkowe. Jednocześnie MOVIDRIVE® realizuje
wprowadzoną za pomocą P831 Reakcja fieldbus na Timeout reakcję na błąd.
P819 fieldbus Timeout wskazuje ustawiony przez IO-Controller przy uruchamianiu
PROFINET czas kontroli zadziałania. Zmiana tego czasu Timeout może być dokonana
tylko poprzez IO-Controller. Zmiany wprowadzane z klawiatury wzgl. poprzez
MOVITOOLS® są wprawdzie wyświetlane, lecz nie są efektywne i przy kolejnym
rozruchu PROFINET są kasowane.

8.4.3

Reakcja fieldbus Timeout (MOVIDRIVE® MDX61B)
Za pomocą parametru P831 reakcja fieldbus timeout parametryzowana jest reakcja na
błędy, która wyzwalana jest poprzez funkcję nadzoru Timeout fieldbus.
Sparametryzowane w tym miejscu ustawienie musi być logiczne w stosunku do
ustawień systemu Master (S7: nadzór zadziałania).
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8.5

Przykład programu dla SIMATIC S7
WSKAZÓWKA
Przykład ten pokazuje, na zasadzie bezpłatnej usługi specjalnej, jedynie ogólne
zasady tworzenia programu PLC. Za treść przykładu programowania nie można zatem
wziąć odpowiedzialności.

Dla tego przykładu urządzenie MOVIDRIVE® projektowane jest poprzez konfigurację
danych procesowych "3 PD" na adresy wejściowe PEW576... i adresy wyjściowe
PAW576...
Przyłączany jest podzespół danych DB 3 z ok. 50 słowami danych.
Wraz z wywołaniem funkcji systemowej SFC14 wejściowe dane procesowe, słowa
danych 0, 2 i 4 kopiowane są do podzespołu danych DB3. Po obróbce programu
sterującego wraz z wywołaniem funkcji SFC15 wyjściowe dane procesowe słów danych
20, 22 i 24 kopiowane są na adres wyjściowy PAW 576... .
Przy parametrze RECORD należy zwrócić uwagę na podanie długości w bajtach. Musi
się ona zgadzać ze skonfigurowaną długością
Dalsze informacje na temat funkcji systemowych znajdziesz w pomocy online dla
STEP 7.

//Początek cyklicznej obróbki programu w OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = kopiowanie danych PE z falownika do DB3, słowa 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//Read IO Device Record
LADDR
:= W#16#240
//Adres wejściowy 576
RET_VAL := MW 30
//Wynik w słowie sygnalizacyjnym 30
RECORD
:= P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Wskazówka
NETWORK
TITLE = program PLC z aplikacją
// Program PLC wykorzystuje dane procesowe w DB3 do
// sterowania napędem
Ładowanie L DB3.DBW 0
Ładowanie L DB3.DBW 2
Ładowanie L DB3.DBW 4

//PE1 (słowo statusowe 1)
//PE2 (wartość rzeczywista prędkości obrotowej)
//PE3 (brak funkcji)

L W#16#0006
T DB3.DBW 20 //6hex zapisać na PA1 (słowo sterujące = zezwolenie)
L 1500
T DB3.DBW 22 //1500dez zapisać na PA2 (wartość zadana prędkości obrotowej =
300 1/min)
L W#16#0000
T DB3.DBW 24 //0hex zapisać na PA3 (jednakże brak funkcji)
//Koniec cyklicznej obróbki programu w OB1
NETWORK
TITLE = kopiowanie danych PA z DB3, słowa 20/22/24 do falownika
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//WRITE IO Device Record
LADDR := W#16#240
//Adres wyjściowy 576 = 240hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Wskaźnik na DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Wynik słowa sygnalizacyjnego 32
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8.6

Alarmy PROFINET na przykładzie MOVIDRIVE® B
Opcja DFS22B obsługuje alarmy diagnostyczne w przypadku błędu urządzenia. Te
alarmy diagnostyczne są wyłączone fabrycznie. Wykonać opisane poniżej czynności,
aby włączyć alarmy w STEP 7 HWCONFIG (patrz kolejna ilustracja).

62269AEN

Alarm
diagnostyczny
opcji Safety

Alarm
diagnostyczny
dla MOVIDRIVE®

Tylko w połączeniu z opcją DFS21B i DFS22B.
•

Zaznaczyć gniazdo 1 (Slot 1) opcji DFS22B.

•

Nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać punkt menu [Objek properties] (właściwości
obiektu) lub kliknąć dwukrotnie na wskazanie gniazda Slot. Wyświetlone zostanie
okno "Properties DFS22B".

•

Wybierz rejestr "Parameter".

•

Ustawić alarmy na "ON" (wł.) i potwierdzić kliknięciem na [OK].

•

Zaznaczyć gniazdo 2 (Slot 2) opcji DFS22B.

•

Nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać punkt menu [Objek properties] (właściwości
obiektu) lub kliknąć dwukrotnie na wskazanie gniazda Slot. Wyświetlone zostanie
okno "Properties DFS22B".

•

Wybierz rejestr "Parameter".

•

Ustawić alarmy diagnostyczne na "ON" (wł.) i potwierdzić kliknięciem na [OK].
W razie wystąpienia błędu w urządzeniu MOVIDRIVE® generowany jest alarm
diagnostyczny, który pozwala na odczytanie komunikatu o danym błędzie
w MOVIDRIVE®.

Alarm
diagnostyczny
dla
zintegrowanego
przełącznika
Switch

•

Zaznaczyć gniazdo 0 (Slot 0) opcji DFS22B.

•

Nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać punkt menu [Objek properties] (właściwości
obiektu) lub kliknąć dwukrotnie na wskazanie gniazda Slot. Wyświetlone zostanie
okno "Properties DFS22B".

•

Wybierz rejestr "Parameter". "Alarm Port 1" lub "Alarm Port 2" ustawić na "WŁ"
i potwierdzić za pomocą [OK]. W topologii liniowej, należy nadzorować każdy port
urządzenia abonenckiego Ethernet, który prowadzi do portu kolejnego urządzenia
abonenckiego Ethernet (zaczynając od PLC).
Takie ustawienie pozwala nadzorować komunikację urządzenia DFS22B
z sąsiadującymi urządzeniami abonenckimi. Alarm diagnostyczny generowany jest
wówczas, jeśli opcja DFS22B rozpozna nieaktywnego partnera na Port 1 lub Port 2.
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Błąd urządzenia MOVIDRIVE® B, opcji bezpieczeństwa (safety) lub zintegrowanego
przełącznika Switch prowadzi do tego, że alarm diagnostyczny wysyłany jest do
sterownika SIMATIC jako tak zwane "nadchodzące zdarzenie". Dioda LED "SF"
sterownika świeci się na czerwono. Przyczynę błędu można ustalić w STEP 7
HWCONFIG. W tym celu należy przejść do trybu ONLINE, zaznaczyć symbol opcji
DFS22B i wywołać w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) informację o stanie
podzespołu.

58647AXX
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Parametryzacja poprzez rejestr danych PROFIdrive 47

9.1

Wprowadzenie rejestrów danych PROFINET
Oferowane przez PROFINET funkcje "Odczyt rejestru danych (Read Record)" i "Zapis
rejestru danych (Write Record)", umożliwiają przeprowadzenie acyklicznych operacji,
za pomocą których dane parametrów przesyłane są pomiędzy PROFINET-Controller
lub Supervisor (Master) a PROFINET-Device (Slave). Taka wymiana danych odbywa
się za pośrednictwem UDP (User Datagram Protokoll), z niższą priorytetowością niż
wymiana danych procesowych.

PROFINET
Controller

PO

Read/Write Record

PI

SEW
PROFINET
Device
62204AXX

Przenoszone za pomocą cyklicznej operacji PROFINET dane użytkowe łączone są
w jeden rejestr danych. Każdy rejestr danych posiada indywidualne cechy zawarte
w adresie:
•

API

•

Numer Slot

•

Numer Subslot

•

Indeks

Dla wymiany parametrów z urządzeniami PROFINET firmy SEW-EURODRIVE
wykorzystywana jest struktura rejestru danych 47. Struktura rejestru danych 47
zdefiniowana jest jako kanał parametrów PROFINET dla napędów w profilu PROFIdrive
Technika napędowa organizacji użytkowników PROFIBUS od V4.0. Poprzez ten kanał
parametrów możliwe są różne procedury dostępu do danych parametrów
w urządzeniach PROFINET firmy SEW-EURODRIVE.

50

Podręcznik – Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe

Parametryzacja poprzez rejestr danych PROFIdrive 47
Wprowadzenie rejestrów danych PROFINET

I

9

0

9.1.1

Właściwości urządzeń PROFINET firmy SEW-EURODRIVE
Urządzenia PROFINET firmy SEW-EURODRIVE, które obsługują acykliczne operacje
Read Record oraz Write Record, wykazują jednakowe właściwości komunikacyjne.
Zasadniczo urządzenia te sterowane są poprzez PROFINET przy użyciu cyklicznych
danych procesowych. Ten kontroler (z reguły jest to sterownik PLC) posiada dodatkowo
za pośrednictwem Read Record oraz Write Record dostęp do parametrów urządzenia
PROFINET firmy SEW-EURODRIVE.
Równolegle do parametryzowanego połączenia można utworzyć dwa połączenia,
poprzez które przykładowo pierwszy Supervisor odczytuje dane parametrów
wizualizacji oraz drugi Supervisor w formie Notebooka konfiguruje urządzenie
PROFINET poprzez oprogramowanie inżynieryjne.

PROFINET
Controller
Read / Write Record

PROFINET

PD

SEW PROFINET
Interface

Parameterbuffer 1

Cyclic IN/Out

Process Data

Parameterbuffer

Drive System
62205AXX
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9.2

Struktura kanału parametrów PROFINET
Poprzez rejestr danych 47 realizowana jest zasadniczo parametryzacja napędów
według PROFIdrive-Base Mode Parameter Access w wersji profilu 4.0. Poprzez
wprowadzenie Request-ID rozróżnia się pomiędzy dostępem do parametrów według
profilu PROFIdrive lub dostępem poprzez operacje SEW-MOVILINK®. Poniższa tabela
przedstawia możliwe kodowania pojedynczych elementów. Struktura rejestru danych
jest identyczna dla PROFIdrive oraz dostępu do MOVILINK®.
READ/WRITE
Record

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
62206AXX

Następujące operacje MOVILINK® są obsługiwane:
•

8-bajtowy kanał parametrów MOVILINK® ze wszystkimi operacjami obsługiwanymi
przez falownik jak
–
–
–
–

Parametr READ
Parametr WRITE
Parametr WRITE volatile (krótkotrwały)
itd.

Pole

Typ danych

Wartości

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Zarezerwowany

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

SEW-MOVILINK®-Service
SEW Data Transport

Response ID

Unsigned8

Response (+):
0x00
0x40
0x41

Zarezerwowany
SEW-MOVILINK®-Service (+)
SEW Data Transport

Response (–):
0xC0
0x41

SEW-MOVILINK®-Service (–)
SEW Data Transport

0x00 ... 0xFF

Liczba osi 0 ... 255
1 ... 19 DWORDs (240 DP-V1 data bytes)

Unsigned8
No. of Parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

Attribute

Unsigned8

Dla SEW-MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
No service
0x10
READ Parameter
0x20
WRITE Parameter
0x40
Read Minimum
0x50
Read Maximum
0x60
Read Default
0x80
Read Attribute
0x90
Read EEPROM
0xA0 ... 0xF0
Zarezerwowany
Wartość

No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

dla nie indeksowanych parametrów
Quantity 1 ... 117

Parameter Number

Unsigned16

0x0000 ... 0xFFFF

MOVILINK® parameter index

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: zawsze 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Podwójne słowo
Błąd

No. of Values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Quantity 0 ... 234

Unsigned16

0x0080 + MOVILINK®-Additional
Dla SEW-MOVILINK®

Error Value

52

SEW Data Transport:
0x10

Code Low
16 Bit Error Value
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9.2.1

Przebieg parametryzacji poprzez rejestr danych 47
Dostęp do parametrów następuje w wyniku kombinacji operacji PROFINET WRITE
RECORD i READ RECORD. Za pomocą WRITE.req zlecenie parametryzacji
przenoszone jest do IO-Device. Po tym następuje wewnętrzne przetwarzanie Slave.
Controller lub Supervisor przesyła teraz READ.req, aby uzyskać odpowiedź parametru.
Device przesyła pozytywną odpowiedź READ.res. Dane użytkowe otrzymają wtedy
odpowiedź parametru od wysłanego wcześniej za pomocą WRITE.req zlecenia
parametryzacji (patrz poniższy rysunek). Ten mechanizm działania odnosi się zarówno
dla PROFINET-Controller jak i dla PROFINET-Supervisor.
Controller
Parameter
Request

PROFINET
WRITE.req DS47
with data (parameter request)

SEW-Device
Parameter
Request

WRITE.res
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Response

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

Parameter
Processing

Parameter
Response

62208AXX

Rys. 3: Sekwencja telegramu dla dostępu parametru poprzez Read/Write Record
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9.2.2

Przebieg sekwencji dla Controller / Supervisor
W przypadku bardzo krótkich cykli Bus zapytanie o odpowiedź parametru nastąpi
wcześniej od zakończenia przez SEW-Device wewnętrznej operacji dostępu do
parametrów. Dane odpowiedzi z urządzenia SEW są w danej chwili jeszcze nie
dostępne. W takim stanie, Device opóźnia odpowiedź przesyłaną do Read Record
Request.

Wyślij Write.request
z danymi parametrów

Sprawdź
Write.response

Write.response
negatywny

Write.response
pozytywny
Wyślij Read.request

Read.response
negativ lub
Timeout

Tak

Nie
Przesył parametrów ok,
dane dostępne

Przesył parametrów
z ERROR przerwany

62209APL
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9.2.3

Adresowanie podporządkowanych falowników
Strukturę rejestru danych DS47 definiuje element Axis. Za pomocą tego elementu
można utworzyć napędy wieloosiowe, które będą eksploatowane poprzez wspólne
złącze PROFINET. Element Axis adresuje tym samym urządzenie, które jest podrzędne
w stosunku do złącza PROFINET. Ten mechanizm stosowany jest np. w przypadku
modułów Bus firmy SEW typu MOVIFIT® dla MOVIMOT® lub bramki DFE dla
MOVITRAC®.

Adresowanie
urządzenia
MOVIDRIVE® B
przy PROFINET

Ustawienie Axis = 0 umożliwia dostęp do parametrów falownika MOVIDRIVE® B.
Ponieważ MOVIDRIVE® B nie posiada podrzędnych urządzeń napędowych, próba
dostępu za pomocą Axis > 0 zasygnalizowana zostanie kodem błędu.
Controller

Cyclic OUT Data
PD

PROFINET

PD
Cyclic IN Data

Read / Write
Record
Axis = 0

62210AXX
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9.2.4

Zlecenia parametryzacji MOVILINK®
Kanał parametru MOVILINK® falownika SEW jest bezpośrednio odwzorowywany
w strukturze rejestru danych 47. W przypadku wymiany zleceń parametryzacji
MOVILINK® wykorzystywany jest Request-ID 0x40 (Usługa SEW MOVILINK®). Dostęp
do parametrów za pomocą operacji MOVILINK® odbywa się zasadniczo według
opisanej poniżej budowy. Wykorzystywana jest przy tym sekwencja telegramu dla
rejestru danych 47.
Request-ID:

0x40 SEW-MOVILINK®-Service

W kanale parametrów MOVILINK® definiowana jest właściwa operacja poprzez
Attribute elementu rejestru danych. High-Nibble dla tego elementu odpowiada przy tym
kodzie serwisowym MOVILINK®.
Przykład odczytu
parametru
poprzez
MOVILINK®

W poniższych tabelach przedstawiono przykładową strukturę danych użytkowych
WRITE.request i READ.response dla odczytu poszczególnych parametrów poprzez
kanał parametrów MOVILINK®.
Przesyłanie zlecenia parametru
W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie danych użytkowych dla operacji
PROFINET WRITE.request. Za pomocą operacji WRITE.request do falownika
przesyłane jest zlecenie parametryzowania. Odczytana zostanie wersja
oprogramowania sprzętowego.
W poniższej tabeli przedstawiono WRITE.request Header do przekazywania zlecenia
parametryzacji.
Operacja

WRITE.request

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

10

10-bajtowe dane użytkowe dla zlecenia parametryzacji

W poniższej tabeli przedstawiono operację WRITE.request danych użytkowych dla
MOVILINK® "Read Parameter".
Bajt

Pole

Wartość

Opis

0x01

Indywidualny numer referencyjny dla zlecenia
parametryzacji odzwierciedlany jest w odpowiedzi
parametru

Request ID

0x40

SEW-MOVILINK®-Service

0x00

Numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Attribute

0x10

Usługa MOVILINK® "READ Parameter"

5

No. of Elements

0x00

0 = dostęp do bezpośredniej wartości, bez elementu
podrzędnego

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® indeks 8300 = "wersja oprogramowania
sprzętowego"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

0

1
2
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Zapytanie o odpowiedź parametru
W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie DANYCH UŻYTKOWYCH READ.request
z podaniem PROFINET-Header.
Operacja

READ.request

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

240

Maksymalna długość buforu odpowiedzi w Master

Pozytywna odpowiedź parametru MOVILINK®
W tabeli przedstawiono DANE UŻYTKOWE READ.response z pozytywną odpowiedzią
zlecenia parametryzacji. Przykładowo, wartość parametru dla indeksu 8300 (wersja
oprogramowania sprzętowego) jest z powrotem odsyłana.
Operacja

READ.request

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

10

Maksymalna długość buforu odpowiedzi w Master

Bajt

Pole

Wartość

Opis

0x01

Odzwierciedlony numer referencyjny ze zlecenia
parametryzacji

Response ID

0x40

Pozytywna odpowiedź MOVILINK®

0x00

Odzwierciedlony numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Format

0x43

Format parametru: Podwójne słowo

5

No. of values

0x01

1 Wartość

6, 7

Value High

0x311C

Część parametru o wysokiej wartości

8, 9

Value Low

0x7289

Część parametru o niskiej wartości

0
1
2

Dekodowanie:
0x 311C 7289 = 823947913 dez
>> Wersja oprogramowania sprzętowego 823 947 9.13
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Przykład zapisu
parametru
poprzez
MOVILINK®

W poniższych tabelach przedstawiono przykładową strukturę operacji WRITE i READ
dla krótkotrwałego zapisu wartości 12345 na zmienną IPOSplus® H0 (spis
parametrów 11000). W tym celu wykorzystywana jest usługa MOVILINK® WRITE
Parameter volatile.
Wysyłanie zlecenia "WRITE parameter volatile"
Operacja

WRITE.request

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

16

16 bajtowe dane użytkowe dla buforu zlecenia

W poniższej tabeli przedstawiono operację WRITE.request danych użytkowych dla
MOVILINK® "Write Parameter volatile".
Bajt

Pole

0

1

Request ID

2

Wartość

Opis

0x01

Indywidualny numer referencyjny dla zlecenia
parametryzacji odzwierciedlany jest w odpowiedzi
parametru

0x40

SEW-MOVILINK®-Service

0x00

Numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Attribute

0x30

Usługa MOVILINK® "WRITE Parameter volatile"

5

No. of Elements

0x00

0 = dostęp do bezpośredniej wartości, bez elementu
podrzędnego

6, 7

Parameter Number

0x2AF8

Indeks parametrów 11000 = "IPOS zmienna H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Podwójne słowo

11

No. of values

0x01

1 Zmienić wartość parametru

12, 13

Value High word

0x0000

Część parametru o wysokiej wartości

14, 15

Value Low word

0x0BB8

Część parametru o niskiej wartości

Po wysłaniu WRITE.request odebrany zostanie WRITE.response. Jeśli nie zaistnieje
niezgodność stanu podczas przetwarzania kanału parametru, wówczas nastąpi
pozytywny WRITE.response. W przeciwnym razie nastąpi Error_code_1 jako błąd
stanu.
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Zapytanie o odpowiedź parametru
W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie DANYCH UŻYTKOWYCH READ.req
z podaniem PROFINET-Header.
Operacja

READ.request

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

240

Maksymalna długość buforu odpowiedzi w Master

Pozytywna odpowiedź na "WRITE Parameter volatile"
Operacja

READ.response

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

4

4 bajtowe dane użytkowe w buforze odpowiedzi

Bajt

Pole

0
1

Response ID

2
3

Negatywna
odpowiedź
parametru

No. of Parameters

Wartość

Opis

0x01

Odzwierciedlony numer referencyjny ze zlecenia
parametryzacji

0x40

Pozytywna odpowiedź MOVILINK®

0x00

Odzwierciedlony numer osi; 0 = oś pojedyncza

0x01

1 parametr

W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie negatywnej odpowiedzi parametru
Response dla usługi MOVILINK®. W przypadku negatywnej odpowiedzi ustalany jest
bit 7 w Response ID.
Operacja

WRITE.response

Opis

API

0

Stała wartość 0

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Subslot_Number

1

Stała wartość 1

Indeks

47

Indeks rejestru danych dla zlecenia parametryzacji; stały indeks 47

Length

8

8 bajtowe dane użytkowe w buforze odpowiedzi

Bajt

Pole

0
1

Response ID

2

Wartość

Opis

0x01

Odzwierciedlony numer referencyjny ze zlecenia parametryzacji

0xC0

Negatywna odpowiedź MOVILINK®

0x00

Odzwierciedlony numer osi; 0 dla pojedynczej osi

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Format

0x44

Błąd

5

No. of values

0x01

1 kod błędu

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK® Return-Code (kody powrotne)
np. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(patrz rozdział "MOVILINK® kody powrotne parametryzacji dla
PROFINET" na str. 60)
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Kody powrotne
MOVILINK®
parametryzacji
dla PROFINET

60

Poniższa tabela przedstawia kody powrotne, które odsyłane są przez załączony
SEW-PROFINET w przypadku błędnego dostępu do parametru PROFINET.
MOVILINK®
Kody powrotne (hex)

Opis

0x0810

Niedozwolony indeks, spis parametrów nie jest zawarty w urządzeniu

0x0811

Funkcja/Parametr niedostępne

0x0812

Dozwolony tylko dostęp w celu odczytu

0x0813

Aktywna blokada parametru

0x0814

Aktywne jest ustawienie fabryczne

0x0815

Zbyt wysoka wartość dla parametru

0x0816

Zbyt niska wartość dla parametru

0x0817

Brak wymaganej karty opcji

0x0818

Błąd oprogramowania systemowego

0x0819

Dostęp do parametru tylko poprzez złącze procesowe RS485

0x081A

Dostęp do parametru tylko poprzez złącze diagnostyczne RS485

0x081B

Dostęp do parametru jest chroniony

0x081C

Konieczna blokada stopnia mocy

0x081D

Niedopuszczalna wartość dla parametru

0x081E

Uaktywnione zostały ustawienia fabryczne

0x081F

Parametr nie został zapisany w pamięci EEPROM

0x0820

Parametr nie może być zmieniony przy aktywnym zezwoleniu dla stopnia
wyjściowego mocy / zarezerwowany

0x0821

Zarezerwowany

0x0822

Zarezerwowany

0x0823

Parametr może być zmieniony tylko po zatrzymaniu programu IPOS

0x0824

Parametr może być zmieniony tylko wówczas, gdy autosetup jest wyłączony

0x0505

Błędne kodowanie bajtów zarządzania i zarezerwowanych

0x0602

Błąd komunikacji pomiędzy systemem falownika a złączem fieldbus

0x0502

Timeout drugiego połączenia (np. w trakcie przeprowadzania resetu lub
przy Sys-Fault)

0x0608

Błędne kodowanie pola formatowego
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9.2.5

Zlecenia parametryzacji PROFIdrive
Kanał parametru PROFIdrive falownika SEW jest bezpośrednio odwzorowywany
w strukturze rejestru danych 47. Dostęp do parametrów za pomocą operacji
PROFIdrive odbywa się zasadniczo według opisanej poniżej budowy. Wykorzystywana
jest przy tym sekwencja telegramu dla rejestru danych 47. PROFIdrive definiuje tylko te
dwa Request-ID,
Request-ID: 0x01 parametr Request (PROFIdrive)
Request-ID: 0x02 parametr Change (PROFIdrive)
Dostęp do operacji w porównaniu z operacjami MOVILINK® jest ograniczony.

WSKAZÓWKA
Request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) powoduje ograniczony dostęp
zapisu dla wybranego parametru. W następstwie tego, przy każdym zapisie nadpisany
zostaje wewnętrzny Flash/EEPROM falownika. Jeśli zaistnieje konieczność
cyklicznego zapisu parametru w krótkich odstępach, wówczas należy zastosować
usługę MOVILINK® "WRITE Parameter volatile". Za pomocą tej operacji można
zmieniać wartości parametrów wyłącznie w pamięci RAM falownika.

Przykład odczytu
parametru
zgodnie
z PROFIdrive

W poniższych tabelach przedstawiono przykładową budowę danych użytkowych
WRITE.req i READ.res dla odczytu poszczególnych parametrów poprzez kanał
parametrów MOVILINK®.
Przesyłanie zlecenia parametru
W tabeli przedstawiono kodowanie danych użytkowych dla operacji WRITE.req
z podaniem PROFINET-Header. Za pomocą operacji WRITE.req do falownika
przesyłane jest zlecenie parametryzacji.
Operacja:

WRITE.request

Opis

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Indeks

47

Indeks rejestru danych; stały indeks 47

Length

10

10-bajtowe dane użytkowe dla zlecenia parametryzacji

Bajt

Pole

0
1

Request ID

2

Wartość

Opis

0x01

Indywidualny numer referencyjny dla zlecenia parametryzacji
odzwierciedlany jest w odpowiedzi parametru

0x01

Parametr Request (PROFIdrive)

0x00

Numer osi; 0 = oś pojedyncza

0x01

1 parametr

3

No. of Parameters

4

Attribute

0x10

Dostęp do wartości parametru

5

No. of Elements

0x00

0 = dostęp do bezpośredniej wartości, bez elementu
podrzędnego

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK® indeks 8300 = "wersja oprogramowania
sprzętowego"

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0
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Zapytanie o odpowiedź parametru
W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie DANYCH UŻYTKOWYCH READ.req
z podaniem PN-Header.
Operacja:

READ.request

Opis

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Indeks

47

Indeks rejestru danych; stały indeks 47

Length

240

Maksymalna długość buforu odpowiedzi w PROFINET-Controller

Pozytywna odpowiedź parametryzacji PROFIdrive
W tabeli przedstawiono dane użytkowe READ.res z pozytywnymi danymi odpowiedzi
zlecenia parametryzacji. Przykładowo, wartość parametru dla indeksu 8300 (wersja
oprogramowania sprzętowego) jest z powrotem odsyłana.
Operacja:

READ.request

Opis

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Indeks

47

Indeks rejestru danych; stały indeks 47

Length

10

10 bajtowe dane użytkowe w buforze odpowiedzi

Bajt

Pole

0
1

Response ID

2

Wartość

Opis

0x01

Odzwierciedlony numer referencyjny zlecenia parametryzacji

0x01

Pozytywna odpowiedź dla "Request Parameter"

0x00

Odzwierciedlony numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Format

0x43

Format parametru: Podwójne słowo

5

No. of values

0x01

1 Wartość

6, 7

Value Hi

0x311C

Część parametru o wysokiej wartości

8, 9

Value Lo

0x7289

Część parametru o niskiej wartości
Dekodowanie:
0x 311C 7289 = 823947913 dez
>> Wersja oprogramowania sprzętowego 823 947 9.13
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Przykład zapisu
parametru
zgodnie
z PROFIdrive

W poniższych tabelach przedstawiono strukturę operacji WRITE i READ dla
ograniczonego zapisu wewnętrznej wartości zadanej n11 (patrz punkt "Przykład
zapisu parametru za pomocą MOVILINK®" na str. 58). W tym celu wykorzystywana jest
usługa PROFIdrive Change Parameter.
Wysyłanie zlecenia "WRITE parameter"
W poniższej tabeli przedstawiono PN-Header operacji WRITE.request ze zleceniem
parametryzacji.
Operacja:

WRITE.request

Opis

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Indeks

47

Indeks rejestru danych; stały indeks 47

Length

16

16 bajtowe dane użytkowe dla buforu zlecenia

W poniższej tabeli przedstawiono operację WRITE.req danych użytkowych dla usługi
PROFIdrive "Change Parameter".
Bajt

Pole

0
1

Request ID

2

Wartość

Opis

0x01

Indywidualny numer referencyjny dla zlecenia parametryzacji
odzwierciedlany jest w odpowiedzi parametru

0x02

Parametr Change (PROFIdrive)

0x01

Numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Attribute

0x10

Dostęp do wartości parametru

5

No. of Elements

0x00

0 = dostęp do bezpośredniej wartości, bez elementu
podrzędnego

6, 7

Parameter Number

0x7129

Indeks parametru 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Subindex 0

10

Format

0x43

Podwójne słowo

11

No. of values

0x01

1 Zmienić wartość parametru

12,
13

Value HiWord

0x0000

Część parametru o wysokiej wartości

14,
15

Value LoWord

0x0BB8

Część parametru o niskiej wartości

Po wysłaniu WRITE.request odebrany zostanie WRITE.response. Jeśli nie zaistnieje
niezgodność stanu podczas przetwarzania kanału parametru, wówczas nastąpi
pozytywny WRITE.response. W przeciwnym razie nastąpi Error_code_1 jako błąd
stanu.
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Zapytanie o odpowiedź parametru
W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie DANYCH UŻYTKOWYCH WRITE.req
z podaniem PN-Header.
Field

Wartość

Opis

Function_Num

READ.req

Slot_Number

X

Slot_Number nie wykorzystany

Indeks

47

Indeks rejestru danych

Length

240

Maks. długość bufora odpowiedzi w PN-Controller

Pozytywna odpowiedź na "WRITE Parameter"
W tabeli przedstawiono PN-Header dla pozytywnej operacji READ.response
z odpowiedzią parametryzacji.
Operacja:

READ.response

Opis

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Indeks

47

Indeks rejestru danych; stały indeks 47

Length

4

4 bajtowe dane użytkowe w buforze odpowiedzi

W poniższej tabeli przedstawiono pozytywną odpowiedź dla usługi PROFIdrive
"Change Parameter".
Bajt

Pole

0
1

Negatywna
odpowiedź
parametru

Response ID

Opis

0x01

Odzwierciedlony numer referencyjny zlecenia parametryzacji

0x02

Pozytywna odpowiedź PROFIdrive

2

0x01

Odzwierciedlony numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters 0x01

1 parametr

W poniższej tabeli przedstawiono kodowanie negatywnej odpowiedzi parametru
Response dla usługi PROFIdrive. W przypadku negatywnej odpowiedzi ustalany jest
bit 7 w Response ID.
Operacja:

READ.response

Opis

Slot_Number

0

Dowolnie, (nie jest analizowany)

Indeks

47

Indeks rejestru danych; stały indeks 47

Length

8

8 bajtowe dane użytkowe w buforze odpowiedzi

Bajt

Pole

Wartość

Opis

0

Response
Reference

0x01

Odzwierciedlony numer referencyjny zlecenia parametryzacji

1

Response ID

0x810x82 Negatywna odpowiedź na "Request Parameter" Negatywna
odpowiedź na "Change Parameter"

2

64

Wartość

0x00

Odzwierciedlony numer osi; 0 = oś pojedyncza

3

No. of Parameters

0x01

1 parametr

4

Format

0x44

Błąd

5

No. of values

0x01

1 kod błędu

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK® Return-Code (kody powrotne)
np. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(patrz rozdział "MOVILINK® kody powrotne dla PROFINET"
na str. 60)
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PROFIdrive kody
powrotne dla
PROFINET

Poniższa tabela przedstawia kodowanie Error Number w odpowiedzi parametru
PROFIdrive według profilu PROFIdrive V3.1. Tabela ta obowiązuje, jeśli wykorzystywane
są operacje PROFIdrive "Request Parameter" i / lub "Change Parameter".
Nr błędu

Znaczenie

Wykorzystywany przy

0x00

Niedozwolony numer
parametru

Próba dostępu do niedostępnego parametru

0x01

Wartość parametru nie
może zostać zmieniona

Próba dostępu do zmiany wartości parametru, który nie może
zostać zmieniony

0x02

Przekroczona wartość
minimum lub maksimum

Próba dostępu do zmiany wartości, która znajduje się poza
wartościami granicznymi

0x03

Niewłaściwy subindeks

Próba dostępu do niedostępnego subindeksu

0x04

Brak uporządkowania

Próba dostępu za pomocą subindeksu do nie
zaindeksowanego parametru

0x05

Niewłaściwy typ danych

Próba dostępu poprzez zastąpienie wartości, która nie
odpowiada typowi danych parametru

0x06

Ustawienie niedozwolone
(może zostać tylko
zresetowane)

Próba dostępu do zmiany wartości na większą od 0 tam,
gdzie jest to niedozwolone

0x07

Element opisu nie może
zostać zmieniony

Próba dostępu do elementu opisu, który nie może zostać
zmieniony

0x08

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Brak zapytania PPO-Write przy IR)

0x09

Brak opisu

Próba dostępu do niedostępnego opisu (wartość parametru
jest obecna)

0x0A

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: niewłaściwa grupa dostępu)

0x0B

Brak priorytetu dla operacji

Próba dostępu bez zmieniania prawa do zmiany parametrów

0x0C

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Niewłaściwe hasło)

0x0D

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Tekst nie może zostać wczytany
w cyklicznym transferze danych)

0x0E

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Nazwa nie może zostać wczytana
w cyklicznym transferze danych)

0x0F

Brak tekstu

Próba dostępu do tekstu, który nie jest obecny (wartość
parametru jest obecna)

0x10

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Brak PPO-Write)

0x11

Zapytanie nie może zostać
wykonane w oparciu o ten
tryb pracy

Dostęp jest chwilowo niemożliwy; Przyczyny nie są bliżej
wyjaśnione

0x12

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Inny błąd)

0x13

Zarezerwowany

(PROFIdrive Profile V2: Dane nie mogą zostać wczytane
w cyklicznej wymianie danych)

0x14

Wartość niedopuszczalna

Próba dostępu do zmiany za pomocą wartości, która znajduje
się w dozwolonym zakresie, ale z innych długoterminowych
przyczyn nie jest dozwolona (parametry z ustalonymi
wartościami jednostkowymi)

0x15

Odpowiedź jest za długa

Długość aktualnej odpowiedzi przekracza maksymalną
długość możliwą do przesłania

0x16

Niedozwolony adres
parametru

Niedozwolona wartość lub wartość, która nie jest dozwolona
dla tego atrybutu, tej liczby elementów, numeru parametru,
subindeksu lub kombinacji tych czynników

0x17

Niewłaściwy format

Write request: Niedozwolony format lub format danych
parametrów, który nie jest obsługiwany

0x18

Liczba wartości nie jest
zgodna

Write request: Liczba wartości danych parametru nie
odpowiada liczbie elementów w adresie parametru

0x19

Oś nieobecna

Próba dostępu do osi, która nie istnieje

do 0x64

Zarezerwowany

–

0x65..0xFF

w zależności od producenta

–
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9.3

Odczyt lub zapis parametrów poprzez rejestr danych 47

9.3.1

Przykład programu dla SIMATIC S7
Umieszczony w pliku GSD kod STEP-7 wskazuje w jaki sposób realizowany jest dostęp
do parametru poprzez systemowe bloki funkcjonalne STEP-7 SFB 52/53. Kod STEP 7
może zostać skopiowany oraz importowany/przełożony jako źródło STEP-7.

WSKAZÓWKI

9.3.2

•

Na stronie głównej firmy SEW (www.sew-eurodrive.com), w rubryce "Software"
udostępniono przykładowy moduł funkcyjny dla układów sterowania SIMATIC S7.

•

Przykład ten pokazuje, na zasadzie bezpłatnej usługi specjalnej, jedynie ogólne
zasady tworzenia programu PLC. Za treść przykładu programowania nie można
zatem wziąć odpowiedzialności.

Dane techniczne PROFINET dla MOVIDRIVE® z DFS22B
Plik GSD dla PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml

66

Nazwa modułu dla projektowania:

MOVIDRIVE DFS22

Ilość połączeń równoległych C2:

2

Obsługiwany rejestr danych:

Indeks 47

Obsługiwany numer Slot:

zalecany: 0

Kod producenta:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profil-ID:

0

C2-Response-Timeout

1s

Maks. długość kanału C1:

240 bajtów

Maks. długość kanału C2:

240 bajtów
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9.3.3

Kody błędów operacji PROFINET
W poniższej tabeli przedstawiono możliwe kody błędów dla operacji PROFINET, które
w przypadku błędnej komunikacji mogą wystąpić na poziomie telegramu PN. Tabela ta
może okazać się istotna, jeśli bazując na operacjach PROFINET zapisany ma zostać
własny układ parametryzowania, ponieważ te kody błędów przesyłane są z powrotem
bezpośrednio z poziomu telegramu.

Bit:

7

6

5

4

Error_Class

Error_Class (from
PN-Specification)

3

3

2

0

Error_Code

Error_Code (from
PN-Specification)

PROFINET Parameter channel

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

0x0 = read error
0x2 = module failure
0x3 to 0x7 = reserved
0x8 = version conflict
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 DB47 temporarily not
possible due to internal 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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10

Zintegrowany serwer Web
Dla karty opcji DFS22B dostępna jest strona internetowa, za pośrednictwem której
można przeprowadzać uproszczoną diagnozę urządzeń MOVIDRIVE® i MOVITRAC.
Aby przejść do strony głównej, należy wprowadzić zaprojektowany adres IP.
Strona internetowa umożliwia dostęp do informacji serwisowych oraz diagnostycznych.

10.1

Założenia programowe
Strona główna została przetestowana z przeglądarkami Microsoft® Internet Explorer 5.0
oraz Mozilla® Firefox 2.0. Aby wyświetlić dynamiczne elementy, wymagana jest
aplikacja Java 2 Runtime Environment SE, V1.5.0 lub wyżej.
Jeśli nie została zainstalowana aplikacja Java 2 Runtime, wówczas strona internetowa
połączy się z Java i zainicjuje automatyczne pobranie aplikacji, jeśli użytkownik
potwierdzi wykonanie tej operacji. W przypadku problemów z pobieraniem plików,
można dodatkowo pobrać ze strony www.sun.com aplikację Java 2 Runtime i ją
zainstalować.

10.2

Ustawienia zabezpieczeń (security)
W przypadku korzystania z aplikacji Firewall lub po zainstalowaniu Personal-Firewall,
dostęp do urządzeń Ethernet może zostać zablokowany. W tym celu należy udostępnić
połączenia wychodzące TCP/IP i UDP/IP.
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•

Aplet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" wyświetli żądanie zaakceptowania
certyfikatu. W tym celu naciśnij w polu <Execute> (wykonaj). Pobrany zostanie
certyfikat i zapisany na liście dla Java 2 Runtime.

•

Aby uniknąć ponownego wyświetlenia tego okna dialogowego z żądaniem
akceptacji, należy zaznaczyć opcję "Always trust content from this publisher".
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Struktura strony startowej MOVIDRIVE® MDX61B z opcją DFS22B

10.3

Struktura strony startowej MOVIDRIVE® MDX61B z opcją DFS22B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Pasek nawigacyjny
[2] Okno główne (Home)

Przycisk do uruchamiania apletu diagnozy

[3] Okno główne (Home)

Przycisk do wyświetlania strony pomocy

[4] Okno główne (Home)

Przycisk do strony dokumentacji urządzenia MOVIDRIVE® B (wymagany
dostęp do internetu)
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Struktura apletu diagnozy

10.4

Struktura apletu diagnozy

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Struktura
drzewa / przegląd

W strukturze drzewa, w polu węzła sieciowego "My-Network-Tree"
wyświetlana jest informacja o urządzeniu Ethernet MOVIDRIVE® B.
Poszczególne podsystemy dla odpowiednich wariantów urządzenia
wyświetlane są w sposób podrzędny, i mogą one zawierać również dalsze
urządzenia.

[2] Wyświetlenie menu
Pop-up po naciśnięciu
prawego klawisza myszy
w polu urządzenia

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na urządzenie w strukturze drzewa
powoduje przejście do nawigacji dla poszczególnych pluginów.
Wyświetlone zostanie okno Pop-up, w którym widoczne będą
odpowiednie pluginy urządzeń. Ponadto można edytować ustawienia
dostępu dla urządzenia MOVIDRIVE® B (patrz rozdział "Ochrona
dostępu"). Aby nowe urządzenia zostały rozpoznane i przedstawione
w strukturze drzewa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na węzeł
sieci i wybrać opcję "Scan".

[3] Pasek narzędzi
(szybki dostęp za pomocą
przycisków)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Ponowne skanowanie drzewa urządzenia i prezentacja w strukturze
drzewa
[b] Otwarcie pluginu wybranego urządzenia w strukturze drzewa
[c] Plugin przeglądu (Overview) dla urządzenia wybranego w strukturze
drzewa, patrz punkt "Okno Plugin (Overview)"
[d] Zamknięcie wybranego pluginu
[e] Ustawienia dla komunikacji Ethernet i skanera
[f] Przejście do trybu widoku okna lub trybu apletu
[g] Wskazanie informacyjnego okna dialogowego
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[4] Okno plugin

Patrz w punkcie "Okna plugin".

[5] Tabela statusu oraz
status urządzenia

Tabela widoczna jest standardowo, wszystkie urządzenia zlokalizowane
podczas skanowania umieszczane są na liście. Ponieważ z tabeli statusu
przesyłane są cyklicznie do urządzenia parametry Requests, można ją
zamknąć również za pomocą przycisku statusu (na dole po prawej).
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Okna plugin

[1]

[2]

[3]

62226AXX

[1] Zakładka dla otwartego
pluginu

Jeśli otwarte są okna kilku pluginów (np. pluginy dla różnych
urządzeń), wówczas będą one widoczne w zakładce.

[2] Zakładka w obrębi pluginu
(wskazanie zaimplementowanych
wskaźników parametrów)

Jeśli dla wybranego urządzenia dostępnych jest wiele rubryk,
wówczas będą one wyświetlane w formie listy w danej zakładce.

[3] Okno główne ze wskazaniami
wartości i ilustracjami

W oknie głównym widoczne są parametry.
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Przykład: Plugin
monitora Bus dla
MOVIDRIVE®

Służy do wyświetlania danych procesowych pomiędzy układem sterowania
a urządzeniem MOVIDRIVE® B, oraz do diagnozy przyporządkowania danych
procesowych.

62229AXX
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10.5

10

Ochrona dostępu
Dostęp do parametrów napędu oraz informacji diagnostycznych może być chroniony za
pomocą hasła. Przy dostawie fabrycznej, funkcja ochrony dostępu jest dezaktywowana.
Przydzielenie hasła [2] powoduje aktywację funkcji ochrony dostępu, natomiast
usunięcie hasła (puste hasło) spowoduje dezaktywowanie funkcji ochrony.
Jeśli ochrona przed dostępem została aktywowana, wówczas pojawi się okno
dialogowe [1], do którego należy wprowadzić zapisane hasło.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Login

[2] Config-Login

W oknie dialogowym dla loginu można wybrać w punkcie "User" pole "Observer" lub
"Maintenance".
•

Observer
– Za pomocą programu MOVITOOLS® MotionStudio można odczytywać
parametry urządzeń napędowych, ale nie można wprowadzać żadnych zmian.
– Aktualne ustawienie parametrów można załadować z urządzenia do komputera
PC (zestaw parametrów Upload).
– Pobranie zestawu parametrów lub programu IPOSplus® nie jest możliwe.
– Możliwe jest przeprowadzenie diagnozy danych procesowych za pomocą
MOVITOOLS® MotionStudio, nie można jednak zmieniać ustawień dla Scope.

•

Maintenance
– Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio obsługiwane jest bez żadnych
ograniczeń.
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11

MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet
Oprogramowanie MOVITOOLS® MotionStudio (wersja 5.40 lub wyższa) pozwala na
wygodną parametryzację, wizualizację i diagnozę dla stosowanej aplikacji napędu.
Za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio można poprzez kartę opcji DFS22B nawiązać
komunikację z falownikiem MOVIDRIVE® MDX61B poprzez Ethernet.

STOP!
Przed uruchomieniem MOVITOOLS® MotionStudio, należy odblokować dostęp
w aplikacji Firewall do zainstalowanych komponentów oprogramowania.

11.1

•

Wprowadzić programy do aplikacji Firewall, która należy do zainstalowanych
komponentów oprogramowania.

•

Sprawdź ustawienie aplikacji Firewall. Aplikacja to może zablokować realizację
zadań programowych wykonywanych w tle, tzn. bez powiadomienia o tym fakcie
użytkownika.

•

Należy sprawdzić, czy pomiędzy PC a DFS22B możliwe jest utworzenie
komunikacji Ethernet. W tym celu należy zastosować polecenie "ping" (przykład:
ping 10.3.71.15).

Przegląd
Płaszczyzna programowa MOVITOOLS® MotionStudio składa się z jednej centralnej
struktury framework oraz pojedynczych "Tools" (narzędzi). Uruchamiane są one ze
struktury framework, jako odrębne aplikacje lub są zintegrowane w strukturze
framework jako "Plugins". Poniższa ilustracja przedstawia zakresy dla Framework.

11721AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet
Konfigurowanie urządzenia

Obszary i ich
zastosowania

W poniższej tabeli opisane zostały obszary struktury framework oraz dostępne funkcje.
[1] Pasek menu
[2] Pasek symboli

11.2

W głównym menu oraz na pasku symboli dostępne są wszystkie
ważne polecenia systemowe, konieczne do realizacji Framework.

[3] Obszar dla widoków
projektów

Informacje na temat urządzeń zawartych w projekcie wyświetlane są
w następujących typach płaszczyzny projektu
• Widok sieci
• Widok projektu

[4] Obszar pluginów

Jest to obszar, w którym "Tools" (narzędzia) przedstawione są jako
pluginy. Pluginy przedstawiane są w formie zakładki lub w oddzielnym
oknie.
Widok zależy od wybranego narzędzia (tool). Na tym przykładzie, dla
MOVIDRIVE® wybrano narzędzie "Parameter tree" (drzewo
parametrów).

[5] Obszar dla statusu
urządzenia

Informacje o statusie online dostępnych urządzeń można wyświetlić
na "Pasku stanu". Jednocześnie można wyłączyć obszar "Status
urządzenia".

[6] Pasek stanu

Na pasku stanu widoczny jest aktualny status komunikacji dla
MOVITOOLS® MotionStudios. Podczas skanowania urządzenia
wyświetlana jest informacja o postępie.

Konfigurowanie urządzenia

Przegląd

Na poniższej ilustracji przedstawiono kolejność wykonywania czynności, niezbędnych
do skonfigurowania MOVITOOLS® MotionStudio za pomocą odpowiednich narzędzi
(tools).
1. Założenie projektu i zdefiniowanie sieci

2. Konfigurowanie kanału komunikacyjnego / kanałów

3. Skanowanie sieci (skanowanie urządzenia)

4. Przejście do trybu online

5. Konfigurowanie urządzenia za pomocą narzędzi (Tools)

6. Upload parametrów falownika, na konieczapisanie projektu
62348APL
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MOVITOOLS® MotionStudio poprzez Ethernet
Konfigurowanie urządzenia

Krok 1: Założenie
projektu
i zdefiniowanie
sieci

•

Upewnić się, że wybrana została opcja "New project" (nowy projekt) i potwierdzić
wybór. Wyświetlone zostanie okno "New project".

•

Dla nowego projektu należy zdefiniować nazwę oraz miejsce zapisu i potwierdzić
wprowadzone dane. Wyświetlone zostanie okno "New network" (nowa sieć).

•

Wprowadzić nazwę dla nowej sieci i potwierdzić. Wyświetlony zostanie ekran główny
oraz okno "Configure communication plugs" (konfigurowanie połączeń dla
komunikacji).

11723ADE

Krok 2:
Konfigurowanie
kanału
komunikacji

•

Pierwszy lub kolejny kanał komunikacji ustawić na "Ethernet".

11724AEN
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Krok 3:
Skanowanie sieci
(skanowanie
urządzenia)

•

Za pomocą

przeskanuj sieć (skanowanie urządzenia).

Krok 4:
Konfigurowanie
urządzenia za
pomocą narzędzi
(Tools)

•

Za pomocą

aktywuj tryb Online.

•

Wybierz urządzenie, które będzie konfigurowane.

•

Prawym klawiszem myszy otwórz menu kontekstowe, aby wyświetlić narzędzia
(Tools) potrzebne do skonfigurowania urządzenia.

11737AEN
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Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi

11.3

Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi
W przypadku konieczności utworzenia komunikacji Ethernet z urządzeniami, które są
poza siecią lokalną, należy kliknąć na przycisk "Configure SMLP" (konfiguruj SMLP).

11726AEN
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•

Aby dodać lub skasować adres IP, należy otworzyć menu kontekstowe [1] klikając
przyciskiem lub za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl-A].

•

W polu "IP address" wpisać odpowiedni adres IP dla urządzeń DFS22B.
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Parametry dla
SMLP

11

W poniższej tabeli opisane zostały parametry dla SMLP (Simple MOVILINK Protocol).
Parametr

Opis

Wskazówka

Timeout

Czas oczekiwania liczony
w milisekundach, jest czasem
oczekiwania na odpowiedź serwera.

Ustawienie domyślne: 1000 ms
W razie potrzeby zwiększyć wartość,
jeśli opóźnienie powoduje zakłócenia
podczas komunikacji.

Adres Broadcast IP

Adres IP lokalnego segmentu sieci,
w obrębie którego przeprowadzane jest
skanowanie urządzeń.

W przypadku ustawienia domyślnego
(default), funkcja skanowania pozwala
wyszukać tylko te urządzenia, które
znajdują się w obrębie lokalnego
segmentu sieci.

Adres IP
Serwer SMLP

Adres IP serwera SMLP lub innych
urządzeń, które mają podlegać pod
funkcję skanowania, lecz które znajdują
się poza lokalnym segmentem sieci.

Wprowadź następujący adres IP:
• adres IP dla układu sterowania
SIMATIC S7, jeśli bezpośrednia
komunikacja Ethernet dla
PROFIBUS odbywa się za pomocą
SIMATIC S7.
• adres IP dla urządzeń, które mają
podlegać pod funkcję skanowania,
lecz które znajdują się poza
lokalnym segmentem sieci.
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12

Diagnoza błędów

12.1

Przebiegi diagnostyczne
Opisane poniżej przebiegi diagnostyczne odzwierciedlają sposób postępowania
w przypadku analizy błędów następujących problemów:
•

Falownik nie pracuje z PROFINET IO

•

Falownik nie może być sterowany przez IO-Controller

Dalsze wskazówki, dotyczące w szczególności parametryzacji falownika dla
różnorodnych aplikacji fieldbus można otrzymać wraz z podręcznikiem Profil urządzenia
fieldbus oraz Spis parametrów MOVIDRIVE®.
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Problem diagnostyczny 1: Falownik nie pracuje z PROFINET IO.
Stan wyjściowy:
• Falownik podłączony fizycznie do PROFINET IO
• Falownik w projekcie IO-Controller oraz komunikacja Bus są aktywne
↓
Włożono wtyk Bus?
Tak
↓
Jak zachowuje się
dioda LED Link?

Nie →

[A]

Żółta →
Czerwona →

[B]
[C]

Nie →

[D]

Tak
↓

WYŁ. → [C]

Jak zachowuje się
dioda LED
BUS-FAULT?

Zielona
↓

Wył.
↓

Falownik ma połączenie z Ethernetem.
↓
Sprawdzić zaprojektowaną i ustawioną nazwę PROFINET.
↓
Czy nazwy PROFINET są takie
same?
Tak
↓
Możliwe, że zaprojektowany został niewłaściwy typ urządzenia lub zdefiniowana
została nieodpowiednia konfiguracja.
↓
Skasuj projektowanie dla falownika z sieci PROFINET IO.
↓
Przeprowadź nowe projektowanie dla falownika wybierając oznaczenie urządzenia
"MDX61B+DFS22B".
Przypisz zakres adresu dla stosowanego systemu sterowania.
↓
Załaduj nowe projektowanie do PROFINET IO-Controller i ponownie uruchom
komunikację Bus.
[A]

Sprawdź okablowanie Bus.

[B]

Opcja DFS22B nie jest lub jest zaprojektowana nieprawidłowo. W tym
przypadku sprawdzić projektowanie, w szczególności nazwę
urządzenia i adres IP.
↓

[C]

Opcja DFS22B sygnalizuje, że PROFINET IO-Controller nie nawiązał
jeszcze połączenia komunikacyjnego.
↓
PROFINET IO-Controller jest wyłączony lub jeszcze nie uruchomiony.

[D]

Dopasować nazwy PROFINET.
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Problem diagnostyczny 2:
Falownik nie może być sterowany przez IO-Controller.
Stan wyjściowy:
• Komunikacja Bus z falownikiem OK (dioda BUS FAULT wyłączona)
• Falownik znajduje się w trybie 24 V (brak napięcia sieciowego)
↓
Przyczyną problemu jest albo błędna parametryzacja falownika lub błędnie
działający program sterujący w PROFINET IO-Controller.
↓
Za pomocą P094 ... P097 (opis wartości zadanych PA1 ... PA3) skontroluj,
czy wysyłane ze sterowania wartości zadane są prawidłowo odbierane.
W tym celu prześlij w każdym słowie wyjściowym wartość zadaną różną od 0.
↓
Odebrano wartości zadane?

Tak →

[A]

Nie
↓
Sprawdzić prawidłowe ustawienie następujących parametrów napędu:
• P100 ŹRÓDŁO WART.ZAD.
FIELDBUS
• P101 ŹRÓDŁO STEROWANIA
FIELDBUS
• P876 ZEZWOLENIE DANYCH PA
TAK
↓
Ustawienia OK?

Nie →

[B]

Tak
↓
Problem leży ewent. po stronie programu sterującego dla IO-Controller.
↓
Sprawdzić zgodność adresów używanych w programie z adresami
zaprojektowanymi.
Należy zwrócić uwagę, iż falownik wymaga spójnych danych a dostęp w
zakresie programu sterującego musi w razie konieczności przebiegać poprzez
specjalne funkcje systemowe (np. SIMATIC S7, SFC 14/15).
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[A]

Wartości zadane są prawidłowo przesłane.
Sprawdzić po stronie zacisków zezwolenie dla falownika.

[B]

Skorygować ustawienia.
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Dane techniczne

13.1

DFS22B dla MOVIDRIVE® B

kVA

i

f

n

13

P Hz

Opcja DFS22B
Numer katalogowy

1821 184 4

Pobór mocy
Protokoły aplikacyjne

P=3W
•
•
•

PROFINET IO (Ethernet Frames z oznaczeniem Frame 8892hex)
do sterowania i prametryzowania falownika.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dla diagnozy za pomocą
przeglądarki Web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protokół wykorzystywany przez
MOVITOOLS®.

Wykorzystywane numery
portów

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Usługi Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-warstwa 1/2

Ethernet II

Szybkość transmisji

100 MBaud w trybie pełnego duplexu

Technika przyłączeniowa

RJ45 z wbudowanym przełącznikiem i autocrossing

Adresowanie

4 bajtowy adres IP lub MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Oznaczenie producenta
(Vendor-ID)

010Ahex

Środki pomocnicze przy
uruchamianiu

•
•

Pakiet oprogramowania MOVITOOLS® MotionStudio w wersji 5.40 lub
wyżej
Klawiatura DBG60B

Stan oprogramowania dla
MOVIDRIVE® MDX61B

Stan oprogramowania 824 854 0.17 lub wyżej (→ wskazanie z P076)

Temperatura otoczenia

0 ... 55 °C
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Adres IP ...............................................................22
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Bramka standardowa.....................................23
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Maska podsieci..............................................22
Adresowanie TCP/IP i podsieci
Adres IP.........................................................22

M
Maska podsieci ................................................... 22
Montaż i demontaż karty opcji............................. 18
MOVIDRIVE® MDX61B
Sterowanie.................................................... 45
Ustawienie falownika .................................... 36
MOVITOOLS® MotionStudio przez
PROFINET .......................................................... 74

B
Bramka standardowa ...........................................23

O
Ochrona dostępu................................................. 73
Odczyt lub zapis projektowania poprzez rejestr
danych 47............................................................ 66
Okablowanie złącza
Połączenie MOVIDRIVE® - PROFINET........ 20
Okablowanie złącza wtykowego RJ45 ................ 20
Okna plugin ......................................................... 71
Okno plugin
Przykład pluginu monitora Bus dla
MOVIDRIVE®................................... 72
Opis parametrów F
Parametr "F_CRC_Length" .......................... 38
Parametr "F_Dest_Add" ............................... 39
Parametr "F_PAR_Vision" ............................ 38
Parametr "F_SIL".......................................... 38
Parametr "F_Source_Add" ........................... 39
Parametr "F_WD_Time" ............................... 39
Opis zacisków
Opcja DFS22B.............................................. 19

C
Charakterystyka pracy przy PROFINET ..............41
Konfiguracja danych procesowych ................44
Model komunikacyjny ....................................42
Model urządzenia ..........................................42
Trzy klasy komunikacji...................................41
Trzy typy urządzeń ........................................41
D
Dane techniczne DFS22B....................................83
DFS22B
Opis zacisków................................................19
Podłączenie ...................................................19
Wskazania robocze .......................................25
Diagnoza bezpieczeństwa (Safety) poprzez
PROFINET ...........................................................40
Diagnoza błędów..................................................80
Przebiegi diagnostyczne................................80
Diagnoza za pomocą opcji PROFIsafe DFS
Stany błędów opcji PROFIsafe DFS40
Diody LED PROFINET.........................................25
LED RUN.......................................................25
Dokumentacja dla profilu komunikacyjnego
fieldbus...................................................................9
E
Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus ................21
I
Inicjalizowanie pliku GSDML................................27
K
Klasy sieci ..............................................................2
Koncepcja bezpieczeństwa
Ograniczenia .................................................12
Schematyczne przedstawienie ......................13
Konfiguracja danych procesowych.......................44
Dopuszczalne konfiguracje............................44
L
LED BUS-FAULT .................................................26
LED Link/Activity ..................................................26
LED RUN .............................................................25
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P
Parametryzacja poprzez rejestr danych
PROFIdrive 47 .................................................... 50
Adresowanie podporządkowanych
falowników ....................................... 55
Przebieg parametryzacji poprzez rejestr
danych 47 ........................................ 53
Przebieg sekwencji dla Controller /
Supervisor........................................ 54
Struktura kanału parametrów PROFINET .... 52
Właściwości urządzeń PROFINET
firmy SEW-EURODRIVE ................. 51
Wprowadzenie rejestrów danych
PROFINET....................................... 50
Zlecenia parametryzacji MOVILINK®...... 56, 61
Podłączenie
Opcja DFS22B.............................................. 19
PROFINET
Timeout......................................................... 46
Projektowanie
Odczyt lub zapis poprzez rejestr danych ..... 47
Dane techniczne PROFINET dla
MOVIDRIVE® DFS22B ............. 66
Kody błędów operacji PROFINET .......... 67
Przykład programu dla SIMATIC S7 ...... 66
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Projektowanie i uruchomienie
Projektowanie kontrolera PROFINET IO .......27
Projektowanie kontrolera PROFINET IO
Inicjalizowanie pliku GSDML .........................27
Projektowanie MOVIDRIVE® B .....................35
Zakładanie nowego projektu..........................30
Projektowanie kontrolera PROFINET-IO .............27
Projektowanie połączenia PROFINET IO
z DFS22B .........................................30
Projektowanie PROFINET IO-Controller
Start sterowania.............................................34
Projektowanie PROFINET IO-Controllers
Przypisywanie nazwy urządzenia
PROFINET .......................................28
Projektowanie PROFIsafe z STEP 7....................37
Opis parametrów F ........................................38
Projektowanie właściwości PROFIsafe .........37
Przebiegi diagnostyczne ......................................80
Przykład programu
SIMATIC S7.............................................47, 66
Przykład sterowania .............................................46
R
Resetowanie parametru adresu IP.......................24
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady....5
S
Serwer Web .........................................................68
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U
Ustawianie parametru adresu IP poprzez DCP... 24
Pierwsze uruchomienie................................. 24
Resetowanie parametru adresu IP ............... 24
Ustawienia MOVIDRIVE
Sposoby postępowania w przypadku
uruchamiania z fieldbus ................... 37
Ustawienie
falownik MOVIDRIVE® MDX61B .................. 36
W
Wskazania robocze
LED BUS-FAULT.......................................... 26
LED Link/Activity........................................... 26
Wskazania robocze DFS22B .............................. 25
Wskazówki bezpieczeństwa
Diagnoza....................................................... 10
Dokumentacja uzupełniająca.......................... 7
Funkcje nadzoru ........................................... 10
Monitor fieldbus ............................................ 10
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla
systemów Bus.................................... 7
Zastosowania dźwignicowe ............................ 7
Wskazówki montażowe i instalacyjne ................. 15
Karta opcji DFS22B w MOVIDRIVE®
MDX61B .......................................... 15
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w MOVIDRIVE® MDX61B................ 16
Montaż i demontaż karty opcji ...................... 18
Wskazówki ogólne ................................................ 5
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności
za wady.............................................. 5
Struktura wskazówek bezpieczeństwa ........... 5
Wykluczenie odpowiedzialności ..................... 5
Wykluczenie odpowiedzialności ............................ 5

Ochrona dostępu ...........................................73
Okna plugin ...................................................71
Struktura apletu diagnozy ..............................70
Struktura strony głównej ................................69
Ustawienia zabezpieczeń (security) ..............68
Założenia programowe ..................................68
SIMATIC S7 .........................................................46
przykład programu...................................47, 66
Sposób postępowania po wymianie urządzeń .....25
Sterowanie
MOVIDRIVE® MDX61B .................................45
Struktura apletu diagnozy ....................................70
Struktura strony głównej.......................................69
Struktura wskazówek bezpieczeństwa...................5
T
Timeout
PROFINET ....................................................46
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy

Oto jak napędzamy świat

Ludzie myślący
szybko, opracowujący
razem z Tobą
przyszłościowe
rozwiązania.

Sieć serwisowa,
która jest zawsze
w zasięgu ręki –
na całym świecie.

Napędy i urządzenia sterujące,
automatycznie zwiększające
wydajność pracy.

Rozległa wiedza
o najważniejszych
gałęziach dzisiejszego
przemysłu.

Bezkompromisowa
jakość, której wysokie
standardy ułatwiają
codzienną pracę.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Globalna prezencja –
szybkie, przekonujące
rozwiązania.
W każdym miejscu.

Innowacyjne pomysły,
umożliwiające
rozwiązanie
przyszłych problemów
już dziś.

Oferta internetowa
przez 24 godziny
na dobę, dająca
dostęp do informacji
i uaktualnień
oprogramowania.

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

