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Všeobecné pokyny

1.1

Struktura bezpečnostních pokynů

Příručka

Bezpečnostní pokyny v této příručce mají následující strukturu:

Piktogram

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné následky při nerespektování.
•

Piktogram
Příklad:

Opatření pro odstranění rizika.

Výstražné heslo

Význam

Následky při
nerespektování

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Smrt nebo těžký úraz

VAROVÁNÍ!

Možná nebezpečná situace

Smrt nebo těžký úraz

POZOR!

Možná nebezpečná situace

Lehká zranění

STOP!

Možné hmotné škody

Poškození pohonného systému nebo
jeho okolí

UPOZORNĚNÍ

Užitečné upozornění nebo tip.
Usnadňuje manipulaci s pohonným
systémem.

Všeobecné nebezpečí

Specifické nebezpečí,
např. zasažení
elektrickým proudem

1.2

Nároky na záruční plnění
Dodržení pokynů uvedených v dokumentaci je podmínkou pro bezporuchový provoz
a případně pro uplatnění nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením
pracovat, přečtěte si nejprve příručku!
Zajistěte, aby byla příručka v čitelném stavu dostupná osobám odpovědným za zařízení
a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost.

1.3

Vyloučení ze záruky
Respektování dokumentace zařízení MOVIDRIVE® je základním předpokladem pro
bezpečný provoz a pro dosažení uvedených vlastností a výkonových parametrů. Za
škody na zdraví osob a na technickém vybavení a hmotném majetku, které vzniknou
kvůli nedodržení návodu k obsluze, nepřebírá SEW-EURODRIVE žádnou záruku.
Zákonná odpovědnost za věcné nedostatky je v takových případech vyloučena.
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Bezpečnostní pokyny

2.1

Současně platné dokumenty

2.2

•

Zařízení "MOVIDRIVE® MDX60B/61"B smí instalovat a uvádět do provozu pouze
odborný elektrotechnický personál při respektování platných bezpečnostních
předpisů a provozního návodu!

•

Dříve než začnete s instalací a uvedením do provozu doplňku DRS11B, pročtěte si
nejprve pečlivě tyto dokumenty.

•

Respektování dokumentace je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro
případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky.

2

Bezpečnostní funkce
Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX61B nesmí bez nadřazených bezpečnostních
systémů plnit žádné bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy
pro zajištění ochrany strojů a osob.
Zajistěte, aby u bezpečnostních aplikací byly respektovány údaje uvedené
v následujících dokumentech.
Bezpečné odpojení pro MOVIDRIVE® B

•

2.3

Aplikace ve zdvihací technice
Měnič MOVIDRIVE® MDX60B/61B nesmí být používán ve zdvihací technice ve smyslu
bezpečnostního zařízení.
Používejte kontrolní systémy nebo mechanická ochranná zařízení, abyste předešli
možným hmotným škodám a zraněním osob.

2.4

Názvy produktů a obchodní značky
Značky a názvy produktů uvedené v této příručce jsou obchodní značky resp.
registrované obchodní známky náležící příslušným majitelům.

2.5

Likvidace
Respektujte prosím aktuální národní předpisy!
Likvidujte v případě potřeby jednotlivé díly odděleně, podle jejich povahy v souladu
s platnými specifickými předpisy dané země, např. jako:
•

elektronický odpad

•

plasty

•

plech

•

měď

atd.
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Úvod

3.1

Popis systému
S doplňkem "karta pro synchronní chod DRS11B" je možné provozovat skupinu motorů
se vzájemnou úhlovou synchronizací nebo v nastavitelném proporcionálním poměru
(elektronická převodovka).
Jako "master" se označuje pohon, který udává polohu. Tuto funkci může plnit také
inkrementální čidlo. Jako "slave" se označuje pohon, který se má řídit takto zadanou
polohou.
Motory master a slave musí být pro tento účel vybaveny čidly. Jako pohon slave se
používá MOVIDRIVE® MDX61B s doplňkem "karta pro synchronní chod DRS11B".
Doplňková "karta pro synchronní chod DRS11B" musí být zasunutá do rozšiřovacího
konektoru. Kartu je možné provozovat společně s doplňkem DEH11B nebo DER11B.

STOP!
Pro synchronní chod pohonů master a slave je zapotřebí měnič slave vybavit brzdovým
odporem. U měniče master je v generátorovém režimu v závislosti na dané aplikaci
rovněž zapotřebí brzdový odpor.
Zaregistrované impulzy master a slave se prostřednictvím parametru P221/P222
(převodní faktor master a slave) přepočítají na výstupní stranu. Jsou měřítkem pro počet
impulzů na jednotku dráhy.
Systém zjistí rozdíl v údajích o dráze pohonů master a slave a tuto hodnotu uloží do
interního rozdílového čítače ve formě signálů inkrementálních čidel. V závislosti na této
rozdílové hodnotě se přiřazují binární hlášení, např. "DRS SLAVE IN POS" (DRS slave
v poloze), "LAG ERROR" (vlečná chyba) atd. Hodnoty z rozdílového čítače se v různých
provozních režimech (P223) vyhodnocují různým způsobem (→ kap. 7.3).
Řízení vypočítá hodnotu korekce otáček pro minimalizaci úhlového rozdílu mezi pohony
master a slave. Pro tento účel se aktuální úhlový rozdíl vynásobí parametrem P220
zesílení P. Výsledkem součinu je hodnota korekce otáček pohonu slave.
•

Master a slave běží synchronně, hodnota rozdílu = 0 → hodnota korekce = 0

•

Slave se zpožďuje, hodnota rozdílu > 0 → hodnota korekce > 0, slave zrychlí

•

Slave předbíhá master, hodnota rozdílu < 0 → hodnota korekce < 0, slave zpomalí

Provozní chování regulace synchronního chodu je rozhodujícím způsobem dáno
velikostí zesílení P (P220).
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•

Pokud je hodnota zesílení P příliš vysoká, má systém sklon k rozkmitání.

•

Pokud je hodnota zesílení P příliš nízká, systém nedokáže v přechodném stavu
(zrychlení nebo zpomalení) eliminovat úhlový rozdíl.
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Slave
Čidlo v technologii
X41:

Motor
Čidlo v technologii
X15:

Zobrazení
inkrementálního
čidla X14:

P230 Čidlo dráhy

X43:

Čidlo master
X42:

ROVNOCENNÉ
nebo ŘETĚZ

VYP

-

+

P222
P221

Nulový bod DRS

Úhlový rozdíl
v Inkr.

P224 Čítač slave

Pozitivní zpětná
vazba otáček

P221 Převodový faktor master

Čítač
impulzy slave

Čítač
impulzy master

P230 Čidlo dráhy

P516 Sledování čidla
P517 Sledování počtu impulzů

Kontrola

P230 ŘETĚZ

P230 VYP nebo ROVNOCENNÉ

Kontrola

P518 Sledování čidla
P519 Sledování počtu impulzů
P234 Rozlišení čidla master
P222 Převodový faktor slave

Rozdílový

P228 Pozitivní zpětná vazba filtru DRS

1
P221

VYP = slave v rámci

ROVNOCENNÉ
nebo ŘETĚZ

VYP.

Slave v poloze

Vlečná chyba

Čítač kontrolky LED (zelený)
Zobrazení na displeji

Čítač kontrolky LED (zelený) Tolerance polohy
Zobrazení na displeji

Regulátor P

P220 Zesílení P (DRS)

P230 Čidlo dráhy

Otáčky
Žádaná
hodnota slave

P232 Maximální otáčky 1

Binární výstupy

P231
P232

1
P221

Úvod
Popis systému

3

Blokové schéma regulace synchronního chodu

62368ACS
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Konfigurace

4.1

Příklady aplikací

X14

X43

X42

X15

X43

X42

X15

X42

X15

X15
Zpět

čidla
zba
náva

čidla
zba
náva

Zpět

čidla
zba
náva

čidla
zba
náva

Zpět

Zpět

Slave 1
Otáčky n2

Master
Otáčky n1

DRS11B

DRS11B

Skupinová konfigurace: Pohon master a rovnocenné pohony slave, např. vícesloupové
zdvihací zařízení.

DRS11B

Příklad 1

Slave 2
Otáčky n2

Slave 3
Otáčky n2
56508ACS

X14

X14

X42

X15

DRS11B
X15
n
Zpět
idla
ba č

čidla

čidla

idla
ba č

zba

ávaz

ávaz

n
Zpět

náva

zba

Master 2
Slave 1
Otáčky n2

X42

X15
Zpět

náva

Otáčky n1

X14

X42

X15
Zpět

Master 1

DRS11B

Řetězec pohonů master a slave: např. dopravní pásy řazené za sebou.

DRS11B

Příklad 2

Master 3
Slave 2
Otáčky n3

Master 4
Slave 3
Otáčky n4
56509ACS
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X14

X42

X14

X42

X15

DRS11B

DRS11B

Řetězec pohonů master a slave s externím inkrementálním čidlem master:

DRS11B

Příklad 3

X42

X15

X15
zba
náva
Zpět

zba
náva
Zpět

zba
náva
Zpět

čidla

čidla

čidla

Snímač impulzů
s externím
napájením

Master 1

Master 2
Slave 1
Otáčky n2

Otáčky n1

Master 3
Slave 2
Otáčky n3

Master 4
Slave 3
Otáčky n4
56510ACS

Řetězec pohonů master a slave s doplňkovým čidlem dráhy:

X15

X42

X15

Zpět
náva
čidla

čidla

čidla

idla
ba č

zba

zba

náva

ávaz

zba

Master 2
Slave 1
Otáčky n2

X15
Zpět

n
Zpět

náva

Otáčky n1

X41

X43

X42

X15
Zpět

Master 1

X41

X43

X42

Čidlo dráhy
pro
slave 3

DRS11B

X41

X14

Čidlo dráhy
pro
slave 2

DRS11B

Čidlo dráhy
pro
slave 1

DRS11B

Příklad 4

Master 3
Slave 2
Otáčky n3

Master 4
Slave 3
Otáčky n4
56511ACS
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4.2

Pokyny pro konfiguraci
Řiďte se následujícími pokyny pro konfiguraci:
•

Nepoužívejte synchronní chod u systémů s tuhou mechanickou vazbou.

•

K měniči slave připojte brzdový odpor.

•

Nový offset se smí provést pouze tehdy, pokud bylo eliminováno předchozí úhlové
posunutí.

•

Při projektování aplikací s využitím synchronního chodu respektujte skutečnost, že
zařízení slave musí být vždy schopno eliminovat úhlovou diferenci vzhledem
k masteru. Proto nastavte maximální otáčky (P302) zařízení slave na vyšší hodnotu,
než maximální otáčky zařízení master.
Pokud u třífázových asynchronních motorů nastavíte maximální otáčky na vyšší
hodnotu než jmenovité otáčky motoru, není v oblasti zeslabeného pole k dispozici
plný krouticí moment. U určitých kombinací pohonů master a slave to může vést
k vlečným chybám (F42).
Kromě toho je možné při přechodu z volného do synchronního chodu provést
sesynchronizování s maximálním možným zrychlením nebo přes nastavitelnou
rampu (P24_ synchronní chod s dorovnáním skluzu).

•

Synchronní chod provozujte vždy s aktivovanou kontrolou přerušení kabelu
(→ kap. 4.3).

•

Pro synchronní chod používejte pokud možno vždy rovnocenné pohony.

•

U vícesloupových zdvihacích zařízení používejte vždy stejné motory a stejné
převodovky (shodné převodové poměry).

•

U skupinové konfigurace (1 master a několik rovnocenných pohonů slave) je možné
na jeden binární výstup masteru připojit nejvýše 5 binárních vstupů měničů slave.

•

Pokud master při zapnutém sít’ovém přívodu stojí a na zařízení slave dojde k odpojení
a opětovnému připojení sítě, uvede se slave do provozního stavu "NO ENABLE"
(NENÍ UVOLNĚNO).

•

Pokud se master při zapnutém sít’ovém přívodu pohne a u zařízení slave dojde
k odpojení sítě, nahlásí master chybu "EXTERN TERMINAL" (EXTERNÍ
SVORKA) (F26). Pokud se u zařízení slave znovu připojí sít’, může pohon
v závislosti na nastavené hranici vlečné chyby (P512) rozpoznat chybu "LAG
ERROR" (VLEČNÁ CHYBA) (F42).

•

Při připojování čidla motoru na doplněk DEH11B / DER11B:X15 dbejte na návod
k obsluze MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Při provozu s doplňkem DEH11B / DER11B respektujte následující pravidla:
– DEH11B: počet impulzů (X14) je identický se vstupem X15 čidla motoru
– DER11B: počet impulzů je vždy 1024 za minutu

•

Na vstupy X41 a X42 je možné připojit následující čidla:
– čidla DC 5 V TTL, čidla se signálními vlastnostmi RS422, čidla sin/cos
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•

Nejvyšší přípustná vstupní frekvence na vstupech čidel činí 200 kHz

•

Při použití čidel dráhy by měl poměr rozlišení dráhy u čidla motoru a čidla dráhy ležet
v rozsahu 0,1...10.

•

Namontujte čidla dráhy na pohyblivé součásti stroje tak, aby byl tvarovým stykem
znemožněn prokluz.

•

Pokud je jako master použito externí inkrementální čidlo, použijte inkrementální
čidlo s co nejvyšším rozlišením. Nesmí však být překročena maximální vstupní
frekvence 200 kHz.
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•

4

Parametr P350 změna směru otáčení 1:
Při aktivované regulaci synchronního chodu musí být parametr P350 nastaven na
hodnotu NO (ne). Pokud musí master a slave pracovat s opačným směrem otáčení,
je třeba po párech přehodit pořadí připojení stop A/A a B/B na vstupu zařízení
slave (DRS11B:X42).

•

Připojení napětí DC 24 V je na DRS11B:X44 nutně zapotřebí v následujících případech:
– napájení čidel je realizováno přes doplněk DRS11B
– binární výstupy (X40:9, X40:10) doplňku DRS11B jsou využívány
– svorka X40:8 je využívána jako napět’ový výstup

•

4.3

Sledování čidel na X41/X42 je možné pouze při použití čidel TTL.

Synchronní chod s kontrolou přerušení kabelu pro připojení čidel
Pro bezchybný synchronní chod zařízení master a slave je zapotřebí kontrola přerušení
kabelu na propojení mezi masterem DEH11B/DER11B:X14 (zobrazení inkrementálního
čidla) a slavem DRS11B:X42. K dispozici jsou následující funkce:
•

"MOTOR STANDSTILL" (klidový stav motoru) a "DRS MAST. STOPPED" (master DRS
zastaven)

•

"/EXT. FAULT" (externí chyba) a "/ERROR" (chyba)

Pouze v klidovém stavu masteru se na slave nepřenášejí žádné impulzy. Proto se tento
stav sdělí prvku slave přes binární spojení. Pokud však master nehlásí klidový stav
a slave nenačítá žádné impulzy čidla, došlo k přerušení kabelu, nebo k chybě čidla
master. Slave poté vypne a nahlásí svůj stav masteru přes doplňkové spojení.
Potřebná spojení

•

Naprogramujte jeden binární výstup masteru na funkci "MOTOR STANDSTILL"
(klidový stav motoru). Spojte tento výstup s binárním vstupem zařízení slave, který
je naprogramován na funkci "DRS MAST. STOPPED" (master DRS zastaven).

•

Naprogramujte jeden binární vstup masteru na funkci "/EXT. FAULT" (externí
chyba). Spojte tento vstup s binárním výstupem zařízení slave, který je
naprogramován na funkci "/ERROR" (chyba).

UPOZORNĚNÍ
Doplňkové sledování čidla je možné aktivovat přes P516 nebo P519 (→ kap. 6).
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4.4

Synchronní spuštění / zastavení
U synchronního chodu MOVIDRIVE® přichází v úvahu následující kombinovaný provoz:
•

master je méně nebo stejně dynamický jako slave;

•

master je inkrementální čidlo

UPOZORNĚNÍ
V obou uvedených případech musí být umožněno synchronní spuštění / zastavení
masteru a slavu. Tato podmínka je předpokladem pro řádný provoz. Kombinace,
u kterých je master dynamičtější než slave, proto nejsou přípustné.
•

Funkce brzdy VYP:
Bez blokování regulátoru (DI00 "/CONTROLLER INHIBIT" = "1") a bez uvolnění
(ENABLE - DI03 = "0") → slave stojí při regulaci otáček na otáčkách 0.
Bez blokování regulátoru (DI00 "/CONTROLLER INHIBIT" = "1") s uvolněním
(ENABLE - DI03 = "1") → slave se synchronizuje na polohu masteru.

•

Funkce brzdy ZAP:
Pokud master a slave stojí synchronizovaně na otáčkách 0, zabrzdí se brzda
zařízení slave.

V následující tabulce jsou uvedena nastavení resp. propojení kabelů pro výše uvedené
kombinace master/slave s ohledem na synchronní spuštění / zastavení při aktivované
kontrole přerušení kabelu.
Parametry masteru

Parametry slavu

Poznámka

Kontrola přerušení kabelu:
DO01 = "MOTOR STANDSTILL"
(klidový stav motoru)
Synchronní spuštění / zastavení
DO02 = "OUTPUT STAGE ON"
(koncový stupeň ZAP)

Kontrola přerušení kabelu:
svorka DI = "DRS MAST. STOPPED"
(master DRS zastaven)
Synchronní spuštění / zastavení
svorka DI = "DRS SLAVE START"
(spuštění slavu DRS)

Stálé uvolnění zařízení slave.
Binární výstupy DO01
a DO02 již na masteru
nejsou k dispozici.

STOP!
Při zapnuté funkci brzdy musí být v každém případě svorka zařízení slave "DRS
SLAVE START" naprogramována a zapojena. Platí to i v případě, pokud master tvoří
pouze inkrementální čidlo – v takovém případě musí signál pro "DRS SLAVE START"
zadat externí řízení.
Při vypnuté funkci brzdy a po odebrání signálu pro "DRS SLAVE START" nebo při
najetí do oblasti zastavení (P510) pohon zůstane stát v řízené poloze.
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Konfigurace
Synchronní chod s čidlem dráhy

4.5

Synchronní chod s čidlem dráhy
U všech aplikací, kde je přenos síly mezi hřídelí motoru a stroje realizován silovým
stykem, a proto je třeba očekávat skluz, musí být prováděno měření dráhy
prostřednictvím doplňkového inkrementálního čidla. Toto inkrementální čidlo se na
pohyblivé části stroje montuje s tvarovým stykem a v následujících odstavcích je
označováno jako čidlo dráhy. Čidlo dráhy je zapotřebí pro zjištění aktuální polohy
zařízení slave (G2). Kromě toho je čidlo namontované na hřídeli motoru potřebné pro
zjištění aktuálních otáček (G1) pohonu.
Čím vyšší je rozlišení dráhy čidla (počet načtených impulzů na jednotku dráhy), tím:
•

přesněji může slave sledovat master;

•

tužší může být nastavení regulace synchronního chodu (vysoká hodnota faktoru P);

•

nižší je úhlová chyba během zrychlování a zpomalování.

Kvůli přesnosti výpočtů prováděných regulátorem synchronního chodu by však poměr
rozlišení dráhy (inkr./mm) motoru a čidla dráhy měl ležet v rozsahu 0,1...10. Pokud
aktuální poměr leží mimo tento rozsah, je v mnoha případech možné dosáhnout
výhodnějšího poměru použitím jiné doplňkové převodovky u čidla dráhy.

MOVIDRIVE®
Slave
DRS11B
X42

Čidlo master

DEH11B
DER11B
X15

X42 ( následující pohon slave)

X41
X43

G2

Čidlo dráhy

M
G1
Čidlo motoru

Převodový
poměrpřevodovky i
56512ACS

Obr. 1: Synchronní chod s čidlem dráhy; rovnocenný nebo řetěz

•

Nastavení převodového poměru pro master / slave → kap. 6.3

•

Nastavení faktoru čidla slave / čidla dráhy slave
Mezi inkrementálním čidlem pro zjištění otáček motoru (G1) a inkrementálním čidlem
měření dráhy (G2) se může nacházet mechanický převod. Tento převodový poměr
se nastavuje pomocí P231 (faktor čidla slavu) / P232 (faktor čidla dráhy slavu).
– Rovnocenné:
Signál čidla masteru na X42 se přes X43 předá na následující slave. Všechna
zařízení slave tak obdrží identické signály čidel master.
– Řetěz:
Signál čidla dráhy na X41 se přes X43 předá na následující slave. Signál čidla
dráhy se tak stane signálem čidla master pro následující slave.
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DRS11B

5

Pokyny pro montáž a instalaci

5.1

Montáž doplňkové karty DRS11B
UPOZORNĚNÍ
Doplňkovou kartu DRS11B lze použít pouze u měničů MOVIDRIVE® MDX61B,
konstrukční velikost 1 až 6.

Dříve než začnete

Doplňková karta DRS11B musí být zasunuta do rozšiřovacího slotu [1].
Respektujte následující pokyny, než začnete s montáží nebo demontáží
doplňkové karty:
•

Odpojte měnič od napětí. Odpojte napětí 24 V DC a sít’ové napájení.

•

Vybijte pomocí vhodných opatření (svodová páska, vodivé rukavice apod.) svůj
statický náboj dříve, než se dotknete karty.

•

Před montáží doplňkové karty sejměte obslužné zařízení a čelní kryt.

•

Po montáži doplňkové karty opět namontujte čelní kryt a obslužné zařízení.

•

Doplňkové karty uschovávejte v originálním obalu a vyjměte je až bezprostředně
před montáží.

•

Doplňkové karty se dotýkejte pouze na jejím okraji. Nedotýkejte se žádných
součástek.

[1]

62416AXX
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Pokyny pro montáž a instalaci
Montáž doplňkové karty DRS11B

Princip postupu při montáži a demontáži doplňkové karty (MDX61B, BG 1-6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Povolte oba upevňovací šrouby v držáku karty. Držák karty vytáhněte rovnoměrným
pohybem (bez vzpříčení!) ven z konektoru.
2. Na držáku karty povolte 2 upevňovací šrouby černého krycího plechu. Vyjměte černé
krycí plechy.
3. Usaďte kartu pomocí 3 upevňovacích šroubů přesně do vyznačených otvorů
v držáku karty.
4. Držák s namontovanou doplňkovou kartou zasuňte přiměřeným tlakem zpět
do konektoru. Držák karty upevňovacími šrouby znovu přišroubujte.
5. Při demontáži doplňkové karty postupujte opačným způsobem.

Příručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pro synchronní chod DRS11B
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Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení a popis svorek doplňkové karty DRS11B

5.2

Připojení a popis svorek doplňkové karty DRS11B

Objednací číslo

Doplňková karta pro synchronní chod, typ DRS11B: 824 672 6

UPOZORNĚNÍ
Doplňkovou kartu DRS11B lze používat jen ve spojení s pohonovými měniči
MOVIDRIVE® MDX61B, konstrukční velikost 1 až 6.
Karta DRS11B musí být zasunuta do rozšiřovacího slotu.
Čelní pohled
na jednotku
DRS11B

1
2
3

Funkce

X40: Připojení
binárních vstupů

X40:1 EING0: volný chod
X40:2 EING1: offset 1
X40:3 EING2: offset 2
X40:4 EING3: offset 3
X40:5 EING4: proměnná IPOS H477.0
X40:6 EING5: proměnná IPOS H477.1
X40:7 DCOM
X40:8 VO24
X40:9 AUSG0: proměnná IPOS H476.0
X40:10 AUSG1: proměnná IPOS H476.1

Signál "0" = synchronní chod, signál "1" = volný chod
Signál "0" = žádný offset, signálem "1" na vstupech
EING1, EING2 nebo EING3 se aktivuje offset 1, 2
nebo 3 (P225, P226 nebo P227).
Úroveň signálu na vstupech EING4 a EING5 je možné
přečíst pomocí proměnné IPOS H477.
Vztažný potenciál pro X40:1...X40:6.
Napět’ový výstup DC+24 V, max. DC 100 mA.
Binární výstupy X40:9 a X40:10: max. DC 50 mA,
chráněno proti zkratu a externímu napájení do DC 30 V.
Úroveň signálu na výstupech AUSG0 a AUSG1 je
možné přečíst a změnit pomocí proměnné IPOS H476.
Vztažný potenciál pro binární signály

X4011 DGND

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Svorka

X40

DRS11B

Popis

X41/X42:1 signál, stopa A
X41/X42:2 signál, stopa B
X41/X42:3 signál, stopa C
X41/X42:4 vztažný potenciál DGND
X41/X42:5 vztažný potenciál DGND
X41/X42:6 signál, stopa A
X41/X42:7 signál, stopa B
X41/X42:8 signál, stopa C

Vstup inkrementálního čidla pro čidlo dráhy (X41) nebo
čidlo master (X42). Používejte pouze čidla 5 V TTL,
čidla se signálními vlastnostmi RS422, nebo
čidla sin/cos. Čidla s napájením DC 24 V je možné
napájet přímo ze svorek X41:9 nebo X42:9. U čidel
s napájením DC 5 V je třeba mezi X41/X42 a čidlo
připojit doplněk "napájení čidla 5 V, typ DWI11A".

X41/X42:9 VO24

Napájení DC 24 V pro čidla,
max. DC 650 mA

X43: Výstup
inkrementálního
čidla

X43:1 Signál, stopa A
X43:2 Signál, stopa B
X43:3 Signál, stopa C
X43:4 Není přiřazeno C.
X43:5 Vztažný potenciál DGND
X43:6 Signál, stopa A
X43:7 Signál, stopa B
X43:8 Signál, stopa C
X43:9 Není přiřazeno C

Výstup inkrementálního čidla
Pokud P230 "čidlo dráhy = VYP" nebo
"ROVNOCENNÉ", počet impulzů jako na přípojce
čidla X42.
Pokud P230 "čidlo dráhy = ŘETĚZ", počet impulzů
jako na přípojce čidla X41.

X44: Napět’ový
vstup 24 V

X44:1 GND
X44:2 DC 24 V
X44:3 GND

Napájení 24 V DC
• čidel připojených na X41/X42
(max. zatížení přípojek X41 a X42: ≤ DC 650 mA)
• binárních výstupů X40:9 a X40:10
(max. zatížení: DC 50 mA)
• pro napět’ový výstup X40:8: DC 24 V
(max. zatížení: DC 100 mA)

X41: Připojení
čidla dráhy
X42: Připojení
čidla master

OFF

X42

X41

Sync

9

6

9

X43

6

9

6

5

1

5

1

5

1

Kontrolka OFF
(červená)

svítí = volný chod
nesvítí = synchronní chod

Kontrolka Sync
(zelená)

svítí = úhlový rozdíl > hodnota P514
nesvítí = úhlový rozdíl < hodnota P514

62424AXX
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Pokyny pro montáž a instalaci
Pokyny pro instalaci

5.3

Pokyny pro instalaci
•

Maximální přípustné délky vedení jsou:
– mezi měničem master a měniči slave: 10 m
– mezi měniči a příslušnými čidly: 100 m

•

Používejte pouze stíněné kabely se žilami zakroucenými do párů (A a A, B a B, C a C)
pro připojení:
– čidel motoru a dráhy
– zobrazení inkrementálního čidla
– vstupu čidla master

•

V případě potřeby připojte na X44 napětí DC 24 V. Toto napětí slouží k napájení čidel
připojených na X41 a X42, binárních výstupů X40:9 a X40:10 a napět’ového
výstupu X40:8. Dbejte na to, že celkové proudové zatížení na X41 a X42 nesmí být
vyšší než 650 mA.

•

Při připojování inkrementálních čidel s externím napájením dodržujte následující
zásady:
– Spojte vztažný potenciál čidel s přípojkou X10:2 DGND nebo X10:10 DGND
na základním zařízení MOVIDRIVE®.

•

Příkaz pro uvolnění měniče slave pro synchronní chod (při standardním obsazení
vstupů DI01, DI02 a DI03):
– DI00 (X13:1) = "1" (/blokování regulátoru), DI03 (X13:4) = "1" (uvolnění) a
– DI01 (X13:2) = "1" (vpravo) nebo DI02 (X13:3) = "1" (vlevo)
Pamatujte: Směr otáčení zařízení slave je v synchronním provozu určen informací
o směru otáčení z impulzů požadovaných hodnot odeslaných z masteru na slave.

•

Pokud pohony master a slave pracují se stejným směrem otáčení (otáčení
vpravo pro master = otáčení vpravo pro slave), zapojí se stopy 1:1 (→ následující
obrázek).

MOVIDRIVE® MDX61B master
DEH11B/DER11B X14
max. 10 m

9

15

1

8

A 1
A 9
B 2
B 10
C 3
C 11
Přepínání 7
⊥ 8

MOVIDRIVE® MDX61B slave
DRS11B X42
1
6
2
7
3
8
4
5

A
A
B
B
C
C

⊥
⊥

9
6

5

1

62371ACS

– Objednací číslo standardního kabelu: 818 166 7
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Pokyny pro montáž a instalaci
Pokyny pro instalaci

•

Pokud se pohony master a slave otáčejí v opačném smyslu (např. výstupní
hřídele převodových motorů se stejným počtem převodových stupňů instalované
naproti sobě):
– Zaměňte po párech pořadí připojení stop A/A a B/B mezi výstupem masteru
"zobrazení inkrementálního čidla" a vstupem slavu "čidlo master" (→ následující
obrázek).

MOVIDRIVE® MDX61B master
DEH11B/DER11B X14
max. 10 m

9

15

2
7
1
6
3
8
4
5

A 1
A 9
B 2
B 10
C 3
C 11
Přepínání 7
⊥ 8

1

8

MOVIDRIVE® MDX61B slave
DRS11B X42
B
B
A
A
C
C

9
6

⊥
⊥

5

1

62372ACS

– Objednací číslo standardního kabelu: 818 167 5
•

Pokud dva pohony slave pracují se stejným směrem otáčení (chod vpravo pro
slave n = chod vpravo pro slave n+1), zapojí se stopy 1:1 (→ následující obrázek).

MOVIDRIVE® MDX61B slave n
DRS11B X43

6
9

1

5

max. 10 m

A 1
A 6
B 2
B 7
C 3
C 8

MOVIDRIVE® MDX61B slave n+1
DRS11B X42
1
6
2
7
3
8

A
A
B
B
C
C

9
6

5

1

62374ACS

– Objednací číslo standardního kabelu: 814 344 7
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Pokyny pro montáž a instalaci
Pokyny pro instalaci

•

Pokud dva pohony pracují s opačným směrem otáčení (např. hnací hřídele
převodových motorů se stejným počtem převodových stupňů instalované proti
sobě):
– Zaměňte po párech pořadí připojení stop A/A a B/B mezi výstupem slave "zobrazení
inkrementálního čidla (X43)" a vstupem slave "čidlo master (X42)" (→ následující
obrázek).

MOVIDRIVE® MDX61B slave n
DRS11B X43

6
9

1

5

max. 10 m

A 1
A 6
B 2
B 7
C 3
C 8

MOVIDRIVE® MDX61B slave n+1
DRS11B X42
2
7
1
6
3
8

B
B
A
A
C
C

9
6

5

1

62373ACS

– Objednací číslo standardního kabelu: 818 774 6
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Pokyny pro montáž a instalaci
Příklad připojení MDX61B-master - MDX61B-slave

5.4

Příklad připojení MDX61B-master - MDX61B-slave

MOVIDRIVE® MDX61B slave

X13:
/Controller inhibit
No function
Set DRS zero point
Enable/stop*
DRS MASTER STOPPED
DRS SLAVE START
vztažná hodnota X13:DI00...DI05
DC+24 Vvýstup
Vztažný potenciál binárních signálů
RS485+
RS485-

DI00 1
DI01 2
DI02 3
DC 24 V
Kontrola přerušení kabelu DI03 4
DI04 5
DI05 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

MOVIDRIVE® MDX61B master

X10:

X13:

TF1 1
DGND 2
DB00 3
DO01-C 4
DO01-NO 5
DO01-NC 6
DO02 7
VO24 8
VI24 9
DGND 10

DI00 1
DI01 2
DI02 3
DI03 4
DI04 5
DI05 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

TF1 1
DGND 2
DB00 3
DO01-C 4
DO01-NO 5
DO01-NC 6
DO02 7
VO24 8
VI24 9
DGND 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DEH11B / DER11B
X14

1
2
3

DC 24 V V
9

1

15

8

+

X40

DRS11B

X10:
Vstup TF-/TH-/KTY+
Vztažný potenciál binárních signálů
/Brake
Klidový stav motoru
Relé, uzavírací kontakt
Relé, otevírací kontakt
Koncový stupeň zapnut
DC+24 V Výstup
DC+24 V Vstup
Vztažný potenciál binárních signálů

Vstup TF-/TH-/KTY+
Vztažný potenciál binárních signálů
/Brake
Kontakt relé/připraveno k provozu*
Relé, uzavírací kontakt
Relé, otevírací kontakt takt
/Fault*
DC+24 VVýstup
DC+24 VVstup
Vztažný potenciál binárních signálů

X44

/Controller inhibit
CW/stop*
CCW/stop*
Enable/stop*
n11/n21*
/ext. fault
Vztažná hodnota X13:DI00...DI05
DC+24 V
Vztažný potenciál binárních signálů
RS-485+
RS-485-

VSTUP0; volný chod
VSTUP1; Offset 1
VSTUP2; Offset 2
VSTUP3; Offset 3
plus
VSTUP4; IPOS
proměnná H477.0
VSTUP5; IPOS plus proměnná H477.1
DCOM; vztažná hodnota X40: Vstup0...Vstup5
VO24; 100 mA
VÝSTUP0; 50 mA; IPOS plus Proměnná H476.0
plus
Proměnná H476.1
VÝSTUP1; 50 mA; IPOS
DGND
GND
DC 24 V
GND

Inkrementálního čidla
vyvážení
Sync

*

výrobní nastavení

[1]

X42

[1] Objednací číslo standardizovaného kabelu
DRS11B:X42
DEH11B/DER11B:X14
- stejný směr otáčení: 818 166 7
- rozdílný směr otáčení: 818 167 5

X41

OFF

9

6

9

X43

6

6

9

5

Vstup inkrementálního čidla
Čidlo dráhy
1

5

Vstup inkrementálního čidla
Čidlo master
1

1

Výstup inkrementálního čidla

5

62375ACS
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Pokyny pro montáž a instalaci
Připojení inkrementálního čidla jako master

5.5

Připojení inkrementálního čidla jako master

MOVIDRIVE® MDX61B Slave

1
2
3

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X40

DRS11B
VSTUP0; volný chod
VSTUP1; Offset 1
VSTUP2; Offset 2
VSTUP3; Offset 3
VSTUP4; proměnná IPOSplus H477.0
VSTUP5; proměnná IPOS plus H477.1
DCOM; vztažná hodnota X40: Vstup0...Vstup5
VO24; 100 mA
VÝSTUP0; 50 mA; proměnná IPOS plus H476.0
VÝSTUP1; 50 mA; proměnná IPOS plus H476.1
DGND
GND
DC 24 V
GND

Sync
OFF

X41

Inkrementální čidlo
s napájením DC 24 V

Inkrementální čidlo
s napájením DC -5 V

X2: Čidlo

9

5

X42

6

1

6

9

6

1:1

9

5

6

1

X43

X1: MOVIDRIVE

DWI11A

9

6

5

Vstup inkrementálního čidla
čidlo dráhy

1

5

Vstup inkrementálního čidla
čidlo master

1

1

Výstup inkrementálního čidla
9

5

(→ návod k obsluze pro MOVIDRIVE® MDX60B/61B)
56535ACS

Příručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pro synchronní chod DRS11B

21

I

6

0

Uvedení do provozu
Úvod

6

Uvedení do provozu

6.1

Úvod
V následujících odstavcích je popsáno zprovoznění synchronního chodu pro
dvousloupové zdvihací zařízení (→ následující obrázek).
U obou pohonů jsou použity identické převodovky se stejnými převodovými poměry,
jmenovité výkony motorů a měničů jsou rovněž totožné. U obou motorů znamená
chod motoru vpravo pohyb zdvihacího zařízení vzhůru. Proto je možné pro spojení
master X14 – slave X42 použít standardizovaný kabel master-slave (objednací
číslo 818 166 7) od firmy SEW-EURODRIVE.

[1]

[1]

[B]

[A]

56513ADE

[1] Inkrementální čidlo
[A] Pohon master
[B] Pohon slave

•

Pohon master:
Motor s čidlem a brzdou.

•

Měnič master:
MOVIDRIVE® MDX61B s doplňkovou kartou čidla a s provozním režimem se
zpětnou vazbou čidla (např. REGULACE OTÁČEK VFC / CFC / SERVO).
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Pohon slave:
Motor s čidlem a brzdou.

•

Měnič slave:
MOVIDRIVE® MDX61B s doplňkovou kartou čidla, s provozním režimem se zpětnou
vazbou čidla a se synchronním chodem, např. REGULACE OT. VFC&SYNC /
CFC&SYNC / SERVO&SYNC s doplňkovou kartou pro synchronní chod DRS11B.

6.2

Stručný popis uvedení do provozu

Přípravné práce

Test signálů čidel

•

Zkontrolujte zapojení, obsazení svorek a bezpečnostní odpojení.

•

Odpojte pohony od strojů.

•

Master a slave uveďte do provozu odděleně s regulací otáček.

•

Binární vstupy a binární výstupy naprogramujte podle dané aplikace.

•

Spust’te master a slave a přezkoušejte provoz s regulací otáček.

•

Úhlovou chybu mezi pohony master a slave smažte pomocí "Set DRS zero point"
(nastavit nulový bod DRS).

•

Provozní režim P700 pohonu slave nastavte na "Synchronous operation"
(synchronní chod).
– Asynchronní motory: REGULACE OTÁČEK VFC&SYNC nebo CFC&SYNC
– Synchronní motory: SERVO&SYNC

•

Zablokujte slave (/BLOK.REGULÁTORU DI00 = "0") a pootočte master.

•

Kontrolka SYNC (zelená) se musí rozsvítit. Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte
propojení čidel master a slave.

•

V případě potřeby zapněte sledování čidel.

Synchronní chod
pohonů master
a slave
v rozloženém
stavu

•

Úhlovou chybu mezi pohony master a slave smažte pomocí "Set DRS zero point"
(nastavit nulový bod DRS).

•

Uvolněte zařízení slave a spust’te pohon master. Slave následuje master.

Nastavení
parametrů
synchronního
chodu

•

Nastavte převodový faktor master (P221) a slave (P222) podle převodových poměrů
převodovek.

Synchronní chod
pohonů master
a slave
u namontovaných
pohonů

•

Pohony namontujte a vyrovnejte.

•

Úhlovou chybu mezi pohony master a slave smažte pomocí "Set DRS zero point"
(nastavit nulový bod DRS).

•

Uvolněte pohony.

•

Zkontrolujte, jestli úhlová chyba během zrychlování leží v přípustném rozsahu
(→ MOVITOOLS® SCOPE nebo zelená kontrolka SYNC).

UPOZORNĚNÍ
Pokud u pohonu MOVIDRIVE® MDX61B dojde k výměně doplňku DRS11B v zařízení
slave, je třeba pohony znovu vyrovnat.
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6.3

Uvedení do provozu
Přípravné práce

Přípravné práce
STOP!
Ujistěte se, že
•

zapojení,

•

obsazení svorek

•

a bezpečnostní vypínání

byly provedeny správně a v souladu s aplikací.
Odpojte pohony od stroje tak, aby bylo možné oba pohony provozovat bez
vzájemné mechanické závislosti. Tím eliminujete riziko poškození zařízení
vlivem neočekávaného pohybu při uvádění synchronního chodu do provozu.

6.4

•

Uveďte pohony master a slave do provozu v souladu s pokyny uvedenými v návodu
k obsluze pro MOVIDRIVE® MDX60B/61B odděleně v provozním režimu (→ P700)
regulace otáček VFC, CFC nebo SERVO.

•

Naprogramujte obsazení svorek pohonů master a slave podle vaší aplikace.

•

Aktivujte a zkontrolujte provoz obou pohonů s regulací otáček.

Aktivace synchronního chodu

Test signálů čidel

•

Smažte případnou úhlovou chybu (→ zelená kontrolka "SYNC" svítí) mezi pohony
master a slave:
– Naprogramujte jeden binární vstup měniče slave na funkci "Set DRS zero point"
(nastavit nulový bod DRS). Hodnota signálu je nastavena na "1" - aktivní.
– Přepněte tento binární vstup postupně na "0"→"1"→"0". Zelená kontrolka
"SYNC" zhasne.

Synchronní chod
obou pohonů
v rozloženém
stavu

•

Aktivujte regulaci synchronního chodu pohonu slave nastavením provozního režimu
se zpětnou vazbou čidla a synchronním chodem (např. REGULACE OTÁČEK
VFC&SYNC, CFC&SYNC, SERVO&SYNC). Nejprve ponechte všechny parametry
regulace synchronního chodu ve výrobním nastavení.

•

Zablokujte pohon slave nastavením DI00 = "0" (blokování regulátoru).

•

Pohněte pouze pohonem master a sledujte přitom zelenou kontrolku "SYNC" na
kartě DRS11B. Po krátkém pohybu masteru se kontrolka musí rozsvítit.

•

Pokud se zelená kontrolka "SYNC" nerozsvítí, je třeba překontrolovat propojení čidel
mezi pohony master a slave. Pohon slave v tomto případě nedostává z masteru
žádné informace o dráze.

•

Smažte případnou úhlovou chybu (→ zelená kontrolka "SYNC" svítí) mezi pohony
master a slave:
– Naprogramujte jeden binární vstup měniče slave na funkci "Set DRS zero point"
(nastavit nulový bod DRS). Hodnota signálu je nastavena na "1" - aktivní.
– Přepněte tento binární vstup postupně na "0"→"1"→"0". Zelená kontrolka
"SYNC" zhasne.

•

Pohon slave můžete uvolnit následujícím způsobem:
–
–
–
–

•
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přes DI00 = "1" (bez blokování regulátoru)
přes DI01 = "1" (chod vpravo) nebo DI02 = "1" (chod vlevo)
přes DI03 = "1" (uvolnění)
přes X40:1 = "0" (bez volného chodu)

Pokud nyní pohon master uvedete do chodu, bude ho pohon slave následovat.
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Parametrizace převodových faktorů pro master a slave (P221 a P222):
– V případě identické konfigurace pohonu (čidlo, převodovka apod.) nechte
parametry P221 a P222 ve výrobním nastavení.
– V případě jakékoli jiné konfigurace je možné parametry P221 a P222 zjistit
z následujícího vzorce:

P221
P222

A

x

i

= AM x i M
S
S

x

ivM
ivS

x

US
UM
56534AXX

A M, A S

Rozlišení čidla master, slave

iM, iS

Převodový poměr master, slave

ivM, ivS

Převodový poměr předlohy master, slave

UM, US

Obvod výstupního prvku master, slave

•

6.5

Uvolněte nyní pohony master a slave. Oba pohony by měly pracovat se
vzájemnou úhlovou synchronizací.

Test synchronního chodu u namontovaných pohonů
•

Namontujte oba pohony na váš stroj a proveďte jejich vzájemné mechanické
vyrovnání.

•

Úhlovou chybu smažte pomocí funkce "Set DRS zero point" (nastavit nulový bod DRS).

•

Oba pohony uvolněte podle připojovacího schématu.

•

Během provozu sledujte kontrolku "SYNC" na kartě pro synchronní chod.
Prostřednictvím této kontrolky můžete zjistit aktuální úhlovou chybu mezi masterem
a slavem:
– Pokud se kontrolka "SYNC" během zrychlování a zpomalování rozsvítí, je úhlová
chyba vyšší, než tolerance nastavená v parametru P514.
– Přesnou úhlovou chybu můžete zjistit a zobrazit v programu MOVITOOLS®
pomocí funkce "SCOPE".

•

Optimalizujte nyní zesílení P regulace synchronního chodu (P220) následujícím
způsobem:
– Připojte k zařízení maximální provozní zátěž.
– Zvyšujte hodnotu parametru P220 v malých krocích po 1-2. Sledujte přitom
chování pohonu slave při regulaci.
– Zvyšujte hodnotu parametru P220 tak dlouho, dokud pohon slave nezačne mít
sklon k rozkmitání.
– Snižte hodnotu parametru P220 o 15 % a výsledek použijte jako optimalizovanou
hodnotu P220.
Další optimalizaci je možné provést v programu MOVITOOLS® pomocí funkce
"SCOPE".

•

Upravte parametry pro sledování regulace synchronního chodu podle svých
požadavků.
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25

I

6

0

6.6

Uvedení do provozu
Příklady výpočtů parametrů P221 a P222

Příklady výpočtů parametrů P221 a P222

Příklad 1:
Řetězový
dopravník

V tomto příkladu mají být synchronně provozovány dva řetězové dopravníky
(→ následující obrázek). Jde o zařízení s tvarovým stykem s různými převodovými
poměry. Není zapotřebí čidlo dráhy, u zařízení s tvarovým stykem je možné vypočítat
informaci o dráze ze signálu čidla motoru [1].

[1]

56514AXX

Cílem následujícího výpočtu je zjistit vzájemný poměr rozlišení dráhy na pohonech
master a slave. Informace o počtech zubů jednotlivých párů kol obdržíte na požádání
od firmy SEW-EURODRIVE.
Zadané hodnoty

Pohon master: K87 DT100L4 BM ES1 (s čidlem motoru)
•

Převodový poměr:

iM

=

40 x 33 x 83
25 x 8 x 15

= 36,52
62383ADE

•

Rozlišení inkrementálního čidla (pohony master a slave):
AM = 1024 inkr./ot
Inkrementální čidla dodají 1024 impulzů na jednu otáčku. Impulzy čidel se v měniči
zečtyřnásobí.

•

Rozlišení dráhy pro master:
(AM × iM) / (Π × mM × ZM)
Modul mM = 5
Počet zubů ZM = 15
U M = mM × Z M

Pohon slave: KA67 DT100LS4 BM ES1 (s čidlem motoru)
•

Převodový poměr:

iS

=

47 x 33 x 81
23 x 8 x 14

= 48,77
62382ADE

•

Rozlišení inkrementálního čidla (pohony master a slave):
AS = 1024 inkr./ot.
Inkrementální čidla dodají 1024 impulzů na jednu otáčku. Impulzy čidel se v měniči
zečtyřnásobí.

•

Rozlišení dráhy pro master:
(AS × iS) / (Π × mS × ZS)
Modul mS = 4
Počet zubů ZS = 20
U S = mS × Z S
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Výpočet

6

0

Pro tento příklad je třeba zadat následující hodnoty:

P221
P222

=

AM x iM
π x mM x ZM
AS x iS
π x mS x ZS

A

x

i

= AM x i M
S
S

P221
P222

=

40 x 33 x 83
25 x 8 x 15
47 x 33 x 81
1024 x
23 x 8 x 14

P221
P222

=

3420928
4282875

1024 x

x

x

mS x ZS
mM x ZM

4 x 20
5 x 15

=

85523200
107071875

56531AXX

Výsledek:

Příklad 2:
Aplikace čidla
dráhy

•

P221 = 3420928

•

P222 = 4282875

V tomto příkladu mají být synchronně provozovány dva pásové dopravníky. Jde
o zařízení se silovým stykem s identickými převodovými poměry. U aplikací se silovým
stykem není možné ze signálu čidla motoru bezchybně vypočítat informaci o dráze,
proto je zapotřebí čidlo master na prvním pásu a čidlo dráhy na druhém pásu. Čidlo
motoru a čidlo dráhy mají různá rozlišení.
[1]

[3]
[2]

SEW

[4]
SEW

dS

dM
56515AXX

[1]

Pohon master

[2]

Čidlo master

[3]

Pohon slave s čidlem motoru

[4]

Čidlo dráhy

Aby bylo zohledněno čidlo dráhy, je třeba parametr P230 Synchronous encoder (čidlo
dráhy) nastavit na hodnotu "EQUAL-RANKED" nebo "CHAIN". Pro regulaci
synchronního chodu pohonu slave se pak vyhodnocuje čidlo dráhy. Čidlo motoru slave
pak pro regulaci synchronního chodu nemá žádný význam, je však využíváno pro
regulaci otáček synchronního pohonu.
Čidlo master a čidlo dráhy se obě namontují přímo na pás. Používají se identická čidla
s identickými předlohami. Průměry řemenic obou pásových dopravníků jsou identické,
a proto jsou stejná i rozlišení dráhy (inkr./mm) u čidla master a čidla dráhy. Parametry
P221 a P222 musí být oba nastaveny na hodnotu "1".
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Uvedení do provozu
Příklady výpočtů parametrů P221 a P222

U aplikace s čidlem dráhy je třeba upravit rozlišení dráhy u čidla motoru slave a čidla
dráhy. Tato úprava se provádí prostřednictvím parametrů P231 faktor čidla slave a P232
faktor čidla dráhy slave.
Zadané hodnoty

Čidlo motoru slave: K47 DT100L4 BM ES1
•

Převodový poměr:

iM

=

38 x 27 x 69
23 x 19 x 22

= 7,36
62381ADE

•

Rozlišení inkrementálního čidla (čidla motoru):
AM = 1024 inkr./ot.
Čidlo motoru dodá 1024 impulzů na jednu otáčku. Impulzy čidel se v měniči
zečtyřnásobí.

•

Řemenice pásového dopravníku:
dM = 200 mm
U M = Π × dM

•

Rozlišení dráhy pro čidlo motoru slave:
(AM × iM) / (Π × dM)

Čidlo dráhy:
•

Předloha:
iV_S = 2

•

Rozlišení inkrementálního čidla (čidla dráhy):
AS = 2048 inkr./ot.
Čidlo dráhy dodá 2048 impulzů na jednu otáčku. Impulzy čidel se v měniči
zečtyřnásobí.

•

Řemenice čidla dráhy:
dS = 150 mm
U S = Π × dS

•

Rozlišení dráhy pro čidlo dráhy:
(AS × iV_S) / (Π × dS)

Výpočet

Pro tento příklad je třeba zadat následující hodnoty:

AS x iV_S
πxd
A xi
P232
= A x i S = AS x iV_S
P231
M
M
M
M
π x dM

x

dM
dS

P232
=
P231

x

200
769120
=
150 1061910

2048 x 2
38 x 27 x 69
1024 x
23 x 19 x 22

P232
= 176
P231
243
56532AXX
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Parametr
Poměr hodnot parametrů a výstupních otáček

P6..
P60.

7

P600

7

Parametr

Vysvětlení
parametrů

Názvy parametrů odpovídají znázornění v programu MOVITOOLS® SHELL. Výrobní
nastavení je vždy zvýrazněno podtržením.

Symbol

Tyto parametry je možné měnit pouze při stavu měniče INHIBITED (blokováno)
(= vysoce ohmický koncový stupeň).

7.1

Poměr hodnot parametrů a výstupních otáček
U nastavitelných parametrů (P224, P225, P226, P227, P510, P511, P512, P514) je
třeba zadat inkrementy, které se týkají úhlového posunutí (např. jako povolená odchylka
nebo jako offset) mezi pohony master a slave. Vztahují se také k hodnotě, kterou měnič
vypočítá na základě impulzů čidel. Počet impulzů čidla se v měniči vynásobí faktorem 4.
Počet inkrementů, které je třeba zadat u parametrů, se vypočte z úhlového posunutí
motoru podle následujícího vzorce:
Inkrementální hodnota pro zadání = počet otáček motoru × 4 × počet impulzů
inkrementálního čidla

Příklad

Pokud má dojít k chybovému hlášení "/DRS LAG ERROR" (vlečná chyba DRS) při
odchylce ve výši 5 otáček motoru mezi pohony master a slave při použití
inkrementálních čidel s rozlišením 1024 inkr/ot, zadejte v parametru P512 Lag error limit
následující inkrementální hodnotu:
Hodnota pro zadání = 5 × 4 × 1024 = 20480
Tato hodnota se může vztahovat také k výstupní straně převodovky:
Počet otáček motoru = počet otáček na výstupu převodovky × ipřevodovky
Kromě otáček motoru a převodového poměru převodovky má na efektivní výstupní
otáčky stroje vliv také předlohová převodovka. V takovém případě je možné otáčky
motoru vypočítat následujícím způsobem:
Počet otáček motoru = počet otáček na výstupu převodovky × ipřevodovky ×
ipředlohy

Příručka – MOVIDRIVE® MDX61B Karta pro synchronní chod DRS11B

29

P6..

7

P60.

Parametr
Signální funkce

P600

7.2

Signální funkce
Signalizují se následující provozní stavy:
•

Optická indikace prostřednictvím kontrolek "SYNC" (zelená) "Čítač zobrazení
kontrolek" (P514):
Prostřednictvím kontrolky "SYNC" je možné během uvádění do provozu vizualizovat
momentální rozdíl mezi pohony master a slave:
– svítí = úhlový rozdíl > hodnota P514
– nesvítí = úhlový rozdíl < hodnota P514

•

Optické znázornění provozního režimu prostřednictvím kontrolky "OFF" (červená)
"SLAVE FREE RUNNING":
– svítí = pohon slave je ve volném chodu
– nesvítí = pohon slave je v synchronním chodu

•

Stavové hlášení "DRS SLAVE IN POS":
– na některý z programovatelných binárních výstupů (P60_/P61_)

•

Hlášení "/DRS PREWARN.":
– na některý z programovatelných binárních výstupů (P60_/P61_)

•

Chybové hlášení "/DRS LAG ERROR" (vlečná chyba DRS):
– na některý z programovatelných binárních výstupů (P60_/P61_)
– s volitelnou chybovou reakcí pohonu (P834)
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Parametr
Signální funkce

P6..
P60.

7

P600

Pro synchronní chod jsou k dispozici následující parametry.
Parametr
22x
220
221
222
223
224
225
226
227
228
23x
230
231
232
233
234
24x
240
241
51x
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
60x
61x
62x
63x
83x
834

Název
Rozsah nastavení / Výrobní nastavení
Synchronous operation control (neplatí pro BG0)
P-gain DRS (zesílení P pro DRS)
1...10...200
Master gear unit factor (převodový poměr 1...3 999 999 999
převodovky master)
Slave gear unit factor (převodový poměr
1...3 999 999 999
převodovky slave)
Mode selection (volba režimu)
mode 1...mode 8
Slave counter (čítač slave)
–99 999 999...10...99 999 999
Offset 1
–32 767...10...32 767
Offset 2
–32 767...10...32 767
Offset 3
–32 767...10...32 767
Filtr pozitivní zpětné vazby DRS
0...100 ms
Synchronous operation with synchronous encoder
Synchronous encoder
OFF / EQUAL-RANKING / CHAIN
Factor slave encoder (faktor čidla slave)
1...1000
Factor slave synchronous encoder
1...1000
(faktor čidla dráhy slave)
Synchronous encoder resolution
128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
(rozlišení čidla dráhy)
Master encoder resolution
128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
(rozlišení čidla master)
Synchronous operation with catch up (synchronní chod s dorovnáváním skluzu)
Synchronous speed (synchronní otáčky)
–6000...1500...6000 1/min
Synchronous ramp (synchronní rampa)
0...2...50 s
Synchronous operation monitoring (sledování synchronního chodu)
Positional tolerance slave (tolerance
10...25...32 768 inkr.
pozice slave)
Prewarning lag error (předběžné varování - 50...99 999 999 inkr.
vlečná chyba)
Lag error limit (mezní hodnota vlečné chyby) 100...4000...99 999 999
Delay lag error signal (doba zpoždění
0...1...99 s
hlášení vlečné chyby)
Counter LED display (LED-indikace čítače) 10...100...32 768 inkr.
Delay in-position signal (zpoždění hlášení 5...10...2000 ms
pozice)
X41 Encoder monitoring
NE / ANO
(X41 sledování snímače)
X41 Pulse count monitoring
NE / ANO
(X41 sledování počtu impulzů)
X42 Encoder monitoring (X42 sledování
NE / ANO
čidla polohy)
X42 Pulse count monitoring
NE / ANO
(X42 sledování počtu impulzů)
Binary inputs basic unit (binární vstupy Mohou být naprogramována následující hlášení:
základního zařízení)
• SET DRS ZERO PT.
• START DRS SLAVE
Binary inputs option (binární vstupy
• DRS TEACH IN
doplňkového zařízení)
• DRS MASTER STOP
Binary outputs basic unit (binární
Mohou být naprogramována následující hlášení:
výstupy základního zařízení)
• /DRS PREWARN.
Binary outputs option (binární výstupy • /DRS LAG ERROR
• DRS SLAVE IN POS
doplňkového zařízení)
Fault responses (chybové reakce)
Reakce LAG ERROR (vlečná chyba)
EMERG.STOP/FAULT

UPOZORNĚNÍ
Kompletní seznam parametrů najdete v návodu k obsluze pro MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
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7.3

Popisy parametrů

P22x
synchronous
operation control

Regulace synchronního chodu (pouze u sady parametrů 1).

P220 P-gain DRS

Rozsah nastavení: 1...10...200
Zesílení regulátoru synchronního chodu v zařízení slave. Tímto způsobem se definuje
chování pohonu slave při regulaci v závislosti na úhlovém rozdílu oproti masteru.

P221 / P222
Master gear ratio
factor / Slave gear
ratio factor

Rozsah nastavení: 1...3 999 999 999
Tato nastavení je třeba provádět pouze u měniče slave. Pomocí těchto parametrů se
nastavuje poměr měření dráhy mezi pohony master a slave. Aby bylo možné realizovat
také neceločíselné převodové poměry, je převod definován jako podíl masteru
vzhledem ke slavu.
Pamatujte, že měření dráhy pohonů master a slave pomocí čidel motorů je možné
provádět pouze u přenosu síly tvarovým stykem (bez prokluzu). U všech aplikací,
kde je přenos síly mezi hřídelí motoru a stroje realizován silovým stykem, a proto je
třeba očekávat skluz, musí být prováděno měření dráhy prostřednictvím doplňkového
čidla (externího čidla). Toto čidlo je třeba namontovat s tvarovým stykem na
pohyblivou část stroje.

P223 Mode
selection

Rozsah nastavení: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Volba režimu určuje reakci pohonu slave na signál volného chodu.
•

Režim 1: Volný chod bez omezení, nový referenční bod
– Volný chod je aktivní, pokud je přítomen signál "1" na svorce X40:1.
– Vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave jsou ve volném chodu
účinné.
– Úhlové posunutí vzniklé při volném chodu se při nové synchronizaci neeliminuje.

•

Režim 2: Volný chod bez omezení, eliminace vzniklého posunutí
– Volný chod je aktivní, pokud je přítomen signál "1" na svorce X40:1.
– Vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave jsou ve volném chodu
účinné.
– Úhlové posunutí vzniklé při volném chodu se při nové synchronizaci eliminuje.

•

Režim 3: Volný chod bez omezení, eliminace vzniklého posunutí + P224
– Volný chod je aktivní, pokud je přítomen signál "1" na svorce X40:1.
– Vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave jsou ve volném chodu
účinné.
– Při nové synchronizaci se kromě opravy posunutí na starou synchronní pozici
navíc provede i posunutí pozice, které je (včetně znaménka) uvedené
v parametru P224.

•

Režim 4: Volný chod omezený čítačem P224 slave, eliminace vzniklého posunutí
– Volný chod se aktivuje pomocí signálu "1" (>100 ms) na svorce X40:1.
– Během volného chodu jsou vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave
účinné.
– Volný chod je u konce, pokud byl dosažen úhlový rozdíl uložený v parametru P224.
Úhlové posunutí je pak eliminováno na nulu.
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•

Režim 5: Volný chod omezený čítačem P224 slave, nový referenční bod
– Volný chod se aktivuje pomocí signálu "1" (>100 ms) na svorce X40:1.
– Během volného chodu jsou vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave
účinné.
– Volný chod je u konce, pokud byl dosažen úhlový rozdíl uložený v parametru P224.
– Pokud před ukončením volného chodu dorazí na svorku X40:1 nový signál HIGH,
zvýší se hodnota, při které dojde k ukončení volného chodu, o hodnotu uloženou
v parametru P224.
– Pohon slave se sesynchronizuje na nový úhlový rozdíl.

•

Režim 6: Časové úhlové přesazení, nový referenční bod
– Volný chod je aktivní, pokud je přítomen signál "1" na svorce X40:1.
– Vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave jsou ve volném chodu
účinné.
– Úhlové posunutí vzniklé při volném chodu se při nové synchronizaci neeliminuje.
– Signál "1" na svorkách X40:2, X40:3 nebo X40:4 doplňku DRS11B aktivuje
úhlové posunutí. Příslušné úhlové posunutí se ukládá do parametrů P225, P226
a P227.
– Pokud na vstupní svorku X40:2, X40:3 nebo X40:4 dorazí znovu signál "0", dojde
k opětovnému dorovnání úhlového posunutí.

•

Režim 7: Stálé úhlové posunutí (vyrovnání fází), nový referenční bod
– Volný chod je aktivní, pokud je přítomen signál "1" na svorce X40:1.
– Vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave jsou ve volném chodu
účinné.
– Úhlové posunutí vzniklé při volném chodu se při nové synchronizaci neeliminuje.
– Signál "1" na svorkách X40:2, X40:3 nebo X40:4 doplňku DRS11B aktivuje
úhlové posunutí. Příslušné úhlové posunutí se ukládá do parametrů P225, P226
a P227.
– Pokud na vstupní svorku X40:2, X40:3 nebo X40:4 dorazí znovu signál "0",
zůstane úhlové posunutí zachováno.
– Pokud je vstupní signál přítomen déle než 3 sekundy, provádí se korekce
ve čtyřech krocích za sekundu.

•

Režim 8: Volný chod bez omezení, nový referenční bod + P224
– Volný chod je aktivní, pokud je přítomen signál "1" na svorce X40:1.
– Vstupní svorky a požadované hodnoty pohonu slave jsou ve volném chodu
účinné.
– Pokud vstupní svorka X40:1 obdrží signál "0", sesynchronizuje se pohon slave podle
aktuální pozice pohonu master plus úhlové posunutí uložené v parametru P224.

UPOZORNĚNÍ
Nový offset se smí provést pouze tehdy, pokud bylo eliminováno předchozí úhlové
posunutí.
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P224 Slave
counter

Rozsah nastavení: –99 999 999...10...99 999 999 Inc

P225 / P226 /
P227 Offset 1 / 2 / 3

Rozsah nastavení: –32 767...10...32 767 inkr.; účinné pouze v režimech 6 a 7!

Jako čítač slave se označuje úhlové posunutí vzhledem k pohonu master, které je
možné aktivovat v režimech 3, 4, 5 a 8. Narozdíl od offsetu je toto úhlové posunutí
možné nastavit prostřednictvím funkce "Teach In". Podle režimu toto nastavení
představuje mezní hodnotu pro volný chod, případně udává pohonu slave permanentní
posunutí vzhledem k pohonu master (= nový referenční bod).
Tři odděleně nastavitelné úhlové rozdíly, na které se pohon slave nastaví na dobu
přítomnosti signálu "1" na svorkách X40:2 / X40:3 / X40:4.

P228 Filter
precontrol DRS

Rozsah nastavení: 0...100 ms

P23x
Synchronous
operation with
synchronous
encoder

Synchronní chod s čidlem dráhy (pouze sada parametrů 1).

P230 Synchronous
encoder

Rozsah nastavení: OFF .. EQUAL-RANKING ... CHAIN

Filtr požadovaných hodnot pro pozitivní zpětnou vazbu regulace synchronního chodu
DRS11B. Pro dosažení optimální pozitivní zpětné vazby urychlování pohonu slave je
třeba otáčky masteru (změřené na DRS) filtrovat. Pro filtraci je třeba zadat časovou
konstantu filtrace. Hodnota 0 přitom znamená nefiltrované otáčky masteru.

U všech aplikací, kde je přenos síly mezi hřídelí motoru a stroje realizován silovým
stykem, a proto je třeba očekávat skluz, musí být prováděno měření dráhy
prostřednictvím externího čidla (= čidlo dráhy).

•

OFF: Regulace synchronního chodu pomocí signálů z připojeného čidla motoru.
Parametry P231 a P232 nejsou účinné.

•

EQUAL RANKING: Předání signálů X42: "čidlo master" na X43: "výstup
inkrementálního čidla". Vyhodnocení čidel P231 a P232.

•

CHAIN: Předání signálů X41: "vstup čidla dráhy" na X43: "výstup inkrementálního
čidla". Vyhodnocení čidel P231 a P232.

P231 / P232 Factor
slave encoder /
Factor slave sync.
encoder

Rozsah nastavení: 1...1000

P233 Synchronous
encoder resolution

Rozsah nastavení: 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

P234 Master
encoder resolution

Rozsah nastavení: 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

P24x Synchr.
operation with
catch up

Synchronní chod s dorovnáním skluzu (pouze sada parametrů 1).

P240 synchronous
speed

Rozsah nastavení: 0...1500...6000 1/min

Mezi oběma čidly ve většině případů leží mechanický převod. Tento převod je třeba
nastavit pomocí parametrů.

Nastavení rozlišení připojeného čidla dráhy.
Nastavení rozlišení připojeného čidla master.

Pokud se pohon slave přepne do synchronního chodu, eliminuje se podle nastaveného
provozního režimu aktuální úhlové posunutí vzhledem k pohonu master. Aby bylo
možné tento proces dorovnání kontrolovat, je možné parametricky zadat
synchronizační otáčky i rampu pro synchronizaci.
Tento parametr udává otáčky při dorovnávání skluzu.
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P241
Synchronization
ramp

Rozsah nastavení: 0...2...50 s
Hodnota urychlovací rampy pro synchronizaci pohonu slave podle pohonu master.
Nastavení "nula" znamená maximální možné zrychlení.

UPOZORNĚNÍ
Zrychlení nebo zpomalení pohonu slave vzhledem k synchronnímu chodu během
volného chodu lze nastavit pomocí parametrů P130...P134.

P51x
Synchronous
operation
monitoring

Sledování synchronního chodu.

P510 Positioning
tolerance slave

Rozsah nastavení: 10...25...32 768 Inkr.
Pro přesné polohování pohonu slave musí být splněny různé předpoklady. Brzda
pohonu slave se zabrzdí, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
•

Funkce brzdy pohonu slave je aktivována

•

Pohon master je zastaven

•

Pohon master je bez proudu (= stav měniče INHIBITED)

•

Pohon slave stojí a nachází se v polohovacím rozsahu

P511 Prewarning
lag error

Rozsah nastavení: 50...99 999 999 Inkr.

P512 Lag error
limit

Rozsah nastavení: 100...4000...99 999 999 Inkr.

P513 Delay time
lag error signal

Rozsah nastavení: 0...1...99 s

P514 Counter LED
display

P515 Delay
inposition signal

Pokud úhlové posunutí překročí zde uloženou hodnotu, nahlásí se předběžné varování.
Toto varování je nezávislé na provozním režimu pohonu slave.
Pokud úhlové posunutí překročí zde uloženou hodnotu, dojde k nahlášení chyby F42
"vlečná chyba". Toto hlášení je nezávislé na tom, zda pohon slave pracuje ve volném
nebo synchronním chodu.
Po určitou nastavitelnou dobu je možné při přechodu z volného do synchronního chodu
potlačit hlášení "předběžné varování vlečná chyba" a "hranice vlečné chyby" jako
chybová hlášení resp. jako hlášení na binárním výstupu.
Rozsah nastavení: 10...100...32 768 Inkr.
Pokud úhlové posunutí překročí zde uloženou hodnotu, je tato skutečnost signalizována
rozsvícením kontrolky V1 (zelená). Tímto způsobem je možné ihned vizualizovat
maximální rozdíl mezi pohonem master a slave, ke kterému dochází při provozu. Tato
funkce je užitečná při uvádění do provozu.
Rozsah nastavení: 5...10...2000 ms
Hlášení binárního vstupu DRS SLAVE IN POS se vytvoří teprve tehdy, když se pohony
master a slave nacházejí po dobu zadanou v tomto parametru uvnitřP510 Positioning
tol. slave.
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P516 X41
Sledování čidla

Rozsah nastavení: NE / ANO
•

NE: Přerušení kabelu mezi frekvenčním měničem a čidlem TTL připojeným na
svorku X41 nebude přímo rozpoznáno. Při vadném spojení dojde v uvolněném stavu
k nahlášení chyby F42 "vlečná chyba", pokud toto hlášení nebylo deaktivováno.

•

ANO: Přerušení kabelu mezi frekvenčním měničem a čidlem TTL připojeným na
svorku X41 bude přímo rozpoznáno. V případě chyby následuje chybové hlášení
F48 "Hardware DRS". Tato chyba se generuje i v zablokovaném stavu.

UPOZORNĚNÍ
Sledování čidla není bezpečnostní funkce!

P517 X41
Sledování počtu
impulzů

P518 X42
Sledování čidla

Rozsah nastavení: NE / ANO
Počet impulzů čidla připojeného na svorce X41 se kontroluje s rozlišením zadaným
v parametru P233 prostřednictvím vyhodnocení stopy C. Pokud dojde ke ztrátě
inkrementů, vyhlásí se chyba F48 "Hardware DRS".
•

NE: Sledování počtu impulzů není aktivní.

•

ZAP: Sledování počtu impulzů je aktivní.

Rozsah nastavení: NE / ANO
•

NE: Přerušení kabelu mezi frekvenčním měničem a čidlem TTL připojeným na
svorku X42 nebude přímo rozpoznáno. Při vadném spojení dojde v uvolněném stavu
k nahlášení chyby F42 "vlečná chyba", pokud toto hlášení nebylo deaktivováno.

•

ANO: Přerušení kabelu mezi frekvenčním měničem a čidlem TTL připojeným na
svorku X42 bude přímo rozpoznáno. V případě chyby následuje chybové hlášení
F48 "Hardware DRS". Tato chyba se generuje i v zablokovaném stavu.

UPOZORNĚNÍ
Sledování čidla není bezpečnostní funkce!

P519 X42
Sledování počtu
impulzů

36

Rozsah nastavení: NE / ANO
Počet impulzů čidla připojeného na svorce X42 se kontroluje s rozlišením zadaným
v parametru P234 prostřednictvím vyhodnocení stopy C. Pokud dojde ke ztrátě
inkrementů, vyhlásí se chyba F48 "Hardware DRS".
•

NE: Sledování počtu impulzů není aktivní.

•

ANO: Sledování počtu impulzů je aktivní.
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P6xx Terminal assignment
P60x Binary inputs
basic unit

Binární vstup DIØØ pevně obsazen hodnotou "/CONTROL. INHIBIT".

P61x Binární vstupy doplňku
P610...P617
Binární vstupy
DI1Ø...DI17

Binární vstupy je možné naprogramovat na následující funkce synchronního chodu:

signál "0"

signál "1"

blokováno

uvolněno

SET DRS ZERO PT.

"1" na "0": nastaví nový
nulový bod

smazání úhlového posunutí

ano

ano

START DRS SLAVE

není uvolněno

uvolněno

ne

ano

–

převzetí úhlového posunutí
z parametru P224

ano

ano

pohon master se otáčí

pohon master je zastaven

ano

ano

DRS TEACH IN
DRS MASTER STOP

P62x Binary
outputs basic unit

Účinné při
stavu měniče

Vliv na

Funkce

Pro ovládání brzdy používejte binární vstup DBØØ. Tento binární vstup je pevně
obsazen funkcí "/BRZDA". Signály "BRZDA OTEVŘENA" a "BRZDA ZABRZDĚNA"
jsou určeny k předání nadřazenému řízení.
Pozor: Binární signály jsou platné pouze tehdy, pokud měnič po zapnutí hlásí
"připraveno k provozu" a neobjeví se žádné chybové hlášení. Během inicializační fáze
měniče MOVIDRIVE® mají binární signály stav "0". Je možné naprogramovat více
svorek na stejnou funkci.

P63x Binary outputs option
P630...P637
Binary output
DO1Ø...DO17

Binární výstupy mohou být obsazeny následujícími funkcemi:
Funkce

Na binárním výstupu je
signál "0"

signál "1"

/DRS PREWARN.

překročena hodnota pro předběžné
varování o vlečné chybě (P511)

–

/DRS LAG ERROR

byla překročena hranice pro vlečnou
chybu (P512)

–

pozice nebyla dosažena

pozice dosažena

DRS SLAVE IN POS

UPOZORNĚNÍ
Binární signály jsou platné pouze tehdy, pokud měnič po zapnutí hlásí "připraveno
k provozu" a neobjeví se žádné chybové hlášení. Během inicializační fáze měniče
MOVIDRIVE® mají binární signály stav "0".
Je možné naprogramovat více svorek na stejnou funkci.
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P83x Fault
responses

Mohou být naprogramovány následující reakce:
Reakce

Popis

NO RESPONSE

Nedojde ani k zobrazení chyby, ani k provedení chybové reakce. Hlášená chyba se zcela
ignoruje.

DISPLAY
ERROR

Chyba se zobrazí (na sedmisegmentovém displeji a v systému SHELL), dosadí se
chybový výstup (pokud je naprogramován). Přístroj však jinak nevykoná žádnou
chybovou reakci. Chybu je možné opět resetovat (svorka, RS485, průmyslová sběrnice,
funkce Autoreset).

IMM. STOP/
FAULT

Dojde k okamžitému vypnutí měniče s chybovým hlášením. Koncový stupeň se zablokuje
a brzda se zabrzdí. Hlášení o provozní pohotovosti zmizí a dosadí se chybový výstup,
pokud je naprogramován. Nový start je možný teprve po provedení resetu chyby, při
kterém se měnič znovu inicializuje.

EMERG.STOP/
FAULT

P834 Reakce
LAG ERROR
(vlečná chyba)
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Dojde k zastavení pohonu s nastavenou rampou nouzového zastavení. Po dosažení
zastavovacích otáček dojde k zablokování koncového stupně a zabrzdění brzdy. Ihned
následuje chybové hlášení. Hlášení o provozní pohotovosti zmizí a dosadí se chybový
výstup, pokud je naprogramován. Nový start je možný teprve po provedení resetu chyby,
při kterém se měnič znovu inicializuje.

RAPID STOP/
FAULT

Dojde k zastavení pohonu s nastavenou rampou nouzového zastavení. Po dosažení
zastavovacích otáček dojde k zablokování koncového stupně a zabrzdění brzdy. Ihned
následuje chybové hlášení. Hlášení o provozní pohotovosti zmizí a dosadí se chybový
výstup, pokud je naprogramován. Nový start je možný teprve po provedení resetu chyby,
při kterém se měnič znovu inicializuje.

IMM.
STOP/WARN.

Dojde k okamžitému vypnutí měniče s chybovým hlášením. Koncový stupeň se zablokuje
a brzda se zabrzdí. Následuje chybové hlášení na svorce, pokud je naprogramováno.
Hlášení provozní pohotovosti nezmizí. Pokud se chyba odstraní interním zásahem nebo
resetem, pohon se znovu rozběhne, aniž by bylo zapotřebí provést novou inicializaci
zařízení.

EMERG. STOP/
WARNING

Dojde k zastavení pohonu s nastavenou rampou nouzového zastavení. Při dosažení
zastavovacích otáček dojde k zablokování koncového stupně a zabrzdění brzdy. Ihned
následuje chybové hlášení. Následuje chybové hlášení na svorce, pokud je
naprogramováno. Hlášení provozní pohotovosti nezmizí. Pokud se chyba odstraní
interním zásahem nebo resetem, pohon se znovu rozběhne, aniž by bylo zapotřebí
provést novou inicializaci zařízení.

RAPID STOP/
WARNING

Dojde k zastavení pohonu s nastavenou rampou nouzového zastavení. Při dosažení
zastavovacích otáček dojde k zablokování koncového stupně a zabrzdění brzdy. Ihned
následuje chybové hlášení. Následuje chybové hlášení na svorce, pokud je
naprogramováno. Hlášení provozní pohotovosti nezmizí. Pokud se chyba odstraní
interním zásahem nebo resetem, pohon se znovu rozběhne, aniž by bylo zapotřebí
provést novou inicializaci zařízení.

Reakce "vlečná chyba" je možná pouze u zařízení DRS11B nebo IPOSplus®.
Výrobní nastavení: EMERG.STOP/FAULT
Přes parametr P834 se naprogramuje chybová reakce, která se spustí přes funkci
sledování vlečné chyby doplňku pro kontrolu synchronního chodu (DRS11B)
a polohovacího provozu s IPOSplus®. Různá nastavení je možné provádět
prostřednictvím parametru P51x Synchronous operation monitoring.
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Chybová hlášení a seznam chyb

8.1

Doplňková karta pro synchronní chod DRS11B
Následující chybová hlášení se mohou vyskytnout speciálně v synchronním chodu.
Ve sloupci "Reakce (P)" je uvedena chybová reakce nastavená z výroby. Údaj (P)
znamená, že je možné reakci naprogramovat (P83_ Fault response).

Chybový
Označení
kód

14

36

Čidlo

Chybí
doplňkové
vybavení

Reakce (P)

Okamžité
vypnutí

Okamžité
vypnutí

Subkód
Označení
chyby
0

Chyba "Encoder.
Čidlo není připojené, vadné čidlo

25

Chyba "Encoder."
Chyba čidla X15 - překročen
rozsah otáček.
Čidlo na X15 se otáčí rychleji
než 6542 1/min.

26

Chyba "Encoder".
Chyba čidla X15 - vadná karta.
Chyba ve vyhodnocení
kvadrantů.

27

Chyba "Encoder."
Připojení čidla nebo vadné čidlo.

28

Chyba "Encoder."
Chyba čidla X15 - chyba
komunikace na kanálu RS485.

29

Chyba "Encoder."
Chyba čidla X14 - chyba
komunikace na kanálu RS485.

30

Chyba "Encoder."
Neznámý typ čidla na X14/X15.

31

Chyba "Encoder."
Kontrola plausibility čidla X14/X15.
Došlo ke ztrátě inkrementů.

32

Chyba "Encoder."
Chyba čidla X15 - Hiperface.
Čidlo Hiperface na svorce X15
hlásí chybu.

33

Chyba "Encoder."
Chyba čidla X14 - Hiperface.
Čidlo Hiperface na svorce
X14 hlásí chybu.

34

Chyba "Encoder."
Chyba čidla X15 - Resolver.
Připojení čidla nebo vadné čidlo.

0

Chyba "chybějící doplněk"
Chybný nebo nepřípustný
hardware.

2

Chyba "chybějící doplněk"
Chyba konektoru čidla.

3

Chyba "chybějící doplněk"
Chyba konektoru sběrnice.

4

Chyba "chybějící doplněk"
Chyba rozšiřovacího konektoru.

Možná příčina

•
•
•

Spouštěcí
Okamžité
synchronizace vypnutí

0

•

Nepřípustný typ
doplňkové karty
Použitý zdroj
požadovaných hodnot,
řídicí zdroj nebo
provozní režim nejsou
přípustné pro tuto
kartu doplňkových
zařízení
Nastaven vadný typ
čidla pro DIP11B

Chyba "spouštěcí synchronizace" Chyba při spouštěcí
Timeout při spouštěcí
synchronizaci mezi
synchronizaci s doplňkem.
měničem a doplňkovým
vybavením.
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Zkontrolujte správné
připojení kabelu čidla
a stínění; zkontrolujte,
zda nedošlo ke zkratu
nebo k přerušení vodiče

•
•

•

40

Kabel čidla nebo
stínění nejsou správně
připojeny
Zkrat/přerušení vodiče
v kabelu čidla
Vadné čidlo

Opatření

•
•
•
•

Vložte správnou
kartu doplňkového
zařízení
Nastavte správný
zdroj požadovaných
hodnot (P100)
Nastavte správný
řídicí zdroj (P101)
Nastavte správný
provozní režim
(P700 resp. P701)
Nastavte správný
typ čidla

Při opakovaném výskytu
problému vyměňte
doplňkovou kartu.

39
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Chybový
Označení
kód

41

Watchdog doplňkové
zařízení
watchdog
IPOS

Reakce (P)

Subkód
Označení
chyby

Možná příčina

0

Chyba "doplněk".
Chyba časovače watchdog
pro doplněk.

•

17

Chyba "doplněk".
Chyba watchdog IPOS.

Okamžité
vypnutí

•

•

•

•
•
•
42

Vlečná chyba

Okamžité
0
odpojení (P)

Chyba "Vlečná chyba polohování"

•
•

Opatření

Chyba při komunikaci •
mezi systémovým
•
softwarem
a softwarem doplňku.
Funkce Watchdog
v programu IPOSplus®

Kontaktujte
servis SEW.
Překontrolujte
program IPOS

•
Aplikační modul byl
nahrán do zařízení
MOVIDRIVE® B bez
technologického
•
provedení
Při použití aplikačního
modulu je nastavena
chybná technologická
funkce

Zkontrolujte povolení
technologických
funkcí zařízení
(P079)
Zkontrolujte
nastavenou
technologickou
funkci (P078)

•

Zkontrolujte připojení
čidla otáček.
Prodlužte rampy.
Nastavte větší
podíl P
Nově parametrizujte
regulátor otáček
Zvyšte toleranci
vlečné chyby
Překontrolujte
zapojení čidla, motoru
a sít’ových fází
Překontrolujte chod
mechanické části,
příp. při najetí do
bloku

Snímač otáček je
špatně připojený
Urychlovací rampy
jsou příliš krátké
Příliš nízký podíl P
u regulátoru polohy
Regulátor otáček
je chybně
parametrizován
Hodnota tolerance
vlečné chyby je příliš
nízká

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Hardware
DRS

Okamžité
vypnutí

0

Chyba "Synchronní chod
hardwaru"

•
•

Chybný signál z čidla
•
master / čidla dráhy
Hardware potřebný pro
•
synchronní chod je
chybný
•
Chybný počet impulzů
•

Překontrolujte
signály čidla master /
čidla dráhy
Překontrolujte
zapojení čidla
Vyměňte kartu pro
synchronní chod
Přerušení vodiče,
zkrat
Chybně nastavené
rozlišení čidla
master / čidla dráhy
Problém
s elektromag.
kompatibilitou

UPOZORNĚNÍ
Kompletní seznam chyb najdete v návodu k obsluze pro MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
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Technické údaje

9.1

Doplňková karta pro synchronní chod DRS11B

kVA

i

f

n

9

P Hz

Doplňková karta pro synchronní chod DRS11B

DRS11B

1
2
3

Binární vstupy

824 672 6
X40:1...X40:6

Vnitřní odpor

X40

Funkce

Binární výstupy

VSTUPØ...VSTUP5: bez potenciálu (optický vazební člen)
kompatibilní s PLC (EN 61131), snímací cyklus 5 ms
Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA
+13 V...+30 V DC = "1" = kontakt sepnut
DC–3 V...+5 V = "0" = kontakt otevřen

Signální úroveň

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Objednací číslo

Pevně obsazeno funkcí:
• VSTUPØ = volný chod
• VSTUP1 = Offset 1
• VSTUP2 = Offset 2
• VSTUP3 = Offset 3
• VSTUP4 = proměnná IPOSplus® H477.0
• VSTUP5 = proměnná IPOSplus® H477.1
X40:9/X40:10

VÝSTUPØ/VÝSTUP1: Kompatibilní s PLC (EN 61131-2)
doba reakce 5 ms
"0" = 0 V DC "1" = +24 V DC
Pozor: Nepřipojujte žádné externí napětí!

Signální úroveň
OFF

pevně obsazeno funkcí:
• VÝSTUPØ = proměnná IPOSplus® H476.0
• VÝSTUP1 = proměnná IPOSplus® H476.1

Sync

Funkce

Imax = 50 mA, chráněno proti zkratu a externímu napájení do DC 30 V

X42

X41

Vztažné svorky

9

6

9

6

5

1

5

1

X40:11
X40:7

DGND: Vztažný potenciál binárních signálů
DCOM: Vztažný potenciál binárních signálů X40:1...X40:6 (VSTUPØ...VSTUP5)

Napět’ový výstup

X40:8

DC 24 V, max. DC 100 mA

Vstup čidla dráhy
Napájení čidla

X41:

Max. 200 kHz, signální úroveň podle RS422 nebo sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)
9pólová zásuvka miniaturního konektoru Sub-D

Vstup čidla master
Napájení čidla

X42:

Max. 200 kHz, signální úroveň podle RS422 nebo sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)
9pólová zásuvka miniaturního konektoru Sub-D

Výstup inkrementálního čidla X43:

Signální úroveň podle RS422
9pólová vidlice miniaturního konektoru Sub-D

Napět’ový vstup

GND
Napájecí napětí DC+24 V pro binární signály X40:9/X40:10 a čidla připojená
na X41/X42
GND

X44:1
X44:2

X43

X44:3
9

6

5

Přípustný průřez kabelů

1

Kontrolka

jedna žíla na svorku:
dvě žíly na svorku:

OFF (červená)

0,08...1,5 mm2
0,25...1 mm2

svítí = volný chod
nesvítí = synchronní chod

Sync (zelená) svítí = úhlový rozdíl > hodnota P514
nesvítí = úhlový rozdíl < hodnota P514
62424AXX
1) Celkové proudové zatížení (X41 a X42) napájení čidla DC 24 V ≤ DC 650 mA
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D
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Ch
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I
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montáž karty DRS11B ..................................14
montážní pokyny před montáží a demontáží
doplňkové karty ...............................14
popis svorek karty DRS11B ..........................16
připojovací schéma - master
MOVIDRIVE® MDX61B slave MOVIDRIVE® MDX61B ..........20
připojovací schéma pro inkrementální
čidlo jako master ..............................21
K
Konfigurace ...........................................................8
pokyny pro konfiguraci ..................................10
příklady aplikací ..............................................8
synchronní chod s kontrolou přerušení
kabelu pro připojení čidel .................11
M
Montážní pokyny před montáží
a demontáží doplňkové karty ..............................14

Připojovací schéma
inkrementální čidlo jako master ................... 21
master MOVIDRIVE® MDX61B slave MOVIDRIVE® MDX61B ......... 20
pohony master a slave s opačným
smyslem otáčení ....................... 18, 19
pohony master a slave se stejným
smyslem otáčení ....................... 17, 18
Příklady aplikací ................................................... 8
Příklady výpočtů parametrů P221 a P222 .......... 26
S
Seznam parametrů ............................................. 31
Signální funkce ................................................... 30
Stručný popis uvedení do provozu ..................... 23
Struktura bezpečnostních pokynů ........................ 4
Synchronní chod s čidlem dráhy ........................ 13
Synchronní chod s kontrolou přerušení
kabelu pro připojení čidel ................................... 11
Synchronní spuštění / zastavení ........................ 12
T
Technické údaje ................................................. 41
U
Uvedení do provozu ........................................... 22
aktivace synchronního chodu ...................... 24
příklady výpočtů parametrů P221 a P222 .... 26
přípravné práce ............................................ 24
stručný popis ................................................ 23
test synchronního chodu u namontovaných
pohonů ............................................ 25
V
Všeobecné pokyny
nároky na záruční plnění ............................... 4
struktura bezpečnostních pokynů .................. 4
vyloučení ze záruky ....................................... 4
Vyloučení ze záruky ............................................. 4

N
Nároky na záruční plnění ......................................4
P
Pokyny pro konfiguraci ........................................10
Pokyny pro montáž a instalaci ............................14
Poměr hodnot parametrů a výstupních otáček ...29
Popis svorek karty DRS11B ................................16
Popis systému .......................................................6
blokové schéma regulace
synchronního chodu ..........................7
Popisy parametrů ................................................32
Projektování
synchronní chod s čidlem dráhy ...................13
synchronní spuštění / zastavení ...................12
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Seznam adres

Seznam adres
Německo
Centrála
Výrobní závod
Odbyt

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Poštovní přihrádka
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

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

Service
Competence Center

Střed

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

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

Sever

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

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

Východ

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

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

Jih

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (u Mnichova)

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

Západ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (u Düsseldorfu)

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

Elektronika

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

Tel.: +49 7251 75-1780
Fax: +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Horká linka Drive Service / 24hodinová pohotovost

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Další adresy servisních stanic v Německu jsou k dispozici na vyžádání.
Francie
Výrobní závod
Odbyt
Servis

Haguenau

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

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

Výrobní závod

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel.: +33 3 87 29 38 00

Montážní závody
Odbyt
Servis

Bordeaux

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

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

Lyon

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

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

Paříž

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

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

Další adresy servisních stanic ve Francii jsou k dispozici na vyžádání.
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Seznam adres

Alžírsko
Odbyt

Alžír

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

Tel.: +213 21 8222-84
Fax: +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Buenos Aires

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

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

Melbourne

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

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

Sydney

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

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

Townsville

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

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

Brusel

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

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

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.: +375 (17) 298 38 50
Fax: +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Sao Paulo

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

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

Argentina
Montážní závod
Odbyt
Servis

Austrálie
Montážní závody
Odbyt
Servis

Belgie
Montážní závod
Odbyt
Servis

Bělorusko
Odbyt

Brazílie
Výrobní závod
Odbyt
Servis

Další adresy servisních stanic v Brazílii jsou k dispozici na vyžádání.
Bulharsko
Odbyt

Sofie

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

Tel.: +359 2 9151160
Fax: +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Praha

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

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

Tianjin

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

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

Česká republika
Odbyt

Čína
Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis
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Seznam adres

Čína
Montážní závod
Odbyt
Servis

Suzhou

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

Tel.: +86 512 62581781
Fax: +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

Tel.: +86 20 82267890
Fax: +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel.: +86 24 25382538
Fax: +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Další adresy servisních stanic v Číně jsou k dispozici na vyžádání.
Dánsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Kodaň

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

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

Káhira

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel.: +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax: +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

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

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel.: +358 201 589-300
Fax: +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Hongkong

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

Tel.: +852 2 7960477 + 79604654
Fax: +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Egypt
Odbyt
Servis

Estonsko
Odbyt

Finsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Gabun
Odbyt

Hongkong
Montážní závod
Odbyt
Servis
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Seznam adres

Chile
Montážní závod
Odbyt
Servis

Santiago de
Chile

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

Tel.: +56 2 75770-00
Fax: +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Záhřeb

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

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

Baroda

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

Tel.: +91 265 2831086
Fax: +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Dublin

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

Tel.: +353 1 830-6277
Fax: +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Milán

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

Tel.: +39 02 96 9801
Fax: +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Tel Aviv

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

Tel.: +972 3 5599511
Fax: +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Iwata

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

Tel.: +81 538 373811
Fax: +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Johannesburg

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

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

Kapské město

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

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

Chorvatsko
Odbyt
Servis

Indie
Montážní závod
Odbyt
Servis

Irsko
Odbyt
Servis

Itálie
Montážní závod
Odbyt
Servis

Izrael
Odbyt

Japonsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Jihoafrická republika
Montážní závody
Odbyt
Servis
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Seznam adres

Jihoafrická republika
Durban

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

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

Douala

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

Tel.: +237 33 431137
Fax: +237 33 431137

Toronto

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

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

Vancouver

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

Tel.: +1 604 946-5535
Fax: +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal

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

Tel.: +1 514 367-1124
Fax: +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Kamerun
Odbyt

Kanada
Montážní závody
Odbyt
Servis

Další adresy servisních stanic v Kanadě jsou k dispozici na vyžádání.
Kolumbie
Montážní závod
Odbyt
Servis

Bogota

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

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

Ansan-City

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

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

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel.: +82 51 832-0204
Fax: +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Bejrút

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

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

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Korea
Montážní závod
Odbyt
Servis

Libanon
Odbyt

Litva
Odbyt

Lotyšsko
Odbyt
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Seznam adres

Lucembursko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Brusel

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

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

Budapešt’

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

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

Johore

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

Tel.: +60 7 3549409
Fax: +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel.: +212 22618372
Fax: +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Queretaro

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

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

Rotterdam

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

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

Moss

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

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

Auckland

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

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

Christchurch

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

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

Lima

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

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

Maďarsko
Odbyt
Servis

Malajsie
Montážní závod
Odbyt
Servis

Maroko
Odbyt

Mexiko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Nizozemsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Norsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Nový Zéland
Montážní závody
Odbyt
Servis

Peru
Montážní závod
Odbyt
Servis
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Seznam adres

Pobřeží slonoviny
Odbyt

Abidjan

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

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

Lodž

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

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

Coimbra

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

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

Vídeň

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

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

Bukurešt’

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

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

St. Petersburg

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

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

Atény

Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel.: +30 2 1042 251-34
Fax: +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Dakar

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

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

Singapur

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

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

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

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

Polsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Portugalsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Rakousko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Rumunsko
Odbyt
Servis

Rusko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Řecko
Odbyt
Servis

Senegal
Odbyt

Singapur
Montážní závod
Odbyt
Servis

Slovensko
Odbyt
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Seznam adres

Slovensko
Žilina

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

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

Banská Bystrica

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

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

Celje

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

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

Bělehrad

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

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

Bilbao

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

Tel.: +34 94 43184-70
Fax: +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Jönköping

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

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

Basilej

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

Tel.: +41 61 417 1717
Fax: +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

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

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis

Tel.: +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax: +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Istanbul

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

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

Dněpropetrovsk

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

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

Slovinsko
Odbyt
Servis

Srbsko
Odbyt

Španělsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Švédsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Švýcarsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Thajsko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Tunisko
Odbyt

Turecko
Montážní závod
Odbyt
Servis

Ukrajina
Odbyt
Servis
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Seznam adres

USA
Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis

Greenville

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

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

Montážní závody
Odbyt
Servis

San Francisco

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

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

Philadelphia/PA

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

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

Dayton

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

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

Dallas

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

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

Další adresy servisních stanic v USA jsou k dispozici na vyžádání.
Velká Británie
Montážní závod
Odbyt
Servis

Normanton

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

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

Valencie

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

Tel.: +58 241 832-9804
Fax: +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Venezuela
Montážní závod
Odbyt
Servis
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Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby

Jak je možné pohnout světem

S lidmi, kteří
rychleji a správně
uvažují a společně
s vámi pracují
na budoucnosti.

Se službami,
které jsou na dosah
po celém světě.

S pohony a řídicími
systémy, které
automaticky zlepší
váš výkon.

S rozsáhlým
know how
v nejdůležitějších
oborech naší doby.

S nekompromisní
kvalitou, jejíž vysoké
standardy o něco
usnadní každodenní
práci.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

S globálním citem pro
rychlá a přesvědčivá
řešení.
V každém místě.

S inovativními
nápady, ve kterých
se již zítra bude
skrývat řešení
pro pozítří.

S internetovou
prezentací, která
24 hodin denně
nabízí přístup
k informacím
a updatům
pro software.

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

