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Γενικές οδηγίες

1

Δομή των υποδείξεων ασφαλείας

1

Γενικές οδηγίες

1.1

Δομή των υποδείξεων ασφαλείας
Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου έχουν δομηθεί με τον εξής τρόπο:

Σύμβολο

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές αιτίες σε περίπτωση μη τήρησης.
•

Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Σύμβολο

Λέξη σήμανσης

Παράδειγμα:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη
κατάσταση

Ελαφριές σωματικές βλάβες

ΣΤΟΠ!

Ενδεχόμενες υλικές ζημιές

Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο
περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή.
Διευκολύνει το χειρισμό του
συστήματος κίνησης.

Γενικός κίνδυνος

Σημασία

Συνέπειες από
τη μη τήρηση

Συγκεκριμένος κίνδυνος,
π.χ. ηλεκτροπληξία

1.2

Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών των εγχειριδίων. Για αυτό πριν αρχίσετε να
εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο!
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε ευανάγνωστη μορφή στους
υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη.

1.3

Αποκλεισμός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο MOVIDRIVE® είναι βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των αναφερόμενων
ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές
ζημιές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών
λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση
εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.
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Οδηγίες ασφαλείας
Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα

2

Οδηγίες ασφαλείας

2.1

Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα

2.2

•

Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
ειδικευμένους ηλεκτρολόγους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης
ατυχημάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Μελετήστε προσεκτικά αυτό το έντυπο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και την
έναρξη λειτουργίας της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DRS11B.

•

Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεων επί της
εγγύησης είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στα τεχνικά έγγραφα.

2

Λειτουργίες ασφαλείας
Οι μετατροπείς συχνοτήτων MOVIDRIVE® MDX61B χωρίς υπερκείμενα συστήματα
ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για την προστασία
των μηχανημάτων αλλά και για ατομική προστασία, χρησιμοποιήστε υπερκείμενα
συστήματα ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι στις εφαρμογές ασφαλείας τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στα
εξής έγγραφα.
•

2.3

Ασφαλής απενεργοποίηση για το MOVIDRIVE® B

Εφαρμογές ανυψωτικών
Οι μετατροπείς MOVIDRIVE® MDX60/61B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν
συστήματα ασφαλείας σε εφαρμογές ανυψωτικών διατάξεων.
Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιμοποιείτε συστήματα παρακολούθησης ή μηχανικά
συστήματα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωματικές και υλικές ζημιές.

2.4

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

2.5

Απόρριψη
Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί!
Αν χρειάζεται, κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ανάλογα τα υλικά
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς π.χ. σαν:
•

Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

•

Πλαστικό

•

Μεταλλικά ελάσματα

•

Χαλκός

κλπ.
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Εισαγωγή

3

Περιγραφή συστήματος

3

Εισαγωγή

3.1

Περιγραφή συστήματος
Με την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας "συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B",
μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία μια ομάδα κινητήρων με γωνιακό συγχρονισμό ή με
ρυθμιζόμενη σχέση μετάδοσης (ηλεκτρονικός μειωτήρας).
Ως "κύρια μονάδα" χαρακτηρίζεται ο κινητήρας που καθορίζει τη θέση. Αυτός μπορεί να
είναι και ο βαθμικός κωδικοποιητής. Ως "υποτελής μονάδα" χαρακτηρίζεται ο κινητήρας
που πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη θέση.
Οι κύριες και οι υποτελείς μονάδες κινητήρων θα πρέπει επιπλέον να είναι εξοπλισμένες
με κωδικοποιητές. Ως υποτελής κινητήρας χρησιμοποιείται το MOVIDRIVE® MDX61B
με την πρόσθετη κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B.
Η πρόσθετη κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B θα πρέπει να τοποθετηθεί
στην ειδική υποδοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την πρόσθετη κάρτα
DEH11B ή DER11B.

ΣΤΟΠ!
Για τη συγχρονισμένη λειτουργία της κύριας και υποτελούς μονάδας απαιτείται ο
εξοπλισμός της υποτελούς μονάδας μετατροπέα με μία αντίσταση φρένου. Για την
κύρια μονάδα μετατροπέα απαιτείται επίσης αντίσταση φρένου, όταν χρησιμοποιείται
σε εφαρμογές λειτουργίας γεννήτριας.
Οι μετρημένοι παλμοί της κύριας και υποτελούς μονάδας μετατρέπονται με τη βοήθεια
των παραμέτρων P221/P222 (συντελεστής κύριου και υποτελούς μειωτήρα) στην
πλευρά εξόδου. Αποτελούν ένα μέγεθος μέτρησης για τους παλμούς που μετρώνται ανά
μονάδα διαδρομής.
Το σύστημα μεταβιβάζει τη διαφορά της πληροφορίας διαδρομής από την κύρια και την
υποτελή μονάδα και αποθηκεύει αυτή την τιμή υπό τη μορφή σημάτων του βαθμικού
κωδικοποιητή σε έναν εσωτερικό μετρητή διαφορών. Ανάλογα με αυτή τη διαφορά
ενεργοποιούνται δυαδικά μηνύματα, π.χ. "DRS SLAVE IN POS", "LAG error" κ.λπ.
Αυτός ο μετρητής αξιολογείται διαφορετικά για κάθε μία από τις καταστάσεις λειτουργίας
(P223) (→ Κεφ. 7.3).
Η μονάδα ελέγχου υπολογίζει την τιμή διόρθωσης των στροφών για τον υποτελή
κινητήρα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τη γωνιακή διαφορά μεταξύ κύριας και
υποτελούς μονάδας. Για το σκοπό αυτό η τρέχουσα γωνιακή διαφορά
πολλαπλασιάζεται με την παράμετρο P220 P gain. Το αποτέλεσμα είναι μία τιμή
διόρθωσης των στροφών της υποτελούς μονάδας.
•

Η κύρια και η υποτελής μονάδα λειτουργούν συγχρονισμένα, τιμή διαφοράς = 0 →
τιμή διόρθωσης = 0

•

Η υποτελής μονάδα λειτουργεί με καθυστέρηση, τιμή διαφοράς > 0 → τιμή
διόρθωσης > 0, η υποτελής μονάδα επιταχύνει

•

Η υποτελής μονάδα προηγείται, τιμή διαφοράς < 0 → τιμή διόρθωσης < 0,
η υποτελής μονάδα επιβραδύνει

Η συμπεριφορά συγχρονισμένης λειτουργίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος
της ενίσχυσης P (P220).
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•

Εάν η ενίσχυση P είναι πολύ μεγάλη, τότε το σύστημα παρουσιάζει τάση προς
ταλάντωση.

•

Εάν η ενίσχυση P είναι πολύ μικρή, τότε στη μεταβατική κατάσταση (επιτάχυνση ή
επιβράδυνση) δεν μπορεί να εξαλειφθεί η γωνιακή διαφορά.
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P230 CHAIN

Σύγχρονος κωδικοποιητής
υποτελούς μονάδας
X41:

Σύγχρονος
κωδικοποιητής
κινητήρα
X15:

EQUAL-RANKING
ή CHAIN

OFF

P516 Παρακολούθηση κωδικοποιητή
P517 Παρακολούθηση αριθμού παλμών

Παρακολούθηση

Μετρητής
Παλμοί κυρίας
μονάδας

P222
P221

Μηδενικό σημείο DRS

Βημ.
Γωνιακή διαφορά
- σε βήματα

+

P221 Συντελεστής μειωτήρα κύριας μονάδας

1
P221

P224 Μετρητής υποτελούς μονάδας

Μετρητής
παλμών
υποτελούς
μονάδας

P230 Σύγχρονος κωδικοποιητής

P230 OFF ή EQUAL-RANKING

Παρακολούθηση

P230 Σύγχρονος κωδικοποιητής

Προσομοίωση
βαθμικού
κωδικοποιητή
X14:

X43:

Κύριος
κωδικοποιητής
X42:

Προέλεγχος στροφών

P518 Παρακολούθηση κωδικοποιητή
P519 Παρακολούθηση αριθμού παλμών
P234 Ανάλυση κύριου κωδικοποιητή
P222 Συντελεστής μειωτήρα υποτελούς μονάδας

Διαφοροποιητής

P228 Φίλτρο τροφοδοσίας εμπρός DRS

Στροφές Ονομαστική
τιμή Υποτελής μονάδα

P232 Μέγιστες στροφές 1

Δυαδικές έξοδοι

P231
P232
OFF = Υποτελής μονάδας
εντός ορίων ανοχής θέσης

EQUAL-RANKING
ή CHAIN

OFF

1
P221

P230 Σύγχρονος κωδικοποιητής

Υποτελής μονάδα σε θέση

Σφάλμα ολίσθησης

Προειδοποίησης
σφάλματος ολίσθησης

Μετρητής ένδειξης LED
(πράσινη)

Ρυθμιστής Ρ

P220 Ενίσχυση P (DRS)

Εισαγωγή

Περιγραφή συστήματος

3

Διάγραμμα συνδεσμολογίας μπλοκ – Έλεγχος συγχρονισμένης λειτουργίας

56502AEL
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Διαμόρφωση

4

Παραδείγματα εφαρμογών

4

Διαμόρφωση

4.1

Παραδείγματα εφαρμογών

X14

X42

X15

X43

X42

X15

X42

X15

ρ
Ανατ
οφοδ

τή
οποιη
κωδικ

οιητή
δικοπ
η κω
ότησ

η
ότησ
οφοδ

Υποτελής μονάδα 1
Στροφές n2

X15

ρ
Ανατ

οιητή
δικοπ
η κω
ότησ
οφοδ

οιητή
δικοπ
η κω
ότησ
οφοδ

ρ
Ανατ

ρ
Ανατ
Κύρια μονάδα (master)
Στροφές n1

X43

DRS11B

DRS11B

Διάρθρωση ομάδας: Κύρια μονάδα και ομότιμες υποτελείς μονάδες, π.χ. ανυψωτικά
πολλαπλών στηλών.

DRS11B

Παράδειγμα 1

Υποτελής μονάδα 2
Στροφές n2

Υποτελής μονάδα 3
Στροφές n2

56508AEL

X14

X14

DRS11B
X15

ση
δότη
ροφο
Ανατ

η
ότησ

τή
οποιη
κωδικ

Κύρια μονάδα 3
Υποτελής μονάδα 2
Στροφές n3

τή
οποιη
κωδικ

τή
οποιη
κωδικ

Κύρια μονάδα 2
Υποτελής μονάδα 1
Στροφές n2

X42

δ
ροφο
Ανατ

X15

τηση
φοδό

τή
οποιη
κωδικ

Στροφές n1

X14

ρο
Ανατ

τηση
φοδό
Κύρια μονάδα 1

X42

X15

ρο
Ανατ

X15

X42

DRS11B

Αλυσίδα κύριας-υποτελούς μονάδας: π.χ. ταινιόδρομοι μεταφοράς, συνδεδεμένοι
διαδοχικά.

DRS11B

Παράδειγμα 2

Κύρια μονάδα 4
Υποτελής μονάδα 3
Στροφές n4

56509AEL
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Παραδείγματα εφαρμογών

X14

X42

X42

X15

X14

X42

X15

X15

τή
οποιη
κωδικ

τή
οποιη
κωδικ

Στροφές n1

η
ότησ

η
ότησ

τή
οποιη
κωδικ
Κύρια μονάδα 2
Υποτελής μονάδα 1
Στροφές n2

δ
ροφο
Ανατ

δ
ροφο
Ανατ

η
ότησ

δ
ροφο
Ανατ

Κωδικοποιητής
παλμών με
εξωτερική
τροφοδοσία
τάσης
Κύρια μονάδα 1

DRS11B

DRS11B

Αλυσίδα κύριας-υποτελούς μονάδας με εξωτερικό κύριο βαθμικό κωδικοποιητή:

DRS11B

Παράδειγμα 3

Κύρια μονάδα 3
Υποτελής μονάδα 2
Στροφές n3

Κύρια μονάδα 4
Υποτελής μονάδα 3
Στροφές n4

56510AEL

Αλυσίδα κύριας-υποτελούς μονάδας με πρόσθετο σύγχρονο κωδικοποιητή:

X14

X42

X15

X43

X42

X15

X15

τή
οποιη
κωδικ

τή
οποιη
κωδικ

τή
οποιη
κωδικ
Κύρια μονάδα 3
Υποτελής μονάδα 2
Στροφές n3

η
ότησ

οφοδ

ρ
Ανατ

η
ότησ

οφοδ

ρ
Ανατ

η
ότησ

οφοδ

τή
οποιη
κωδικ
Κύρια μονάδα 2
Υποτελής μονάδα 1
Στροφές n2

X41

X43

ρ
Ανατ

η
ότησ

οφοδ

Στροφές n1

X42

X15

ρ
Ανατ
Κύρια μονάδα 1

X41

Σύγχρονος
κωδικοποιητής
υποτελούς
μονάδας 3

DRS11B

X41

Σύγχρονος
κωδικοποιητής
υποτελούς
μονάδας 2

DRS11B

Σύγχρονος
κωδικοποιητής
υποτελούς
μονάδας 1

DRS11B

Παράδειγμα 4

Κύρια μονάδα 4
Υποτελής μονάδα 3
Στροφές n4
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Οδηγίες διαμόρφωσης

4.2

Οδηγίες διαμόρφωσης
Ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις διαμόρφωσης:
• Μην εφαρμόζετε τη συγχρονισμένη λειτουργία σε συστήματα με άκαμπτη μηχανική
ζεύξη.
• Εξοπλίστε τον υποτελή μετατροπέα με μία αντίσταση πέδησης.
• Επιτρέπεται να ενεργοποιήσετε μία νέα απόκλιση μόνον εάν προηγουμένως έχετε
εξαλείψει την προηγούμενη γωνιακή μετατόπιση.
• Κατά το σχεδιασμό μιας εφαρμογής συγχρονισμένης λειτουργίας, λάβετε υπόψη ότι
η υποτελής μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαλείφει ανά πάσα στιγμή τη
γωνιακή διαφορά με την κύρια μονάδα. Για το λόγο αυτό ρυθμίστε τις μέγιστες
στροφές (P302) της υποτελούς μονάδας ώστε αυτές να είναι μεγαλύτερες από τις
μέγιστες στροφές της κύριας μονάδας.
Εάν στους ασύγχρονους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες ρυθμίσετε ως μέγιστες
στροφές έναν αριθμό μεγαλύτερο από τις ονομαστικές στροφές του κινητήρα, τότε
στην περιοχή εξασθένισης του πεδίου δεν θα είναι διαθέσιμη η πλήρης ροπή του
κινητήρα. Σε ειδικούς συνδυασμούς κύριας-υποτελούς μονάδας αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε σφάλματα ολίσθησης (F42).
Επιπλέον, κατά τη μετάβαση από την ανεξάρτητη στη συγχρονισμένη λειτουργία, ο
συγχρονισμός μπορεί να γίνει με τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση ή μέσω μιας
ρυθμιζόμενης ράμπας (P24_ Synchronous operation with synchronization).
• Να χρησιμοποιείτε τη συγχρονισμένη λειτουργία πάντοτε με ενεργοποιημένη την
παρακολούθηση θραύσης σύρματος (→ Κεφ. 4.3).
• Για τη συγχρονισμένη λειτουργία να χρησιμοποιείτε πάντοτε ηλεκτροκινητήρες ίδιου
τύπου, όποτε είναι δυνατόν.
• Σε ανυψωτικά συγκροτήματα πολλαπλών στηλών, να χρησιμοποιείτε πάντοτε ίδιους
ηλεκτροκινητήρες και ίδιους μειωτήρες (όμοιες σχέσεις μετάδοσης).
• Σε ομαδική διαμόρφωση (1 κύρια μονάδα και x ομότιμες υποτελείς μονάδες)
επιτρέπεται να συνδέσετε έως το πολύ 5 δυαδικές εισόδους των υποτελών
μετατροπέων σε μία δυαδική έξοδο της κύριας μονάδας.
• Εάν με ενεργοποιημένη την ηλεκτρική τροφοδοσία η κύρια μονάδα είναι σταματημένη
και στην υποτελή μονάδα η ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπτεται και επανενεργοποιείται,
τότε η υποτελής μονάδα βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας "NO ENABLE".
• Εάν με ενεργοποιημένη την ηλεκτρική τροφοδοσία η κύρια μονάδα λειτουργεί και στην
υποτελή μονάδα διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία, τότε η κύρια μονάδα μεταβαίνει
στο σφάλμα "EXTERNAL TERMINAL" (F26). Εάν η ηλεκτρική τροφοδοσία ενεργοποιηθεί πάλι στην υποτελή μονάδα, τότε αυτή μπορεί να αναγνωρίσει το σφάλμα
"LAG ERROR" (F42), ανάλογα με το όριο σφάλματος ολίσθησης (P512).
• Για τη σύνδεση ενός κωδικοποιητή κινητήρα στην πρόσθετη κάρτα DEH11B /
DER11B:X15 ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
• Για τη λειτουργία με την πρόσθετη κάρτα DEH11B / DER11B προσέξτε:
– DEH11B: ο αριθμός παλμών (X14) είναι ίδιος με τη είσοδο X15 του κωδικοποιητή
κινητήρα
– DER11B: ο αριθμός παλμών είναι πάντοτε 1024 παλμοί ανά περιστροφή
• Οι παρακάτω κωδικοποιητές μπορούν να συνδεθούν στις εξόδους X41 και X42:
– Κωδικοποιητής TTL DC 5 V, κωδικοποιητής με χαρακτηριστικά σήματος RS422,
κωδικοποιητής sin/cos
• Η μέγιστη επιτρεπόμενη συχνότητα εισόδου των εισόδων κωδικοποιητή ανέρχεται
σε 200 kHz
• Κατά τη χρήση των σύγχρονων κωδικοποιητών θα πρέπει ο λόγος των αναλύσεων
διαδρομών από τον κωδικοποιητή κινητήρα και από τον σύγχρονο κωδικοποιητή να
κυμαίνεται στην περιοχή 0,1 ... 10.
• Τοποθετήστε τον σύγχρονο κωδικοποιητή στο κινητό μέρος του μηχανήματος με
αρσενικό/θηλυκό σύνδεσμο (=χωρίς ολίσθηση).
• Εάν η κύρια μονάδα είναι ένας βαθμικός κωδικοποιητής, χρησιμοποιήστε έναν
βαθμικό κωδικοποιητή με όσο το δυνατόν υψηλότερη ανάλυση. Η μέγιστη συχνότητα
εισόδου όμως των 200 kHz δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί.
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•

4

Παράμετρος P350 Change direction of rotation 1:
Με ενεργοποιημένο τον έλεγχο συγχρονισμένης λειτουργίας θα πρέπει να έχει
ρυθμιστεί P350 = NO. Εάν η κύρια και η υποτελής μονάδα λειτουργούν με αντίθετη
φορά περιστροφής τότε η σειρά σύνδεσης των ιχνών A/A και B/B στην είσοδο της
υποτελούς μονάδας (DRS11B:X42) θα πρέπει να αλλαχθεί ανά ζεύγη.

•

Η σύνδεση DC 24 V στο DRS11B:X44 είναι απαραίτητη στις εξής περιπτώσεις:
– Η τροφοδοσία τάσης των κωδικοποιητών πραγματοποιείται από την πρόσθετη
κάρτα DRS11B
– Χρησιμοποιούνται οι δυαδικές είσοδοι (X40:9, X40:10) του DRS11B.
– Το X40:8 χρησιμοποιείται ως έξοδος τάσης

•

4.3

Η παρακολούθηση του κωδικοποιητή στο X41/X42 είναι δυνατή μόνον όταν
χρησιμοποιούνται κωδικοποιητές TTL.

Συγχρονισμένη λειτουργία με παρακολούθηση θραύσης σύρματος της
σύνδεσης κωδικοποιητή
Για την απρόσκοπτη συγχρονισμένη λειτουργία μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας
απαιτείται η παρακολούθηση θραύσης σύρματος για τη σύνδεση κύριας μονάδας
DEH11B/DER11B:X14 (προσομοίωση βαθμικού κωδικοποιητή) με την υποτελή μονάδα
DRS11B:X42. Διαθέσιμες είναι οι εξής λειτουργίες:
•

"MOTOR STANDSTILL" και "DRS MAST. STOPPED"

•

"/EXT. ERROR" και "/FAULT"

Μόνο κατά την ακινητοποίηση της κύριας μονάδας δε μεταδίδονται παλμοί κωδικοποιητή προς την υποτελή μονάδα. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη κατάσταση
μεταδίδεται στην υποτελή μονάδα μέσω δυαδικής σύνδεσης. Εάν η κύρια μονάδα δεν
αναγγέλλει ακινητοποίηση και η υποτελής μονάδα δεν μετρά παλμούς κωδικοποιητή,
τότε υπάρχει θραύση σύρματος ή βλάβη του κύριου κωδικοποιητή. Η υποτελής μονάδα
απενεργοποιείται και αναγγέλλει την κατάστασή της μέσω μίας πρόσθετης σύνδεσης
προς την κύρια μονάδα.
Απαραίτητες
συνδέσεις

•

Προγραμματίστε σε μία δυαδική έξοδο της κύριας μονάδας τη λειτουργία "MOTOR
STANDSTILL". Συνδέστε αυτή την έξοδο με μία δυαδική είσοδο της υποτελούς
μονάδας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη λειτουργία "DRS MAST. STOPPED".

•

Προγραμματίστε σε μία δυαδική έξοδο της κύριας μονάδας τη λειτουργία "/EXT.
ERROR”. Συνδέστε αυτή την έξοδο με μία δυαδική είσοδο της υποτελούς μονάδας,
η οποία έχει προγραμματιστεί για τη λειτουργία "/FAULT".

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η πρόσθετη παρακολούθηση του κωδικοποιητή μπορεί να ενεργοποιηθεί με την
παράμετρο P516 ή P519 (→ Κεφ. 6).
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Συγχρονισμένη εκκίνηση/διακοπή

4.4

Συγχρονισμένη εκκίνηση/διακοπή
Στη συγχρονισμένη λειτουργία MOVIDRIVE® μπορεί να υλοποιηθεί η εξής μικτή
λειτουργία:
•

Η κύρια μονάδα είναι λιγότερο ή το ίδιο δυναμική με την υποτελή μονάδα

•

Η κύρια μονάδα είναι ένας βαθμικός κωδικοποιητής

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Και στις δύο εφαρμογές θα πρέπει να είναι εφικτή η συγχρονισμένη εκκίνηση / διακοπή
μεταξύ της κύριας και της ή των υποτελών μονάδων. Αυτό αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία. Δεν επιτρέπονται επομένως οι συνδυασμοί
όπου η κύρια μονάδα παρουσιάζει δυναμικότερη συμπεριφορά από την υποτελή
ομάδα.
•

Λειτουργία φρένου OFF:
Καμία φραγή ελεγκτή (DI00 "/CONTROLLER INHIBIT" = "1") και καμία
ενεργοποίηση (ENABLE) (DI03 = "0") → η υποτελής μονάδα έχει 0 στροφές.
Καμία φραγή ελεγκτή (DI00 "/CONTROLLER INHIBIT" = "1") και ενεργοποίηση
(ENABLE) (DI03 = "1") → η υποτελής μονάδα συγχρονίζεται με τη θέση της κύριας
μονάδας.

•

Λειτουργία φρένου ON:
Όταν η κύρια και υποτελής μονάδα έχουν τεθεί συγχρόνως σε 0 στροφές, τότε
ενεργοποιείται το φρένο της υποτελούς μονάδας.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι ρυθμίσεις ή αντίστοιχα οι συνδέσεις στους
προαναφερόμενους συνδυασμούς κύριας/υποτελούς μονάδας για συγχρονισμένη
εκκίνηση / διακοπή και ενεργοποιημένη παρακολούθηση θραύσης σύρματος.
Παράμετρος κύριας μονάδας

Παράμετρος υποτελούς μονάδας

Παρατήρηση

Παρακολούθηση θραύσης
σύρματος:
DO01 = "MOTOR STANDSTILL"
Συγχρονισμένη εκκίνηση/διακοπή:
DO02 = "OUTPUT STAGE ON"

Παρακολούθηση θραύσης
σύρματος:
Ακροδέκτης DI = "DRS MAST. STOPPED"
Συγχρονισμένη εκκίνηση/διακοπή:
Ακροδέκτης DI = "DRS SLAVE START"

Μόνιμη ενεργοποίηση
υποτελούς μονάδας.
Οι δυαδικές έξοδοι
DO01 και DO02 δεν
είναι πλέον διαθέσιμες
στην κύρια μονάδα.

ΣΤΟΠ!
Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία φρένου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο ακροδέκτης
"DRS SLAVE START" της υποτελούς μονάδας, να έχει προγραμματιστεί και να έχει
καλωδιωθεί. Αυτό ισχύει ακόμη και εάν η κύρια μονάδα είναι μόνον ένας βαθμικός
κωδικοποιητής. Τότε μία εξωτερική μονάδα ελέγχου πρέπει να καθορίζει το σήμα "DRS
SLAVE START".
Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία φρένου η θέση διατηρείται ανάλογα με την
κατάσταση, όταν απουσιάσει το σήμα "DRS SLAVE START" ή κατά την είσοδο στην
περιοχή διακοπής (P510).
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Συγχρονισμένη λειτουργία με σύγχρονο κωδικοποιητή

4.5

Συγχρονισμένη λειτουργία με σύγχρονο κωδικοποιητή
Σε όλες τις εφαρμογές όπου η μετάδοση ισχύος μεταξύ του άξονα του κινητήρα και του
μηχανήματος πραγματοποιείται με σύνδεσμο τριβής και επομένως αναμένεται μία
ολίσθηση, θα πρέπει η μέτρηση διαδρομής να πραγματοποιηθεί μέσω ενός πρόσθετου
βαθμικού κωδικοποιητή. Αυτός ο βαθμικός κωδικοποιητής συνδέεται στο κινητό μέρος
του μηχανήματος με αρσενικό/θηλυκό σύνδεσμο και στο εξής θα αναφέρεται ως
σύγχρονος κωδικοποιητής. Ο σύγχρονος κωδικοποιητής απαιτείται για την καταγραφή
της τρέχουσας θέσης της υποτελούς μονάδας (G2). Επιπλέον ο κωδικοποιητής, ο
οποίος έχει συνδεθεί στον άξονα του κινητήρα, απαιτείται για την καταγραφή των
στροφών του κινητήρα (G1).
Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση διαδρομής του κωδικοποιητή (αριθμός των
μετρημένων παλμών ανά μονάδα διαδρομής):
• τόσο ακριβέστερα μπορεί η υποτελής μονάδα να ακολουθήσει την κύρια
• τόσο πιο άκαμπτα μπορεί να ρυθμιστεί ο έλεγχος συγχρονισμένης λειτουργίας
(μεγάλος συντελεστής P)
• τόσο μικρότερο είναι ένα γωνιακό σφάλμα κατά την επιτάχυνση και επιβράδυνση
Λόγω της ακρίβειας υπολογισμού του ελεγκτή συγχρονισμένης λειτουργίας θα πρέπει η
αναλογία των αναλύσεων διαδρομών (βήματα/mm) του κωδικοποιητή κινητήρα και του
σύγχρονου κωδικοποιητή να βρίσκονται στην περιοχή 0,1 ... 10. Εάν η αναλογία
κυμαίνεται έξω από αυτά τα όρια, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να επιτευχθεί μία
καλύτερη αναλογία με έναν άλλο βαθμικό κωδικοποιητή – πρόσθετο κιβώτιο.

MOVIDRIVE®
Υποτελής
DRS11B
μονάδα (slave)
X42

Κύριος κωδικοποιητής

DEH11B
DER11B
X15

X42 (επόμενος υποτελής κινητήρας)

X41
X43

G2

Σύγχρονος κωδικοποιητής

M
G1
Κωδικοποιητής
κινητήρα

Σχέση
μετάδοσης i

Εικόνα 1:Συγχρονισμένη λειτουργία με σύγχρονο κωδικοποιητή, ομότιμα ή αλυσιδωτά

•
•

56512AEL

Ρύθμιση συντελεστή μειωτήρα κύριας / υποτελούς μονάδας → Κεφ. 6.3
Ρύθμιση συντελεστή σύγχρονου κωδικοποιητή κύριας / υποτελούς μονάδας
Μεταξύ του βαθμικού κωδικοποιητή για την καταγραφή των στροφών του κινητήρα
(G1) και του βαθμικού κωδικοποιητή για τη μέτρηση της διαδρομής (G2) μπορεί να
υπάρχει μία μηχανική σχέση μετάδοσης. Αυτή η σχέση μετάδοσης ρυθμίζεται με
την παράμετρο P231 (συντελεστής υποτελούς μονάδας-κωδικοποιητή) / P232
(συντελεστής υποτελούς μονάδας-σύγχρονου κωδικοποιητή).
– Ομότιμα:
Το σήμα του κύριου κωδικοποιητή στο X42 μεταδίδεται μέσω του X43 στην
υποτελή μονάδα που ακολουθεί. Όλες οι υποτελείς μονάδες λαμβάνουν
επομένως όμοια σήματα από τον κύριο κωδικοποιητή.
– Αλυσίδα:
Το σήμα του σύγχρονου κωδικοποιητή στο X41 μεταδίδεται μέσω του X43 στην
υποτελή μονάδα που ακολουθεί. Το σήμα του σύγχρονου κωδικοποιητή γίνεται
επομένως το σήμα του κύριου κωδικοποιητή της υποτελούς μονάδας που
ακολουθεί.
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Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DRS11B

5

Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης

5.1

Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DRS11B
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DRS11B μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον στα
MOVIDRIVE® MDX61B με μέγεθος 1 έως 6.

Πριν αρχίσετε

Η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DRS11B πρέπει να συνδεθεί στη θέση κάρτας
επέκτασης [1].
Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση μιας κάρτας πρόσθετης
δυνατότητας, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
•

Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση
δικτύου.

•

Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας από
ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιμοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια,
κλπ.) πριν την αγγίξετε.

•

Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, αφαιρέστε το
πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

•

Μετά την εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας, τοποθετήστε πάλι το
πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

•

Μην αφαιρείτε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας από τη συσκευασία μέχρι τη
στιγμή που θα είστε έτοιμος να την εγκαταστήσετε.

•

Κρατήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας μόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε
κανένα από τα εξαρτήματα της κάρτας.

[1]

62416AXX
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Εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DRS11B

Βασική διαδικασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης κάρτας πρόσθετης δυνατότητας
(MDX61B, BG 1 – 6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες στερέωσης της βάσης συγκράτησης της κάρτας. Τραβήξτε
ομοιόμορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή (μην τη λυγίσετε!).
2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης των μαύρων καλυμμάτων από τη βάση
συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε τα μαύρα καλυπτήρια ελάσματα.
3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, έτσι ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης
να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές της βάσης συγκράτησης.
4. Εισαγάγετε το στήριγμα συγκράτησης με εγκατεστημένη την κάρτα μέσα στην
εγκοπή υποδοχής, με μέτρια πίεση. Ασφαλίστε πάλι το στέλεχος συγκράτησης
κάρτας με τις βίδες συγκράτησης.
5. Για να αφαιρέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, εφαρμόστε τις παραπάνω
οδηγίες με την αντίστροφη σειρά.

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B
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5

Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DRS11B

5.2

Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DRS11B

Κωδικός αριθμός

Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας συγχρονισμένης λειτουργίας, τύπος DRS11B: 824 672 6

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Η πρόσθετη κάρτα DRS11B μπορεί να υλοποιηθεί μόνον σε συνδυασμό με
MOVIDRIVE® MDX61B μεγέθους 1 έως 6.
Η πρόσθετη κάρτα DRS11B πρέπει να συνδεθεί στη θέση κάρτας επέκτασης.
Εμπρόσθια
όψη DRS11B

Περιγραφή

Ακροδέκτης

Λειτουργία

X40: Σύνδεση
δυαδικών
εισόδων

X40:1 EING0: Ελεύθερη λειτουργία
X40:2 EING1: Απόκλιση 1
X40:3 EING2: Απόκλιση 2
X40:4 EING3: Απόκλιση 3
X40:5 EING4: Μεταβλητή IPOS H477.0
X40:6 EING5: Μεταβλητή IPOS H477.1
X40:7 DCOM
X40:8 VO24
X40:9 AUSG0: Μεταβλητή IPOS H476.0
X40:10 AUSG1: Μεταβλητή IPOS H476.1

Σήμα "0" = Συγχρονισμένη λειτουργία,
σήμα "1" = ελεύθερη λειτουργία
Σήμα "0" = χωρίς απόκλιση, με το σήμα "1" στο
EING1, EING2 ή EING3 ενεργοποιείται η
απόκλιση 1, 2 ή 3 (P225, P226 ή P227).
Η στάθμη σήματος στο EING4 και EING5 μπορεί
να διαβαστεί με τη μεταβλητή IPOS H477.
Δυναμικό αναφοράς για X40:1 ... X40:6.
Έξοδος τάσης DC+24 V, μέγ. DC 100 mA.
Δυαδικές έξοδοι X40:9 και X40:10: έως 50 mA
DC, ανθεκτικές σε βραχυκύκλωμα, τροφοδοσία
μέχρι 30 V DC Η στάθμη σήματος στο AUSG0 και
AUSG1 μπορεί να διαβαστεί και να οριστεί με τη
μεταβλητή IPOS H476.
Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα.

1
2
3

X4011 DGND

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X40

DRS11B

X41/X42:1 Σήμα καναλιού A
X41/X42:2 Σήμα καναλιού Β
X41/X42:3 Σήμα καναλιού C
X41/X42:4 Δυναμικό αναφοράς DGND
X41/X42:5 Δυναμικό αναφοράς DGND
X41/X42:6 Σήμα καναλιού A
X41/X42:7 Σήμα καναλιού B
X41/X42:8 Σήμα καναλιού C

Είσοδος βαθμικού κωδικοποιητή για τον
σύγχρονο κωδικοποιητή (X41) ή τον κύριο
κωδικοποιητή (X42). Χρησιμοποιήστε μόνον
κωδικοποιητή TTL DC 5 V, κωδικοποιητή με
χαρακτηριστικά σήματος RS422 ή κωδικοποιητή
sin/cos. Οι κωδικοποιητές με τροφοδοσία τάσης
DC 24 V μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας
από το X41:9 ή το X42:9. Στους κωδικοποιητές με
τροφοδοσία τάσης DC 5 V θα πρέπει η πρόσθετη
κάρτα "Τροφοδοσία κωδικοποιητή 5 V Τύπος
DWI11A" να συνδεθεί μεταξύ X41/X42 και
κωδικοποιητή.

X41/X42:9 VO24

Τροφοδοσία τάσης DC 24 V για κωδικοποιητή,
το πολύ DC 650 mA

X43: Έξοδος
βαθμικού
κωδικοποιητή

X43:1 Σήμα καναλιού A
X43:2 Σήμα καναλιού Β
X43:3 Σήμα καναλιού C
X43:4 N. C.
X43:5 Δυναμικό αναφοράς DGND
X43:6 Σήμα καναλιού A
X43:7 Σήμα καναλιού B
X43:8 Σήμα καναλιού C
X43:9 N. C.

Έξοδος βαθμικού κωδικοποιητή
Εάν η παράμετρος P230 οριστεί σε "Σύγχρονος
κωδικοποιητής = OFF" ή "EQUAL RANKED"
(ομότιμα), ο αριθμός παλμών είναι ίδιος με τη
σύνδεση κωδικοποιητή X42.
Εάν η παράμετρος P230 οριστεί σε "Σύγχρονος
κωδικοποιητής = CHAIN" (αλυσίδα), ο αριθμός
παλμών είναι ίδιος με τη σύνδεση κωδικοποιητή X41.

X44: Είσοδος
τάσης 24 V

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

Τάση τροφοδοσίας 24 V DC
• των κωδικοποιητών που έχουν συνδεθεί στο
X41/X42
(μέγ. φορτίο X41 και X42: Â DC 650 mA)
• των δυαδικών εξόδων X40:9 και X40:10
(μέγ. φορτίο: DC 50 mA)
• για έξοδο τάσης X40:8: DC 24 V
(μέγ. φορτίο: DC 100 mA)

X41: Σύνδεση
σύγχρονου
κωδικοποιητή
X42:Σύνδεση
κύριου
κωδικοποιητή

OFF

X43

X42

X41

Sync

9
6

9
6

9
6

5

1

5

1

5

1

62424AXX
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Ενδεικτική
λυχνία LED OFF
(κόκκινη)

ΟΝ = Ελεύθερη λειτουργία
OFF = Συγχρονισμένη λειτουργία

Ενδεικτική
λυχνία LED Sync
(πράσινη)

ΟN =

Γωνιακή διαφορά >
Τιμή της παραμέτρου P514
ΟFF = Γωνιακή διαφορά <
Τιμή τηςπαραμέτρου P514
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Οδηγίες εγκατάστασης

5.3

Οδηγίες εγκατάστασης
•

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη αγωγών:
– μεταξύ κύριου και υποτελών μετατροπέων: 10 m
– μεταξύ των μετατροπέων και των αντίστοιχων κωδικοποιητών: 100 m

•

Χρησιμοποιήστε μόνον θωρακισμένο καλώδιο με συνεστραμμένους κλώνους ανά
ζεύγη (A και A, B και B, C και C) για τη σύνδεση:
– κωδικοποιητών κινητήρων και σύγχρονων κωδικοποιητών
– προσομοιώσεων βαθμικού κωδικοποιητή
– εισόδου κύριου κωδικοποιητή

•

Εάν χρειαστεί, συνδέστε στο X44 μία τροφοδοσία τάσης DC 24 V. Αυτή εξυπηρετεί
την τροφοδοσία των κωδικοποιητών που έχουν συνδεθεί στο X41 και X42, των
δυαδικών εξόδων X40:9 και X40:10 και της εξόδου τάσης X40:8. Προσέξτε ότι το
συνολικό φορτίο ρεύματος στα X41 και X42 πρέπει να είναι Â 650 mA.

•

Κατά τη σύνδεση των βαθμικών κωδικοποιητών με εξωτερική τάση προσέξτε:
– Συνδέστε το δυναμικό αναφοράς των κωδικοποιητών με το X10:2 DGND ή
X10:10 DGND της βασικής μονάδας MOVIDRIVE®.

•

Εντολή ενεργοποίησης στον υποτελή μετατροπέα γα τη συγχρονισμένη λειτουργία
(με την εργοστασιακή αντιστοίχηση των DI01, DI02 και DI03):
– DI00 (X13:1) = "1" (/Αναστολή ελεγκτή), DI03 (X13:4) = "1" (Ενεργοποίηση) και
– DI01 (X13:2) = "1" (Δεξιά) ή DI02 (X13:3) = "1" (Αριστερά)
Προσέξτε: Η φορά περιστροφής της υποτελούς μονάδας καθορίζεται στη συγχρονισμένη λειτουργία από την πληροφορία περιστροφής των ονομαστικών παλμών
από την κύρια στην υποτελή μονάδα.

•

Εάν ο κύριος και ο υποτελής κινητήρας λειτουργούν με την ίδια φορά
περιστροφής (δεξιόστροφη περιστροφή κύριας μονάδας = δεξιόστροφη περιστροφή υποτελούς μονάδας), συνδέονται τα κανάλια 1:1 (→ εικόνα που ακολουθεί).

MOVIDRIVE® MDX61B Κύρια μονάδα
DEH11B/DER11B X14
μέγ. 10 m

9

15

1

8

MOVIDRIVE® MDX61B Υποτελής μονάδα
DRS11B X42

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

1
6
2
7
3
8
4
5

A
A
B
B
C
C

⊥
⊥

9
6

5

1

62371AEL

– Κωδικός του τυποποιημένου καλωδίου: 818 166 7
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•

Εάν ο κύριος και υποτελής κινητήρας λειτουργούν με αντίθετη φορά
περιστροφής (π.χ. αντικριστοί άξονες ηλεκτρομειωτήρων με ίδιο αριθμό βαθμίδων
μειωτήρα):
– Αλλάξτε κατά ζεύγη τη σειρά σύνδεσης των καναλιών A/A και B/B μεταξύ κύριας
εξόδου "Προσομοίωση βαθμικού κωδικοποιητή" και εισόδου υποτελούς μονάδας
"Κύριος κωδικοποιητής" (→ εικόνα που ακολουθεί).

MOVIDRIVE® MDX61B Κύρια μονάδα
DEH11B/DER11B X14
μέγ. 10 m

9

15

1

8

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

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

B
B
A
A
C
C

9
6

⊥
⊥

5

1

62372AEL

– Κωδικός του τυποποιημένου καλωδίου: 818 167 5
•

Εάν δύο υποτελείς κινητήρες λειτουργούν με την ίδια φορά περιστροφής
(δεξιόστροφη περιστροφή υποτελούς μονάδας n = δεξιόστροφη περιστροφή
υποτελούς μονάδας n+1), συνδέονται τα κανάλια 1:1 (→ εικόνα που ακολουθεί).

MOVIDRIVE® MDX61B Υποτελής μονάδα n
DRS11B X43

6
9

1

5

μέγ. 10 m

MOVIDRIVE® MDX61B Υποτελής μονάδα n+1
DRS11B X42

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

1
6
2
7
3
8

A
A
B
B
C
C

9
6

5

1

62374AEL

– Κωδικός του τυποποιημένου καλωδίου: 814 344 7
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Οδηγίες εγκατάστασης

•

Εάν δύο υποτελείς κινητήρες λειτουργούν με αντίθετη φορά περιστροφής
(π.χ. αντικριστοί άξονες ηλεκτρομειωτήρων με ίδιο αριθμό βαθμίδων μειωτήρα):
– Αλλάξτε κατά ζεύγη τη σειρά σύνδεσης των καναλιών A/A και B/B μεταξύ κύριας
εξόδου "Προσομοίωση βαθμικού κωδικοποιητή (Χ43)" και εισόδου υποτελούς
μονάδας "Κύριος κωδικοποιητής (Χ42)" (→ εικόνα που ακολουθεί).

MOVIDRIVE® MDX61B Υποτελής μονάδα n
DRS11B X43

6
9

1

5

μέγ. 10 m

MOVIDRIVE® MDX61B Υποτελής μονάδα n+1
DRS11B X42

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

2
7
1
6
3
8

B
B
A
A
C
C

9
6

5

1

62373AEL

– Κωδικός του τυποποιημένου καλωδίου: 818 774 6
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Παράδειγμα σύνδεσης κύριας μονάδας MDX61B – υποτελούς μονάδας MDX61B

5.4

Παράδειγμα σύνδεσης κύριας μονάδας MDX61B – υποτελούς μονάδας
MDX61B

Υποτελής μονάδα
MOVIDRIVE® MDX61B

X13:

/Φραγή ρυθμιστή
Χωρίς λειτουργία
Ορισμός μηδενικού σημείου DRS
Ενεργοποίηση/Διακοπή*
DRS MASTER STOP
START DRS SLAVE
Αναφορά X13:DI00...DI05
Έξοδος DC +24-V
Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς
RS485 +
RS485 -

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

Κύρια μονάδα
MOVIDRIVE® MDX61B

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

DEH11B / DER11B
X14
Προσομοίωση
βαθμικού
κωδικοποιητή

-

1
2
3

DC 24 V V
9

1

15

8

+

EING0: Ελεύθερη λειτουργία
EING1: Απόκλιση 1
EING2: Απόκλιση 2
EING3: Απόκλιση 3
EING4: Μεταβλητή IPOSplus H477.0
EING5: Μεταβλητή IPOSplus H477.1
DCOM: Αναφορά X40:Eing0...Eing5
VO24: 100 mA
AUSG0: 50 mA: Μεταβλητή IPOSplus H476.0
AUSG;: 50 mA: Μεταβλητή IPOSplus H476.1
DGND
GND
DC 24 V
GND

Sync
OFF

[1]

X43

X42

[1] Κωδικοί αριθμοί του τυποποιημένου καλωδίου
DRS11B:X42
DEH11B/DER11B:X14
- όμοια φορά περιστροφής: 818 166 7
- διαφορετική φορά περιστροφής: 818 167 5

* Εργοστασιακή ρύθμιση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X40

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

X44

Είσοδος TF-/TH-/KTY+
Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς
/Φρένο
Ακινητοποίηση κινητήρα
Επαφή κανονικά ανοικτή
Επαφή κανονικά κλειστή
Τελική βαθμίδα Ενεργή
Έξοδος DC +24-V
Είσοδος DC +24-V
Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

Είσοδος TF-/TH-/KTY+
Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς
/Φρένο
Επαφή ρελέ /έτοιμο για λειτουργία*
Επαφή κανονικά ανοικτή
Επαφή κανονικά κλειστή
/Βλάβη*
Έξοδος DC +24-V
Είσοδος DC +24-V
Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς

DRS11B

X10:

X41

/Φραγή ρυθμιστή
Δεξιά/Διακοπή*
Αριστερά/Διακοπή*
Ενεργοποίηση/Διακοπή*
n11/n21*
/Εξωτ. σφάλμα
Αναφορά X13:DI00...DI05
DC+24 V
Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς
RS-485+
RS-485-

9
6

9
6

6
9

5

1

5

1

1

5

Είσοδος βαθμικού
κωδικοποιητή
Σύγχρονος κωδικοποιητής

Είσοδος βαθμικού
κωδικοποιητή
Κύριος κωδικοποιητής

Έξοδος βαθμικού
κωδικοποιητή

62375AEL
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Σύνδεση βαθμικού κωδικοποιητή ως κύρια μονάδα

5.5

Σύνδεση βαθμικού κωδικοποιητή ως κύρια μονάδα

Υποτελής μονάδα MOVIDRIVE®

1
2
3

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X40

DRS11B
EING0; Ελεύθερη λειτουργία
EING1; Απόκλιση 1
EING2; Απόκλιση 2
EING3; Απόκλιση 3
EING4; IPOSplus Μεταβλητή H477.0
EING5; IPOSplus Μεταβλητή H477.1
DCOM; Αναφορά X40:Eing0...Eing5
VO24; 100 mA
AUSG0; 50 mA; IPOSplus μεταβλητή H476.0
AUSG1; 50 mA; IPOSplus μεταβλητή H476.1
DGND
GND
DC 24 V
GND

Sync
OFF

X41

Βαθμικός κωδικοποιητής
με τροφοδοσία DC 24 V

Βαθμικός κωδικοποιητής
με τροφοδοσία DC 5 V
(→ Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B)

5

9

5

6

1

X42

9

1:1

X43

6

1

X2: Encoder

X1: MOVIDRIVE

DWI11A

9
6

9
6

6
9

5

1

5

1

Είσοδος βαθμικού
κωδικοποιητή
Σύγχρονος κωδικοποιητής

Είσοδος βαθμικού
κωδικοποιητή
Κύριος κωδικοποιητής

1

5

Έξοδος βαθμικού
κωδικοποιητή

56535AEL
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6

Έναρξη λειτουργίας
Εισαγωγή

0

6

Έναρξη λειτουργίας

6.1

Εισαγωγή
Παρακάτω περιγράφεται η έναρξη συγχρονισμένης λειτουργίας μίας ανυψωτικής
διάταξης δύο στηλών (→ εικόνα που ακολουθεί).
Και οι δύο κινητήρες διαθέτουν ίδιους μειωτήρες με την ίδια σχέση μετάδοσης, οι
ονομαστικές ιπποδυνάμεις των κινητήρων και των μετατροπέων είναι ίδιες. Στους δύο
κινητήρες η δεξιόστροφη περιστροφή του κινητήρα σημαίνει ανοδική κίνηση του
ανυψωτικού. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύνδεση κύριας
μονάδας X14 – υποτελούς μονάδας X42 το προσαρμοσμένο καλώδιο κύριαςυποτελούς μονάδας (κωδικός αριθμός 818 166 7) της SEW-EURODRIVE.

[1]

[1]

[B]

[A]

56513AEL

[1] Βαθμικός κωδικοποιητής
[A] Κύρια μονάδα κινητήρα
[B] Υποτελής μονάδα κινητήρα
•

Κύρια μονάδα κινητήρα:
Κινητήρας με κωδικοποιητή και φρένο.

•

Κύριος μετατροπέας:
MOVIDRIVE® MDX61B με πρόσθετη κάρτα κωδικοποιητή, τύπος λειτουργίας με
ανατροφοδότηση κωδικοποιητή,
(π.χ. VFC-n CONTROL / CFC / SERVO).

22

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B

Έναρξη λειτουργίας

I

Σύντομη περιγραφή έναρξης λειτουργίας
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•
•

6.2

Υποτελής μονάδα κινητήρα:
Κινητήρας με κωδικοποιητή και φρένο.
Υποτελής μετατροπέας:
MOVIDRIVE® MDX61B με πρόσθετη κάρτα κωδικοποιητή, τύπος λειτουργίας με
ανατροφοδότηση κωδικοποιητή και συγχρονισμένη λειτουργία, π.χ. VFC-n
CTRL.&SYNC / CFC&SYNC / SERVO&SYNC με πρόσθετη κάρτα σύγχρονης
λειτουργίας DRS11B.

Σύντομη περιγραφή έναρξης λειτουργίας

Προεργασίες

•
•
•
•
•

Ελέγξτε τα
σήματα
κωδικοποιητή.

•
•

•
•
•
Συγχρονισμένη
λειτουργία κύριας
και υποτελούς
μονάδας με
αποσυναρμολογη
μένους κινητήρες

•
•

Ελέγξτε την καλωδίωση, την αντιστοίχηση ακροδεκτών και τις απενεργοποιήσεις
ασφαλείας.
Αποσυνδέστε τους κινητήρες από τα μηχανήματα.
Θέστε την κύρια και υποτελή μονάδα χωριστά σε λειτουργία, με έλεγχο στροφών.
Προγραμματίστε τις δυαδικές εισόδους και εξόδους ανάλογα με την εφαρμογή.
Εκκινήστε την κύρια και υποτελή μονάδα και ελέγξτε τη λειτουργία με έλεγχο
στροφών.
Μηδενίστε το γωνιακό σφάλμα μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας με το "Set DRS
zero point".
Ορίστε τον τύπο λειτουργίας P700 της υποτελούς μονάδας σε "Synchronous
operation" (σύγχρονη λειτουργία).
– Ασύγχρονοι κινητήρες: VFC-n CTRL&SYNC ή CFC&SYNC
– Σύγχρονοι κινητήρες: SERVO&SYNC
Φραγή υποτελούς μονάδας (/CONTROLLER INHIBIT DI00 = "0") και περιστροφή
κύριας μονάδας.
Η ενδεικτική λυχνία LED Sync (πράσινη) πρέπει να ανάψει. Σε διαφορετική
περίπτωση ελέγξτε τη σύνδεση κωδικοποιητών κύριας-υποτελούς μονάδας.
Εάν χρειαστεί ενεργοποιήστε την παρακολούθηση κωδικοποιητή.
Μηδενίστε το γωνιακό σφάλμα μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας με το "Set DRS
zero point".
Ενεργοποιήστε την υποτελή μονάδα και εκκινήστε τη λειτουργία της κύριας μονάδας.
Η υποτελής μονάδα ακολουθεί την κύρια.

Ρύθμιση
παραμέτρων
συγχρονισμένης
λειτουργίας

•

Ρυθμίστε το συντελεστή κύριου μειωτήρα (P221) και το συντελεστή υποτελούς
μειωτήρα (P222) σύμφωνα με τις σχέσεις μετάδοσης των μειωτήρων.

Συγχρονισμένη
λειτουργία κύριας
και υποτελούς
μονάδας με
συναρμολογημέν
ους κινητήρες

•
•

Συναρμολογήστε και ευθυγραμμίστε τους κινητήρες.
Μηδενίστε το γωνιακό σφάλμα μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας με το "Set DRS
zero point".
Ενεργοποιήστε τους ηλεκτροκινητήρες.
Ελέγξτε εάν το γωνιακό σφάλμα κυμαίνεται μέσα στα επιτρεπτά όρια κατά τις
διαδικασίες επιτάχυνσης (→ MOVITOOLS® SCOPE ή πράσινη ενδεικτική λυχνία
LED SYNC).

•
•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν στο MOVIDRIVE® MDX61B του υποτελούς κινητήρα έχει αλλαχθεί η πρόσθετη
κάρτα DRS11B, θα πρέπει οι κινητήρες να ευθυγραμμιστούν εκ νέου.
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6.3

Προεργασίες
ΣΤΟΠ!
Βεβαιωθείτε ότι
• η καλωδίωση,
• η αντιστοίχηση ακροδεκτών και
• οι απενεργοποιήσεις ασφαλείας
έχουν υλοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
Αποσυνδέστε τους κινητήρες από το μηχάνημα, έτσι ώστε και οι δύο κινητήρες
να μπορούν να λειτουργήσουν μηχανικά ανεξάρτητα μεταξύ τους. Με αυτό τον
τρόπο αποτρέπεται η πρόκληση βλαβών στην εγκατάσταση λόγω απρόβλεπτων κινήσεων οδήγησης, κατά την έναρξη της συγχρονισμένης λειτουργίας.
•

•
•

6.4

Ενεργοποίηση συγχρονισμένης λειτουργίας

Έλεγχος
σημάτων
κωδικοποιητών

•

•

•
•

•

Συγχρονισμένη
λειτουργία των
δυο κινητήρων
σε κατάσταση
αποσυναρμολόγησης

•

•

•

24

Θέστε τον κύριο και τον υποτελή κινητήρα χωριστά σε λειτουργία, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των οδηγιών λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B, στον τρόπο
λειτουργίας (→ P700) Έλεγχος VFC-n, CFC ή SERVO.
Προγραμματίστε την αντιστοίχηση των ακροδεκτών υποτελούς και κύριας μονάδας,
ανάλογα με την εφαρμογή.
Ενεργοποιήστε και ελέγξτε τη λειτουργία και των δύο κινητήρων με έλεγχο στροφών.

Διαγράψτε τυχόν γωνιακό σφάλμα (→ η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED "SYNC"
ανάβει) μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας:
– Προγραμματίστε μία δυαδική είσοδο του υποτελούς μετατροπέα για τη λειτουργία
"Set DRS zero point". To σήμα "1" είναι ενεργό.
– Αλλάξτε αυτή τη δυαδική είσοδο "0"→"1"→"0". Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED
"SYNC" σβήνει.
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο συγχρονισμένης λειτουργίας της υποτελούς μονάδας με
την επιλογή του τύπου λειτουργίας με ανατροφοδότηση κωδικοποιητή και συγχρονισμένη λειτουργία (π.χ. VFC-n CTRL&SYNC, CFC&SYNC, SERVO&SYNC). Προς
το παρόν διατηρήστε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των παραμέτρων του ελεγκτή
συγχρονισμένης λειτουργίας.
Αναστείλτε τη λειτουργία της υποτελούς μονάδας με DI00 = "0" (Αναστολή ελεγκτή).
Κινήστε μόνον τον κύριο κινητήρα και παρατηρήστε την πράσινη ενδεικτική λυχνία
LED "SYNC" στο DRS11B. Μετά από μία μικρή κίνηση του κύριου κινητήρα θα
πρέπει να ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED.
Εάν η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED "SYNC" δεν ανάψει, θα πρέπει να ελέγξετε τη
σύνδεση κωδικοποιητών μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας. Ο υποτελής
κινητήρας δεν λαμβάνει σ' αυτή την περίπτωση πληροφορίες διαδρομής από την
κύρια μονάδα.
Διαγράψτε τυχόν γωνιακό σφάλμα (→ η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED "SYNC"
ανάβει) μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας:
– Προγραμματίστε μία δυαδική είσοδο του υποτελούς μετατροπέα για τη λειτουργία
"Set DRS zero point". To σήμα "1" είναι ενεργό.
– Αλλάξτε αυτή τη δυαδική είσοδο "0"→"1"→"0". Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED
"SYNC" σβήνει.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις υποτελείς μονάδες με τον εξής τρόπο:
– με DI00 = "1" (χωρίς αναστολή ελεγκτή)
– με DI01 = "1" (δεξιόστροφη περιστροφή) ή DI02 = "1" (αριστερόστροφη περιστροφή)
– με DI03 = "1" (ενεργοποίηση)
– με X40:1 = "0" (χωρίς ενεργοποίηση)
Κινήστε τώρα τον κύριο κινητήρα, τον οποίο θα ακολουθήσει ο υποτελής κινητήρας.
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•

Παραμετροποίηση των συντελεστών κύριου και υποτελούς μειωτήρα (P221 και
P222):
– Σε περίπτωσης όμοιας διαμόρφωσης κινητήρα (κωδικοποιητής, μειωτήρας
κ.λπ.), διατηρήστε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στις παραμέτρους P221 και P222.
– Σε κάθε άλλη διαμόρφωση μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους P221 και P222
σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

P221
P222

A

x

i

= AM x i M
S
S

x

ivM
ivS

x

US
UM
56534AXX

A M, AS

Ανάλυση κύριου και υποτελούς κωδικοποιητή

iM, iS

Σχέση μετάδοσης κύριου και υποτελούς μειωτήρα

ivM, ivS

Σχέση μετάδοσης κύριου και υποτελούς πρόσθετου μειωτήρα

U M , US

Περίμετρος εξόδου κύριου και υποτελούς κινητήρα

•

6.5

Ενεργοποιήστε τον κύριο και υποτελή κινητήρα. Και οι δύο κινητήρες θα πρέπει
να λειτουργούν με γωνιακό συγχρονισμό.

Δοκιμή συγχρονισμένης λειτουργίας με εγκατεστημένους κινητήρες
•

Εγκαταστήστε τους δύο κινητήρες στο μηχάνημα και ευθυγραμμίστε τους μηχανικά
μεταξύ τους.

•

Μηδενίστε το γωνιακό σφάλμα με τη λειτουργία "Set DRS zero point".

•

Ενεργοποιήστε τους δύο κινητήρες σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας.

•

Κατά την οδήγηση παρατηρήστε την ενδεικτική λυχνία LED "SYNC" της κάρτας
συγχρονισμένης λειτουργίας. Έτσι θα μπορέσετε να υπολογίσετε το τρέχον γωνιακό
σφάλμα μεταξύ κύριας και υποτελούς μονάδας:
– Εάν η ενδεικτική λυχνία LED "SYNC" ανάβει κατά την επιτάχυνση και την
επιβράδυνση, τότε το γωνιακό σφάλμα είναι μεγαλύτερο από την ανοχή που έχει
οριστεί στην παράμετρο P514.
– Μπορείτε να καταγράψετε και να υπολογίσετε με ακρίβεια το γωνιακό σφάλμα, με
τη λειτουργία "SCOPE" που υπάρχει ενσωματωμένη στο MOVITOOLS®.

•

Βελτιώστε την ενίσχυση P του ελέγχου συγχρονισμένης λειτουργίας (P220) ως εξής:
– Καταπονήστε την εγκατάσταση με το μέγιστο φορτίο λειτουργίας.
– Αυξήστε το P220 σε μικρά βήματα των 1 – 2 μονάδων. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά ελέγχου της υποτελούς μονάδας.
– Αυξήστε την τιμή P220 μέχρι ο υποτελής κινητήρας να παρουσιάσει τάση
ταλάντωσης.
– Μειώστε τώρα την τιμή P220 κατά 15% και δώστε το αποτέλεσμα ως τιμή για την
παράμετρο P220.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω βελτίωση με τη λειτουργία "SCOPE" που
υπάρχει ενσωματωμένη στο MOVITOOLS®.

•

Προσαρμόστε τις παραμέτρους για την παρακολούθηση του ελέγχου συγχρονισμένης λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
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6.6

Παραδείγματα υπολογισμού τιμών για τις παραμέτρους P221 και P222

Παράδειγμα 1:
Αλυσίδα
μεταφοράς

Σε αυτό το παράδειγμα πρόκειται να λειτουργήσουν συγχρονισμένα δύο αλυσίδες
μεταφοράς (→ εικόνα που ακολουθεί). Αυτή είναι μία εφαρμογή με αρσενικό/θηλυκό
σύνδεσμο με διαφορετικές σχέσεις μετάδοσης. Δεν απαιτείται η ύπαρξη σύγχρονου
κωδικοποιητή. Στις εφαρμογές με αρσενικό/θηλυκό σύνδεσμο η πληροφορία διαδρομής
υπολογίζεται από το σήμα του κωδικοποιητή του κινητήρα [1].
[1]

56514AXX

Σκοπός του υπολογισμού που ακολουθεί είναι ο συσχετισμός μεταξύ αναλύσεων
διαδρομής της κύριας και υποτελούς μονάδας. Τα στοιχεία οδόντωσης για κάθε ζεύγος
τροχών μπορείτε να τα αποκτήσετε από τη SEW-EURODRIVE κατόπιν συνεννόησης.
Στοιχεία

Κύρια μονάδα κινητήρα: K87 DT100L4 BM ES1 (με κωδικοποιητή κινητήρα)
•

Σχέση μετάδοσης μειωτήρα:

iM

=

40 x 33 x 83
25 x 8 x 15

= 36,52
62383AEL

•

Ανάλυση βαθμικού κωδικοποιητή (κύριος και υποτελής κινητήρας):
AM = 1024 βήματα/στροφή
Οι βαθμικοί κωδικοποιητές παρέχουν 1024 παλμούς/στροφή.
κωδικοποιητών τετραπλασιάζονται στο μετατροπέα.

•

Οι

παλμοί

Ανάλυση διαδρομής κύριου κινητήρα:
(AM × iM) / (Π × mM × ZM)
Στοιχείο mM = 5
Αριθμός δοντιών ZM = 15
UM = mM × ZM

Υποτελής μονάδα κινητήρα: KΑ67 DT100LS4 BM ES1 (με κωδικοποιητή κινητήρα)
•

Σχέση μετάδοσης μειωτήρα:

iS

=

47 x 33 x 81
23 x 8 x 14

= 48,77
62382AEL

•

Ανάλυση βαθμικού κωδικοποιητή (κύριος και υποτελής κινητήρας):
AS = 1024 βήματα/στροφή
Οι βαθμικοί κωδικοποιητές παρέχουν 1024 παλμούς/στροφή. Οι παλμοί κωδικοποιητών τετραπλασιάζονται στο μετατροπέα.

•

Ανάλυση διαδρομής κύριου κινητήρα:
(AS × iS) / (Π × mS × ZS)
Στοιχείο mS = 4
Αριθμός δοντιών ZS = 20
US = mS × ZS
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0
Υπολογισμός

Σ' αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισαχθούν οι εξής τιμές:

AM x iM
π
x
m xZ
A xi
m xZ
P221
= A Mx i M = AM x i M x mS x ZS
P222
S
S
S
S
M
M
π x mS x ZS
40 x 33 x 83
25 x 8 x 15
P221
=
x
P222
47 x 33 x 81
x
1024
23 x 8 x 14
1024 x

4 x 20
85523200
=
5 x 15 107071875

3420928
P221
=
P222
4282875
56531AXX

Αποτέλεσμα:
•

P221 = 3420928

•

P222 = 4282875

Σε αυτό το παράδειγμα πρόκειται να λειτουργήσουν συγχρονισμένα δύο ταινιόδρομοι
μεταφοράς. Αυτή είναι μία εφαρμογή με σύνδεσμο τριβής με όμοιες σχέσεις μετάδοσης.
Στις εφαρμογές με σύνδεσμο τριβής η πληροφορία διαδρομής δεν μπορεί να
υπολογιστεί σωστά από το σήμα του κωδικοποιητή του κινητήρα. Για το λόγο αυτό
απαιτείται η τοποθέτηση ενός κύριου κωδικοποιητή στον πρώτο ιμάντα και ενός
σύγχρονου κωδικοποιητή στο δεύτερο ιμάντα. Ο κωδικοποιητής κινητήρα και ο
σύγχρονος κωδικοποιητής διαθέτουν διαφορετικές αναλύσεις.

Παράδειγμα 2:
Εφαρμογή
σύγχρονου
κωδικοποιητή

[1]

[3]
[2]

SEW

[4]
SEW

dS

dM
56515AXX

[1]

Κύρια μονάδα κινητήρα

[2]

Κύριος κωδικοποιητής

[3]

Υποτελής κινητήρας με κωδικοποιητή

[4]

Σύγχρονος κωδικοποιητής

Για να ληφθεί υπόψη ο σύγχρονος κωδικοποιητής θα πρέπει στην παράμετρο P230
Synchronous encoder να ορίσετε την τιμή "EQUAL-RANKED" ή "CHAINED". Για τον
έλεγχο της συγχρονισμένης λειτουργίας του υποτελούς κινητήρα αξιολογείται ο
σύγχρονος κωδικοποιητής. Ο κωδικοποιητής του υποτελούς κινητήρα δεν έχει καμία
σημασία για τον έλεγχο συγχρονισμένης λειτουργίας, απαιτείται όμως μόνον για τον
έλεγχο στροφών του υποτελούς κινητήρα.
Ο κύριος και ο υποτελής κωδικοποιητής τοποθετούνται απευθείας επάνω στον ιμάντα.
Χρησιμοποιούνται ίδιοι κωδικοποιητές με όμοιους πρόσθετους μειωτήρες. Οι διάμετροι
των τροχαλιών ιμάντα στους δύο ταινιόδρομους μεταφοράς είναι ίδιες, επομένως θα είναι
ίδιες και οι αναλύσεις διαδρομών (βήματα/mm) του κύριου κωδικοποιητή και του
σύγχρονου κωδικοποιητή. Οι παράμετροι P221 και P222 πρέπει να οριστούν στην τιμή "1".
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Έναρξη λειτουργίας
Παραδείγματα υπολογισμού τιμών για τις παραμέτρους P221 και P222

0
Στην εφαρμογή με σύγχρονο κωδικοποιητή θα πρέπει να προσαρμοστούν οι αναλύσεις
διαδρομών του κωδικοποιητή υποτελούς κινητήρα και του σύγχρονου κωδικοποιητή.
Αυτό γίνεται με τις παραμέτρους P231 Factor slave encoder και P232 Factor slave sync.
encoder.
Στοιχεία

Κωδικοποιητής υποτελούς κινητήρα: K47 DT100L4 BM ES1
•

Σχέση μετάδοσης μειωτήρα:

iM

=

38 x 27 x 69
23 x 19 x 22

= 7,36
62381AEL

•

•

•

Ανάλυση βηματικού κωδικοποιητή (κωδικοποιητής κινητήρα):
AM = 1024 βήματα/στροφή
Ο κωδικοποιητής κινητήρα παρέχει 1024 παλμούς/στροφή.
Οι παλμοί κωδικοποιητών τετραπλασιάζονται στο μετατροπέα.
Τροχαλία ιμάντα του ταινιόδρομου μεταφοράς:
dM = 200 mm
UM = Π × dM
Ανάλυση διαδρομής κωδικοποιητή υποτελούς κινητήρα:
(AM × iM) / (Π × dM)

Σύγχρονος κωδικοποιητής:
•
•

•

•

Υπολογισμός

Πρόσθετος μειωτήρας:
iV_S = 2
Ανάλυση βηματικού κωδικοποιητή (σύγχρονος κωδικοποιητής):
AS = 2048 βήματα/στροφή
Ο σύγχρονος κωδικοποιητής παρέχει 2048 παλμούς/στροφή. Οι παλμοί κωδικοποιητών τετραπλασιάζονται στο μετατροπέα.
Τροχαλία ιμάντα του σύγχρονου κωδικοποιητή:
dS = 150 mm
US = Π × dS
Ανάλυση διαδρομής σύγχρονου κωδικοποιητή:
(AS × iV_S) / (Π × dS)

Σ' αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισαχθούν οι εξής τιμές:

AS x iV_S
π x dS
AM x iM
π x dM

P232
P231

=

P232
P231

=

P232
P231

= 176

A

x

i

= AS x iV_S
M
M

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

x

dM
dS

x

200
150

=

769120
1061910

243
56532AXX

28

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B

Παράμετροι
Σχέση μεταξύ τιμών παραμέτρων και στροφών εξόδου

P6..
P60.

7

P600

7

Παράμετροι

Επεξήγηση
παραμέτρων

Οι ονομασίες των παραμέτρων αντιστοιχούν στην παρουσίαση στο MOVITOOLS®
SHELL. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επισημαίνονται με υπογράμμιση.

Σύμβολο

Αυτή η παράμετρος μπορεί να αλλαχθεί μόνον στην κατάσταση του μετατροπέα
INHIBITED (= υψηλή αντίσταση τελικής βαθμίδας).

7.1

Σχέση μεταξύ τιμών παραμέτρων και στροφών εξόδου
Στις ρυθμιζόμενες παραμέτρους (P224, P225, P226, P227, P510, P511, P512, P514)
θα πρέπει να εισάγετε βήματα, τα οποία αφορούν στη γωνιακή μετατόπιση μεταξύ
κύριου και υποτελούς κινητήρα (π.χ. ως επιτρεπόμενη απόκλιση ή offset). Αναφέρονται
στην τιμή, την οποία ο μετατροπέας υπολογίζει βάσει των παλμών του κωδικοποιητή.
Ο αριθμός των παλμών κωδικοποιητή πολλαπλασιάζεται στο μετατροπέα με το
συντελεστή 4.
Ο αριθμός των βημάτων που πρέπει να εισάγετε στις παραμέτρους, υπολογίζεται από
τη γωνιακή μετατόπιση του κινητήρα σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Τιμή βημάτων που πρέπει να εισαχθεί = Στροφές κινητήρα × 4 × αριθμός παλμών
βαθμικού κωδικοποιητή

Παράδειγμα

Εάν θέλετε να δημιουργηθεί το μήνυμα σφάλματος "/DRS LAG ERROR" σε περίπτωση
απόκλισης 5 στροφών κινητήρα και με τη χρήση βαθμικών κωδικοποιητών με ανάλυση
= 1024 βήματα/περιστροφή μεταξύ κύριου και υποτελούς κινητήρα, εισάγετε ως τιμή
βήματος στην παράμετρο P512 Lag error limit τα εξής:
Τιμή μετρητή που πρέπει να εισαχθεί = 5 × 4 × 1024 = 20480
Αυτή η τιμή μπορεί να εφαρμοστεί και στην πλευρά εξόδου του μειωτήρα:
Στροφές κινητήρα = Στροφές εξόδου μειωτήρα × iΜειωτήρα
Εκτός από τις στροφές του κινητήρα και τη σχέση μετάδοσης του μειωτήρα, ο
πρόσθετος μειωτήρας επιδρά και στις ωφέλιμες στροφές εξόδου στο μηχάνημα που
συνδέεται στην έξοδο. Σ' αυτή την περίπτωση μπορείτε να υπολογίσετε ως εξής τις
στροφές του κινητήρα:
Στροφές κινητήρα = Στροφές εξόδου × iΜειωτήρα × iΠρόσθ. μειωτήρα
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7.2

Λειτουργίες μηνυμάτων
Αναγγέλλονται οι παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας:
•

Οπτική ένδειξη μέσω της ενδεικτικής λυχνίας LED "SYNC" (πράσινη) "Ενδεικτική
λυχνία LED μετρητή" (P514):
Με την ενδεικτική λυχνία LED "SYNC" μπορείτε να παρατηρήσετε τη μέγιστη
διαφορά μεταξύ του κύριου και του υποτελούς κινητήρα κατά την έναρξη λειτουργίας:
– ΟN = Γωνιακή διαφορά > Τιμή της παραμέτρου P514
– ΟFF = Γωνιακή διαφορά < Τιμή της παραμέτρου P514

•

Οπτική ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας από την ενδεικτική λυχνία LED "OFF"
(κόκκινη) "SLAVE FREE RUNNING":
– ΟN = Ο υποτελής κινητήρας λειτουργεί ελεύθερα
– ΟFF = Ο υποτελής κινητήρας λειτουργεί συγχρονισμένα

•

Μήνυμα κατάστασης "DRS SLAVE IN POS":
– σε μία από τις προγραμματιζόμενες δυαδικές εξόδους (P60_/P61_)

•

Μήνυμα "/DRS PREWARN":
– σε μία από τις προγραμματιζόμενες δυαδικές εξόδους (P60_/P61_)

•

Μήνυμα σφάλματος "/DRS LAG ERROR":
– σε μία από τις προγραμματιζόμενες δυαδικές εξόδους (P60_/P61_)
– με επιλεκτική αντίδραση του κινητήρα στο σφάλμα (P834)
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Οι παρακάτω παράμετροι είναι διαθέσιμες για τη συγχρονισμένη λειτουργία.
Παράμετροι

Ονομασία

22x

Έλεγχος συγχρονισμένης λειτουργίας (ανενεργός στο BG0)

Περιοχή ρύθμισης / Εργοστασιακή ρύθμιση

220

Ενίσχυση P DRS

1 ... 10 ... 200

221

Συντελεστής κύριου μειωτήρα

1 ... 3 999 999 999

222

Συντελεστής υποτελούς μειωτήρα

1 ... 3 999 999 999

223

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Λειτουργία 1 ... Λειτουργία 8

224

Μετρητής υποτελούς μονάδας

–99 999 999 ... 10 ... 99 999 999

225

Απόκλιση 1

–32 767 ... 10 ... 32 767

226

Απόκλιση 2

–32 767 ... 10 ... 32 767

227

Απόκλιση 3

–32 767 ... 10 ... 32 767

228

Φίλτρο τροφοδοσίας εμπρός DRS

0 ... 100 ms

23x

Συγχρονισμένη λειτουργία με σύγχρονο κωδικοποιητή

230

Σύγχρονος κωδικοποιητής

OFF / EQUAL-RANKING / CHAIN

231

Συντελεστής κωδικοποιητή υποτελούς
μονάδας

1 ... 1000

232

Συντελεστής σύγχρονου κωδικοποιητή
υποτελούς μονάδας

1 ... 1000

233

Ανάλυση σύγχρονου κωδικοποιητή

128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

234

Ανάλυση κύριου κωδικοποιητή

128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

24x

Συγχρονισμένη λειτουργία με ανάκτηση

240

Στροφές συγχρονισμού

–6000 ... 1500 ... 6000 σ.α.λ.

241

Ράμπα συγχρονισμού

0 ... 2 ... 50 s

51x

Παρακολούθηση συγχρονισμένης λειτουργίας

510

Ανοχή θέσης υποτελούς μονάδας

10 ... 25 ... 32.768 Inc

511

Προειδοποίηση σφάλματος ολίσθησης

50 ... 99 999 999 βήματα

512

Όριο σφάλματος ολίσθησης

100 ... 4000 ... 99 999 999

513

Χρόνος υστέρησης μηνύματος
σφάλματος ολίσθησης

0 ... 1 ... 99 s

514

Μετρητής ένδειξης LED

10 ... 100 ... 32.768 βήματα

515

Χρόνος υστέρησης μηνύματος θέσης

5 ... 10 ... 2000 ms

516

X41 Παρακολούθηση κωδικοποιητή

NO / YES

517

X41 Παρακολούθηση αριθμού παλμών

NO / YES

518

X42 Παρακολούθηση κωδικοποιητή

NO / YES

519

X42 Παρακολούθηση αριθμού παλμών

NO / YES

60x

Δυαδικές είσοδοι βασικής συσκευής

61x

Δυαδικές είσοδοι πρόσθετης κάρτας

Μπορούν να προγραμματιστούν τα παρακάτω
μηνύματα:
• SET DRS ZERO PT:
• START DRS SLAVE
• DRS TEACH IN
• DRS MASTER STOP

62x

Δυαδικές έξοδοι βασικής συσκευής

63x

Δυαδικές έξοδοι πρόσθετης κάρτας

83x

Αποκρίσεις σφαλμάτων

834

Απόκριση LAG ERROR

Μπορούν να προγραμματιστούν τα παρακάτω
μηνύματα:
• /DRS PREWARNING
• /DRS LAG ERROR
• DRS SLAVE IN POS
EMERG.STOP/FAULT

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B θα βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα
παραμέτρων.
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Περιγραφή παραμέτρων

Έλεγχος
συγχρονισμένης
λειτουργίας P22x

Έλεγχος σύγχρονης λειτουργίας (μόνο στην ομάδα παραμέτρων 1).

P220 Ενίσχυση
P DRS

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 ... 10 ... 200
Ενίσχυση του ελέγχου σύγχρονης λειτουργίας στην υποτελή μονάδα. Με αυτό τον
τρόπο καθορίζεται η συμπεριφορά ελέγχου της υποτελούς μονάδας έναντι της κύριας
μονάδας, ανάλογα με τις γωνιακές διαφορές.

P221 / P222
Συντελεστής
κύριου μειωτήρα /
Συντελεστής
υποτελούς
μειωτήρα

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 ... 3 999 999 999
Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο στον υποτελή μετατροπέα. Με αυτές τις
παραμέτρους ρυθμίζεται η σχέση της μέτρησης διαδρομής μεταξύ της κύριας και
υποτελούς μονάδας. Για να μπορούν να υλοποιηθούν και δεκαδικές σχέσεις μετάδοσης,
εκτός από τις ακέραιες, η σχέση μετάδοσης καταχωρείται ως λόγος κύριας μονάδας
προς την υποτελή μονάδα.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μόνον στη μετάδοση ισχύος με αρσενικό/θηλυκό
σύνδεσμο (χωρίς ολίσθηση) μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέτρηση διαδρομής της
κύριας και υποτελούς μονάδας μέσω των κωδικοποιητών των κινητήρων. Σε όλες τις
εφαρμογές, όπου η μετάδοση ισχύος μεταξύ του άξονα του κινητήρα και του μηχανήματος πραγματοποιείται με σύνδεσμο τριβής και επομένως αναμένεται κάποια
ολίσθηση, θα πρέπει η μέτρηση διαδρομής να πραγματοποιηθεί μέσω ενός πρόσθετου
κωδικοποιητή (εξωτερικός κωδικοποιητής). Αυτός ο κωδικοποιητής πρέπει να
συνδεθεί με αρσενικό/θηλυκό σύνδεσμο στο κινητό μέρος του μηχανήματος.

P223 Επιλογή
τρόπου λειτουργίας

Περιοχή ρυθμίσεων: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας καθορίζει την αντίδραση του υποτελούς κινητήρα σε
ένα σήμα ελεύθερης λειτουργίας.
• Λειτουργία 1: Απεριόριστη ελεύθερη λειτουργία, νέο σημείο αναφοράς
– Η ελεύθερη λειτουργία είναι ενεργή όταν στο X40:1 υπάρχει ένα σήμα "1".
– Οι ακροδέκτες εισόδου και οι ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα ενεργοποιούνται στην ελεύθερη λειτουργία.
– Τυχόν γωνιακή μετατόπιση που παρουσιάζεται στην ελεύθερη λειτουργία δεν
αφαιρείται στο νέο συγχρονισμό.
• Λειτουργία 2: Απεριόριστη ελεύθερη λειτουργία, αφαίρεση της μετατόπισης που
δημιουργήθηκε
– Η ελεύθερη λειτουργία είναι ενεργή όταν στο X40:1 υπάρχει ένα σήμα "1".
– Οι ακροδέκτες εισόδου και οι ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα
ενεργοποιούνται στην ελεύθερη λειτουργία.
– Τυχόν γωνιακή μετατόπιση που παρουσιάζεται στην ελεύθερη λειτουργία
αφαιρείται στο νέο συγχρονισμό.
• Λειτουργία 3: Απεριόριστη ελεύθερη λειτουργία, αφαίρεση της μετατόπισης που
δημιουργήθηκε + P224
– Η ελεύθερη λειτουργία είναι ενεργή όταν στο X40:1 υπάρχει ένα σήμα "1".
– Οι ακροδέκτες εισόδου και οι ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα
ενεργοποιούνται στην ελεύθερη λειτουργία.
– Στο νέο συγχρονισμό, εκτός από τη μετατόπιση από την παλιά θέση
συγχρονισμού, γίνεται επεξεργασία της μετατόπισης θέσης με πρόσημο που
καταχωρείται στην παράμετρο P224.
• Λειτουργία 4: Η ελεύθερη λειτουργία περιορίζεται από την παράμετρο P224 Slave
counter – αφαίρεση της μετατόπισης που δημιουργήθηκε
– Η ελεύθερη λειτουργία ενεργοποιείται στο X40:1 μέσω σήματος "1" (>100 ms).
– Κατά την ελεύθερη λειτουργία ενεργοποιούνται οι ακροδέκτες εισόδου και οι
ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα.
– Η ελεύθερη λειτουργία τερματίζεται όταν επιτευχθεί η γωνιακή διαφορά που έχει
καταχωρηθεί στην παράμετρο P224. Η γωνιακή μετατόπιση μηδενίζεται.
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•

Λειτουργία 5: Η ελεύθερη λειτουργία περιορίζεται από την παράμετρο P224 Slave
counter – νέο σημείο αναφοράς
– Η ελεύθερη λειτουργία ενεργοποιείται στο X40:1 μέσω σήματος "1" (>100 ms).
– Κατά την ελεύθερη λειτουργία ενεργοποιούνται οι ακροδέκτες εισόδου και οι
ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα.
– Η ελεύθερη λειτουργία τερματίζεται όταν επιτευχθεί η γωνιακή διαφορά που έχει
καταχωρηθεί στην παράμετρο P224.
– Εάν πριν από τον τερματισμό της ελεύθερης λειτουργίας εφαρμοστεί ένα νέο
σήμα HIGH στο X40:1, τότε αυξάνεται η τιμή στην οποία τερματίζεται η ελεύθερη
λειτουργία κατά την τιμή που έχει καταχωρηθεί στην παράμετρο P224.
– Ο υποτελής κινητήρας συγχρονίζεται στη νέα γωνιακή διαφορά.

•

Λειτουργία 6: Περιστασιακή γωνιακή μετατόπιση, νέο σημείο αναφοράς
– Η ελεύθερη λειτουργία είναι ενεργή όταν στο X40:1 υπάρχει ένα σήμα "1".
– Οι ακροδέκτες εισόδου και οι ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα
ενεργοποιούνται στην ελεύθερη λειτουργία.
– Τυχόν γωνιακή μετατόπιση που παρουσιάζεται στην ελεύθερη λειτουργία δεν
αφαιρείται στο νέο συγχρονισμό.
– Το σήμα "1" στο X40:2, X40:3 ή X40:4 του DRS11B ενεργοποιεί μία νέα γωνιακή
μετατόπιση. Η αντίστοιχη γωνιακή μετατόπιση καταχωρείται στις παραμέτρους
P225, P226 και P227.
– Εάν ο ακροδέκτης X40:2, X40:3 ή X40:4 αντιστοιχηθεί πάλι σε ένα σήμα "0", τότε
ανακτάται πάλι η γωνιακή μετατόπιση.

•

Λειτουργία 7: Μόνιμη γωνιακή μετατόπιση (προσαρμογή φάσεων), νέο σημείο
αναφοράς
– Η ελεύθερη λειτουργία είναι ενεργή όταν στο X40:1 υπάρχει ένα σήμα "1".
– Οι ακροδέκτες εισόδου και οι ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα
ενεργοποιούνται στην ελεύθερη λειτουργία.
– Τυχόν γωνιακή μετατόπιση που παρουσιάζεται στην ελεύθερη λειτουργία δεν
αφαιρείται στο νέο συγχρονισμό.
– Το σήμα "1" στο X40:2, X40:3 ή X40:4 του DRS11B ενεργοποιεί μία νέα γωνιακή
μετατόπιση. Η αντίστοιχη γωνιακή μετατόπιση καταχωρείται στις παραμέτρους
P225, P226 και P227.
– Εάν ο ακροδέκτης X40:2, X40:3 ή X40:4 αντιστοιχηθεί πάλι σε ένα σήμα "0",
διατηρείται η γωνιακή μετατόπιση.
– Εάν το σήμα εισόδου διαρκέσει πάνω από 3 δευτερόλεπτα, τότε γίνεται διόρθωση
με τέσσερα βήματα ανά δευτερόλεπτο.

•

Λειτουργία 8: Απεριόριστη ελεύθερη λειτουργία, νέο σημείο αναφοράς + P224
– Η ελεύθερη λειτουργία είναι ενεργή όταν στο X40:1 υπάρχει ένα σήμα "1".
– Οι ακροδέκτες εισόδου και οι ονομαστικές τιμές του υποτελούς κινητήρα ενεργοποιούνται στην ελεύθερη λειτουργία.
– Εάν ο ακροδέκτης εισόδου X40:1 λάβει ένα σήμα "0", τότε ο υποτελής κινητήρας
συγχρονίζεται με την τρέχουσα θέση του κύριου κινητήρα συν τη μετατόπιση που
έχει καταχωρηθεί στην παράμετρο P224.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Επιτρέπεται να ενεργοποιήσετε μία νέα απόκλιση μόνον εάν προηγουμένως έχετε
εξαλείψει την προηγούμενη γωνιακή μετατόπιση.
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P224 Μετρητής
υποτελούς
μονάδας

Περιοχή ρυθμίσεων: –99 999 999 ... 10 ... 99.999.999 βήματα
Ως μετρητής υποτελούς μονάδας χαρακτηρίζεται η γωνιακή μετατόπιση που ενεργοποιείται για τον κύριο κινητήρα στις λειτουργίες 3, 4, 5 και 8. Σε αντίθεση με την απόκλιση
(offset), αυτή η γωνιακή μετατόπιση μπορεί να ρυθμιστεί με τη λειτουργία "Teach In".
Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας, χρησιμοποιείται ως οριακή τιμή για την
ελεύθερη λειτουργία ή ορίζει στον υποτελή κινητήρα μία μόνιμη γωνιακή μετατόπιση ως
προς τον κύριο κινητήρα (= νέο σημείο αναφοράς).

P225 / P226 /
P227 Offset
1/2/3

Περιοχή ρυθμίσεων: –32 767 ... 10 ... 32 767 βήματα, ενεργό μόνο στη λειτουργία 6 ή 7!
Τρεις χωριστά ρυθμιζόμενες γωνιακές διαφορές στις οποίες προσαρμόζεται ο υποτελής
κινητήρας για όλη τη διάρκεια του σήματος "1" στο X40:2 / X40:3 / X40:4.

P228 Φίλτρο
τροφοδοσίας
εμπρός DRS

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 ... 100 ms
Φίλτρο ονομαστικών τιμών για την τροφοδοσία του ελέγχου συγχρονισμένης
λειτουργίας DRS11B. Για να επιτευχθεί μία ιδανική επιτάχυνση του υποτελούς κινητήρα,
θα πρέπει να φιλτραριστούν οι στροφές της κύριας μονάδας (που καταγράφηκαν στο
DRS). Για το φιλτράρισμα θα πρέπει να εισαχθεί η σταθερά του χρόνου φιλτραρίσματος.
Η τιμή 0 σημαίνει ότι οι στροφές της κύριας μονάδας δε φιλτράρονται.

P23x
Συγχρονισμένη
λειτουργία με
σύγχρονο
κωδικοποιητή

Συγχρονισμένη λειτουργία με σύγχρονο κωδικοποιητή
(μόνο στο σετ παραμέτρων 1).
Σε όλες τις εφαρμογές, όπου η μετάδοση ισχύος μεταξύ του άξονα του κινητήρα και του
μηχανήματος πραγματοποιείται με σύνδεσμο τριβής και επομένως αναμένεται μία
ολίσθηση, θα πρέπει η μέτρηση διαδρομής να πραγματοποιηθεί μέσω ενός πρόσθετου
κωδικοποιητή (= σύγχρονος κωδικοποιητής).

P230 Σύγχρονος
κωδικοποιητής

Περιοχή ρυθμίσεων: OFF ... EQUAL-RANKING ... CHAIN
• OFF: Έλεγχος συγχρονισμένης λειτουργίας με τα σήματα του συνδεδεμένου κωδικοποιητή του κινητήρα. Οι παράμετροι P231 και P232 είναι ανενεργές.
• EQUAL-RANKING: Μετάδοση των σημάτων X42: "Κωδικοποιητή κύριας μονάδας"
στο X43: "Έξοδος βαθμικού κωδικοποιητή". Αξιολόγηση από P231 και P232.
• CHAIN: Μετάδοση των σημάτων X41: "Είσοδος σύγχρονου κωδικοποιητή" στο X43:
"Έξοδος βαθμικού κωδικοποιητή". Αξιολόγηση από P231 και P232.

P231 / P232 Συντελεστής κωδικοποιητή υποτελούς μονάδας / Συντελεστής σύγχρονου κωδικοποιητή
υποτελούς μονάδας
Περιοχή ρυθμίσεων: 1 .. 1000
Μεταξύ των δύο κωδικοποιητών υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις μία μηχανική
μετάδοση ισχύος. Αυτή η σχέση μετάδοσης θα πρέπει να ρυθμιστεί με τις παραμέτρους.
P233 Ανάλυση σύγχρονου κωδικοποιητή
Περιοχή ρυθμίσεων: 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
Ρύθμιση ανάλυσης του συνδεδεμένου σύγχρονου κωδικοποιητή.
P234 Ανάλυση κωδικοποιητή κύριας μονάδας
Περιοχή ρυθμίσεων: 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
Ρύθμιση ανάλυσης του συνδεδεμένου κωδικοποιητή κύριας μονάδας.
P24x
Συγχρονισμένη
λειτουργία με
ανάκτηση
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Συγχρονισμένη λειτουργία με ανάκτηση (μόνο στο σετ παραμέτρων 1).
Εάν ο υποτελής κινητήρας συνδεθεί για συγχρονισμένη λειτουργία τότε, ανάλογα με την
επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας, μηδενίζεται η τρέχουσα γωνιακή μετατόπιση ως
προς τον κύριο κινητήρα. Για την ελεγχόμενη εκτέλεση αυτής της διαδικασίας
ανάκτησης, μπορούν να παραμετροποιηθούν οι στροφές συγχρονισμού, αλλά και η
ράμπα συγχρονισμού.
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P240 Στροφές
συγχρονισμού

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 ... 1500 ... 6000 σ.α.λ.
Αυτή η παράμετρος δηλώνει τις στροφές της διαδικασίας ανάκτησης.

P241 Ράμπα
συγχρονισμού

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 ... 2 ... 50 s
Τιμή της ράμπας επιτάχυνσης για το συγχρονισμό του υποτελούς κινητήρα με τον κύριο
κινητήρα. Η μηδενική ρύθμιση σημαίνει μέγιστη δυνατή επιτάχυνση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η επιτάχυνση ή καθυστέρηση του υποτελούς κινητήρα από τη συγχρονισμένη στην
ελεύθερη λειτουργία ρυθμίζεται με τις παραμέτρους P130 ... P134.

P51x
Παρακολούθηση
συγχρονισμένης
λειτουργίας

Παρακολούθηση συγχρονισμένης λειτουργίας.

P510 Ανοχή θέσης
υποτελούς
μονάδας

Περιοχή ρυθμίσεων: 10 ... 25 ... 32.768 βήματα

P511
Προειδοποίηση
σφάλματος
ολίσθησης

Για την ακριβή καθοδήγηση του υποτελούς κινητήρα στη θέση του, πρέπει να
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Το φρένο του υποτελούς κινητήρα ενεργοποιείται, όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Η λειτουργία φρένου του υποτελούς κινητήρα είναι ενεργοποιημένη

•

Ο κύριος κινητήρας είναι ακινητοποιημένος

•

Ο κύριος κινητήρας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα (= κατάσταση μετατροπέα INHIBITED)

•

Ο υποτελής κινητήρας είναι ακινητοποιημένος και βρίσκεται στο παράθυρο θέσης

Περιοχή ρυθμίσεων: 50 ... 99.999.999 βήματα
Εάν η γωνιακή μετατόπιση ξεπεράσει την τιμή που έχει ρυθμιστεί εδώ, παράγεται ένα
μήνυμα προειδοποίησης. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του
υποτελούς κινητήρα.

P512 Όριο
σφάλματος
ολίσθησης

Περιοχή ρυθμίσεων: 100 ... 4000 ... 99.999.999 βήματα

P513 Χρόνος
υστέρησης
μηνύματος
σφάλματος
ολίσθησης

Περιοχή ρυθμίσεων: 0 ... 1 ... 99 s

P514 Μετρητής
ένδειξης LED

P515 Χρόνος
υστέρησης
αναγγελίας θέσης

Εάν η γωνιακή μετατόπιση ξεπεράσει την τιμή που έχει ρυθμιστεί εδώ, παράγεται το
μήνυμα σφάλματος F42 "Lag error". Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το εάν ο υποτελής
κινητήρας λειτουργεί ελεύθερα ή συγχρονισμένα.

Για έναν ρυθμιζόμενο χρόνο απόκρυψης, μπορείτε κατά τη μετάβαση από την ελεύθερη
στη συγχρονισμένη λειτουργία να καταστείλετε τα μηνύματα "Prewarning lag error"
(Προειδοποίηση σφάλματος ολίσθησης) και "Lag error limit" (Όριο σφάλματος
ολίσθησης), ως μηνύματα σφάλματος ή ως παραγόμενη τιμή σε μια δυαδική έξοδο.
Περιοχή ρυθμίσεων: 10 ... 100 ... 32.768 βήματα
Εάν η γωνιακή μετατόπιση ξεπεράσει την τιμή που έχει οριστεί εδώ, αυτό επισημαίνεται
από τις ενδεικτικές λυχνίες LED V1 (πράσινες). Έτσι μπορεί να παρατηρηθεί αμέσως η
μέγιστη διαφορά μεταξύ του υποτελούς και του κύριου κινητήρα. Αυτό είναι χρήσιμο
στην έναρξη λειτουργίας.
Περιοχή ρυθμίσεων: 5 ... 10 ... 2000 ms
Το μήνυμα δυαδικής εξόδου DRS SLAVE IN POS παράγεται μόνον όταν ο κύριος και ο
υποτελής κινητήρας βρίσκονται εντός τον ορίων θέσης της παραμέτρου P510
Positioning tol. slave για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.
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P516 X41
Παρακολούθηση
κωδικοποιητή

Περιοχή ρυθμίσεων: NO / YES
•

NO: Μία θραύση καλωδίου μεταξύ του μετατροπέα συχνοτήτων και ενός
κωδικοποιητή TTL που έχει συνδεθεί στο X41, δεν αναγνωρίζεται απευθείας. Εάν η
σύνδεση είναι ελαττωματική, ακολουθεί στην αποδεσμευμένη κατάσταση το σφάλμα
F42 "Lag error", εφόσον αυτό δεν απενεργοποιήθηκε.

•

YES: Μία θραύση καλωδίου μεταξύ του μετατροπέα συχνοτήτων και ενός
κωδικοποιητή TTL που έχει συνδεθεί στο X41, αναγνωρίζεται απευθείας. Σε
περίπτωση σφάλματος, ακολουθεί το μήνυμα σφάλματος F48 "Hardware DRS".
Αυτό το σφάλμα παράγεται και σε κλειδωμένη κατάσταση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η παρακολούθηση του κωδικοποιητή δεν είναι λειτουργία ασφαλείας!

P517 X41
Παρακολούθηση
αριθμού παλμών

P518 X42
Παρακολούθηση
κωδικοποιητή

Περιοχή ρυθμίσεων: NO / YES
Ο αριθμός παλμών του κωδικοποιητή που έχει συνδεθεί στο X41 ελέγχεται με την
ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P233, με αξιολόγηση του καναλιού C. Εάν
παρατηρηθεί απώλεια βημάτων, τότε εκδίδεται το μήνυμα σφάλματος F48 "Hardware
DRS".
•

NO: Η παρακολούθηση αριθμού παλμών δεν είναι ενεργή.

•

ΟΝ: Η παρακολούθηση αριθμού παλμών είναι ενεργή.

Περιοχή ρυθμίσεων: NO / YES
•

NO: Μία θραύση καλωδίου μεταξύ του μετατροπέα συχνοτήτων και ενός
κωδικοποιητή TTL που έχει συνδεθεί στο X42, δεν αναγνωρίζεται απευθείας. Εάν η
σύνδεση είναι ελαττωματική, ακολουθεί στην αποδεσμευμένη κατάσταση το σφάλμα
F42 "Lag error", εφόσον αυτό δεν απενεργοποιήθηκε.

•

YES: Μία θραύση καλωδίου μεταξύ του μετατροπέα συχνοτήτων και ενός
κωδικοποιητή TTL που έχει συνδεθεί στο X42, αναγνωρίζεται απευθείας. Σε
περίπτωση σφάλματος, ακολουθεί το μήνυμα σφάλματος F48 "Hardware DRS".
Αυτό το σφάλμα παράγεται και σε κλειδωμένη κατάσταση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η παρακολούθηση του κωδικοποιητή δεν είναι λειτουργία ασφαλείας!

P519 X42
Παρακολούθηση
αριθμού παλμών
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Περιοχή ρυθμίσεων: NO / YES
Ο αριθμός παλμών του κωδικοποιητή που έχει συνδεθεί στο X42 ελέγχεται με την
ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P234, με αξιολόγηση του καναλιού C. Εάν
παρατηρηθεί απώλεια βημάτων, τότε εκδίδεται το μήνυμα σφάλματος F48 "Hardware
DRS".
•

NO: Η παρακολούθηση αριθμού παλμών δεν είναι ενεργή.

•

YES: Η παρακολούθηση αριθμού παλμών είναι ενεργή.
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P6xx Αντιστοίχηση ακροδεκτών
P60x Δυαδικές
είσοδοι βασικής
μονάδας

Δυαδική είσοδος DIØØ σταθερή αντιστοίχηση με "/CONTROLLER INHIBIT".

P61x Δυαδικές είσοδοι πρόσθετης κάρτας
P610 ... P617
Δυαδική είσοδος
DI1Ø ... DI17

Οι δυαδικές είσοδοι μπορούν να προγραμματιστούν για τις παρακάτω λειτουργίες
συγχρονισμένης λειτουργίας:

Σήμα "0"

Σήμα "1"

Σε φραγή

Σε ενεργοποίηση

SET DRS ZERO PT.

"1" σε "0": ορίζει ένα
νέο μηδενικό σημείο

Διαγραφή γωνιακής
μετατόπισης

ναι

ναι

START DRS SLAVE

Χωρίς ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

όχι

ναι

–

Λήψη γωνιακής
μετατόπισης από την
παράμετρο P224

ναι

ναι

Ο κύριος κινητήρας
στρέφεται

Ο κύριος κινητήρας
είναι ακινητοποιημένος

ναι

ναι

DRS TEACH IN
DRS MASTER STOP

P62x Δυαδικές
έξοδοι βασικής
μονάδας

Ενεργό σε
κατάσταση μετατροπέα

Επίδραση με

Λειτουργία

Για τον έλεγχο του φρένου χρησιμοποιείται η δυαδική έξοδος DBØØ. Αυτή η δυαδική
έξοδος είναι σταθερά συνδυασμένη με τη λειτουργία "/BRAKE". Τα σήματα "BRAKE
RELEASED" και "BRAKE APPLIED" προορίζονται για τη μετάδοση σε μία υπερκείμενη
μονάδα ελέγχου.
Προσοχή: Τα δυαδικά σήματα ισχύουν μόνον εάν ο μετατροπέας αναγγείλει ετοιμότητα
λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση και εάν δεν υπάρχει καμία ένδειξη σφάλματος. Κατά
τη φάση αρχικοποίησης του MOVIDRIVE® τα δυαδικά σήματα έχουν την κατάσταση "0".
Μπορούν να προγραμματιστούν περισσότεροι ακροδέκτες με την ίδια λειτουργία.

P63x Δυαδικές έξοδοι πρόσθετης κάρτας
P630 ... P637
Δυαδική έξοδος
DO1Ø ... DO17

Οι δυαδικές έξοδοι μπορούν να αντιστοιχηθούν με τις παρακάτω λειτουργίες:
Λειτουργία

Η δυαδική έξοδος έχει
Σήμα "0"

Σήμα "1"

/DRS PREWARNING

Υπέρβαση τιμής για την προειδοποίηση
σφάλματος ολίσθησης (P511)

–

/DRS LAG ERROR

Υπέρβαση ορίου σφάλματος ολίσθησης
(P512)

–

Η θέση δεν επιτεύχθηκε

Η θέση επιτεύχθηκε

DRS SLAVE IN POS

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα δυαδικά σήματα ισχύουν μόνον εάν ο μετατροπέας αναγγείλει ετοιμότητα
λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση και εάν δεν υπάρχει καμία ένδειξη σφάλματος.
Κατά τη φάση αρχικοποίησης του MOVIDRIVE® τα δυαδικά σήματα έχουν την
κατάσταση "0".
Μπορούν να προγραμματιστούν περισσότεροι ακροδέκτες με την ίδια λειτουργία.
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P83x Αποκρίσεις
σφαλμάτων

Μπορούν να προγραμματιστούν οι παρακάτω αντιδράσεις:
Αντίδραση

Περιγραφή

NO
RESPONSE

Δεν εμφανίζεται κάποιο σφάλμα ούτε σημειώνεται κάποια απόκριση σφάλματος.
Το αναγγελθέν σφάλμα αγνοείται τελείως.

DISPLAY
ERROR

Το σφάλμα προβάλλεται (στην ένδειξη 7 στοιχείων και στο SHELL), ορίζεται η έξοδος
βλάβης (εάν έχει προγραμματιστεί). Η συσκευή δεν εκτελεί ωστόσο καμια απόκριση
σφάλματος. Το σφάλμα μπορεί να μηδενιστεί με το Reset (ακροδέκτης, RS485, fieldbus,
αυτόματη επαναφορά).

IMM.STOP/
FAULT

Πραγματοποιείται άμεση απενεργοποίηση του μετατροπέα με μήνυμα σφάλματος.
Η τελική βαθμίδα κλειδώνεται και το φρένο ενεργοποιείται αμέσως. Το μήνυμα ετοιμότητας
ακυρώνεται και ορίζεται η έξοδος βλάβης, εάν έχει προγραμματιστεί. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση μετά το μηδενισμό του σφάλματος, οπότε και
αρχικοποιείται πάλι ο μετατροπέας.

Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει με την επιλεγμένη ράμπα έκτακτης διακοπής. Όταν
επιτευχθούν οι στροφές διακοπής η τελική βαθμίδα κλειδώνεται και το φρένο ενεργοποιείται
EMERG.STOP/ αμέσως. Το μήνυμα σφάλματος εκδίδεται αμέσως. Το μήνυμα ετοιμότητας ακυρώνεται και
FAULT
ορίζεται η έξοδος βλάβης, εάν έχει προγραμματιστεί. Μπορεί να πραγματοποιηθεί
επανεκκίνηση μετά το μηδενισμό του σφάλματος, οπότε και αρχικοποιείται πάλι ο
μετατροπέας.

RAPID
STOP/FAULT

Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει με την επιλεγμένη ράμπα έκτακτης διακοπής. Όταν
επιτευχθούν οι στροφές διακοπής η τελική βαθμίδα κλειδώνεται και το φρένο ενεργοποιείται
αμέσως. Το μήνυμα σφάλματος εκδίδεται αμέσως. Το μήνυμα ετοιμότητας ακυρώνεται και
ορίζεται η έξοδος βλάβης, εάν έχει προγραμματιστεί. Μπορεί να πραγματοποιηθεί
επανεκκίνηση μετά το μηδενισμό του σφάλματος, οπότε και αρχικοποιείται πάλι ο
μετατροπέας.

IMM.STOP/
WARN

Πραγματοποιείται άμεση απενεργοποίηση του μετατροπέα με μήνυμα σφάλματος.
Η τελική βαθμίδα κλειδώνεται και το φρένο ενεργοποιείται αμέσως. Ακολουθεί μήνυμα
σφάλματος από τον ακροδέκτη, εάν έχει προγραμματιστεί. Το μήνυμα ετοιμότητας δεν
ακυρώνεται. Εάν το σφάλμα αποκατασταθεί μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας ή μέσω
επαναφοράς σφάλματος, τότε ο κινητήρας τίθεται πάλι σε λειτουργία χωρίς να εκτελέσει
αρχικοποίηση.

Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει με την επιλεγμένη ράμπα έκτακτης διακοπής. Όταν
επιτευχθούν οι στροφές διακοπής η τελική βαθμίδα κλειδώνεται και το φρένο ενεργοποιείται
EMERG.STOP/ αμέσως. Το μήνυμα σφάλματος εκδίδεται αμέσως. Ακολουθεί μήνυμα σφάλματος από τον
ακροδέκτη, εάν έχει προγραμματιστεί. Το μήνυμα ετοιμότητας δεν ακυρώνεται. Εάν το
WARNG
σφάλμα αποκατασταθεί μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας ή μέσω επαναφοράς
σφάλματος, τότε ο κινητήρας τίθεται πάλι σε λειτουργία χωρίς να εκτελέσει αρχικοποίηση.

RAPID
STOP/WARN

P834 Απόκριση
LAG ERROR

Ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει με την επιλεγμένη ράμπα έκτακτης διακοπής. Όταν
επιτευχθούν οι στροφές διακοπής η τελική βαθμίδα κλειδώνεται και το φρένο ενεργοποιείται
αμέσως. Το μήνυμα σφάλματος εκδίδεται αμέσως. Ακολουθεί μήνυμα σφάλματος από τον
ακροδέκτη, εάν έχει προγραμματιστεί. Το μήνυμα ετοιμότητας δεν ακυρώνεται. Εάν το
σφάλμα αποκατασταθεί μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας ή μέσω επαναφοράς
σφάλματος, τότε ο κινητήρας τίθεται πάλι σε λειτουργία χωρίς να εκτελέσει αρχικοποίηση.

Απόκριση σφάλματος ολίσθησης μόνον με DRS11B ή IPOSplus®.
Εργοστασιακή ρύθμιση: EMERG.STOP/FAULT
Με την παράμετρο P834 προγραμματίζεται η απόκριση σφάλματος, η οποία
ενεργοποιείται από την παρακολούθηση σφαλμάτων ολίσθησης της πρόσθετης κάρτας
συγχρονισμένης λειτουργίας (DRS11B) και της λειτουργίας οδήγησης σε θέση μέσω
IPOSplus®. Μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες ρυθμίσεις στην παράμετρο P51x
Synchronous operation monitoring.
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Πρόσθετη κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B
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Μηνύματα σφαλμάτων και λίστα σφαλμάτων

8.1

Πρόσθετη κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B
Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος μπορεί να παρουσιαστούν ειδικά στη
συγχρονισμένη λειτουργία. Στη στήλη "Αντίδραση (Ρ)" αναφέρεται η εργοστασιακά
ρυθμισμένη απόκριση σφάλματος. Η ένδειξη (Ρ) σημαίνει ότι η απόκριση είναι
προγραμματιζόμενη (Ρ83_Fault response).

Κωδικός
Χαρακτησφάλματος ρισμός

14

36

Κωδικοποιητής

Η κάρτα
πρόσθετης
δυνατότητας
απουσιάζει

Απόκριση
(P)

Άμεση
απενεργοποίηση

Άμεση
απενεργοποίηση

Επιμέρους
κωδικός
Χαρακτηρισμός
σφάλματος
0
Σφάλμα "Encoder".
Μη συνδεδεμένος ή
ελαττωματικός
κωδικοποιητής
25
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα κωδικοποιητή X15
– Υπέρβαση αριθμού
στροφών.
Ο κωδικοποιητής στο X15
περιστρέφεται ταχύτερα
από τις 6542 σ.α.λ.
26
Σφάλμα "Encoder".
Σφάλμα κωδικοποιητή X15
– Ελαττωματική κάρτα.
Σφάλμα εκτίμησης
τεταρτημορίου.
27
Σφάλμα "Encoder"
Ελαττωματικός
κωδικοποιητής ή σύνδεση
κωδικοποιητή.
28
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα κωδικοποιητή X15
– Σφάλμα επικοινωνίας
καναλιού RS485.
29
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα κωδικοποιητή X14
– Σφάλμα επικοινωνίας
καναλιού RS485.
30
Σφάλμα "Encoder"
Άγνωστος τύπος
κωδικοποιητή στο X14/X15.
31
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα ελέγχου
εγκυρότητας Hiperface
X14/X15.
Έχουν χαθεί βήματα.
32
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα κωδικοποιητή X15
Hiperface.
Ο κωδικοποιητής Hiperface
στο X15 αναφέρει
σφάλμα...
33
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα κωδικοποιητή X14
Hiperface.
Ο κωδικοποιητής Hiperface
στο X14 αναφέρει
σφάλμα...
34
Σφάλμα "Encoder"
Σφάλμα κωδικοποιητή X15
Αναλυτή.
Ελαττωματικός
κωδικοποιητής ή σύνδεση
κωδικοποιητή.
0
Σφάλμα "Option missing"
Η κάρτα απουσιάζει ή δεν
είναι αποδεκτή.
2
Σφάλμα "Option missing"
Σφάλμα υποδοχής
κωδικοποιητή.
3
Σφάλμα "Option missing"
Σφάλμα υποδοχής fieldbus.
4
Σφάλμα "Option missing"
Σφάλμα υποδοχής
επέκτασης.

Πιθανή αιτία

•
•

•

Λάθος συνδεμένο
καλώδιο ή θωράκιση
κωδικοποιητή
Βραχυκύκλωμα/
κόψιμο σύρματος
στο καλώδιο του
κωδικοποιητή
Ελαττωματικός
κωδικοποιητής

Μέτρα

Ελέγξτε το καλώδιο και
τη θωράκιση για σωστή
σύνδεση, βραχυκύκλωμα
ή θραύση σύρματος

•
•
•

•

Μη αποδεκτός τύπος
πρόσθετης κάρτας
Μη αποδεκτή πηγή
τιμής ρύθμισης,
σήματος ελέγχου ή
τρόπου λειτουργίας
για αυτή την κάρτα
Ρυθμίστηκε λάθος
τύπος κωδικοποιητή
για DIP11Β

Εγχειρίδιο – MOVIDRIVE® MDX61B Κάρτα συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B

•
•
•
•

Χρησιμοποιήστε τη
σωστή κάρτα
Ρυθμίστε τη σωστή
πηγή σημείου
ρύθμισης (P100)
Ρυθμίστε τη σωστή
πηγή σήματος
ελέγχου (P101)
Ρυθμίστε το σωστό
τρόπο λειτουργίας
(P700 ή P701)
Ρυθμίστε το σωστό
τύπο κωδικοποιητή
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Κωδικός
Χαρακτησφάλματος ρισμός

40

41

Απόκριση
(P)

Συγχρονισμός
Άμεση
αρχικής
απενεργοεκκίνησης (Boot) ποίηση

Επιμέρους
κωδικός
Χαρακτηρισμός
σφάλματος
Σφάλμα "Boot
Synchronisation"
Τέλος χρονικού ορίου κατά
0
τον συγχρονισμό αρχικής
εκκίνησης με την πρόσθετη
κάρτα.
0
Σφάλμα "Option".
Σφάλμα Watchdog-Timer
από/προς πρόσθετη κάρτα.
17
Σφάλμα "Option".
Σφάλμα Watchdog IPOS.

Πρόσθετη
Άμεση
δυνατότητα
απενεργοWatchdog
IPOS-Watchdog ποίηση

Πιθανή αιτία

Μέτρα

Σφάλμα συγχρονισμού
αρχικής εκκίνησης μεταξύ
μετατροπέα και
πρόσθετης κάρτας.

Αντικαταστήστε την
πρόσθετη κάρτα εάν το
σφάλμα παρουσιάζεται
επανειλημμένα.

•

•

•

•

Σφάλμα επικοινωνίας •
μεταξύ του λογισμικού
συστήματος και του
λογισμικού πρόσθε- •
της δυνατότητας
Watchdog στο
πρόγραμμα
IPOSplus®

Συμβουλευθείτε το
τμήμα Service της
SEW.
Ελέγξτε το πρόγραμμα IPOS

Στο MOVIDRIVE® B
φορτώθηκε μια
μονάδα εφαρμογής
χωρίς στοιχεία
τεχνικής έκδοσης
Στη χρήση μίας
μονάδας εφαρμογής
έχει ρυθμιστεί μία
λανθασμένη τεχνική
λειτουργία

Ελέγξτε την
ενεργοποίηση της
μονάδας (P079)
Ελέγξτε την
επιλεγμένη τεχνική
λειτουργία (P078)

•
•

•
•
•
•
42

Σφάλμα
ολίσθησης

Άμεση
απενεργοποίηση (Ρ)

0

Σφάλμα "Lag error
positioning"

•
•
•

Λάθος συνδεμένος
κωδικοποιητής
στροφών
Πολύ σύντομες
ράμπες επιτάχυνσης
Πολύ μικρή η
συνιστώσα P του
ρυθμιστή θέσης
Λάθος παράμετροι
του κωδικοποιητή
διαστημάτων αύξησης
Πολύ μικρή ανοχή
σφάλματος ολίσθησης

•
•
•
•

•

•

•

48

Υλικό DRS

Άμεση
απενεργοποίηση

0

Σφάλμα "Hardware
synchronous operation"

•

•

Λανθασμένο σήμα
από τον κωδικοποιητή
κύριας μονάδας /
σύγχρονο
κωδικοποιητή
Το λογισμικό που
απαιτείται για τη
συγχρονισμένη
λειτουργία δεν είναι
σωστό
Λανθασμένος αριθμός
παλμών

•
•
•
•

•

Ελέγξτε τη σύνδεση
του κωδικοποιητή
Επιμηκύνετε τις
κλίσεις σημάτων
(ράμπες)
Ρυθμίστε μεγαλύτερη
συνιστώσα P
Ρυθμίστε πάλι τις
παραμέτρους του
κωδικοποιητή
Αυξήστε την ανοχή
σφάλματος
καθυστέρησης
Ελέγξτε την
καλωδίωση
κωδικοποιητή, μοτέρ
και φάσεων
ηλεκτρικού ρεύματος
Ελέγξτε τη
δυνατότητα κίνησης
του μηχανικού
συστήματος για τυχόν
εμπλοκή.
Ελέγξτε τα
λανθασμένα σήματα
από τον
κωδικοποιητή κύριας
μονάδας / σύγχρονο
κωδικοποιητή
Ελέγξτε την
καλωδίωση του
κωδικοποιητή
Αντικαταστήστε την
κάρτα σύγχρονης
λειτουργίας
Θραύση καλωδίου,
βραχυκύκλωμα
Λανθασμένη ρύθμιση
ανάλυσης κύριου
κωδικοποιητή/σύγχρ
ονου κωδικοποιητή
Πρόβλημα
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στις οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE® MDX60B/61B θα βρείτε την ολοκληρωμένη
λίστα σφαλμάτων.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B

kVA

i

9

Τεχνικά χαρακτηριστικά

9.1

Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B

f

n

9

P Hz

Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας συγχρονισμένης λειτουργίας DRS11B

DRS11B

1
2
3

Δυαδικές είσοδοι

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

Εσωτερική αντίσταση

X40

EINGØ...EING5: άνευ δυναμικού (οπτικός ζεύκτης)
Συμβατό με PLC (ΕΝ 61131), κύκλος σάρωσης 5 ms
Ri À 3 kΩ, IE À 10 mA
DC+13 V...+30 V = "1" = κλειστή επαφή
DC-3 V...+5 V = "0" = ανοικτή επαφή

Στάθμη σήματος

X44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Κωδικός αριθμός

Λειτουργία

Μόνιμη αντιστοίχηση με:
• EINGØ = Ελεύθερη λειτουργία
• EING1 = Απόκλιση 1
• EING2 = Απόκλιση 2
• EING3 = Απόκλιση 3
• EING4 = Μεταβλητή IPOSplus® H477.0
• EING5 = Μεταβλητή IPOSplus® H477.1

Δυαδικές έξοδοι
X40:9/X40:10

AUSGØ/AUSG1: Συμβατότητα με PLC (EN 61131-2)
Χρόνος απόκρισης 5 ms
"0" = DC 0 V "1" = DC+24 V
Προσοχή: Μην εφαρμόζετε εξωτερική τάση!

Στάθμη σήματος
OFF

Μόνιμη αντιστοίχηση με:
• AUSGØ = Μεταβλητή IPOSplus® H476.0
• AUSG1 = Μεταβλητή IPOSplus® H476.1

Sync

Λειτουργία

X42

X41

Imax = 50 mA, ανθεκτικές σε βραχυκύκλωμα, τροφοδοσία μέχρι 30 V DC

9
6

9
6

5

Ακροδέκτες αναφοράς X40:11
X40:7

DGND: Δυναμικό αναφοράς για δυαδικά σήματα
DCOM: Δυναμικό αναφοράς των δυαδικών εισόδων X40:1...X40:6
(EINGØ...EING5)

Έξοδος τάσης

DC 24 V, μέγ. DC 100 mA

Είσοδος σύγχρονου
κωδικοποιητή
X41:
Τάση τροφοδοσίας κωδικοποιητή

Μέγ. 200 kHz, στάθμη σήματος κατά RS422 ή sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)
Θηλυκό βύσμα Sub D 9 πόλων

5

Είσοδος κωδικοποιητή
μονάδας κύριας
X42:
Τάση τροφοδοσίας κωδικοποιητή

Μέγ. 200 kHz, στάθμη σήματος κατά RS422 ή sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)
Θηλυκό βύσμα Sub D 9 πόλων

1

Έξοδος βαθμικού
κωδικοποιητή

Στάθμη σήματος κατά RS422
Βύσμα Sub-D, 9-πολικό

1

X43

Είσοδος τάσης

9
6

X40:8

X43:
X44:1
X44:2
X44:3

5

Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίων
1

LED

OFF (κόκκινη)
Sync (πράσινη)

GND
Τάση τροφοδοσίας DC+24 V για τις δυαδικές εξόδους X40:9/X40:10 και για
τους κωδικοποιητές που έχουν συνδεθεί στο X41/X42
GND
Ένας κλώνος ανά ακροδέκτη:
Δύο κλώνοι ανά ακροδέκτη:

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

ΟΝ = Ελεύθερη λειτουργία
OFF = Συγχρονισμένη λειτουργία
ΟN = Γωνιακή διαφορά > Τιμή της παραμέτρου P514
ΟFF = Γωνιακή διαφορά < Τιμή της παραμέτρου P514

62424AXX
1) Συνολικό φορτίο ρεύματος (X41 και X42) της τροφοδοσίας κωδικοποιητή 24 V DC Â 650 mA DC
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Λίστα διευθύνσεων

Λίστα διευθύνσεων
Germany
Headquarters
Production
Sales

Bruchsal

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

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

Service
Competence
Center

Central

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

North

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

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

East

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

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

South

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

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

West

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

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

Electronics

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

Drive Service Hotline / 24 Hour Service

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

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

Haguenau

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

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

Production

Forbach

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

Tel. +33 3 87 29 38 00

Assembly
Sales
Service

Bordeaux

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

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

Lyon

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

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

Paris

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

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

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

Alger

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

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

Argentina
Assembly
Sales
Service
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Australia
Assembly
Sales
Service

Melbourne

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

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

Sydney

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

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

Townsville

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

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

Wien

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

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

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

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

Assembly
Sales
Service

Brüssel

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

Service
Competence
Center

Industrial Gears

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Sao Paulo

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

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

Austria
Assembly
Sales
Service

Belarus
Sales

Belgium

Brazil
Production
Sales
Service

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

Sofia

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

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

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

Cameroon
Sales

Canada
Assembly
Sales
Service

Additional addresses for service in Canada provided on request!
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Chile
Santiago de
Chile

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

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

Production
Assembly
Sales
Service

Tianjin

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

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

Assembly
Sales
Service

Suzhou

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

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

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

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

Assembly
Sales
Service

China

Additional addresses for service in China provided on request!
Colombia
Assembly
Sales
Service

Bogotá

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

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

Zagreb

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

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

Praha

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

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

Kopenhagen

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

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

Cairo

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

Croatia
Sales
Service

Czech Republic
Sales

Denmark
Assembly
Sales
Service

Egypt
Sales
Service

Estonia
Sales
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Finland
Assembly
Sales
Service

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

Production
Assembly
Service

Karkkila

SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Normanton

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

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

Αθήνα

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

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

Θεσσαλονίκη

Μαιάνδρου 21
562 24 Θεσσαλονίκη

Tηλ. +30 2310 705 400
Telefax +30 2310 705 515

Hong Kong

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

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

Budapest

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

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

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

Tel-Aviv

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

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

Milano

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

Gabon
Sales

Great Britain
Assembly
Sales
Service

Greece (Ελλάδα)
Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

Hong Kong
Assembly
Sales
Service

Hungary
Sales
Service

India
Assembly
Sales
Service

Ireland
Sales
Service

Israel
Sales

Italy
Assembly
Sales
Service
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Ivory Coast
Sales

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

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

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

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Beirut

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

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

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

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

Brüssel

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

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

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

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

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

Japan
Assembly
Sales
Service

Korea
Assembly
Sales
Service

Latvia
Sales

Lebanon
Sales

Lithuania
Sales

Luxembourg
Assembly
Sales
Service

Malaysia
Assembly
Sales
Service

Mexico
Assembly
Sales
Service

Morocco
Sales
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Netherlands
Assembly
Sales
Service

Rotterdam

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

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

Auckland

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

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

Christchurch

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

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

Moss

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

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Lima

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

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

Lodz

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

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

New Zealand
Assembly
Sales
Service

Norway
Assembly
Sales
Service

Peru
Assembly
Sales
Service

Poland
Assembly
Sales
Service

24 Hour Service

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Assembly
Sales
Service

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

Bucureşti

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

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

St. Petersburg

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

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

Dakar

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

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Beograd

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

Romania
Sales
Service

Russia
Assembly
Sales
Service

Senegal
Sales

Serbia
Sales
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Singapore
Assembly
Sales
Service

Singapore

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://www.sew-eurodrive.sk

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

Johannesburg

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

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

Capetown

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

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

Durban

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

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

Bilbao

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

Tel. +34 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

Basel

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

Slovakia
Sales

Slovenia
Sales
Service

South Africa
Assembly
Sales
Service

Spain
Assembly
Sales
Service

Sweden
Assembly
Sales
Service

Switzerland
Assembly
Sales
Service
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Λίστα διευθύνσεων

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

Dnepropetrovsk

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

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

Production
Assembly
Sales
Service

Greenville

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

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

Assembly
Sales
Service

San Francisco

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
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

Assembly
Sales
Service

Tunisia
Sales

Turkey
Assembly
Sales
Service

Ukraine
Sales
Service

USA

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

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

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

Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες

Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση

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

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

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

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

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

SEW-EURODRIVE
Driving the world

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

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

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

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

→ www.sew-eurodrive.com

