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1

Håndbog

1

Generelle anvisninger

1.1

Sikkerhedsanvisningernes opbygning
Sikkerhedsanvisningerne i denne håndbog er opbygget på følgende måde:

Piktogram

SIGNALORD!
Faretype og-kilde.
Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne.
•

Forholdsregler til afværgelse af fare.

Piktogram

Signalord

Betydning

Følger af manglende
overholdelse:

Eksempel:

FARE!

Umiddelbar fare

Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Mulig farlig situation

Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulig farlig situation

Lettere kvæstelser

STOP!

Mulige materielle skader

Beskadigelse af systemet eller dets
omgivelser

BEMÆRK

Nyttige bemærkninger og tip.
Gør det lettere at betjene
systemet.

Generel fare

Specifik fare,
f.eks. elektrisk stød

1.2

Garantikrav
Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne vejledning
følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres
gældende. Læs derfor håndbogen igennem, før produktet tages i brug!
Kontrollér, at håndbogen er tilgængelig i en læsbar udgave for de personer, der er
ansvarlige for anlægget og driften, samt personer, der arbejder på anlægget på eget
ansvar.

1.3

Ansvarsfraskrivelse
Det er en grundlæggende forudsætning for den sikre drift og for at opnå de angivne
produktegenskaber og ydelser, at MOVIDRIVE®-dokumentationen overholdes.
SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for person-og tingsskader samt
økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af
driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde.
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Sikkerhedsanvisninger
Anden gældende dokumentation

2

Sikkerhedsanvisninger

2.1

Anden gældende dokumentation

2.2

•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B må kun installeres og tages i drift af elinstallatører
under overholdelse af de gældende ulykkesforebyggende forskrifter og
driftsvejledningen!

•

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du påbegynder installationen og
idrifttagningen af DIP11B/DEH21B.

•

En forudsætning for fejlfri drift og funktion af produktet er, at oplysningerne i
dokumentationen følges nøje, ligesom det er en forudsætning for, at et eventuelle
garantikrav kan gøres gældende.

Sikkerhedsfunktioner
Feltomformeren MOVIDRIVE® MDX60B/61B må ikke anvendes til sikkerhedsfunktioner
uden overordnede sikkerhedssystemer. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at
garantere maskin-og personsikkerhed. Det er vigtigt at sikre, at anvisningerne
vedrørende sikkerhedsapplikationer i vejledningerne "Sikker frakobling af MOVIDRIVE®
MDX60B/61B" overholdes.

2.3

Hejseværksapplikationer
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
hejseværksapplikationer.

må

ikke

anvendes

som

sikkerhedsudstyr

til

Brug overvågningssystemer eller mekaniske sikringer som sikkerhedsudstyr for at
undgå eventuelle materielle skader eller personskader.

2.4

Produktnavne og varemærker
De mærker og produktnavne, der nævnes i manualen, er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed.

2.5

Bortskaffelse
Overhold de gældende nationale bestemmelser!
Bortskaf eventuelt de enkelte dele separat, afhængigt af beskaffenhed og
eksisterende lokale forskrifter f.eks.:
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•

Elektronikaffald

•

Plast

•

Metalplade

•

Kobber
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Anvendelsesområder

3

Systembeskrivelse

3.1

Anvendelsesområder
Med absolut encoderkort DIP11B/DEH21B udvides MOVIDRIVE®-systemet med en
SSI-tilslutning til absolutte encodere. Det giver mulighed for at etablere positioneringer
med IPOSplus®, der kan sikre:
•

Overflødiggørelse af referencekørsel ved anlægsstart eller strømudfald.

•

Positionering enten direkte med absolut encoder eller med motorencoder.

•

Udskiftning af positionskontakter på kørestrækningen også uden feedback fra
motorencoderen.

•

Fri behandling af absolut position i IPOSplus®-programmet.

•

Der kan anvendes både synkrone
MOVIDRIVE®-driftstyper (P700/701).

•

En absolut encoder kan monteres både på motoren og på strækningen (f.eks.
højlagre).

•

Enkel encoderjustering med den brugerorienterede idrifttagning.

•

Endeløs positionering i kombination med aktiveret modulofunktion. Vær også
opmærksom på anvisningerne i håndbogen "IPOSplus®" samt i systemhåndbogen
MOVIDRIVE® MDX60B/61B (→ kapitlet "Parameterbeskrivelser").

og

asynkrone

motorer

i

alle

BEMÆRK
DIP11B og DEH21B kan ikke være i drift samtidig.
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Systembeskrivelse
Anvendelige absolutte encodere

3.2

Anvendelige absolutte encodere
Det er kun de encodere, der er nævnt i følgende skema, der må sluttes til DIP11B og
DEH21B.
Producent

Encoderbetegnelse

Bestillingsbetegnelse

Bemærkninger

Hübner

HMG161-S24 H2048 (AH7Y)

-

Encoder

Heidenhain

ROQ 424 (AV1Y)

586638-82

Encoder

Elgo

LIMAX2-00-030-0125-SSG1D9M3

-

Lineær afstandssensor

Balluf

TR-Electronic

Leuzeelectronic

Fritz Kübler

MTS Sensors

IVO

Sick /
Stegmann

Pepperl &
Fuchs

BTL5-S112-M1500-P-S32

-

Lineær afstandssensor

TR CE58

Cx58xxxSSI

Encoder

TR CE65

Cx65xxxSSI

Encoder

TR CE100MSSI

Cx100xxxMSSI

Encoder

TR ZE65 M

Zx65xxxSSI

Encoder

TR LA41K SSI

304-00319-xxxx

Lineær afstandssensor

TR LA66K SSI

-

Lineær afstandssensor

TR LE100 SSI

LE100SSI

Laser-afstandsmåler

TR LE200

2200-20002

Laser-afstandsmåler

Leuze BPS37

BPS37xx MA4.7

Stregkode-målesystem

Leuze OMS1

-

Laser-afstandsmåler

Leuze OMS2

OMS2xx PB

Laser-afstandsmåler

AMS200

-

Laser-afstandsmåler

9081

9081

Encoder

Temposonics RP

RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Lineær afstandssensor

Temposonics RH

RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Lineær afstandssensor

Temposonics RF

RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

Lineær afstandssensor

Temposonics RD3

RD3-x-xxxxM-xxx-1S3Gx105

Lineær afstandssensor

GM 401

GM401.x20 xxxx

Encoder

GXMMW

GXMMW.x20 2PA2

Encoder

Sick ATM60

ATM60 AxA12*12

Encoder

Sick DME 3000

DME 3000-x11

Laser-afstandsmåler

Sick DME 4000

DME 4000-x11

Laser-afstandsmåler

Sick DME 5000

DME 5000-x11

Laser-afstandsmåler

Stegmann AG100 MSSI

-

Encoder

Stegmann AG626

ATM60 AxA12*12

Encoder

POMUX KH53

-

Lineær afstandssensor

AVM58X-1212

-

Encoder

WCS2A1)

WCS2A-LS311

Stregkode-afstandssensor

WCS3A1)

WCS3A-LS311

Stregkode-afstandssensor

EDM2)

-

Laser-afstandsmåler

1) Tidligere producenten STAHL
2) Tidligere producenten VISOLUX
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DIP11B/DEH21B og behandling i IPOSplus®

3.3

DIP11B/DEH21B og behandling i IPOSplus®

Direkte med
absolut encoder
(eksempel 1)

Absolutværdigiver
DIP11B
DEH21B

Profilgenerator

+

-

GO Wait...

Positionsregulator

+

n-regulator

-

vmaks amaks

IPOSplus®
program

nfaktisk
M
62681ADA

IPOSplus®

•

I
sker der en direkte positionsregulering med den absolutte encoder, der
er tilsluttet via DIP11B/DEH21B.

•

På motoren skal der altid være mindst en encoder (X15) til feedback for
hastighedsregulering.

•

Der sker automatisk en udligning af et slip mellem motorencoder og absolut encoder.

•

I IPOSplus® udføres positioneringskommandoer f.eks. "GOA..." med reference til
kildens aktuelle position (her: absolut encoder, der er sluttet til DIP11B/DEH21B).

•

Den reguleringsdynamik, der kan opnås, afhænger af absolut encoderens
egenskaber og mekaniske placering samt af afstandsopløsningen.

Positionsregulering med
inkremental
encoder
på motoren,
behandling
af absolut
encoderens
position
i IPOSplus®programmet
(eksempel 2)

Absolutværdigiver

IPOSplus®
program

Profilgenerator

+
-

GO Wait...
JMP H...

vmaks amaks

DIP11B
DEH21B
Positionsregulator

Posfaktisk

+
-

Systemvariabel

n-regulator

nfaktisk
M
62682ADA

plus®

•

Der sker en positionsregulering i IPOS
motoren.

•

Der skal altid være mindst en encoder sluttet til motoren til at give feedback for
hastighedsregulering.

•

Omformerens høje reguleringsdynamik kan anvendes direkte til positioneringen.

•

Absolut
encoderens
positionsinformationer
vises
IPOSplus®-variabel og kan behandles programstyret.

•

Ved at anvende DIP11B/DEH21B undgås referencekørsel.
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Encoderregistrering

Behandling
af absolut
encoderens
position
i IPOSplus®programmet
(eksempel 3)

Absolutværdigiver
Systemvariabel

DIP11B
DEH21B

nnom
plus®

IPOS
program

M
62683ADA

3.4

3.5

•

Absolut
encoderens
positionsinformationer
vises
IPOSplus®-variabel og kan behandles programstyret.

automatisk

på

en

•

DIP11B og DEH21B kan anvendes specielt til at erstatte applikationer, hvor man
ellers positionerer via flere initiatorer med ilgang-krybegang.

•

På motoren er det ikke nødvendigt med en encoder til ekspres feedback. Der kan
anvendes en standard-asynkronmotor.

Encoderregistrering
•

Tælleretningen kan indstilles via parametre.

•

Ved udskiftning af en encoder skal der ske en fornyet idrifttagning via MOVITOOLS®.
Enkelte parametre kan ændres via betjeningsenhed DBG60B.

•

Der findes en automatisk indstillingsfunktion for parametre i apparatet ved
encoderudskiftning.

Encoderovervågning
DIP11B/DEH21B er udstyret med følgende nødvendige overvågnings-og
korrektionsmekanismer, da SSI-interfacet ikke har indbygget protokolsikring.
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•

Hvis dette understøttes af encoderen: Evaluering af powerfailure eller errorbit
(bit 25).

•

Sandsynlighedskontrol af den aktuelle position, der meddeles af encoderen.

•

Kompensation af dødtid på grundlag af encoderens læsecykler (refresh time).
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3

Styringsfunktioner
•

Touch-probe-funktion
Touch-probe gør det muligt at registrere absolut encoderens aktuelle position via en
binærindgang med den mindst mulige tidsmæssige forsinkelse. På den måde kan
man f.eks. registrere positioner meget præcist via initiatorsignaler, og behandle
disse i programmet.

•

Modulofunktion
Endeløst roterende applikationer som f.eks. transportbånd eller rundborde kan
illustreres i moduloformat (360°  216).
Der er ingen positionstab (heller ikke ved gearudveksling med et stort antal cifre efter
kommaet).
Positioneringen kan ske endeløst uden positionstab.
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4

Monterings/installationsanvisninger

Før installationen påbegyndes

4.1

DIP11B og DEH21B må ikke anvendes samtidigt.
Følg nedenstående anvisninger, før du påbegynder montering eller afmontering
af optionskort DP11B eller DEH21B:
•

Sørg for, at omformeren er spændingsfri. Slå DC 24 V og netspænding fra.

•

Aflad med egnede foranstaltninger (afledningsbånd, sko med ledningsevne etc.), før
optionskortet berøres.

•

Fjern betjeningsenheden og frontafdækningen før montering af optionskortet.

•

Monter betjeningsenheden og frontafdækningen igen efter montering af
optionskortet.

•

Opbevar optionskortet i den originale emballage, og tag det først ud, lige før det skal
monteres.

•

Tag kun fat i optionskortet på kanten af printkortet. Rør ikke ved komponenterne.

Montering af optionskortet DIP11B
ANVISNINGER

4.2

•

DIP11B kan kun monteres i MOVIDRIVE® MDX61B typestørrelse 1 til 6, ikke
i MOVIDRIVE® MDX61B typestørrelse 0.

•

DIP11B skal installeres på udvidelsesstikpladsen.

•

DIP11B skal forsynes med DC 24 V-spænding. Følg anvisningerne
i systemhåndbogen MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".

Montering af optionskortet DEH21B
ANVISNINGER
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•

DEH21B kan monteres i MOVIDRIVE® MDX61B typestørrelse 0 til 6. Montering
og afmontering af DEH21B i MOVIDRIVE® MDX61B typestørrelse 0 må kun
foretages af SEW-EURODRIVE.

•

Optionskortet DEH21B skal installeres på encoderstikpladsen.

•

DEH21B skal forsynes med DC 24 V-spænding. Følg anvisningerne
i systemhåndbogen MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".
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Monterings/installationsanvisninger
Montering af optionskortet DEH21B

Principiel fremgangsmåde ved montering og afmontering af et optionskort (MDX61B, typestørrelse 1 til 6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

Fig. 1: Principiel montering af et optionskort i MOVIDRIVE® MDX61B typestørrelse 1-6

60039AXX

1. Løsn optionskortholderens skruer. Træk optionskortholderen lige (ikke skævt!) ud af
stikpladsen.
2. På optionskortholderen løsnes skruerne til den sorte afdækningsplade. Tag den
sorte afdækningsplade ud.
3. Sæt optionskortet med skruerne pasnøjagtigt i de dertil beregnede huller på
optionskortholderen.
4. Sæt optionskortholderen med monteret optionskort i stikpladsen igen med et
moderat tryk. Fastgør optionskortholderen med skruerne.
5. Gå frem i modsat rækkefølge for afmontering af optionskortet.
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4.3

Anvisninger til kombinationen af DIP11B og DIO11B
Optionskortet
DIP11B
skal
installeres
på
udvidelsesstikpladsen.
Med
betjeningsenheden DBG60B kan man indstille alle parametre, der er relevante for
DIP11B.

Overhold
klemmekonfigurationen

Klemmekonfiguration,
indgangsklemmer
(DI10 til DI17)

MOVIDRIVE® MDX61B gør det muligt at tilslutte otte binære indgangsklemmer og otte
binære udgangsklemmer på et optionskort. Hvis DIP11B anvendes sammen med
optionskortet DIO11B eller en feltbus, skal den konfiguration af indgangs-og
udgangsklemmer, der fremgår af følgende skema, overholdes.

Funktion

Ekstraudstyr
DIO11B

Læs klemmer
med

Parameter 61..
effektiv ved

DIP11B

DIO11B

H4831)

Variabel

DIP11B
H520

DIP11B med
DIO11B

6 til 13

14 til 21

8 til 15

16 til 23

DIP11B med
eller uden
feltbuskort

-

6 til 13

-

8 til 15

DIP11B med
DIO11B

ja

-

ja

-

DIP11B med eller
uden feltbuskort

-

ja

-

ja

Bit

1) H483 er kun nævnt i denne vejledning på grund af kompatibiliteten. SEW-EURODRIVE anbefaler at
anvende variablen H520 til MOVIDRIVE® B.

Klemmekonfiguration,
udgangsklemmer
(DO10 til DO17)

Funktion

Ekstraudstyr
DIO11B

Læs klemmer
med

Parameter 63..
effektiv ved

DIP11B

DIO11B

H4801)

Variabel

DIP11B
H521

DIP11B med
DIO11B

0 til 7

8 til 15

6 til 13

14 til 21

DIP11B med
eller uden
feltbuskort

-

0 til 7

-

8 til 15

DIP11B med
DIO11B

ja

-

ja

-

DIP11B med eller
uden feltbuskort

-

ja

-

ja

Bit

1) H480 er kun nævnt i denne vejledning på grund af kompatibiliteten. SEW-EURODRIVE anbefaler at
anvende variablen H521 til MOVIDRIVE® B.

Klemmer med variabler kan altid placeres og læses, uafhængig af hvilket yderligere
ekstraudstyr, der anvendes sammen med DIP11B. Hvis DIP11B anvendes sammen
med et feltbuskort, er de virtuelle feltbusklemmer kun til rådighed i IPOSplus® via læsning
af procesudgangsdata (GETSYS Hxxx PO-DATA).
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4.4

4

Tilslutning og klemmebeskrivelse af DIP11B

Sagsnummer

Absolut encoderkort type DIP11B: 824 969 5

BEMÆRK
DIP11B skal forsynes med DC 24 V. Følg anvisningerne i systemhåndbogen
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".

Set forfra
DIP11B

Beskrivelse

Klemme

Funktion

X60: Tilslutning binærindgange

X60:1 ... 8

Tilslutning binærindgange DI10 til DI17 potentialfri via optokobler
(Ri=3 kΩ, IE=10 mA, scanningstid 1 ms, PLC-kompatibel)
Signalniveau (iht. EN 61131-2):
"1" = DC+13 V til DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

X60:9
X60:10

Reference DCOM for binærindgange
Referencepotentiale DGND for binærsignaler og 24VIN (X61:9):
• uden bro X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) → potentialfrie
binærindgange
• med bro X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) → potentialbundne
binærindgange

X61:1 til 8

Tilslutning binærudgange DO10 til DO17 (aktiveringstid 1 ms,
PLC-kompatibel)
Signalniveau (tilslut ikke fremmedspænding!):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imaks. = DC 50 mA, kortslutnings-og forsyningsfast op til DC 30 V

X61:9

24VIN indgang forsyningsspænding:
Tvingende nødvendig til binærudgange og encodere
(referencepotentiale DGND)

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data
Reserveret
Takt +
Reserveret
DGND
Data –
Reserveret
Takt –
DC 24-V-udgang

DIP11B

X60

1

10

X61

1

X61: Tilslutning binærudgange

9

X62

X62: Tilslutning absolut encoder

9

6

5

1

53680AXX

STOP!
En encoder, der er sluttet til X62, må hverken sluttes til eller trækkes ud under driften.
Elektriske komponenter på encoder eller encoderkortet kan blive ødelagt.
Inden encodertilslutningen monteres eller afmonteres, skal spændingsforsyningen til
omformeren afbrydes. Det gøres ved at slukke for netspændingen og
DC 24 V-strømforsyningen (X10:9 på omformeren og X61:9 på DIP11B).
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4.5

Tilslutning og klemmebeskrivelse af DEH21B

Sagsnummer

Ekstraudstyr encoderkort type DEH21B: 1820 818 5

BEMÆRK
DC 24 V-spændingsforsyningen til en encoder, der er sluttet til X62, er sikret, når X60
er sluttet til DC 24 V-spænding. Følg anvisningerne i systemhåndbogen MOVIDRIVE®
MDX60B/61B, kapitlet "Projektering".

DEH21B set
forfra

9

5

6

1

X60

X62

DEH21B

1
2

8

9

1

Klemme

Funktion

X62: Tilslutning absolut encoder

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

Data
Reserveret
Takt +
Reserveret
DGND
Data –
Reserveret
Takt –
DC 24-V-udgang

X60: Spændingsforsyning

X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: Indgang motorencoder

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) signal spor A (K1)
(SIN+) signal spor B (K2)
Signal spor C (K0)
DATA+
Reserveret
Referencepotentiale TF/TH/KTY–
Reserveret
Referencepotentiale DGND
(COS–) signal spor A (K1)
(SIN–) signal spor B (K2)
Signal spor C (K0)
DATAReserveret
TF/TH/KTY+ tilslutning
DC+12 V (toleranceområde DC 10,5 til 13 V)
(maks. belastning DC 650 mA)

X15

15

Beskrivelse

62700AXX

STOP!
Encodere, der er sluttet til X15 og X62, må hverken sluttes til eller trækkes ud under
driften.
Elektriske komponenter på encoderen eller encoderkortet kan blive ødelagt.
Inden encodertilslutningerne monteres eller afmonteres, skal spændingsforsyningen til
omformeren afbrydes. Det gøres ved at slukke for netspændingen og
DC 24 V-strømforsyningen (X10:9 på omformeren og X60:1 på DEH21B).

BEMÆRK
DC 12 V-forsyningsspændingen fra X15 er tilstrækkelig til at kunne drive
SEW-encoderne (undtagen HTL-encodere) med DC 24 V-forsyningsspænding.
Kontrollér
ved
alle
andre
encodere,
om
de
kan
tilsluttes
til
DC 12 V-forsyningsspænding.
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4.6

DC 24 V-spændingsforsyning til DIP11B/DEH21B
Absolut encoderkort DIP11B/DEH21B skal sluttes til DC 24 V via spændingsindgang
24VIN (DIP11B på X61:9, DEH21B på X60:1). Der er følgende to muligheder for
spændingsforsyning med DC 24 V.

Mulighed 1:
Spændingsforsyning via
basisenheden

DC 24 V-spændingsforsyning via hjælpespændingsudgang VO24 (X10:8) fra
basisenheden. Dette er kun tilladt, når
•

hele belastningen gennem alle basisenhedens udgange og det aktuelt tilsluttede
ekstraudstyr (inkl. encodere) er under 400 mA

•

og den samlede effektafgivelse fra basisenhedens strømforsyningsmodul er < 29 W.

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DIP11B
X60

X61
DGND

DGND

9

24VIN

10

MDX61B
X10
V024

10

8

DEH21B
X60

1 24VIN
VI24

9

DGND

10

2 DGND

62705AXX

Fig. 2: Eldiagram hjælpespændingsudgang VO24
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DC 24 V-spændingsforsyning via ekstern 24 V forsyning. Dette er nødvendigt, når

Mulighed 2:
Ekstern
spændingsforsyning

•

hele belastningen gennem alle basisenhedens udgange og det aktuelt tilsluttede
ekstraudstyr (inkl. encodere) er over 400 mA

•

den samlede effektafgivelse fra basisenhedens strømforsyningsmodul er > 29 W.

Følgende illustration viser to tilslutningseksempler (A og B).
Kontrollér, at den eksterne DC 24 V-spændingsforsyning til DIP11B/DEH21B i
tilslutningseksempel B aktiveres før eller samtidig med spændingsforsyningen til
MOVIDRIVE® B. Det sikrer rettidig initialisering af den tilsluttede encoder.

B

A
MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

X60

X61
DGND

MDX61B
X10

DIP11B
10

DGND

9

24VIN

10

V024

8

VI24

9

DGND

10

- 24V +

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

DIP11B
X60

X61

- 24V +

X60

V024

1 24VIN
2 DGND

9

DGND

10

- 24V +

9

24VIN

DEH21B
X60

8

VI24

DGND

- 24V +

MDX61B
X10

DEH21B

10

1 24VIN
2 DGND

- 24V +

- 24V +
62706AXX

Fig. 3: Ekstern DC 24 V-spændingsforsyning (tilslutningseksempel A og B)
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4.7

Tilslutning af absolut encoder

Generelle
installationsanvisninger

•

Maks. ledningslængde på DIP11B/DEH21B (omformer) – absolut encoder:
100 m ved en kapacitet på 120 nF/km (undtagelse: 10 m med Stahl WCS2-LS311,
WCS3)

•

Korediameter: 0,20 til 0,5 mm2 (AWG24 til AWG21)

•

Anvend afskærmede kabler med parvist snoede korer, og anbring skærmen med
god fladekontakt på begge sider:
– på encoderen i kabelforskruningen eller i encoderstikket
– på omformeren i huset for Sub-D-stikket eller
– på metalspændebåndet/trækaflastningen på undersiden af omformeren

Specialkabler/
eldiagrammer

•

Træk encoderkablerne adskilt fra netkabler

•

Eldiagram for absolut encoder med DIP11B eller DEH21B:
DIP11B, DEH21B
X62

maks. 100 m
Data +
Data Takt +
Takt GND
DC 24 V

1
6
3
8
5
9

9
6

5

1

62688ADA

•

Y-kabel til tilslutning af absolut encoder AV1Y med stiksamler på motorsiden. Med
Y-kablet analyseres følgende encoderspor:
– Absolut encoderens SSI-spor AV1Y til X62 på DIP11B eller DEH21B
– Absolut encoderens sin/cos-spor AV1Y til X15 på DEH11B eller DEH21B

20

150±

ca.
15

56133AXX

Sagsnumre for specialkablerne:
– Til fast montering: 1332 813 1
– Til slæbekædemontering: 1332 812 3
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Eldiagram for Y-kabel:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
DC 24 V

AV1Y
2
3

13
4 14

1
12

11
10
16 9
17 15 8

5

7
6

9 WH DC 24 V

7 WH

T+

8 PK

3 PK

T-

9 GY

8 GY T-

T+
9

GND 10 BN
D+ 14 BK

1 BK

D+

D- 17 VT

6 VT

D-

B

12 RD

2 RD

B

5 BN GND

B

13 BU

10 BU

B

A

15 YE

1 YE

A

A

16 GN

9 GN

A

6

5

1

DEH11B, DEH21B
X15
15

8

9

쵰

1

쵰

62689AXX

•

CM-og DS-motorer med integreret resolver: Ekstra kabel til tilslutning af absolut
encoder AV1Y med stiktilslutning på motorsiden til DIP11B X62. Tilslutning til
DEH21B X62 er ikke mulig.

56143AXX

Sagsnumre for specialkablerne:
– Til fast montering: 198 929 4
– Til slæbekædemontering: 198 930 8
Eldiagram:
AV1Y
2
3

13
4 14

1
12

11
10
16 9
15
8
17

5

7
6

DIP11B, X62

maks. 100 m
Data + 14 YE

YE 1 Data +
GN 6 Data -

Takt +

17 GN
8 PK

Takt -

9 GY

GY 8 Takt -

GND

10 BN

BN 5 GND

Data -

PK 3 Takt +

WH 9 DC 24 V

DC 24 V 7 WH

쵰

9

6

5

1

쵰
62690ADA
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Projektering

5.1

Encodervalg

5

For at opnå at anlægget kører optimalt og har en god dynamik, skal man være
opmærksom på følgende punkter ved valg af absolut encoder:
•

Afstandsmåling skal ske slipfri.
Encodere bør drives sammenhængende via tandremme. Friktionshjulforbindelser
skal altid undgås.

•

Afstandsmåling skal ske stift.
Elasticitet og slør skal altid undgås.

•

Afstandsmåling skal være med så høj opløsning som muligt.
Jo flere inkrementer, der tælles for encoderen pr. afstandsenhed,
– jo mere nøjagtig kan målpositionen rammes
– jo stivere kan reguleringskredsen også indstilles

•

"Refresh Time" (tid hvor en absolut encoder kan finde en ny aktuel position) skal
helst være under 1 ms.
Denne værdi bestemmer på afgørende vis systemets dynamiske adfærd.

•

Den aktuelle position, der udlæses af en absolut encoder, bør ikke opgøres i
gennemsnit eller filtreres, da det kan reducere systemets dynamik kraftigt.

De encodere, der skal anvendes til drift med DIP11B/DEH21B, er anderledes i følgende
tre kategorier:

Multiturn-encoder

•

Multiturn-encoder, f.eks. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60

•

Laser-afstandsmålere, f.eks. T&R LE200, Sick DME5000

•

Lineære afstandsmålesystemer, f.eks. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl WCS3

•

Det ideelle anvendelsestilfælde for multiturn-encodere er systemer, hvor
kraftoverførslen fra motorakslen til lasten er sammenhængende.
I dette tilfælde kan en absolut encoder monteres på drevets motoraksel. Det giver
lave monteringsomkostninger og normal en meget høj afstandsopløsning på
baggrund af gearudvekslingen.

•

Hvis afstandsmålingen foretages via en ekstern monteret encoder (synkron
encoder), er det vigtigt, at udvekslingen mellem encoder og tandrem er tilstrækkelig.

BEMÆRK
Afstandsopløsningens forhold mellem motorencoder og synkron encoder må ikke
overskride faktor 8.

Eksempel

Køredrev med følgende data:
•

Gearmotor:

R97DV160L4BMIG11, i = 25,03

•

Diameter drivhjul:

150 mm

•

Diameter encoderhjul:

65 mm

•

Encoder T&R CE65MSSI med:

4.096 x 4.096 inkrementer

Håndbog – MOVIDRIVE® MDX61B absolut encoderkort DIP11B / DEH21B
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Beregning af afstandsopløsning ved montering af encoderen på motorakslen:
→ i x 4.096 / (π x 150 mm) = 217 inkrementer/mm
Beregning af afstandsopløsning ved montering af encoderen på linjen:
→ 4.096 / (π x 65 mm) = 20 inkrementer/mm
Resultat: Afstandsopløsningens forhold motor/vandringsafstand er 10,9 (over 8).
Encoderhjulets diameter bør reduceres.
Laserafstandsmålere

Lasersystemernes afstandsmåling bygger på en driftstidsmåling af pulserede infrarøde
stråler. For at kunne finde en nøjagtig positionsværdi med denne proces, skal flere
måleværdier behandles i encoderen. Det medfører, at der i disse systemer en dødtid for
positionsmålingen på op til 50 ms. Denne dødtid har en negativ virkning på dynamik og
positioneringsnøjagtighed.
Overhold følgende punkter ved anvendelse og projektering af laser-afstandsmålere:
•

Ved montering af målesystemet er det vigtigt, at opbygningen er svingningsfri, f.eks.
ved køredrev til reolbetjeningsenheder. Monter i dette tilfælde målesystemet
nederst, da tårnets svingninger ellers kan have en negativ påvirkning.

•

Maksimale acceleration må ikke overskride 0,8 ms–2.

•

Encoderens egenskaber medfører normalt, at en positioneringsnøjagtighed ikke kan
blive mindre end ± 1 til 3 mm.

•

På grund af den høje dødtid
– skal forstyringen af hastigheden (P915) eventuelt reduceres kraftigt
– kan positionsregulatorens forstærkning (P910) kun indstilles til lave værdier
(0,1 til 0,4). Der kan ikke opnås en høj dynamik på den måde.

•

Materialemåling
ved hjælp af
metallineal

Det resulterer i en hastighedsafhængig følgefejl, der gør sværere at overvåge
(forsinket frakobling i fejltilfælde).

Arbejdsmetoden for dette system svarer til multiturn-encoderens. Der dannes ingen
middelværdier, og derfor har dette system ingen dødtid for positionsmåling.
Et lineært afstandsmålesystem har følgende fordele:
•

Ingen reduktion af dynamikken.

•

Mulighed for forstyring af hastigheden (P915) på 100 %, det betyder, at der ikke er
nogen hastighedsafhængige følgefejl.

•

Overvågningsfunktionerne virker fuldt ud, et lille følgefejl-vindue er muligt.

Ulemper ved et lineært afstandsmålesystem:

22

•

Afstandsopløsning på 0,8 mm. Den krævede positioneringsnøjagtighed bør ikke
komme under ± 2 mm.

•

Krævende mekanisk installation ved udlægning af metallinealen.
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5.2

5

Parametrering af encoderne
Ved udførelse og parametrering af de her anførte encodere skal følgende anvisninger
overholdes.
•

Følgende gælder for alle parametrerbare encodere:
– Interfacet skal være parametreret til "SSI".
– Det skal indstilles til "24 databit + fejlbit" eller "24 databit + 0 i takt 25".
– Sandsynligheden skal indstilles til "Normal = 0", når sandsynlighedskontrollen er
aktiveret.
– Kodningen skal indstilles til "Gray".

•

HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
Her understøttes SSI-versionen med 10 til 30 V. Typebetegnelsen fastsætter alle
andre betingelser.

•

T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– Der skal indstilles 24 databit, og signalbittene skal programmeres til logisk 0. I den
25. bit kan der være enten et 0 eller en error-eller powerfailbit. Andre specialbit
efter positionen analyseres ikke. 25-bit-versionen understøttes ikke.
– Udgangsmodus skal være "Direkte".
– Interfacet skal være parametreret til "SSI".

•

STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM60
Kun 24-bit-versionen understøttes.

•

SICK DME-5000-111
–
–
–
–

•

Interfacet skal være parametreret til "SSI".
Der skal indstilles "24 databit + fejlbit".
Opløsningen skal parametreres til 0,1 mm.
Sandsynligheden skal indstilles til "Normal".

STAHL WCS2-LS311, WCS3
Typebetegnelsen fastsætter alle nødvendige betingelser. Ledningslængden til
encoderen er maksimalt 10 m.

•

VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Alle tilstande understøttes. Følgende anbefales: Tilstand 0 (DIP-switch 3 og 4 på
ON) eller tilstand 3 (DIP-switch 3 og 4 på OFF) og måling med tripelreflektor
(DIP-switch 2 på OFF).

•

LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Der skal indstilles "24 databit + fejlbit".
– Opløsningen skal parametreres til 0,1 mm.

Håndbog – MOVIDRIVE® MDX61B absolut encoderkort DIP11B / DEH21B

23

I

6

Idrifttagning
Generelle anvisninger for idrifttagning

0

6

Idrifttagning

6.1

Generelle anvisninger for idrifttagning
Systemet skal i forbindelse med MOVIDRIVE®-feltomformeren MDX61B tages i drift
som beskrevet i systemhåndbogen MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Det skal være muligt
at flytte via en egnet setpunkt-og styrekilde.
Kontrollér, at
•

installation af DIP11B/DEH21B

•

ledningsføringen

•

klemmekonfigurationen og

•

sikkerhedsfrakoblingerne

er udført korrekt og er i overensstemmelse med applikationen.
Udførelsen af fabriksindstillingen er ikke nødvendig. Hvis en fabriksindstilling hentes
frem, stilles parametrene for MOVIDRIVE® MDX61B tilbage på en grundindstilling.
Dette berører også klemmekonfigurationen, og den skal eventuelt stilles på de ønskede
indstillinger.
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6

0

6.2

Idrifttagning med pc og MOVITOOLS®
Til idrifttagningen med pc kræves softwaren MOVITOOLS® fra version 4.60.

Generelt

•

Klemme X13:1 (DIØØ "/REGULATORSPÆRRE") skal have et "0"-signal!

•

Start programmet MOVITOOLS®.

•

Markér det ønskede sprog i gruppen "Language".

•

Vælg i dropdown-menuen "PC-COM" det pc-interface (f.eks. COM 1), som
omformeren er tilsluttet.

•

Markér feltet "Movidrive B" i gruppen "Device type".

•

Markér i gruppen "Baudrate" den baudrate, der er indstillet på grundversionen med
DIP-switch S13 (standardindstilling → 57,6 kBaud").

•

Klik på [Update]. Den tilsluttede omformer vises.

Fig. 4: Startvindue MOVITOOLS®

•

10708AEN

Udfør idrifttagningen af det tilsluttede MOVIDRIVE® B, før DIP11B/DEH21B tages
i drift.
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0

Start af
idrifttagning

•

Klik i gruppen "Execute Program" under "Parameters/Diagnosis" på knappen [Shell].
Shell-programmet startes.

•

Vælg menupunktet [Startup] / [DIP/DEH21B Startup] i Shell-programmet.

11850AEN

Fig. 5: Igangsætning af DIP/DEH21B-idrifttagning

•

MOVITOOLS® starter idrifttagningmenen for absolut encoder DIP/DEH21B
(→ følgende illustration). Ved spørgsmål i forbindelse med idrifttagning anvendes
online-hjælpen fra MOVITOOLS®. Klik på [Next].

11852AEN
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6

0

Første
idrifttagning af
DIP11B/DEH21B

11853AEN

Fig. 6: Indstilling af ønsket idrifttagning

•

Vælg mellem følgende muligheder, og klik derefter på knappen [Next]:
– Komplet første idrifttagning af optionskortet DIP11B/DEH21B, f.eks. efter første
installation
– Genidrifttagning af DIP11B/DEH21B, f.eks. efter udskiftning af absolut encoder
(→ afsnit "Genidrifttagning af DIP11B/DEH21B").

•

I de følgende afsnit beskrives først en komplet første idrifttagning af optionskortet
DIP11B/DEH21B.
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0

Indstilling af
taktfrekvens

11854AEN

Fig. 7: Indstilling af taktfrekvens

28

•

Angiv den taktfrekvens, hvormed DIP11B/DEH21B udlæser absolutinformationen fra
absolut encoderen. Værdien 100 % svarer her til den nominelle frekvens. Den
nominelle frekvens henviser til angivelsen fra encoderproducenten ved 100 m
ledningslængde (→ kap. "Tilslutning af encoder").

•

Hvis ledningens længde er < 100 m (328 ft), kan taktfrekvensen hæves. Den hurtige
udlæsning af positionsværdierne forbedrer de reguleringstekniske egenskaber.
Taktfrekvensens værdi må ikke være mindre end den minimale encodertaktfrekvens.

•

Klik på knappen [Next].
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0

Valg af absolut
encoder

11859AEN

Fig. 8: Valg af absolut encoder

•

Vælg den tilsluttede absolut encoder fra listen over mulige encodere.

•

Klik på knappen [Next].
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0

Vælg mellem
inkrementer eller
brugerenheder

11855AEN

Fig. 9: Valg af inkrementer

•

30

Markér et af de to punkter "I would like to use increments" (inkrementer) eller "I would
like to use operation units" (brugerenheder). Klik derefter på knappen [Next].
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Indstilling af
encoderens
arbejdsområde

10773AEN

Fig. 10: Indstilling af forholdet mellem tilsluttede encodere og motorencodere

•

Skal drejes et par motoromdrejninger, for at forholdet mellem tilsluttede encodere og
motorencodere kan indstilles. Dette gør du ved at klikke på knappen [Next]. Vinduet
"Parameter" åbnes (→ afsnittet "Indtastning af IPOSplus®-parametre").

•

Hvis skal drejes manuelt, skal du klikke på knappen "Manual operation". Vinduet
"Manual operation" åbnes (→ afsnittet "Manuel betjening").
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Fig. 11: Indstilling af referencekørsel ved manuel betjening
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•

Indstil den nominelle hastighed med knapperne [F7 = Variable speed] (variabel
hastighed), [F8 = Slow speed] (langsom) eller [F9 = Rapid speed] (hurtig).

•

Indstil den binære indgang DI00 "/Regulatorspærre" til værdien "1".

•

Vælg omdrejningsretning med knapperne [F2 = CCW] (venstre) og [F3 = CW]
(højre).

•

Klik på knappen [F11 = START], og drej nogle motoromdrejninger.

•

Klik på knappen [F5 = Stop], og indstil igen den binære indgang DI00 til "0". Klik på
[ESC = Close]. Det aktuelle encoder-setpunkt bliver aktiveret. Bekræft den næste
meddelelse med [OK].

•

Vinduet "Set operation range of encoder" (Indstilling af encoderens arbejdsområde)
åbnes igen. Klik på knappen [Next].
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Fig. 12: Indtastning af IPOSplus®-parametre
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•

Indtast alle parametre (P910 og de følgende), der er relevante for
IPOSplus®-programmeringen. Parametrene bliver kun effektive i driftstypen
"...&IPOS".

•

Klik på [Next].
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Fig. 13: Indstilling af parametre til referencekørsel

•
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For at opnå entydig tildeling af absolut encoderværdien til et mekanisk
referencepunkt er det nødvendigt at foretage en referencekørsel. Indtast de
nødvendige parametre (P900 og de følgende). Klik derefter på [Next] for at starte
referencekørslen.
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Fig. 14: Start af referencekørsel

•

Hvis du vil udføre referencekørslen manuelt, skal du klikke på knappen [Manual
operation]. Vinduet "Manual operation" åbnes (→ afsnittet "Referencekørsel med
manuel betjening").

•

Klik på knappen [Next] efter referencekørslen. Vinduet "Identify current absolute
position" åbnes (→ afsnittet "Fastsæt aktuel absolutposition").
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Fig. 15: Referencekørsel med manuel betjening
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•

Indstil den binære indgang DI00 "/Regulatorspærre" til værdien "1".

•

Indstil omdrejningsretning med knapperne [F2 = CCW] (venstre) og [F3 = CW]
(højre).

•

Du starter referencekørslen ved at klikke på knappen [F11 = START] og derefter på
knappen [F=Reference travel].

•

Klik på knappen [F5 = STOP], når referencekørslen er afsluttet. Indstil igen
binærindgangen DI00 til "0". Klik på [ESC = Close]. Bekræft den næste meddelelse
med [OK].

•

Vinduet "Identify current absolute position" åbner. Klik på knappen [Next].
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Fig. 16: Indtast referenceoffset som inkrementværdi

•

I indtastningsfeltet "Reference offset" indtastes den talværdi i inkrementer, der skal
svare til den aktuelle position. Klik derefter på [Next].
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Fig. 17: Gem DIP-parametre

•
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Klik på [Finish], for at overføre dataene til omformeren. Dermed er første idrifttagning
afsluttet.
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Hvis idrifttagningen af DIP11B/DEH21B allerede er udført en gang, åbnes det følgende
vindue.

11857AEN

Fig. 18: Genidrifttagning af DIP11B/DEH21B

•

Markér "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup" (f.eks. efter
udskiftning af en absolut encoder).

•

I de følgende afsnit beskrives en encoderjustering af DIP11B/DEH21B.
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Fig. 19: Encoderjustering

•

Markér en af de følgende punkter, afhængig af den pågældende anvendelse:
– Absolut encoderen er blevet udskiftet. Positionsoffset
IPOSplus®-programmer kan anvendes uden at blive redigeret.
– Referencekammen er blevet ændret.

•

40

indstilles,

så

Klik på [Next].
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Fig. 20: Foretag referencekørsel

•

Hvis du vil udføre referencekørslen manuelt, skal du klikke på knappen [Manual
operation]. Vinduet "Manual operation" åbnes (→ afsnittet "Referencekørsel med
manuel betjening").

•

Klik på [Finish] efter referencekørslen. Dataene overføres automatisk til omformeren.
Dermed er encoderjusteringen afsluttet.
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Fig. 21: Referencekørsel med manuel betjening
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•

Indstil den binære indgang DI00 "/Regulatorspærre" til værdien "1".

•

Indstil omdrejningsretning med knapperne [F2 = CCW] (venstre) og [F3 = CW]
(højre).

•

Du starter referencekørslen ved at trykke på knappen [F11 = START] og derefter på
knappen [F=Reference travel].

•

Klik på knappen [F5 = STOP], når referencekørslen er afsluttet. Indstil igen
binærindgangen DI00 til "0". Klik på [ESC = Close]. Bekræft den næste meddelelse
med [OK].

•

Vinduet "Start reference travel" åbnes. Klik på knappen [Finish]. Dataene overføres
til omformeren. Dermed er encoderjusteringen afsluttet.
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6.3

Manuel idrifttagning
Alternativt kan idrifttagningen af DIP11B/DEH21B gennemføres trinvist som beskrevet
nedenfor.

Valg af P950
encodertype

Vælg den absolut encoder, der er tilsluttet ved DIP11B/DEH21B (X62). I øjeblikket kan
man vælge encoderne fra den følgende liste:
•

VISOLUX EDM

•

T&R CE65, CE58, CE100 MSSI

•

T&R LE100, LE200

•

T&R LA66K

•

AV1Y / ROQ424

•

Stegmann AG100 MSSI

•

SICK DME-3000-111

•

STAHL WCS2-LS311

•

Stegmann AG626

•

IVO GM401, GXMMW A202PA2

•

Stahl WCS3

•

LEUZE OMS1, OMS2

•

T&R ZE 65M

•

Leuze BPS37

•

SICK DME 5000-111

•

POMUX KH53

•

KÜBLER 9081

•

LEUZE AMS200

•

MTS TEMPOSONICS RP

•

P+F AVM58X-1212

•

Hübner HMG161 S24 H2048

•

Balluf BTL5-S112B-M1500

•

T&R LA41K

•

Elgo LIMAX2

Andre encodere skal
SEW-EURODRIVE.

kontrolleres

for

deres

egnethed

og

godkendes

af

Indstil P35x
motoromdrejningsretning

Flyt i positiv retning med lavt omdrejningstal. Hvis den aktuelle position P003 tæller
opad, behøver du ikke ændre parameteren P350 Change direction of rotation
(→ visning af den aktuelle position med SHELL eller på betjeningsenheden DBG60B).
Hvis den aktuelle position tæller nedad, skal P350 ændres.

Indstil P951
tælleretning
for SSI-absolut
encoder

Flyt i positiv retning med lavt omdrejningstal. Hvis positionen for absolut encoderen
(H509 ACTPOS.ABS) tæller opad, behøver du ikke ændre P951 Counting direction.
Hvis positionen for absolut encoder tæller nedad, skal P951 ændres.
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Indstil P955
encoderskalering

Hvis der ikke er nogen motorencoder (ingen hastighedsregulering), indstilles P955 til
"1". Absolut encoderens positionsinformation multipliceres med denne værdi.
Parameteren indstilles, så afstandsinformationens forhold mellem motorencoder og
absolut encoder er så tæt på "1" som muligt.
Følg nedenstående fremgangsmåde:
•

Indstil først P955 til værdien "1".

•

Notér værdierne for variablerne H509 ACTPOS.ABS og H511 ACTPOS.MOT.

•

Flyt ca. en motoromdrejning.

•

Beregn differencen mellem de noterede og de nye værdier for variablerne:
– H509 gammel – H509 ny = H509 difference
– H511 gammel – H511 ny = H511 difference

•

Beregn kvotienten Q ud fra H511 differencen og H509 differencen:
Q = H511 difference / H509 difference

•

Indstil P954
nulpunkt-offset

Indstil P955 encoder scaling (encoderskalering) til den værdi, der er nærmest den
beregnede kvotient Q, helst den lavere værdi.

Med nulpunkt-offset får en bestemt position tildelt en ønsket værdi. Værdiområdet kan
have positive og negative positionsværdier. Den maksimalt gyldige størrelse skal
overholdes. Begrænsningen fastsættes via tællerens ±(231–1) og absolut encoderens
værdiområde. Flyt til en kendt position. Udlæs værdien for variablen H509
ACT.POS.ABS, og indtast følgende værdi i parameteren P954 zero: P954 = variabel
H509 – ønsket værdi.
Den ønskede værdi er visningsværdien for den aktuelle position.

Indstil P942/P943
encoderfaktor –
tæller/nævner

Hvis der positioneres til en ekstern encoder (X14) eller en absolut encoder (X62),
foretages der en tilpasning af opløsningen til motorencoderen (X15) med disse to
parametre.
Følg nedenstående fremgangsmåde:
•

Notér værdierne for variablerne H509 ACTPOS.ABS og H511 ACTPOS.MOT.

•

Flyt ca. 30 000 inkrementer (H511).

•

Beregn differencen mellem de noterede og de nye værdier for variablerne:
– H509 gammel – H509 ny = H509 difference
– H511 gammel – H511 ny = H511 difference
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•

Differencerne må ikke være større end 32.767 (215 –1). Ved større værdier divideres
begge differencer med samme tal, så værdierne bliver tilsvarende lavere. Ellers skal
processen gentages med en kortere vandringsafstand.

•

Indtast resultatet H511 difference i P942 encoder factor nominator og H509
difference i P943 encoder factor denominator.
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Hvis der ikke er installeret en motorencoder (ingen hastighedskontrol via
MOVIDRIVE®), anbefaler vi, at der i det mindste foretages en vurdering af forholdet
mellem encoderopløsning og motoromdrejning. Indstil værdien for motorencoderen til
4.096 inkrementer pr. motoromdrejning.
Fastsæt P943 encoder factor denominator som beskrevet ovenfor. Indsæt for P942
encoder factor numerator værdien "4.096 x antallet af udførte motoromdrejninger".
I dette tilfælde er nøjagtigheden for encoderfaktorerne mindre vigtig (ingen
hastighedsregulering). Værdierne anvendes kun til den underordnede kontrol af
absolutværdierne i DIP11B/DEH21B.
Indstilling af P941
source actual
position (kilde
aktuel position)

Denne parameter fastsætter, hvilken positionsencoder der anvendes til
positionsregulering, hvis en driftstype "... & IPOS" er indstillet i P700 operating mode.
IPOSplus® omfatter positionskommandoer til styring af den motor, der er tilsluttet ved
MOVIDRIVE® MDX61B. Hvis positioneringen af motoren skal ske ved anvendelse af en
absolut encoder, skal P941 source actual position (kilde aktuel position) indstilles til
"Absolute encoder DIP".

BEMÆRK
Kredsforstærkningen for positionsreguleringen i IPOSplus®, P910 gain X-controller,
blev forindstillet ved idrifttagning af hastighedsreguleringskredsen. Forindstillingen
forudsætter
positionsreguleringen
på
motorencoderen.
Forskellen
på
encoderopløsning
eller
absolut
encoderens
tidskarakteristik
(f.eks.
laserafstandsmåler) kan kræve en lavere indstillingsværdi.
•

Indstil halvdelen af den værdi, der blev beregnet ved forindstillingen.

•

Start et IPOSplus®-program med en positionering mellem to gyldige punkter med
moderat hastighed.

•

Reducer eller forøg P910 gain X controller trinvist indtil den bedste køre-og
positioneringsreaktion opnås.

•

Den positionsværdi, der leveres af absolut encoderen står til rådighed i variablen
H509 ACTPOS.ABS. Positionsværdien kan i den interne styring IPOSplus® også
behandles uden direkte positionering.

BEMÆRK
Hvis en referencekørsel startes efter manuel idrifttagning, er det kun
motorencoderen, der bliver referenceret uafhængigt af indstillingen af parameter
P941.
Efter idrifttagning med pc og MOVITOOLS®, som beskrevet i kapitel 5.2, referenceres
både absolut encoder og motorencoder ved referencekørslen uafhængigt af
indstillingen af parameter P941.
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7

Apparatets funktioner

7.1

Encoderevaluering
Alle tilsluttede encodere evalueres altid uden hensyntagen til driftstype (P700).
Driftstyper med positioneringsdrift (VFC-n-reg. & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS)
kræver altid en motorencoder på X15. De aktuelle positioner kan evalueres med
touchprobe-funktionen.
Encodertype

Absolut encoder på
Ekst. encoder til X14
DIP11B/DEH21B
(P941: ekstern
P941: absolut encoder encoder)
(DIP)

Motorencoder til X15
(P941:
motorencoder)

Tilslutning

X62 til DIP11B/DEH21B X14 til
DEH11B/DER11B1)

X15 til
DEH11B/DEH21B/
DER11B

Aktuel værdi på variabel

H509 ACTPOS.ABS

Opløsning

Aktuelt encoderantal
Absolutposition efter
(med 4-dobbelt
omregning med:
evaluering)
• Nulpunkt-offset
(P954)
• Positionsoffset
(P953)
• Tælleretning (P951)

Altid 4.096
inkrementer/
motoromdrejning,
uafhængigt af den
faktiske
encoderopløsning

Flanke ved
DI02

H503 TP.POS1ABS

H506 TP.POS1EXT

H507 TP.POS1.MOT

Flanke ved
DI03

H502 TP.POS2ABS

H504 TP.POS2EXT

H505 TP.POS2MOT

Touchprobe

Maks.
1 ms
forsinkelsestid

H510 ACTPOS.EXT

H511 ACTPOS.MOT

100 µs

1) DEH11B og DEH21B kan ikke være i drift samtidig.

7.2

Relevante funktioner for absolutte encodere
De nedenfor anførte overvågningsfunktioner er uafhængige af brugen af
DIP11B/DEH21B. Det er vigtigt at kende funktionerne, for at kunne udnytte systemet
optimalt.

Hastighedsovervågning

Hastighedsovervågningen kontrollerer den styrende størrelse for N-regulatoren og i
M-reguleringsdrift det aktuelle hastighedsområde. Da motorencoderen altid anvendes til
omdrejningstalsignalet, "kontrolleres" "DIP11B-/DEH21B-encoderen" ikke eller kun
indirekte med hastighedsovervågningen P50_.

Følgefejlovervågning

Den aktive følgefejlovervågning kontrollerer differencen mellem den aktuelle
setpunktposition og den aktuelle position. Den maksimalt tilladte sum indstilles i P923
følgefejlvinduet. Følgefejlovervågningen er kun effektiv, hvis står i tilstanden
positionering. Opløsningen er altid "Encoderinkrementer" (undtagelse: P941 source
actual position (kilde aktuel position) = motorencoder (X15), derefter uafhængigt af
encoderantal 4.096 inkr./motoromdrejning).

Akse-i-positionmeddelelse

Denne funktion arbejder med opløsningen encoderinkrementer for encoderen, der er
indstillet via P941 (undtagelse: P941 source actual position (kilde aktuel position) =
motorencoder (X15), derefter uafhængigt af encoderantal 4.096 inkr./motoromdrejning).
Hvis der ikke er indstillet positioneringsdrift via P700,
referencekørselsstatus, viser funktionen altid "Akse i position = 0".
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Referencekørsel

BEMÆRK
Referencekørslen og de dermed forbundne parametre P900 til P903 samt
referencekørselskommandoerne refererer til motorpositionen (X15) og dermed
til motorencoderen.
Meddelelsen "Axis referenced" refererer til en gennemført referencering af
motorpositionen.
Variablen H510 ACTPOS.EXT (X14) kan f.eks. indstilles målrettet med IPOSplus®.
DIP11B-/DEH21B-positionen på variabel H509 ACTPOS.ABS er den behandlede
positionsværdi. Den dannes med den absolutværdi, der leveres af encoderen under
hensyntagen til DIP11B/DEH21B-parametrene P952 Counting direction og P954 Zero
offset.
Modulofunktion

Modulofunktionen aktiveres via Shell-parametrene (P960ff) (→ systemhåndbog
MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Derefter kan positioneringsprocesser afbildes direkte
i skaleringen 360°  216.
I variablen H455 ModActPos vises den aktuelle position. Positioneringsprocesser kan
udløses, hvis målpositionen (variabel H454 ModTagPos) beskrives i frigivet tilstand. Du
kan finde yderligere oplysninger i håndbogen "MOVIDRIVE® Positionering og
processtyring IPOSplus®".

Relevante
funktioner for
systemvariabler

Softwareendestopkontakter

7.3

Systemvariabel

Betydning

H503 TP.POS1ABS

Touchprobeposition DIP11B-/DEH21B-encoder

H502 TP.POS2ABS

Touchprobeposition DIP11B-/DEH21B-encoder

H509 ACTPOS.ABS

Absolutposition efter omregning med nulpunkt-offset, positionsoffset, tælleretning,
encoderskalering

Funktionen software-endestopkontakt overvåger den aktuelle målposition (H492
TARGET POSITION) på det gyldige område. Funktionen er aktiv, når er referenceret
eller parameteren P941 source actual position (kilde aktuel position) = absolut encoder
(DIP) er indstillet, og befinder sig i positioneringstilstand. Hvis der positioneres til
"Ekstern encoder" og der er brug for endestopkontakterne, skal der foretages en
referencekørsel.

Displayværdier
Betjeningssoftwaren SHELL og betjeningsenheden DBG60B viser i parametergruppe
P00_ Display values / Proces values positionsinformationerne for motorencoderen.
Dette gælder også for feltbusinformationen for PE-dataene "AKTUEL-position LOW og
HIGH".
Systemvariabel H509 ACTPOS.ABS indeholder absolut encoderens behandlede
positionsværdi. Værdien kan ses med SHELL og DBG60B. Overførslen med feltbus
sker med indstilling af PE-dataoverførslen P873/4/5 på "IPOS PE-DATA" og beskrivelse
af PE-dataene med kommandoen SetSys i IPOSplus®-programmet.
Man kan også skrive PE-data med kommandoen SetSys, hvis en aktuel position
(ligegyldigt fra hvilken encoder) kan overføres skaleret.
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7.4

Diagnosemulighed i programmet Shell
Den aktuelle programstatus (f.eks. absolut encoderens nuværende aktuelle position)
kan vises. Følg nedenstående fremgangsmåde:
Åbn menupunktet [Display] / [IPOS Information] i programmet Shell.

11242AEN

Vinduet [IPOS Status] vises på skærmen. Her findes oplysninger om den aktuelle
programstatus (→ følgende illustration).

11858AEN
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P60.

8

P600

8

IPOSplus®-parametre

8.1

Parameterbeskrivelse
Efterfølgende er en beskrivelse af IPOSplus®-parametrene. Fabriksindstillingen er
fremhævet med understregning.

P072
ekstraudstyr/
firmware
encoderstikplads

Det encoderkort, der sidder på encoderstikpladsen, og programversionen vises.

P074
ekstraudstyr/
firmware
udvidelsesstikplads

Det optionskort, der sidder på udvidelsesstikpladsen, og programversionen vises, hvis
dette ekstraudstyr har en programhukommelse.

P941 source
actual position
(kilde aktuel
position)

Indstillingsområde: motorencoder (X15) / ekst. encoder (X14) / absolut encoder (X62)

P942 / P943
encoderfaktor –
tæller/nævner

Fastlægger den encoder, som IPOSplus® positionerer på.

Indstillingsområde: 1 til 32.767
Indstil først P944 encoderskalering ekst. encoder eller P955 encoderskalering (ved
anvendelse af ekstraudstyret DIP11B/DEH21B). Fortsæt derefter med at indstille
P942/P943.
Hvis der positioneres til en ekstern encoder (X14) eller en absolut encoder (X62),
foretages der en tilpasning af opløsningen til motorencoderen (X15) med disse to
parametre.
Følg nedenstående fremgangsmåde:
•

Notér værdierne for variablerne H509 absolutposition (H510 med ekstern encoder)
og H511 aktuel motorposition.

•

Flyt ca. 30.000 inkrementer (H511).

•

Beregn differencen mellem de noterede og de nye værdier for variablerne:
– H509 ny – H509 gammel = H509 difference
– H511 ny – H511 gammel = H511 difference

•

Differencerne må ikke være større end 32.767 (215 –1). Ved større værdier divideres
begge differencer med samme tal, så værdierne bliver tilsvarende lavere. Ellers skal
processen gentages med en kortere vandringsafstand.

•

Indtast resultatet H511 difference i P942 encoder factor nominator og H509 i P943
encoder factor denominator.
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P6..
P60.

IPOSplus®-parametre
Parameterbeskrivelse

P600

P950
encodertype

P951 tælleretning

Den absolut encoder, der er sluttet til X62 ekstraudstyret DIP11B/DEH21B, vælges.
I øjeblikket kan man vælge encoderne fra den følgende liste:
•

VISOLUX EDM

•

T&R CE65, CE58, CE100 MSSI

•

T&R LE100, LE200

•

T&R LA66K

•

AV1Y / ROQ424

•

Stegmann AG100 MSSI

•

SICK DME-3000-111

•

STAHL WCS2-LS311

•

Stegmann AG626

•

IVO GM401, GXMMW A202PA2

•

Stahl WCS3

•

LEUZE OMS1, OMS2

•

T&R ZE 65M

•

Leuze BPS37

•

SICK DME 5000-111

•

POMUX KH53

•

KÜBLER 9081

•

LEUZE AMS200

•

MTS TEMPOSONICS RP

•

P+F AVM58X-1212

•

Hübner HMG161 S24 H2048

•

Balluf BTL5-S112B-M1500

•

T&R LA41K

•

Elgo LIMAX2

Indstillingsområde: NORMAL / INVERTERET
Fastsætter absolut encoderens tælleretning. Indstillingen skal foretages sådan, at
motorencoderens (X15) og absolut encoderens (X62) tælleretning stemmer overens.

P952 taktfrekvens

Indstillingsområde: 1 til 200 %
Fastsætter den taktfrekvens, hvormed absolutværdiinformationerne overføres fra
encoderen til omformeren. Taktfrekvens = 100 % svarer til encoderens normalfrekvens
ved 100 m ledningslængde.
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P600

P954 nulpunktoffset

Indstillingsområde: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
Med nulpunkt-offset får en bestemt position tildelt en ønsket værdi. Værdiområdet kan
antage positive og negative positionsværdier. Den maksimalt gyldige størrelse skal
overholdes. Begrænsningen fastsættes med tællerens (231) og absolut encoderens
værdiområde. Flyt til en kendt position. Udlæs værdien for variablerne H509
ACT.POS.ABS og indtast følgende værdi i parameteren P954 zero: P954 = variabel
H509 – ønsket værdi.
Den ønskede værdi er visningsværdien for den aktuelle position.

P955
encoderskalering

Indstillingsområde: x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64
Før indstilling af P955 er det vigtigt, at P942 og P943 er indstillet til "1".
Valensen for afstandsopløsningen til motorencoder og absolut encoder tilpasses.
Parameteren indstilles således, at afstandsinformationens forhold mellem
motorencoder og absolut encoder er så tæt på "1" som muligt. Indstil først parameteren
til "x1". Notér værdierne i variablerne H509 og H511.
•

Flyt ca. 1.000 inkrementer (H511).

•

Beregn differencen mellem de noterede og de aktuelle værdier:
– H509 ny – H509 gammel = H509 difference
– H511 ny – H511 gammel = H511 difference

•

Beregn kvotienten H511 difference divideret med H509 difference. Indstil
parameteren P955 encoderskalering til den værdi, der er tættest på den beregnede
kvotient.

OBS!: Encoderskaleringen har direkte indflydelse på parametrene P900
referenceoffset, P942 encoder factor numerator og P943 encoder factor denominator og
på parametergruppen P92x IPOS-overvågninger. Desuden skal alle positioner i
IPOSplus®-programmet tilpasses ved anvendelse af den eksterne encoder. Ved hver
ændring af encoderskaleringen skal indstillingen for alle anførte parametre justeres!
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Applikationseksempel

9.1

Reolbetjeningsenhed med udvidet buspositionering
Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" egner sig særligt til applikationer, hvor
der skal køres til et vilkårligt antal positioner med forskellige hastigheder og
accelerationsramper. Ved positionering på en ekstern encoder, nødvendig ved en
ikke-skridsikker forbindelse mellem motoraksel og last, kan der enten anvendes en
inkremental encoder eller en absolut encoder.
Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er særligt velegnet til følgende brancher
og applikationer:
•

Transportteknik
– Chassiser
– Hejseværker
– Skinnekøretøjer

•

Logistik
– Reolbetjeningsenheder
– Tværkørende vogne

Følgende fordele
buspositionering":

Funktionskarakteristika

nævnes

i

forbindelse

med

den

"Udvidede

•

Brugervenlig betjening

•

Det er kun nødvendigt at indtaste de parametre (udvekslinger, hastigheder,
diametre), der er nødvendige for den "Udvidede buspositionering".

•

Ført parametrering i stedet for omfattende programmering.

•

Monitordrift giver optimale diagnosemuligheder.

•

Brugeren behøver ikke at have erfaring med programmering.

•

Mulighed for store vandringsafstande (218 × afstandsenhed).

•

En inkremental encoder eller absolut encoder kan anvendes som ekstern encoder.

•

Ingen langvarig indkøring.

Applikationen "Udvidet buspositionering" har følgende funktionskarakteristika:
•

Der kan angives et vilkårligt antal målpositioner via feltbus.

•

Mulighed for stor vandringsafstand. Den maksimale vandringsafstand er afhængig af
den indstillede afstandsenhed, f.eks.:

Afstandsenhed
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kan

Maksimal vandringsafstand

1/10 mm

26,2144 m

mm

262,144 m

•

Til positioneringskørsel skal hastighed og ramper indstilles via bussen.

•

Der kan defineres og evalueres software-endestopkontakter.

•

Som eksterne encodere kan man valgfrit evaluere inkremental encodere og absolut
encodere.

•

Enkel tilslutning til den overordnede styring (PLC).
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Funktionerne realiseres med tre driftstyper:
•

Tipdrift
– Bevæges til højre eller venstre via bit 9 eller 10 i styreord 2 (PA1). Hastigheden
og ramperne er variable og angives via feltbus.

•

Referencemodus
– Med bit 8 i styreord 2 (PA1) startes en referencemodus. Med referencekørslen
fastsættes
referencepunktet
(maskinnulpunktet)
for
de
absolutte
positioneringsprocesser.
– Der kan også gennemføres referencekørsel, hvis der anvendes en absolut
encoder som ekstern encoder.

•

Automatisk drift
– Med bit 8 i styreord 2 (PA1) startes positioneringen i automatikdrift.
– Målpositionen angives via procesudgangsdataordene PA2 og PA3.
– Cyklisk tilbagemelding af den aktuelle position i brugerenheder via
procesindgangsdataordene PE2 og PE3.
– Den nominelle hastighed angives via procesudgangsdataord PA4.
– Cyklisk tilbagemelding af den aktuelle hastighed via procesindgangsdataord
PE4.
– Accelerations-og forsinkelsesramper angives via procesudgangsdataordene PA5
og PA6.
– Cyklisk tilbagemelding af den aktive strøm og apparatudnyttelsen via
procesindgangsdataordene PE5 og PE6.
– Bekræftelse af den målposition, hvortil vandringen fandt sted via den virtuelle
binærudgang "Målposition nået".

PA
PA1

PA2

PA3

P A4

PA5

P A6

PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

PE
54293ADE

Fig. 22: Dataoverførsel via procesdata

PA

= procesudgangsdata

PE

= procesindgangsdata

PA1 = styreord 2

PE1 = statusord

PA2 = målposition High

PE2 = aktuel position High

PA3 = målposition Low

PE3 = aktuel position Low

PA4 = nominel hastighed

PE4 = aktuel hastighed

PA5 = accelerationsrampe

PE5 = aktiv strøm

PA6 = forsinkelsesrampe

PE6 = apparatudnyttelse
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Fejlmeddelelser

10.1

MOVIDRIVE® MDX61B med DIP11B/DEH21B
I spalten "Reaktion (P)" står den fejlreaktion, der er indstillet fra fabrikken. Angivelsen
(P) betyder, at reaktionen er programmerbar (via IPOSplus®).

FejlBetegnelse
kode

Reaktion SubfejlBetegnelse
(P)
kode
0

36

Ekstraudstyr
mangler

2
Straksfrakobling 3
4

Hardware mangler eller
er ikke tilladt.

Mulig årsag

Foranstaltning

•
•

•
•

Fejl encoderstikplads..
Fejl feltbusstikplads.

•

Fejl udvidelsesstikplads.

Optionskorttypen ikke tilladt
Setpunktkilde, styrekilde
eller driftstype for dette
optionskort ikke tilladt.
Forkert encodertype
indstillet for DIP11B/
DEH21B

•
•
•

40

41

Bootsynkronisering

Straks0
frakobling

Timeout ved bootsynkronisering med
ekstraudstyr.

Fejl ved boot-synkronisering
mellem omformer og
ekstraudstyr.

0

Fejl watchdog-timer fra/til •
ekstraudstyr.

17

Fejl watchdog IPOS.

Watchdog
StraksIPOS-watchdog frakobling

•

•
•

92

93

95

99
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DIPFejlencoderproblem visning

Nødstop
DIP-encoderfejl
(P)

DIP-sandsynlig- Nødstop
hedsfejl
(P)

1

0

0

Fejl IPOS
Straks0
rampeberegning frakobling

Fejl i kommunikationen
mellem systemsoftware og
optionssoftware
Watchdog i
IPOSplus®-programmet

Optræder fejlen flere gange,
udskiftes optionskortet.
•
•

Kontakt SEW-service.
Kontrollér IPOS-program

•
Et applikationsmodul er
indlæst i en MOVIDRIVE® B
uden teknologiudgave
•
Ved anvendelse af et
applikationsmodul er der
indstillet den forkerte
teknologifunktion

Kontrollér
teknologifrikobling af
apparatet (P079)
Kontrollér den indstillede
teknologifunktion (P078)

Mulig årsag:
encoderen er snavset →
rengør encoderen

Problem med snavset
Stahl WCS3

Encoder på DIP11B/DEH21B
melder en fejl.

•

Fejl "Absolut encoder"

Encoderen melder en fejl, f.eks.
powerfail.
• Forbindelseskabel encoderDIP11B/DEH21B svarer
ikke til kravene (parvis
snoet, afskærmet).
• Taktfrekvens for
ledningslængde for høj
• Tilladt maks.
hastighed/acceleration for
encoderen overskredet.
• Encoder defekt.
Der kunne ikke beregnes nogen
plausibel position.
• Forkert encodertype
indstillet.
• IPOSplus®transportparameter indstillet
forkert.
• Tæller-/nævnerfaktor
indstillet forkert.
• Nuludligning er gennemført.
• Encoder defekt.

•

Sandsynlighedskontrol
ved absolutposition

Rampe eller
driftsomdrejningstal
ændret (sinus eller
kvadratisk)

Sæt korrekt optionskort i
Indstil den rigtige
setpunktskilde (P100)
Indstil korrekt styrekilde
(P101)
Indstil korrekt driftstype
(P700 eller P701)
Indstil korrekt encodertype

Kun i driftstype IPOSplus®:
Ved sinusformet eller kvadratisk
positioneringsrampe gøres der
med frikoblet omformer forsøg
på at ændre rampetider og
driftshastigheder.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kontrollér tilslutning af
absolut encoder.
Kontrollér
forbindelseskabel
Indstil korrekt taktfrekvens.
Reducer maks.
driftshastighed eller
rampe.
Udskift absolut encoder.

Indstil korrekt
encodertype.
Kontrollér IPOSplus®transportparameter.
Kontrollér
driftshastigheden.
Korriger tæller/nævnerfaktor.
Foretag reset efter
nuljustering.
Udskift absolut encoder.

Ændr IPOSplus®-programmet
sådan, at rampetider og
transporthastigheder kun
ændres, når omformeren er
i spærret tilstand.
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Tekniske data

11.1

Elektronikdata for DIP11B

Beskrivelse
Tilslutning binærindgange

i

f

n

X61:1 ... 8

Signalvniveau (EN 61131)
Funktion
X61:1 til 8

P Hz

DI10 til DI17 potentialfri via optokoppler, aftastningstid 1 ms, PLC-kompatibel (EN 61131)
Ri= 3 kΩ, IE= 10 mA
"1" = DC+13 V ... +30 V
"0" = DC–3 V ... +5 V
DI10 til DI17: valgmulighed → parametermenu P61_
DO10 til DO17, PLC-kompatibel (EN 61131), aktiveringstid 1 ms
Imaks. = DC 50 mA, kortslutningsfast og forsyningsfast indtil DC 30 V
"1" = DC+24 V "0" = DC 0 V
Advarsel: Tilslut ikke fremmedspænding!
DO10 til DO17: valgmulighed → parametermenu P63_

Tilslutning encoder

X62:

SSI-encoderindgang

Referenceklemmer

X60:9
X60:10

DCOM: referencepotentiale for binærindgange (DI10 til DI17)
DGND: referencepotentiale for binærsignaler og 24VIN
• uden bro X60:9 -X60:10 (DCOM-DGND) potentialfri binærindgange
• med bro X60:9 - X60:10 (DCOM-DGND) potentialbundne binærindgange

Spændingsindgang

X61:9

24VIN: forsyningsspænding +24 V DC til binærudgange DO10 til DO17 og encoder
(absolut nødvendigt)

11.2

11

Funktion
X60:1 ... 8

Indvendig modstand
Signalniveau (EN 61131)
Funktion
X60:1 til 8
Tilslutning binærudgange

kVA

Elektronikdata for DEH21B

Beskrivelse
Tilslutning af motorencoder

Funktion
X15:

Tilladte encodertyper:
• HIPERFACE®-encoder
• sin/cos-encoder AC 1 VSS
• TTL-encoder med afviste spor
• Encoder med signalniveau iht. RS422
• tilladt impulstal: 128/256/512/1.024/2.048 inkrementer
Encoderforsyning: DC+12 V (toleranceområde DC 10,5 til 13 V), Imaks = DC 650 mA

Tilslutning encoder

X62:

SSI-encoderindgang

Tilslutning af spændingsforsyning

X60:1

24VIN: Forsyningsspænding DC 24 V til en encoder, der er sluttet til X62

Referenceklemme

X60:2

Referencepotentiale 24VIN
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