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Belangrijke aanwijzingen
Gebruik van de documentatie

1

Belangrijke aanwijzingen

1.1

Gebruik van de documentatie

1

Deze documentatie maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen
voor de installatie, de inbedrijfstelling, het bedrijf en service. De documentatie is
geschreven voor alle personen die installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoeren.
De documentatie moet leesbaar en toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelfstandig
aan de installatie werken de documentatie helemaal gelezen en begrepen hebben.
Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met SEWEURODRIVE B. V.

1.2

Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen
Het naleven van de bijbehorende documentatie is voorwaarde voor:
•

het storingsvrije bedrijf

•

het honoreren van de garantieaanspraken

Lees daarom de technische handleiding vóór u met het apparaat gaat werken!
In de technische handleiding staan belangrijke aanwijzingen voor het onderhoud.
Bewaar de technische handleiding daarom in de buurt van het apparaat.
1.2.1

Betekenis van de signaalwoorden
De volgende tabel laat de ernst van het gevaar en de betekenis van de signaalwoorden
zien voor veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen voor materiële schade en overige
aanwijzingen.
Signaalwoord

Toelichting

Gevolgen bij niet-inachtneming

GEVAAR!

Onmiddellijk gevaar

Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijk gevaarlijke situatie

Licht lichamelijk letsel

VOORZICHTIG!

Mogelijke materiële schade

Beschadiging van het aandrijfsysteem of zijn omgeving

AANWIJZING

Nuttige aanwijzing of tip: vereenvoudigt de bediening van het aandrijfsysteem.
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Belangrijke aanwijzingen
Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen

1
1.2.2

Opbouw van de thematische veiligheidsaanwijzingen
De thematische veiligheidsaanwijzingen gelden niet alleen voor één speciale handeling,
maar voor meerdere handelingen binnen een thema. De gebruikte pictogrammen
duiden op een algemeen of specifiek gevaar.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een thematische veiligheidsaanwijzing:

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
•

Maatregel(en) om gevaar te voorkomen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een thematische veiligheidsaanwijzing:

WAARSCHUWING!
Omlaag vallen van zwevende last.
Dood of zwaar letsel.

1.2.3

•

Zorg ervoor dat u zich niet onder de zwevende last bevindt.

•

Zet de gevarenzone af.

Opbouw van de geïntegreerde veiligheidsaanwijzingen
De geïntegreerde veiligheidsaanwijzingen zijn direct in de handelingsinstructies vóór de
gevaarlijke handeling ingebed.
Hieronder ziet u de formele opbouw van een geïntegreerde veiligheidsaanwijzing:
•

SIGNAALWOORD Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
– Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een geïntegreerde veiligheidsaanwijzing:
•

GEVAAR! Gevaar voor beknelling door onbedoelde herstart van de aandrijving.
Dood of zwaar letsel.
– Maak de aandrijving spanningsloos.
– Beveilig de aandrijving tegen onbedoelde herstart.
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Belangrijke aanwijzingen
Garantieaanspraken

1.3

1

Garantieaanspraken
De naleving van de MOVITRAC®-LTP-B-documentatie is voorwaarde voor het storingvrije bedrijf en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst de
documentatie, voordat u met het apparaat gaat werken!
Controleer of het document beschikbaar en in goed leesbare toestand toegankelijk is
voor personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en de werking ervan, alsook
voor personen die zelfstandig aan de installatie werken.

1.4

Beperking van aansprakelijkheid
De naleving van deze documentatie is basisvoorwaarde voor het veilige bedrijf en
het bereiken van de opgegeven producteigenschappen en vermogensspecificaties.
SEW-EURODRIVE is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties
of eigendommen die ontstaan door het niet-naleven van de documentatie. In dergelijke
gevallen vervalt de aansprakelijkheid voor defecten.

1.5

Auteursrechtelijke opmerking
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn – in
welke vorm dan ook – verboden.

1.6

Relevante documenten
Dit document is een aanvulling op de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B.
Gebruik dit document alleen in combinatie met de technische handleiding voor
MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Productnamen en handelsmerken
De in dit document genoemde merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende houders.
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Opbouw van het apparaat
MOVITRAC® LTX

2
2

Opbouw van het apparaat

2.1

MOVITRAC® LTX
De volgende afbeelding laat de servomodule MOVITRAC® LTX zien:

[1]

[3]
[2]

[4]

3575503499
[1]
[2]
[3]
[4]

X14-applicatieaansluiting
X13-motor-encoderaansluiting
Vergrendelnok
Arreteerknop

2.2

Typeaanduiding

2.2.1

Voorbeeld typeplaatje
LTX-H1A
LTX Servomodule

Serial No.: 00655685402020
Read User
guide before
installation
CAUTION or servicing

LT X

-H

18239226

Firmware: 0.00
Packed in the UK

1 A
Productiestatus
Variant
Secundaire functionaliteit

H = Hiperface

Primaire functionaliteit

X = servomodule

Code voor de LT-optiemodule
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Mechanische installatie
Installatie van de MOVITRAC® LTX

3

3

Mechanische installatie
•

AANWIJZING
De motorkabels kunnen alleen worden aangesloten als de MOVITRAC®-LTXmodule niet aangesloten is, omdat de motoraansluitingen eventueel door de
LTX-module worden bedekt.

3.1

Installatie van de MOVITRAC® LTX
Voer de volgende stappen uit om MOVITRAC® LTP-B te veranderen in MOVITRAC® LTX:
1. Verwijder de beschermkap van de LTX-insteekplaats.

13

C

LT

P-

B

®

12

ITRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MOV

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3577877003

2. Steek de LTX-servomodule er voorzichtig in. Schuif de LTX-modules gelijkmatig in
de insteekplaats om te voorkomen dat de contacten beschadigd raken.

3551073931
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Mechanische installatie
MOVITRAC® LTX verwijderen

3

3. Druk de arreteerknop [1] in om de LTX-servomodule te borgen.

[2]
[1]

LT
P-

13

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3579840267
[1] Arreteerknop
[2] Vergrendelnok

3.2

MOVITRAC® LTX verwijderen
Om de LTX-servomodule te verwijderen duwt u de vergrendelnok [2] in de richting van
de insteekplaats om de arreteerknop [1] te ontgrendelen.

[2]
[1]

LT

13

P-

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM
C

VA

R

3579838347
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Elektrische installatie
MOVITRAC® LTX verwijderen

4

4

Elektrische installatie
In dit hoofdstuk wordt de bedrading van de volgende aansluitingen beschreven:
•

Hoofdklemmen

•

Relaisklemmen

•

Motor-encoder X13

•

Applicatieaansluiting

De bedrading van de hoofdklemmen en de applicatieaansluiting is afhankelijk van de
bedrijfssoort van de aandrijving. De aandrijving biedt standaard de volgende bedrijfssoorten:
•

Bedieningsmodus

•

Klemmenbedrijf

•

Niet-SEW-besturingsmodus

•

Bedrijf met SEW-besturing

•

Bedrijf via de gateway

Voor de correcte functionaliteit is het absoluut noodzakelijk dat de bedrading in relatie
tot de bedrijfssoort wordt uitgevoerd. De bedradingsmogelijkheden worden daarom in
verschillende paragrafen beschreven.
Het wordt dringend aangeraden eerst een eenvoudige inbedrijfstelling uit te voeren,
omdat dit hoofdstuk al naar gelang de geselecteerde bedrijfssoort naar de desbetreffende paragraaf voor de bedrading verwijst.
De aansluiting X13 voor de motor-encoder en de relaisklemmen worden voor alle
bedrijfssoorten op dezelfde manier bekabeld. Daarom wordt de bedrading voor deze
twee aansluitingen slechts één keer beschreven.
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor de bedieningsmodus

4
4.1

Overzicht van de signaalklemmen voor de bedieningsmodus

4.1.1

Hoofdklemmen

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 en IP55

3614563083

Het signaalklemmenblok beschikt over de volgende signaalaansluitingen:
Klem nr. Signaal

Functie
P1-12 = 1
P1-15 = 1
(voorgeschreven)

Beschrijving

1

+24 V

Uitgang +24 V
referentiespanning

Ref. voor de activering van DI1 – DI3 (max. 100 mA)

2

DI1

Vrijgave

3

DI2

niet gespecificeerd1)

4

DI3

niet gespecificeerd1)

Positieve logica
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V
"Logisch 0" ingangsspanningsbereik: DC 0 – 2 V
Compatibel met PLC-eisen als 0 V op klem 7 of 9 is
aangesloten.

5

+10 V

niet gespecificeerd1)

10 V ref. voor analoge ingang
(pot.voeding +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal (pot.voeding -)

8

AO1 / DO1

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

9

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

10

AI2 / DI5

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

12

PSE+

Vrijgave eindtrap

+24 V moet verbonden zijn met PSE+

13

PSE–

GND moet verbonden zijn met PSE-

1) Geen kabel aansluiten
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor de bedieningsmodus

4.1.2

4

Bezetting applicatieaansluiting X14
Klem nr.

Signaal Functie
P1-17 = 1 (voorgeschreven)

Stekertype

X14
11)

DI11

niet gespecificeerd2)

21)

DI12

niet gespecificeerd2)

1)

DI13

niet gespecificeerd2)

DI14 /
AI11

niet gespecificeerd2)

51)

PI1

niet gespecificeerd2)

61)

/PI1

niet gespecificeerd2)

71)

PI2

niet gespecificeerd2)

81)

/PI2

niet gespecificeerd2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

niet gespecificeerd2)

10

/A

niet gespecificeerd2)

11

B

niet gespecificeerd2)

12

/B

niet gespecificeerd2)

13

Z

niet gespecificeerd2)

14

/Z

niet gespecificeerd2)

15

D-sub 15-polig
(male)

0V

1) Klembezetting is afhankelijk van de parameterinstellingen
2) Geen kabel aansluiten
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor klemmenbedrijf

4
4.2

Overzicht van de signaalklemmen voor klemmenbedrijf
(interne integratorbesturing van de LTP zonder besturing/gateway)

4.2.1

Hoofdklemmen

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 en IP55

3616350731

Het signaalklemmenblok beschikt over de volgende signaalaansluitingen:
Klem nr. Signaal

Functie
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(voorgeschreven)

Beschrijving

Uitgang +24 V
referentiespanning

Ref. voor de activering van DI1 – DI3 (max. 100 mA)
Positieve logica
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V
"Logisch 0" ingangsspanningsbereik: DC 0 – 2 V
Compatibel met PLC-eisen als 0 V op klem 7 of 9 is
aangesloten.

1

+24 V

2

DI1

Vrijgave

3

DI2

niet gespecificeerd1)

4

DI3

niet gespecificeerd1)

5

+10 V

Uitgang +10 V referentie- 10 V ref. voor analoge ingang
spanning
(pot.voeding +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Analoge ingang (12 bit)
referentietoerental

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal (pot.voeding -)

8

AO1 / DO1

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

9

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

10

AI2 / DI5

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

12

PSE+

Vrijgave eindtrap

13

PSE–

+24 V moet verbonden zijn met PSE+
GND moet verbonden zijn met PSE-

1) Geen kabel aansluiten
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor klemmenbedrijf

4.2.2

4

Bezetting applicatieaansluiting X14
Klem nr.

Signaal Functie
P1-17 = 1 (voorgeschreven)

Stekertype

X14

9

15

1

8

11)

DI11

niet gespecificeerd2)

21)

DI12

niet gespecificeerd2)

31)

DI13

niet gespecificeerd2)

41)

DI14 /
AI11

niet gespecificeerd2)

51)

PI1

niet gespecificeerd2)

6

1)

/PI1

niet gespecificeerd2)

7

1)

PI2

niet gespecificeerd2)

8

1)

/PI2

niet gespecificeerd2)

9

A

niet gespecificeerd2)

10

/A

niet gespecificeerd2)

11

B

niet gespecificeerd2)

12

/B

niet gespecificeerd2)

13

Z

niet gespecificeerd2)

14

/Z

niet gespecificeerd2)

15

D-sub 15-polig
(male)

0V

1) Klembezetting is afhankelijk van de parameterinstellingen
2) Geen kabel aansluiten
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen

4
4.3

Overzicht van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen

4.3.1

Hoofdklemmen

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 en IP55

3614563083

Het signaalklemmenblok beschikt over de volgende signaalaansluitingen:
Klem nr. Signaal

Functie
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(voorgeschreven)

Beschrijving

1

+24 V

Uitgang +24 V
referentiespanning

Ref. voor de activering van DI1 – DI3 (max. 100 mA)

2

DI1

Vrijgave

3

DI2

niet gespecificeerd1)

4

DI3

niet gespecificeerd1)

Positieve logica
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V
"Logisch 0" ingangsspanningsbereik: DC 0 – 2 V
Compatibel met PLC-eisen als 0 V op klem 7 of 9 is
aangesloten.

5

+10 V

niet gespecificeerd1)

10 V ref. voor analoge ingang
(pot.voeding +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal (pot.voeding -)

8

AO1 / DO1

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

9

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

10

AI2 / DI5

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

12

PSE+

Vrijgave eindtrap

13

PSE–

+24 V moet verbonden zijn met PSE+
GND moet verbonden zijn met PSE-

1) Geen kabel aansluiten
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen

4.3.2

4

Bezetting applicatieaansluiting X14

±10 V referentiepotentiaal en
encodersimulatie

Klem nr.

Signaal

Functie
P1-17 = 5

Functie
P1-17 = 6

Stekertype

X14

9

1

8

Eindschakelaar
links

–

Eindschakelaar
rechts

1

DI11

21)

DI12

31)

DI13

Snelle referentienok voor referentieingang

41)

DI14 /
AI11

Snelle +/–10 V signaalingang voor
referentietoerental

51)

PI1

–

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

6

15

–

1)

D-sub 15-polig
(male)

–

9

A

10

/A

Encodersimulatie uitgang /A

11

B

Encodersimulatie uitgang B

12

/B

Encodersimulatie uitgang /B

13

Z

Encodersimulatie Z

14

/Z

15

Encodersimulatie uitgang A

Encodersimulatie /Z
0V

1) Klembezetting is afhankelijk van de parameterinstellingen

Interface
Puls/Richting
of A/B-fase

Klem

Signaal

Functie
P1-17 = 5

Functie
P1-17 = 6

Stekertype

X14

9

15

1

8

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

Ingang Puls

Ingang A-fase

61)

/PI1

Ingang \Puls

Ingang \A-fase

71)

PI2

Ingang Richting

Ingang B-fase

81)

/PI2

Ingang \Richting

Ingang \B-fase

9

A

niet gespecificeerd2)

10

/A

niet gespecificeerd2)

11

B

niet gespecificeerd2)

12

/B

niet gespecificeerd2)

13

Z

niet gespecificeerd2)

14

/Z

niet gespecificeerd2)

15

D-sub 15-polig
(male)

0V

1) Klembezetting is afhankelijk van de parameterinstellingen. Ingang is RS422-conform en niet geschikt voor
HTL (geen aansluiting van 24V-signalen mogelijk). Maximale spanning van –10 tot 15 V tussen PI1, /PI1,
PI2, /PI2 en 0 V. Nominaal bedrijfsniveau DC ± 6 V differentieel en minimaal DC ± 2 V differentieel.
2) Geen kabel aansluiten
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Elektrische installatie
Overzicht van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen

De volgende afbeelding laat het motorgedrag volgens de instelling van parameter P1-17
en de signaalvolgorde zien.
P1-17

Negatieve richting (linksom)

Ingang A/B-fase
P1-17 = 8

t1

[1]

t2

t1

[1]
A

+ 2.5 V

A

Positieve richting (rechtsom)
t2

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
[1]
B

+ 2.5 V

B

[1]
+ 2.5 V
– 2.5 V

– 2.5 V

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

Ingang Puls/Richting
P1-17 = 7

[2]
Puls

Richting

t1 , t 2
tv
tON

18

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]

tON

[2]

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

+ 2.5 V

" low "

[1]

[2]

PULS

≥ 2.5μs ≥ 2.5 μs
+ 2.5 V

tv

+ 2.5 V

" high "
Richting

[2]

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

De afgebeelde signalen A of B zijn de resulterende signalen/spanningswaarden tussen A (PI1) en
/A (/PI1) of B (PI2) en /B (/PI2).
De afgebeelde signalen Puls en Richting zijn de resulterende signalen/spanningswaarden tussen
Puls (PI1) en /Puls (/PI1) of Richting (PI2) en /Richting (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10%
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs
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4.4

Overzicht van de signaalklemmen voor SEW-besturingen

4.4.1

Hoofdklemmen

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

AO 1 / DO 1

2

PSE+

0V

1

AI 2 / DI 5

AI 1 / DI 4

0V

9 10 11 12 13

+10 V

AO 1 / DO 1
8

DI 3

0V
7

DI 2

AI 1 / DI 4
6

DI 1

+10 V
5

+24 V

DI 3
4

PSE–

DI 2
3

PSE+

DI 1
2

AI 2 / DI 5

+24 V
1

AO 2 / DO 2

IP55 en IP66 profiel 2

AO 2 / DO 2

IP20 und IP55 profiel 1

4

3616834059

3616835979

Het signaalklemmenblok beschikt over de volgende signaalaansluitingen:
Klem
nr.

Signaal

Functie
Profiel 1

Functie
Profiel 2

Beschrijving

P1-12 = wordt automatisch ingesteld
P1-15 = wordt automatisch ingesteld
1

+24 V

Uitgang +24 V
referentiespanning

Uitgang +24 V
referentiespanning

Ref. voor de activering van DI1 – DI3
(max. 100 mA)

2
3

DI1

Start

Start

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Referentienok

Referentienok

Positieve logica
"Logisch 1" ing.spanningsbereik:
DC 8 – 30 V
"Logisch 0" ing.spanningsbereik:
DC 0 – 2 V
Compatibel met PLC-eisen als 0 V op
klem 7 of 9 is aangesloten.

5

+10 V

niet gespecificeerd1)

niet gespecificeerd1) 10 V ref. voor analoge ingang
(pot.voeding +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

niet gespecificeerd1)

Eindschakelaar +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ing.spanningsbereik:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal (pot.voeding -)

8

AO1 / DO1

niet gespecificeerd1)

niet gespecificeerd1) 0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

9

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

10

AI2 / DI5

niet gespecificeerd1)

Eindschakelaar –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

niet gespecificeerd1)

niet gespecificeerd1) 0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

12

PSE+

Vrijgave eindtrap

Vrijgave eindtrap

13

PSE–

+24 V moet verbonden zijn met PSE+
GND moet verbonden zijn met PSE-

1) Geen kabel aansluiten
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4
4.4.2

Bezetting applicatieaansluiting X14

Klem nr.

Signaal

Functie
P1-17 = 1 (voorgeschreven)

Stekertype

X14
11)

DI11

niet gespecificeerd2)

21)

DI12

niet gespecificeerd2)

1)

DI13

Detectie-ingang 1

41)

DI14 /
AI11

Detectie-ingang 2

51)

PI1

niet gespecificeerd2)

1)

/PI1

niet gespecificeerd2)

71)

PI2

niet gespecificeerd2)

1)

/PI2

niet gespecificeerd2)

9

A

niet gespecificeerd2)

10

/A

niet gespecificeerd2)

11

B

niet gespecificeerd2)

12

/B

niet gespecificeerd2)

13

Z

niet gespecificeerd2)

14

/Z

niet gespecificeerd2)

3

9

1

6
8

15

8

15

D-sub 15-polig
(male)

0V

1) Klembezetting is afhankelijk van de parameterinstellingen
2) Geen kabel aansluiten
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4.5

Overzicht van de signaalklemmen voor SEW-gateways

4.5.1

Hoofdklemmen

4

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 en IP55

3614563083

Het signaalklemmenblok beschikt over de volgende signaalaansluitingen:
Klem nr.

Signaal

Functie
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(voorgeschreven)

Beschrijving

1

+24 V

Uitgang +24 V
referentiespanning

Ref. voor de activering van DI1 – DI3 (max. 100 mA)

2

DI1

Vrijgave

Positieve logica
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V
"Logisch 0" ingangsspanningsbereik: DC 0 – 2 V
Compatibel met PLC-eisen als 0 V op klem 7 of 9 is
aangesloten.

gespecificeerd1)

3

DI2

niet

4

DI3

niet gespecificeerd1)

5

+10 V

niet gespecificeerd1)

10 V ref. voor analoge ingang
(pot.voeding +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal (pot.voeding -)

8

AO1 / DO1

niet gespecificeerd

1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

9

0V

0 V referentiepotentiaal

0 V referentiepotentiaal

10

AI2 / DI5

niet gespecificeerd1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisch 1" ingangsspanningsbereik: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

niet gespecificeerd1)

0 - 10 V, 20 mA analoog
24 V, 20 mA digitaal

12

PSE+

Vrijgave eindtrap

+24 V moet verbonden zijn met PSE+

13

PSE–

GND moet verbonden zijn met PSE-

1) Geen kabel aansluiten
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4
4.5.2

Bezetting applicatieaansluiting X14

Klem nr.

Signaal

Functie

Stekertype
X14

11)

DI11

niet gespecificeerd2)

1)

DI12

niet gespecificeerd2)

31)

DI13

niet gespecificeerd2)

41)

DI14 /
AI11

niet gespecificeerd2)

51)

PI1

niet gespecificeerd2)

61)

/PI1

niet gespecificeerd2)

1)

PI2

niet gespecificeerd2)

81)

/PI2

niet gespecificeerd2)

9

A

niet gespecificeerd2)

10

/A

niet gespecificeerd2)

11

B

niet gespecificeerd2)

12

/B

niet gespecificeerd2)

13

Z

niet gespecificeerd2)

14

/Z

niet gespecificeerd2)

2

9

1

7

15

8

15

D-sub 15-polig
(male)

0V

1) Klembezetting is afhankelijk van de parameterinstellingen
2) Geen kabel aansluiten
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Overzicht van de relaisklemmen en X13

4.6.1

Overzicht relaisklemmen voor alle bedrijfssoorten

Relaisuitgang 1
referentiepotentiaal
Relaisuitgang 1
maakcontact
Relaisuitgang 1
verbreekcontact
Relaisuitgang 2
referentiepotentiaal
Relaisuitgang 2
maakcontact

4.6

4

14

15

16

17

18

3003612555
Klemnummer

4.6.2

Signaal

Beschrijving

14

Relaisuitgang 1 referentie

Relaiscontact (AC 250 V / DC 30 V @ 5 A)

15

Relaisuitgang 1 maakcontact

16

Relaisuitgang 1 verbreekcontact

17

Relaisuitgang 2 referentie

18

Relaisuitgang 2 maakcontact

Aansluitgegevens X13 motor-encoder voor alle bedrijfssoorten

Klem nr.

Functie

Stekertype

X13

15

9

8

1

1

Signaalspoor A (cos+)

2

Signaalspoor B (sin+)

3

niet gespecificeerd1)

4

DATA +

5

niet gespecificeerd

6

KTY –

7

niet gespecificeerd

8

DGND

9

Signaalspoor A_N (cos–)

10

Signaalspoor B_N (sin–)

11

niet gespecificeerd1)

12

DATA–

13

niet gespecificeerd

14

KTY +

15

Us

D-sub 15-polig
(female)

1) Geen kabel aansluiten
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5

Inbedrijfstelling

5.1

Gebruikersinterface

5.1.1

Toetsenblok
Elke MOVITRAC® LTP-B is standaard uitgerust met een toetsenblok waarmee de aandrijving zonder extra apparatuur kan worden gebruikt en ingesteld.
Het toetsenblok heeft vijf toetsen met de volgende functies:
Start
(Uitvoeren)

•
•

Geeft de motor vrij
Keert de draairichting om als de bidirectionale bedieningsmodus is geactiveerd

Stop / Reset

•
•

Stopt de motor.
Bevestigt een fout.

Navigeren

•
•
•

Geeft real-time informatie aan.
Indrukken en ingedrukt houden om naar de bewerkingsmodus voor parameters te
gaan of deze te verlaten
Slaat wijzigingen in parameters op

Omhoog

•
•

Verhoogt het toerental in de real-time modus
Verhoogt de parameterwaarden in de wijzigingsmodus voor parameters

Omlaag

•
•

Verlaagt het toerental in de real-time modus
Verlaagt de parameterwaarden in de wijzigingsmodus voor parameters

Als de parameters op de fabrieksinstellingen staan, zijn de toetsen "Start" en "Stop" van
het toetsenblok gedeactiveerd. Om de toetsen "Start"/"Stop" van het toetsenblok te
kunnen gebruiken, moet P1-12 op 1 of 2 worden gezet, zie technische handleiding voor
MOVITRAC® LTP-B, hoofdstuk "Parametergroep 1: standaardparameters".
Alleen via de toets "Navigeren" heeft u toegang tot het menu waarmee de parameters
kunnen worden gewijzigd. Houd deze toets ingedrukt (> 1 s) om tussen het menu voor
het wijzigen van parameters en de real-time weergave (bedrijfstoestand van de aandrijving/toerental) om te schakelen. Druk deze toets kort in (< 1 s) om tussen het bedrijfstoerental en de bedrijfsstroom van de draaiende aandrijving om te schakelen.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Weergave
Start
Stop/reset

[4]
[5]
[6]

Navigeren
Omhoog
Omlaag

AANWIJZING
Om het apparaat terug te zetten op de fabrieksinstellingen drukt u gedurende > 2 s
gelijktijdig op de toetsen "Omhoog", "Omlaag" en "Stop/reset". "P-deF" verschijnt op
het display.
Druk de toets "Stop/reset" opnieuw in om de wijziging te bevestigen en de regelaar
te resetten.
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0
Uitgebreide toetsencombinaties
Functie

Het apparaat geeft
weer...

Druk op...

Resultaat

Voorbeeld

Snelle selectie
van parametergroepen1)

Px-xx

Toetsen "Navigeren" +
"Omhoog"

De eerstvolgende
hogere parametergroep
wordt geselecteerd

•
•

Px-xx

Toetsen "Navigeren" +
"Omlaag"

De eerstvolgende lagere
parametergroep wordt
geselecteerd

Px-xx

Toetsen "Omhoog" +
"Omlaag"

De eerste parameter
van een groep wordt
geselecteerd

•
•
•
•
Selectie van de
laagste groepsparameter

•
•
•

"P1-10" wordt weergegeven
Druk op de toetsen "Navigeren"
+ "Omhoog"
Nu wordt "P2-01" weergegeven
"P2-26" wordt weergegeven
Druk op de toetsen "Navigeren"
+ "Omlaag"
Nu wordt "P1-01" weergegeven
"P1-10" wordt weergegeven
Druk op de toetsen "Omhoog" +
"Omlaag"
Nu wordt "P1-01" weergegeven

Parameter op
laagste waarde
instellen

Numerieke waarde
(bij wijziging van
een parameterwaarde)

Toetsen "Omhoog" +
"Omlaag"

De parameter wordt
op de laagste waarde
ingesteld

Bij wijziging van P1-01:
• "50.0" wordt weergegeven
• Druk op de toetsen "Omhoog" +
"Omlaag"
• Nu wordt "0.0" weergegeven

Afzonderlijke
getallen van een
parameterwaarde
wijzigen

Numerieke waarde
(bij wijziging van
een parameterwaarde)

Toetsen "Stop/reset" +
"Navigeren"

De afzonderlijke parametergetallen kunnen
worden gewijzigd

Bij het instellen van P1-10:
• "0" wordt weergegeven
• Druk op de toetsen "Stop/reset"
+ "Navigeren"
• Nu wordt "_0" weergegeven
• Druk op de toets "Omhoog"
• Nu wordt "10" weergegeven
• Druk op de toetsen "Stop/reset"
+ "Navigeren"
• Nu wordt "_10" weergegeven
• Druk op de toets "Omhoog"
• Nu wordt "110" weergegeven
etc.

1) Toegang tot parametergroepen moet zijn geactiveerd door P1-14 op "101" te zetten.

5.1.2

Display
In elke aandrijving is een 6-cijferig 7-segments display geïntegreerd waarmee aandrijffuncties bewaakt en parameters ingesteld kunnen worden.
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0

5.2

Eenvoudige inbedrijfstelling van MOVITRAC® LTX
De volgende afbeelding laat de MOVITRAC® LTP-B zonder en met aangesloten
LTX-servomodule zien.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

[7]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

26

Netvoedingsklemmen
Snelle hulp
Display
Toetsenblok
Hoofdklemmen
Relaisklemmen
Aansluiting voor motor en remchopper

[8]
[9]
[10]
[11]

Vergrendelnok
Arreteerknop
X14-applicatieaansluiting
X13-aansluiting voor motor-encoder
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0
5.2.1

Fundamentele bedrading en instellingen vóór de inbedrijfstelling volgens de specifieke
bedrijfssoort
•

Sluit de CMP-motor met een geprefabriceerde SEW-motorkabel aan op de motoraansluitklemmen [7].

•

Gebruik een geprefabriceerde SEW-remmotorkabel en een remgelijkrichter van het
type BMV om een CMP-remmotor aan te sluiten. De rem moet volgens het volgende
aansluuitschema worden bedraad.

[7]
V W

[6]
PE U

14 15 16 17 18
(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV
+

DC 24 V

[12]

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

•

Relaisklemmen
Aansluiting voor motor en remchopper
Optioneel geïntegreerde motorrem

Sluit de motor-encoder met behulp van een geprefabriceerde SEW-encoderkabel
aan op de motor-encoderaansluiting X13 [11] van het LTX-apparaat.

•

WAARSCHUWING! Gevaar door een onbedoelde herstart.
De motor zou kunnen starten als de regelaar op het net wordt aangesloten.
– Ongeacht de geselecteerde bedrijfssoort moeten de contacten 12 en 13 van de
hoofdklemmen [5] onderbroken zijn.

•

Sluit de regelaar aan op het net door de netklemmen [1] te aan te sluiten.

•

Schakel de regelaar in.

•

Zet de regelaar terug op de fabrieksinstellingen, indien nodig (druk hiervoor gedurende 5 s op de toetsen "Stop", "Omhoog" en "Omlaag" tot "P-Def" op het display
verschijnt). Met de toets "Stop" bevestigen.

•

Controleer of in parameter P1-16 de juiste CMP-motor wordt weergegeven.

•

Indien P1-16 = "in-syn" of als er geen toegang is, heeft de motor-encoder geen geldig
elektronisch typeplaatje. Zonder geldig elektronisch typeplaatje moet het motortype
handmatig worden ingesteld.
Handmatige instelling van het motortype:
•

Zet P1-14 op "1" voor de vrije toegang tot de parameters P1-16 tot P1-22

•

Zet P1-16 op het aangesloten motortype.

•

Zet P1-18 op "1" om de thermische motorbeveiliging met KTY te activeren.

•

AANWIJZING
Alleen motoren van de Smart Servo Package worden ondersteund.
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•

Als de juiste motor is ingesteld, ofwel automatisch of handmatig, is de inbedrijfstelling
van de motor voltooid.

•

De motoroverbelastingsbeveiliging is ingesteld op "250 %" om een hoog overbelastingskoppel te leveren.

•

Bij het gebruik van een SEW-encoderkabel is de temperatuurvoeler KTY automatisch aangesloten om voor de thermische motorbeveiliging te zorgen.

•

De contacten 12 en 13 van de hoofdklemmen [5] worden nu afhankelijk van de geselecteerde bedrijfssoort bedraad. Hierdoor kan de aandrijving worden vrijgegeven.
Informatie over de elektrische installatie afhankelijk van de bedrijfssoort vindt u in het
hoofdstuk "Elektrische installatie" (→ pag. 11) of in de volgende hoofdstukken,
waarin de juiste bedrading overeenkomstig de bedrijfssoort wordt toegelicht.
– "Bedieningsmodus (P1-12 = 1 of 2)" (→ pag. 29)
– "Klemmenbedrijf (basisinstelling) P1-12 = 0 voor LTP-interne integratorbesturing"
(→ pag. 29)
– "Verbinding en inbedrijfstelling met verschillende besturingen (niet-SEW-besturing en SEW-besturing)" (→ pag. 30)

•

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok.
Door een ondeskundige bedrading kunnen bij de vrijgave van de motor of de aandrijving vanwege de hoge spanning gevaarlijke situaties ontstaan.
– Controleer de bedrading aan de hand van:
– de geselecteerde bedrijfssoort
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie"
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in de technische handleiding
"MOVITRAC® LTP-B", hoofdstuk "Elektrische installatie"

•

AANWIJZING
Alle motoren van de Smart Servo Package kunnen worden gebruikt met de standaardparameterinstellingen van de regelaar voor de toerental- en positieregeling.
Voor een eerste, eenvoudige optimalisatie van het regelcircuit kan parameter P1-22
worden gewijzigd. Parameter P1-22 is de verhouding tussen totale traagheid
(Jext = Jlast + Jreductor) en de motortraagheid (Jmot / Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Andere mogelijkheden voor de optimalisatie van de toerental- en positieregeling
vindt u in het hoofdstuk "Optimalisatie van het regelcircuit in verschillende bedrijfssoorten" (→ pag. 38).
Meer informatie over de motortraagheid vindt u in het hoofdstuk "Massatraagheden
van de CMP-motoren in de Smart Servo Package" (→ pag. 56).
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5.2.2

Bedieningsmodus (P1-12 = 1 of 2)
Voor het bedrijf in de bedieningsmodus:
•

Omdat de elektrische installatie afhangt van de desbetreffende bedrijfssoort, worden
de bedradingsaanwijzingen vermeld in het hoofdstuk "Overzicht van de signaalklemmen voor de bedieningsmodus" (→ pag. 12).

•

Stel P-12 in op "1" (één richting) of 2 (twee richtingen).

•

Sluit tussen de klemmen 1 en 2 een draadverbinding of schakelaar aan op het
gebruikersklemmenblok om de aandrijving vrij te geven.

•

Druk nu op de toets "Start". De aandrijving wordt vrijgegeven met 0.0 Hz.

•

Druk op de toets "Omhoog" om het toerental te vergroten, of druk op de toets
"Omlaag" om het toerental te verkleinen.

•

Druk de toets "Stop/reset" in om de aandrijving te stoppen.

•

Door vervolgens de toets "Start" in te drukken keert de aandrijving terug naar het
oorspronkelijke toerental.
Als de tweerichtingenmodus is geactiveerd (P1-12 = 2), wordt de richting omgekeerd
door de toets "Start" in te drukken.

•

AANWIJZING
De gewenste doelsnelheid kan vooraf worden ingesteld door bij stilstand de toets
"Stop/reset" in te drukken. Door vervolgens de toets "Start" in te drukken accelereert
de aandrijving langs een integrator tot dit toerental.

5.2.3

Klemmenbedrijf (basisinstelling) P1-12 = 0 voor LTP-interne integratorbesturing
Voor het bedrijf in de klemmenmodus (basisinstelling):
•

Omdat de elektrische installatie afhangt van de desbetreffende bedrijfssoort, worden
de bedradingsaanwijzingen vermeld in het hoofdstuk "Overzicht van de signaalklemmen voor de klemmenbedrijf" (→ pag. 14).

•

P1-12 moet op "0" ingesteld zijn (basisinstelling).

•

Sluit tussen de klemmen 1 en 2 op het gebruikersklemmenblok een schakelaar aan.

•

Sluit tussen de klemmen 5, 6 en 7 een potentiometer (1 – 10 k) aan; het sleepcontact
wordt met pin 6 verbonden.

•

Breng een verbinding tot stand tussen de klemmen 1 en 2 om de aandrijving vrij te
geven.

•

Stel het toerental in met de potentiometer.
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5.2.4

Verbinding en inbedrijfstelling met verschillende besturingen (niet-SEW-besturing en
SEW-besturing)

SEW-besturingsmodus

startup tools

startup modes

Niet-SEW-besturingsmodus

Handmatig

Toetsenblok

SEW-gatewaymodus

CCU

MOVI-PLC®

Gateway

configurable control unit

motion control-besturing

(DFP-UOH...)

Toetsenblok

Toetsenblok

Toetsenblok

MS (Drive Startup)
SD-kaart

Puls/Richting; ± 10V
met encodersimulatie

MS
(Drive Startup)

Bijv. buspositionering

MS (PLCEditor)

Door gebruiker
te programmeren

MS (Gateway configurator)

Snelheidsbesturing

9007202885779467

Niet-SEW-besturingen, SEW-besturingen en het gateway-bedrijf worden in de volgende
hoofdstukken beschreven.
Niet-SEWbesturingsmodus

30

Voor het bedrijf in de niet-SEW-besturingsmodus:
Motorgrenzen instellen (geldt voor alle bedrijfssoorten van de niet-SEW-besturing):
•

Zet parameter P1-01 op de bovengrens van het gewenste motortoerental (Nmax
[rpm]). Als de waarden in "Hz" worden weergegeven, zet u het nominale toerental
van de motor in P1-10 op het nominale toerental van de aangesloten motor. P1-01
is ook het maximaal bereikbare toerental bij het bedrijf in de analoge modus met
± 10 V, mits DC 10 V aanwezig is (bij alle motoren van de Smart Servo Package
moet P1-10 4500 rpm aangeven). In de technische handleiding voor MOVITRAC®
LTP-B vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

Zet P1-03 op de gewenste acceleratie-integrator die de tijd in seconden vastlegt,
waarin de uitgangsfrequentie van 0 tot 50 Hz stijgt (AccRamp [s]). De 6-polige
CMP-motoren van de Smart Servo Package hebben bijvoorbeeld een uitgangsfrequentie van 150 Hz voor een toerental van 3000 rpm nodig. Om een acceleratieintegrator van 3000 rpm te definiëren, moet P1-03 op 0,33 s worden ingesteld. In de
technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

Zet P1-04 op de gewenste deceleratie-/stop-integrator die de tijd in seconden vastlegt, waarin de uitgangsfrequentie van 50 tot 0 Hz daalt (DecRamp [s]). Ga hiervoor
te werk zoals bij P1-03.
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Bedrijf met ± 10V-interface met analoge ingang op de hoofdklemmenstrook
(scancyclus = 16 ms)
•

Zet P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de parameters van de LTX-specifieke
parametergroep 8.

•

Zet P1-15 op één van de mogelijke bedrijfssoorten: 22, 23, 24 of 25.
In het hoofdstuk "P1-15 functiekeuze digitale ingangen, LTX-specifieke parameters"
(→ pag. 44) vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter. Hiermee
kan een analoog setpoint voor de snelheidsopgave aan de eerste analoge ingang
van de hoofdklemmenstrook worden gebruikt.

•

Zet P1-12 op 0 (aansturing via klemmen, standaardinstelling).

•

Bij het gebruik van de analoge ingang zet u P2-30 op –10 tot +10 V voor de bipolaire
spanningsingang aan de analoge ingang. In de technische handleiding voor
MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

Stel de schaleringsfactor voor de incrementele encodersimulatie in met behulp van
parameter P8-01.
In het hoofdstuk "P8-01 Gesimuleerde encoderschalering" (→ pag. 49) vindt u een
gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

VOORZICHTIG! Onverwacht gedrag van de aandrijving mogelijk.
Gevaar voor beknelling
Als er in parameter P1-15 functies (bijv. de analoge ingang) zijn ingesteld die ook in
parameter P1-17 zijn geactiveerd, heeft de ingang op de X14-steker prioriteit en
worden de signaalbezettingen van parameter P1-15 overschreven of gedeactiveerd.
Verkeerd gebruik van de parameters P1-15 en P1-17 in combinatie met de ingangen
van de klemmen van X14 kunnen tot ongecontroleerde bewegingen of storingen van
de aandrijving leiden.
De benodigde elektrische installatie van de signaalklemmen hangt af van de geselecteerde bedrijfssoort. Een bedrading die niet bij de bedrijfssoort past, kan tot ongecontroleerde bewegingen of storingen van de aandrijving leiden.
– Voer de bedrading van de signaalklemmen uit conform het hoofdstuk "Overzicht
van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen" (→ pag. 16) en/of controleer
een bestaande bedrading dienovereenkomstig.
– Voer de parametrering van P1-15 en P1-17 aan de hand van de bedrijfssoort uit.
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Bedrijf met ±10V-interface met snelle analoge ingang op de LTX-servomodule
(scancyclus = 4 ms)
De ingangen van de servomodule moeten vooral worden gebruikt als er een referentienok, een snelle analoge ingang of de aansturing van een stappenmotor vereist is.
Zo wordt ook de aansturing van Puls/Richting of de encoder-ingangsfunctie vrijgegeven.
•

Zet P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de parameters van de LTX-specifieke
parametergroep 8.

•

Zet P1-15 op één van de mogelijke bedrijfssoorten: 22, 23, 24 of 25.
In het hoofdstuk "P1-15 functiekeuze digitale ingangen, LTX-specifieke parameters"
(→ pag. 44) vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

Zet P1-12 op 0 (aansturing via klemmen, standaardinstelling).

•

Zet P1-17 op één van de mogelijke bedrijfssoorten: 5 of 6.
In het hoofdstuk "P1-17 Smart Servo-bedrijf" (→ pag. 47) vindt u een gedetailleerde
beschrijving van deze parameter.

•

Bij het gebruik van de analoge ingang zet u P2-30 op –10 tot 10 V voor de bipolaire
spanningsingang aan de analoge ingang.
In de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde
beschrijving van deze parameter.

•

Stel de schaleringsfactor voor de encodersimulatie in met behulp van parameter
P8-01.
In het hoofdstuk "P8-01 Gesimuleerde encoderschalering" (→ pag. 49) vindt u een
gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

VOORZICHTIG! Onverwacht gedrag van de aandrijving mogelijk.
Gevaar voor beknelling
Als er in parameter P1-15 functies (bijv. de analoge ingang) zijn ingesteld die ook in
parameter P1-17 zijn geactiveerd, heeft de ingang op de X14-steker prioriteit en
worden de signaalbezettingen van parameter P1-15 overschreven of gedeactiveerd.
Verkeerd gebruik van de parameters P1-15 en P1-17 in combinatie met de ingangen
van de klemmen van X14 kunnen tot ongecontroleerde bewegingen of storingen van
de aandrijving leiden.
De benodigde elektrische installatie van de signaalklemmen hangt af van de geselecteerde bedrijfssoort. Een bedrading die niet bij de bedrijfssoort past, kan tot ongecontroleerde bewegingen of storingen van de aandrijving leiden.
– Voer de bedrading van de signaalklemmen uit conform het hoofdstuk "Overzicht
van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen" (→ pag. 16) en/of controleer
een bestaande bedrading dienovereenkomstig.
– Voer de parametrering van P1-15 en P1-17 aan de hand van de bedrijfssoort uit.
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Bedrijf met Puls/Richting of A, /A, B, /B (aansturingsintrface stappenmotor) op de
servomodule
•

VOORZICHTIG! Onverwachte bewegingen van de motor mogelijk.
Gevaar voor beknelling
– Voer vóór de vrijgave van de aandrijving met de aansturing voor stappenmotoren
(P4-01 = 5, PM-motor, positieregeling) een referentiebeweging uit. Zo worden de
actuele en setpointposities op elkaar afgestemd. Zonder referentiebeweging
kunnen direct na de vrijgave ongewenste bewegingen van de motor optreden.
– De activering van het tipbedrijf in de actuele versie van de apparaatfunctie wordt
alleen aanbevolen na overleg met SEW-EURODRIVE, omdat bij het tippen een
volgfout ontstaat die na het wegnemen van het "tipsignaal" door de positieregelaar wordt afgewerkt. Ongewenste bewegingen kunnen hierdoor het gevolg zijn.
Als het tipbedrijf wordt gebruikt, dient u de volgfout en/of de volgfoutbewaking op
nul te zetten of te deactiveren vóór de eerste vrijgave.

De ingangen van de servomodule worden vooral gebruikt als er een referentienok, een
snelle analoge ingang of de aansturing van een stappenmotor vereist is. Zo wordt ook
de aansturing van Puls/Richting of de encoder-ingangsfunctie vrijgegeven.
•

Zet P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de parameters van de LTX-specifieke
parametergroep 8.

•

Zet P1-15 op één van de mogelijke bedrijfssoorten: 22, 23, 24 of 25.
In het hoofdstuk "P1-15 functiekeuze digitale ingangen, LTX-specifieke parameters"
(→ pag. 44) vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

Zet P1-12 op 0 (aansturing via klemmen, standaardinstelling).

•

Stel met behulp van parameter P8-02 de schaleringsfactor voor de ingangsimpulsen
die een motoromwenteling vormen in.
In het hoofdstuk "P8-02 Impulsen per omwenteling voor ingang Puls/Richting
A/B-fase" (→ pag. 49) vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

•

Zet P4-01 op 5 (PM-motor, positieregeling).

•

Zet P1-17 op één van de mogelijke bedrijfssoorten: 7 of 8.
In het hoofdstuk "P1-17 Smart Servo-bedrijf" (→ pag. 47) vindt u een gedetailleerde
beschrijving van deze parameter.
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•

VOORZICHTIG! Onverwacht gedrag van de aandrijving mogelijk.
Gevaar voor beknelling
Als er in parameter P1-15 functies (bijv. de analoge ingang) zijn ingesteld die ook in
parameter P1-17 zijn geactiveerd, heeft de ingang op de X14-steker prioriteit en
worden de signaalbezettingen van parameter P1-15 overschreven of gedeactiveerd.
Verkeerd gebruik van de parameters P1-15 en P1-17 in combinatie met de ingangen
van de klemmen van X14 kunnen tot ongecontroleerde bewegingen of storingen van
de aandrijving leiden.
De benodigde elektrische installatie van de signaalklemmen hangt af van de geselecteerde bedrijfssoort. Een bedrading die niet bij de bedrijfssoort past, kan tot ongecontroleerde bewegingen of storingen van de aandrijving leiden.
– Voer de bedrading van de signaalklemmen uit conform het hoofdstuk "Overzicht
van de signaalklemmen voor niet-SEW-besturingen" (→ pag. 16) en/of controleer
een bestaande bedrading dienovereenkomstig.
– Voer de parametrering van P1-15 en P1-17 aan de hand van de bedrijfssoort uit.

•

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok.
Door een ondeskundige bedrading kunnen bij de vrijgave van de motor of de aandrijving vanwege de hoge spanning gevaarlijke situaties ontstaan.
– Controleer de bedrading aan de hand van:
– de geselecteerde bedrijfssoort
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie"
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in de technische handleiding
"MOVITRAC® LTP-B", hoofdstuk "Elektrische installatie".

•

AANWIJZING
Meer informatie over de aanpassing van de aandrijving vindt u in het hoofdstuk
"Optimalisatie van het regelcircuit voor het gateway-bedrijf" (→ pag. 42).

34

Aanvulling op de technische handleiding – MOVITRAC® LTX-servomodule

Inbedrijfstelling
Eenvoudige inbedrijfstelling van MOVITRAC® LTX

I

5

0
SEWbesturingsmodus

Voor het bedrijf op een SEW-besturing met CCU of MOVI-PLC® (instelling met
behulp van de "Drive Startup"-assistent):
•

Stel in P1-19 het gewenste aandrijfadres in (1 – 63).

•

Stel in P1-20 de gewenste baudrate in (125, 250, 500, 1000 kBaud). Voor het
CCU-bedrijf moet de baudrate op 500 kBaud worden ingesteld.

•

In de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde
beschrijving van deze twee parameters.

•

Het netwerkaanzicht van MOVITOOLS® MotionStudio laat de LTX-regelaars die verbonden zijn met de SEW-besturing. Open het contextmenu met de rechter muisknop
en selecteer "DriveStartUpLTX". Voer een netwerkscan uit met MOVITOOLS®
MotionStudio.

•

Volg de aanwijzingen en voer de vereiste instellingen in de "Drive Startup"-software
in MOVITOOLS® MotionStudio uit.

•

VOORZICHTIG Omdat de elektrische installatie afhangt van de desbetreffende
bedrijfssoort, worden de bedradingsaanwijzingen vermeld in het hoofdstuk "Overzicht van de signaalklemmen voor SEW-besturingen" (→ pag. 19).

•

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok.
Door een ondeskundige bedrading kunnen bij de vrijgave van de motor of de aandrijving vanwege de hoge spanning gevaarlijke situaties ontstaan.
– Controleer de bedrading aan de hand van:
– de geselecteerde bedrijfssoort
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie"
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in de technische handleiding
"MOVITRAC® LTP-B", hoofdstuk "Elektrische installatie".

•

AANWIJZING
Meer informatie over de aanpassing van de aandrijving vindt u in het hoofdstuk
"Optimalisatie van het regelcircuit voor het gateway-bedrijf" (→ pag. 42).
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SEW-gatewaybedrijf

Voor het bedrijf met een directe veldbusverbinding (via gateway):
Motorgrenzen instellen
In de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde
beschrijving van de volgende parameters.
•

Stel parameter P1-01 in op de bovengrens van het gewenste motortoerental (Nmax
[rpm]). Als de waarden in "Hz" worden weergegeven, stelt u het nominale toerental
van de motor in P1-10 in op het nominale toerental van de aangesloten motor. P1-01
laat ook het maximaal bereikbare toerental in het gateway-bedrijf zien. Schalering:
0x4000 = 100% van het maximumtoerental zoals ingesteld in P-01. Waarden boven
0x4000 of onder 0xC000 zijn beperkt tot 0x4000/0xC000 (bij alle motoren van de
Smart Servo Package moet P1-10 4500 rpm aangeven).

•

Zet parameter P1-03 op de gewenste acceleratie-integrator die de tijd in seconden
vastlegt, waarin de uitgangsfrequentie van 0 tot 50 Hz stijgt (AccRamp [s]). De
6-polige CMP-motoren van de Smart Servo Package hebben bijvoorbeeld een
uitgangsfrequentie van 150 Hz voor een toerental van 3000 rpm nodig. Voor een
acceleratie-integrator van 3000 rpm moet P1-03 op 0,33 s worden ingesteld.

•

Zet parameter P1-04 op de gewenste deceleratie-/stop-integrator die de tijd in
seconden vastlegt, waarin de uitgangsfrequentie van 50 tot 0 Hz daalt (DecRamp
[s]). Zie P1-03 (boven) voor een schaleringsvoorbeeld.

Instelling van de stuurbron
•

Stel parameter P1-12 in op "5", d.w.z. besturing via SBus MOVILINK® en dus via de
gateway. In de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze parameter.

Instelling van de communicatieparameters
In de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B vindt u een gedetailleerde
beschrijving van de volgende parameters.
•

Zet P1-14 op "101" voor uitgebreide toegang tot de parameters.

•

Stel in P5-01 het gewenste aandrijfadres in (1 – 63).

•

Stel in P5-02 de gewenste baudrate in (125, 250, 500, 1000 kBaud). Voor het
gateway-bedrijf moet deze parameter op "500 kBaud" worden ingesteld.

•

Stel P5-05 in op de gewenste "Reactie communicatie-uitval".
– 0 = fout en uitlopen
1 = fout en langs een integrator stoppen
2 = langs een integrator stoppen, geen fout
3 = vooraf ingesteld toerental 8
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•

Stel P5-06 in op de gewenste "Tijdbewaking communicatie-uitval" (0.0 – 1.0 – 5.0 s).
Hiermee wordt de periode in seconden vastgelegd waarna de regelaar de in P5-05
ingestelde reactie uitvoert. Bij "0.0 s" behoudt de regelaar de actuele snelheid, zelfs
als de communicatie uitvalt.

•

Stel met P5-07 het gebruik van "externe of interne" integratoren in. Met deze parameter kunt u de interne of externe integratorbesturing vrijgeven. Bij een vrijgave volgt
de regelaar de externe integratoren die door MOVILINK®-procesdata worden opgegeven (PO3). ( 0 = blokkering, 1 = vrijgave).

•

VOORZICHTIG Omdat de elektrische installatie afhangt van de desbetreffende
bedrijfssoort, worden de bedradingsaanwijzingen vermeld in het hoofdstuk "Overzicht van de signaalklemmen voor SEW-gateways" (→ pag. 21).

•

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische schok.
Door een ondeskundige bedrading kunnen bij de vrijgave van de motor of de aandrijving vanwege de hoge spanning gevaarlijke situaties ontstaan.
– Controleer de bedrading aan de hand van:
– de geselecteerde bedrijfssoort
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie"
– de instalatie- en bedradingsaanwijzingen in de technische handleiding
"MOVITRAC® LTP-B", hoofdstuk "Elektrische installatie".

•

AANWIJZING
Meer informatie over de aanpassing van de aandrijving vindt u in het hoofdstuk
"Optimalisatie van het regelcircuit voor het gateway-bedrijf" (→ pag. 42).

5.3

Software

5.3.1

Modbus-besturing
Modbus-besturing is bij het gebruik van de LTX-module niet mogelijk.
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5.4

Optimalisatie van het regelcircuit in verschillende bedrijfssoorten

5.4.1

Optimalisatie van het regelcircuit bij niet-SEW-besturingen

± 10 V referentiepotentiaal en
encodersimulatie

Instelling van de toerentalregeling
Met P1-22 kunt u het regelgedrag van de motor optimaliseren. Parameter P1-22 is de
verhouding tussen totale traagheid (Jext = Jlast + Jreductor) en de motortraagheid
(Jmot of Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

AANWIJZING
Meer informatie over de motortraagheid vindt u in het hoofdstuk "Massatraagheden
van de CMP-motoren in de Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Als de regelnauwkeurigheid niet goed genoeg is, kunt u de stijfheid (P1-21) optimaliseren. De stijfheidsparameters (P1-22) zet de parameters van de toerentalregeling
(P4-03, P4-04) in een geschikte verhouding ten opzichte van elkaar. Bij de meeste toepassingen is een aanvullende optimalisatie van de parameters P4-03 of P4-04 niet
vereist.

Referentietoerental

-

Toerentalregelcircuit
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stijfheid

-

Acceleratie

Actueel toerental
(Hiperface-afleiding)

3626204555

Encodersimulatie

Schalering encodersimulatie
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Actuele positie (Hiperface)
3626278155
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Inbedrijfstelling
Optimalisatie van het regelcircuit in verschillende bedrijfssoorten

I

5

0
Interface
Puls/Richting
of (A/B-fase)

Instelling van de toerentalregeling
Met P1-22 kunt u het regelgedrag van de motor optimaliseren. Parameter P1-22 is
de verhouding tussen totale traagheid (Jext = Jlast + Jreductor) en de motortraagheid
(Jmot of Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

AANWIJZING
Meer informatie over de motortraagheid vindt u in het hoofdstuk "Massatraagheden
van de CMP-motoren in de Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Als de regelnauwkeurigheid niet goed genoeg is, kunt u de stijfheid (P1-21) optimaliseren. De stijfheidsparameters (P1-22) zet de parameters van de toerentalregeling
(P4-03, P4-04) in een geschikte verhouding ten opzichte van elkaar. Bij de meeste toepassingen is een aanvullende optimalisatie van de parameters P4-03 of P4-04 niet
vereist.

Referentietoerental

Toerentalregelcircuit
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stijfheid

-

-

Acceleratie

Actueel toerental
(Hiperface-afleiding)

3626204555

Instelling van de positieregeling
Positieregeling (P4-01 = 5) moet geactiveerd worden voor Puls/Richting en A/Bencodersignalen.
Positieregeling task (1 ms task-snelheid)
P4-01 = 5 PM motorpositieregeling
Afleiding

Afleiding
Vooruitsturing van
de snelheid

Stap/richting of
A/B-fase encoder

Schalering:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
in stappen van 2

-

Positieregeling
P8-06 = 1 %

Actuele positie
(Hiperface)

+

Vooruitsturing van
de acceleratie

Referentietoerental

-

Snelheidsregeling

-

Acceleratie

Actueel toerental
(Hiperface-afleiding)

3626206475
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I

5

Inbedrijfstelling
Optimalisatie van het regelcircuit in verschillende bedrijfssoorten

0
5.4.2

Optimalisatie van het regelcircuit bij SEW-besturingen
Instelling van de regeling
Met P1-22 kunt u het regelgedrag van de motor optimaliseren. Parameter P1-22 is
de verhouding tussen totale traagheid (Jext = Jlast + Jreductor) en de motortraagheid
(Jmot of Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

AANWIJZING
Meer informatie over de motortraagheid vindt u in het hoofdstuk "Massatraagheden
van de CMP-motoren in de Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Als de regelnauwkeurigheid niet goed genoeg is, kunt u de stijfheid (P1-21) optimaliseren. De stijfheidsparameters (P1-22) zet de parameters van de toerentalregeling
(P4-03, P4-04) in een geschikte verhouding ten opzichte van elkaar. Bij de meeste toepassingen is een aanvullende optimalisatie van de parameters P4-03 of P4-04 niet
vereist.

Positieregeling task (1 ms task-snelheid)

Afleiding

Afleiding

Vooruitsturing van
de snelheid
SBus-positiewaarden
om de 5 - 15 ms

-

Actuele positie
(Hiperface)

Positieregeling
P8-06 = 1 %

+

Referentietoerental

Vooruitsturing van
de acceleratie

-

Toerentalregelcircuit
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stijfheid

-

Acceleratie

Actueel toerental
(Hiperface-afleiding)

3626208395
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Inbedrijfstelling
Optimalisatie van het regelcircuit in verschillende bedrijfssoorten

I

5

0
Instelling van
de regeling met
Drive Startup
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I

5

Inbedrijfstelling
Optimalisatie van het regelcircuit in verschillende bedrijfssoorten

0
5.4.3

Optimalisatie van het regelcircuit voor gateway-bedrijf
Instelling van de toerentalregeling
Met P1-22 kunt u het regelgedrag van de motor optimaliseren. Parameter P1-22 is
de verhouding tussen totale traagheid (Jext = Jlast + Jreductor) en de motortraagheid
(Jmot of Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

AANWIJZING
Meer informatie over de motortraagheid vindt u in het hoofdstuk "Massatraagheden
van de CMP-motoren in de Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Als de regelnauwkeurigheid niet goed genoeg is, kunt u de stijfheid (P1-21) optimaliseren. De stijfheidsparameters (P1-22) zet de parameters van de toerentalregeling
(P4-03, P4-04) in een geschikte verhouding ten opzichte van elkaar. Bij de meeste toepassingen is een aanvullende optimalisatie van de parameters P4-03 of P4-04 niet
vereist.

Referentietoerental

-

Toerentalregelcircuit
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stijfheid

-

Acceleratie

Actueel toerental
(Hiperface-afleiding)

3626204555
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Parameters
LTX-specifieke parameters (niveau 1)

6

kVA

i

f

n

6

P Hz

Parameters
Dit hoofdstuk beschrijft de LTX-parameters. Neem ook de beschrijving van de parameters in de technische handleiding voor MOVITRAC® LTP-B in acht. De hier beschreven
parameters zijn een aanvulling op de parameters van MOVITRAC® LTP-B. Verder
worden er parameters beschreven die bij het gebruik van de module MOVITRAC® LTX
veranderen. De fabrieksinstelling wordt onderstreept weergegeven.

6.1

LTX-specifieke parameters (niveau 1)

Parameter

Beschrijving

Bereik

Instelling
vooraf

Toelichting

P1-16

Motortype

In-Syn
Syn
40M / 40M bP
50S / 50S bP
50M / 50M bP
50L / 50L bP
63S / 63S bP
63M / 63M bP
63L / 63L bP
gEArF21)
gEArF41)

In-Syn

Voor instelling van de motor (CMP en
MOVIGEAR®). Deze parameter wordt
automatisch ingesteld als Hiperface®encoderinformatie via de LTX-encoderkaart
wordt ingelezen.
Bij aansluiting van een permanente-magneetmotor en bedrijf met de frequentieregelaar
hoeft P1-16 niet gewijzigd te worden. In dit
geval bepaalt P4-01 het motortype (Autotune
vereist).

P1-17

Servomodule-I/O
functiekeuze

0–6

1

Bepaalt de functie van de servomodule-I/O.
Zie hoofdstuk "P1-17 Smart-Servo-bedrijf".

P1-18

Selectie
motorthermistor

0

Geblokkeerd

0

1

KTY

Vrijgave voor thermische motorbeveiliging
met KTY.

P1-19

Regelaaradres

0 – 125

1

Instelling van het globale regelaaradres
(spiegelparameter van P5-01).

P1-20

SBus-baudrate

125, 250, 500, 1000 kBaud

500 kBaud

Instelling van de verwachte SBus-baudrate
(spiegelparameter van P5-02).

P1-21

Stijfheid

0

0

Gereserveerd

P1-22

Traagheid van
de belasting

0 – 400

10

De traagheidsverhouding tussen motor en
aangesloten belasting kan hiermee in de
regelaar worden ingevoerd. Deze waarde kan
over het algemeen op de standaardwaarde
10 blijven staan. Deze waarde wordt echter
door het regelalgoritme van de regelaar
gebruikt als vooruitsturingswaarde voor CMP/PM-motoren om het optimale koppel resp. de
optimale stroom voor de acceleratie van de
belasting ter beschikking te stellen. Daarom is
de precieze instelling van de traagheidsverhouding een verbetering van het reactiegedrag en de dynamiek van het systeem.
De waarde wordt bij een gesloten regelcircuit
als volgt berekend:

P1-22 =

Jtotale belasting

105
x

s2
M0motor
Als de waarde niet bekend is, laat u deze op
de voorinstelling "10" staan.
1) Alleen aandrijvingen met 400 V
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P1-14 Uitgebreide parametertoegang

P Hz

P1-14 Uitgebreide parametertoegang
Invoerbereik: 0 – 30000
Met deze parameter heeft u toegang tot parametergroepen die verder gaan dan de standaardparameters (parameters P1-01 – P1-15). De toegang is mogelijk als de volgende
ingevoerde waarden geldig zijn.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 /P1-01 – P5-08

•

201/ P1-01 – P8-15

P1-15 Binaire ingang functiekeuze, LTX-specifieke parameters
Invoerbereik: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 en 25 zijn uitsluitend bestemd voor de MOVITRAC®-LTX-module.
Het gebruik hiervan wordt alleen aangeraden als een niet-SEW-PLC wordt toegepast.
In dit geval is aansturing via de klemmen vereist (P1-12 = 0).
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P1-15

Binaire ingang 1

Binaire ingang 2

Binaire ingang 3

Analoge ingang 1

Analoge ingang 2

1

O: Regelaarblokkering
C: Vrijgave

O: Rechtsom
C: Linksom

O: Geselecteerd
toerentalsetpoint
C: Vooraf ingesteld
toerental 1, 2

Toerentalref. analoog 1

O: Vooraf ingesteld
toerental 1
C: Vooraf ingesteld
toerental 2

22

O: Normaal bedrijf
C: Referentienok

O: Normaal bedrijf
C: Tipsnelheid +

O: Normaal bedrijf
C: Tipsnelheid –

Toerentalsetpoint

O: Normaal bedrijf
C: Start van de
referentiebeweging

23

O: Normaal bedrijf
C: Referentienok

O: Eindschakelaar +
C: Normaal bedrijf

O: Eindschakelaar –
C: Normaal bedrijf

Toerentalsetpoint

O: Normaal bedrijf
C: Start van de
referentiebeweging

24

O: Regelaarblokkering
C: Vrijgave

O: Normaal bedrijf
C: Tipsnelheid +

O: Normaal bedrijf
C: Tipsnelheid –

Toerentalsetpoint

O: Normaal bedrijf
C: Referentienok

25

O: Regelaarblokkering
C: Vrijgave

O: Eindschakelaar +
C: Normaal bedrijf

O: Eindschakelaar –
C: Normaal bedrijf

Toerentalsetpoint

O: Normaal bedrijf
C: Referentienok
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P1-15 Binaire ingang functiekeuze, LTX-specifieke parameters
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•

Als een in P1-15 ingestelde functie ook in P1-17 (servomodule-ingang) wordt
ingesteld, heeft de servomodule-ingang voorrang en wordt de functie van P1-15
gedeactiveerd.

•

Als in P1-15 geen Vrijgave/Regelaarblokkering-ingang is ingesteld (P1-15 = 22 of
23), stuurt de blokkeeringang de eindtrap aan. Als het blokkeersignaal tijdens het
bedrijf wordt weggenomen, loopt de MOVITRAC®-LTX-aandrijving uit.

•

Bij het gebruik van een gateway heeft de regeling voorrang boven het protocol SBus
MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Het referentiebedrijf is gedeactiveerd als er geen servomodule is aangesloten.

•

Bij het bedrijf met besturingen van SEW-EURODRIVE worden de ingangen als volgt
ingesteld met behulp van de "Drive Startup"-software:
Digitale ingang
profiel 1

Digitale ingang
profiel 2

STO

/Regelaarblokkering

DI01

Vrijgave

DI02

Reset

DI03

Referentienok

STO

/Regelaarblokkering

DI01

Vrijgave

DI02

Reset

DI03

Referentienok

DI04

/Hardware-eindschakelaar +

DI05

/Hardware-eindschakelaar –
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Parameters
P1-16 Motortype

P Hz

P1-16 Motortype
Instelling van het motortype
Displaywaarde

Motortype

Toelichting

Inductiemotor

Standaardinstelling. Niet wijzigen, anders geen van de
andere keuzemogelijkheden passen.
Selecteer de inductiemotor of permanente-magneetmotor via parameter P4-01.

Onbepaalde servomotor

Onbepaalde servomotor. Tijdens de inbedrijfstelling
moeten speciale servoparameters worden ingesteld
(zie hoofdstuk 5.2.1). In dit geval moet P4-01 op
PM-motorregeling worden ingesteld.

CMP40M
CMP40M met rem
CMP50S

Vooraf ingestelde CMP-motoren van SEWEURODRIVE. Bij de selectie van een van deze motortypen worden alle motorspecifieke parameters automatisch ingesteld. Het overbelastingsgedrag wordt
ingesteld op 200% voor 60 s en 250% voor 2 s.

CMP50S met rem
CMP50M
CMP50M met rem
CMP50L
CMP50L met rem
CMP63S
CMP63S met rem
CMP63M
CMP63M met rem
CMP63L
CMP63L met rem
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

Selectie voor MOVIGEAR®-bedrijf. Kies de passende
bouwgrootte. Alle benodigde parameters worden
automatisch ingesteld. In dit geval bedraagt de overbelasting 300% van de nominale stroom.

Deze parameter wordt automatisch ingesteld als de Hiperface®-encoderinformatie na
het inschakelen van de LTP-B via de LTX-encoderkaart ingelezen en als passend
ingedeeld wordt. De encoderinformatie is passend als zij een motor uit het Smart-Servopakket vormt.
Bij het aansluiten van een permanente-magneetmotor en het bedrijf zonder encoderfeedback hoeft P1-16 niet gewijzigd te worden. In dit geval bepaalt P4-01 het motortype
(Autotune vereist).
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P1-17 Smart-Servo-bedrijf
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P1-17 Smart-Servo-bedrijf
P1-17 wordt alleen samen met de MOVITRAC®-LTX-module gebruikt.

P1-17

Binaire
ingang 11

Binaire
ingang 12

DI11

Binaire
ingang 13

DI12

Binaire ingang 14/
analoge ingang 11

DI13

Impulsingang 1

DI14 / AI11

PI1

Impulsingang 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Normaal
bedrijf
C: Detectieingang 1

O: Normaal bedrijf
C: Detectie-ingang 2

–

–

2

O: Eindschakelaar +
C: Normaal
bedrijf

O: Eindschakelaar –
C: Normaal
bedrijf

O: Normaal
bedrijf
C: Detectieingang 1

O: Normaal bedrijf
C: Detectie-ingang 2

–

–

3

–

–

O: Normaal
bedrijf
C: Referentienok

O: Normaal bedrijf
C: Detectie-ingang 2

–

–

4

O: Eindschakelaar +
C: Normaal
bedrijf

O: Eindschake- O: Normaal
bedrijf
laar –
C: Referentienok
C: Normaal
bedrijf

O: Normaal bedrijf
C: Detectie-ingang 2

–

–

5

–

–

O: Normaal
bedrijf
C: Referentienok

Snelle analoge
ingang (toerentalreferentie)

–

–

6

O: Eindschakelaar +
C: Normaal
bedrijf

O: Eindschake- O: Normaal
bedrijf
laar –
C: Referentienok
C: Normaal
bedrijf

Snelle analoge
ingang (toerentalreferentie)

–

–

7

–

–

–

–

Puls

\Puls

Richting

\Richting

8

–

–

–

–

A-fase

\A-fase

B-fase

\B-fase

6.6

•

Als een in P1-15 ingestelde functie ook in P1-17 (servomodule-ingang) wordt
ingesteld, heeft de servomodule-ingang voorrang en wordt de functie van P1-15
gedeactiveerd.

•

Bij het gebruik van SEW-besturingen (P1-12 = 8) of gateways (P1-12 = 5) is de analoge ingang niet actief.

•

De detectie-ingang werkt alleen bij het gebruik van een SEW-besturing.

P1-21 Stijfheid
Invoerbereik: 0.50 – 1.00 – 2.00
Als de regelnauwkeurigheid niet goed genoeg is, zet u eerst P1-22 Traagheid van de
belasting op de beste waarde. Daarna kan de nauwkeurigheid van de belastingsstoringswaarde in parameter P1-21 Stijfheid worden geoptimaliseerd.
De parameter P1-21 Stijfheid zet de parameters van de toerentalregeling (P4-03,
P4-04) in een geschikte verhouding ten opzichte van elkaar. Bij de meeste toepassingen is een aanvullende optimalisatie van de parameters P4-03 of P4-04 niet vereist.
Altijd als parameter P1-22 wordt ingesteld, worden ook de parameters P4-03 en P4-04
automatisch ingesteld.
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P1-22 Traagheid motorbelasting
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P1-22 Traagheid motorbelasting
Invoerbereik: 0.0 – 1.0 – 30.0
De traagheidsverhouding tussen motor en aangesloten belasting kan hiermee in de
regelaar worden ingevoerd. Deze waarde kan over het algemeen op de standaardwaarde 1.0 blijven staan. Deze waarde wordt echter door het regelalgoritme van de
regelaar gebruikt als vooruitsturingswaarde voor CMP-/PM-motoren om het optimale
koppel resp. de optimale stroom voor de acceleratie van de belasting ter beschikking te
stellen. Daarom is de precieze instelling van de traagheidsverhouding een verbetering
van het reactiegedrag en de dynamiek van het systeem. De waarde wordt bij een
gesloten regelcircuit als volgt berekend:

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Als de waarde niet bekend is, laat u deze op "1.0" (voorinstelling) staan.
•

Jext = traagheid belasting + traagheid van de reductor, de koppelingen, de kegelwielen enz. die op de motoras werkt.

•

Jmot = motortraagheid met en zonder rem

•

AANWIJZING
Meer informatie over de motortraagheid vindt u in het hoofdstuk "Massatraagheden
van de CMP-motoren in de Smart Servo Package" (→ pag. 56).

6.8

P2-01 Vooraf ingesteld toerental 1
Invoerbereik: –P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Wordt ook voor de snelheid in tipbedrijf + en tipbedrijf – gebruikt.

6.9

P2-05 Vooraf ingesteld toerental 5
Invoerbereik: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Wordt ook voor de zoeksnelheid bij de referentiebeweging gebruikt.

6.10

P2-06 Vooraf ingesteld toerental 6
Invoerbereik: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Wordt ook voor de verlaatsnelheid bij de referentiebeweging gebruikt.
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P2-21 Schaleringsfactor weergave
Invoerbereik: –30000 – 0.000 – 30000
Stel P2-21 in op een negatieve waarde om de omkering van de motordraairichting te
activeren. De omkering van de motordraairichting wordt uitgelezen door de SEW-controller en dan hierin uitgevoerd. Daarom moet de SEW-controller na wijziging van deze
parameter opnieuw worden gestart.
Het omkeren van de motordraairichting bij niet-SEW-besturingen kan worden gerealiseerd door de setpointaansluiting en de gebruikte incrementele encodersimulatie te
verwisselen.

6.12

LTX-functieparameters (niveau 3)

6.12.1 P8-01 Gesimuleerde encoderschalering
Invoerbereik: 1, 2, 4, 8
P8-01 × signaalperioden van de encoder per motoromwenteling = uitvoerperioden per
motoromwenteling
Bij P8-01 = 1 komen de gesimuleerde encoderimpulsen per omwenteling direct overeen
met het encodersysteem (xx0H = 128 imp; xx1H = 1024 imp). Meer informatie vindt u in
het hoofdstuk "Instelling van de toerentalregeling" (→ pag. 38).
6.12.2 P8-02 Impulsen per omwenteling voor ingang Puls/Richting A/B-fase
Invoerbereik: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 legt de interpretatie van de impulsen op de LTX-module-ingang X14 per motoromwenteling vast. Elke positieve en negatieve flank van het ingangsignaal wordt als een
increment verwerkt. De aankomende impulsen worden direct opgenomen in de positieregeling. Zie paragraaf "Instelling van de positieregeling" (→ pag. 39).
Voorbeeld:
Als P8-01 op "1" wordt gezet en P8-02 op "256", wordt met de hardwarebedrading
tussen de simulatie-uitgang van de master en de impulsingang van de slave-aandrijving
een 1:1 master-slave-positiekoppeling gemaakt. De mastermotor moet hiervoor een
xK0H-encoder hebben. De slavemotor mag een willekeurige encoder hebben.
6.12.3 P8-03 / P8-04 Activeringsdrempel voor volgfouten
Invoerbereik: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Invoerbereik: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 bevat de activeringsdrempel voor een volgfout. De volgfout wordt direct vóór de
positieregelaar berekend. Zet P8-03 en P8-04 op "0" om volgfouten te deactiveren.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Instelling van de positieregeling" (→ pag. 39).
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LTX-functieparameters (niveau 3)
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P8-05 Referentiebeweging
Invoerbereik: 0, 1, 2 – 6, 7
Het doel van een referentiebeweging is om de aandrijving en zijn positie-informatie te
refereren / af te stemmen met de opbouw van de machine. Bij een referentiebeweging
wordt het reële nulpunt van de aandrijving bepaald. Met deze waarde worden dan de
voor de positionering benodigde trajecten gedefinieerd.
P8-05 bevat de referentiebewegingsmodus en de ingestelde referentiepositie.
P8-05 Referentiebeweging
0

Geen referentiebewging; alleen bij een vrijgegeven aandrijving

1

Nulimpuls bij negatieve bewegingsrichting

2

Nulimpuls bij positieve bewegingsrichting

3

Einde van de referentienok negatieve bewegingsrichting

4

Einde van de referentienok positieve bewegingsrichting

5

Geen referentiebewging; alleen zonder vrijgegeven aandrijving

6

Vaste aanslag; positieve bewegingsrichting

7

Vaste aanslag; negatieve bewegingsrichting

Uitgaande van het door de referentiebeweging gevonden referentiepunt kan met de
referentie-offset P8-11 / P8-12 het nulpunt van de machine verschoven worden.
Indien tijdens de referentiebeweging een hardware-eindschakelaar bereikt werd en het
referentiepunt nog niet gevonden is, keert de aandrijving om en zet zij de referentiebeweging in de andere richting voort. Bij absolute Hiperface®-encoders is de status "gerefereerd" altijd ingesteld. Deze status wordt alleen tijdens een referentiebeweging teruggezet. Indien de referentiebeweging wordt afgebroken, blijft de status "niet gerefereerd"
staan.
Neem bij de beslissing of op de referentienok of de nulimpuls gerefereerd moet worden
de volgende punten in acht:
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•

De nulimpuls wordt verschoven als de motor vervangen wordt.

•

De referentienok kan door veroudering en slijtage of schakelhysterese onnauwkeurig worden.
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kVA
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f

n

6

P Hz

Verklaring van de symbolen bij de afbeeldingen "Typen referentiebewegingen"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Referentiepunt
Nulpunt van de machine
Referentienok
Hardware-eindschakelaar
Vaste aanslag

Geen referentiebewging; alleen bij een vrijgegeven aandrijving

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Stilstand
P8-11 / P8-12 Referentie-offset

Het referentiepunt is de actuele positie. Dit type referentiebeweging is zinvol bij absolute
encoders en aandrijvingen die in stilstand gerefereerd moeten worden. Zo kan bijvoorbeeld de positie van een as op "nul" worden hezet als de aandrijving zich op het nulpunt
van de machine bevindt. De as kan handmatig naar de referentiepositie worden
verplaatst.
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Nulimpuls bij
negatieve
bewegingsrichting

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Verlaatsnelheid
P8-11 / P8-12 Referentie-offset

Het referentiepunt is de eerste nulimpuls (negatief) van de startpositie van de referentiebeweging. Een referentienok is niet noodzakelijk. Alleen P2-06 Verlaatsnelheid wordt
voor referentiebewegingen gebruikt.
Nulimpuls bij positieve bewegingsrichting
"Nulimpuls bij positieve bewegingsrichting" gedraagt zich omgekeerd t.o.v. "Nulimpuls
bij negatieve bewegingsrichting". Zie het hoofdstuk "Nulimpuls bij negatieve bewegingsrichting" (→ pag. 52).
Einde van de
referentienok
negatieve
bewegingsrichting
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Zoeksnelheid
P2-06 Verlaatsnelheid
P8-11 / P8-12 Referentie-offset

Het referentiepunt is het negatieve einde van de referentienok.
Zet P1-15 of P1-17 op de ingangsfunctie "Referentienok". Meer informatie vindt u in de
volgende hoofdstukken:
•

P1-15 Binaire ingang functiekeuze, LTX-specifieke parameters (→ pag. 44)

•

P1-17 Smart-Servo-bedrijf (→ pag. 47)

De referentiebeweging start met de zoeksnelheid in negatieve draairichting tot de eerste
positieve flank van de referentienok. Nadat de referentienok herkend is, wordt omgeschakeld naar de verlaatsnelheid.
Het referentiepunt is dan de neergaande flank (negatief einde) van de referentienok.
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Einde van de
referentienok
positieve bewegingsrichting

kVA

i

f

n

6

P Hz

"Einde van de referentienok positieve bewegingsrichting" gedraagt zich omgekeerd
t.o.v. "Einde van de referentienok negatieve bewegingsrichting". Zie het hoofdstuk
"Einde van de referentienok negatieve bewegingsrichting" (→ pag. 52).

Geen referentiebeweging; alleen
zonder vrijgegeven
aandrijving

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Stilstand
P8-11 / P8-12 Referentie-offset

Het referentiepunt is de actuele positie. Dit type referentiebeweging is zinvol bij absolute
encoders en aandrijvingen die in stilstand gerefereerd moeten worden. Zo kan bijvoorbeeld de positie van een as op "nul" worden hezet als de aandrijving zich op het nulpunt
van de machine bevindt. De as kan handmatig naar de referentiepositie worden
verplaatst.
Vaste aanslag;
positieve
bewegingsrichting

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Verlaatsnelheid
P8-11 / P8-12 Referentie-offset

Referentiepunt is de positieve vaste aanslag. Hierbij moet de machine zo geconstrueerd
zijn dat de vaste aanslag niet beschadigd raakt bij een botsing met de betreffende
snelheid.
De referentiebeweging start in positieve draairichting. De referentiebeweging begint met
de verlaatsnelheid.
Het koppel (parameter P8-14 Koppel voor vaste aanslag) wordt bij de vaste aanslag in
stand gehouden.
Vaste aanslag;
negatieve bewegingsrichting

"Vaste aanslag; negatieve bewegingsrichting" gedraagt zich omgekeerd t.o.v. "Vaste
aanslag; positieve bewegingsrichting". Zie het hoofdstuk "Vaste aanslag; positieve
bewegingsrichting" (→ pag. 53).
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6.12.5 P8-06 Positieregelaar proportionele versterking
Invoerbereik: 0.1 – 1 – 400 %
Instelling van de proportionele versterking van de positieregelaar. Hogere waarden
zorgen voor een betere positioneringsnauwkeurigheid. Een te hoge waarde kan instabiliteit of zelfs een fout wegens overstroom veroorzaken. Voor toepassingen die de
beste regeling vereisen: de waarde wordt aangepast aan de aangesloten belasting door
de waarde beetje bij beetje te verhogen en daarbij de actuele snelheid van de belasting
te bekijken. Dit proces wordt zo lang voortgezet tot de gewenste dynamiek bereikt is,
zonder of met slechts weinig overschrijdingen van het regelbereik, waarbij de uitgangssnelheid groter is dan het setpoint.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Instelling van de positieregeling" (→ pag. 39).
6.12.6 P8-07 Flank detectie-ingang

P8-07

Detectie-ingang 1

Detectie-ingang 2

0

Positieve flank

Positieve flank

1

Negatieve flank

Positieve flank

2

Negatieve flank

Negatieve flank

3

Positieve flank

Negatieve flank

P8-07 defineert de activeringsrichting voor beide detectie-ingangen op aansluiting X14.
Filter voor stuiterende schakelaars:
Echte trigger

Foute trigger
3 ms

AAN

Foute trigger

Echte trigger
3621829771

Nadat een detectie-ingang met een positieve flank is geactiveerd, is deze ingang gedurende 3 ms geblokkeerd. Er is geen filter voor de activering van een detectie-ingang met
een negatieve flank. Stuiterende detectie-ingangen behoren in positieve richting te
werken.
Met snelle initiatoren is het mogelijk een nauwkeurigheid van 1 ms voor de positie van
de detectie-ingang te behalen.
Bijvoorbeeld: bij een processnelheid van 1 m/s kan een nauwkeurigheid van 1 mm voor
de positie van de detectie-ingang worden behaald.
De functie van de detectie-ingang kan alleen door SEW-besturingen worden gebruikt.
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6.12.7 P8-09 Versterking vooruitsturing van de snelheid
Invoerbereik: 0.0 - 100 - 400 %
Deze parameter versterkt de afleiding van het positiesetpoint. De standaardinstelling
mag niet worden gewijzigd. Alleen als de afgeleide positiesetpoints geen stabiel signaal
leveren, mag deze parameter worden verkleind. Hierdoor kan het brommen van de
motor worden gereduceerd.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Instelling van de regeling met Drive Startup"
(→ pag. 41).
6.12.8 P8-09 Versterking vooruitsturing van de acceleratie
Invoerbereik: 0.0 - 100 - 400 %
De standaardinstelling mag niet worden gewijzigd. Deze parameter versterkt de afleiding van de vooruitsturing van de acceleratie.
Bij zeer snelle positioneringen (< 100 ms) met de positioneerkwaliteit van SEW-besturingen kan het handig zijn om de positievolgfout binnen een integrator te verkleinen door
deze parameter te vergroten.
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Instelling van de regeling met Drive Startup"
(→ pag. 41).
6.12.9 P8-11, P8-12 Positie referentie-offset
Invoerbereik: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [incrementen] P8-11 Low Word;
216 = 1 omwenteling
Invoerbereik: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [omwentelingen] P8-12 High Word
De parameters P8-11 en P8-12 bevatten de referentie-offset die op de actuele positie
aan het einde van de referentiebeweging wordt gezet. Meer informatie vindt u in het
hoofdstuk "P8-05 Referentiebeweging" (→ pag. 50).
6.12.10 P8-14 Koppel voor vaste aanslag
Invoerbereik: 0.1 – 100 – 400% [P1-08]
De koppelstroom voor een referentiebeweging tegen een vaste aanslag is P8-14 ×
P1-08. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "P8-05 Referentiebeweging" (→ pag. 50).
6.12.11 P8-15 Toerental- en positieregelaar Autotune
In voorbereiding.
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7

i

f

n

Technische gegevens en maatschetsen
Omgeving

P Hz

7

Technische gegevens en maatschetsen

7.1

Omgeving

7.2

7.3

Omgevingstemperatuur

–10 tot 50°C

Beschermingsgraad van de
standaardbehuizing

IP20

Technische gegevens X14-applicatieaansluiting
Binaire ingang 11 – binaire uitgang 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

DC 24 V nominale waarde
DC 11 – 30 V voor logica 1
DC 30 V max. ingang

Analoge ingang 11
(AI11)

DC –10 tot 10 V, max. ingang DC 30 V, 12-bits met
voorteken, reactietijd < 2 ms

Impulsingang 1 – impulsingang 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maximumfrequentie 200 kHz
Ingang is RS422-conform en niet geschikt voor HTL
(geen aansluiting van 24V-signalen mogelijk).
Maximumspanning van –10 tot 15 V tussen PI1, /PI1, PI2,
/PI2 en 0 V
Nominaal bedrijfsniveau van DC ± 6 V differentieel en
minimaal DC ± 2 V differentieel

Uitgangen encodersimulatie
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Uitgang max. 5 V

Massatraagheden van de CMP-motoren in de Smart Servo Package
Voor de juiste instelling van de parameter P1-22 Traagheid motorbelasting is het massatraagheidsmoment van de gebruikte motor vereist. De volgende twee tabellen laten
de massatraagheden van de motoren CMP40, 50 en 63 zien, met en zonder rem.

7.3.1

CMP-servomotoren, toerentalklasse 4500 rpm

Type

56

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SM1

0.15

CMP50S / KY / AK0H / SM1

0.42

CMP50M / KY / AK0H / SM1

0.67

CMP50L / KY / AK0H / SM1

0.92

CMP63S / KY / AK0H / SM1

1.15

CMP63M / KY / AK0H / SM1

1.92

CMP63L / KY / AK0H / SM1

2.69
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7.3.2

i

f

n

7

P Hz

CMP-servomotoren met rem, toerentalklasse 4500 rpm

Type

7.4

kVA

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SB1

0.18

CMP50S / KY / AK0H / SB1

0.48

CMP50M / KY / AK0H / SB1

0.73

CMP50L / KY / AK0H / SB1

0.98

CMP63S / KY / AK0H / SB1

1.49

CMP63M / KY / AK0H / SB1

2.26

CMP63L / KY / AK0H / SB1

3.03

MOVITRAC® LTX maatschets

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

De volgende maatschets laat de MOVITRAC® LTX zien. Alle maten worden in mm (in)
vermeld.

60.5 (23.82)

3575499531
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