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Anvendelse af denne vejledning

1

Vigtige anvisninger

1.1

Anvendelse af denne vejledning
Vejledningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige oplysninger om
installation, idrifttagning, drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der
arbejder med installation, idrifttagning og servicering af produktet.
Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har
ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på
anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for
information kontaktes SEW-EURODRIVE.

1.2

Sikkerhedsanvisningernes opbygning
Overholdelsen af den medfølgende vejledning er en forudsætning for:
•

fejlfri drift

•

garantiens dækning

Læs derfor betjeningsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug!
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Betjeningsvejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af apparatet.
1.2.1

Signalordenes betydning
Nedenstående skema viser trininddeling og betydning af signalord til sikkerhedsanvisninger, advarsler om materielle skader og andre anvisninger.
Signalord

4

Betydning

Følger af manglende overholdelse

FARE!

Umiddelbar fare

Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Mulig farlig situation

Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulig farlig situation

Mindre kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulige materielle skader

Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser

BEMÆRK

Nyttig anvisning eller nyttigt tip.
Gør det lettere at anvende systemet.
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1.2.2

1

De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisningers opbygning
De afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en særlig handling, men
for flere handlinger inden for et tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en
generel eller en specifik fare.
Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning:

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

Foranstaltning/-er til afværgelse af faren.

Her vises der et eksempel på en afsnitsrelevant sikkerhedsanvisning:

ADVARSEL!
Nedstyrtning af den svævende last.
Død eller alvorlige kvæstelser.
•
•

1.2.3

Ophold under svævende last er forbudt.
Sørg for at afsikre farezonen.

Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger
De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før
den farlige aktivitet.
Her vises den formelle opbygning at en integreret sikkerhedsanvisning:
•

SIGNALORD Faretype og -kilde.
Mulige følger af manglende overholdelse af anvisningerne.
– Foranstaltning/-er til afværgelse af faren.

Her vises der et eksempel på en integreret sikkerhedsanvisning:
•

FARE! Fare for at komme i klemme, hvis motoren genstarter ved et uheld.
Død eller alvorlige kvæstelser.
– Sørg for, at motoren er spændingsfri.
– Sikr motoren mod utilsigtet genstart.
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1

Garantikrav

1.3

Garantikrav
Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne MOVITRAC®LTP-B-vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle
garantikrav kan gøres gældende. Vejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug!
Sørg for, at en læsbar udgave af vejledningen er tilgængelig for de ansvarlige for
anlægget og driften samt for personer, der arbejder med anlægget på eget ansvar.

1.4

Ansvarsfraskrivelse
Det er en grundforudsætning for at sikre driften og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at denne vejledning følges. SEW-EURODRIVE påtager sig intet
ansvar for person, og tingsskader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af
manglende overholdelse af betjeningsvejledningen. Erstatning for mangler er udelukket
i disse tilfælde.

1.5

Ophavsret
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre
former for udnyttelse er forbudt.

1.6

Anden gældende dokumentation
Dette dokument er et tillæg til driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B. Dette dokument
må kun anvendes sammen med driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Produktnavne og varemærker
De mærker og produktnavne, der nævnes i vejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed.
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2

Opbygning

2.1

MOVITRAC® LTX

2

Nedenstående illustration viser servomodulet MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

X14 applikationstilslutning
X13 tilslutning af motorencoder
Låsetap
Stopknap

2.2

Typebetegnelse

2.2.1

Eksempel på typeskilt
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
Produktionsstatus
Variant
Sekundær funktion

H = hiperface

Primær funktion

X = servomodul

Mærke, der kendetegner det ekstra LT-modul
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Installation af MOVITRAC® LTX

3

Mekanisk installation
•

BEMÆRK
Motorkablerne kan kun tilsluttes, når MOVITRAC®-LTX-modulet ikke er tilsluttet,
da motortilslutningerne kan være dækket af LTX-modulet.

3.1

Installation af MOVITRAC® LTX
Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre MOVITRAC® LTP-B til MOVITRAC®
LTX:
1. Fjern sikkerhedsafskærmningen fra LTX-stikpladsen.

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. Isæt forsigtigt LTX-servomodulet. Skub LTX-modulerne ensartet ind i stikpladsen for
at undgå at beskadige kontakterne.

3551073931
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3

3. Tryk på stopknap [1] for at sikre LTX-servomodulet.

[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] Stopknap
[2] Låsetap

3.2

Fjern MOVITRAC® LTX
LTX-servomodul fjernes ved at trykke låsetappen [2] ind mod stikpladsen for at frigøre
stopknappen [1].

[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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Fjern MOVITRAC® LTX

4

Elektrisk installation
Dette kapitel beskrives ledningsføringen til følgende tilslutninger:
•

hovedklemmer

•

relæklemmer

•

motorencoder X13

•

applikationstilslutning X14

Ledningsføringen til hovedklemmerne og applikationstilslutningen afhænger af
motorens driftstype. Motoren har som standard følgende driftstyper:
•

tastaturtilstand

•

klemmedrift

•

ekstern styring

•

drift med SEW-styring

•

drift via gateway

Det er et krav, at ledningsføringen udføres afhængigt af driftstype for at sikre korrekt
funktion. De forskellige mulige ledningsføringer beskrives derfor i forskellige underkapitler.
Det anbefales først at udføre enkel idrifttagning, da dette kapitel henviser til det pågældende underkapitel for ledningsføringen afhængigt af den valgte driftstype.
Ledningsføringen til tilslutning X13 til motorencoderen og relæklemmerne er ens for alle
driftstyper. Derfor beskrives ledningsføringen til disse 2 tilslutninger kun en gang.
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4.1

Oversigt over signalklemmerne til tastaturtilstand

4.1.1

Hovedklemmer

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 og IP55

3614563083

Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger:
Klemmenr.

Signal

Funktion
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (fast)

Beskrivelse

1

+24 V

Udgang +24 V reference- Ref. til aktivering af DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
spænding

2

DI1

Frikobling

3

DI2

i.t.1)

4

DI3

i.t.1)

5

+10 V

i.t.1)

10 V ref. til analogindgang
(pot.-forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale (pot.-forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

Positiv logik
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V
"Logisk 0" indgangsspændingsområde: DC 0 – 2 V
Kompatibel med plc-krav, når der er sluttet 0 V til
klemme 7 eller 9.

9

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

10

AI2 / DI5

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Sluttrinsfrikobling

13

PSE–

+24 V skal være forbundet med PSE+
GND skal være forbundet med PSE–

1) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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Oversigt over signalklemmerne til tastaturtilstand

4.1.2

Konfiguration til applikationstilslutning X14
Klemmenr.

Signal

Funktion
P1-17 = 1 (fast)

Stiktype
X14

11)

DI11

i.t.2)

21)

DI12

i.t.2)

1)

DI13

i.t.2)

DI14 /
AI11

i.t.2)

51)

PI1

i.t.2)

61)

/PI1

i.t.2)

71)

PI2

i.t.2)

81)

/PI2

i.t.2)
i.t.2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

10

/A

i.t.2)

11

B

i.t.2)

12

/B

i.t.2)

13

Z

i.t.2)

14

/Z

i.t.2)

15

D-sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmekonfigurationen afhænger af parameterindstillingerne
2) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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4.2

Oversigt over signalklemmerne til klemmedrift
(intern rampestyring af LTP uden styring/gateway)

4.2.1

Hovedklemmer

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 og IP55

3616350731

Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger:
Klemmenr.

Signal

Funktion
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (fast)

Beskrivelse

1

+24 V

Udgang +24 V referencespænding

Ref. til aktivering af DI1 – DI3 (maks. 100 mA)

2

DI1

Frikobling

3

DI2

i.t.1)

4

DI3

i.t.1)

Positiv logik
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V
"Logisk 0" indgangsspændingsområde: DC 0 – 2 V
Kompatibel med plc-krav, når der er sluttet 0 V til
klemme 7 eller 9.

5

+10 V

Udgang +10 V referencespænding

10 V ref. til analogindgang
(pot.-forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Analogindgang (12 bit)
Referenceomdrejningstal

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale (pot.-forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

9

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

10

AI2 / DI5

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Sluttrinsfrikobling

13

PSE–

+24 V skal være forbundet med PSE+
GND skal være forbundet med PSE–

1) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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Oversigt over signalklemmerne til klemmedrift

4.2.2

Konfiguration til applikationstilslutning X14
Klemmenr.

Signal

Funktion
P1-17 = 1 (fast)

Stiktype

X14

9

15

1

8

11)

DI11

i.t.2)

21)

DI12

i.t.2)

31)

DI13

i.t.2)

41)

DI14 /
AI11

i.t.2)

51)

PI1

i.t.2)

6

1)

/PI1

i.t.2)

7

1)

PI2

i.t.2)

8

1)

/PI2

i.t.2)

9

A

i.t.2)

10

/A

i.t.2)

11

B

i.t.2)

12

/B

i.t.2)

13

Z

i.t.2)

14

/Z

i.t.2)

15

D-sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmekonfigurationen afhænger af parameterindstillingerne
2) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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4.3

Oversigt over signalklemmerne til eksterne styringer

4.3.1

Hovedklemmer

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 og IP55

3614563083

Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger:
Klemme- Signal
nr.

Funktion
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (fast)

Beskrivelse

1

+24 V

Udgang +24 V reference- Ref. til aktivering af DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
spænding

2

DI1

Frikobling

3

DI2

i.t.1)

4

DI3

i.t.1)

5

+10 V

i.t.1)

10 V ref. til analogindgang
(pot.-forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale (pot.-forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

Positiv logik
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V
"Logisk 0" indgangsspændingsområde: DC 0 – 2 V
Kompatibel med plc-krav, når der er sluttet 0 V til
klemme 7 eller 9.

9

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

10

AI2 / DI5

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Sluttrinsfrikobling

13

PSE–

+24 V skal være forbundet med PSE+
GND skal være forbundet med PSE–

1) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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Oversigt over signalklemmerne til eksterne styringer

4.3.2

Konfiguration til applikationstilslutning X14

±10 V referencepotentiale og
encodersimulation

Klemmenr.

Signal

Funktion
P1-17 = 5

Funktion
P1-17 = 6

Stiktype

X14
11)

DI11

2

1)

3

1)

41)

9

15

1

8

–

Endestop venstre

DI12

–

Endestop højre

DI13

Hurtig referenceknast til referenceringsindgang

DI14 /
AI11

Hurtig + –10 V-signalindgang for
referenceomdrejningstal

51)

PI1

–

61)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

–

D-sub 15-polet
(male)

9

A

Encodersimulation udgang A

10

/A

Encodersimulation udgang /A

11

B

Encodersimulation udgang B

12

/B

Encodersimulation udgang /B

13

Z

Encodersimulation Z

14

/Z

Encodersimulation /Z

15

0V

1) Klemmekonfigurationen afhænger af parameterindstillingerne

Interface
puls/retning eller
A/B-fase

Klemme

Signal

Funktion
P1-17 = 5

Funktion
P1-17 = 6

Stiktype

X14
1)

1

DI11

–

21)

DI12

–

3

9

1

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

1)

/PI1

Indgang \puls

Indgang \A-fase

71)

PI2

Indgang retning

Indgang B-fase

81)

/PI2

Indgang \retning

Indgang \B-fase

6

15

8

1)

Indgang puls

9

A

i.t.2)

10

/A

i.t.2)

11

B

i.t.2)

12

/B

i.t.2)

13

Z

i.t.2)

14

/Z

i.t.2)

15

Indgang A-fase

D-sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmekonfigurationen afhænger af parameterindstillingerne Indgangen er RS422-konform og ikke HTLkompatibel (tilslutning af 24 V-signaler ikke mulig). Maksimal spænding på –10 til 15 V mellem PI1, /PI1,
PI2, /PI2 og 0 V. Nominelt driftsniveau DC ± 6 V differentiel og minimal DC ± 2 V differentiel.
2) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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Nedenstående illustration viser motorens adfærd afhængigt af indstillingen af parameteren P1-17 og signalrækkefølgen.
P1-17

Negativ retning (CCW)

Indgang A/B-fase
P1-17 = 8

t1

[1]

Positiv retning (CW)

t2

t1

[1]
A

+ 2.5 V

A

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

Indgang puls/retning
P1-17 = 7

[2]
Puls

Retning

t1, t2
tv
tON

+ 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 "
Retning

[2]

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

De illustrerede signaler A eller B er de deraf resulterende signaler/spændingsværdier mellem
A (PI1) og /A (/PI1) eller B (PI2) og /B (/PI2).
De illustrerede signaler puls og retning er de deraf resulterende signaler/spændingsværdier mellem
puls (PI1) og /puls (/PI1) eller retning (PI2) og /retning (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10 %
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs
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4.4

Oversigt over signalklemmerne til SEW-styringer

4.4.1

Hovedklemmer

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

3616834059

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 og IP66 profil 2

AO 2 / DO 2

IP20 og IP55 profil 1

3616835979

Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger:
Klemme- Signal
nr.

Funktion
Profil 1

Funktion
Profil 2

Beskrivelse

P1-12 = indstilles automatisk
P1-15 = indstilles automatisk
1

+24 V

Udgang +24 V
Udgang +24 V
Ref. til aktivering af DI1 – DI3 (maks.
referencespænding referencespænding 100 mA)

2

DI1

Start

Start

3

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Referenceknast

Referenceknast

5

+10 V

i.t.1)

i.t.1)

10 V ref. til analogindgang
(pot.-forsyning +, 10 mA maks.,
1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.t.1)

Endestop +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indg.-spændingsområde:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale
(pot.-forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.t.1)

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

9

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

10

AI2 / DI5

i.t.1)

Endestop –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

i.t.1)

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Sluttrinsfrikobling

Sluttrinsfrikobling

+24 V skal være forbundet med PSE+

13

PSE–

Positiv logik
"Logisk 1" indg.-spændingsområde:
DC 8 – 30 V
"Logisk 0" indg.-spændingsområde:
DC 0 – 2 V
Kompatibel med plc-krav, når der er
sluttet 0 V til klemme 7 eller 9.

GND skal være forbundet med PSE–

1) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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4.4.2

Konfiguration til applikationstilslutning X14

Klemmenr.

Signal

Funktion
P1-17 = 1 (fast)

Stiktype

X14
11)

DI11

i.t.2)

21)

DI12

i.t.2)

1)

DI13

Berøringsføler 1

41)

DI14 /
AI11

Berøringsføler 2

51)

PI1

i.t.2)

1)

/PI1

i.t.2)

71)

PI2

i.t.2)

1)

/PI2

i.t.2)

9

A

i.t.2)

10

/A

i.t.2)

11

B

i.t.2)

12

/B

i.t.2)

13

Z

i.t.2)

14

/Z

i.t.2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmekonfigurationen afhænger af parameterindstillingerne
2) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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4.5

Oversigt over signalklemmerne til SEW-gateways

4.5.1

Hovedklemmer

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 og IP55

3614563083

Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger:
Klemme- Signal
nr.

Funktion
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (fast)

Beskrivelse

Udgang +24 V
referencespænding

Ref. til aktivering af DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
Positiv logik
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V
"Logisk 0" indgangsspændingsområde: DC 0 – 2 V
Kompatibel med plc-krav, når der er sluttet 0 V til
klemme 7 eller 9.

1

+24 V

2

DI1

Frikobling

3

DI2

i.t.1)

4

DI3

i.t.1)

5

+10 V

i.t.1)

10 V ref. til analogindgang
(pot.-forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale (pot.-forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

9

0V

0 V referencepotentiale

0 V referencepotentiale

10

AI2 / DI5

i.t.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

i.t.1)

0 - 10 V, 20 mA analog
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Sluttrinsfrikobling

+24 V skal være forbundet med PSE+

13

PSE–

GND skal være forbundet med PSE–

1) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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4.5.2

Konfiguration til applikationstilslutning X14

Klemmenr.

Signal

Funktion

Stiktype
X14

11)

DI11

i.t.2)

21)

DI12

i.t.2)

1)

DI13

i.t.2)

41)

DI14 /
AI11

i.t.2)

51)

PI1

i.t.2)

1)

/PI1

i.t.2)

71)

PI2

i.t.2)

1)

/PI2

i.t.2)

9

A

i.t.2)

10

/A

i.t.2)

11

B

i.t.2)

12

/B

i.t.2)

13

Z

i.t.2)

14

/Z

i.t.2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmekonfigurationen afhænger af parameterindstillingerne
2) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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Oversigt over relæklemmerne og X13

4.6.1

Oversigt over relæklemmer til alle driftstyper

Relæudgang 1
referencepotentiale
Relæudgang 1
sluttekontakt
Relæudgang 1
brydekontakt
Relæudgang 2
referencepotentiale
Relæudgang 2
sluttekontakt

4.6

14

15

16

17

18

3003612555
Klemmenr.

4.6.2

Signal

Beskrivelse

14

Relæudgang 1 reference

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

15

Relæudgang 1 sluttekontakt

16

Relæudgang 1 brydekontakt

17

Relæudgang 2 reference

18

Relæudgang 2 sluttekontakt

Tilslutningskonfiguration til X13 motorencoder til alle driftstyper

Klemmenr.

Funktion

Stiktype

X13

15

9

8

1

1

Signalspor A (cos+)

2

Signalspor B (sin+)

3

i.t.1)

4

DATA+

5

i.t.

6

KTY–

7

i.t.1)

8

DGND

9

Signalspor A_N (cos–)

10

Signalspor B_N (sin–)

11

i.t.1)

12

DATA–

13

i.t.

14

KTY +

15

Us

D-sub 15-polet
(female)

1) Der skal ikke tilsluttes noget kabel
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Idrifttagning

5.1

Brugerinterface

5.1.1

Tastatur
MOVITRAC® LTP-B er som standard udstyret med et tastatur, så den kan anvendes og
indstilles uden brug af ekstra apparater.
Tastaturet har 5 taster med følgende funktioner:
Start (udfør)

•
•

Frikobler motoren
Vender omdrejningsretningen, når den bidirektionale tastaturtilstand er aktiveret

Stop/reset

•
•

Stopper motoren
Kvitterer for en fejl

Navigation

•
•
•

Viser oplysninger i realtid
Hold denne knap inde for at skifte til parameter-redigeringsfunktionen eller for at forlade denne funktion
Gemmer parameterændringer

Op

•
•

Øger omdrejningstallet i realtidstilstand
Øger parameterværdierne i parameterændringstilstand

Ned

•
•

Reducerer omdrejningstallet i realtidstilstand
Reducerer parameterværdierne i parameterændringstilstand

Tastaturets start- og stoptaster er deaktiverede, når parametrene er nulstillet til
fabriksindstillingerne. Tasterne "Start"/"Stop" på tastaturet frikobles til brug ved at indstille P1-12 til 1 eller 2. Se driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B, kapitlet "Parametergruppe 1: Standardparametre" .
Menuen for parameterændring kan kun åbnes ved at trykke på "navigation"-tasten. Hold
tasten inde (> 1 sekund) for at skifte mellem menu for parameterændring og realtidsvisning (motorens driftstilstand/omdrejningstal). Tryk kort på tasten (< 1 sekund) for at
skifte mellem driftsomdrejningstal og driftsstrøm i den kørende enhed.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Visning
Start
Stop/reset

[4]
[5]
[6]

Navigation
Op
Ned

BEMÆRK
Tryk på tasterne "op", "ned" og "stop/reset" samtidig i > 2 sek. for at nulstille apparatet til fabriksindstillingerne. Nu vises teksten "P-deF" på displayet.
Tryk på "stop/reset"-tasten igen for at kvittere for ændringen og nulstille frekvensomformeren.
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Udvidede tastekombinationer
Funktion

Apparatet viser...

Tryk...

Resultat

Eksempel

Hurtigvalg af parametergrupper1)

Px-xx

Tasterne "Navigation" +
"Op"

Den næste, højere parametergruppe vælges

•
•
•

Px-xx

Tasterne "Navigation" +
"Ned"

Den næste, lavere parametergruppe vælges

•
•

Displayet viser "P1-10"
Tryk på tasterne "Navigation" +
"Op"
Nu viser displayet "P2-01"

•

Displayet viser "P2-26"
Tryk på tasterne "Navigation" +
"Ned"
Nu viser displayet "P1-01"
Displayet viser "P1-10"
Tryk på tasterne "Op" + "Ned"
Nu viser displayet "P1-01"

Valg af laveste
gruppeparameter

Px-xx

Tasterne "Op" + "Ned"

Den første parameter
i en gruppe vælges

•
•
•

Indstilling af
parameter til
laveste værdi

Numerisk værdi
(ved ændring af en
parameterværdi)

Tasterne "Op" + "Ned"

Parameteren indstilles til
laveste værdi

Ved ændring af P1-01:
• Viser displayet "50.0"
• Tryk på tasterne "Op" + "Ned"
• Nu viser displayet "0.0"

Ændring af enkelte
cifre i en parameterværdi

Numerisk værdi
(ved ændring af en
parameterværdi)

Tasterne "Stop/reset" +
"Navigation"

De enkelte parametercifre kan ændres

Ved indstilling af P1-10:
• Viser displayet "0"
• Tryk på tasterne "Stop/reset" +
"Navigation"
• Nu viser displayet "_0"
• Tryk på tasten "Op"
• Nu viser displayet "10"
• Tryk på tasterne "Stop/reset" +
"Navigation"
• Nu viser displayet "_10"
• Tryk på tasten "Op"
• Nu viser displayet "110"
osv.

1) Adgang til parametergrupper skal være aktiveret ved at indstille P1-14 til "101".

5.1.2

Visning
Alle enheder er udstyret med et 6-cifret 7-segment-display, som kan anvendes ved
overvågning af driftsfunktionerne og indstilling af parametrene.
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5.2

Enkel idrifttagning af MOVITRAC® LTX
Nedenstående illustration viser MOVITRAC® LTP-B uden og med isat LTX-servomodul.
[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]

Netklemmer
Hurtig hjælp
Visning
Tastatur
Hovedklemmer
Relæklemmer
Tilslutning til motor og bremsechopper

Tillæg til driftsvejledningen – MOVITRAC® LTX-servomoduler

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

Låsetap
Stopknap
X14 applikationstilslutning
X13 tilslutning til motorencoder
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5.2.1

Grundliggende ledningsføring og indstillinger før driftstypespecifik idrifttagning
•

Slut CMP-motoren til motortilslutningsklemmerne [7] med et SEW-specialmotorkabel.

•

Hvis der skal tilsluttes en CMP-bremsemotor, skal der anvendes et SEW-specialbremsemotorkabel og en bremseensretter af typen BMV. Bremsens ledningsføring
skal udføres som vist på nedenstående eldiagram.

[6]
PE U

14 15 16 17 18

[7]
V W

(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV
+

[12]

DC 24 V

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

•

Relæklemmer
Tilslutning til motor og bremsechopper
Integreret motorbremse (ekstraudstyr)

Slut motorencoderen til tilslutningen til motorencoder X13 [11] på LTX-enheden med
et SEW-specialencoderkabel.

•

ADVARSEL! Fare ved utilsigtet genstart.
Motoren kan starte, når frekvensomformeren sluttes til elnettet.
– Uafhængigt af den valgte driftstype skal hovedklemmernes [5] kontakt 12 og 13
være afbrudt.

•

Slut frekvensomformeren til elnettet ved at tilslutte netklemmerne [1].

•

Tænd for frekvensomformeren.

•

Gendan om nødvendigt fabriksindstillingerne for frekvensomformeren. Det gøres
ved at trykke på tasterne "stop", "op" og "ned" i 5 sekunder, til der står "P-Def" på
displayet. Bekræft ved at trykke på "stop"-tasten.

•

Kontrollér, om den rigtige CMP-motor vises i parameter P1-16.

•

Hvis P1-16 = "in-syn", eller der ikke er adgang til denne parameter, har motorencoderen ikke noget gyldigt elektronisk typeskilt. Uden et gyldigt elektronisk typeskilt
skal motortypen indstilles manuelt.
Manuel indstilling af motortypen:
•

Indstil P1-14 til "1" for fri adgang til parameter P1-16 til P1-22

•

Indstil P1-16 til den tilsluttede motortype.

•

Indstil P1-18 til "1" for at aktivere den termiske motorbeskyttelse med KTY.

•

BEMÆRK
Denne funktion understøtter kun motorer af typen Smart Servo Package.
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•

Når den korrekte motor er indstillet, enten automatisk eller manuelt, er motoren taget
i drift.

•

Motorens overbelastningsbeskyttelse er indstillet til "250 %" for at sikre et højt overbelastningsmoment.

•

Ved anvendelse af et SEW-encoderkabel er termoføler KTY automatisk tilsluttet for
at sikre termisk motorbeskyttelse.

•

Ledningsføringen til hovedklemmernes [5] kontakt 12 og 13 kan nu udføres afhængigt af den valgte driftstype. På den måde kan motoren frikobles. Oplysninger om
elektrisk installation afhængigt af driftstype findes i kapitlet "Elektrisk installation"
(→ side 10) eller i de følgende kapitler, hvor den korrekte ledningsføring afhængigt
af driftstypen beskrives nærmere.
– "Tastaturtilstand (P1-12 = 1 eller 2)" (→ side 28)
– "Klemmedrift (grundindstilling) P1-12 = 0 til LTP-intern rampestyring" (→ side 28)
– "Ledningsføring og idrifttagning med forskellige styringer (ekstern styring og
SEW-styring)" (→ side 29)

•

ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød.
Forkert ledningsføring kan medføre fare som følge af høj spænding, når motoren
eller drevet frikobles.
– Kontrollér, at ledningsføringen passer til:

•

•

den valgte driftstype

•

installations- og ledningsføringsanvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation"

•

installationsog
ledningsføringsanvisningerne
i
"MOVITRAC® LTP-B", kapitlet "Elektrisk installation".

driftsvejledningen

BEMÆRK
Alle motorer af typen Smart Servo Package kan køre med frekvensomformerens
standardparameterindstillinger for omdrejningstal- og positionsregulering. Parameteren kan P1-22 ændres i forbindelse med en første, enkel optimering af reguleringskredsen. Parameteren P1-22 illustrerer forholdet mellem den samlede inerti (Jekst =
Jlast + Jgear) og motorens inerti (Jmot eller Jb-mot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Du kan finde flere muligheder for at optimere omdrejningstal- og positionsreguleringen i kapitlet "Optimering af reguleringskredsen i forskellige driftstyper"
(→ side 37).
Du kan finde yderligere oplysninger om motorinerti i kapitlet "Inerti i CMP-motorer af
typen Smart Servo Package" (→ side 55).
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5.2.2

Tastaturtilstand (P1-12 = 1 eller 2)
For drift i tastaturtilstand:
•

Da den elektriske installation er afhængig af den valgte driftstype, findes anvisningerne vedrørende ledningsføring i kapitlet "Oversigt over signalklemmerne til tastaturtilstand" (→ side 11).

•

Indstil P1-12 til "1" (unidirektional) eller "2" (bidirektional).

•

Tilslut en kortslutningstråd eller en afbryder til mellem klemme 1 og 2 på brugerklemblokken for at frikoble motoren.

•

Tryk derefter på "start"-tasten. Motoren frikobles med 0,0 Hz.

•

Tryk på "op"-tasten for at øge omdrejningstallet eller på "ned"-tasten for at reducere
omdrejningstallet.

•

Tryk på "stop/reset"-tasten for at stoppe motoren.

•

Tryk endnu en gang på "Start"-tasten for at vende tilbage til det oprindelige omdrejningstal.
Hvis bidirektional tilstand er aktiveret (P1-12 = 2), ændres omdrejningsretningen ved
at trykke på "start"-tasten.

•

BEMÆRK
Den ønskede målhastighed kan forindstilles ved at trykke på "stop/reset"-tasten i stilstand. Tryk derefter på "start"-tasten for at accelerere motoren ad en rampe til dette
omdrejningstal.

5.2.3

Klemmedrift (grundindstilling) P1-12 = 0 til LTP-intern rampestyring
For drift i klemmetilstand (grundindstilling):
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•

Da den elektriske installation er afhængig af den valgte driftstype, findes anvisningerne vedrørende ledningsføring i kapitlet "Oversigt over signalklemmerne til klemmedrift" (→ side 13).

•

P1-12 skal være indstillet til "0" (grundindstilling).

•

Slut en afbryder til brugerklemblokken mellem klemme 1 og 2.

•

Slut et potentiometer (1 til 10 k) til mellem klemme 5, 6 og 7, og forbind glidekontakten med pin 6.

•

Etabler en forbindelse mellem klemme 1 og 2 for at frikoble motoren.

•

Indstil omdrejningstallet med potentiometeret.
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5.2.4

Ledningsføring og idrifttagning med forskellige styringer (ekstern styring og SEW-styring)

SEW-styringstilstand

startup tools

startup modes

Tilstand med ekstern styring

Manuel

Tastatur

SEW-gateway-tilstand

CCU

MOVI-PLC®

Gateway

configurable control unit

Motion-Control-styring

(DFP-UOH...)

Tastatur

Tastatur

Tastatur

MS (Drive Startup)
SD-kort

Puls/retning: ± 10 V
med encodersimulation

MS
(Drive Startup)

f.eks.
buspositionering

MS (PLCEditor)

Brugerprogrammerbar

MS (Gateway Configurator)

Hastighedsstyring

9007202885779467

Eksterne styringer, SEW-styringer og gateway-drift bliver beskrevet i de følgende
kapitler.
Ekstern styring

Til drift med ekstern styring:
Indstilling af motorgrænseværdier (gælder alle driftstyper med ekstern styring):
•

Indstil parameteren P1-01 til det ønskede motoromdrejningstals øvre grænseværdi
(Nmaks [o/min]). Når værdierne vises i "Hz", skal motorens nominelle omdrejningstal
i P1-10 indstilles til den tilsluttede motors nominelle nominelle omdrejningstal. P1-01
viser også det maksimale omdrejningstal ved analog drift med ± 10 V, når DC 10 V
er tilsluttet. (For alle motorer af typen Smart Servo Package skal P1-10 være
4.500 o/min). Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B.

•

Indstil P1-03 til den ønskede ønskede accelerationsrampe, der fastlægger den
periode i sekunder, hvor udgangsfrekvensen stiger fra 0 til 50 Hz (AccRamp [sek.]).
De 6-polede CMP-motorer af typen Smart Servo Package skal f.eks. have en
udgangsfrekvens på 150 Hz ved et omdrejningstal på 3.000 o/min. P1-03 skal indstilles til 0,33 sek. for at definere en accelerationsrampe på 3.000 o/min/sek. Du
kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i driftsvejledningen til
MOVITRAC® LTP-B.

•

Indstil P1-04 til den ønskede ønskede decelerations-/stoprampe, der fastlægger den
periode i sekunder, hvor udgangsfrekvensen falder fra 50 til 0 Hz (DecRamp [sek.]).
Følg samme fremgangsmåde som ved P1-03.
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Drift med ±10 V-interface og analogindgang på hovedklemrække (scanningscyklus = 16 ms)
•

Indstil P1-14 til 201 for at få adgang til parametrene i den LTX-specifikke parametergruppe 8.

•

Indstil P1-15 til en af de mulige driftstyper: 22, 23, 24 eller 25.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P1-15 valg af
digitalindgangenes funktion, LTX-specifikke parametre" (→ side 43). På den måde
kan en analog nominel værdi anvendes til at indstille hastigheden ved den første
analogindgang på hovedklemrækken.

•

Indstil P1-12 til 0 (klemmestyring, default-indstilling).

•

Ved anvendelse af analogindgangen skal P2-30 indstilles til –10 til +10 V for bipolær
spændingsindgang ved analogindgangen. Du kan finde en nærmere beskrivelse af
denne parameter i driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B.

•

Indstil skaleringsfaktoren for inkrementalencodersimulation med parameter P8-01.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P8-01 simuleret
encoderskalering" (→ side 48).

•

FORSIGTIG! Kan medføre uventet motoradfærd.
Fare for at komme i klemme
Når funktioner (f.eks. analogindgangen) er indstillet i parameter P1-15 og er aktiveret
i parameter P1-17, har indgangen på X14-stikket førsteprioritet, og signalkonfigurationerne for parameter P1-15 overskrives eller deaktiveres.
Forkert brug af parameter P1-15 og P1-17 i forbindelse med indgangene til klemmer
på X14 kan medføre ukontrollerede bevægelser eller fejlfunktioner i motoren.
Den nødvendige elektriske installation af signalklemmerne afhænger af den valgte
driftstype. Hvis ledningsføringen ikke passer til driftstypen, kan det medføre ukontrollerede bevægelser eller fejlfunktioner i motoren.
– Udfør ledningsføringen til signalklemmerne som beskrevet i kapitlet "Oversigt
over signalklemmerne til eksterne styringer" (→ side 15), og/eller tilpas den eksisterende ledningsføring herefter.
– Parametrer P1-15 og P1-17 afhængigt af driftstype.
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Drift med ±10 V-interface og hurtig analogindgang til LTX-servomodulet (scanningscyklus = 4 ms)
Servomodulindgangene bør primært kun anvendes, når der er behov for referenceknaster, en hurtig analogindgang eller en step-motorstyring. På den måde frikobles
puls-/retningsstyringen eller encoderindgangsfunktionen også.
•

Indstil P1-14 til 201 for at få adgang til parametrene i den LTX-specifikke parametergruppe 8.

•

Indstil P1-15 til en af de mulige driftstyper: 22, 23, 24 eller 25.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P1-15 valg af
digitalindgangenes funktion, LTX-specifikke parametre" (→ side 43).

•

Indstil P1-12 til 0 (klemmestyring, default-indstilling).

•

Indstil P1-17 til en af de mulige driftstyper: 5 eller 6.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P1-17 Smart
Servo-drift" (→ side 46).

•

Ved anvendelse af analogindgangen skal P2-30 indstilles til –10 til +10 V for bipolær
spændingsindgang ved analogindgangen.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i driftsvejledningen til
MOVITRAC® LTP-B.

•

Indstil skaleringsfaktoren for encodersimulation med parameter P8-01.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P8-01 simuleret
encoderskalering" (→ side 48).

•

FORSIGTIG! Kan medføre uventet motoradfærd.
Fare for at komme i klemme
Når funktioner (f.eks. analogindgangen) er indstillet i parameter P1-15 og er aktiveret
i parameter P1-17, har indgangen på X14-stikket førsteprioritet, og signalkonfigurationerne for parameter P1-15 overskrives eller deaktiveres.
Forkert brug af parameter P1-15 og P1-17 i forbindelse med indgangene til klemmer
på X14 kan medføre ukontrollerede bevægelser eller fejlfunktioner i motoren.
Den nødvendige elektriske installation af signalklemmerne afhænger af den valgte
driftstype. Hvis ledningsføringen ikke passer til driftstypen, kan det medføre ukontrollerede bevægelser eller fejlfunktioner i motoren.
– Udfør ledningsføringen til signalklemmerne som beskrevet i kapitlet "Oversigt
over signalklemmerne til eksterne styringer" (→ side 15), og/eller tilpas den eksisterende ledningsføring herefter.
– Parametrer P1-15 og P1-17 afhængigt af driftstype.
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Drift med puls/retning eller A, /A, B, /B (step-motorstyringsinterface) på servomodulet
•

FORSIGTIG! Motoren kan udføre uventede bevægelser.
Fare for at komme i klemme
– Foretag referencekørsel, før motoren frikobles med step-motorstyring (P4-01 = 5,
PM-motor, position control). På den måde justeres de faktiske og de nominelle
positioner. Uden referencekørsel kan der opstår uønskede motorbevægelser lige
efter frikoblingen.
– Aktiveringen af jogging-drift (tipdrift) i den aktuelle funktionsudformning kan kun
anbefales, hvis det sker efter aftale med SEW-EURODRIVE, da der opbygges
den slæbefejl i jogging-drift, der elimineres af positionsregulatoren, når "jogsignalet" er fjernet. Det kan medføre uønskede bevægelser.
Ved anvendelse af jogging-drift (tipdrift) skal slæbefejlen og/eller slæbefejlovervågningen nulstilles eller deaktiveres før den første frikobling.

Servomodulindgangene anvendes primært kun, når der er behov for referenceknaster,
en hurtig analogindgang eller en step-motorstyring. På den måde frikobles puls-/retningsstyringen eller encoderindgangsfunktionen også.
•

Indstil P1-14 til 201 for at få adgang til parametrene i den LTX-specifikke parametergruppe 8.

•

Indstil P1-15 til en af de mulige driftstyper: 22, 23, 24 eller 25.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P1-15 valg af
digitalindgangenes funktion, LTX-specifikke parametre" (→ side 43).

•

Indstil P1-12 til 0 (klemmestyring, default-indstilling).

•

Indstil skaleringsfaktoren for indgangsimpulserne, der udgør en motoromdrejning,
med parameter P8-02.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P8-02 impulser
pr. omdrejning for indgangen puls/retning A/B-fase" (→ side 48).

•

Indstil P4-01 til 5 (PM-motor, position control).

•

Indstil P1-17 til en af de mulige driftstyper: 7 eller 8.
Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i kapitlet "P1-17 Smart
Servo-drift" (→ side 46).
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•

FORSIGTIG! Kan medføre uventet motoradfærd.
Fare for at komme i klemme
Når funktioner (f.eks. analogindgangen) er indstillet i parameter P1-15 og er aktiveret
i parameter P1-17, har indgangen på X14-stikket førsteprioritet, og signalkonfigurationerne for parameter P1-15 overskrives eller deaktiveres.
Forkert brug af parameter P1-15 og P1-17 i forbindelse med indgangene til klemmer
på X14 kan medføre ukontrollerede bevægelser eller fejlfunktioner i motoren.
Den nødvendige elektriske installation af signalklemmerne afhænger af den valgte
driftstype. Hvis ledningsføringen ikke passer til driftstypen, kan det medføre ukontrollerede bevægelser eller fejlfunktioner i motoren.
– Udfør ledningsføringen til signalklemmerne som beskrevet i kapitlet "Oversigt
over signalklemmerne til eksterne styringer" (→ side 15), og/eller tilpas den eksisterende ledningsføring herefter.
– Parametrer P1-15 og P1-17 afhængigt af driftstype.

•

ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød.
Forkert ledningsføring kan medføre fare som følge af høj spænding, når motoren
eller drevet frikobles.
– Kontrollér, at ledningsføringen passer til:

•

•

den valgte driftstype

•

installations- og ledningsføringsanvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation"

•

installations- og ledningsføringsanvisningerne i driftsvejledningen "MOVITRAC® LTP-B", kapitlet "Elektrisk installation".

BEMÆRK
Du finder flere oplysninger om motortilpasning i kapitlet "Optimering af reguleringskredsen til gateway-drift" (→ side 41).
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SEW-styringstilstand

Til drift med en SEW-styring med CCU eller MOVI-PLC® (indstilling ved hjælp af
"Drive Startup"-assistenten):
•

Indstil den ønskede adresse i P1-19 (1 – 63).

•

Indstil den ønskede baudrate i P1-20 (125, 250, 500, 1.000 kBaud). Til CCU-drift skal
baudraten indstilles til 500 kBaud.

•

Du kan finde en nærmere beskrivelse af disse to parametre i driftsvejledningen til
MOVITRAC® LTP-B.

•

Netværksoversigten i MOVITOOLS® MotionStudio viser LTX-frekvensomformerne,
der er forbundet med SEW-styringen. Åbn kontekstmenuen ved at trykke på højre
musetaste, og vælg "DriveStartUpLTX". Udfør en netværksscanning med
MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Følg anvisningerne, og foretag de nødvendige indstillinger i "Drive Startup"-softwaren i MOVITOOLS® MotionStudio.

•

FORSIGTIG Da den elektriske installation er afhængig af den valgte driftstype,
findes anvisningerne vedrørende ledningsføring i kapitlet "Oversigt over signalklemmerne til SEW-styringer" (→ side 18).

•

ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød.
Forkert ledningsføring kan medføre fare som følge af høj spænding, når motoren
eller drevet frikobles.
– Kontrollér, at ledningsføringen passer til:

•

•

den valgte driftstype

•

installations- og ledningsføringsanvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation"

•

installationsog
ledningsføringsanvisningerne
i
"MOVITRAC® LTP-B", kapitlet "Elektrisk installation".

driftsvejledningen

BEMÆRK
Du finder flere oplysninger om motortilpasning i kapitlet "Optimering af reguleringskredsen til gateway-drift" (→ side 41).
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SEW-gateway-drift

Til drift med en direkte feltbusforbindelse (via gateway):
Indstilling af motorgrænseværdier
Du kan finde en nærmere beskrivelse af de følgende parametre i driftsvejledningen til
MOVITRAC® LTP-B.
•

Indstil parameteren P1-01 til det ønskede motoromdrejningstals øvre grænseværdi
(Nmaks [o/min]). Når værdierne vises i "Hz", skal motorens nominelle omdrejningstal
i P1-10 indstilles til den tilsluttede motors nominelle nominelle omdrejningstal. P1-01
viser også det maksimale omdrejningstal i gateway-drift. Skalering: 0x4000 = 100 %
af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 Værdier 0x4000 eller under
0xC000 er begrænset til 0x4000/0xC000 (For alle motorer af typen Smart Servo
Package skal P1-10 være 4.500 o/min).

•

Indstil parameter P1-03 til den ønskede ønskede accelerationsrampe, der fastlægger den periode i sekunder, hvor udgangsfrekvensen stiger fra 0 til 50 Hz
(AccRamp [sek.]). De 6-polede CMP-motorer af typen Smart Servo Package skal
f.eks. have en udgangsfrekvens på 150 Hz ved et omdrejningstal på 3.000 o/min. P103 skal indstilles til 0,33 sek. for at definere en accelerationsrampe på 3.000
o/min/sek.

•

Indstil parameter P1-04 til den ønskede ønskede decelerations-/stoprampe, der fastlægger den periode i sekunder, hvor udgangsfrekvensen falder fra 50 til 0 Hz
(DecRamp [sek.]). Se P1-03 (øverst) som eksempel på en skalering.

Indstilling af styrekilden
•

Indstil parameter P1-12 til "5", dvs. styring via SBus MOVILINK® og således via
gateway. Du kan finde en nærmere beskrivelse af denne parameter i driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B.

Indstilling af kommunikationsparametrene
Du kan finde en nærmere beskrivelse af de følgende parametre i driftsvejledningen til
MOVITRAC® LTP-B.
•

Indstil P1-14 til "101" for at få udvidet adgang til parametrene.

•

Indstil den ønskede enhedsadresse i P5-01 (1 – 63).

•

Indstil den ønskede baudrate i P5-02 (125, 250, 500 eller 1.000 kBaud). I gatewaydrift skal denne parameter være indstilles til "500 kBaud".

•

Indstil P5-05 til den ønskede "reaktion på kommunikationsfejl".
– 0 = fejl og langsom opbremsning
1 = fejl og stop ad en rampe
2 = stop ad en rampe, ingen fejl
3 = forindstillet omdrejningstal 8
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•

Indstil P5-06 til den ønskede "tidsovervågning ved kommunikationsfejl" (0,0 – 1,0 –
5,0 sek.). Denne parameter fastlægger den periode i sekunder, som skal forløbe, før
frekvensomformeren udfører den reaktion, der er indstillet i P5-05. Med indstillingen
"0,0 sek." beholder frekvensomformeren den faktiske hastighed, selv når kommunikationen afbrydes.

•

Indstil systemet til at anvende "eksterne eller interne" ramper i P5-07. Med denne
parameter kan den interne eller eksterne rampestyring frikobles. Ved frikobling følger
frekvensomformeren de eksterne ramper, som er fastlagt af MOVILINK®-procesdata
(PO3). (0 = spærre, 1 = frikobling).

•

FORSIGTIG Da den elektriske installation er afhængig af den valgte driftstype,
findes anvisningerne vedrørende ledningsføring i kapitlet "Oversigt over signalklemmerne til SEW-gateways" (→ side 20).

•

ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød.
Forkert ledningsføring kan medføre fare som følge af høj spænding, når motoren
eller drevet frikobles.
– Kontrollér, at ledningsføringen passer til:

•

•

den valgte driftstype

•

installations- og ledningsføringsanvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation"

•

installationsog
ledningsføringsanvisningerne
i
"MOVITRAC® LTP-B", kapitlet "Elektrisk installation".

driftsvejledningen

BEMÆRK
Du finder flere oplysninger om motortilpasning i kapitlet "Optimering af reguleringskredsen til gateway-drift" (→ side 41).

5.3

Software

5.3.1

Modbus-styring
Modbus-styring er ikke mulig ved anvendelse af et LTX-modul.
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5.4

Optimering af reguleringskredsen i forskellige driftstyper

5.4.1

Optimering af reguleringskredsen med eksterne styringer

±10 V referencepotentiale og encodersimulation

Indstilling af omdrejningstalreguleringen
Motorens reguleringsadfærd kan optimeres ved hjælp af P1-22. Parameteren P1-22 illustrerer forholdet mellem den samlede inerti (Jekst = Jlast + Jgear) og motorens inerti (Jmot
eller Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jekst
Jmot

BEMÆRK
Du kan finde yderligere oplysninger om motorinerti i kapitlet "Inerti i CMP-motorer af
typen Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringens præcision ikke er tilfredsstillende, kan stivheden (P1-21) optimeres.
Stivhedsparameteren (P1-22) sætter parametrene for omdrejningstalreguleringen
(P4-03, P4-04) i et passende forhold til hinanden. I de fleste applikationer er det ikke
nødvendigt at foretage yderligere optimering af parameter P4-03 eller P4-04.

Referenceomdrejningstal

-

Omdrejningstal-reguleringskreds
P1-22 = Jekst / Jmot
P1-21 = stivhed

-

Acceleration

Faktisk omdrejningstal
(Hiperface-afledning)

3626204555

Encodersimulation

Skalering encodersimulation
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Faktisk position (Hiperface)

3626278155

Tillæg til driftsvejledningen – MOVITRAC® LTX-servomoduler

37

I

5

Idrifttagning
Optimering af reguleringskredsen i forskellige driftstyper

0

Interface
puls/retning
(A/B-fase)

Indstilling af omdrejningstalreguleringen
Motorens reguleringsadfærd kan optimeres ved hjælp af P1-22. Parameteren P1-22 illustrerer forholdet mellem den samlede inerti (Jekst = Jlast + Jgear) og motorens inerti (Jmot
eller Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jekst
Jmot

BEMÆRK
Du kan finde yderligere oplysninger om motorinerti i kapitlet "Inerti i CMP-motorer af
typen Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringens præcision ikke er tilfredsstillende, kan stivheden (P1-21) optimeres.
Stivhedsparameteren (P1-22) sætter parametrene for omdrejningstalreguleringen
(P4-03, P4-04) i et passende forhold til hinanden. I de fleste applikationer er det ikke
nødvendigt at foretage yderligere optimering af parameter P4-03 eller P4-04.

Referenceomdrejningstal

Omdrejningstal-reguleringskreds
P1-22 = Jekst / Jmot
P1-21 = stivhed

-

-

Acceleration

Faktisk omdrejningstal
(Hiperface-afledning)

3626204555

Indstilling af positionsreguleringen
Positionsregulering (P4-01 = 5) skal aktiveres til puls/retning og A/B-encodersignaler.
Positionsregulering task (1 ms task-hastighed)
P4-01 = 5 PM regulering af motorposition
Afledning

Afledning
Forstyring
af hastighed

Trin/retning eller
A/B-faseencoder

Skalering:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
i trin på 2

Positionsregulering
P8-06 = 1 %

-

Faktisk position
(Hiperface)

+

Forstyring
af acceleration

Referenceomdrejningstal

-

Hastighedsregulering

-

Acceleration

Faktisk omdrejningstal
(Hiperface-afledning)

3626206475
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5.4.2

Optimering af reguleringskredsen med SEW-styringer
Indstilling af reguleringen
Motorens reguleringsadfærd kan optimeres ved hjælp af P1-22. Parameteren P1-22 illustrerer forholdet mellem den samlede inerti (Jekst = Jlast + Jgear) og motorens inerti (Jmot
eller Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jekst
Jmot

BEMÆRK
Du kan finde yderligere oplysninger om motorinerti i kapitlet "Inerti i CMP-motorer af
typen Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringens præcision ikke er tilfredsstillende, kan stivheden (P1-21) optimeres.
Stivhedsparameteren (P1-22) sætter parametrene for omdrejningstalreguleringen
(P4-03, P4-04) i et passende forhold til hinanden. I de fleste applikationer er det ikke
nødvendigt at foretage yderligere optimering af parameter P4-03 eller P4-04.

Positionsregulering task (1 ms task-hastighed)

Afledning

Afledning

Forstyring
af hastighed
SBus-positionsværdi
for hver 5 - 15 ms

-

Positionsregulering
P8-06 = 1 %

Faktisk position
(Hiperface)

+

Referenceomdrejningstal

Forstyring
af acceleration

-

Omdrejningstalreguleringskreds
P1-22 = Jekst / Jmot
P1-21 = stivhed

-

Acceleration

Faktisk omdrejningstal
(Hiperface-afledning)

3626208395
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5.4.3

Optimering af reguleringskredsen til gateway-drift
Indstilling af omdrejningstalreguleringen
Motorens reguleringsadfærd kan optimeres ved hjælp af P1-22. Parameteren P1-22 illustrerer forholdet mellem den samlede inerti (Jekst = Jlast + Jgear) og motorens inerti (Jmot
eller Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jekst
Jmot

BEMÆRK
Du kan finde yderligere oplysninger om motorinerti i kapitlet "Inerti i CMP-motorer af
typen Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringens præcision ikke er tilfredsstillende, kan stivheden (P1-21) optimeres.
Stivhedsparameteren (P1-22) sætter parametrene for omdrejningstalreguleringen
(P4-03, P4-04) i et passende forhold til hinanden. I de fleste applikationer er det ikke
nødvendigt at foretage yderligere optimering af parameter P4-03 eller P4-04.

Referenceomdrejningstal

-

Omdrejningstal-reguleringskreds
P1-22 = Jekst / Jmot
P1-21 = stivhed

-

Acceleration

Faktisk omdrejningstal
(Hiperface-afledning)

3626204555
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LTX-specifikke parametre (niveau 1)
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Parametre
Dette kapitel beskriver LTX-parametrene. Vær også opmærksom på parameterbeskrivelsen i driftsvejledningen til MOVITRAC® LTP-B. De her beskrevne parametre supplerer MOVITRAC® LTP-B's parametre. Desuden beskrives der her parametre, som
ændrer sig ved anvendelse af MOVITRAC® LTX-modulet. Fabriksindstillingen understreget.

6.1

LTX-specifikke parametre (niveau 1)

Parametre

Beskrivelse

Område

Forindstilling

Forklaring

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

Til motorindstilling (CMP og MOVIGEAR®).
Denne parameter indstilles automatisk, når
Hiperface®-encoderinformationer indlæses via
LTX-encoderkortet.
Ved tilslutning af en permanentmagnetmotor
og drift med frekvensomformer skal P1-16
ikke ændres. I så fald bestemmer P4-01
motortypen (auto-tune påkrævet).

P1-17

Servomodul-I/O til
valg af funktion

0–6

1

Bestemmer funktionen af servomodul-I/O.
Se kapitlet "P1-17 Smart Servo-drift".

P1-18

Valg af motortermistor

0

Spærret

0

1

KTY

Frikobling til termisk motorbeskyttelse med
KTY.

P1-19

Frekvensomformeradresse

0 – 125

1

Indstilling af den globale frekvensomformeradresse
(Spejlparameter til P5-01.)

P1-20

SBus-baudrate

125, 250, 500, 1.000 kBaud

500 kBaud

Indstilling af den forventede SBus-baudrate.
(Spejlparameter til P5-02.)

P1-21

Stivhed

0

0

Reserveret

P1-22

Lastinerti

0 – 400

10

Inertiforholdet mellem motor og tilsluttet
belastning kan hermed indstilles i frekvensomformeren. Denne værdi kan normalt fastholdes med indstillingen på standardværdi 10.
Den anvendes dog af frekvensomformerens
reguleringsalgoritme som pilotstyringsværdi til
CMP-/PM-motorer for at stille det optimale
drejningsmoment/den optimale strøm til
rådighed for accelerationen af belastningen.
Af den grund forbedrer den præcise indstilling
af inertiforholdet systemets reaktionsadfærd
og dynamik.
Værdien beregnes på følgende måde med en
lukket reguleringskreds:

J samlet belastning
105
x
P1-22 =
s2
M0motor
Hvis værdien er ukendt, skal forindstillingen
"10" bare bevares.
1) Kun motorer med 400 V
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P1-14 udvidet parameteradgang
Inputområde: 0 – 30.000
Denne parameter giver adgang til parametergrupper, der går ud over standardparametrene (parameter P1-01 – P1-15). Adgangen er mulig, når følgende indstillede værdier
er gyldige.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15 binærindgang til valg af funktion, LTX-specifikke parametre
Inputområde: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 og 25 er udelukkende beregnet til MOVITRAC®-LTX-modulet. Det
anbefales kun at anvende dem ved brug af en ekstern plc. I sådanne tilfælde skal der
bruges klemmestyring (P1-12 = 0).

P1-15

Binærindgang 1

Binærindgang 2

Binærindgang 3

Analogindgang 1

Analogindgang 2

1

O: Regulatorspærre
C: Frikobling

O: Fremad
C: Tilbage

O: Valgt nom. omdrejningstal
C: Forindstillet
omdrejningstal 1, 2

Omdr.-talref. analog 1

O: Forindstillet omdrejningstal 1
C: Forindstillet omdrejningstal 2

22

O: Normal drift
C: Referenceknast

O: Normal drift
C: Jog-hastighed +

O: Normal drift
C: Jog-hastighed –

Nom. omdrejningstal

O: Normal drift
C: Start der referencekørsel

23

O: Normal drift
C: Referenceknast

O: Endestop +
C: Normal drift

O: Endestop –
C: Normal drift

Nom. omdrejningstal

O: Normal drift
C: Start der referencekørsel

24

O: Regulatorspærre
C: Frikobling

O: Normal drift
C: Jog-hastighed +

O: Normal drift
C: Jog-hastighed –

Nom. omdrejningstal

O: Normal drift
C: Referenceknast

25

O: Regulatorspærre
C: Frikobling

O: Endestop +
C: Normal drift

O: Endestop –
C: Normal drift

Nom. omdrejningstal

O: Normal drift
C: Referenceknast
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•

Når en funktion indstillet i P1-15 også indstilles i P1-17 (servomodulindgang), har
servomodulindgangen førsteprioritet, og funktionen i P1-15 bliver deaktiveret.

•

Hvis der ikke er indstillet en frikoblings-/regulatorspærre-indgang i P1-15 (P1-15 = 22
eller 23), aktiverer spærreindgangen sluttrinnet. Hvis spærresignalet fjernes under
driften, bremser MOVITRAC®-LTX-motoren langsomt op.

•

Ved brug af en gateway har reguleringen højere prioritet end protokollen SBus
MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Referencedrift er deaktiveret, når der ikke er tilsluttet noget servomodul.

•

Ved drift med styringer fra SEW-EURODRIVE indstilles indgangene på følgende
måde med "Drive Startup"-softwaren:
Digitalindgang profil 1

Digitalindgang profil 2

44

STO

/regulatorspærre

DI01

Frikobling

DI02

Reset

DI03

Referenceknast

STO

/regulatorspærre

DI01

Frikobling

DI02

Reset

DI03

Referenceknast

DI04

/hardware-endestop +

DI05

/hardware-endestop –

Tillæg til driftsvejledningen – MOVITRAC® LTX-servomoduler

Parametre
P1-16 motortype

6.4

kVA

i

f

n

6

P Hz

P1-16 motortype
Indstilling af motortypen
Visningsværdier

Motortype

Forklaring

Induktionsmotor

Standardindstilling. Må ikke ændres, hvis ingen af de
andre valgmuligheder passer.
Vælg induktions- eller permanentmagnetmotor via
parameter P4-01.

Ubestemt servomotor

Ubestemt servomotor. Ved idrifttagningen skal der indstilles specielle servoparametre. (Se kapitel 5.2.1).
I så fald skal P4-01 indstilles til PM-motorregulering.

CMP40M
CMP40M med bremse
CMP50S

Forindstillede CMP-motorer fra SEW-EURODRIVE.
Ved valg af en disse motortyper indstilles alle de
motorspecifikke parametre automatisk. Overbelastningsadfærden indstilles til 200 % i 60 sek. og 250 %
i 2 sek.

CMP50S med bremse
CMP50M
CMP50M med bremse
CMP50L
CMP50L med bremse
CMP63S
CMP63S med bremse
CMP63M
CMP63M med bremse
CMP63L
CMP63L med bremse
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

Valg til MOVIGEAR®-drift. Vælg den passende model.
Alle nødvendige parametre indstilles automatisk. I så
fald er overbelastningen lig med 300 % af den nominelle strømstyrke.

Denne parameter fastlægges automatisk, når Hiperface®-encoderinformationerne er
indlæst via LTX-encoderkortet og registreret som passende, efter at LTP-B er blevet
aktiveret. Encoderinformationerne er passende, når de passer til en motor fra Smart
Servo-pakken.
Ved tilslutning af en permanentmagnetmotor og drift uden encoderfeedback skal P1-16
ikke ændres. I så fald bestemmer P4-01 motortypen (auto-tune påkrævet).
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P1-17 Smart Servo-drift
P1-17 anvendes kun sammen med MOVITRAC®-LTX-modulet.

P1-17 Binærindgang 11 Binærindgang 12 Binærindgang 13
DI 11

DI12

Binærindgang 14/
analogindgang 11

DI13

Impulsindgang 1

DI14 / AI11

PI1

Impulsindgang 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Normal drift
O: Normal drift
C: Berøringsføler 1 C: Berøringsføler 2

–

–

2

O: Endestop +
C: Normal drift

O: Endestop –
C: Normal drift

O: Normal drift
O: Normal drift
C: Berøringsføler 1 C: Berøringsføler 2

–

–

3

–

–

O: Normal drift
C: Referenceknast

O: Normal drift
C: Berøringsføler 2

–

–

4

O: Endestop +
C: Normal drift

O: Endestop –
C: Normal drift

O: Normal drift
C: Referenceknast

O: Normal drift
C: Berøringsføler 2

–

–

5

–

–

O: Normal drift
C: Referenceknast

Hurtig analogindgang
(omdrejningstalsreference)

–

–

6

O: Endestop +
C: Normal drift

O: Endestop –
C: Normal drift

O: Normal drift
C: Referenceknast

Hurtig analogindgang
(omdrejningstalsreference)

–

–

7

–

–

–

–

Puls

\puls

Retning

\retning

8

–

–

–

–

A-fase

\A-fase

B-fase

\B-fase

6.6

•

Når en funktion indstillet i P1-15 også indstilles i P1-17 (servomodulindgang), har
servomodulindgangen førsteprioritet, og funktionen i P1-15 bliver deaktiveret.

•

Ved anvendelse af SEW-styringer (P1-12 = 8) eller gateways (P1-12 = 5) er analogindgangen ude af drift.

•

Berøringsføleren fungerer kun ved anvendelse af en SEW-styring.

P1-21 stivhed
Inputområde: 0,50 – 1,00 – 2,00
Hvis reguleringens præcision ikke er tilfredsstillende, skal P1-22 lastinerti først indstilles
til den bedste værdi. Derefter kan præcisionen af lastforstyrrelserne optimeres i parameteren P1-21 stivhed.
Parameteren P1-21 stivhed sætter parametrene for omdrejningstalreguleringen (P4-03,
P4-04) i et passende forhold til hinanden. I de fleste applikationer er det ikke nødvendigt
at foretage yderligere optimering af parameter P4-03 eller P4-04.
Når parameter P1-22 indstilles, fastlægges parameter P4-03 og P4-04 også automatisk.
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P1-22 motorlastinerti
Inputområde: 0.0 – 1.0 – 30.0
Inertiforholdet mellem motor og tilsluttet belastning kan hermed indstilles i frekvensomformeren. Denne værdi kan normalt fastholdes med indstillingen på standardværdi 1.0.
Den anvendes dog af frekvensomformerens reguleringsalgoritme som pilotstyringsværdi til CMP-/PM-motorer for at stille det optimale drejningsmoment/den optimale
strøm til rådighed for accelerationen af belastningen. Af den grund forbedrer den præcise indstilling af inertiforholdet systemets reaktionsadfærd og dynamik. Værdien
beregnes på følgende måde med en lukket reguleringskreds:

P1 − 22 =

Jekst
Jmot

Hvis værdien er ukendt, skal forindstillingen "1,0" bare bevares.
•

Jekst = lastinerti + inerti i gear, koblinger, koniske tandhjul osv., der påvirker motorakslen.

•

Jmot = motorinerti med eller uden bremse

•

BEMÆRK
Du kan finde yderligere oplysninger om motorinerti i kapitlet "Inerti i CMP-motorer af
typen Smart Servo Package" (→ side 55).

6.8

P2-01 forindstillet omdrejningstal 1
Inputområde: –P1-01 – 5,0 Hz – P1-01
Anvendes også til hastighed i jogging-drift + og jogging-drift –.

6.9

P2-05 forindstillet omdrejningstal 5
Inputområde: –P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Anvendes også til søgehastighed ved referencekørsel.

6.10

P2-06 forindstillet omdrejningstal 6
Inputområde: –P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Anvendes også til frikørselshastighed ved referencekørsel.
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P2-21 displayskaleringsfaktor
Inputområde: –30.000 – 0,000 – 30.000
Til aktivering af ændring af motorens omdrejningsretning indstilles P2-21 til en negativ
værdi. Ændringen af motorens omdrejningsretning udlæses af og udføres herefter i
SEW-controlleren. Derfor skal SEW-controlleren genstartes efter ændring af denne
parameter.
En motorens omdrejningsretning kan ændres med eksterne styringer ved at bytte om på
den nominelle værditilslutning og den anvendte inkrementalencoder-simulation.

6.12

LTX-funktionsparametersæt (niveau 3)

6.12.1 P8-01 simuleret encoderskalering
Inputområde: 1, 2, 4, 8
P8-01 × encoderens signalperioder pr. motoromdrejning = udlæsningsperioder pr.
motoromdrejning
Når P8-01 = 1, svarer de simulerede encoderimpulser pr. omdrejning direkte til encodersystemet (xx0H = 128 imp., xx1H = 1.024 imp.). Du finder yderligere oplysninger
i afsnittet "Indstilling af omdrejningstalreguleringen" (→ side 37).
6.12.2 P8-02 impulser pr. omdrejning for indgangen puls/retning A/B-fase
Inputområde: 4, 8 – 32.768, 65.536
P8-02 fastlægger fortolkningen af impulserne ved LTX-modulindgang X14 pr. motoromdrejning. Alle positive og negative flanker i indgangssignalet forarbejdes som et inkrement. De indgående impulser strømmer direkte ind i positionsreguleringen. Se afsnittet
"Indstilling af positionsreguleringen" (→ side 38).
Eksempel:
Når P8-01 parametreres til "1" og P8-02 til "256", oprettes der en 1:1 master-slave-positionskobling med hardware-forbindelse mellem masterens simulationsudgang og slavedrevets impulsindgang. Master-motoren skal have en xK0H-encoder til dette formål.
Slave-motoren kan have en hvilken som helst encoder.
6.12.3 P8-03 / P8-04 udløsningstærskel for slæbefejl
Inputområde: 0, 1, 2 – 65.535, 6.536 P8-03 Low Word
Inputområde: 0, 1, 2 – 65.535, 65.536 P8-04 High Word
P8-02 indeholder udløsningstærsklen for en slæbefejl. Slæbefejlen beregnes lige før
positionsregulatoren. Indstil P8-03 og P8-04 til "0" for at deaktivere slæbefejlen.
Du finder yderligere oplysninger i afsnittet "Indstilling af positionsreguleringen"
(→ side 38).
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P8-05 referencekørsel
Inputområde: 0, 1, 2 – 6, 7
Formålet med en referencekørsel er at referencere/afstemme motoren og dens positionsinformationer med maskinkonstruktionen. Ved en referencekørsel fastlægges det reale
nulpunkt for motoren. Med denne værdi defineres de strækninger, der er nødvendige for
positioneringen.
P8-05 indeholder referencekørselstilstanden og den indstillede referenceposition.
P8-05 referencekørsel
0

Ingen referencekørsel, kun med frikoblet motor

1

Nulimpuls ved negativ kørselsretning

2

Nulimpuls ved positiv kørselsretning

3

Referenceknastens ende i negativ kørselsretning

4

Referenceknastens ende i positiv kørselsretning

5

Ingen referencekørsel, kun uden frikoblet motor

6

Fast anslag, positiv kørselsretning

7

Fast anslag, negativ kørselsretning

Med udgangspunkt i det referencepunkt, der er fundet ved referencekørslen, kan maskinens nulpunkt forskydes med reference-offset P8-11 / P8-12.
Hvis et hardware-endestop aktiveres ved referencekørslen, og referencepunktet endnu
ikke er fundet, vender motoren og fortsætter referencekørslen i den anden retning. Med
Hiperface®-absolutencodere er status altid fastlagt til "referenceret", og den nulstilles
kun ved en referencekørsel. Hvis referencekørslen afbrydes, er status "ikke referenceret".
Vær opmærksom på følgende, når det skal afgøres, om der skal referenceres til referenceknasten eller nulimpulsen:
•

Nulimpulsen forskydes, når motoren udskiftes.

•

Referenceknasten kan blive upræcis som følge af ælde og slitage eller koblingshysterese.
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Forklaring til symbolerne på illustrationerne "referencekørselstyper"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Referencepunkt
Maskinnulpunkt
Referenceknast
Hardwareendestop
Fast anslag

Ingen referencekørsel, kun med frikoblet motor

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Stilstand
P8-11 / P8-12 reference-offset

Referencepunktet er den aktuelle position. Denne referencekørselstype kan anvendes
til absolutencodere og motorer, der skal referenceres, mens de står stille. F.eks. kan
positionen på en aksel nulstilles på den måde, når motoren står i maskinens nulpunkt.
Akslen kan køres manuelt i referenceposition.
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Nulimpuls
ved negativ
kørselsretning

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 frikørselshastighed
P8-11 / P8-12 reference-offset

Referencepunktet er den første nulimpuls til venstre (negativ) for referencekørslens
startposition. Det er ikke nødvendigt med en referenceknast. Det er kun P2-06 frikørselshastighed, der anvendes til referencekørselen.
Nulimpuls ved positiv kørselsretning
"Nulimpuls ved positiv kørselsretning" forholder sig modsat "Nulimpuls ved negativ
kørselsretning". Se kapitlet "Nulimpuls ved negativ kørselsretning" (→ side 51).
Referenceknastens ende i
negativ
kørselsretning
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 søgehastighed
P2-06 frikørselshastighed
P8-11 / P8-12 reference-offset

Referencepunktet er referenceknastens negative ende.
Indstil P1-15 eller P1-17 til indgangsfunktionen "referenceknast". Du kan finde yderligere oplysninger herom i de følgende kapitler:
•

P1-15 binærindgang til valg af funktion, LTX-specifikke parametre (→ side 43)

•

P1-17 Smart Servo-drift (→ side 46)

Referencekørslen starter med søgehastighed i negativ omdrejningsretning til referenceknastens første positive flanke. Efter at have registreret referenceknasten skiftes der til
frikørselshastighed.
Referencepunktet er derefter referenceknastens faldende flanke (negative ende).
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Referenceknastens ende i positiv
kørselsretning

"Referenceknastens ende i positiv kørselsretning" forholder sig modsat "Referenceknastens ende i negativ kørselsretning". Se kapitlet "Referenceknastens ende i negativ
kørselsretning" (→ side 51).

Ingen referencekørsel, kun uden
frikoblet motor

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Stilstand
P8-11 / P8-12 reference-offset

Referencepunktet er den aktuelle position. Denne referencekørselstype kan anvendes
til absolutencodere og motorer, der skal referenceres, mens de står stille. F.eks. kan
positionen på en aksel nulstilles på den måde, når motoren står i maskinens nulpunkt.
Akslen kan køres manuelt i referenceposition.
Fast anslag, positiv
kørselsretning

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 frikørselshastighed
P8-11 / P8-12 reference-offset

Referencepunktet er det positive faste anslag. Her skal maskinen være konstrueret, så
det faste anslag kan rammes med den pågældende hastighed uden at blive beskadiget.
Referencekørslen starter i positiv omdrejningsretning. Referencekørslen begynder med
frikørselshastighed.
Drejningsmomentet (parameter P8-14 drejningsmoment for fast anslag) bevares med
det faste anslag.
Fast anslag,
negativ
kørselsretning
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"Fast anslag, negativ kørselsretning" forholder sig modsat "Fast anslag, positiv kørselsretning". Se kapitlet "Fast anslag, positiv kørselsretning" (→ side 52).
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6.12.5 P8-06 positionsregulatorens proportionalforstærkning
Inputområde: 0,1 – 1 – 400 %
Indstilling af positionsregulatorens proportionalforstærkning. En højere værdi giver
mere præcis positionering. En for høj værdi kan medføre ustabilitet eller sågar overstrømsfejl. Til applikationer, der kræver den bedst mulige regulering: Værdien tilpasses
til den tilsluttede belastning, idet værdien øges lidt efter lidt og belastningens faktiske
hastighed overvåges. Denne proces fortsættes, indtil den ønskede dynamik opnås uden
eller med kun begrænsede overskridelser af reguleringsområdet, hvor udgangshastigheden overstiger den nominelle værdi.
Du finder yderligere oplysninger i afsnittet "Indstilling af positionsreguleringen"
(→ side 38).
6.12.6 P8-07 berøringsfølerflanke

P8-07

Berøringsføler 1

Berøringsføler 2

0

Positiv flanke

Positiv flanke

1

Negativ flanke

Positiv flanke

2

Negativ flanke

Negativ flanke

3

Positiv flanke

Negativ flanke

P8-07 definerer udløserretningen for begge berøringsfølere ved tilslutning X14.
Filter til kontaktprel:
Ægte udløser

Falsk udløser
3 ms

Falsk udløser

ON

Ægte udløser
3621829771

Når en berøringsføler er blevet udløst med en positiv flanke, er denne indgang spærret
i 3 ms. Der er intet filter for udløsningen af en berøringsføler med en negativ flanke.
Prellende berøringsfølere bør arbejde i positiv retning.
Med hurtige initiatorer kan der opnås en præcision på 1 ms for berøringsfølerens
position.
Eksempel: Ved en proceshastighed på 1 m/s kan der opnås en præcision på 1 mm for
berøringsfølerens position.
Berøringsfølerfunktionen kan kun anvendes af SEW-styringer.
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6.12.7 P8-09 forstærkning af hastighedspilotstyring
Inputområde: 0,0 – 100 – 400 %
Denne parameter forstærker afledningen af den nominelle positionsværdi. Standardindstillingen må ikke ændres. Denne parameter må kun reduceres i de tilfælde, hvor de
afledte nominelle positionsværdier ikke giver et roligt signal. Det kan reducere motorens
brummelyd.
Du kan finde yderligere oplysninger herom i kapitlet "Reguleringsindstilling med Drive
Startup" (→ side 40).
6.12.8 P8-09 forstærkning af accelerationspilotstyring
Inputområde: 0,0 – 100 – 400 %
Standardindstillingen må ikke ændres. Denne parameter forstærker afledningen af
accelerationspilotstyringen.
Ved meget hurtig positionering (< 100 ms) med SEW-styringernes positioneringskvalitet
kan det være praktisk at reducere positionsslæbefejlen i løbet af en rampe ved at øge
denne parameter.
Du kan finde yderligere oplysninger herom i kapitlet "Reguleringsindstilling med Drive
Startup" (→ side 40).
6.12.9 P8-11, P8-12 reference-offset-position
Inputområde: 0, 1, 2 – 65.535, 65.536 [inkrementer] P8-11 Low Word; 216 =
1 omdrejning
Inputområde: 0, 1, 2 – 65.535, 65.536 [omdrejninger] P8-12 High Word
Parameter P8-11 og P8-12 inderholder den reference-offset, der fastsættes på den faktiske position ved referencekørslens afslutning. Du kan finde yderligere oplysninger
herom i kapitlet "P8-05 referencekørsel" (→ side 49).
6.12.10 P8-14 drejningsmoment til fast anslag
Inputområde: 0,1 – 100 – 400 % [P1-08]
Drejningsmomentstrømmen for en referencekørsel mod et fast anslag er P8-14 × P1-08.
Du kan finde yderligere oplysninger herom i kapitlet "P8-05 referencekørsel" (→ side 49).
6.12.11 P8-15 omdrejningstal- og positionsregulator Auto-Tune
Under forberedelse.
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Tekniske data og målskitser
Omgivelser

7

Tekniske data og målskitser

7.1

Omgivelser

7.2

7.3

Omgivelsestemperatur

–10 til 50 °C

Standardkabinettets kapslingsklasse

IP20

kVA

i

f

n

7

P Hz

Tekniske data X14 applikationstilslutning
Binærindgang 11 – Binærindgang 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

DC 24 V nominel værdi
DC 11 – 30 V til logik 1
DC 30 V maks. indgang

Analogindgang 11
(AI11)

DC –10 til 10 V, maks. indgang DC 30 V, 12-bit med fortegn,
reaktionstid < 2 ms

Impulsindgang 1 – Impulsindgang 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maksimal frekvens 200 kHz
Indgangen er RS422-konform og ikke HTL-kompatibel (tilslutning af 24 V-signaler ikke mulig).
Maksimal spænding på –10 til 15 V mellem PI1, /PI1, PI2,
/PI2 og 0 V.
Nominelt driftsniveau på DC ± 6 V differentiel og minimal DC
± 2 V differentiel.

Encodersimulation udgange
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Udgang maks. 5 V

Inerti i CMP-motorer af typen Smart Servo Package
Den anvendte motors inertimoment skal anvendes for at kunne indstille parameter
P1-22 motorlastinerti korrekt. Nedenstående to skemaer viser inertien i motorerne
CMP40, 50 og 63, med og uden bremse.

7.3.1

CMP-servomotorer, omdrejningsklasse 4.500 o/min

Type

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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CMP-servomotorer med bremse, omdrejningsklasse 4.500 o/min

Type

7.4

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 målskitse

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Nedenstående målskitse viser MOVITRAC® LTX. Alle målene er angivet i mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531
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