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Bruk av dokumentasjonen

1

Viktig informasjon

1.1

Bruk av dokumentasjonen
Dokumentasjonen er en bestanddel av produktet og inneholder viktig informasjon om
installasjon, oppstart, drift og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer
som utfører arbeid i forbindelse med installering, oppstart og service på produktet.
Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver
tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider
med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Henvend deg til SEWEURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon.

1.2

Oppbygging av sikkerhetsmerknadene
Overholdelse av tilhørende dokumentasjon er en forutsetning for:
•

feilfri drift

•

at garantikrav skal kunne gjøres gjeldende

Les derfor driftsveiledningen før du starter å arbeide med enheten!
Driftsveiledningen inneholder viktige merknader om vedlikehold. Oppbevar derfor driftsveiledningen i nærheten av enheten.
1.2.1

Beskrivelse av signalord
Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de
betyr, advarsler mot materielle skader og annen type informasjon.
Signalord

4

Forklaring

Følger ved neglisjering

FARE!

Umiddelbart overhengende fare

Livsfare eller alvorlige personskader

ADVARSEL!

Mulig farlig situasjon

Livsfare eller alvorlige personskader

FORSIKTIG!

Mulig farlig situasjon

Lette personskader

FORSIKTIG!

Mulige materielle skader

Skader på drivsystemet eller omgivelsene

MERK

Nyttig merknad eller tips: Letter
håndteringen av drivsystemet.
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1.2.2

1

Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene
Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten
en generell eller en spesifikk fare.
Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel:

SIGNALORD!
Type risiko og risikoens kilde.
Mulige følger ved neglisjering.
•

Tiltak for å forhindre risikoen.

Her ser du et eksempel på en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel:

ADVARSEL!
Last kan falle ned.
Livsfare eller alvorlige personskader.
•
•

1.2.3

Opphold deg aldri under svevende last.
Sikre fareområdet.

Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader
De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart
i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket.
Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad:
•

SIGNALORD Type risiko og risikoens kilde.
Mulige følger ved neglisjering.
– Tiltak for å forhindre risikoen.

Her ser du et eksempel på en implementert sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel:
•

FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet oppstart av drivenheten.
Livsfare eller alvorlige personskader.
– Koble drivenheten spenningsløs.
– Sikre drivenheten mot utilsiktet oppstart.
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1

Garantikrav

1.3

Garantikrav
Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentene til
MOVITRAC®-LTP-B følges. Les derfor dokumentasjonen før arbeidet med enheten
startes opp!
Sørg for at dokumentasjonen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for
anlegg og drift, samt for personer som arbeider med enheten på eget ansvar.

1.4

Ansvarsfraskrivelse
For å oppnå sikker drift og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det
en grunnleggende forutsetning at denne dokumentasjonen følges nøye. SEWEURODRIVE påtar seg ingen form for ansvar for personskader, materielle skader eller
formuesskader som måtte oppstå fordi dokumentasjonen ignoreres. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller.

1.5

Merknader til opphavsrett
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt.
Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt forbudt.

1.6

Dokumenter som gjelder i tillegg
Dette dokumentet er et supplement til driftsveiledningen for MOVITRAC® LTP-B og skal
kun brukes sammen med driftsveiledningen for MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Produktnavn og varemerke
Merker og produktnavn som er angitt i denne publikasjonen er varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehaver.
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Oppbygging av enheten

2.1

MOVITRAC® LTX

2

Bildet nedenfor viser servomodulen MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

X14 applikasjonstilkobling
X13 motorgivertilkobling
Festetapp
Holdeknapp

2.2

Typebetegnelse

2.2.1

Eksempel på merkeskilt
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
Produksjonsstatus
Variant
Sekundærfunksjonalitet

H = Hiperface

Primærfunksjonalitet

X = servomodul

Merking for LT-opsjonsmodulen
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3

Mekanisk installasjon
•

MERK
Motorkablene kan kun tilkobles dersom MOVITRAC®-LTX-modulen ikke er plugget
inn, da motortilkoblingene eventuelt kan tildekkes av LTX-modulen.

3.1

Installasjon av MOVITRAC® LTX
Slik går du frem for å omforme MOVITRAC® LTP-B til MOVITRAC® LTX:
1. Fjern beskyttelsesdekselet fra LTX-innstikksplassen.

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. Stikk LTX-servomodulen forsiktig inn. For å unngå skader på kontaktene må LTXmodulene skyves jevnt inn i innstikksplassen.

3551073931
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3

3. Trykk inn holdeknappen [1] for å sikre LTX-servomodulen.

[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] Holdeknapp
[2] Festetapp

3.2

Fjern MOVITRAC® LTX
For å fjerne LTX-servomodulen trykker du festetappen [2] i retning innstikksplassen slik
at holdeknappen [1] frigjøres.

[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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4

Fjern MOVITRAC® LTX

4

Elektrisk installasjon
I dette kapitlet beskrives oppkoblingen av følgende tilkoblinger:
•

Hovedklemmer

•

Releklemmer

•

Motorgiver X13

•

Applikasjonstilkobling X14

Oppkoblingen av hovedklemmene og applikasjonstilkoblingen er avhengig av drivenhetens driftsmodus. Som standard har drivenheten følgende driftsmodi:
•

Tastefeltmodus

•

Klemmedrift

•

Modus ekstern styring

•

Drift med SEW-styring

•

Drift via Gateway

For at enheten skal fungere korrekt i henhold til bestemmelsene, må oppkoblingen alltid
foretas med utgangspunkt i driftsmodus. Oppkoblingsmulighetene er derfor beskrevet i
forskjellige underkapitler.
Det anbefales på det sterkeste å foreta en enkel oppstart i første omgang, da dette
kapitlet, avhengig av valgt driftsmodus, henviser til respektive underkapitler for oppkoblingen.
Kontakten X13 for motorgiveren og releklemmene kobles opp likt for alle driftsmodier.
Derfor beskrives oppkoblingen for disse to kontaktene kun én gang.
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4.1

Oversikt over signalklemmene for tastefeltmodus

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

Signalklemmeblokken har følgende signalkontakter:
Klemme- Signal
nr.
1

+24 V

Funksjon
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (spesifisert)

Beskrivelse

Utgang +24 V referanse- Ref. for aktivering av DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
spenning

2

DI1

Frigivelse

3

DI2

i.o.1)

Positiv logikk
"Logisk 1" inngangsspenningsområde: 8 – 30 V DC
"Logisk 0" inngangsspenningsområde: 0 – 2 V DC
Kompatibel med PLS-kravene hvis 0 V er tilkoblet
klemme 7 eller 9.

4

DI3

i.o.1)

5

+10 V

i.o.1)

10 V ref. for analoginngang
(pot.forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.o.1)

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

7

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial (pot.forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.o.1)

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

9

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

10

AI2 / DI5

i.o.1)

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

11

AO2 / DO2

i.o.1)

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

12

PSE+

Frigivelse av sluttrinn

+24 V må være tilkoblet PSE+

13

PSE–

GND må være tilkoblet PSE–

1) Koble ikke til noen kabler
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4.1.2

Applikasjonskontakttilordning X14
Klemmenr.

Signal

Funksjon
P1-17 = 1 (spesifisert)

Kontakttype

X14
11)

DI11

i.o.2)

21)

DI12

i.o.2)

1)

DI13

i.o.2)

DI14 /
AI11

i.o.2)

51)

PI1

i.o.2)

61)

/PI1

i.o.2)

71)

PI2

i.o.2)

81)

/PI2

i.o.2)
i.o.2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

10

/A

i.o.2)

11

B

i.o.2)

12

/B

i.o.2)

13

Z

i.o.2)

14

/Z

i.o.2)

15

D-Sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmetilordningen er avhengig av parameterinnstillingene
2) Koble ikke til noen kabler
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4.2

Oversikt over signalklemmer for klemmedrift
(intern rampestyring for LTP uten 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

Signalklemmeblokken har følgende signalkontakter:
Klemme- Signal
nr.
1

+24 V

Funksjon
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (spesifisert)

Beskrivelse

Utgang +24 V referanse- Bez. for aktivering av DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
spenning

2

DI1

Frigivelse

3

DI2

i.o.1)

Positiv logikk
"Logisk 1" inngangsspenningsområde: 8 – 30 V DC
"Logisk 0" inngangsspenningsområde: 0 – 2 V DC
Kompatibel med PLS-kravene hvis 0 V er tilkoblet
klemme 7 eller 9.

4

DI3

i.o.1)

5

+10 V

Utgang +10 V referanse- 10 V ref. for analoginngang
spenning
(pot.forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Analoginngang (12 bit)
Referanseturtall

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

7

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial (pot.forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.o.1)

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

9

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

10

AI2 / DI5

i.o.1)

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

11

AO2 / DO2

i.o.1)

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

12

PSE+

Frigivelse av sluttrinn

13

PSE–

+24 V må være tilkoblet PSE+
GND må være tilkoblet PSE–

1) Koble ikke til noen kabler
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Oversikt over signalklemmer for klemmedrift

4.2.2

Applikasjonskontakttilordning X14
Klemmenr.

Signal

Funksjon
P1-17 = 1 (spesifisert)

Kontakttype

X14

9

15

1

8

11)

DI11

i.o.2)
i.o.2)

21)

DI12

31)

DI13

i.o.2)

41)

DI14 /
AI11

i.o.2)

51)

PI1

i.o.2)

6

1)

/PI1

i.o.2)

7

1)

PI2

i.o.2)

8

1)

/PI2

i.o.2)

9

A

i.o.2)

10

/A

i.o.2)

11

B

i.o.2)

12

/B

i.o.2)

13

Z

i.o.2)

14

/Z

i.o.2)

15

D-Sub 15-polet
(male)

0V

1) Klemmetilordningen er avhengig av parameterinnstillingene
2) Koble ikke til noen kabler
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4.3

Oversikt over signalklemmene for 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

Signalklemmeblokken har følgende signalkontakter:
Klemme- Signal
nr.
1

+24 V

Funksjon
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (spesifisert)

Beskrivelse

Utgang +24 V referanse- Bez. for aktivering av DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
spenning

2

DI1

Frigivelse

3

DI2

i.o.1)

Positiv logikk
"Logisk 1" inngangsspenningsområde: 8 – 30 V DC
"Logisk 0" inngangsspenningsområde: 0 – 2 V DC
Kompatibel med PLS-kravene hvis 0 V er tilkoblet
klemme 7 eller 9.

4

DI3

i.o.1)

5

+10 V

i.o.1)

10 V ref. for analoginngang
(pot.forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.o.1)

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

7

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial (pot.forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.o.1)

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

9

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

10

AI2 / DI5

i.o.1)

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

11

AO2 / DO2

i.o.1)

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

12

PSE+

Frigivelse av sluttrinn

+24 V må være tilkoblet PSE+

13

PSE–

GND må være tilkoblet PSE–

1) Koble ikke til noen kabler

Tillegg til driftsveiledningen – MOVITRAC® LTX servomoduler

15

Elektrisk installasjon

4

Oversikt over signalklemmene for eksterne styringer

4.3.2

Applikasjonskontakttilordning X14

±10 V referansepotensial og
giversimulering

Klemmenr.

Signal

Funksjon
P1-17 = 5

Funksjon
P1-17 = 6

Kontakttype

X14
11)

DI11

–

Endebryter venstre

2

1)

DI12

–

Endebryter høyre

3

1)

DI13

Rask referansekam for referansekjøringsinngang

DI14 /
AI11

Rask + –10 V referanseturtallssignalinngang

41)

9

15

1

8

51)

PI1

–

61)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

–

D-Sub 15polet (male)

9

A

Giversimulering utgang A

10

/A

Giversimulering utgang /A

11

B

Giversimulering utgang B

12

/B

Giversimulering utgang /B

13

Z

Giversimulering Z

14

/Z

Giversimulering /Z

15

0V

1) Klemmetilordningen er avhengig av parameterinnstillingene

Grensesnitt
puls/retning eller
A/B-fase

Klemme

Signal

Funksjon
P1-17 = 5

Funksjon
P1-17 = 6

Kontakttype

X14
1)

1

DI11

–

21)

DI12

–

3

9

1

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

1)

/PI1

Inngang \puls

Inngang \A-fase

71)

PI2

Inngang retning

Inngang B-fase

81)

/PI2

Inngang \retning

Inngang \B-fase

6

15

8

1)

Inngang puls

9

A

i.o.2)

10

/A

i.o.2)

11

B

i.o.2)

12

/B

i.o.2)

13

Z

i.o.2)

14

/Z

i.o.2)

15

Inngang A-fase

D-Sub 15polet (male)

0V

1) Klemmetilordningen er avhengig av parameterinnstillingene. Inngangen er i samsvar med RS422 og ikke
HTL-egnet (24 V signaler kan ikke kobles til). Maksimal spenning fra –10 til 15 V mellom PI1, /PI1, PI2,
/PI2 og 0 V. Nominelt driftsnivå DC ± 6 V differensielt og minimum DC ± 2 V differensielt.
2) Koble ikke til noen kabler
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4

Oversikt over signalklemmene for eksterne styringer

Bildet nedenfor viser motoregenskapene i henhold til innstillingen av parameter P1-17
og signalrekkefølgen.
P1-17

Negativ retning (CCW)

Inngang 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

Inngang 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

Viste signaler A eller B er signaler/spenningsverdier som resulterer mellom A (PI1) og /A (/PI1) eller
B (PI2) og /B (/PI2).
Viste signaler puls og retning er signaler/spenningsverdier som resulterer mellom 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

Oversikt over signalklemmene for SEW-styringer

4.4

Oversikt over signalklemmene for 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

Signalklemmeblokken har følgende signalkontakter:
Klemme- Signal
nr.

Funksjon
Profil 1

Funksjon
Profil 2

Beskrivelse

P1-12 = settes automatisk
P1-15 = settes automatisk
1

+24 V

Utgang +24 V refe- Utgang +24 V refe- Bez. for aktivering av DI1 – DI3 (maks.
ransespenning
ransespenning
100 mA)

2

DI1

Start

Start

3

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Referansekam

Referansekam

5

+10 V

i.o.1)

i.o.1)

10 V ref. for analoginngang
(pot.forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ
min.)

6

AI1 / DI4

i.o.1)

Endebryter +

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

7

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial (pot.forsyning –)

8

AO1 / DO1 i.o.1)

i.o.1)

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

9

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

10

AI2 / DI5

i.o.1)

Endebryter –

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

11

AO2 / DO2 i.o.1)

i.o.1)

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

12

PSE+
PSE–

Frigivelse av
sluttrinn

+24 V må være tilkoblet PSE+

13

Frigivelse av
sluttrinn

Positiv logikk
"Logisk 1" inngangsspenningsområde:
8 – 30 V DC
"Logisk 0" inngangsspenningsområde:
0-2 V DC
Kompatibel med PLS-kravene hvis 0 V
er tilkoblet klemme 7 eller 9.

GND må være tilkoblet PSE–

1) Koble ikke til noen kabler
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Oversikt over signalklemmene for SEW-styringer

4.4.2

Applikasjonskontakttilordning X14

Klemmenr.

Signal

Funksjon
P1-17 = 1 (spesifisert)

Kontakttype

X14
11)

DI11

i.o.2)

21)

DI12

i.o.2)

1)

DI13

Målesensor 1

41)

DI14 /
AI11

Målesensor 2

51)

PI1

i.o.2)

1)

/PI1

i.o.2)

71)

PI2

i.o.2)

1)

/PI2

i.o.2)

9

A

i.o.2)

10

/A

i.o.2)

11

B

i.o.2)

12

/B

i.o.2)

13

Z

i.o.2)

14

/Z

i.o.2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub 15polet (male)

0V

1) Klemmetilordningen er avhengig av parameterinnstillingene
2) Koble ikke til noen kabler
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Oversikt over signalklemmene for SEW-gatewayer

4.5

Oversikt over signalklemmene for SEW-gatewayer

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

Signalklemmeblokken har følgende signalkontakter:
Klemme- Signal
nr.

Funksjon
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (spesifisert)

Beskrivelse

Utgang +24 V
referansespenning

Bez. for aktivering av DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
Positiv logikk
"Logisk 1" inngangsspenningsområde: 8 – 30 V DC
"Logisk 0" inngangsspenningsområde: 0 – 2 V DC
Kompatibel med PLS-kravene hvis 0 V er tilkoblet
klemme 7 eller 9.

1

+24 V

2

DI1

Frigivelse

3

DI2

i.o.1)

4

DI3

i.o.1)

5

+10 V

i.o.1)

10 V ref. for analoginngang
(pot.forsyning +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

i.o.1)

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

7

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial (pot.forsyning –)

8

AO1 / DO1

i.o.1)

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

9

0V

0 V referansepotensial

0 V referansepotensial

10

AI2 / DI5

i.o.1)

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

11

AO2 / DO2

i.o.1)

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

12

PSE+

Frigivelse av sluttrinn

+24 V må være tilkoblet PSE+

13

PSE–

GND må være tilkoblet PSE–

1) Koble ikke til noen kabler
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Oversikt over signalklemmene for SEW-gatewayer

4.5.2

Applikasjonskontakttilordning X14

Klemmenr.

Signal

Funksjon

Kontakttype
X14

11)

DI11

i.o.2)

21)

DI12

i.o.2)

1)

DI13

i.o.2)

41)

DI14 /
AI11

i.o.2)

51)

PI1

i.o.2)

1)

/PI1

i.o.2)

71)

PI2

i.o.2)

1)

/PI2

i.o.2)

9

A

i.o.2)

10

/A

i.o.2)

11

B

i.o.2)

12

/B

i.o.2)

13

Z

i.o.2)

14

/Z

i.o.2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub 15polet (male)

0V

1) Klemmetilordningen er avhengig av parameterinnstillingene
2) Koble ikke til noen kabler
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4

Oversikt over releklemmer og X13

Releutgang 2
Referansepotensial

Releutgang 2 N/O

Oversikt over releklemmer for alle driftsmodi

Releutgang 1 N/C

4.6.1

Releutgang 1 N/O

Oversikt over releklemmer og X13

Releutgang 1
Referansepotensial

4.6

14

15

16

17

18

3003612555
Klemmenr.

4.6.2

Signal

Beskrivelse

14

Releutgang 1 referanse

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

15

Releutgang 1 N/O

16

Releutgang 1 N/C

17

Releutgang 2 referanse

18

Releutgang 2 N/O

Kontakttilordning X13 motorgiver for alle driftsmodi

Klemmenr.

Funksjon

Kontakttype

X13

15

9

8

1

1

Signalspor A (cos+)

2

Signalspor B (sin+)

3

i.o.1)

4

DATA+

5

i.o.

6

KTY –

7

i.o.1)

8

DGND

9

Signalspor A_N (cos–)

10

Signalspor B_N (sin–)

11

i.o.1)

12

DATA–

13

i.o.

14

KTY +

15

Us

D-Sub 15-polet
(female)

1) Koble ikke til noen kabler
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Brukergrensesnitt

5

0

5

Idriftsetting

5.1

Brukergrensesnitt

5.1.1

Tastefelt
Hver MOVITRAC® LTP-B-enhet har som standard et tastefelt som gjør det mulig å
bruke og installere drivenheten uten ytterligere utstyr.
Tastefeltet har fem knapper med følgende funksjoner:
Start (kjør)

•
•

Frigir motoren
Endrer dreieretningen dersom toveis tastefeltmodus er aktivert

Stopp/reset

•
•

Stanser motoren
Bekrefter en feil

Navigere

•
•
•

Viser sanntidsinformasjon
Trykk og hold inne for å skifte til parameterbearbeidingsmodus eller for å forlate den
Lagrer parameterendringer

Opp

•
•

Øker turtallet i sanntidsmodus
Øker parameterverdiene i parameterredigeringsmodus

Ab

•
•

Reduserer turtallet i sanntidsmodus
Reduksjon av parameterverdier i parameterredigeringsmodus

Start- og stoppknappene på tastefeltet er deaktivert dersom parametrene er stilt inn på
fabrikkinnstillinger. For å frigi bruk av start-/stoppknappene på tastefeltet må P1-12
settes på 1 eller 2, se kapitlet Parametergruppe 1 i driftsveiledningen for
MOVITRAC® LTP-B: Standardparameter.
Man får kun tilgang til menyen for endring av parametre via navigasjonsknappen ("navigate"). Hold knappen inne (> 1 sekund) for å skifte mellom menyen for endring av parametre og sanntidsvisningen (drivenhetens driftsstatus/turtall). Trykk lett på knappen
(< 1 sekund) for å skifte mellom driftsturtall og driftsstrøm til aktivert drivenhet.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Visning
Start
Stopp/reset

[4]
[5]
[6]

Navigere
Opp
Ned

MERK
For å tilbakestille enheten til standardinnstillingene trykker du knappene for oppover,
nedover og stopp/reset samtidig i > 2 s. På displayet vises P-deF.
Trykk stopp-/resetknappen på nytt for å bekrefte endringen og tilbakestille
omformeren.
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0

Utvidede tastekombinasjoner
Funksjon

Enheten viser…

Trykk...

Resultat

Eksempel

Hurtigvalg av parametergrupper1)

Px-xx

Taster "Navigere" +
"Opp"

Neste høyere parametergruppe velges

•
•
•

Px-xx

Taster "Navigere" +
"Ned"

Neste lavere parametergruppe velges

•
•

"P1-10" vises
Trykk tastene "Navigere" +
"Opp"
"P2-01" vises

•

"P2-26" vises
Trykk tastene "Navigere" +
"Ned"
"P1-01" vises
"P1-10" vises
Trykk tastene "Opp" + "Ned"
"P1-01" vises

Valg av laveste
gruppeparameter

Px-xx

Taster "Opp" + "Ned"

Første parameter i en
gruppe velges ut

•
•
•

Stille inn parameter på laveste
verdi

Numerisk verdi (ved
endring av en parameterverdi)

Taster "Opp" + "Ned"

Parameteren settes på
laveste verdi

Ved endring av P1-01:
• "50.0" vises
• Trykk tastene "Opp" + "Ned"
• "0.0" vises

Endre enkelte sifre
i en parameterverdi

Numerisk verdi (ved
endring av en parameterverdi)

Taster "Stopp/Reset" +
"Navigere"

De enkelte parametersifrene kan endres

Ved innstilling av P1-10:
• "0" vises
• Trykk tastene "Stopp/Reset" +
"Navigere"
• "_0" vises
• Trykk på knappen "Opp"
• "10" vises
• Trykk tastene "Stopp/Reset" +
"Navigere"
• "_10" vises
• Trykk på knappen "Opp"
• "110" vises
osv.

1) Parametergruppetilgangen må aktiveres ved å sette P1-14 til "101".

5.1.2

Visning
En 6-sifret 7-segmentindikator er integrert i hver drivenhet. Ved hjelp av den kan drivfunksjoner overvåkes og parametre stilles inn.
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0

5.2

Enkel oppstart av MOVITRAC® LTX
Bildet nedenfor viser MOVITRAC® LTP-B med og uten innplugget 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]

Nettklemmer
Hurtighjelp
Visning
Tastefelt
Hovedklemmer
Releklemmer
Kontakt til motor og bremsevibrator

Tillegg til driftsveiledningen – MOVITRAC® LTX servomoduler

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

Festetapp
Holdeknapp
X14 applikasjonskontakt
X13 kontakt til motorgiver
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Enkel oppstart av MOVITRAC® LTX

0

5.2.1

Grunnleggende oppkobling og innstillinger før oppstart i henhold til driftsmodus
•

Koble CMP-motoren til motortilkoblingsklemmene [7] med en prefabrikkert SEWmotorkabel.

•

Hvis en CMP-bremsemotor skal tilkobles, brukes en prefabrikkert SEW-bremsemotorkabel og en bremselikeretter av typen BMV. Bremsen må kobles til i henhold til
koblingsskjemaet nedenfor.

[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]

•

Releklemmer
Kontakt til motor og bremsevibrator
Integrert motorbrems (ekstra)

Koble motorgiveren til motorgiverkontakten X13 [11] på LTX-utstyret med en prefabrikkert SEW-giverkabel.

•

ADVARSEL! Fare på grunn av utilsiktet oppstart.
Motoren kan eventuelt starte dersom omformeren kobles til nettet.
– Uavhengig av valgt driftsmodus må kontaktene 12 og 13 på hovedklemmene [5]
være brutt.

•

Koble omformeren til nettet ved å koble opp nettklemmene [1].

•

Koble inn omformeren.

•

Sett om nødvendig omformeren tilbake til standardinnstillinger (trykk knappen
"Stopp", "Opp" og "Ned" til "P-Def" vises på displayet). Bekreft med "Stopp"knappen.

•

Kontroller at korrekt CMP-motor vises i parameter P1-16.

•

Hvis P1-16 = "in-syn", eller hvis tilgang ikke foreligger, har motorgiveren ikke et korrekt elektronisk merkeskilt. Uten gyldig elektronisk merkeskilt må motortypen stilles
inn manuelt.
Manuell innstilling av motortype:
•

Sett P1-14 på "1" for fri tilgang til parameter P1-16 til P1-22

•

Sett P1-16 på tilkoblet motortype.

•

Sett P1-18 på "1" for å aktivere termisk motorbeskyttelse med KTY.

•

MERK
Kun motorer i Smart Servo Package støttes.
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•

Når korrekt motor er innstilt, og da enten automatisk eller manuelt, er prosedyren for
oppstart av motor fullført.

•

Motoroverlastbeskyttelsen er stilt inn på "250 %" for å gi et høyt overlastmoment.

•

Ved bruk av en SEW-giverkabel er termoføleren KTY automatisk tilkoblet for å sikre
den termiske motorbeskyttelsen.

•

Kontaktene 12 og 13 på hovedklemmene [5] kobles nå opp avhengig av valgt driftsmodus. Dermed kan drivenheten frigis. Informasjon om elektrisk installering
avhengig av driftsmodus, se kapitlet "Elektrisk installering" (→ side 10) eller neste
kapitler, der korrekt oppkobling forklares med ugangspunkt i driftsmodus.
– Tastefeltmodus (P1-12 = 1 eller 2) (→ side 28)
– Klemmedrift (grunninnstilling) P1-12 = 0 for LTP-intern rampestyring (→ side 28)
– Nettorganisering og oppstart med forskjellige styringer (ekstern styring og SEWstyring) (→ side 29)

•

ADVARSEL! Elektrisitet innebærer fare.
Ved frigivelse av motoren eller drivenheten kan ukyndig oppkobling føre til fare på
grunn av høy spenning.
– Kontroller oppkoblingen med hensyn til følgende:

•

•

valgt driftsmodus

•

instruksene for installering og oppkobling i kapitlet "Elektrisk installasjon"

•

instruksene
for
installering
og
oppkobling
"MOVITRAC® LTP-B", kapitlet "Elektrisk installasjon"

i

driftsveiledningen

MERK
Alle motorer i Smart Servo Package kan kjøres med standardparameterinnstillingene til omformeren for turtalls- og posisjonsregulering. For å foreta en første, enkel
optimalisering av reguleringskretsen kan parameteren P1-22 endres. Parameter
P1-22 representerer forholdet mellom total treghet (Jext = Jlast + Jgirenhet) og motortreghet (Jmot / Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Flere optimaliseringsmuligheter for turtalls- og posisjonsregulering, se kapitlet
"Optimalisering av reguleringskretser i forskjellige driftsmodi" (→ side 37).
Nærmere informasjon om motortreghet, se kapitlet "Massetreghet ved CMP-motorer
i Smart Servo Package" (→ side 55).

Tillegg til driftsveiledningen – MOVITRAC® LTX servomoduler

27

I

5

Idriftsetting
Enkel oppstart av MOVITRAC® LTX

0

5.2.2

Tastefeltmodus (P1-12 = 1 eller 2)
Drift i tastefeltmodus:
•

Fordi den elektriske installeringen er avhengig av respektive driftsmodus, er oppkoblingsinformasjonen angitt i kapitlet "Oversikt over signalklemmer for tastefeltmodus"
(→ side 11).

•

Still P1-12 på "1" (enveis) eller "2" (toveis).

•

Koble en trådbro eller en bryter mellom klemme 1 og 2 på brukerklemmeblokken for
å frigi drivenheten.

•

Trykk på startknappen. Drivenheten frigis med 0,0 Hz.

•

Trykk på opp-knappen for å øke turtallet eller ned-knappen for å redusere turtallet.

•

Trykk på stopp-/resetknappen for å stanse drivenheten.

•

Ved å trykke på startknappen igjen, returnerer drivenheten til opprinnelig turtall.
Hvis toveismodus er aktivert (P1-12 = 2), endres retningen ved å trykke på startknappen.

•

MERK
Ønsket målhastighet kan forhåndsinnstilles ved å trykke stopp-/resetknappen mens
drivenheten er i stillstand. Hvs man deretter trykker på startknappen igjen, kjører
drivenheten langs en rampe til dette turtallet.

5.2.3

Klemmedrift (grunninnstilling) P1-12 = 0 for LTP-intern rampestyring
Drift i klemmemodus (grunninnstilling):

28

•

Fordi den elektriske installeringen er avhengig av respektive driftsmodus, er oppkoblingsinformasjonen angitt i kapitlet "Oversikt over signalklemmer for klemmedrift"
(→ side 13).

•

P1-12 må være satt på "0" (grunninnstilling).

•

Koble til en bryter mellom klemme 1 og 2 på brukerklemmeblokken.

•

Koble til et potensiometer (1-10 k) mellom klemmene 5, 6 og 7. Glidekontakten
kobles til pin 6.

•

Opprett forbindelse mellom klemme 1 og 2 for å frigi drivenheten.

•

Still inn turtallet ved hjelp av potensiometeret.
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5.2.4

Nettorganisering og oppstart med forskjellige styringer (ekstern styring og SEW-styring)

SEW-styringsmodus

startup tools

startup modes

Modus ekstern styring

Manuell

Tastefelt

SEW-gatewaymodus

CCU

MOVI-PLC®

Gateway

configurable control unit

Motion-Control-styring

(DFP-UOH...)

Tastefelt

Tastefelt

Tastefelt

MS (Drive startup)
SD-kort

Puls/retning, ± 10 V
med giversimulering

MS
(Drive Startup)

f.eks.
bussposisjonering

MS (PLCEditor)

Brukerprogrammerbar

MS (Gateway Configurator)

Hastighetsstyring

9007202885779467

Eksterne styringer, SEW-styringer og gatewaydrift er beskrevet i de neste kapitlene.
Modus ekstern
styring

Drift i modus ekstern styring:
Innstilling av motorgrenser (gjelder for alle driftsmodi med eksterne styringer):
•

Sett parameter P1-01 på øvre grense for ønsket motorturtall (Nmax [o/min]). Hvis verdiene vises i "Hz", setter du motorens merketurtall i P1-10 på merketurtallet til den
tilkoblede motoren. P1-01 representerer også maksimalt oppnåelig turtall ved drift i
analogmodus med ± 10 V dersom 10 V DC er tilkoblet. (Ved alle motorer i Smart
Servo Package skal P1-10 4500 vise o/min.) Du finner en nøyaktig beskrivelse av
parameteren i driftsveiledningen for MOVITRAC® LTP-B.

•

Sett P1-03 på ønsket akselerasjonsrampe, som fastsetter tiden i sekunder som går
fra utgangsfrekvensen stiger fra 0 til 50 Hz (AccRamp [s]). De 6-polede CMP-motorene i Smart Servo Package trenger eksempelvis en utgangsfrekvens på 150 Hz for
et turtall på 3000 o/min. For å definere en akselerasjonsrampe på 3000 o/min/s må
du stille inn P1-03 på 0,33 s. Du finner en nøyaktig beskrivelse av parameteren i
driftsveiledningen for MOVITRAC® LTP-B.

•

Sett P1-04 på ønsket retardasjons-/stopprampe, som fastsetter tiden i sekunder som
går fra utgangsfrekvensen synker fra 50 til 0 Hz (DecRamp [s]). Gå frem på samme
måte som ved P1-03.

Tillegg til driftsveiledningen – MOVITRAC® LTX servomoduler

29

5

I

Idriftsetting
Enkel oppstart av MOVITRAC® LTX

0

Drift med ±10 V-grensesnitt med analoginngang på hovedklemlisten (skannesyklus = 16 ms)
•

Sett P1-14 på 201 for å få tilgang til parameterene i den LTX-spesifikke parametergruppen 8.

•

Sett P1-15 på en av de mulige driftsmodiene: 22, 23, 24 eller 25.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P1-15 Funksjonsvalg digitalinnganger, LTX-spesifikke parametere" (→ side 43). En analog skalverdi for hastighetsinnstilling kan da brukes på hovedklemmelistens første analoginngang.

•

Sett P1-12 på 0 (klemmestyring, standardinnstilling).

•

Ved bruk av analoginngangen setter du P2-30 på –10 til +10 V for bipolær
spenningsinngang på analoginngangen. Du finner en nøyaktig beskrivelse av parameteren i driftsveiledningen for MOVITRAC® LTP-B.

•

Med parameter P8-01 setter du skaleringsfaktoren for inkrementalgiversimuleringen.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P8-01 Simulert giverskalering" (→ side 48).

•

FORSIKTIG! Uventede egenskaper ved drivenheten kan forekomme.
Fare for klemming
Hvis funksjonene (f.eks. analoginngangen) i parameter P1-15 er stilt inn og også er
aktivert i parameter P1-17, har inngangen på X14-pluggen prioritet, og signaltilordningene for parameter P1-15 overskrives eller deaktiveres.
Feilaktig bruk av parameter P1-15 og P1-17 i forbindelse med inngangene til
klemmer på X14 kan føre til ukontrollerte bevegelser eller feilfunksjoner på drivenheten.
Nødvendig elektrisk installering av signalklemmene er avhengig av valgt driftsmodus. Oppkobling som ikke passer til driftsmodusen kan føre til ukontrollerte bevegelser eller feilfunksjoner på drivenheten.
– Koble opp signalklemmene i henhold til kapitlet "Oversikt over signalklemmer for
eksterne styringer" (→ side 15) og/eller kontroller en allerede eksisterende,
tilsvarende oppkobling.
– Foreta parametriseringen av P1-15 og P1-17 i henhold til driftsmodusen.
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Drift med ±10 V-grensesnitt med rask analoginngang på LTX-servomodulen
(skannesyklus = 4 ms)
Servomodulinngangene skal fortrinnsvis brukes de gangene en referansekam, en rask
analoginngang eller en steppmotorstyring er nødvendig. Dermed frigis også puls-/
retningsstyringen eller giverinngangsfunksjonen.
•

Sett P1-14 på 201 for å få tilgang til parameterene i den LTX-spesifikke parametergruppen 8.

•

Sett P1-15 på en av de mulige driftsmodiene: 22, 23, 24 eller 25.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P1-15 Funksjonsvalg digitalinnganger, LTX-spesifikke parametere" (→ side 43).

•

Sett P1-12 på 0 (klemmestyring, standardinnstilling).

•

Sett P1-17 på en av de mulige driftsmodiene: 5 eller 6.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av parameteren i kapitlet "P1-17 Smart-servodrift" (→ side 46).

•

Ved bruk av analoginngangen setter du P2-30 på –10 til +10 V for bipolær spenningsinngang på analoginngangen.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av parameteren i driftsveiledningen for
MOVITRAC® LTP-B.

•

Med parameter P8-01 setter du skaleringsfaktoren for giversimuleringen.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P8-01
Simulert giverskalering" (→ side 48).

•

FORSIKTIG! Uventede egenskaper ved drivenheten kan forekomme.
Fare for klemming
Hvis funksjonene (f.eks. analoginngangen) i parameter P1-15 er stilt inn og også er
aktivert i parameter P1-17, har inngangen på X14-pluggen prioritet, og signaltilordningene for parameter P1-15 overskrives eller deaktiveres.
Feilaktig bruk av parameter P1-15 og P1-17 i forbindelse med inngangene til
klemmer på X14 kan føre til ukontrollerte bevegelser eller feilfunksjoner på drivenheten.
Nødvendig elektrisk installering av signalklemmene er avhengig av valgt driftsmodus. Oppkobling som ikke passer til driftsmodusen kan føre til ukontrollerte bevegelser eller feilfunksjoner på drivenheten.
– Koble opp signalklemmene i henhold til kapitlet "Oversikt over signalklemmer for
eksterne styringer" (→ side 15) og/eller kontroller en allerede eksisterende, tilsvarende oppkobling.
– Foreta parametriseringen av P1-15 og P1-17 i henhold til driftsmodusen.
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Drift med puls/retning eller A, /A, B, /B (steppmotor-styringsgrensesnitt) på
servomodulen
•

FORSIKTIG! Uventede motorbevegelser kan forekomme.
Fare for klemming
– Foreta en referansekjøring (P4-01 = 5, PM-motor, position control) før drivenheten frigis med steppmotorstyring. Slik blir er- og skal-posisjonene tilpasset.
Uten referansekjøring kan det forekomme uønskede motorbevegelser umiddelbart etter frigivelsen.
– Aktivering av steppmodus i aktuell utstyrsfunksjonsvariant anbefales kun etter
konsultasjon med SEW-EURODRIVE. Ved denne modusen får man en følgefeil
som må bearbeides av posisjonsregulatoren etter at "steppsignalet" er fjernet.
I den forbindelse kan det oppstå uønskede bevegelser.
Ved bruk av steppmodus må følgefeilen og/eller følgefeilovervåkingen tilbakestilles eller deaktiveres før første frigivelse.

Servomodulinngangene brukes fortrinnsvis de gangene en referansekam, en rask analoginngang eller en steppmotorstyring er nødvendig. Dermed frigis også puls-/retningsstyringen eller giverinngangsfunksjonen.
•

Sett P1-14 på 201 for å få tilgang til parameterene i den LTX-spesifikke parametergruppen 8.

•

Sett P1-15 på en av de mulige driftsmodiene: 22, 23, 24 eller 25.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P1-15 Funksjonsvalg digitalinnganger, LTX-spesifikke parametere" (→ side 43).

•

Sett P1-12 på 0 (klemmestyring, standardinnstilling).

•

Med parameter P8-02 setter du skaleringsfaktoren for inngangsimpulsene, som
representerer en motoromdreining.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P8-02
Impulser pr. omdreining for inngang puls/retning A/B-fase" (→ side 48).

•

Sett P4-01 på 5 (PM motor, position control).

•

Sett P1-17 på en av de mulige driftsmodiene: 7 eller 8.
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av denne parameteren i kapitlet "P1-17 Smartservo-drift" (→ side 46).
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•

FORSIKTIG! Uventede egenskaper hos drivenheten.
Fare for klemming
Hvis funksjonene (f.eks. analoginngangen) i parameter P1-15 er stilt inn og også er
aktivert i parameter P1-17, har inngangen på X14-pluggen prioritet, og signaltilordningene for parameter P1-15 overskrives eller deaktiveres.
Feilaktig bruk av parameter P1-15 og P1-17 i forbindelse med inngangene til
klemmer på X14 kan føre til ukontrollerte bevegelser eller feilfunksjoner på drivenheten.
Nødvendig elektrisk installering av signalklemmene er avhengig av valgt driftsmodus. Oppkobling som ikke passer til driftsmodusen kan føre til ukontrollerte bevegelser eller feilfunksjoner på drivenheten.
– Koble opp signalklemmene i henhold til kapitlet "Oversikt over signalklemmer for
eksterne styringer" (→ side 15) og/eller kontroller en allerede eksisterende, tilsvarende oppkobling.
– Foreta parametriseringen av P1-15 og P1-17 i henhold til driftsmodusen.

•

ADVARSEL! Elektrisitet innebærer fare.
Ved frigivelse av motoren eller drivenheten kan ukyndig oppkobling føre til fare på
grunn av høy spenning.
– Kontroller oppkoblingen med hensyn til følgende:

•

•

valgt driftsmodus

•

instruksene for installering og oppkobling i kapitlet "Elektrisk installasjon"

•

instruksene for installering og oppkobling i driftsveiledningen "MOVITRAC®
LTP-B", kapitlet "Elektrisk installasjon"

MERK
Du finner nærmere informasjon om drivenhetstilpasning i kapitlet "Optimalisering av
reguleringskrets for gatewaydrift" (→ side 41).
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SEWstyringsmodus

For bruk på en SEW-styring med CCU eller MOVI-PLC® (oppsett ved hjelp av
"Drive startup"-assistenten):
•

Still inn ønsket drivenhetsadresse (1-63) på P1-19.

•

Still inn ønsket overføringshastighet (125, 250, 500, 1000 kBaud) på P1-20. For
CCU-drift må overføringshastigheten stilles inn på 500 kBaud.

•

Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av disse to parameterene i driftsveiledningen
for MOVITRAC® LTP-B.

•

Nettverksvisningen av MOVITOOLS® MotionStudio viser LTX-omformerne koblet
til SEW-styringen. Åpne kontekstmenyen med høyre museknapp og velg
"DriveStartUpLTX". Foreta deretter en skanning av nettverket med MOVITOOLS®
MotionStudio.

•

Følg anvisningene og foreta nødvendige innstillinger i "Drive startup"-softwaren
i MOVITOOLS® MotionStudio.

•

FORSIKTIG Fordi den elektriske installeringen er avhengig av respektive driftsmodus, er oppkoblingsinformasjonen angitt i kapitlet "Oversikt over signalklemmer
for SEW-styringer" (→ side 18).

•

ADVARSEL! Elektrisitet innebærer fare.
Ved frigivelse av motoren eller drivenheten kan ukyndig oppkobling føre til fare på
grunn av høy spenning.
– Kontroller oppkoblingen med hensyn til følgende:

•

•

valgt driftsmodus

•

instruksene for installering og oppkobling i kapitlet "Elektrisk installasjon"

•

instruksene
for
installering
og
oppkobling
"MOVITRAC® LTP-B", kapitlet "Elektrisk installasjon"

i

driftsveiledningen

MERK
Du finner nærmere informasjon om drivenhetstilpasning i kapitlet "Optimalisering av
reguleringskrets for gatewaydrift" (→ side 41).
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SEW-gatewaydrift

Drift med en direkte feltbussforbindelse (via gateway):
Innstilling av motorgrenser
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av følgende parametere i driftsveiledningen for
MOVITRAC® LTP-B.
•

Sett parameter P1-01 på øvre grense for ønsket motorturtall (Nmax [o/min]). Hvis verdiene vises i "Hz", setter du motorens merketurtall i P1-10 på merketurtallet til den
tilkoblede motoren. P1-01 viser også maksimalt oppnåelig turtall ved gatewaydrift.
Skalering: 0x4000 = 100 % av maksimalt turtall som stilt inn på P-01. Verdier over
0x4000 eller under 0xC000 er begrenset til 0x4000/0xC000. (Ved alle motorer
i Smart Servo Package skal P1-10 4500 vise o/min.)

•

Sett parameter P1-03 på ønsket akselerasjonsrampe, som fastsetter tiden
i sekunder som går fra utgangsfrekvensen stiger fra 0 til 50 Hz (AccRamp [s]). De
6-polede CMP-motorene i Smart Servo Package trenger eksempelvis en utgangsfrekvens på 150 Hz for et turtall på 3000 o/min. For en akselerasjonsrampe på
3000 o/min/s må P1-03 stilles inn på 0,33 s.

•

Sett parameter P1-04 på ønsket retardasjons-/stopprampe, som fastsetter tiden
i sekunder som går fra utgangsfrekvensen synker fra 50 til 0 Hz (DecRamp [s]). Se
P1-03 (over) for skaleringseksempel.

Innstilling av styrekilde
•

Sett parameter P1-12 på "5", det vil si styring via SBus MOVILINK® og dermed over
gateway. Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av parameteren i driftsveiledningen
for MOVITRAC® LTP-B.

Innstilling av kommunikasjonsparametere
Du finner en mer nøyaktig beskrivelse av følgende parametere i driftsveiledningen for
MOVITRAC® LTP-B.
•

Sett P1-14 på "101" for utvidet parametertilgang.

•

Still inn ønsket drivenhetsadresse på P5-01 (1 – 63).

•

Still inn ønsket overføringshastighet på P5-02 (125, 250, 500 eller 1000 kBaud). Ved
gatewaydrift må denne parameteren stilles inn på "500 kBaud".

•

Still inn ønsket kommunikasjonssviktreaksjon på P5-05.
– 0 = feil og sakte stans
1 = feil og stans langs rampen
2 = stans langs rampen, ingen feil
3 = forinnstilt turtall 8
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•

Still inn ønsket kommunikasjonssviktovervåking på P5-06 (0.0 – 1.0 – 5.0 s). Fastlegger tiden i sekunder der omformerne, etter utløpet av denne, viser responsen som
innstilt i P5-05. Ved "0.0 s" beholder omformeren er-hastigheten selv om kommunikasjonen svikter.

•

Still inn bruk av eksterne eller interne ramper ved hjelp av P5-07. Med denne parameteren kan interne eller eksterne rampestyringer frigis. Ved frigivelse følger omformeren de eksterne rampene som spesifiseres via MOVILINK®-prosessdata (PO3).
(0 = sperre, 1 = frigivelse).

•

FORSIKTIG Fordi den elektriske installeringen er avhengig av respektive driftsmodus, er oppkoblingsinformasjonen angitt i kapitlet "Oversikt over signalklemmer
for SEW-gatewayer" (→ side 20).

•

ADVARSEL! Elektrisitet innebærer fare.
Ved frigivelse av motoren eller drivenheten kan ukyndig oppkobling føre til fare på
grunn av høy spenning.
– Kontroller oppkoblingen med hensyn til følgende:

•

•

valgt driftsmodus

•

instruksene for installering og oppkobling i kapitlet "Elektrisk installasjon"

•

instruksene for installering og oppkobling i driftsveiledningen "MOVITRAC®
LTP-B", kapitlet "Elektrisk installasjon"

MERK
Du finner nærmere informasjon om drivenhetstilpasning i kapitlet "Optimalisering av
reguleringskrets for gatewaydrift" (→ side 41).

5.3

Programvare

5.3.1

Modbus-styring
Modbus-styring er ikke mulig ved bruk av LTX-modulen.
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5.4

Optimalisering av reguleringskretser i forskjellige driftsmodier

5.4.1

Optimalisering av reguleringskretser ved eksterne styringer

±10 V referansepotensial og
giversimulering

Innstilling av turtallsregulering
Med P1-22 kan du optimalisere motorens reguleringsegenskaper. Parameter P1-22
representerer forholdet mellom total treghet (Jext = Jlast + Jgirenhet) og motortreghet (Jmot
eller Jbmot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

MERK
Nærmere informasjon om motortreghet, se kapitlet "Massetreghet ved CMP-motorer
i Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringsnøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, kan stivheten (P1-21) optimaliseres. Stivhetsparameter (P1-22) setter turtallsreguleringens parametere (P4-03,
P4-04) i et egnet forhold til hverandre. Vanligvis er en ekstra optimalisering av parameterene P4-03 eller P4-04 ikke nødvendig.

Referanseturtall

-

Turtallsreguleringskrets
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stivhet

-

Akselerasjon

Er-turtall
(Hiperface-derivasjon)

3626204555

Giversimulering

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

Er-posisjon (Hiperface)

3626278155
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Grensesnitt
puls/retning
(A/B-fase)

Innstilling av turtallsregulering
Med P1-22 kan du optimalisere motorens reguleringsegenskaper. Parameter P1-22
representerer forholdet mellom total treghet (Jext = Jlast + Jgirenhet) og motortreghet (Jmot
eller Jbmot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

MERK
Nærmere informasjon om motortreghet, se kapitlet "Massetreghet ved CMP-motorer
i Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringsnøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, kan stivheten (P1-21) optimaliseres. Stivhetsparameter (P1-22) setter turtallsreguleringens parametere (P4-03,
P4-04) i et egnet forhold til hverandre. Vanligvis er en ekstra optimalisering av parameterene P4-03 eller P4-04 ikke nødvendig.

Referanseturtall

Turtallsreguleringskrets
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stivhet

-

-

Akselerasjon

Er-turtall
(Hiperface-derivasjon)

3626204555

Innstilling av posisjonsregulering
Posisjonsreguleringen (P4-01 = 5) må aktiveres for puls/retning og A/B-giversignaler.
Posisjonsregulering Task (1 ms task-hastighet)
P4-01 = 5 PM motorposisjonsregulering
Derivasjon

Derivasjon
Hastighetsforstyring

Trinn/retning eller
A/B-fase giver

Skalering:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
i trinn á 2

Posisjonsregulering
P8-06 = 1 %

-

Er-posisjon
(Hiperface)

+

Akselerasjonsforstyring

Referanseturtall

-

Hastighetsregulering

-

Akselerasjon

Er-turtall
(Hiperface-derivasjon)

3626206475
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5.4.2

Optimalisering av reguleringskretser ved SEW-styringer
Innstilling av regulering
Med P1-22 kan du optimalisere motorens reguleringsegenskaper. Parameter P1-22
representerer forholdet mellom total treghet (Jext = Jlast + Jgirenhet) og motortreghet (Jmot
eller Jbmot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

MERK
Nærmere informasjon om motortreghet, se kapitlet "Massetreghet ved CMP-motorer
i Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringsnøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, kan stivheten (P1-21) optimaliseres. Stivhetsparameter (P1-22) setter turtallsreguleringens parametere (P4-03,
P4-04) i et egnet forhold til hverandre. Vanligvis er en ekstra optimalisering av parameterene P4-03 eller P4-04 ikke nødvendig.

Posisjonsregulering Task (1 ms task-hastighet)

Derivasjon

Derivasjon

Hastighetsforstyring
SBus-posisjonsverdi
for hver 5-15 ms

-

Posisjonsregulering
P8-06 = 1 %

Er-posisjon
(Hiperface)

+

Referanseturtall

Akselerasjonsforstyring

-

Turtallsreguleringskrets
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stivhet

-

Akselerasjon

Er-turtall
(Hiperface-derivasjon)

3626208395
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Reguleringsinnstilling med Drive
startup

40
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5.4.3

Optimalisering av reguleringskretser for gatewaydrift
Innstilling av turtallsregulering
Med P1-22 kan du optimalisere motorens reguleringsegenskaper. Parameter P1-22
representerer forholdet mellom total treghet (Jext = Jlast + Jgirenhet) og motortreghet (Jmot
eller Jbmot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

MERK
Nærmere informasjon om motortreghet, se kapitlet "Massetreghet ved CMP-motorer
i Smart Servo Package" (→ side 55).

Hvis reguleringsnøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, kan stivheten (P1-21) optimaliseres. Stivhetsparameter (P1-22) setter turtallsreguleringens parametere (P4-03, P4-04)
i et egnet forhold til hverandre. Vanligvis er en ekstra optimalisering av parameterene
P4-03 eller P4-04 ikke nødvendig.

Referanseturtall

-

Turtallsreguleringskrets
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = stivhet

-

Akselerasjon

Er-turtall
(Hiperface-derivasjon)

3626204555
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LTX-spesifikke parametere (nivå 1)

P Hz

Parameter
Dette kapitlet beskriver LTX-parameterene. Se også parameterbeskrivelsen i driftsveiledningen for MOVITRAC® LTP-B. Parameterene som er beskrevet her, supplerer
parameterene til MOVITRAC® LTP-B. Videre beskrives også parametere som endres
ved bruk av modulen MOVITRAC® LTX. Standardinnstillinger er fremhevet med understreking.

6.1

LTX-spesifikke parametere (nivå 1)

Parameter

Beskrivelse

Område

Forhåndsinnstilling

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

For motorinnstilling (CMP og MOVIGEAR®).
Denne parameteren settes automatisk dersom
Hiperface®-giverinformasjon leses inn via
LTX-giverkortet.
Ved tilkobling av en permanentmagnetmotor
og drift på frekvensomformeren trenger ikke
P1-16 å endres. I slike tilfeller fastsetter P4-01
motortypen (Auto-Tune nødvendig).

P1-17

Servomodul-I/Ofunksjonsvalg

0–6

1

Fastsetter funksjonen til servomodul-I/O.
Se kapitlet "P1-17 Smart-servo-drift".

P1-18

Valg motortermistor

0

Sperret

0

1

KTY

Frigivelse for termisk motorbeskyttelse med
KTY.

P1-19

Omformeradresse

0 – 125

1

Innstilling av global omformeradresse
(speilparameter av P5-01.)

P1-20

SBus overføringshastighet

125, 250, 500, 1000 kBaud

500 kBaud

Innstilling av forventet SBus-overføringshastighet.
(speilparameter av P5-02.)

P1-21

Stivhet

0

0

Reservert

P1-22

Lasttreghet

0 – 400

10

Treghetsforholdet mellom motor og tilkoblet
last kan med dette leses inn i omformeren.
Denne verdien kan vanligvis forbli innstilt på
standardverdien 10. Den brukes likevel av
omformerens reguleringsalgoritme som forstyringsverdi for CMP-/PM-motorer for å stille
optimalt dreiemoment /optimal strøm til
rådighet for akselerasjon av lasten. Av denne
grunn forbedrer en nøyaktig innstilling av treghetsforholdet systemes responsegenskaper
og dynamikk.
Ved en lukket reguleringskrets beregnes verdien på følgende måte:

P1-22 =

Jtotallast
M0motor

105
x

s2

Hvis verdien er ukjent, lar du den være på
forinnstillingen "10".
1) Kun drivenheter med 400 V
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P1-14 utvidet parametertilgang
Inngangsområde: 0 – 30000
Med denne parameteren kan man få tilgang til parametergrupper ut over standardparameterne (parameter P1-01..P1-15). Tilgangen er mulig dersom følgende, innleste
verdier 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 binærinngang funksjonsvalg, LTX-spesifikke parametere
Inngangsområde: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 og 25 er kun tiltenkt MOVITRAC®-LTX-modulen. Bruk anbefales kun
i forbindelse med ekstern PLC. I slike tilfeller er klemmestyring nødvendig (P1-12 = 0).

P1-15

Binærinngang 1

Binærinngang 2

Binærinngang 3

Analoginngang 1

Analoginngang 2

1

O: Regulatorsperre
C: Frigivelse

O: Fremover
C: Bakover

O: Valgt turtallsskalverdi
C: Forhåndsinnstilt
turtall 1, 2

Turtallsref. analog 1

O: Forhåndsinnstilt turtall 1
C: Forhåndsinnstilt turtall 2

22

O: Vanlig drift
C: Referansekam

O: Vanlig drift
C: Stepphastighet +

O: Vanlig drift
C: Stepphastighet –

Turtalls-skalverdi

O: Vanlig drift
C: Start referansekjøring

23

O: Vanlig drift
C: Referansekam

O: Endebryter +
C: Vanlig drift

O: Endebryter –
C: Vanlig drift

Turtalls-skalverdi

O: Vanlig drift
C: Start referansekjøring

24

O: Regulatorsperre
C: Frigivelse

O: Vanlig drift
C: Stepphastighet +

O: Vanlig drift
C: Stepphastighet –

Turtalls-skalverdi

O: Vanlig drift
C: Referansekam

25

O: Regulatorsperre
C: Frigivelse

O: Endebryter +
C: Vanlig drift

O: Endebryter –
C: Vanlig drift

Turtalls-skalverdi

O: Vanlig drift
C: Referansekam
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P1-15 binærinngang funksjonsvalg, LTX-spesifikke parametere
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•

Hvis en funksjon som er stilt inn på P1-15 også settes på P1-17 (servomodulinngang), har servomodulinngangen prioritet, og funksjonen til P1-15 deaktiveres.

•

Hvis ingen frigivelse/regulatorsperreinngang er stilt inn på P1-15 (P1-15 =
22 eller 23), styrer sperreinngangen sluttrinnet. Hvis sperresignalet fjernes under
drift, stanser MOVITRAC®-LTX-drivenheten sakte.

•

Ved bruk av en gateway har reguleringen prioritet over protokollen SBus MOVILINK®
(P1-12 = 5).

•

Referansedrift er deaktivert dersom ingen servomodul er tilkoblet.

•

Ved drift med styringer fra SEW-EURODRIVE stilles inngangene inn med "Drive
startup"-programvaren på følgende måte:
Digitalinngang
profil 1

Digitalinngang
profil 2
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STO

/Regulatorsperre

DI01

Frigivelse

DI02

Reset

DI03

Referansekam

STO

/regulatorsperre

DI01

Frigivelse

DI02

Reset

DI03

Referansekam

DI04

/maskinvareendebryter +

DI05

/maskinvareendebryter –
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P1-16 motortype
Innstilling av motortype
Visningsverdi

Motortype

Forklaring

Induksjonsmotor

Standardinnstilling. La den være uforandret dersom
ingen av de andre valgmulighetene passer.
Velg induksjonsmotor eller permanentmagnetmotor
via parameter P4-01.

Udefinert servomotor

Udefinert servomotor. Under oppstart må spesielle
servoparametere settes (se kapitlet 5.2.1). I slike tilfeller må P4-01 stilles inn på PM-motorregulering.

CMP40M
CMP40M med brems
CMP50S

Forinnstilte CMP-motorer fra SEW-EURODRIVE.
Ved valg av en av disse motortypene stilles alle
motorspesifikke parametere automatisk inn. Overlastegenskapene stilles inn på 200 % i 60 s og 250 %
i 2 s.

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

Valg for MOVIGEAR®-drift. Velg passende byggstørrelse. Alle nødvendige parametere stilles inn automatisk. I slike tilfeller er overlasten 300 % av den
nominelle strømmen.

Denne parameteren settes automatisk dersom Hiperface®-giverinformasjon leses inn
via LTX-giverkortet og klassifiseres som passende etter at LTP-B er innkoblet. Giverinformasjonen er passende dersom den representerer en motor fra Smart-servopakken.
Ved tilkobling av en permanentmagnetmotor og drift uten givertilbakeføring trenger ikke
P1-16 å endres. I slike tilfeller fastsetter P4-01 motortypen (Auto-Tune nødvendig).

Tillegg til driftsveiledningen – MOVITRAC® LTX servomoduler

45

kVA

6

i
6.5

f

n

Parameter
P1-17 Smart-servo-drift
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P1-17 Smart-servo-drift
P1-17 brukes kun sammen med MOVITRAC®-LTX-modulen.

P1-17

Binærinngang 11 Binærinngang 12 Binærinngang 13 Binærinngang 14 /
analoginngang 11
DI 11

DI12

DI13

Impulsinngang 1

DI14 / AI11

PI1

Impulsinngang 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Vanlig drift
C: Målesensor 1

O: Vanlig drift
C: Målesensor 2

–

–

2

O: Endebryter +
C: Vanlig drift

O: Endebryter –
C: Vanlig drift

O: Vanlig drift
C: Målesensor 1

O: Vanlig drift
C: Målesensor 2

–

–

3

–

–

O: Vanlig drift
C: Referansekam

O: Vanlig drift
C: Målesensor 2

–

–

4

O: Endebryter +
C: Vanlig drift

O: Endebryter –
C: Vanlig drift

O: Vanlig drift
C: Referansekam

O: Vanlig drift
C: Målesensor 2

–

–

5

–

–

O: Vanlig drift
C: Referansekam

Rask analoginngang (turtallsreferanse)

–

–

6

O: Endebryter +
C: Vanlig drift

O: Endebryter –
C: Vanlig drift

O: Vanlig drift
C: Referansekam

Rask analoginngang (turtallsreferanse)

–

–

7

–

–

–

–

Puls

\puls

Retning

\retning

8

–

–

–

–

A-fase

\A-fase

B-fase

\B-fase

6.6

•

Hvis en funksjon som er stilt inn på P1-15 også settes på P1-17 (servomodulinngang), har servomodulinngangen prioritet, og funksjonen til P1-15 deaktiveres.

•

Ved bruk av SEW-styringer (P1-12 = 8) eller gatewayer (P1-12 = 5) er analoginngangen uten funksjon.

•

Målesensoren fungerer kun ved bruk av en SEW-styring.

P1-21 stivhet
Inngangsområde: 0.50 – 1.00 – 2.00
Hvis reguleringsnøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, stiller du først P1-22 Lasttreghet
på en optimal verdi. Deretter kan nøyaktigheten av laststøystørrelsene optimaliseres i
parameter P1-21.
Parameter P1-21 Stivhet setter turtallsreguleringens parametere (P4-03, P4-04) i et
egnet forhold til hverandre. Vanligvis er en ekstra optimalisering av parameterene P4-03
eller P4-04 ikke nødvendig.
Hver gang parameter P1-22 settes, settes også parametere P4-03 og P4-04 automatisk.
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P1-22 motorlasttreghet
Inngangsområde: 0.0 – 1.0 – 30.0
Treghetsforholdet mellom motor og tilkoblet last kan med dette leses inn i omformeren.
Denne verdien kan vanligvis forbli innstilt på standardverdien 1.0. Den brukes likevel av
omformerens reguleringsalgoritme som forstyringsverdi for CMP-/PM-motorer for å stille
optimalt dreiemoment /optimal strøm til rådighet for akselerasjon av lasten. Av denne
grunn forbedrer en nøyaktig innstilling av treghetsforholdet systemes responsegenskaper og dynamikk. Ved en lukket reguleringskrets beregnes verdien på følgende
måte:

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Hvis verdien er ukjent, lar du den være på 1.0 (forinnstilling).
•

Jext = lasttreghet + tregheten til girenheten, koblingene, tannhjulsgirene og så videre
som virker inn på motorakselen.

•

Jmot = motortreghet med eller uten brems

•

MERK
Nærmere informasjon om motortreghet, se kapitlet "Massetreghet ved CMP-motorer
i Smart Servo Package" (→ side 55).

6.8

P2-01 forinnstilt turtall 1
Inngangsområde: –P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Brukes også for hastighet i steppdrift + og steppdrift –.

6.9

P2-05 forinnstilt turtall 5
Inngangsområde: –P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Brukes også for søkehastighet ved referansekjøring.

6.10

P2-06 forinnstilt turtall 6
Inngangsområde: –P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Brukes også for frikjøringshastighet ved referansekjøring.
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P2-21 visningsskaleringsfaktor
Inngangsområde: –30000 – 0.000 – 30000
For å aktivere motordreieretningsendringen stiller du P2-21 på en negativ verdi. Motordreieretningsendringen velges av SEW-controller og utføres i denne. Det er grunnen til
at SEW-controller må startes på nytt etter at parameteren er endret.
Motordreieretningsendring ved eksterne styringer kan foretas ved å bytte skal-verdikontaktene og inkrementalgiversimuleringen som brukes.

6.12

LTX-funksjonsparametersett (nivå 3)

6.12.1 P8-01 simulert giverskalering
Inngangsområde: 1, 2, 4, 8
P8-01 × giverens signalperioder pr. motoromdreining = utgangsperioder pr. motoromdreining
Ved P8-01 = 1 tilsvarer simulerte giverimpulser pr. omdreining giversystemet direkte
(xx0H = 128 Imp, xx1H = 1024 Imp). Du finner nærmere informasjon i kapitlet "Innstilling
av turtallsregulering" (→ side 37).
6.12.2 P8-02 impulser pr. omdreining for inngang puls/retning A/B-fase
Inngangsområde: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 fastsetter interpreteringen av impulsene på LTX-modulinngangen X14 pr. motoromdreining. Hver positive og negative flanke på inngangssignalet bearbeides som et
inkrement. Innkommende impulser påvirker posisjonsreguleringen direkte. Se kapitlet
"Innstilling av posisjonsregulering" (→ side 38).
Eksempel:
Hvis P8-01 parametriseres på "1" og P8-02 på "256", opprettes en 1:1 master-slaveposisjonskobling med maskinvareoppkoblingen mellom masterens simuleringsutgang
og slavedrivenhetens impulsinngang. I den forbindelse må mastermotoren ha en xK0Hgiver. Slavemotoren kan ha en vilkårlig giver.
6.12.3 P8-03 / P8-04 utløseterskel for følgefeil
Inngangsområde: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Inngangsområde: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 inneholder utløseterskelen for en følgefeil. Følgefeilen beregnes umiddelbart
foran posisjonsregulatoren. Sett P8-03 og P8-04 på "0" for å deaktivere følgefeil.
Du finner nærmere informasjon i kapitlet "Innstilling av posisjonsregulering"
(→ side 38).
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P8-05 referansekjøring
Inngangsområde: 0, 1, 2 – 6, 7
Målet ved referansekjøringen er å tilpasse drivenheten og posisjonsinformasjonen til
maskinens oppbygging. Ved referansekjøring bestemmes drivenhetens reelle nullpunkt. Med denne verdien defineres deretter strekningene som er nødvendige i forbindelse med posisjoneringen.
P8-05 inneholder referansekjøringsmodus og innstilt referanseposisjon.
P8-05 referansekjøring
0

Ingen referansekjøring, kun ved frigitt drivenhet

1

Nullimpuls ved negativ kjøreretning

2

Nullimpuls ved positiv kjøreretning

3

Slutten på referansekam negativ kjøreretning

4

Slutten på referansekam positiv kjøreretning

5

Ingen referansekjøring, kun uten frigitt drivenhet

6

Fast stans, positiv kjøreretning

7

Fast stans, negativ kjøreretning

Med utgangspunkt i referansepunktet som går frem av referansekjøringen kan maskinens nullpunkt forskyves med referanseoffset P8-11 / P8-12.
Hvs en maskinvaregrensebryter nås under referansekjøringen og referansepunktet
ennå ikke er funnet, snur drivenheten og fortsetter referansekjøringen i den andre retningen. Ved Hiperface®-absoluttverdigivere er statusen "referansekjørt" alltid satt og tilbakestilles kun under referansekjøring. Hvis referansekjøringen avbrytes, blir statusen
"ikke referansekjørt" stående.
Ta hensyn til følgende aspekter i forbindelse med avgjørelsen om å referansekjøre til
referansekam eller nullimpuls:
•

Nullimpulsen forskyves hvis motoren skiftes ut.

•

Referansekammen kan bli unøyaktig som følge av aldring og slitasje eller koblingshysterese.
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Forklaring av symboler som brukes i bildene "referansekjøringstyper"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Referansepunkt
Maskinens nullpunkt
Referansekam
Maskinvareendebryter
Fast stans

Ingen referansekjøring, kun ved frigitt drivenhet

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Stillstand
P8-11 / P8-12 referanseoffset

Referansepunkt er aktuell posisjon. Denne referansekjøringstypen er hensiktsmessig
ved absoluttverdigivere og ved drivenheter som skal referansekjøres i stillstand. Som
eksempel kan posisjonen til en akse settes på "null" dersom drivenheten befinner seg
på maskinens nullpunkt. Aksen kan kjøres manuelt til referanseposisjon.
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Nullimpuls
ved negativ
kjøreretning

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 frikjøringshastighet
P8-11 / P8-12 referanseoffset

Referansepunkt er den første nullimpulsen til venstre (negativ) for referansekjøringens
startposisjon. Referansekam er ikke nødvendig. Kun P2-06 frikjøringshastighet brukes
for referansekjøring.
Nullimpuls ved positiv kjøreretning
"Nullimpuls ved positiv kjøreretning" har omvendte egenskaper i forhold til "Nullimpuls
ved negativ kjøreretning". Se kapitlet "Nullimpuls ved negativ kjøreretning" (→ side 51).
Slutten på
referansekam
negativ
kjøreretning
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 søkehastighet
P2-06 frikjøringshastighet
P8-11 / P8-12 referanseoffset

Referansepunktet er referansekammens negative ende.
Sett P1-15 eller P1-17 på inngangsfunksjon "referansekam". Du finner nærmere informasjon i de følgende kapitlene:
•

P1-15 binærinngang funksjonsvalg, LTX-spesifikke parametere (→ side 43)

•

P1-17 Smart-servo-drift (→ side 46)

Referansekjøringen starter med søkehastighet i negativ dreieretning helt til referansekammens første positive flanke. Når referansekammen er registrert, kobles det om til
frikjøringshastighet.
Referansepunktet er da referansekammens fallende flanke (negativ ende).
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Slutt på
referansekam
positiv kjøreretning

"Slutt på referansekam positiv kjøreretning" har omvendte egenskaper i forhold til "Slutt
på referansekam negativ kjøreretning". Se kapitlet "Slutt på referansekam negativ
kjøreretning" (→ side 51).

Ingen referansekjøring, kun uten
frigitt drivenhet

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Stillstand
P8-11 / P8-12 referanseoffset

Referansepunkt er aktuell posisjon. Denne referansekjøringstypen er hensiktsmessig
ved absoluttverdigivere og ved drivenheter som skal referansekjøres i stillstand. Som
eksempel kan posisjonen til en akse settes på "null" dersom drivenheten befinner seg
på maskinens nullpunkt. Aksen kan kjøres manuelt til referanseposisjon.
Fast stans, positiv
kjøreretning

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 frikjøringshastighet
P8-11 / P8-12 referanseoffset

Referansepunkt er positiv fast stans. Maskinen må være konstruert på en slik måte at
fast stans tåler påvirkningen av respektive hastighet uten skader.
Referansekjøringen starter i positiv dreieretning. Referansekjøringen starter med
frikjøringshastighet.
Dreiemomentet (parameter P8-14 dreiemoment til fast stans) opprettholdes på fast
stans.
Fast stans, negativ
kjøreretning

52

"Fast stans, negativ kjøreretning" har omvendte egenskaper i forhold til "Fast stans,
positiv kjøreretning". Se kapitlet "Fast stans, positiv kjøreretning" (→ side 52).
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6.12.5 P8-06 posisjonsregulator proporsjonalforsterkning
Inngangsområde: 0.1 – 1 – 400 %
Innstilling av posisjonsregulatorens proporsjonalforsterkning Høyere verdier gir høyere
posisjoneringsnøyaktighet. For høye verdier kan føre til ustabilitet og til og med overstrømsfeil. Anvendelser som krever best mulig regulering: Verdien tilpasses tilkoblet last
ved at den øker verdien litt etter litt og overvåker lastens er-hastighet. Prosessen fortsetter helt til ønsket dynamikk er nådd, uten eller kun med minimale overskridelser av
reguleringsområdet, der utgangshastigheten overskrider skal-verdien.
Du finner nærmere informasjon i kapitlet "Innstilling av posisjonsregulering"
(→ side 38).
6.12.6 P8-07 målesensorflanke

P8-07

Målesensor 1

Målesensor 2

0

Positiv flanke

Positiv flanke

1

Negativ flanke

Positiv flanke

2

Negativ flanke

Negativ flanke

3

Positiv flanke

Negativ flanke

P8-07 definerer utløseretningen for begge målesensorer på kontakt X14.
Filter til prellende brytere:
Riktig utløser

Feil utløser
3 ms

Feil utløser

PÅ

Riktig utløser
3621829771

Etter at en målesensor er utløst med en positiv flanke, er denne inngangen sperret
i 3 ms. Det finnes ingen filtre for utløsing av en målesensor med negativ flanke. Prellende målesensorer bør arbeide i positiv retning.
Med raske initiatorer kan man nå en nøyaktighet på 1 ms for målesensorposisjonen.
F.eks.: Ved en prosesshastighet på 1 m/s kan man for målesensorposisjonen nå en
nøyaktighet på 1 mm.
Målesensorfunksjonen kan kun brukes av SEW-styringer.
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LTX-funksjonsparametersett (nivå 3)

P Hz

6.12.7 P8-09 forsterkning hastighetsforstyring
Inngangsområde: 0.0 - 100 - 400 %
Denne parameteren forsterker posisjons-skal-verdiens derivasjon. Standardinnstillingen skal ikke endres. Parameteren bør kun reduseres dersom avledede posisjonsskal-verdier ikke deriverer et rolig signal. Det kan redusere motorens brummelyder.
Du finner nærmere informasjon i kapitlet "Reguleringsinnstilling med Drive startup"
(→ side 40).
6.12.8 P8-09 forsterkning akselerasjonsforstyring
Inngangsområde: 0.0 - 100 - 400 %
Standardinnstillingen skal ikke endres. Denne parameteren forsterker akselerasjonsskal-verdiens derivasjon.
For meget rask posisjonering (< 100 ms) med posisjoneringskvaliteten fra SEW-styringer kan det være hensiktsmessig å øke denne verdien for å redusere posisjonsfølgefeilen innenfor en rampe.
Du finner nærmere informasjon i kapitlet "Reguleringsinnstilling med Drive startup"
(→ side 40).
6.12.9 P8-11, P8-12 referanse-offset-posisjon
Inngangsområde: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [inkrementer] P8-11 Low Word; 216 =
1 omdreining
Inngangsområde: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [omdreininger] P8-12 High Word
Parameter P8-11 og P8-12 inneholder den referanse-offset som settes på er-posisjon
på slutten av referansekjøringen. Du finner nærmere informasjon i kapitlet "P8-05
referansekjøring" (→ side 49).
6.12.10 P8-14 dreiemoment for fast stans
Inngangsområde: 0.1 – 100 – 400 % [P1-08]
Dreiemomentstrømmen for en referansekjøring mot fast anslag er P8-14 × P1-08.
Du finner nærmere informasjon i kapitlet "P8-05 referansekjøring" (→ side 49).
6.12.11 P8-15 turtalls- og posisjonsregulator auto-tune
Under forberedelse.
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Omgivelser

7

Tekniske data og målskisser

7.1

Omgivelser

7.2

7.3

Omgivelsestemperatur

–10 til 50 °C

Standardhusets kapsling

IP20

kVA

i

f

n

7

P Hz

Tekniske data X14 applikasjonskontakt
Binærinngang 11 – binærinngang 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

24 V DC nominell verdi
11 – 30 V DC for logikk 1
30 V DC maks. inngang

Analoginngang 11
(AI11)

–10 til 10 V DC, maks. inngang 30 V DC, 12 bit med fortegn,
responstid < 2 ms

Impulsinngang 1 – impulsinngang 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maks. frekvens 200 kHz
Inngangen er i samsvar med RS422 og ikke HTL-egnet
(24 V signaler kan ikke kobles til).
Maks. spenning fra –10 til 15 V mellom PI1, /PI1, PI2, /PI2
og 0 V
Nominelt driftsnivå fra DC ± 6 V differensielt og min.
DC ± 2 V differensielt

Giversimulering utganger
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Utgang maks. 5 V

CMP-motorenes massetreghet i Smart Servo Package
Massetregheten til motoren som benyttes er nødvendig for å foreta korrekt innstilling
av parameter P1-22 motorlasttreghet. Følgende to tabeller viser massetregheten til
motorene CMP40, 50 og 63, med og uten brems.

7.3.1

CMP servomotorer, turtallsklasse 4500 o/min

Type
CMP40M / KY / AK0H / SM1

Jmot
x 10–4 kgm2
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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Tekniske data og målskisser
MOVITRAC® LTX målskisse

P Hz
CMP servomotorer med brems, turtallsklasse 4500 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 målskisse

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Målskissen nedenfor viser MOVITRAC® LTX. Alle mål er angitt i mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531
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