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Ważne wskazówki
Korzystanie z dokumentacji

1

Ważne wskazówki

1.1

Korzystanie z dokumentacji

1

Niniejsza dokumentacja stanowi część składową produktu i zawiera ważne wskazówki
dotyczące instalacji, uruchamiania, eksploatacji i obsługi technicznej tego urządzenia.
Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, wykonujących prace
instalacyjne, prace z zakresu uruchamiania i obsługi technicznej danego produktu.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji. Należy zapewnić,
aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel pracujący
przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą dokumentacją.
W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się
z SEW-EURODRIVE.

1.2

Struktura wskazówek bezpieczeństwa
Przestrzeganie przynależnej dokumentacji jest warunkiem:
•

bezawaryjnej eksploatacji

•

realizacji roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady

Należy więc przeczytać najpierw instrukcję, zanim podjęte zostanie użytkowanie
urządzenia!
Instrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi Dlatego należy przechowywać
ją w pobliżu urządzenia.
1.2.1

Znaczenie słów sygnalizacyjnych
Poniższa tabela przedstawia wagę i znaczenie słów sygnalizacyjnych dla wskazówek
bezpieczeństwa, ostrzeżeń przed uszkodzeniami i dalszych wskazówek.
Słowo
sygnalizacyjne

Znaczenie

Skutki nieprzestrzegania

ZAGROŻENIE!

Bezpośrednie zagrożenie

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

UWAGA!

Możliwa, niebezpieczna sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

UWAGA!

Możliwe szkody materialne

Uszkodzenie systemu napędowego lub
jego otoczenia.

WSKAZÓWKA

Przydatna wskazówka lub rada:
Ułatwia obsługę systemu
napędowego.
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Struktura wskazówek bezpieczeństwa

1

1.2.2

Struktura wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału
Wskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału nie dotyczą specjalnego
sposobu postępowania, lecz wielu czynności w zakresie tematu. Zastosowane piktogramów wskazuje albo na zagrożenie ogólne albo zagrożenia specjalne.
Tu widać formalną strukturę wskazówek bezpieczeństwa w odniesieniu do rozdziału:

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
•

Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Poniżej przedstawiono przykład zwskazówki bezpieczeństwa w odniesieniu do
rozdziału:

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo spadania zwisających ciężarów.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne.
•
•

1.2.3

Nie wolno przebywać pod zwisającym ciężarem.
Należy zabezpieczyć strefę zagrożenia.

Struktura zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa
Zagnieżdżone wskazówki bezpieczeństwa wkomponowane są w instrukcję postępowania bezpośrednio przed niebezpieczną czynnością.
Tu widać formalną strukturę zagnieżdżonych wskazówek bezpieczeństwa:
•

SŁOWO SYGNALIZACYJNE Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
– Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Poniżej przedstawiono przykład zagnieżdżonej wskazówki bezpieczeństwa:
•

ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego
ponownego uruchomienia napędu.
Śmierć lub poważne obrażenia cielesne.
– Odłączyć napięcie od napędu.
– Napęd należy zabezpieczyć przed nieumyślnym ponownym uruchomieniem.
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1.3

1

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie informacji zawartych w dokumentacji MOVITRAC®-LTP-B jest warunkiem dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń
z tytułu odpowiedzialności za wady. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
należy przeczytać dokumentację!
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan dokumentacji dla osób odpowiedzialnych za instalację i pracę oraz osób, które na własną odpowiedzialność pracują
przy urządzeniu.

1.4

Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie informacji zawartych w tej dokumentacji jest podstawowym warunkiem
dla zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia i osiągnięcia podanych właściwości oraz
cech wydajności produktu. Za uszczerbki na zdrowiu, szkody materialne lub majątkowe,
powstałe z powodu nieprzestrzegania informacji zawartych w tej dokumentacji firma
SEW-EURODRIVE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowiedzialność za ujawnione defekty.

1.5

Prawa autorskie
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów – przetwarzanie a także rozpowszechnianie niniejszej dokumentacji.

1.6

Dokumentacja uzupełniająca
Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi MOVITRAC® LTP-B. Należy
korzystać z tego dokumentu tylko wraz z instrukcją obsługi MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Nazwy produktu i znak towarowy
Wymienione w niniejszej dokumentacji marki i nazwy produktu są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza.
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Budowa urządzenia
MOVITRAC® LTX

2
2

Budowa urządzenia

2.1

MOVITRAC® LTX
Poniższa ilustracja przedstawia serwomoduł MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

X14 Przyłącze aplikacji
X13 Przyłącze enkodera silnika
Nosek zatrzaskowy
Przycisk blokujący

2.2

Oznaczenie typu

2.2.1

Przykład tabliczki znamionowej
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
Status produkcji
Wariant
Funkcja wtórna

H = Hiperface

Funkcja pierwotna

X = serwomoduł

Oznaczenie dla modułu opcji LT

8
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Instalacja mechaniczna
Instalacja MOVITRAC® LTX

3

3

Instalacja mechaniczna
•

WSKAZÓWKA
Przewody silnika mogą być podłączone tylko wówczas, gdy moduł
MOVITRAC® LTX nie jest wsunięty w gniazdo, gdyż przyłącza silnika mogą
zostać ewentualnie zakryte przez moduł LTX.

3.1

Instalacja MOVITRAC® LTX
Należy przeprowadzić następujące kroki, aby zmienić MOVITRAC® LTP-B
w MOVITRAC® LTX:
1. Zdjąć zaślepkę gniazda wtykowego LTX.

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. Ostrożnie wsunąć serwomoduł LTX w gniazdo. Moduł LTX należy wsuwać
w gniazdo równomiernie, aby uniknąć uszkodzenia styków.

3551073931
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Instalacja mechaniczna
Usuwanie MOVITRAC® LTX

3

3. Nacisnąć przycisk blokujący [1], aby zabezpieczyć serwomoduł LTX.

[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] Przycisk blokujący
[2] Nosek zatrzaskowy

3.2

Usuwanie MOVITRAC® LTX
Aby usunąć serwomoduł LTX, należy nacisnąć na nosek zatrzaskowy [2] w kierunku
gniazda wtykowego w celu odblokowania przycisku blokującego [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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4

4

Instalacja elektryczna
W tym rozdziale opisane zostanie okablowanie następujących przyłączy:
•

Główne zaciski

•

Zaciski przekaźników

•

Enkoder silnika X13

•

Przyłącze aplikacji X14

Okablowanie głównych zacisków i przyłącza aplikacji zależne jest od trybu pracy
napędu. Napęd pozwala standardowo na następujące tryby pracy:
•

Tryb pracy z klawiaturą

•

Tryb pracy z zaciskami

•

Tryb pracy ze sterowaniem zewnętrznym

•

Tryb pracy ze sterowaniem SEW

•

Tryb pracy przez bramkę

Okablowanie w zależności od trybu pracy jest niezbędne w celu prawidłowego
działania urządzenia. Dlatego możliwości okablowania opisane zostaną w różnych
podrozdziałach.
Zaleca się usilnie, przeprowadzić najpierw proste uruchomienie, ponieważ ten rozdział
odsyła w zależności od wybranego trybu pracy do odpowiednich podrozdziałów dot.
okablowania.
Przyłącze X13 dla enkodera silnika i zaciski przekaźników podlegają jednakowemu
okablowaniu dla wszystkich trybów pracy. Dlatego okablowanie dla tych 2 przyłączy
opisane zostanie tylko raz.
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Instalacja elektryczna
Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z klawiaturą

4
4.1

Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z klawiaturą

4.1.1

Główne zaciski

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 i IP55

3614563083

Blok zacisków sygnałowych wyposażony jest w następujące przyłącza sygnałowe:
Zacisk nr Sygnał

1

+24 V

Funkcja
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (zadane)

Opis

Wyjście napięcia odniesienia +24 V

Odniesienie dla aktywacji DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
Logika dodatnia
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC
"Logiczny 0" zakres napięcia wejściowego: 0 – 2 VDC
Kompatybilne z wymogami sterownika PLC, jeśli na
zacisku 7 lub 9 podłączone jest napięcie 0 V.

2

DI1

Zezwolenie

3

DI2

b.p.1)

4

DI3

b.p.1)

5

+10 V

b.p.1)

10 V odniesienie dla wejścia analogowego
(zasilanie pot. +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

7

0V

0 V potencjał odniesienia 0 V potencjał odniesienia (zasilanie pot. –)

8

AO1 / DO1

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

9

0V

0 V potencjał odniesienia 0 V potencjał odniesienia

10

AI2 / DI5

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

11

AO2 / DO2

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

12

PSE+
PSE–

Zwolnienie stopnia
wyjściowego

+24 V musi być połączone z PSE+

13

GND musi być połączone z PSE–

1) Nie podłączać kabla

12
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Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z klawiaturą

4.1.2

4

Obsadzenie przyłącza aplikacji X14
Zacisk nr

Sygnał

Funkcja
P1-17 = 1 (zadane)

Typ wtyczki

X14
11)

DI11

b.p.2)

21)

DI12

b.p.2)

1)

DI13

b.p.2)

DI14 /
AI11

b.p.2)

51)

PI1

b.p.2)

61)

/PI1

b.p.2)

71)

PI2

b.p.2)

81)

/PI2

b.p.2)
b.p.2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

10

/A

b.p.2)

11

B

b.p.2)

12

/B

b.p.2)

13

Z

b.p.2)

14

/Z

b.p.2)

15

Sub-D 15stykowa
(męska)

0V

1) Obsadzenie zacisków zależne jest od ustawień parametrów
2) Nie podłączać kabla
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Instalacja elektryczna
Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z zaciskami

4
4.2

Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z zaciskami
(wewnętrzne sterowanie rampy LTP bez sterownika / bramki)

4.2.1

Główne zaciski

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 i IP55

3616350731

Blok zacisków sygnałowych wyposażony jest w następujące przyłącza sygnałowe:
Zacisk nr Sygnał

Funkcja
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (zadane)

Opis

Wyjście napięcia odniesienia +24 V

Odniesienie dla aktywacji DI1 – DI3 (maks. 100 mA)

1

+24 V

2

DI1

Zezwolenie

3

DI2

b.p.1)

4

DI3

b.p.1)

Logika dodatnia
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC
"Logiczny 0" zakres napięcia wejściowego: 0 – 2 VDC
Kompatybilne z wymogami sterownika PLC, jeśli na
zacisku 7 lub 9 podłączone jest napięcie 0 V.

5

+10 V

Wyjście napięcia odniesienia +10 V

10 V odniesienie dla wejścia analogowego
(zasilanie pot. +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Wejście analogowe
(12 bit)
Prędkość obrotowa
odniesienia

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

7

0V

0 V potencjał odniesienia 0 V potencjał odniesienia (zasilanie pot. –)

8

AO1 / DO1

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

9

0V

0 V potencjał odniesienia 0 V potencjał odniesienia

10

AI2 / DI5

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

11

AO2 / DO2

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

12

PSE+
PSE–

Zwolnienie stopnia
wyjściowego

+24 V musi być połączone z PSE+

13

GND musi być połączone z PSE–

1) Nie podłączać kabla

14

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX

Instalacja elektryczna
Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z zaciskami

4.2.2

4

Obsadzenie przyłącza aplikacji X14
Zacisk nr

Sygnał

Funkcja
P1-17 = 1 (zadane)

Typ wtyczki

X14

9

15

1

8

11)

DI11

b.p.2)

21)

DI12

b.p.2)

31)

DI13

b.p.2)

41)

DI14 /
AI11

b.p.2)

51)

PI1

b.p.2)

6

1)

/PI1

b.p.2)

7

1)

PI2

b.p.2)

8

1)

/PI2

2)

9

A

b.p.2)

10

/A

b.p.2)

11

B

b.p.2)

12

/B

b.p.2)

13

Z

b.p.2)

14

/Z

b.p.2)

15

b.p.

Sub-D 15stykowa
(męska)

0V

1) Obsadzenie zacisków zależne jest od ustawień parametrów
2) Nie podłączać kabla

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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Instalacja elektryczna
Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem

4
4.3

Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem
zewnętrznym

4.3.1

Główne zaciski

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 i IP55

3614563083

Blok zacisków sygnałowych wyposażony jest w następujące przyłącza sygnałowe:
Zacisk nr Sygnał

1

+24 V

Funkcja
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (zadane)

Opis

Wyjście napięcia odniesienia +24 V

Odniesienie dla aktywacji DI1 – DI3 (maks. 100 mA)
Logika dodatnia
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC
"Logiczny 0" zakres napięcia wejściowego: 0 – 2 VDC
Kompatybilne z wymogami sterownika PLC, jeśli na
zacisku 7 lub 9 podłączone jest napięcie 0 V.

2

DI1

Zezwolenie

3

DI2

b.p.1)

4

DI3

b.p.1)

5

+10 V

b.p.1)

10 V odniesienie dla wejścia analogowego
(zasilanie pot. +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

7

0V

0 V potencjał odniesienia 0 V potencjał odniesienia (zasilanie pot. –)

8

AO1 / DO1

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

9

0V

0 V potencjał odniesienia 0 V potencjał odniesienia

10

AI2 / DI5

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

11

AO2 / DO2

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

12

PSE+
PSE–

Zwolnienie stopnia
wyjściowego

+24 V musi być połączone z PSE+

13

GND musi być połączone z PSE–

1) Nie podłączać kabla
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Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem

4.3.2

4

Obsadzenie przyłącza aplikacji X14

±10 V potencjał
odniesienia
i symulacja
enkodera

Zacisk nr

Sygnał

Funkcja
P1-17 = 5

Funkcja
P1-17 = 6

Typ wtyczki

X14

9

1

8

Wyłącznik krańcowy lewy

–

Wyłącznik krańcowy prawy

DI11

21)

DI12

31)

DI13

Szybka krzywka referencyjna dla wejścia
referencyjnego

41)

DI14 /
AI11

Szybkie + –10 V wejście sygnału prędkości obrotowej odniesienia

51)

PI1

–

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

8

/PI2

–

9

A

Symulacja enkodera, wyjście A

10

/A

Symulacja enkodera, wyjście /A

11

B

Symulacja enkodera, wyjście B

6

15

–

11)

Sub-D 15stykowa
(męska)

12

/B

Symulacja enkodera, wyjście /B

13

Z

Symulacja enkodera Z

14

/Z

Symulacja enkodera /Z

15

0V

1) Obsadzenie zacisków zależne jest od ustawień parametrów

Złącze impulsu /
kierunku lub
faza A/B

Zacisk

Sygnał

Funkcja
P1-17 = 5

Funkcja
P1-17 = 6

Typ wtyczki

X14

9

1

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

Wejście impulsów

Wejście fazy A

61)

/PI1

Wejście \impulsów

Wejście \fazy A

1)

PI2

Wejście kierunku

Wejście fazy B

81)

/PI2

Wejście \kierunku

Wejście \fazy B

7

15

8

9

A

b.p.2)

10

/A

b.p.2)

11

B

b.p.2)

12

/B

b.p.2)

13

Z

b.p.2)

14

/Z

b.p.2)

15

Sub-D 15stykowa
(męska)

0V

1) Obsadzenie zacisków zależne jest od ustawień parametrów. Wejście jest zgodne z RS422 i niezdolne do
obsługi HTL (brak możliwości podłączenia sygnałów 24 V). Maksymalne napięcie –10 do 15 V pomiędzy
PI1, /PI1, PI2, /PI2 a 0 V. Nominalny poziom roboczy ± 6 V DC zróżnicowany i minimalny ± 2 V DC
zróżnicowany.
2) Nie podłączać kabla

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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Instalacja elektryczna
Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem

Poniższa ilustracja przedstawia zachowanie silnika odpowiednio do ustawienia parametru P1-17 i kolejności sygnałów.
P1-17

Ujemny kierunek (CCW)

Wejście fazy A/B
P1-17 = 8

[1]

t1

Dodatni kierunek (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

Wejście impuls /
kierunek
P1-17 = 7

[2]
Impuls
tv

[2]

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

IMPULS

≥ 2.5μs ≥ 2.5 μs
+ 2.5 V

+ 2.5 V

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]
Kierunek

+ 2.5 V

" high "
[2]

" low "
tON

[1]
[2]
t1, t2
tv
tON

18

Kierunek

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

Przedstawione sygnały A lub B są sygnałami / wartościami napięcia wynikający pomiędzy A (PI1)
i /A (/PI1) lub B (PI2) i /B (/PI2).
Przedstawione sygnały impulsu lub kierunku są sygnałami / wartościami napięcia wynikający
pomiędzy impuls (PI1) i /impuls (/PI1) lub kierunek (PI2) i /kierunek (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10 %
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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4

4.4

Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem SEW

4.4.1

Główne zaciski

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

AO 1 / DO 1

2

PSE+

0V

1

AI 2 / DI 5

AI 1 / DI 4

0V

9 10 11 12 13

+10 V

AO 1 / DO 1
8

DI 3

0V
7

DI 2

AI 1 / DI 4
6

DI 1

+10 V
5

+24 V

DI 3
4

PSE–

DI 2
3

PSE+

DI 1
2

AI 2 / DI 5

+24 V
1

AO 2 / DO 2

IP55 i IP66, profil 2

AO 2 / DO 2

IP20 i IP55, profil 1

3616834059

3616835979

Blok zacisków sygnałowych wyposażony jest w następujące przyłącza sygnałowe:
Zacisk
nr

Sygnał

Funkcja
Profil 1

Funkcja
Profil 2

Opis

P1-12 = ustawiany jest automatycznie
P1-15 = ustawiany jest automatycznie
1

+24 V

Wyjście napięcia
odniesienia +24 V

Wyjście napięcia
odniesienia +24 V

Odniesienie dla aktywacji DI1 – DI3
(maks. 100 mA)

2

DI1

Start

Start

3

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Krzywka
referencyjna

Krzywka
referencyjna

Dodatni układ logiczny
"Logiczny 1" wejściowy zakres
napięcia: 8 – 30 VDC
"Logiczny 0" wejściowy zakres
napięcia: 0 – 2 VDC
Kompatybilne z wymogami sterownika PLC, jeśli na zacisku 7 lub 9 podłączone jest napięcie 0 V.

5

+10 V

b.p.1)

b.p.1)

10 V odniesienie dla wejścia analogowego (zasilanie pot. +, 10 mA maks.,
1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

b.p.1)

Wyłącznik
krańcowy +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" wejściowy zakres
napięcia:
8 – 30 VDC

7

0V

0 V potencjał
odniesienia

0 V potencjał
odniesienia

0 V potencjał odniesienia
(zasilanie pot. –)

8

AO1 / DO1

b.p.1)

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

9

0V

0 V potencjał
odniesienia

0 V potencjał
odniesienia

0 V potencjał odniesienia

10

AI2 / DI5

b.p.1)

Wyłącznik
krańcowy –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia
wejściowego:
8 – 30 VDC

11

AO2 / DO2

b.p.1)

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

12

PSE+
PSE–

Zwolnienie stopnia
wyjściowego

+24 V musi być połączone z PSE+

13

Zwolnienie stopnia
wyjściowego

GND musi być połączone z PSE–

1) Nie podłączać kabla

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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4

4.4.2

Obsadzenie przyłącza aplikacji X14

Zacisk nr

Sygnał

Funkcja
P1-17 = 1 (zadane)

Typ wtyczki

X14
11)

DI11

b.p.2)

21)

DI12

b.p.2)

1)

DI13

Czujnik pomiarowy 1

41)

DI14 /
AI11

Czujnik pomiarowy 2

51)

PI1

b.p.2)

1)

/PI1

b.p.2)

71)

PI2

b.p.2)

1)

/PI2

b.p.2)

9

A

b.p.2)

10

/A

b.p.2)

11

B

b.p.2)

12

/B

b.p.2)

13

Z

b.p.2)

14

/Z

b.p.2)

3

9

1

6

8

15

8

15

Sub-D 15stykowa
(męska)

0V

1) Obsadzenie zacisków zależne jest od ustawień parametrów
2) Nie podłączać kabla

20

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX

Instalacja elektryczna
Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze bramką SEW

4.5

Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze bramką SEW

4.5.1

Główne zaciski

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 i IP55

3614563083

Blok zacisków sygnałowych wyposażony jest w następujące przyłącza sygnałowe:
Zacisk
nr

Sygnał

Funkcja
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (zadane)

Opis

1

+24 V

Wyjście napięcia odniesienia +24 V

Odniesienie dla aktywacji DI1 – DI3 (maks. 100 mA)

2

DI1

Zezwolenie

Logika dodatnia
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC
"Logiczny 0" zakres napięcia wejściowego:
0 – 2 VDC
Kompatybilne z wymogami sterownika PLC, jeśli na
zacisku 7 lub 9 podłączone jest napięcie 0 V.

3

DI2

b.p.1)

4

DI3

b.p.1)

5

+10 V

b.p.1)

10 V odniesienie dla wejścia analogowego
(zasilanie pot. +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

7

0V

0 V potencjał
odniesienia

0 V potencjał odniesienia (zasilanie pot. –)

8

AO1 / DO1

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

9

0V

0 V potencjał
odniesienia

0 V potencjał odniesienia

10

AI2 / DI5

b.p.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logiczny 1" zakres napięcia wejściowego:
8 – 30 VDC

11

AO2 / DO2

b.p.1)

0 – 10 V, 20 mA analogowe
24 V, 20 mA cyfrowe

12

PSE+

+24 V musi być połączone z PSE+

13

PSE–

Zwolnienie stopnia
wyjściowego

GND musi być połączone z PSE–

1) Nie podłączać kabla

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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4

4.5.2

Obsadzenie przyłącza aplikacji X14

Zacisk nr

Sygnał

Funkcja

Typ wtyczki
X14

11)

DI11

b.p.2)

1)

DI12

b.p.2)

31)

DI13

b.p.2)

41)

DI14 /
AI11

b.p.2)

51)

PI1

b.p.2)

61)

/PI1

b.p.2)

1)

PI2

b.p.2)

81)

/PI2

b.p.2)

9

A

b.p.2)

10

/A

b.p.2)

11

B

b.p.2)

12

/B

b.p.2)

13

Z

b.p.2)

14

/Z

b.p.2)

2

9

1

7

15

8

15

Sub-D 15stykowa
(męska)

0V

1) Obsadzenie zacisków zależne jest od ustawień parametrów
2) Nie podłączać kabla
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Prezentacja zacisków przekaźników i X13

Prezentacja zacisków przekaźników dla wszystkich trybów pracy

14

15

Wyjście przekaźnikowe 2
styk zwierny

4.6.1

Wyjście przekaźnikowe 1
rozwierny
Wyjście przekaźnikowe 2
potencjał odniesienia

Prezentacja zacisków przekaźników i X13

Wyjście przekaźnikowe 1
potencjał odniesienia
Wyjście przekaźnikowe 1
styk zwierny

4.6

16

18

17

4

3003612555
Zacisk nr

4.6.2

Sygnał

Opis

14

Wyjście przekaźnika 1, odniesienie

Styk przekaźnikowy (AC 250 V / DC 30 V @ 5 A)

15

Wyjście przekaźnika 1, zwierny

16

Wyjście przekaźnika 1, rozwierny

17

Wyjście przekaźnika 2, odniesienie

18

Wyjście przekaźnika 2, zwierny

Obsadzenie przyłącza X13 enkodera silnika dla wszystkich trybów pracy

Zacisk nr

Funkcja

Typ wtyczki

X13

15

9

8

1

1

Ścieżka sygnału A (cos +)

2

Ścieżka sygnału B (sin +)

3

b.p.1)

4

DATA+

5

b.p.

6

KTY–

7

b.p.1)

8

DGND

9

Ścieżka sygnału A_N (cos –)

10

Ścieżka sygnału B_N (sin –)

11

b.p.1)

12

DATA–

13

b.p.

14

KTY +

15

Us

Sub-D 15stykowa (żeńska)

1) Nie podłączać kabla

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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Uruchomienie
Złącze użytkownika

0

5

Uruchomienie

5.1

Złącze użytkownika

5.1.1

Klawiatura
Każde urządzenie MOVITRAC® LTP-B wyposażone jest standardowo w klawiaturę,
która umożliwia eksploatację i regulację napędu bez stosowania dodatkowych
urządzeń.
Klawiatura wyposażona jest w 5 przycisków, za pomocą których wykonywane są następujące funkcje:
Start
(Wykonaj)

•
•

Zezwolenie dla pracy silnika
Zmienia kierunek obrotów, jeśli uaktywniony jest dwukierunkowy tryb pracy klawiatury

Stop / Reset

•
•

Zatrzymuje pracę silnika
Kasuje błąd

Nawigacja

•
•
•

Wyświetla informacje w czasie rzeczywistym
Nacisnąć i przytrzymać, w celu przejścia do trybu edycji parametrów lub wyjścia
z danego trybu
Zapisuje zmiany w parametrach

Zwiększ

•
•

Zwiększa prędkość obrotową w trybie czasu rzeczywistego
Zwiększenie wartości parametrów w trybie edycji parametrów

Zmniejsz

•
•

Zmniejsza prędkość obrotową w trybie czasu rzeczywistego
Zmniejszenie wartości parametrów w trybie edycji parametrów

Przyciski "Start" i "Stop" na klawiaturze są nieaktywne, jeśli parametry ustawione są na
wartości fabryczne. Aby zezwolić na korzystanie z klawiszy "Start"/ "Stop" klawiatury,
należy ustawić P1-12 na 1 lub 2, patrz instrukcja obsługi MOVITRAC® LTP-B, rozdział
"Grupa parametrów 1: Parametry standardowe" .
Dostęp do menu edycji parametrów możliwy jest za pomocą przycisku "Nawigacja".
Przytrzymać wciśnięty przycisk (> 1 s), aby przechodzić pomiędzy menu edycji parametrów a wskazaniem rzeczywistym (tryb pracy napędu / prędkość obrotowa). Nacisnąć
krótko przycisk (< 1 s), aby przejść od wskazania roboczej prędkości obrotowej do
wskazania prądu roboczego pracującego napędu.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Wskazania
Start
Stop / Reset

[4]
[5]
[6]

Nawigacja
Zwiększ
Zmniejsz

WSKAZÓWKA
Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, należy równocześnie wcisnąć
klawisz "W górę", "W dół" i "Stop / Reset" na > 2 s. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "P-deF".
Aby potwierdzić zmiany i przywrócić pierwotne ustawienia falownika należy nacisnąć
przycisk "Stop / Reset".
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Uruchomienie
Złącze użytkownika

I

5

0

Rozszerzone kombinacje klawiszy
Funkcja

Urządzenie
wskazuje...

Naciśnij...

Rezultat

Przykład

Szybki wybór grup
parametrów1)

Px-xx

Przyciski "Nawigacja"
+ "W górę"

Wybrana zostanie
najbliższa, wyższa
grupa parametrów

•
•
•

Px-xx

Przyciski "Nawigacja"
+ "W dół"

Wybrana zostanie
najbliższa, niższa grupa
parametrów

•
•
•

Wybór najniższego parametru
grupy

Px-xx

Przyciski "W górę" +
"W dół"

Wybrany zostanie
pierwszy parametr grupy

•
•
•

Wyświetlone zostanie "P1-10"
Nacisnąć na przyciski
"Nawigacja" + "W górę"
Teraz wyświetlone zostanie
"P2-01"
Wyświetlone zostanie "P2-26"
Nacisnąć na przyciski
"Nawigacja" + "W dół"
Teraz wyświetlone zostanie
"P1-01"
Wyświetlone zostanie "P1-10"
Nacisnąc na przyciski
"W górę" + "W dół"
Teraz wyświetlone zostanie
"P1-01"

Ustawianie parametru na najniższą
wartość

Wartość numeryczna (przy
zmianie wartość
parametru)

Przyciski "W górę" +
"W dół"

Parametr ustawiony
zostanie na najniższą
wartość

Przy zmianie P1-01:
• Wyświetlone zostanie "50.0"
• Nacisnąc na przyciski
"W górę" + "W dół"
• Teraz wyświetlone zostanie "0.0"

Zmiana poszczególnych cyfr wartości parametru

Wartość numeryczna (przy
zmianie wartość
parametru)

Przyciski "Stop /
Reset" + "Nawigacja"

Poszczególne cyfry
parametru mogą zostać
zmienione

Przy ustawianiu P1-10:
• Wyświetlone zostanie "0"
• Nacisnąć na przyciski "Stop /
Reset" + "Nawigacja"
• Teraz wyświetlone zostanie "_0"
• Nacisnąć przycisk "W górę"
• Teraz wyświetlone zostanie "10"
• Nacisnąć na przyciski "Stop /
Reset" + "Nawigacja"
• Teraz wyświetlone zostanie "_10"
• Nacisnąć przycisk "W górę"
• Teraz wyświetlone zostanie "110"
itd.

1) Dostęp do grup parametrów musi być uaktywniony poprzez ustawienie parametru P1-14 na "101".

5.1.2

Wskazanie
Każdy napęd wyposażony jest w 6-pozycyjny, 7-segmentowy wyświetlacz, za pomocą
którego nadzorowane są funkcje napędu i ustawiane są parametry.
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5.2

Proste uruchomienie MOVITRAC® LTX
Poniższa ilustracja przedstawia MOVITRAC® LTP-B bez wsuniętego serwomodułu LTX
i z wsuniętym serwomodułem LTX.
[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]
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Zaciski sieciowe
Szybka pomoc
Wyświetlacz
Klawiatura
Główne zaciski
Zaciski przekaźników
Przyłącze silnika i czopera hamulcowego

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

Nosek zatrzaskowy
Przycisk blokujący
X14 Przyłącze aplikacji
X13 Przyłącze enkodera silnika
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5.2.1

Podstawowe okablowanie i ustawienia przed uruchomieniem w danym trybie
•

Podłączyć silnik CMP za pomocą prefabrykowanego przewodu do silnika SEW do
zacisków przyłączeniowych silnika [7].

•

Jeśli podłączony ma być silnik CMP z hamulcem, to należy użyć do tego prefabrykowanego przewodu do silnika SEW z hamulcem oraz prostownika hamulca typu BMV.
Hamulec musi zostać okablowany zgodnie z poniższym schemat podłączenia.

[7]
V W

[6]
PE U

14 15 16 17 18
(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV
+

DC 24 V

[12]

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

Zaciski przekaźników
Przyłącze silnika i czopera hamulcowego
Opcjonalnie zintegrowany hamulec silnika

•

Podłączyć enkoder silnika do przyłącza enkodera silnika X13 [11] urządzenia LTX za
pomocą prefabrykowanego SEW-przewodu enkodera.

•

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo niezamierzonego, ponownego uruchomienia.
Silnik mógłby się uruchomić, jeśli falownik zostanie podłączony do sieci.
– Niezależnie od wybranego trybu pracy styki 12 i 13 głównych zacisków [5] muszą
być przerwane.

•

Podłączyć falownik do sieci, przyłaczając przewody do zacisków sieciowych [1].

•

Włączyć falownik.

•

Zresetować falownik do ustawień fabrycznych, jeśli to konieczne (w tym celu wcisnąć
na 5 s przyciski "Stop", "W górę" i "W dół", dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
wskazanie "P-Def"). Potwierdzić za pomocą klawisza "Stop".

•

Sprawdzić, czy w parametrze P1-16 wyświetlany jest właściwy silnik CMP.

•

Jeśli P1-16 = "in-syn" lub nie ma dostępu, to enkoder silnika nie posiada aktualnej
elektronicznej tabliczki znamionowej. Bez aktualnej elektronicznej tabliczki znamionowej typ silnika musi zostać ustawiony ręcznie.
Ręczne ustawianie typu silnika:
•

Ustawić P1-14 na "1" w celu swobodnego dostępu do parametrów od P1-16 do
P1-22

•

Ustawić P1-16 na podłączony typ silnika.

•

Ustawić P1-18 na "1", aby uaktywnić termiczną ochronę silnika za pomocą KTY.

•

WSKAZÓWKA
Obsługiwane są tylko silniki w wersji Smart Servo Package.
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•

Po ustawieniu prawidłowego silnika, albo automatycznie albo ręcznie, uruchomienie
silnika jest zakończone.

•

Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem ustawione jest na "250 %", aby uzyskać
wyższy moment przeciążeniowy.

•

W przypadku stosowania przewodu enkodera SEW czujnik termiczny KTY podłączony jest automatycznie, aby zagwarantować termiczną ochronę silnika.

•

Styki 12 i 13 głównych zacisków [5] okablowywane są teraz w zależności od wybranego trybu pracy. W ten sposób napęd może zostać odblokowany. Informacje dot.
instalacji elektrycznej w zależności od trybu pracy znajdziesz w rozdziale "Instalacja
elektryczna" (→ str. 11) lub w poniższych rozdziałach, w których objaśniane będzie
prawidłowe okablowanie odpowiednio do trybu pracy.
– "Tryb pracy z klawiaturą (P1-12 = 1 lub 2)" (→ str. 29)
– "Tryb pracy z zaciskami (ustawienie podstawowe) P1-12 = 0 dla sterowania ramp
wewnątrz LTP" (→ str. 29)
– "Połączenie w sieć i uruchomienie z różnymi sterowaniami (sterowanie
zewnętrzne i sterowanie SEW)" (→ str. 30)

•

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić przy uruchamianiu silnika lub napędu
do zagrożenia przez wysokie napięcia.
– Należy sprawdzić okablowanie pod względem:

•

•

wybranego trybu pracy

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w rozdziale "Instalacja elektryczna"

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w instrukcji obsługi
"MOVITRAC® LTP-B", rozdział "Instalacja elektryczna".

WSKAZÓWKA
Wszystkie silniki w wersji Smart Servo Package mogą być użytkowane ze standardowymi ustawieniami parametrów falownika dla regulacji prędkości obrotowej i regulacji położenia. Dla pierwszej, prostej optymalizacji obwodu regulacyjnego można
zmienić parametr P1-22. Parametr P1-22 stanowi stosunek pomiędzy całkowitą bezwładnością (Jzew = Jobciąż. + Jprzekładni) a bezwładnością silnika (Jmot / Jbmot).

P1 − 22 =

Jzew
Jmot

Dalsze możliwości optymalizacji dla regulacji prędkości obrotowej i położenia znajdują się w rozdziale "Optymalizacja obwodu regulacyjnego w różnych trybach pracy"
(→ str. 38).
Dalsze informacje dot. bezwładności silnika znajdują się w rozdziale "Bezwładności
masy silników CMP w wersji Smart Servo Package" (→ str. 56).

28

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX

Uruchomienie
Proste uruchomienie MOVITRAC® LTX

I

5

0

5.2.2

Tryb klawiatury (P1-12 = 1 lub 2)
Dla trybu pracy z klawiaturą:
•

Ponieważ instalacja elektryczna zależna jest od danego trybu pracy, wyszczególniono w rozdziale "Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z klawiaturą"
(→ str. 12) wskazówki dot. okablowania.

•

P1-12 ustawić na "1" (jednokierunkowy) lub "2" (dwukierunkowy).

•

Podłączyć mostek lub przełącznik pomiędzy zaciskami 1 i 2 na bloku zacisków użytkownika, aby odblokować napęd.

•

Następnie nacisnąć przycisk "Start". Napęd odblokowywany jest z 0.0 Hz.

•

Nacisnąć na klawisz "W górę", aby zwiększyć prędkość obrotową, lub klawisz
"W dół", aby zmniejszyć prędkość obrotową.

•

Aby zatrzymać napęd, należy nacisnąć przycisk "Stop/Reset".

•

Ponowne naciśnięcie przycisku "Start" powoduje przywrócenie pierwotnej prędkości
obrotowej dla napędu.
Jeśli tryb dwukierunkowy został aktywowany (P1-12 = 2), wówczas kierunek odwracany jest po naciśnięciu na przycisk "Start".

•

WSKAZÓWKA
Żądana prędkość docelowa ustawiana jest przyciskiem "Stop/Reset", gdy napęd jest
zatrzymany. Po naciśnięciu następnie na przycisk "Start", napęd zacznie rozwijać
prędkość wzdłuż rampy do wyznaczonej wartości.

5.2.3

Tryb pracy z zaciskami (ustawienie podstawowe) P1-12 = 0 dla sterowania ramp wewnątrz LTP
Dla pracy w trybie z zaciskami (ustawienie podstawowe):
•

Ponieważ instalacja elektryczna zależna jest od danego trybu pracy, wyszczególniono w rozdziale "Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy z zaciskami"
(→ str. 14) wskazówki dot. okablowania.

•

P1-12 należy ustawić na 0 (ustawienie podstawowe).

•

Podłączyć przełącznik pomiędzy zaciskami 1 i 2 na bloku z zaciskami użytkownika.

•

Pomiędzy zaciskami 5, 6 i 7 podłączyć potencjometr (1 – 10 k), styk ślizgowy
zostanie połączony ze stykiem 6.

•

Wykonać połączenie pomiędzy zaciskami 1 i 2, aby odblokować napęd.

•

Za pomocą potencjometru ustawić prędkość obrotową.
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5.2.4

Połączenie w sieć i uruchomienie z różnymi sterowaniami (sterowanie zewnętrzne i sterowanie
SEW)

startup tools

startup modes

Tryb pracy ze sterowaniem
zewnętrznym

CCU

Ręcznie

Klawiatura

Tryb pracy
z bramką SEW

Tryb pracy ze
sterowaniem SEW

Bramka

configurable control unit

Sterowanie MOVI-PLC®
Motion-Control

(DFP-UOH...)

Klawiatura

Klawiatura

Klawiatura

MS (Drive Startup)
Karta SD

Impuls / kierunek; ± 10 V
z symulacją enkodera

MS
(Drive Startup)

np. pozycjonowanie bus

MS (PLCEditor)

Programowane
przez użytkownika

MS (Gateway Configurator)

Sterowanie prędkości

9007202885779467

W poniższych rozdziałach opisane zostaną sterowania zewnętrzne i sterowania SEW
oraz tryb pracy z bramką.
Tryb pracy ze
sterowaniem
zewnętrznym

30

Dla trybu pracy ze sterowaniem zewnętrznym:
Ustawianie granic silnika (dotyczy wszystkich trybów pracy ze sterowaniem
zewnętrznym):
•

Ustawić parametr P1-01 na górną granicę żądanej prędkości obrotowej silnika
(Nmaks. [obr./min]). Jeśli wartości wyświetlane są w "Hz", ustawić znamionową prędkość obrotową silnika w P1-10 na znamionową prędkość obrotową podłączonego silnika. P1-01 przedstawia również maksymalną możliwą do osiągnięcia prędkość
obrotową podczas pracy w trybie analogowym z ± 10 V, jeśli przyłożone jest napięcie
10 V DC. (W przypadku wszystkich silników w wersji Smart Servo Package P1-10
powinien wskazywać 4500 obr./min). Dokładniejszy opis tego parametru znajduje się
w instrukcji obsługi MOVITRAC® LTP-B.

•

Ustawić P1-03 na żądaną rampę rozpędową, która ustala czas w sekundach,
w trakcie którego częstotliwość wyjściowa wzrasta od 0 do 50 Hz (AccRamp [s]).
6-biegunowe silniki CMP w wersji Smart Servo Package wymagają na przykład częstotliwości wyjściowej 150 Hz dla prędkości obrotowej 3000 obr./min. Aby określić
rampę rozpędową 3000 obr./min/s, należy ustawić P1-03 na 0,33 s. Dokładniejszy
opis tego parametru znajduje się w instrukcji obsługi MOVITRAC® LTP-B.

•

Ustawić P1-04 na żądaną rampę rozpędową / zatrzymania, która ustala czas
w sekundach, w trakcie którego częstotliwość wyjściowa spada od 0 do 50 Hz
(DecRamp [s]). Należy przy tym postępować jak w przypadku P1-03.
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Tryb ze złączem ±10 V z wejściem analogowym na głównej listwie zaciskowej
(częstotliwość próbkowania = 16 ms)
•

Ustawić P1-14 na 201, aby uzyskać dostęp do parametrów charakterystycznych dla
LTX grupy parametrów 8.

•

Ustawić P1-15 na jeden z możliwych trybów pracy: 22, 23, 24 lub 25.
Dokładniejszy opis parametru zamieszczono w rozdziale "P1-15 – wybór funkcji
wejść cyfrowych, parametry charakterystyczne dla LTX" (→ str. 44). W ten sposób
analogowa wartość zadana może być wykorzystywana do zadawania prędkości na
pierwszym wejściu analogowe głównej listwy zaciskowej.

•

Ustawić P1-12 na 0 (sterowanie zacisków, ustawienie domyślne).

•

Przy korzystaniu z wejścia analogowego ustawić P2-30 na –10 do +10 V dla dwubiegunowego wejścia napięcia na wejściu analogowym. Dokładniejszy opis tego parametru znajduje się w instrukcji obsługi MOVITRAC® LTP-B.

•

Ustawić za pomocą parametru P8-01 współczynnik skalowania dla symulacji enkodera inkrementalnego.
Dokładny opis tego parametru znajduje się w rozdziale "P8-01 Symulowane skalowanie enkodera" (→ str. 49).

•

UWAGA! Możliwa nieoczekiwana reakcja napędu.
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia części ciała
Jeśli ustawione są funkcje (np. wejście analogowe) w parametrze P1-15 i również
uaktywnione w parametrze P1-17, to wejście na wtyczce X14 ma pierwszeństwo
i obsadzenie sygnału parametru P1-15 zostanie nadpisane lub dezaktywowane.
Niewłaściwe wykorzystanie parametru P1-15 i P1-17 w połączeniu z wejściami
z zacisków X14 mogą prowadzić do niekontrolowanego ruchu lub nieprawidłowego
działania napędu.
Konieczna instalacja elektryczna zacisków sygnałowych zależna jest od wybranego
trybu pracy. Okablowanie niepasujące do trybu pracy może prowadzić do niekontrolowanego ruchu lub nieprawidłowego działania napędu.
– Należy wykonać okablowanie zacisków sygnałowych zgodnie z rozdziałem "Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem zewnętrznym"
(→ str. 16) i / lub sprawdzić, czy obecne okablowanie temu odpowiada.
– Przeprowadzić parametryzację P1-15 i P1-17 odpowiednio do trybu pracy.
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Tryb ze złączem ±10 V z szybkim wejściem analogowym na serwomodule LTX
(częstotliwość próbkowania = 4 ms)
Wejścia serwomodułu powinny być przede wszystkim wykorzystywane wówczas, gdy
wymagane są krzywka referencyjna lub szybkie wejście analogowe albo sterowanie
silnika krokowego. W ten sposób odblokowuje się również sterowanie impulsów/kierunku lub funkcję wejścia enkodera.
•

Ustawić P1-14 na 201, aby uzyskać dostęp do parametrów charakterystycznych dla
LTX grupy parametrów 8.

•

Ustawić P1-15 na jeden z możliwych trybów pracy: 22, 23, 24 lub 25.
Dokładniejszy opis parametru zamieszczono w rozdziale "P1-15 – wybór funkcji
wejść cyfrowych, parametry charakterystyczne dla LTX" (→ str. 44).

•

Ustawić P1-12 na 0 (sterowanie zacisków, ustawienie domyślne).

•

Ustawić P1-17 na jeden z możliwych trybów pracy: 5 lub 6.
Dokładniejszy opis parametru zamieszczono w rozdziale "P1-17 – tryb Smart-Servo"
(→ str. 47).

•

Przy korzystaniu z wejścia analogowego ustawić P2-30 na –10 do +10 V dla dwubiegunowego wejścia napięcia na wejściu analogowym.
Dokładniejszy opis tego parametru znajduje się w instrukcji obsługi MOVITRAC®
LTP-B.

•

Ustawić za pomocą parametru P8-01 współczynnik skalowania dla symulacji
enkodera.
Dokładny opis tego parametru znajduje się w rozdziale "P8-01 Symulowane skalowanie enkodera" (→ str. 49).

•

UWAGA! Możliwa nieoczekiwana reakcja napędu.
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia części ciała
Jeśli ustawione są funkcje (np. wejście analogowe) w parametrze P1-15 i również
uaktywnione w parametrze P1-17, to wejście na wtyczce X14 ma pierwszeństwo
i obsadzenie sygnału parametru P1-15 zostanie nadpisane lub dezaktywowane.
Niewłaściwe wykorzystanie parametru P1-15 i P1-17 w połączeniu z wejściami
z zacisków X14 mogą prowadzić do niekontrolowanego ruchu lub nieprawidłowego
działania napędu.
Konieczna instalacja elektryczna zacisków sygnałowych zależna jest od wybranego
trybu pracy. Okablowanie niepasujące do trybu pracy może prowadzić do niekontrolowanego ruchu lub nieprawidłowego działania napędu.
– Należy wykonać okablowanie zacisków sygnałowych zgodnie z rozdziałem "Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem zewnętrznym"
(→ str. 16) i / lub sprawdzić, czy obecne okablowanie temu odpowiada.
– Przeprowadzić parametryzację P1-15 i P1-17 odpowiednio do trybu pracy.
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Tryb pracy z impulsem/kierunkiem lub A, /A, B, /B (złącze do sterowania silnika
krokowego) na serwomodule
•

UWAGA! Możliwy nieoczekiwany ruch silnika.
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia części ciała
– Przed odblokowaniem napędu ze sterowaniem silnika krokowego (P4-01 = 5,
silnik PM, position control) należy przeprowadzić jazdę referencyjną. W ten
sposób dostraja się pozycje rzeczywiste i zadane. Bez jazdy referencyjnej może
dojść do nieoczekiwanych ruchów silnika bezpośrednio po jego odblokowaniu.
– Uaktywnianie trybu ręcznego w aktualnej wersji funkcji urządzenia zalecane jest
tylko po konsultacji z SEW-EURODRIVE, gdyż podczas trybu ręcznego pojawia
się błąd nadążania, który po usunięciu "sygnału ręcznego" powtarzany jest przez
regulator położenia. Na skutek tego może dojść do nieoczekiwanego ruchu.
Jeśli tryb ręczny jest wykorzystywany, to należy wyzerować lub dezaktywować
błąd nadążania i / lub nadzorowanie błędu nadążania przed pierwszym odblokowaniem napędu.

Wejścia serwomodułu wykorzystywane są przede wszystkim wówczas, gdy wymagane
są krzywka referencyjna, szybkie wejście analogowe albo sterowanie silnika krokowego. W ten sposób odblokowuje się również sterowanie impulsów/kierunku lub funkcję
wejścia enkodera.
•

Ustawić P1-14 na 201, aby uzyskać dostęp do parametrów charakterystycznych dla
LTX grupy parametrów 8.

•

Ustawić P1-15 na jeden z możliwych trybów pracy: 22, 23, 24 lub 25.
Dokładniejszy opis parametru zamieszczono w rozdziale "P1-15 – wybór funkcji
wejść cyfrowych, parametry charakterystyczne dla LTX" (→ str. 44).

•

Ustawić P1-12 na 0 (sterowanie zacisków, ustawienie domyślne).

•

Za pomocą parametru P8-02 ustawić współczynnik skalowania dla impulsów wejściowych, które stanowią jeden obrót silnika.
Dokładniejszy opis tego parametru znajduje się w rozdziale "P8-02 Impulsy na obrót
dla wejścia impulsów/kierunku fazy A/B" (→ str. 49).

•

Ustawić P4-01 na 5 (silnik PM, position control).

•

Ustawić P1-17 na jeden z możliwych trybów pracy: 7 lub 8.
Dokładniejszy opis parametru zamieszczono w rozdziale "P1-17 – tryb Smart-Servo"
(→ str. 47).
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•

UWAGA! Możliwa nieoczekiwana reakcja napędu.
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia części ciała
Jeśli ustawione są funkcje (np. wejście analogowe) w parametrze P1-15 i również
uaktywnione w parametrze P1-17, to wejście na wtyczce X14 ma pierwszeństwo
i obsadzenie sygnału parametru P1-15 zostanie nadpisane lub dezaktywowane.
Niewłaściwe wykorzystanie parametru P1-15 i P1-17 w połączeniu z wejściami
z zacisków X14 mogą prowadzić do niekontrolowanego ruchu lub nieprawidłowego
działania napędu.
Konieczna instalacja elektryczna zacisków sygnałowych zależna jest od wybranego
trybu pracy. Okablowanie niepasujące do trybu pracy może prowadzić do niekontrolowanego ruchu lub nieprawidłowego działania napędu.
– Należy wykonać okablowanie zacisków sygnałowych zgodnie z rozdziałem
"Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze sterowaniem
zewnętrznym" (→ str. 16) i / lub sprawdzić, czy obecne okablowanie temu
odpowiada.
– Przeprowadzić parametryzację P1-15 i P1-17 odpowiednio do trybu pracy.

•

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić przy uruchamianiu silnika lub napędu
do zagrożenia przez wysokie napięcia.
– Należy sprawdzić okablowanie pod względem:

•

•

wybranego trybu pracy

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w rozdziale "Instalacja elektryczna"

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w instrukcji obsługi
"MOVITRAC® LTP-B", rozdział "Instalacja elektryczna".

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. dostosowania napędu znajdują się w rozdziale "Optymalizacja obwodu regulacyjnego dla trybu pracy z bramką" (→ str. 42).
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Tryb pracy ze
sterowaniem SEW

Dla trybu pracy ze sterowniem SEW z CCU lub MOVI-PLC® (instalacja za pomocą
asystenta "Drive Startup"):
•

Ustawić w P1-19 żądany adres napędu (1 – 63).

•

Ustawić w P1-20 żądaną szybkość transmisji (125, 250, 500, 1000 kBodów). Dla
trybu CCU szybkość transmisji należy ustawić na 500 kBodów.

•

Dokładniejszy opis obu tych parametrów znajduje się w instrukcji obsługi
MOVITRAC® LTP-B.

•

Widok sieciowy MOVITOOLS® MotionStudio przedstawia falownik LTX połączony
ze sterowaniem SEW. Otworzyć menu kontekstowe za pomocą prawego klawisza
myszy i wybrać "DriveStartUpLTX". Wykonać skanowanie sieci za pomocą MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Postępować zgodnie z instrukcjami i przeprowadzić wymagane ustawienia w oprogramowaniu "Drive Startup" w MOVITOOLS® MotionStudio.

•

UWAGA Ponieważ instalacja elektryczna zależna jest od danego trybu pracy,
wyszczególniono w rozdziale "Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy ze
sterowaniem SEW" (→ str. 19) wskazówki dot. okablowania.

•

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić przy uruchamianiu silnika lub napędu
do zagrożenia przez wysokie napięcia.
– Należy sprawdzić okablowanie pod względem:

•

•

wybranego trybu pracy

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w rozdziale "Instalacja elektryczna"

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w instrukcji obsługi
"MOVITRAC® LTP-B", rozdział "Instalacja elektryczna".

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. dostosowania napędu znajdują się w rozdziale "Optymalizacja obwodu regulacyjnego dla trybu pracy z bramką" (→ str. 42).
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Tryb pracy
z bramką SEW

W celu pracy z bezpośrednim podłączeniem do fieldbus (za pośrednictwem bramki):
Ustawianie granic silnika
Dokładniejszy opis poniższych parametrów znajduje się w instrukcji obsługi
MOVITRAC® LTP-B.
•

Ustawić parametr P1-01 na górną granicę żądanej prędkości obrotowej silnika
(Nmaks. [obr./min]). Jeśli wartości wyświetlane są w "Hz", ustawić znamionową prędkość obrotową silnika w P1-10 na znamionową prędkość obrotową podłączonego silnika. P1-01 przedstawia również maksymalną możliwą do osiągnięcia prędkość
obrotową podczas pracy w trybie z bramką. Skalowanie: 0x4000 = 100 % maksymalnej prędkości obrotowej ustawione jak w P-01 Wartości powyżej 0x4000 lub
poniżej 0xC000 ograniczone są do 0x4000 / 0xC000 (W przypadku wszystkich silników w wersji Smart Servo Package P1-10 powinien wskazywać 4500 obr./min).

•

Ustawić parametr P1-03 na żądaną rampę rozpędową, która ustala czas w sekundach, w trakcie którego częstotliwość wyjściowa wzrasta od 0 do 50 Hz (AccRamp
[s]). 6-biegunowe silniki CMP w wersji Smart Servo Package wymagają na przykład
częstotliwości wyjściowej 150 Hz dla prędkości obrotowej 3000 obr./min. Dla rampy
rozpędowej 3000 obr./min/s trzeba by ustawić P1-03 na 0.33 s.

•

Ustawić parametr P1-04 na żądaną rampę rozpędową / zatrzymania, która ustala
czas w sekundach, w trakcie którego częstotliwość wyjściowa spada od 0 do 50 Hz
(DecRamp [s]). Patrz P1-03 (u góry) dla przykładu skalowania.

Ustawianie źródła sterowania
•

Ustawić parametr P1-12 na "5", tzn. sterowanie przez SBus MOVILINK® a więc za
pośrednictwem bramki. Dokładniejszy opis tego parametru znajduje się w instrukcji
obsługi MOVITRAC® LTP-B.

Ustawienie parametrów komunikacji
Dokładniejszy opis poniższych parametrów znajduje się w instrukcji obsługi
MOVITRAC® LTP-B.
•

Ustawić P1-14 na "101" dla rozszerzonego dostępu do parametru.

•

Ustawić w P5-01 żądany adres napędu (1 – 63).

•

Ustawić w P5-02 żądaną szybkość transmisji (125, 250, 500 lub 1000 kBodów).
W przypadku trybu pracy z bramką parametr musi być ustawiony na "500 kBodów".

•

Ustawić P5-05 na żądaną "reakcję w razie awarii komunikacji".
– 0 = błąd i powolne zatrzymanie
1 = błąd i
2 = zatrzymanie wzdłuż rampy, brak błędu
3 = wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 8
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•

Ustawić P5-06 na żądany "nadzór czasowy awarii komunikacji" (0.0 – 1.0 – 5.0 s).
W ten sposób ustala się czas w sekundach, po którego upływie falownik wykonuje
reakcję ustawioną w P5-05. W przypadku "0.0 s" falownik utrzymuje aktualną prędkość, nawet jeśli nastąpi awaria komunikacji.

•

Ustawić za pomocą P5-07 wykorzystanie "zewnętrznych lub wewnętrznych" ramp.
Za pomocą tego parametru można odblokować zewnętrzne lub wewnętrzne sterowanie ramp. W przypadku odblokowania tego parametru falownik pracuje w oparciu
o zewnętrzne rampy, zadawane przez dane procesowe MOVILINK® (PO3).
0 = zablokowany, 1 = odblokowany).

•

UWAGA Ponieważ instalacja elektryczna zależna jest od danego trybu pracy,
wyszczególniono w rozdziale "Prezentacja zacisków sygnałowych dla trybu pracy
z bramką SEW" (→ str. 21) wskazówki dot. okablowania.

•

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić przy uruchamianiu silnika lub napędu
do zagrożenia przez wysokie napięcia.
– Należy sprawdzić okablowanie pod względem:

•

•

wybranego trybu pracy

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w rozdziale "Instalacja elektryczna"

•

wskazówek instalacyjnych i wskazówek dot. okablowania w instrukcji obsługi
"MOVITRAC® LTP-B", rozdział "Instalacja elektryczna".

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. dostosowania napędu znajdują się w rozdziale "Optymalizacja obwodu regulacyjnego dla trybu pracy z bramką" (→ str. 42).

5.3

Oprogramowanie

5.3.1

Sterowanie Modbus
Sterowanie Modbus nie jest możliwe w przypadku korzystania z modułu LTX.
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5.4

Optymalizacja obwodu regulacyjnego w różnych trybach pracy

5.4.1

Optymalizacja obwodu regulacyjnego dla sterowania zewnętrznego

±10 V potencjał
odniesienia
i symulacja
enkodera

Ustawienie regulacji prędkości obrotowej
Za pomocą P1-22 można zoptymalizować charakterystykę regulacji silnika. Parametr
P1-22 stanowi stosunek pomiędzy całkowitą bezwładnością (Jzew = Jobciąż. + Jprzekładni)
a bezwładnością silnika (Jmot lub Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jzew
Jmot

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. bezwładności silnika znajdują się w rozdziale "Bezwładności
masy silników CMP w wersji Smart Servo Package" (→ str. 56).

Jeśli dokładność regulacji nie jest zadowalająca, można zoptymalizować sztywność
(P1-21). Parametr sztywności (P1-22) ustawia parametry regulacji prędkości obrotowej
(P4-03, P4-04) we właściwym stosunku do siebie. W większości zastosowań dodatkowa
optymalizacja parametrów P4-03 lub P4-04 nie jest konieczna.

Prędkość obrotowa
odniesienia

-

Obwód regulacyjny prędkości obrotowej
P1-22 = Jzew. / Jmot
P1-21 = sztywność

-

Przyspieszenie

Rzeczywista prędkość obrotowa
(pochodna Hiperface)

3626204555

Symulacja enkodera Skalowanie symulacji enkodera
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Pozycja rzeczywista (Hiperface)

3626278155
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Złącze
impulsu/kierunku
(faza A/B)

Ustawienie regulacji prędkości obrotowej
Za pomocą P1-22 można zoptymalizować charakterystykę regulacji silnika. Parametr
P1-22 stanowi stosunek pomiędzy całkowitą bezwładnością (Jzew = Jobciąż. + Jprzekładni)
a bezwładnością silnika (Jmot lub Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jzew
Jmot

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. bezwładności silnika znajdują się w rozdziale "Bezwładności
masy silników CMP w wersji Smart Servo Package" (→ str. 56).

Jeśli dokładność regulacji nie jest zadowalająca, można zoptymalizować sztywność
(P1-21). Parametr sztywności (P1-22) ustawia parametry regulacji prędkości obrotowej
(P4-03, P4-04) we właściwym stosunku do siebie. W większości zastosowań dodatkowa
optymalizacja parametrów P4-03 lub P4-04 nie jest konieczna.

Prędkość obrotowa
odniesienia

Obwód regulacyjny prędkości obrotowej
P1-22 = Jzew. / Jmot
P1-21 = sztywność

-

-

Przyspieszenie

Rzeczywista prędkość obrotowa
(pochodna Hiperface)

3626204555

Ustawianie regulacji położenia
Regulacja położenia (P4-01 = 5) musi zostać uaktywniona dla impulsów/kierunku i sygnałów enkodera A/B.
Regulacja położenia task (1 ms prędkość task)
P4-01 = 5 PM Regulacja położenia silnika
Pochodna

Pochodna
Wstępne sterowanie
prędkości

Krok/kierunek lub
faza A/B enkodera

Skalowanie:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
w skokach co 2

-

Regulacja
położenia
P8-06 = 1 %

Pozycja rzeczywista
(Hiperface)

+

Wstępne sterowanie
przyspieszenia

Prędkość obrotowa
odniesienia

-

Regulacja
prędkości

-

Przyspieszenie

Rzeczywista prędkość obrotowa
(pochodna Hiperface)

3626206475
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5.4.2

Optymalizacja obwodu regulacyjnego w przypadku sterowania SEW
Ustawienie regulacji
Za pomocą P1-22 można zoptymalizować charakterystykę regulacji silnika. Parametr
P1-22 stanowi stosunek pomiędzy całkowitą bezwładnością (Jzew = Jobciąż. + Jprzekładni)
a bezwładnością silnika (Jmot lub Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jzew
Jmot

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. bezwładności silnika znajdują się w rozdziale "Bezwładności
masy silników CMP w wersji Smart Servo Package" (→ str. 56).

Jeśli dokładność regulacji nie jest zadowalająca, można zoptymalizować sztywność
(P1-21). Parametr sztywności (P1-22) ustawia parametry regulacji prędkości obrotowej
(P4-03, P4-04) we właściwym stosunku do siebie. W większości zastosowań dodatkowa
optymalizacja parametrów P4-03 lub P4-04 nie jest konieczna.

Regulacja położenia task (1 ms prędkość task)

Pochodna

Wartość
pozycjonowania
SBus co 5 - 15 ms

-

Wstępne sterowanie
prędkości
Prędkość
obrotowa
Regulacja
odniesienia
położenia
+
P8-06 = 1 %

Pozycja rzeczywista
(Hiperface)

Pochodna
Wstępne sterowanie
przyspieszenia

-

Obwód regulacyjny
prędkości obrotowej
P1-22 = Jzew. / Jmot
P1-21 = sztywność

-

Przyspieszenie

Rzeczywista
prędkość obrotowa
(pochodna Hiperface)

3626208395
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5.4.3

Optymalizacja obwodu regulacyjnego dla trybu pracy z bramką
Ustawienie regulacji prędkości obrotowej
Za pomocą P1-22 można zoptymalizować charakterystykę regulacji silnika. Parametr
P1-22 stanowi stosunek pomiędzy całkowitą bezwładnością (Jzew = Jobciąż. + Jprzekładni)
a bezwładnością silnika (Jmot lub Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jzew
Jmot

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. bezwładności silnika znajdują się w rozdziale "Bezwładności
masy silników CMP w wersji Smart Servo Package" (→ str. 56).

Jeśli dokładność regulacji nie jest zadowalająca, można zoptymalizować sztywność
(P1-21). Parametr sztywności (P1-22) ustawia parametry regulacji prędkości obrotowej
(P4-03, P4-04) we właściwym stosunku do siebie. W większości zastosowań dodatkowa
optymalizacja parametrów P4-03 lub P4-04 nie jest konieczna.

Prędkość obrotowa
odniesienia

-

Obwód regulacyjny prędkości obrotowej
P1-22 = Jzew. / Jmot
P1-21 = sztywność

-

Przyspieszenie

Rzeczywista prędkość obrotowa
(pochodna Hiperface)

3626204555
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Parametry
W tym rozdziale opisane zostaną parametry LTX. Należy zwrócić również uwagę na
opis parametrów w instrukcji obsługi MOVITRAC® LTP-B. Opisane tu parametry stanowią uzupełnienie parametrów MOVITRAC® LTP-B. Dalej opisane zostaną parametry,
które zmieniają się przy korzystaniu z modułu MOVITRAC® LTX. Nastawa fabryczna
wyróżniona została podkreśleniem dolnym.

6.1

Parametry charakterystyczne dla LTX (poziom 1)

Parametry

Opis

Zakres

Ustawienie
domyślne

Objaśnienie

P1-16

Typ silnika

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

Dla ustawienia silnika (CMP i MOVIGEAR®).
Ten parametr ustawiany jest automatycznie,
jeśli wczytane zostaną informacje enkodera
Hiperface® przez kartę enkodera LTX.
W przypadku podłączenia silnika wzbudzanego magnesem trwałym i pracy na przetwornicy częstotliwości nie trzeba zmieniać P1-16.
W tym przypadku typ silnika określa P4-01
(konieczna funkcja Auto-Tune).

P1-17

Wybór funkcji I/O
serwomodułu

0–6

1

Określa funkcję I/O serwomodułu.
Patrz rozdział "P1-17, tryb Smart-Servo".

P1-18

Wybór termistora
silnika

0

Zablokowany

0

1

KTY

Zezwolenie dla termicznej ochrony silnika za
pomocą KTY.

P1-19

Adres falownika

0 – 125

1

Ustawienie globalnego adresu falownika
(Parametr lustrzany z P5-01.)

P1-20

Szybkość transmisji SBus

125, 250, 500, 1000 kbodów

500 kbodów

Ustawienie oczekiwanej szybkości transmisji
SBus.
(Parametr lustrzany z P5-02.)

P1-21

Sztywność

0

0

Zarezerwowane

P1-22

Bezwładność
obciążenia

0 – 400

10

Stosunek bezwładności pomiędzy silnikiem
a podłączonym obciążeniem może tu zostać
wprowadzony do falownika. Ta wartość może
pozostać zazwyczaj ustawiona na wartość
standardową 10. Jest ona jednak wykorzystywana przez algorytm regulacyjny falownika
jako wartość sterowania wstępnego dla silników CMP/PM, aby dostarczyć optymalny
moment obrotowy / optymalny prąd do
przyspieszania obciążenia. Z tego powodu
dokładne ustawienie stosunku bezwładności
poprawia charakterystykę reakcji i dynamikę
systemu.
Ta wartość obliczana jest w przypadku
zamkniętego obwodu regulacyjnego w następujący sposób:

P1-22 =

Jobciąż. całk.

105
x

s2
M0silnika
Jeśli wartość jest nieznana, to należy pozostawić ją na ustawieniu wstępnym "10".
1) Tylko napędy z 400 V

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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P1-14 Rozszerzony dostęp do parametrów
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P1-14 Rozszerzony dostęp do parametrów
Zakres wartości: 0 – 30000
Ten parametr umożliwia dostęp do grup parametrów wykraczających poza parametry
standardowe (parametry P1-01 – P1-15). Dostęp jest możliwy, gdy aktualne są
poniższe, wprowadzone wartości.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15, wybór funkcji wejścia binarnego, parametr charaterystyczny dla LTX
Zakres wartości: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 i 25 są przewidziane wyłącznie dla modułu MOVITRAC®-LTX. Korzystanie z nich zalecane jest tylko przy stosowaniu zewnętrznego PLC. W tym przypadku
konieczne jest sterowanie zacisków (P1-12 = 0).
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P1-15

Wejście binarne 1

Wejście binarne 2

Wejście binarne 3

Wejście analogowe 1

Wejście analogowe 2

1

O: Blok. stopnia mocy
C: Zezwolenie

O: Do przodu
C: Do tyłu

O: Wybrana wartość
zadana prędkości
obrotowej
C: Wstępnie ustawiona prędkość
obrotowa 1, 2

Odniesienie prędkości obrotowej
analog. 1

O: Wstępnie ustawiona
prędkość obrotowa 1
C: Wstępnie ustawiona
prędkość obrotowa 2

22

O: Praca normalna
C: Krzywka
referencyjna

O: Praca normalna
C: Prędkość trybu
ręcznego +

O: Praca normalna
C: Prędkość trybu
ręcznego –

Wartość zadana prędkości obrotowej

O: Praca normalna
C: Start jazdy
referencynej

23

O: Praca normalna
C: Krzywka referencyjna

O: Wyłącznik
krańcowy +
C: Praca normalna

O: Wyłącznik
krańcowy –
C: Praca normalna

Wartość zadana prędkości obrotowej

O: Praca normalna
C: Start jazdy
referencynej

24

O: Blok. stopnia mocy
C: Zezwolenie

O: Praca normalna
C: Prędkość trybu
ręcznego +

O: Praca normalna
C: Prędkość trybu
ręcznego –

Wartość zadana prędkości obrotowej

O: Praca normalna
C: Krzywka referencyjna

25

O: Blok. stopnia mocy
C: Zezwolenie

O: Wyłącznik
krańcowy +
C: Praca normalna

O: Wyłącznik
krańcowy –
C: Praca normalna

Wartość zadana prędkości obrotowej

O: Praca normalna
C: Krzywka referencyjna
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•

Jeśli jedna z funkcji ustawionych w P1-15 ustawiona zostanie również w P1-17 (wejście serwomodułu), wówczas wejście serwomodułu ma pierwszeństwo i funkcja
z P1-15 zostanie dezaktywowana.

•

Jeśli nie jest ustawione żadne wejście zezwolenia/blokady stopnia mocy w P1-15
(P1-15 = 22 lub 23), wejście blokady zasteruje stopień wyjściowy. Jeśli sygnał
blokady zostanie usunięty podczas pracy, wówczas napęd MOVITRAC®-LTX
zatrzyma się powoli.

•

W przypadku korzystania z bramki pierwszeństwo ma regulacja przez protokół SBus
MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Tryb referencyjny jest dezaktywowany, jeśli nie jest podłączony serwomoduł.

•

W trybie ze sterowaniem SEW-EURODRIVE wejścia ustawia się za pomocą oprogramowania "Drive Startup" w następujący sposób:
Wejście cyfrowe,
profil 1

Wejście cyfrowe,
profil 2

STO

/Blokada stopnia mocy

DI01

Zezwolenie

DI02

Reset

DI03

Krzywka referencyjna

STO

/Blokada stopnia mocy

DI01

Zezwolenie

DI02

Reset

DI03

Krzywka referencyjna

DI04

/sprzętowy wyłącznik krańcowy +

DI05

/sprzętowy wyłącznik krańcowy –

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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P1-16 Typ silnika
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P1-16 Typ silnika
Ustawienie typu silnika
Wartość wskazania

Typ silnika

Objaśnienie

Silnik indukcyjny

Ustawienie standardowe. Nie zmieniać, jeśli nie
pasują żadne z pozostałych możliwości wyboru.
Wybrać silnik indukcyjny lub silnik wzbudzany magnesem trwałym za pomocą parametru P4-01.

Nieokreślony serwomotor Podczas uruchomiania
ustawione muszą zostać specjalne parametry serwoNieokreślony serwomotor napędu. (Patrz rozdział 5.2.1). W tym przypadku
parametr P4-01 musi być ustawiony na regulację
silnika PM.
CMP40M
CMP40M z hamulcem
CMP50S

Wstępnie skonfigurowane silniki CMP firmy SEWEURODRIVE. Przy wyborze tych typów silnika
wszystkie właściwe dla silnika parametry ustawiane
są automatycznie. Przeciążalność ustawiana jest na
200 % na 60 s i 250 % na 2 s.

CMP50S z hamulcem
CMP50M
CMP50M z hamulcem
CMP50L
CMP50L z hamulcem
CMP63S
CMP63S z hamulcem
CMP63M
CMP63M z hamulcem
CMP63L
CMP63L z hamulcem
MOVIGEAR®, wielkość 2
MOVIGEAR®, wielkość 4

Wybór dla trybu MOVIGEAR®. Wybrać pasującą wielkość. Wszystkie niezbędne parametry ustawione
zostaną automatycznie. W tym przypadku przeciążenie wynosi 300 % prądu znamionowego.

Ten parametr ustawiany jest automatycznie, jeśli po włączeniu LTP-B informacje
enkodera Hiperface® zostaną wczytane przez kartę enkodera LTX i zakwalifikowane
jako pasujące. Informacje enkodera są pasujące, jeśli przedstawiają silnik z pakietu
Smart-Servo.
W przypadku podłączenia silnika wzbudzanego magnesem trwałym i pracy bez sprzężenia zwrotnego enkodera nie trzeba zmieniać P1-16. W tym przypadku typ silnika
określa P4-01 (konieczna funkcja Auto-Tune).
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P1-17, tryb Smart-Servo
P1-17 wykorzystywany jest tylko w połączeniu z modułem MOVITRAC®-LTX.

P1-17

Wejście
binarne 11

Wejście
binarne 12

DI 11

Wejście
binarne 13

DI12

Wejście
binarne 14 /
wejście
analogowe 11

DI13

Wejście
impulsów 1

DI14 / AI11

PI1

Wejście
impulsów 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Praca
normalna
C: Czujnik
pomiarowy 1

O: Praca normalna
C: Czujnik
pomiarowy 2

–

–

2

O: Wyłącznik
krańcowy +
C: Praca
normalna

O: Wyłącznik
krańcowy –
C: Praca
normalna

O: Praca
normalna
C: Czujnik
pomiarowy 1

O: Praca normalna
C: Czujnik
pomiarowy 2

–

–

3

–

–

O: Praca
normalna
C: Krzywka
referencyjna

O: Praca normalna
C: Czujnik
pomiarowy 2

–

–

4

O: Wyłącznik
krańcowy +
C: Praca
normalna

O: Wyłącznik
krańcowy –
C: Praca
normalna

O: Praca
normalna
C: Krzywka
referencyjna

O: Praca normalna
C: Czujnik
pomiarowy 2

–

–

5

–

–

O: Praca
normalna
C: Krzywka
referencyjna

Szybkie wejście
analogowe (odniesienie prędkości
obrotowej)

–

–

6

O: Wyłącznik
krańcowy +
C: Praca
normalna

O: Wyłącznik
krańcowy –
C: Praca
normalna

O: Praca
normalna
C: Krzywka
referencyjna

Szybkie wejście
analogowe (odniesienie prędkości
obrotowej)

–

–

7

–

–

–

–

Impuls

\Impuls

Kierunek

\Kierunek

8

–

–

–

–

Faza A

\Faza A

Faza B

\Faza B

6.6

•

Jeśli jedna z funkcji ustawionych w P1-15 ustawiona zostanie również w P1-17
(wejście serwomodułu), wówczas wejście serwomodułu ma pierwszeństwo i funkcja
z P1-15 zostanie dezaktywowana.

•

W przypadku korzystania ze sterowania SEW (P1-12 = 8) lub bramek (P1-12 = 5)
wejście analogowe jest nieczynne.

•

Czujnik pomiarowy funkcjonuje tylko przy korzystaniu ze sterowania SEW.

P1-21 Sztywność
Zakres wartości: 0.50 – 1.00 – 2.00
Jeśli dokładność regulacji nie jest zadowalająca, to należy najpierw ustawić P1-22, bezwładność obciążenia na najlepszą wartość. Następnie można zoptymalizować dokładność wielkości zakłóceń obciążenia w parametrze P1-21, sztywność.
Parametr (P1-21, sztywność) ustawia parametry regulacji prędkości obrotowej (P4-03,
P4-04) we właściwym stosunku do siebie. W większości zastosowań dodatkowa optymalizacja parametrów P4-03 lub P4-04 nie jest konieczna.
Zawsze gdy ustawiany jest parametr P1-22, automatycznie ustawiane są również parametry P4-03 i P4-04.

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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P1-22 Bezwładność obciążenia silnika
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P1-22 Bezwładność obciążenia silnika
Zakres wartości: 0.0 – 1.0 – 30.0
Stosunek bezwładności pomiędzy silnikiem a podłączonym obciążeniem może tu
zostać wprowadzony do falownika. Ta wartość może pozostać zazwyczaj ustawiona na
wartość standardową 1.0. Jest ona jednak wykorzystywana przez algorytm regulacyjny
falownika jako wartość sterowania wstępnego dla silników CMP/PM, aby dostarczyć
optymalny moment obrotowy / optymalny prąd do przyspieszania obciążenia. Z tego
powodu dokładne ustawienie stosunku bezwładności poprawia charakterystykę reakcji
i dynamikę systemu. Ta wartość obliczana jest w przypadku zamkniętego obwodu regulacyjnego w następujący sposób:

P1 − 22 =

Jzew
Jmot

Jeśli wartość jest nieznana, to należy pozostawić ją na "1.0" (ustawienie wstępne).
•

Jzew = bezwładność obciążenia + bezwładność przekładni, sprzęgieł, kół zębatych,
itd., która oddziałuje na wał silnika.

•

Jmot = bezwładność silnika z lub hamulca

•

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dot. bezwładności silnika znajdują się w rozdziale "Bezwładności
masy silników CMP w wersji Smart Servo Package" (→ str. 56).

6.8

P2-01, wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 1
Zakres wartości: -P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Wykorzystywana jest również dla prędkości w trybie ręcznym + i trybie ręcznym –.

6.9

P2-05, wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 5
Zakres wartości: -P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Wykorzystywana jest również dla prędkości wyszukiwania przy jeździe referencyjnej.

6.10

P2-06 Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa 6
Zakres wartości: -P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Wykorzystywana jest również dla prędkości swobodnego przejazdu przy jeździe
referencyjnej.

6.11

P2-21, współczynnik skalowania wskazania
Zakres wartości: –30000 – 0.000 – 30000
W celu uaktywnienia zmiany kierunku obrotów silnika należy ustawić P2-21 na wartość
ujemną. Zmiana kierunku obrotów silnika odczytywana jest przez kontroler SEW
a następnie w nim realizowana. Dlatego po zmianie tego parametru kontroler SEW musi
zostać ponownie uruchomiony.
Zmiana kierunku obrotów silnika w przypadku sterowania zewnętrznego może zostać
zrealizowana poprzez zamianę przyłącza wartości zadanych i wykorzystywanej symulacji enkodera inkrementalnego.

48

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX

Parametry
Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)
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Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)

6.12.1 P8-01, symulowane skalowanie enkodera
Zakres wartości: 1, 2, 4, 8
P8-01 × okresy sygnałów enkodera na obrót silnika = okresy podawania sygnałów na
obrót silnika
W przypadku P8-01 = 1 symulowane impulsy enkodera odpowiadają na jeden obrót
bezpośrednio systemowi enkoderów (xx0H = 128 Imp; xx1H = 1024 Imp). Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienie regulacji prędkości obrotowej" (→ str. 38).
6.12.2 P8-02, impulsy na obrót dla wejścia impulsów/kierunku fazy A/B
Zakres wartości: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 ustala interpretację impulsów na wejściu modułu LTX X14 na obrót silnika. Każde
dodatnie i ujemne zbocze sygnału wejściowego przetwarzane jest jako przyrost. Pojawiające się impulsy przepływają bezpośrednio do regulacji położenia. Patrz rozdział
"Ustawianie regulacji położenia" (→ str. 39).
Przykład:
Jeśli P8-01 ustawiony zostanie na "1" a P8-02 na "256", wytworzone zostanie sprzężenie pozycji Master-Slave 1:1 z okablowaniem sprzętowym pomiędzy wyjściem symulacji silnika Master a wejściem impulsu napędu Slave. Silnik Master musi wówczas mieć
enkoder xK0H. Silnik Slave może mieć dowolny enkoder.
6.12.3 P8-03 / P8-04, próg wyzwalania błędu nadążania
Zakres wartości: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Zakres wartości: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 zawiera próg wyzwalania błędu nadążania. Błąd nadążania obliczany jest bezpośrednio przed regulatorem położenia. Ustawić P8-03 i P8-04 na "0", aby dezaktywować
błąd nadążania.
Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienie regulacji położenia" (→ str. 39).
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Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)

P Hz
P8-05, jazda referencyjna
Zakres wartości: 0, 1, 2 – 6, 7
Celem jazdy referencyjnej jest, odniesienie/dostosowanie napędu i jego informacji
o pozycji do budowy maszyny. Podczas jazdy referencyjnej określany jest rzeczywisty
punkt zerowy napędu. Za pomocą tej wartości definiuje się wówczas pozycjonowanie
koniecznych odcinków.
P8-05 zawiera tryb jazdy referencyjnej i ustawioną pozycję odniesienia.
P8-05, jazda referencyjna
0

Brak jazdy referencyjnej tylko w przypadku odblokowanego napędu

1

Impuls zerowy przy ujemnym kierunku jazdy

2

Impuls zerowy przy dodatnim kierunku jazdy

3

Koniec krzywki referencyjnej ujemnego kierunku jazdy

4

Koniec krzywki referencyjnej dodatniego kierunku jazdy

5

Brak jazdy referencyjnej tylko bez odblokowanego napędu

6

Stały ogranicznik; dodatni kierunek jazdy

7

Stały ogranicznik; ujemny kierunek jazdy

Wychodząc od znalezionego podczas jazdy referencyjnej punktu odniesienia można
przesunąć za pomocą offsetu odniesienia P8-11 / P8-12 punkt zerowy maszyny.
Jeśli podczas jazdy referencyjnej nastąpi najechanie na sprzętowy wyłącznik krańcowy
a punkt odniesienia nie został jeszcze znaleziony, napęd zmieni kierunek i będzie kontynuował jazdę referencyjną w przeciwnym kierunku. W przypadku enkoderów absolutnych Hiperface® ustawiony jest zawsze stan "odniesienie ustawione" i jest resetowany
tylko podczas jazdy referencyjnej. Jeśli jazda referencyjna zostanie przerwana, stan
"odniesienie nie ustawione" zostanie zachowany.
Przy podejmowaniu decyzji, czy odniesienie ma zostać wykonane do krzywki referencyjnej czy impulsu zerowego, należy pamiętać o następujących punktach:
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•

Impuls zerowy przesunie się, gdy silnik zostanie wymieniony.

•

Krzywka referencyjna może stać się niedokładna ze względu na starzenie się
i zużycie lub histerezę przełączania.
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Objaśnienie symboli do rysunków "Typy jazdy referencyjnej"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Punkt odniesienia
Punkt zerowy maszyny
Krzywka referencyjna
Sprzętowe wyłączniki krańcowe
Stały ogranicznik

Brak jazdy referencyjnej tylko w przypadku odblokowanego napędu

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Bezruch
P8-11 / P8-12 Offset odniesienia

Punkt odniesienia jest aktualną pozycją. Ten typ jazdy referencyjnej jest właściwy dla
enkoderów absolutnych i w przypadku napędów, których odniesienie ma być przeprowadzane bezruchu. W ten sposób można np. ustawić pozycję osi na "zero", jeśli napęd
znajduje się w punkcie zerowym maszyny. Oś może zostać przemieszczona ręcznie do
pozycji odniesienia.

Dodatek do instrukcji obsługi – Serwomoduły MOVITRAC® LTX
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Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)
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Impuls zerowy
przy ujemnym
kierunku jazdy

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Prędkość swobodnego przejazdu
P8-11 / P8-12 Offset odniesienia

Punkt odniesienia jest pierwszym impulsem zerowym z lewej strony (ujemnej) od
pozycji startowej jazdy referencyjnej. Krzywka referencyjna nie jest konieczna. Tylko
P2-06, prędkość swobodnego przejazdu wykorzystywana jest do jazd referencyjnych.
Impuls zerowy przy dodatnim kierunku jazdy
"Impuls zerowy przy dodatnim kierunku jazdy" zachowuje się odwrotnie do "impulsu
zerowego przy ujemnym kierunku jazdy". Patrz rozdział "Impuls zerowy przy ujemnym
kierunku jazdy" (→ str. 52).
Koniec krzywki
referencyjnej
ujemnego
kierunku jazdy
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Prędkość wyszukiwania
P2-06 Prędkość swobodnego przejazdu
P8-11 / P8-12 Offset odniesienia

Punkt odniesienia jest ujemnym końcem krzywki referencyjnej.
Ustawić P1-15 lub P1-17 na funkcję wejścia "krzywka referencyjna". Dodatkowe informacje znajdują się w następujących rozdziałach:
•

P1-15, wybór funkcji wejścia binarnego, parametr charaterystyczny dla LTX (→ str. 44)

•

P1-17, tryb Smart-Servo (→ str. 47)

Jazda referencyjna rozpoczyna się z prędkością wyszukiwania w ujemnym kierunku
obrotów aż do pierwszego dodatniego zbocza krzywki referencyjnej. Po rozpoznaniu
krzywki referencyjnej następuje przełączenie na prędkość swobodnego przejazdu.
Punkt odniesienia jest wówczas opadającym zboczem (ujemny koniec) krzywki
referencyjnej.
Koniec krzywki
referencyjnej
dodatniego
kierunku jazdy
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"Koniec krzywki referencyjnej dodatniego kierunku jazdy" zachowuje się odwrotnie do
"Koniec krzywki referencyjnej ujemnego kierunku jazdy". Patrz rozdział "Koniec krzywki
referencyjnej ujemnego kierunku jazdy" (→ str. 52).
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Parametry
Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)

kVA

i

f

n

6

P Hz

Brak jazdy
referencyjnej
tylko bez
odblokowanego
napędu

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Bezruch
P8-11 / P8-12 Offset odniesienia

Punkt odniesienia jest aktualną pozycją. Ten typ jazdy referencyjnej jest właściwy dla
enkoderów absolutnych i w przypadku napędów, których odniesienie ma być przeprowadzane bezruchu. W ten sposób można np. ustawić pozycję osi na "zero", jeśli napęd
znajduje się w punkcie zerowym maszyny. Oś może zostać przemieszczona ręcznie do
pozycji odniesienia.
Stały ogranicznik;
dodatni kierunek
jazdy

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Prędkość swobodnego przejazdu
P8-11 / P8-12 Offset odniesienia

Punkt odniesienia jest dodatnim ogranicznikiem stałym. Maszyna musi być przy tym
skonstruowana w taki sposób, aby stały ogranicznik wytrzymał najechanie z odpowiednią prędkością bez uszkodzeń.
Jazda referencyjna rozpoczyna się w dodatnim kierunku obrotów. Jazda referencyjna
rozpoczyna się z prędkością swobodnego przejazdu.
Moment obrotowy (parametr P8-14, moment obrotowy dla stałego ogranicznika) pozostaje zachowany przy stałym ograniczniku.
Stały ogranicznik;
ujemny kierunek
jazdy

"Stały ogranicznik; ujemny kierunek jazdy" zachowuje się odwrotnie do "Stały ogranicznik; dodatni kierunek jazdy". Patrz rozdział "Stały ogranicznik; dodatni kierunek
jazdy" (→ str. 53).
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6

kVA

i

f

n

Parametry
Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)

P Hz

6.12.5 P8-06, wzmocnienie proporcjonalne regulatora położenia
Zakres wartości: 0.1 – 1 – 400 %
Ustawienie wzmocnienia proporcjonalnego regulatora położenia. Wyższe wartości
zapewniają wyższą dokładność pozycjonowania. Zbyt wysoka wartość może spowodować niestabilność lub nawet błąd nadmiaru prądu. Do zastosowań, które wymagają
jak najlepszej regulacji: wartość dostosowuje się do podłączonego obciążenia, zwiększając ją stopniowo i obserwując rzeczywistą prędkość obciążenia. Ten proces kontynuuje się dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięta żądana dynamika bez lub z jedynie niewielkim przekroczeniem zakresu regulacji, przy którym prędkość wyjściowa przekracza
wartość zadaną.
Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienie regulacji położenia" (→ str. 39).
6.12.6 P8-07, zbocze czujnika pomiarowego

P8-07

Czujnik pomiarowy 1

Czujnik pomiarowy 2

0

Dodatnie zbocze

Dodatnie zbocze

1

Ujemne zbocze

Dodatnie zbocze

2

Ujemne zbocze

Ujemne zbocze

3

Dodatnie zbocze

Ujemne zbocze

P8-07 definiuje kierunek wyzwalania dla obu czujników pomiarowych na przyłączu X14.
Filtr dla odbijających przełączników:
Prawidłowe wyzwalanie

Nieprawidłowe wyzwalanie

3 ms

Nieprawidłowe wyzwalanie

WŁ.

Prawidłowe wyzwalanie
3621829771

Po wyzwoleniu czujnika pomiarowego z dodatnim zboczem, to wejście zostaje zablokowane na 3 ms. Nie ma filtra dla wyzwalania czujnika pomiarowego z dodatnim zboczem.
Odbijające czujniki pomiarowe powinny pracować w kierunku dodatnim.
Za pomocą szybkich czujników bezdotykowych można uzyskać dokładność rzędu 1 ms
dla pozycji czujnika pomiarowego.
Na przykład: Przy prędkości procesowej 1 m/s można uzyskać rzędu 1 mm dla pozycji
czujnika pomiarowego.
Funkcja czujnika pomiarowego może być wykorzystywana tylko przez sterowania SEW.
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Parametry
Zestaw parametrów funkcyjnych LTX (poziom 3)

kVA

i

f

n

6

P Hz

6.12.7 P8-09, wzmocnienie wstępnego sterowania prędkości
Zakres wartości: 0.0 – 100 – 400 %
Ten parametr wzmacnia pochodną wartości zadanej pozycji. Nie należy zmieniać standardowego ustawienia. Tylko w przypadku, gdy wyprowadzone wartości zadane pozycji
nie dają równomiernego sygnału, można zmniejszyć ten parametr. Można w ten sposób
zredukować brzęczenie silnika.
Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienie regulacji za pomocą Drive
Startup" (→ str. 41).
6.12.8 P8-09, wzmocnienie wstępnego sterowania przyspieszenia
Zakres wartości: 0.0 – 100 – 400 %
Nie należy zmieniać standardowego ustawienia. Ten parametr wzmacnia pochodną
wstępnego sterowania przyspieszenia.
W przypadku bardzo szybkiego pozycjonowania (< 100 ms) z jakością pozycjonowania
sterowań SEW słuszne okazać może się, zmniejszenie w obrębie rampy błędu nadążania pozycji poprzez zwiększenie tego parametru.
Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Ustawienie regulacji za pomocą Drive
Startup" (→ str. 41).
6.12.9 P8-11, P8-12, pozycja offsetu odniesienia
Zakres wartości: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [przyrosty] P8-11 Low Word; 216 = 1 obrót
Zakres wartości: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [obroty] P8-12 High Word
Parametry P8-11 i P8-12 zawierają offset odniesienia, który ustawiany jest na pozycję
rzeczywistą na końcu jazdy referencyjnej. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale
"P8-05, jazda referencyjna" (→ str. 50).
6.12.10 P8-14, moment obrotowy dla stałego ogranicznika
Zakres wartości: 0.1 – 100 – 400 % [P1-08]
Prąd momentu obrotowego dla jazdy referencyjnej do stałego ogranicznika równy jest
P8-14 × P1-08. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "P8-05, jazda referencyjna"
(→ str. 50).
6.12.11 P8-15, regulacja prędkości obrotowej i położenia Auto-Tune
W przygotowaniu
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kVA

7

i

f

n

Dane techniczne i rysunki wymiarowe
Otoczenie

P Hz

7

Dane techniczne i rysunki wymiarowe

7.1

Otoczenie

7.2

7.3

Temperatura otoczenia

–10 do 50 °C

Stopień ochrony standardowej obudowy

IP20

Dane techniczne przyłącza aplikacji X14
Wejście binarne 11 – wejście binarne 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

Wartość znamionowa 24 V DC
11 – 30 V DC dla układu logicznego 1
30 V DC maks. na wejściu

Wejście analogowe 11
(AI11)

–10 do 10 V DC, maks. na wejściu 30 V DC, 12-bit ze
znakiem przed liczbą, czas reakcji < 2 ms

Wejście impulsów 1 – wejście impulsów 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maksymalna częstotliwość 200 kHz
Wejście jest zgodne z RS422 i niezdolne do obsługi HTL
(brak możliwości podłączenia sygnałów 24 V).
Maksymalne napięcie –10 do 15 V pomiędzy PI1, /PI1, PI2,
/PI2 a 0 V
Nominalny poziom roboczy ± 6 V DC zróżnicowany i minimalny ± 2 V DC zróżnicowany.

Wyjścia symulacji enkodera
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Wyjście maks. 5 V

Bezwładność masy silników CMP w wersji Smart Servo Package
W celu prawidłowego ustawienia parametru P1-22, bezwładność obciążenia silnika
konieczna jest znajomość momentu bezwładności masy zastosowanego silnika. Obie
poniższe tabele przedstawiają bezwładności masy silników CMP40, 50 i 63, z i bez
hamulca.

7.3.1

Serwomotory CMP, klasa prędkości obrotowej 4500 obr./min

Typ

56

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SM1

0.15

CMP50S / KY / AK0H / SM1

0.42

CMP50M / KY / AK0H / SM1

0.67

CMP50L / KY / AK0H / SM1

0.92

CMP63S / KY / AK0H / SM1

1.15

CMP63M / KY / AK0H / SM1

1.92

CMP63L / KY / AK0H / SM1

2.69
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Dane techniczne i rysunki wymiarowe
Rysunek wymiarowy MOVITRAC® LTX

7.3.2

i

f

n

7

P Hz

Serwomotory CMP z hamulcem, klasa prędkości obrotowej 4500 obr./min

Typ

7.4

kVA

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SB1

0.18

CMP50S / KY / AK0H / SB1

0.48

CMP50M / KY / AK0H / SB1

0.73

CMP50L / KY / AK0H / SB1

0.98

CMP63S / KY / AK0H / SB1

1.49

CMP63M / KY / AK0H / SB1

2.26

CMP63L / KY / AK0H / SB1

3.03

Rysunek wymiarowy MOVITRAC® LTX

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Poniższy rysunek wymiarowy przedstawia MOVITRAC® LTX. Wszystkie wymiary
podane są w mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531
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