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Fontos tudnivalók
A dokumentáció használata

1

Fontos tudnivalók

1.1

A dokumentáció használata

1

A dokumentáció a termék része, fontos telepítési, üzembe helyezési, üzemeltetési és
szervizelési információkat tartalmaz, és minden olyan személynek szól, aki a terméken
telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.
A dokumentációt olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön meg arról,
hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját
felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben
bizonytalan vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE
céghez.

1.2

A biztonsági utasítások felépítése
A vonatkozó dokumentáció betartása feltétele
•

a zavarmentes üzemvitelnek és

•

a szavatossági igények érvényesítésének

Ezért a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el az üzemeltetési
utasítást!
Az üzemeltetési utasítás fontos szervizelési információkat tartalmaz, ezért tartsa
a készülék közelében.
1.2.1

A jelzőszavak jelentése
Az alábbi táblázat a biztonsági tudnivalókra, az anyagi károkkal kapcsolatos figyelmeztetésekre és az egyéb tudnivalókra utaló jelzőszavak besorolását és jelentését mutatja
be.
Jelzőszó

Jelentés

Következmények a figyelmen kívül
hagyása esetén

VESZÉLY!

Közvetlenül fenyegető veszély

Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT!

Lehetséges veszélyhelyzet

Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM!

Lehetséges veszélyhelyzet

Könnyebb testi sérülések

FIGYELEM!

Lehetséges anyagi károk

A hajtásrendszer vagy környezetének
károsodása

MEGJEGYZÉS

Hasznos tudnivaló vagy tanács:
Megkönnyíti a hajtásrendszer
kezelését.
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Fontos tudnivalók
A biztonsági utasítások felépítése

1

1.2.2

Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági utasítások felépítése
Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók nemcsak egy adott cselekvésre érvényesek, hanem a témához kapcsolódó több cselekvésre. Az alkalmazott piktogramok
vagy általános vagy meghatározott veszélyre utalnak.
Itt az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalók alaki felépítését láthatja:

JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
•

Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Itt az adott fejezetre vonatkozó biztonsági tudnivalókra láthat egy példát:

VIGYÁZAT!
Lengő teher lezuhanása.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
•
•

1.2.3

Ne tartózkodjon a függő teher alatt.
Biztosítsa a veszélyzónát.

A beágyazott biztonsági tudnivalók felépítése
A beágyazott biztonsági tudnivalók közvetlenül be vannak építve a cselekvés útmutatójába, a veszélyes cselekvési lépés elé.
Itt a beágyazott biztonsági tudnivalók alaki felépítését láthatja:
•

JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása.
Lehetséges következmény(ek) figyelmen kívül hagyása esetén.
– Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

Itt a beágyazott biztonsági tudnivalókra láthat egy példát:
•

VESZÉLY! A hajtás véletlen újraindulása becsípődést okozhat.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
– Feszültségmentesítse a hajtást.
– Biztosítsa a hajtást véletlen újraindulás ellen.
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Fontos tudnivalók
Szavatossági igények

1.3

1

Szavatossági igények
A MOVITRAC® LTP-B-dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges szavatossági igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának
megkezdése előtt olvassa el a dokumentációt!
Gondoskodjon arról, hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint
a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek számára – olvasható állapotban – hozzáférhetővé tegyék.

1.4

A felelősség kizárása
E dokumentáció figyelembevétele a biztonságos üzemeltetés és a megadott terméktulajdonságok ill. teljesítményjellemzők elérésének alapfeltétele. A dokumentáció
figyelmen kívül hagyásából eredő személyi, tárgyi és vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. A szavatosság ilyen
esetekben kizárt.

1.5

Szerzői jogi megjegyzés
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva.
Mindenféle – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb
hasznosítás tilos.

1.6

További vonatkozó dokumentáció
Ez a dokumentum kiegészíti a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasítását, és kizárólag azzal együtt használható.

1.7

Terméknevek és védjegyek
A jelen kiadványban található márkanevek és terméknevek az adott név tulajdonosának
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
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A készülék felépítése
MOVITRAC® LTX

2
2

A készülék felépítése

2.1

MOVITRAC® LTX
Az alábbi ábrán a MOVITRAC® LTX szervomodul látható:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

X14 alkalmazáscsatlakozó
X13 motorjeladó-csatlakozó
rögzítőfül
rögzítőgomb

2.2

Típusjel

2.2.1

Példa típustáblára
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
Gyártási állapot
Változat
Másodlagos funkció

H = Hiperface

Elsődleges funkció

X = szervomodul

Az LT kiegészítő modul jelölése
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Mechanikai szerelés
A MOVITRAC® LTX telepítése

3

3

Mechanikai szerelés
•

MEGJEGYZÉS
A motorkábelek csak akkor csatlakoztathatók, ha a MOVITRAC® LTX modul nincs
bedugva, mert a motorcsatlakozókat az LTX modul esetenként eltakarja.

3.1

A MOVITRAC® LTX telepítése
A MOVITRAC® LTP-B készülék a következő lépések segítségével alakítható
MOVITRAC® LTX készülékké:
1. Távolítsa el az LTX csatlakozóhely védőburkolatát.

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. Óvatosan dugaszolja be az LTX szervomodult. Az LTX modult egyenletesen tolja be
a csatlakozóhelyre, hogy az érintkezők ne sérüljenek.

3551073931
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Mechanikai szerelés
A MOVITRAC® LTX eltávolítása

3

3. Nyomja meg a rögzítőgombot [1] az LTX szervomodul rögzítéséhez.

[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] rögzítőgomb
[2] rögzítőfül

3.2

A MOVITRAC® LTX eltávolítása
Az LTX szervomodul eltávolításához nyomja a rögzítőfület [2] a csatlakozóhely irányába
a rögzítőgomb [1] kioldásához.

[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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Elektromos szerelés
A MOVITRAC® LTX eltávolítása

4

4

Elektromos szerelés
Ez a fejezet az alábbi csatlakozók huzalozását írja le:
•

Fő kapcsok

•

Relékapcsok

•

X13 motorjeladó

•

X14 alkalmazáscsatlakozó

A fő kapcsok és az alkalmazáscsatlakozó huzalozása a hajtás üzemmódjától függ.
A hajtás alapkivitelben a következő üzemmódokban használható:
•

Billentyűmező-üzemmód

•

Üzemeltetés kapcsokon át

•

Külső vezérlésű üzemmód

•

SEW vezérlésű üzemmód

•

Gateway üzemmód

Az üzemmódnak megfelelő huzalozás elengedhetetlen a helyes működéshez. Ezért
a huzalozási lehetőségek leírása különböző alfejezetekben található.
Nyomatékosan ajánlott először csak egyszerű üzembe helyezést végrehajtani, mivel ez
a fejezet mindig hivatkozik a kiválasztott üzemmódnak megfelelő huzalozási alfejezetre.
Az X13 motorjeladó-csatlakozót és a relékapcsokat minden üzemmódhoz azonosan kell
kábelezni. Ezért ennek a 2 csatlakozónak a huzalozását csak egyszer írjuk le.
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése billentyűmező-üzemmódban

4
4.1

A jelkapcsok áttekintése billentyűmező-üzemmódban

4.1.1

Fő kapcsok

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 és IP55

3614563083

A jelkapocstömb az alábbi jelcsatlakozókkal rendelkezik:
Érintkező
száma

Jel

Funkció
Leírás
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (előre megadva)

1

+24 V

+24 V-os referenciafeszültség kimenet

Referencia a DI1…DI3 aktiválásához (100 mA max.)

2

DI1

Engedélyezés

3

DI2

nincs adat1)

4

DI3

nincs adat1)

Pozitív logika
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V
"Logikai 0" bemeneti feszültségtartománya: DC 0 – 2 V
Kompatibilis a PLC-követelményekkel, ha a 7. vagy
9. kapocsra 0 V van csatlakoztatva.

5

+10 V

nincs adat1)

10 V-os referencia az analóg bemenet számára
(pot.-táplálás +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál (pot.-táplálás –)

8

AO1 / DO1 nincs adat1)

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

9

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál

10

AI2 / DI5

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2 nincs adat1)

12

PSE+

13

PSE–

Végfok engedélyezése

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális
A PSE+ jel kapcsát +24 V-ra kell kötni
A PSE– jel kapcsát GND-re kell kötni

1) Ne csatlakoztasson kábelt

12

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz – MOVITRAC® LTX szervomodul

Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése billentyűmező-üzemmódban

4.1.2

4

X14 alkalmazási csatlakozókiosztás
Kapocs
száma

Jel

Funkció
P1-17 = 1 (előre megadva)

Csatlakozó
típusa

X14
11)

DI11

nincs adat2)

21)

DI12

nincs adat2)

1)

DI13

nincs adat2)

DI14 /
AI11

nincs adat2)

51)

PI1

nincs adat2)

61)

/PI1

nincs adat2)

71)

PI2

nincs adat2)

81)

/PI2

nincs adat2)
nincs adat2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

10

/A

nincs adat2)

11

B

nincs adat2)

12

/B

nincs adat2)

13

Z

nincs adat2)

14

/Z

nincs adat2)

15

D-Sub,
15 pólusú, apa

0V

1) A kapocskiosztás a paraméter-beállításoktól függ
2) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése kapcsokon át történő üzemeltetés esetén

4
4.2

A jelkapcsok áttekintése kapcsokon át történő üzemeltetés esetén
(LTP belső rámpavezérlése vezérlés / gateway nélkül)

4.2.1

Fő kapcsok

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 és IP55

3616350731

A jelkapocstömb az alábbi jelcsatlakozókkal rendelkezik:
Érintkező
száma
1

Jel

Funkció
Leírás
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (előre megadva)

+24 V

+24 V-os referenciafeszültség kimenet

Referencia a DI1…DI3 aktiválásához (100 mA max.)

2

DI1

Engedélyezés

3

DI2

nincs adat1)

4

DI3

nincs adat1)

Pozitív logika
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V
"Logikai 0" bemeneti feszültségtartománya: DC 0 – 2 V
Kompatibilis a PLC-követelményekkel, ha a 7. vagy
9. kapocsra 0 V van csatlakoztatva.

5

+10 V

+10 V-os referenciafeszültség kimenet

10 V-os referencia az analóg bemenet számára
(pot.-táplálás +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Analóg bemenet (12 bit)
Referencia-fordulatszám

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V-os referenciapotenciál

8

AO1 / DO1 nincs adat1)

0 V-os referenciapotenciál (pot.-táplálás –)
0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

9

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál

10

AI2 / DI5

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2 nincs adat1)

12

PSE+

13

PSE–

Végfok engedélyezése

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális
A PSE+ jel kapcsát +24 V-ra kell kötni
A PSE– jel kapcsát GND-re kell kötni

1) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése kapcsokon át történő üzemeltetés esetén

4.2.2

4

X14 alkalmazási csatlakozókiosztás
Kapocs
száma

Jel

Funkció
P1-17 = 1 (előre megadva)

Csatlakozó
típusa

X14

9

15

1

8

11)

DI11

nincs adat2)
nincs adat2)

21)

DI12

31)

DI13

nincs adat2)

41)

DI14 /
AI11

nincs adat2)

51)

PI1

nincs adat2)

6

1)

/PI1

nincs adat2)

7

1)

PI2

nincs adat2)

8

1)

/PI2

nincs adat2)

9

A

nincs adat2)

10

/A

nincs adat2)

11

B

nincs adat2)

12

/B

nincs adat2)

13

Z

nincs adat2)

14

/Z

nincs adat2)

15

D-Sub,
15 pólusú, apa

0V

1) A kapocskiosztás a paraméter-beállításoktól függ
2) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén

4
4.3

A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén

4.3.1

Fő kapcsok

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 és IP55

3614563083

A jelkapocstömb az alábbi jelcsatlakozókkal rendelkezik:
Érintkező
száma

Jel

Funkció
Leírás
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (előre megadva)

1

+24 V

+24 V-os referenciafeszültség kimenet

Referencia a DI1…DI3 aktiválásához (100 mA max.)

2

DI1

Engedélyezés

3

DI2

nincs adat1)

4

DI3

nincs adat1)

Pozitív logika
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V
"Logikai 0" bemeneti feszültségtartománya: DC 0 – 2 V
Kompatibilis a PLC-követelményekkel, ha a 7. vagy
9. kapocsra 0 V van csatlakoztatva.

5

+10 V

nincs adat1)

10 V-os referencia az analóg bemenet számára
(pot.-táplálás +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál (pot.-táplálás –)

8

AO1 / DO1 nincs adat1)

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

9

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál

10

AI2 / DI5

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2 nincs adat1)

12

PSE+

13

PSE–

Végfok engedélyezése

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális
A PSE+ jel kapcsát +24 V-ra kell kötni
A PSE– jel kapcsát GND-re kell kötni

1) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén

4.3.2

4

X14 alkalmazási csatlakozókiosztás

±10 V-os referenciapotenciál és
jeladó-szimuláció

Kapocs
száma

Jel

Funkció
P1-17 = 5

Funkció
P1-17 = 6

Csatlakozó
típusa

X14
11)

DI11

–

bal végálláskapcsoló

2

1)

DI12

–

jobb végálláskapcsoló

3

1)

DI13

Gyors referenciakapcsoló a referenciafelvételi bemenethez

DI14 /
AI11

Gyors + –10 V-os referencia-fordulatszám jelbemenete

41)

9

15

1

8

51)

PI1

–

61)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

–

D-Sub,
15 pólusú, apa

9

A

Jeladó-szimuláció "A" kimenet

10

/A

Jeladó-szimuláció "/A" kimenet

11

B

Jeladó-szimuláció "B" kimenet

12

/B

Jeladó-szimuláció "/B" kimenet

13

Z

Jeladó-szimuláció Z

14

/Z

Jeladó-szimuláció /Z

15

0V

1) A kapocskiosztás a paraméter-beállításoktól függ

Impulzus/irány
vagy "A/B" fázis
interfész

Kapocs

Jel

Funkció
P1-17 = 5

Funkció
P1-17 = 6

Csatlakozó
típusa

X14
1)

1

DI11

–

21)

DI12

–

3

9

1

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

1)

/PI1

\Impulzus bemenet

"\A" fázis bemenet

71)

PI2

Iránybemenet

"B" fázis bemenet

81)

/PI2

\Irány bemenet

"\B" fázis bemenet

6

15

8

1)

Impulzusbemenet

9

A

nincs adat2)

10

/A

nincs adat2)

11

B

nincs adat2)

12

/B

nincs adat2)

13

Z

nincs adat2)

14

/Z

nincs adat2)

15

"A" fázis bemenet

D-Sub,
15 pólusú, apa

0V

1) A kapocskiosztás a paraméter-beállításoktól függ. A bemenet RS-422 szabványú és nem HTL-kompatibilis (24 V-os jelek nem csatlakoztathatók). Maximális feszültség -10…15 V a PI1, /PI1, PI2, /PI2 és a 0 V
között. Névleges üzemi szint DC ±6 V differenciális, legalább DC ±2 V differenciális.
2) Ne csatlakoztasson kábelt
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4

Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén

A következő ábrák a motor viselkedését mutatják a P1-17 paraméter beállításától és
a jelsorozattól függően.
P1-17

Negatív irány (CCW)

"A/B" fázis bemenet
P1-17 = 8

[1]

t1

Pozitív irány (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 μs ≥ 2.5 μs

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

Impulzus / irány
bemenet
P1-17 = 7

[2]
Impulzus
tv

[2]

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

IMPULZUS

≥ 2.5μs ≥ 2.5 μs
+ 2.5 V

+ 2.5 V

+ 2.5 V

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]
Irány

+ 2.5 V

" high "
[2]

" low "
tON

[1]
[2]
t1, t2
tv
tON

18

Irány

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

A képen látható "A" vagy "B" jelek az eredményül kapott jelek / feszültségértékek az A (PI1) és a
/A (/PI1) vagy a B (PI2) és a /B (/PI2) között.
A képen látható impulzus és irány jelek az eredményül kapott jelek / feszültségértékek az impulzus
(PI1) és a /impulzus (/PI1) vagy az irány (PI2) és a /irány (/PI2) között.
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10%
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz – MOVITRAC® LTX szervomodul

Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése SEW vezérlések esetén

4.4

A jelkapcsok áttekintése SEW vezérlések esetén

4.4.1

Fő kapcsok

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 és IP66, 2. profil

AO 2 / DO 2

IP20 és IP55, 1. profil

4

3616835979

A jelkapocstömb az alábbi jelcsatlakozókkal rendelkezik:
Érintkező
száma

Jel

Funkció
1. profil

Funkció
2. profil

Leírás

P1-12 = automatikusan kerül beállításra
P1-15 = automatikusan kerül beállításra
1

+24 V

+24 V-os referenciafeszültség kimenet

+24 V-os referenciafeszültség kimenet

Referencia a DI1…DI3 aktiválásához
(100 mA max.)

2

DI1

Start

Start

3

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Referenciakapcsoló

Referenciakapcsoló

Pozitív logika
"Logikai 1" bem.
feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V
"Logikai 0" bem.
feszültségtartománya:
DC 0 – 2 V
Kompatibilis a PLC-követelményekkel, ha a 7. vagy 9. kapocsra 0 V
van csatlakoztatva.

5

+10 V

nincs adat1)

nincs adat1)

10 V-os referencia az analóg
bemenet számára
(pot.-táplálás +,
10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

nincs adat1)

Végálláskapcsoló +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bem.
feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V-os
referenciapotenciál

0 V-os
referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál
(pot.-táplálás –)

8

AO1 / DO1

nincs adat1)

nincs adat1)

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

9

0V

0 V-os
referenciapotenciál

0 V-os
referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál

10

AI2 / DI5

nincs adat1)

Végálláskapcsoló –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti
feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

nincs adat1)

nincs adat1)

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

12

PSE+
PSE–

Végfok
engedélyezése

A PSE+ jel kapcsát +24 V-ra kell kötni

13

Végfok
engedélyezése

A PSE– jel kapcsát GND-re kell kötni

1) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése SEW vezérlések esetén

4

4.4.2

X14 alkalmazási csatlakozókiosztás

Kapocs
száma

Jel

Funkció
P1-17 = 1 (előre megadva)

Csatlakozó
típusa

X14
11)

DI11

nincs adat2)

21)

DI12

nincs adat2)

1)

DI13

1. mérőérzékelő

41)

DI14 /
AI11

2. mérőérzékelő

51)

PI1

nincs adat2)

1)

/PI1

nincs adat2)

71)

PI2

nincs adat2)

1)

/PI2

nincs adat2)

9

A

nincs adat2)

10

/A

nincs adat2)

11

B

nincs adat2)

12

/B

nincs adat2)

13

Z

nincs adat2)

14

/Z

nincs adat2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub,
15 pólusú, apa

0V

1) A kapocskiosztás a paraméter-beállításoktól függ
2) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése SEW gateway-ek esetén

4.5

A jelkapcsok áttekintése SEW gateway-ek esetén

4.5.1

Fő kapcsok

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 és IP55

3614563083

A jelkapocstömb az alábbi jelcsatlakozókkal rendelkezik:
Érintkező
száma

Jel

Funkció
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(előre megadva)

Leírás

1

+24 V

+24 V-os referenciafeszültség kimenet

Referencia a DI1…DI3 aktiválásához (100 mA max.)

2

DI1

Engedélyezés

3

DI2

nincs adat1)

4

DI3

nincs adat1)

Pozitív logika
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V
"Logikai 0" bemeneti feszültségtartománya:
DC 0 – 2 V
Kompatibilis a PLC-követelményekkel, ha a 7. vagy
9. kapocsra 0 V van csatlakoztatva.

5

+10 V

nincs adat1)

10 V-os referencia az analóg bemenet számára
(pot.-táplálás +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál (pot.-táplálás –)

8

AO1 / DO1

nincs adat1)

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

9

0V

0 V-os referenciapotenciál

0 V-os referenciapotenciál

10

AI2 / DI5

nincs adat1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logikai 1" bemeneti feszültségtartománya:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

nincs adat1)

0 – 10 V, 20 mA analóg
24 V, 20 mA digitális

12

PSE+

Végfok engedélyezése

A PSE+ jel kapcsát +24 V-ra kell kötni

13

PSE–

A PSE– jel kapcsát GND-re kell kötni

1) Ne csatlakoztasson kábelt

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz – MOVITRAC® LTX szervomodul

21

Elektromos szerelés
A jelkapcsok áttekintése SEW gateway-ek esetén

4

4.5.2

X14 alkalmazási csatlakozókiosztás

Kapocs
száma

Jel

Funkció

Csatlakozó
típusa
X14

11)

DI11

nincs adat2)

21)

DI12

nincs adat2)

1)

DI13

nincs adat2)

41)

DI14 /
AI11

nincs adat2)

51)

PI1

nincs adat2)

1)

/PI1

nincs adat2)

71)

PI2

nincs adat2)

1)

/PI2

nincs adat2)

9

A

nincs adat2)

10

/A

nincs adat2)

11

B

nincs adat2)

12

/B

nincs adat2)

13

Z

nincs adat2)

14

/Z

nincs adat2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub,
15 pólusú, apa

0V

1) A kapocskiosztás a paraméter-beállításoktól függ
2) Ne csatlakoztasson kábelt
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Elektromos szerelés
A relékapcsok és az X13 áttekintése

4.6.1

A relékapcsok áttekintése minden üzemmódhoz

14

1. relékimenet
záró
1. relékimenet
nyitó
2. relékimenet
referenciapotenciálja
2. relékimenet
záró

A relékapcsok és az X13 áttekintése

1. relékimenet
referenciapotenciálja

4.6

4

15

16

17

18

3003612555
Kapocs
száma

4.6.2

Jel

Leírás

14

1. relékimenet, referencia

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

15

1. relékimenet, záró

16

1. relékimenet, nyitó

17

2. relékimenet, referencia

18

2. relékimenet, záró

Az X13 motorjeladó csatlakozókiosztása minden üzemmódhoz

Kapocs
száma

Funkció

Csatlakozó
típusa

X13

15

9

8

1

1

"A" jelcsatorna (cos+)

2

"B" jelcsatorna (sin+)

3

nincs adat1)

4

DATA +

5

nincs adat

6

KTY –

7

nincs adat1)

8

DGND

9

"A_N" jelcsatorna (cos–)

10

"B_N" jelcsatorna (sin–)

11

nincs adat1)

12

DATA –

13

nincs adat

14

KTY +

15

Us

D-Sub,
15 pólusú, anya

1) Ne csatlakoztasson kábelt
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I

5

Üzembe helyezés
Felhasználói interfész

0

5

Üzembe helyezés

5.1

Felhasználói interfész

5.1.1

Billentyűmező
Minden MOVITRAC® LTP-B alapkivitelben fel van szerelve billentyűmezővel, amely
lehetővé teszi, hogy további készülékek nélkül üzemeltessék és állítsák be a hajtást.
A billentyűmezőn 5 gomb van, ezek funkciója a következő:
Indítás
(végrehajtás)

•
•

Engedélyezi a motort
Megfordítja a forgásirányt, ha aktív a kétirányú billentyűmező-üzemmód

Stop / reset

•
•

Leállítja a motort
Nyugtázza a hibát

Navigálás

•
•
•

Valósidejű információkat jelenít meg
Nyomja meg és tartsa nyomva a paraméterszerkesztő üzemmód megnyitásához vagy
bezárásához
Elmenti a paramétermódosításokat

Fel

•
•

Valós idejű üzemmódban a fordulatszámot növeli
Paramétermódosítási üzemmódban a paraméterek értékét növeli

Le

•
•

Valós idejű üzemmódban a fordulatszámot csökkenti
Paramétermódosítási üzemmódban a paraméterek értékét csökkenti

Ha a paraméterek a gyári beállításra vannak állítva, a billentyűmező "Start" és "Stop"
gombja inaktivált. A billentyűmező "Start" / "Stop" gombjának engedélyezéséhez
a P1-12 paramétert 1 vagy 2 értékre kell állítani, lásd a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában az "1. paramétercsoport: standard paraméterek" c. fejezetet.
A paramétermódosítás menüjéhez csak a "Navigálás" gombbal lehet hozzáférni. Tartsa
nyomva ezt a gombot (> 1 másodperc) a paramétermódosítás és a valós idejű kijelzés
(a hajtás üzemállapota / fordulatszáma) menüje közötti oda-/visszaváltáshoz. Röviden
nyomja meg a gombot (< 1 másodperc) a járó hajtás üzemi fordulatszáma és üzemi
árama közötti váltáshoz.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Kijelzés
Start
Stop / reset

[4]
[5]
[6]

Navigálás
Fel
Le

MEGJEGYZÉS
A készülék gyári beállításainak visszaállításához egyidejűleg tartsa nyomva a "Fel",
a "Le" és a "Stop" gombot 2 másodpercnél hosszabban. A kijelzőn "P-deF" jelenik
meg.
A módosítások jóváhagyásához és a frekvenciaváltó visszaállításához nyomja meg
ismét a "Stop / reset" gombot.
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Bővített billentyűkombinációk
Funkció

Kijelzés a
készüléken…

Nyomja meg…

Eredmény

Példa

Paramétercsoportok gyors
kiválasztása1)

Px-xx

"Navigálás" + "Fel"
gomb

A következő, magasabb szintű paramétercsoport lesz kiválasztva

•
•
•

Px-xx

"Navigálás" + "Le"
gomb

A következő, alacsonyabb szintű paramétercsoport lesz kiválasztva

•
•
•

"Fel" + "Le" gomb

Egy csoport első paramétere lesz kiválasztva

•
•

A kijelzőn "P110" jelenik meg
Nyomja meg a "Navigálás" +
"Fel" gombot
Most "P2-01" jelenik meg a
kijelzőn
A kijelzőn "P226" jelenik meg
Nyomja meg a "Navigálás" +
"Le" gombot
Most "P1-01" jelenik meg a
kijelzőn

A legalacsonyabb
szintű csoportparaméterek
kiválasztása

Px-xx

Paraméter beállítása a legkisebb
értékre

Számérték (paraméter értékének
változtatásakor)

"Fel" + "Le" gomb

Megtörténik a paraméter
beállítása a legkisebb
értékre

P1-01 változtatásakor:
• A kijelzőn "50.0" jelenik meg
• Nyomja meg a "Fel" + "Le"
gombot
• Most "0.0" jelenik meg a kijelzőn

Paraméterérték
egyes számjegyeinek változtatása

Számérték (paraméter értékének
változtatásakor)

"Stop / reset" +
"Navigálás" gomb

Módosítani lehet a paraméterérték egyes
számjegyeit

P1-10 beállításakor:
• A kijelzőn "0" jelenik meg
• Nyomja meg a "Stop / reset" +
"Navigálás" gombot
• Most "_0" jelenik meg a kijelzőn
• Nyomja meg a "Fel" gombot
• Most "10" jelenik meg a kijelzőn
• Nyomja meg a "Stop / reset" +
"Navigálás" gombot
• Most "_10" jelenik meg a
kijelzőn
• Nyomja meg a "Fel" gombot
• Most "110" jelenik meg a kijelzőn
stb.

•

A kijelzőn "P110" jelenik meg
Nyomja meg a "Fel" + "Le"
gombot
Most "P1-01" jelenik meg
a kijelzőn

1) Aktiváltnak kell lennie a paramétercsoportokhoz való hozzáférésnek, ami a P1-14 "101" értékre állításával érhető el.

5.1.2

Kijelző
6 jegyű 7 szegmenses kijelző van beépítve minden hajtásba, ennek segítségével
végezhető a hajtásfunkciók felügyelete és a paraméterek beállítása.
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5.2

A MOVITRAC® LTX egyszerű üzembe helyezése
Az alábbi ábrán a MOVITRAC® LTP-B látható csatlakoztatott LTX szervomodullal és
a nélkül.
[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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hálózati kapcsok
gyorssúgó
kijelző
billentyűmező
fő kapcsok
relékapcsok
motor- és fékszaggató-csatlakozó

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

rögzítőfül
rögzítőgomb
X14 alkalmazáscsatlakozó
X13 motorjeladó-csatlakozó
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5.2.1

Alapvető huzalozás és beállítások az üzemmódtól függő üzembe helyezés előtt
•

Csatlakoztassa a CMP motort egy konfekcionált SEW motorkábellel a motor-csatlakozókapcsokhoz [7].

•

Ha CMP fékes motort szeretne csatlakoztatni, használjon fékes motorhoz való konfekcionált SEW kábelt és egy BMV típusú fék-egyenirányítót. A féket az alábbi bekötési rajz szerint kell huzalozni.

[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]

•

relékapcsok
motor- és fékszaggató-csatlakozó
opcionális integrált motorfék

Csatlakoztassa a motorjeladót az LTX készülék X13 motorjeladó-csatlakozójához
[11] egy konfekcionált SEW jeladókábellel.

•

VIGYÁZAT! Véletlen újraindulás veszélye.
A frekvenciaváltó hálózatra való csatlakoztatásakor a motor elindulhat.
– A kiválasztott üzemmódtól függetlenül a fő kapcsok [5] 12. és 13. érintkezőit meg
kell szakítani.

•

Csatlakoztassa a frekvenciaváltót a hálózatra úgy, hogy a hálózati kapcsokat [1]
bekábelezi.

•

Kapcsolja be a frekvenciaváltót.

•

Szükség esetén állítsa vissza a frekvenciaváltó gyári beállításait (ehhez tartsa
lenyomva 5 másodpercig a "Stop", a "Fel" és a "Le" gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a "P-Def" felirat). Nyugtázza a lépést a "Stop" gombbal.

•

Ellenőrizze, hogy a P1-16 paraméternél a megfelelő CMP motor jelenik-e meg.

•

Ha P1-16 = "in-syn" vagy nincs hozzáférés, akkor a motorjeladónak nincs érvényes
elektronikus típustáblája. Érvényes elektronikus típustábla nélkül a motortípust
kézzel kell beállítani.
A motortípus kézi beállítása:
•

A P1-16 … P1-22 paraméterekhez való szabad hozzáféréshez állítsa a P1-14
paramétert "1"-re

•

Állítsa a P1-16 paramétert a csatlakoztatott motortípusra.

•

Állítsa a P1-18 paramétert "1"-re a KTY termikus motorvédelem aktiválásához.

•

MEGJEGYZÉS
A rendszer csak a Smart Servo csomagba tartozó motorokat támogatja.
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•

A megfelelő motor automatikus vagy kézi beállítása után a motor üzembe helyezése
befejeződött.

•

A motor túlterhelés-védelmének beállítása "250%", hogy nagy túlterhelési nyomaték
álljon rendelkezésre.

•

SEW jeladókábel alkalmazása esetén a KTY hőérzékelő automatikusan csatlakoztatásra kerül a termikus motorvédelem szavatolása érdekében.

•

A fő kapcsok [5] 12. és 13. érintkezőit ez esetben a kiválasztott üzemmódtól függően
kell huzalozni. Így engedélyezhető a hajtás. Az üzemmódtól függő elektromos szereléssel kapcsolatos tudnivalókat az "Elektromos szerelés" (→ 11. oldal) c. fejezetben vagy a következő fejezetekben találja meg, amelyek ismertetik az üzemmódnak megfelelő huzalozást.
– "Billentyűmező-üzemmód (P1-12 = 1 vagy 2)" (→ 29. oldal)
– "Kapcsokon át történő üzemeltetés (alapbeállítás) P1-12 = 0 LTP belső rámpavezérlés esetén" (→ 29. oldal)
– "Hálózatba kötés és üzembe helyezés különböző vezérlésekkel (külső vezérlés
és SEW vezérlés)" (→ 30. oldal)

•

VIGYÁZAT! Áramütés veszélye!
Túl magas feszültség veszélye a szakszerűtlen bekötés miatt a motor vagy a hajtás
engedélyezésekor.
– Ellenőrizze a bekötést az alábbiaknak megfelelően:

•

•

kiválasztott üzemmód

•

az "Elektromos szerelés" c. fejezetben leírt szerelési és huzalozási utasítások

•

a "MOVITRAC® LTP-B" üzemeltetési utasításának "Elektromos szerelés"
c. fejezetében leírt szerelési és huzalozási utasítások.

MEGJEGYZÉS
A Smart Servo csomag valamennyi motorja üzemeltethető fordulatszám- és helyzetszabályozással a frekvenciaváltó normál paraméter-beállításai mellett. A szabályozókör első, egyszerű optimalizálásához módosítható a P1-22 paraméter. A P1-22
paraméter az összes tehetetlenségi nyomaték (Jkülső = Jteher + Jhajtómű) és a motor
tehetetlenségi nyomatéka (Jmot / Jbmot) közötti arányt képezi le.

P1 − 22 =

Jkülső
Jmot

A fordulatszám- és helyzetszabályozás további optimalizálási lehetőségeit "A szabályozókör optimalizálása különböző üzemmódokban" (→ 38. oldal) c. fejezet ismerteti.
A motor tehetetlenségi nyomatékára vonatkozó további információk "A Smart Servo
csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka" c. fejezetben (→ 56. oldal)
találhatók.
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5.2.2

Billentyűmező-üzemmód (P1-12 = 1 vagy 2)
A billentyűmezővel történő üzemeltetéshez:
•

Mivel az elektromos szerelés függ a mindenkori üzemmódtól, a huzalozási tudnivalókat "A jelkapcsok áttekintése billentyűmező-üzemmódban" (→ 12. oldal) c. fejezet
ismerteti.

•

A P1-12 legyen "1"-re (egyirányú) vagy "2"-re (kétirányú) állítva.

•

A hajtás engedélyezése céljából csatlakoztasson huzalátkötést vagy kapcsolót a felhasználói kapocstömb 1. és 2. kapcsa közé.

•

Ez után nyomja meg a "Start" gombot. Megtörténik a hajtás engedélyezése 0,0 Hz
frekvenciával.

•

A "Fel" gomb megnyomásával növelhető, a "Le" gomb megnyomásával pedig csökkenthető a fordulatszám.

•

A hajtás a "Stop / reset" gombbal állítható le.

•

Ezt követően a "Start" gombot megnyomva a hajtás visszatér az eredeti
fordulatszámra.
Ha a kétirányú üzemmódot aktiválták (P1-12 = 2), akkor a "Start" gomb megnyomásával az irány fordítható meg.

•

MEGJEGYZÉS
A kívánt célsebesség álló helyzetben a "Stop / reset" gomb megnyomásával előre
beállítható. Ezt követően a "Start" gombot megnyomva a hajtás egy rámpa mentén
erre a fordulatszámra gyorsul.

5.2.3

Kapcsokon át történő üzemeltetés (alapbeállítás) P1-12 = 0 LTP belső rámpavezérlés esetén
A kapcsokon át történő üzemeltetéshez (standard beállítás):
•

Mivel az elektromos szerelés függ a mindenkori üzemmódtól, a huzalozási tudnivalókat "A jelkapcsok áttekintése kapcsokon át történő üzemeltetés esetén" (→ 14.
oldal) c. fejezet ismerteti.

•

P1-12 legyen "0"-ra állítva (alapbeállítás).

•

Csatlakoztasson egy kapcsolót a felhasználói kapocstömb 1. és 2. kapcsa közé.

•

Csatlakoztasson egy potenciométert (1…10 k) az 5., 6. és 7. kapocs közé; a csúszóérintkezőt a 6. érintkezőre kapcsolja.

•

Hozzon létre kapcsolatot az 1. és a 2. kapocs között a hajtás engedélyezéséhez.

•

Állítsa be a potenciométerrel a fordulatszámot.

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz – MOVITRAC® LTX szervomodul

29

I

5

Üzembe helyezés
A MOVITRAC® LTX egyszerű üzembe helyezése

0

5.2.4

Hálózatba kötés és üzembe helyezés különböző vezérlésekkel (külső vezérlés és SEW vezérlés)

SEW vezérlésű üzemmód

startup tools

startup modes

Külső vezérlésű üzemmód

Kézi

Billentyűmező

SEW-Gateway-üzemmód

CCU

MOVI-PLC®

Gateway

configurable control unit

Motion-Control-vezérlés

(DFP-UOH...)

Billentyűmező

Billentyűmező

Billentyűmező

MS (Drive Startup)
SD-kártya

Impulzus/irány; ± 10 V
jeladó-szimulációval

MS
(Drive Startup)

pl. buszpozicionálás

MS
MS (PLCEditor)

(Gateway Configurator)

Felhasználó által
programozható

Sebességvezérlés

9007202885779467

A külső vezérléseket, az SEW vezérléseket és a gateway üzemmódot a következő
fejezetek ismertetik.
Külső vezérlésű
üzemmód

30

A külső vezérlésű üzemmódban való használathoz:
A motorkorlátok beállítása (minden külső vezérlésű üzemmódra érvényes):
•

Állítsa be a P1-01 paramétert a motorfordulatszám kívánt felső korlátjára (Nmax
[1/min]). Amikor a kijelzőn megjelennek az értékek "Hz"-ben, állítsa a motor névleges
fordulatszámát a P1-10 paraméterben a csatlakoztatott motor névleges fordulatszámára. A P1-01 paraméter az analóg üzemmód esetén elérhető maximális fordulatszámot is leképezi ± 10 V mellett DC 10 V esetén. (A P1-10 paraméternek a Smart
Servo csomag valamennyi motorjánál 4500 1/min értéket kell mutatnia.) A paraméter
részletesebb leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.

•

Állítsa a P1-03 paramétert a kívánt gyorsítási rámpára, ami azt az időt adja meg
másodpercben, amely alatt a kimeneti frekvencia 0 Hz-ről 50 Hz-re nő (AccRamp
[s]). A Smart Servo csomag 6 pólusú CMP motorjainál például 150 Hz kimeneti frekvenciára van szükség 3000 min-1 fordulatszámhoz. A 3000 min-1/s gyorsítási rámpa
megadásához a P1-03 paramétert 0,33 másodpercre kell beállítani. A paraméter
részletesebb leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.

•

Állítsa a P1-04 paramétert a kívánt lassítási/leállási rámpára, ami azt az időt adja
meg másodpercben, amely alatt a kimeneti frekvencia 50 Hz-ről 0 Hz-re csökken
(DecRamp [s]). Ennek során úgy járjon el, mint a P1-03 esetében.
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±10 V-os interfésszel történő üzemeltetés az analóg bemenettel a főkapocslécen
(letapogatási ciklus = 16 ms)
•

Az LTX-specifikus 8. paramétercsoport paramétereihez való hozzáféréshez állítsa
a P1-14 paramétert 201-re.

•

Állítsa a P1-15 paramétert a lehetséges üzemmódok (22, 23, 24 vagy 25) egyikére.
A paraméter részletesebb leírása a "P1-15 Binary input function selection, LTX-specific parameters (digitális bemenetek funkcióválasztása, LTX-specifikus paraméterek)" c. fejezetben (→ 44. oldal) található. Így analóg alapjel alkalmazható a
sebesség megadásához a főkapocsléc első analóg bemenetén.

•

Állítsa a P1-12 paramétert 0-ra (kapcsokon át történő vezérlés, alapértelmezett
beállítás).

•

Analóg bemenet alkalmazása esetén állítsa a P2-30 paramétert -10…+10 V értékre
az analóg bemenet bipoláris feszültségbemenetéhez. A paraméter részletesebb
leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.

•

A P8-01 paraméterrel állítsa be az inkrementális jeladó-szimuláció skálázási
tényezőjét.
A paraméter részletesebb leírása a "P8-01 simulated encoder scaling (szimulált
jeladóskálázás)" c. fejezetben (→ 49. oldal) található.

•

FIGYELEM! A hajtás váratlanul viselkedhet.
Becsípődésveszély
Amikor a P1-15 paraméterben funkciók (pl. az analóg bemenet) vannak beállítva, és
azok a P1-17 paraméterben is aktiváltak, az X14 csatlakozódugó bemenetének prioritása van, és a P1-15 paraméter jelkiosztása felülíródik vagy inaktív állapotba
kerül.
A P1-15 és a P1-17 paraméterek és az X14 kapcsokról származó bemenetek helytelen együttes használata a hajtás ellenőrizetlen mozgásához vagy hibás működéséhez vezethet.
A jelkapcsok szükséges elektromos szerelése a kiválasztott üzemmódtól függ. Az
üzemmódnak nem megfelelő huzalozás a hajtás ellenőrizetlen mozgásához vagy
hibás működéséhez vezethet.
– A jelkapcsok huzalozását "A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén"
c. fejezet (→ 16. oldal) alapján hajtsa végre, és/vagy annak megfelelően ellenőrizze a meglévő huzalozást.
– Állítsa be a P1-15 és a P1-17 paramétereket az üzemmódnak megfelelően.
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±10 V-os interfésszel történő üzemeltetés gyors analóg bemenettel az LTX
szervomodulon (letapogatási ciklus = 4 ms)
A szervomodul bemeneteit főként akkor kell használni, ha referenciakapcsolóra, gyors
analóg bemenetre vagy léptetőmotoros vezérlésre van szükség. Ezzel engedélyezésre
kerül az impulzus-/irányvezérlés vagy a jeladó-bemeneti funkció is.
•

Az LTX-specifikus 8. paramétercsoport paramétereihez való hozzáféréshez állítsa
a P1-14 paramétert 201-re.

•

Állítsa a P1-15 paramétert a lehetséges üzemmódok (22, 23, 24 vagy 25) egyikére.
A paraméter részletesebb leírása a "P1-15 Binary input function selection, LTX-specific parameters (digitális bemenetek funkcióválasztása, LTX-specifikus paraméterek)" c. fejezetben (→ 44. oldal) található.

•

Állítsa a P1-12 paramétert 0-ra (kapcsokon át történő vezérlés, alapértelmezett
beállítás).

•

Állítsa a P1-17 paramétert a lehetséges üzemmódok (5 vagy 6) egyikére.
A paraméter részletesebb leírása a "P1-17 Smart Servo operation (Smart Servo
üzemmód)" (→ 47. oldal) c. fejezetben található.

•

Analóg bemenet alkalmazása esetén állítsa a P2-30 paramétert -10…+10 V értékre
az analóg bemenet bipoláris feszültségbemenetéhez.
A paraméter részletesebb leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában
található.

•

A P8-01 paraméterrel állítsa be a jeladó-szimuláció skálázási tényezőjét.
A paraméter részletesebb leírása a "P8-01 simulated encoder scaling (szimulált jeladóskálázás)" c. fejezetben (→ 49. oldal) található.

•

FIGYELEM! A hajtás váratlanul viselkedhet.
Becsípődésveszély
Amikor a P1-15 paraméterben funkciók (pl. az analóg bemenet) vannak beállítva, és
azok a P1-17 paraméterben is aktiváltak, az X14 csatlakozódugó bemenetének prioritása van, és a P1-15 paraméter jelkiosztása felülíródik vagy inaktív állapotba
kerül.
A P1-15 és a P1-17 paraméterek és az X14 kapcsokról származó bemenetek helytelen együttes használata a hajtás ellenőrizetlen mozgásához vagy hibás működéséhez vezethet.
A jelkapcsok szükséges elektromos szerelése a kiválasztott üzemmódtól függ. Az
üzemmódnak nem megfelelő huzalozás a hajtás ellenőrizetlen mozgásához vagy
hibás működéséhez vezethet.
– A jelkapcsok huzalozását "A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén"
c. fejezet (→ 16. oldal) alapján hajtsa végre, és/vagy annak megfelelően ellenőrizze a meglévő huzalozást.
– Állítsa be a P1-15 és a P1-17 paramétereket az üzemmódnak megfelelően.
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Üzemmód impulzus/irány vagy A, /A, B, /B (léptetőmotor-vezérlő interfész)
jelekkel a szervomodulon
•

FIGYELEM! A motor váratlan mozgást végezhet.
Becsípődésveszély
– A hajtás engedélyezése előtt hajtson végre referenciamenetet léptetőmotoros
vezérléssel (P4-01 = 5, PM motor, position control). Ekkor a rendszer összehasonlítja a tényleges és az előírt pozíciókat. Referenciamenet nélkül közvetlenül
az engedélyezés után nemkívánatos motormozgásokra kerülhet sor.
– A léptető üzemmód aktuális készülékfunkció-készletben történő aktiválása csak
az SEW-EURODRIVE céggel való egyeztetést követően ajánlott, mert a léptetés
során követési hiba jelentkezik, amelyet a léptető jel elvétele után a helyzetszabályozó kiegyenlít. Ennek eredményeképpen nemkívánatos mozgásokra
kerülhet sor.
A léptető üzemmód használatakor nullázza vagy inaktiválja a követési hibát
és/vagy a követési hiba ellenőrzését az első engedélyezés előtt.

A szervomodul bemenetei főként akkor használatosak, ha referenciakapcsolóra, gyors
analóg bemenetre vagy léptetőmotoros vezérlésre van szükség. Ezzel engedélyezésre
kerül az impulzus-/irányvezérlés vagy a jeladó-bemeneti funkció is.
•

Az LTX-specifikus 8. paramétercsoport paramétereihez való hozzáféréshez állítsa
a P1-14 paramétert 201-re.

•

Állítsa a P1-15 paramétert a lehetséges üzemmódok (22, 23, 24 vagy 25) egyikére.
A paraméter részletesebb leírása a "P1-15 Binary input function selection, LTX-specific parameters (digitális bemenetek funkcióválasztása, LTX-specifikus paraméterek)" c. fejezetben (→ 44. oldal) található.

•

Állítsa a P1-12 paramétert 0-ra (kapcsokon át történő vezérlés, alapértelmezett
beállítás).

•

A P8-02 paraméterrel állítsa be a motorforgást eredményező bemeneti impulzusok
skálázási tényezőjét.
A paraméter részletesebb leírása a "P8-02 Pulses per revolution for input
pulse/direction A/B phase (fordulatonkénti impulzusszám az impulzus/irány "A/B"
fázis bemenethez)" c. fejezetben (→ 49. oldal) található.

•

Állítsa a P4-01 paramétert 5-re (PM motor, position control).

•

Állítsa a P1-17 paramétert a lehetséges üzemmódok (7 vagy 8) egyikére.
A paraméter részletesebb leírása a "P1-17 Smart Servo operation (Smart Servo
üzemmód)" (→ 47. oldal) c. fejezetben található.
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•

FIGYELEM! A hajtás váratlanul viselkedhet.
Becsípődésveszély
Amikor a P1-15 paraméterben funkciók (pl. az analóg bemenet) vannak beállítva, és
azok a P1-17 paraméterben is aktiváltak, az X14 csatlakozódugó bemenetének prioritása van, és a P1-15 paraméter jelkiosztása felülíródik vagy inaktív állapotba
kerül.
A P1-15 és a P1-17 paraméterek és az X14 kapcsokról származó bemenetek helytelen együttes használata a hajtás ellenőrizetlen mozgásához vagy hibás működéséhez vezethet.
A jelkapcsok szükséges elektromos szerelése a kiválasztott üzemmódtól függ. Az
üzemmódnak nem megfelelő huzalozás a hajtás ellenőrizetlen mozgásához vagy
hibás működéséhez vezethet.
– A jelkapcsok huzalozását "A jelkapcsok áttekintése külső vezérlés esetén"
c. fejezet (→ 16. oldal) alapján hajtsa végre, és/vagy annak megfelelően ellenőrizze a meglévő huzalozást.
– Állítsa be a P1-15 és a P1-17 paramétereket az üzemmódnak megfelelően.

•

VIGYÁZAT! Áramütés veszélye!
Túl magas feszültség veszélye a szakszerűtlen bekötés miatt a motor vagy a hajtás
engedélyezésekor.
– Ellenőrizze a bekötést az alábbiaknak megfelelően:
– kiválasztott üzemmód
– az "Elektromos szerelés" c. fejezetben leírt szerelési és huzalozási utasítások
– a "MOVITRAC® LTP-B" üzemeltetési utasításának "Elektromos szerelés"
c. fejezetében leírt szerelési és huzalozási utasítások.

•

MEGJEGYZÉS
A hajtás beigazítására vonatkozó további információk "A szabályozókör optimalizálása gateway üzemmódhoz" (→ 42. oldal) c. fejezetben találhatók.
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SEW vezérlésű
üzemmód

Az SEW vezérlésű CCU vagy MOVI-PLC® üzemhez (beállítás a "Drive Startup"
varázsló segítségével):
•

Állítsa be a P1-19 paramétert a kívánt hajtáscímre (1 – 63).

•

Állítsa be a P1-20 paramétert a kívánt adatátviteli sebességre (125, 250, 500,
1000 kbaud). CCU üzem esetén az adatátviteli sebességet 500 kbaud-ra kell
beállítani.

•

E két paraméter részletesebb leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.

•

A MOVITOOLS® MotionStudio hálózati nézete az LTX frekvenciaváltót
mutatja az SEW vezérléssel. Nyissa meg a jobb egérgombbal a helyi menüt,
és válassza ki a "DriveStartUpLTX" menüpontot. Hajtsa végre a hálózat pásztázását a MOVITOOLS® MotionStudio segítségével.

•

Kövesse az utasításokat, és hajtsa végre a szükséges beállításokat a "Drive Startup"
szoftverrel a MOVITOOLS® MotionStudio segítségével.

•

FIGYELEM! Mivel az elektromos szerelés függ a mindenkori üzemmódtól, a huzalozási tudnivalókat "A jelkapcsok áttekintése SEW vezérlések esetén" (→ 19. oldal) c.
fejezet ismerteti.

•

VIGYÁZAT! Áramütés veszélye!
Túl magas feszültség veszélye a szakszerűtlen bekötés miatt a motor vagy a hajtás
engedélyezésekor.
– Ellenőrizze a bekötést az alábbiaknak megfelelően:

•

•

kiválasztott üzemmód

•

az "Elektromos szerelés" c. fejezetben leírt szerelési és huzalozási utasítások

•

a "MOVITRAC® LTP-B" üzemeltetési utasításának "Elektromos szerelés"
c. fejezetében leírt szerelési és huzalozási utasítások.

MEGJEGYZÉS
A hajtás beigazítására vonatkozó további információk "A szabályozókör optimalizálása gateway üzemmódhoz" (→ 42. oldal) c. fejezetben találhatók.
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SEW gateway
üzemmód

A közvetlen
keresztül):

terepibusz-kapcsolattal

történő

üzemeltetéshez

(gateway-en

A motorkorlátok beállítása
A következő paraméterek részletesebb leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.
•

Állítsa be a P1-01 paramétert a motorfordulatszám kívánt felső korlátjára (Nmax
[1/min]). Amikor a kijelzőn megjelennek az értékek "Hz"-ben, állítsa a motor névleges
fordulatszámát a P1-10 paraméterben a csatlakoztatott motor névleges fordulatszámára. A P1-01 paraméter a gateway üzemmód esetén elérhető maximális fordulatszámot is mutatja. Skálázás: 0x4000 = a P-01 paraméterben beállított maximális fordulatszám 100%-a. A 0x4000 feletti vagy 0xC000 alatti értékek 0x4000 / 0xC000
értékre korlátozottak. (A P1-10 paraméternek a Smart Servo csomag valamennyi
motorjánál 4500 1/min értéket kell mutatnia.)

•

Állítsa a P1-03 paramétert a kívánt gyorsítási rámpára, ami azt az időt adja meg
másodpercben, amely alatt a kimeneti frekvencia 0 Hz-ről 50 Hz-re nő (AccRamp
[s]). A Smart Servo csomag 6 pólusú CMP motorjainál például 150 Hz kimeneti frekvenciára van szükség 3000 min-1 fordulatszámhoz. A 3000 min-1/s gyorsítási rámpához a P1-03 paramétert 0,33 másodpercre kell beállítani.

•

Állítsa a P1-04 paramétert a kívánt lassítási/leállási rámpára, ami azt az időt adja
meg másodpercben, amely alatt a kimeneti frekvencia 50 Hz-ről 0 Hz-re csökken
(DecRamp [s]). Skálázási példaként lásd a P1-03 paramétert (fent).

A vezérlési forrás beállítása
•

Állítsa be a P1-12 paramétert "5"-re, vagyis az SBus MOVILINK®-en és ezáltal
a gateway-en keresztüli vezérlésre. A paraméter részletesebb leírása a
MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.

A kommunikációs paraméterek beállítása
A következő paraméterek részletesebb leírása a MOVITRAC® LTP-B üzemeltetési utasításában található.
•

Állítsa a P1-14 paramétert "101"-re a kiterjesztett paraméter-hozzáféréshez.

•

Állítsa be a P5-01 paramétert a kívánt hajtáscímre (1 – 63).

•

Állítsa be a P5-02 paramétert a kívánt adatátviteli sebességre (125, 250, 500
vagy 1000 kbaud). Gateway üzemmód esetén ezt a paramétert "500 kbaud"-ra kell
beállítani.

•

Állítsa be a P5-05 paramétert a kívánt "Communication failure response (reakció
a kommunikáció kimaradása esetén)" értékre.
– 0 = hibaüzenet és kifutás
1 = hibaüzenet és leállás rámpa mentén
2 = leállás rámpa mentén, nincs hibaüzenet
3 = 8. előre beállított fordulatszám
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•

Állítsa be a P5-06 paramétert a kívánt "Communication failure time monitoring
(időfelügyelet a kommunikáció kimaradása esetén)" értékre (0.0 – 1.0 – 5.0 s). Ez azt
az időt határozza meg másodpercben, amelynek elteltével a frekvenciaváltó a P5-05
paraméterben beállított módon reagál. "0.0 s"esetén a frekvenciaváltó a pillanatnyi
tényleges sebességet tartja akkor is, ha megszakad a kommunikáció.

•

Állítsa be az "external or internal ramps (külső vagy belső rámpák)" használatát
a P5-07 paraméterben. Ezzel a paraméterrel a belső vagy a külső rámpavezérlést
tudja engedélyezni. Engedélyezés esetén a frekvenciaváltó a MOVILINK® folyamatadatok (PO3) által előírt külső rámpákat követi. (0 = tiltva, 1 = engedélyezve).

•

FIGYELEM! Mivel az elektromos szerelés függ a mindenkori üzemmódtól, a huzalozási tudnivalókat "A jelkapcsok áttekintése SEW gateway-ek esetén" (→ 21. oldal)
c. fejezet ismerteti.

•

VIGYÁZAT! Áramütés veszélye!
Túl magas feszültség veszélye a szakszerűtlen bekötés miatt a motor vagy a hajtás
engedélyezésekor.
– Ellenőrizze a bekötést az alábbiaknak megfelelően:

•

•

kiválasztott üzemmód

•

az "Elektromos szerelés" c. fejezetben leírt szerelési és huzalozási utasítások

•

a "MOVITRAC® LTP-B" üzemeltetési utasításának "Elektromos szerelés"
c. fejezetében leírt szerelési és huzalozási utasítások.

MEGJEGYZÉS
A hajtás beigazítására vonatkozó további információk "A szabályozókör optimalizálása gateway üzemmódhoz" (→ 42. oldal) c. fejezetben találhatók.

5.3

Szoftver

5.3.1

Modbus vezérlés
Modbus vezérlésre az LTX modul használata esetén nincs lehetőség.
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5.4

A szabályozókör optimalizálása különböző üzemmódokban

5.4.1

A szabályozókör optimalizálása külső vezérlések esetén

±10 V-os referenciapotenciál és
jeladó-szimuláció

A fordulatszám-szabályozás beállítása
A P1-22 paraméterrel optimalizálhatók a motor szabályozási tulajdonságai. A P1-22
paraméter az összes tehetetlenségi nyomaték (Jkülső = Jteher + Jhajtómű) és a motor
tehetetlenségi nyomatéka (Jmot vagy Jb-mot) közötti arányt képezi le.

P1 − 22 =
•

Jkülső
Jmot

MEGJEGYZÉS
A motor tehetetlenségi nyomatékára vonatkozó további információk "A Smart
Servo csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka" c. fejezetben (→ 56.
oldal) találhatók.

Ha a szabályozási pontosság nem kielégítő, optimalizálható a merevség (P1-21).
A merevségi paraméter (P1-22) egymáshoz képest megfelelően állítja be a fordulatszám-szabályozási paramétereket (P4-03, P4-04). A legtöbb alkalmazásban nincs
szükség a P4-03 vagy a P4-04 paraméter további optimalizálására.

Referencia-fordulatszám

-

Fordulatszám-szabályozókör
P1-22 = Jkülső / Jmot
P1-21 = Merevség

-

Gyorsulás

Tényleges fordulatszám
(Hiperface-levezetés)

3626204555

Jeladó-szimuláció

Skálázás, jeladó-szimuláció
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Tényleges pozíció (Hiperface)

3626278155
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Impulzus/irány
("A/B" fázis)
interfész

A fordulatszám-szabályozás beállítása
A P1-22 paraméterrel optimalizálhatók a motor szabályozási tulajdonságai. A P1-22
paraméter az összes tehetetlenségi nyomaték (Jkülső = Jteher + Jhajtómű) és a motor
tehetetlenségi nyomatéka (Jmot vagy Jb-mot) közötti arányt képezi le.

P1 − 22 =
•

Jkülső
Jmot

MEGJEGYZÉS
A motor tehetetlenségi nyomatékára vonatkozó további információk "A Smart
Servo csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka" c. fejezetben (→ 56.
oldal) találhatók.

Ha a szabályozási pontosság nem kielégítő, optimalizálható a merevség (P1-21).
A merevségi paraméter (P1-22) egymáshoz képest megfelelően állítja be a fordulatszám-szabályozási paramétereket (P4-03, P4-04). A legtöbb alkalmazásban nincs
szükség a P4-03 vagy a P4-04 paraméter további optimalizálására.

Referencia-fordulatszám

Fordulatszám-szabályozókör
P1-22 = Jkülső / Jmot
P1-21 = Merevség

-

-

Gyorsulás

Tényleges fordulatszám
(Hiperface-levezetés)

3626204555

A helyzetszabályozás beállítása
Az impulzus/irány és az "A/B" fázis jeladójelekhez aktiválni kell a helyzetszabályozást
(P4-01 = 5).
Pozíciószabályozás feladat (1 ms feladatsebesség)
P4-01 = 5 PM motorpozíció-szabályozás
Levezetés

Levezetés
Sebességvisszacsatolás

Lépés/irány vagy
„A/B” fázis jeladó

Skálázás:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
2 lépésekben

-

Pozíciószabályozás
P8-06 = 1 %

Tényleges pozíció
(Hiperface)

+

Sebességvisszacsatolás

Referenciafordulatszám

-

Sebességszabályozás

-

Gyorsulás

Tényleges fordulatszám
(Hiperface-levezetés)

3626206475
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5.4.2

A szabályozókör optimalizálása SEW vezérlések esetén
A szabályozás beállítása
A P1-22 paraméterrel optimalizálhatók a motor szabályozási tulajdonságai. A P1-22
paraméter az összes tehetetlenségi nyomaték (Jkülső = Jteher + Jhajtómű) és a motor
tehetetlenségi nyomatéka (Jmot vagy Jb-mot) közötti arányt képezi le.

P1 − 22 =
•

Jkülső
Jmot

MEGJEGYZÉS
A motor tehetetlenségi nyomatékára vonatkozó további információk "A Smart
Servo csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka" c. fejezetben (→ 56.
oldal) találhatók.

Ha a szabályozási pontosság nem kielégítő, optimalizálható a merevség (P1-21).
A merevségi paraméter (P1-22) egymáshoz képest megfelelően állítja be a fordulatszám-szabályozási paramétereket (P4-03, P4-04). A legtöbb alkalmazásban nincs
szükség a P4-03 vagy a P4-04 paraméter további optimalizálására.

Pozíciószabályozás feladat (1 ms feladatsebesség)

Levezetés

Levezetés

Sebességvisszacsatolás
SBus-pozícióérték,
minden 5–15 ms

-

Pozíciószabályozás
P8-06 = 1 %

Tényleges pozíció
(Hiperface)

+

Referenciafordulatszám

Gyorsulásvisszacsatolás

-

Fordulatszámszabályozókör
P1-22 = Jkülső / Jmot
P1-21 = Merevség

-

Gyorsulás

Tényleges fordulatszám
(Hiperface-levezetés)

3626208395
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Drive Startup
segítségével
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A szabályozókör optimalizálása különböző üzemmódokban

0

5.4.3

A szabályozókör optimalizálása gateway üzemmódhoz
A fordulatszám-szabályozás beállítása
A P1-22 paraméterrel optimalizálhatók a motor szabályozási tulajdonságai. A P1-22
paraméter az összes tehetetlenségi nyomaték (Jkülső = Jteher + Jhajtómű) és a motor
tehetetlenségi nyomatéka (Jmot vagy Jb-mot) közötti arányt képezi le.

P1 − 22 =
•

Jkülső
Jmot

MEGJEGYZÉS
A motor tehetetlenségi nyomatékára vonatkozó további információk "A Smart
Servo csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka" c. fejezetben (→ 56.
oldal) találhatók.

Ha a szabályozási pontosság nem kielégítő, optimalizálható a merevség (P1-21).
A merevségi paraméter (P1-22) egymáshoz képest megfelelően állítja be a fordulatszám-szabályozási paramétereket (P4-03, P4-04). A legtöbb alkalmazásban nincs
szükség a P4-03 vagy a P4-04 paraméter további optimalizálására.

Referencia-fordulatszám

-

Fordulatszám-szabályozókör
P1-22 = Jkülső / Jmot
P1-21 = Merevség

-

Gyorsulás

Tényleges fordulatszám
(Hiperface-levezetés)

3626204555
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Paraméterek
Ez a fejezet az LTX paramétereit ismerteti. Vegye figyelembe a MOVITRAC® LTP-B
üzemeltetési utasításában található paraméterleírást is. Az itt ismertetett paraméterek
kiegészítik a MOVITRAC® LTP-B paramétereit. Az alábbiakban azokat a paramétereket
írjuk le, amelyek módosulnak a MOVITRAC® LTX modul használatakor. A gyári beállítás aláhúzással van kiemelve.

6.1

LTX-specifikus paraméterek (1. szint)

Paraméter

Leírás

Tartomány

Előre beállított érték

Magyarázat

P1-16

Motor type
(motortípus)

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

A motor beállításához (CMP és MOVIGEAR®). A paraméter értékét automatikusan
beállítja a készülék, ha az LTX kártyáról Hiperface® jeladó-információkat tud beolvasni.
Tilos a P1-16 paraméter értékének megváltoztatása, ha a frekvenciaváltóval egy hozzá
csatlakoztatott állandó mágnesű motort üzemeltetnek. Ilyenkor a P4-01 határozza meg
a motortípust (szükséges az automatikus
illesztés).

P1-17

Servo module I/O
function selection
(szervodul I/O
funkcióválasztása)

0–6

1

Meghatározza a szervomodul I/O funkcióját.
Lásd a "P1-17 Smart Servo operation (Smart
Servo üzemmód)" c. fejezetet.

P1-18

Motor thermistor
selection
(motortermisztor
kiválasztása)

0

Tiltva

0

1

KTY

A KTY termikus motorvédelem
engedélyezése.

P1-19

Inverter address
(frekvenciaváltó
címe)

0 – 125

1

A frekvenciaváltó globális címének beállítása
(A P5-01 tükörparamétere.)

P1-20

SBus baud rate
(SBus adatátviteli
sebesség)

125, 250, 500, 1000 kbaud

500 kbaud

Az SBus elvárt adatátviteli sebességének
beállítása.
(A P5-02 tükörparamétere.)

P1-21

Stiffness
(merevség)

0

0

fenntartva

P1-22

Load intertia
(terhelés
tehetetlensége)

0 – 400

10

A motor és a hozzá csatlakoztatott terhelés
tehetetlenségi nyomatékának egymáshoz
viszonyított arányát lehet ezzel a paraméterrel
megadni a frekvenciaváltónak. Általában nincs
szükség a 10-es standard érték megváltoztatására. A frekvenciaváltó szabályozási algoritmusa a CMP / PM motorok elővezérlési értékeként használja ezt a paramétert, hogy a
terhelés gyorsításához az optimális forgatónyomatékot / optimális áramerősséget szolgáltassa. Ezért a tehetetlenségi nyomatékok
arányának pontos beállítása javítja a rendszer
reagáló képességét és dinamikáját.
Zárt szabályozókör esetén az érték a következő egyenlettel számítható ki:

P1-22 =

JImpulzus

105
x

s2
M0motor
Ha az érték nem ismert, ne változtassa meg
az előre beállított 10-et.
1) Csak 400 V-os hajtások esetén
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P1-14 Extended parameter access (kiterjesztett paraméter-hozzáférés)
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P1-14 Extended parameter access (kiterjesztett paraméter-hozzáférés)
Beviteli tartomány: 0 – 30000
Ez a paraméter teszi elérhetővé a hozzáférést a standard paramétereken kívüli paramétercsoportokhoz (P1-01 – P1-15 paraméterek). Ezek az alábbi érvényes beállítások
esetén érhetők el:

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15 Binary input function selection, LTX-specific parameters
(bináris bemenet funkcióválasztása, LTX-specifikus paraméterek)
Beviteli tartomány: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 és 25, kizárólag a MOVITRAC® LTX modulhoz. Használata csak
külső PLC alkalmazása esetén ajánlott. Ebben az esetben kapcsokon át történő vezérlésre van szükség (P1-12 = 0).
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P1-15

1. bináris bemenet

2. bináris bemenet

3. bináris bemenet

1. analóg bemenet

2. analóg bemenet

1

O: szabályozótiltás
C: engedélyezés

O: előrefelé
C: hátrafelé

O: választott fordulatszám-alapjel
C: 1., 2. előre beállított
fordulatszám

1. analóg fordulatszám-referencia

O: 1. előre beállított
fordulatszám
C: 2. előre beállított
fordulatszám

22

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

O: normál üzem
C: léptetési sebesség +

O: normál üzem
C: léptetési sebesség
–

Fordulatszám-alapjel

O: normál üzem
C: referenciamenet
indítása

23

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

O: végálláskapcsoló +
C: normál üzem

O: végálláskapcsoló –
C: normál üzem

Fordulatszám-alapjel

O: normál üzem
C: referenciamenet
indítása

24

O: szabályozótiltás
C: engedélyezés

O: normál üzem
C: léptetési sebesség +

O: normál üzem
C: léptetési sebesség
–

Fordulatszám-alapjel

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

25

O: szabályozótiltás
C: engedélyezés

O: végálláskapcsoló +
C: normál üzem

O: végálláskapcsoló –
C: normál üzem

Fordulatszám-alapjel

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló
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•

Ha a P1-15 paraméterben beállított valamely funkció a P1-17 (szervomodulbemenet) paraméterben is aktiválva van, a szervomodul-bemenetnek van prioritása,
és a P1-15 paraméter funkciója inaktiválódik.

•

Ha a P1-15 paraméterben nincs beállítva engedélyezés/szabályzótiltás bemenet
(P1-15 = 22 vagy 23), a tiltó bemenet a végfokot vezérli. Ha a tiltójelet üzem közben
elveszik, a MOVITRAC® LTX hajtás kipörög.

•

Gateway használata esetén a szabályozásnak prioritása van az SBus MOVILINK®
protokollal szemben (P1-12 = 5).

•

A referenciaüzem ki van kapcsolva, ha nincs csatlakoztatva szervomodul.

•

Az SEW-EURODRIVE vezérléseivel való üzemeltetés esetén a bemenetek beállítása a "Drive Startup" szoftverrel történik a következőképpen:
Digitális
bemenet,
1. profil

Digitális
bemenet,
2. profil

STO

/szabályozótiltás

DI01

engedélyezés

DI02

reset

DI03

referenciakapcsoló

STO

/szabályozótiltás

DI01

engedélyezés

DI02

reset

DI03

referenciakapcsoló

DI04

/hardveres végálláskapcsoló +

DI05

/hardveres végálláskapcsoló –
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P1-16 Motor type (motortípus)
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P1-16 Motor type (motortípus)
A motortípus beállítása
Kijelzett érték

Motortípus

Magyarázat

Indukciós motor

Normál beállítás. Ne változtassa meg, ha egyik sem
felel meg a többi választási lehetőség közül.
A P4-01 paraméterben válassza az indukciós motort
vagy az állandó mágnesű motort.

Szervomotor általában

Közelebbről nem meghatározott szervomotor. Az
üzembe helyezéskor be kell állítani egyes speciális
szervoparamétereket (Lásd az 5.2.1 fejezetet.) Ilyen
esetben a P4-01-et PM motorszabályozásra kell
beállítani.

CMP40M
CMP40M fékkel
CMP50S

Előre beállított SEW-EURODRIVE CMP motorok.
Bármelyik ilyen motortípus kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja az összes motorspecifikus paramétert. A túlterhelési jellemzők beállítása
60 s-nál 200%, 2 s-nál 250% lesz.

CMP50S fékkel
CMP50M
CMP50M fékkel
CMP50L
CMP50L fékkel
CMP63S
CMP63S fékkel
CMP63M
CMP63M fékkel
CMP63L
CMP63L fékkel
MOVIGEAR®, 2-es kiviteli A MOVIGEAR® hajtásoz tartozó választás.
méret
Válassza a megfelelő kiviteli méretet. Automatikusan
megtörténik minden szükséges paraméter beállítása.
®
MOVIGEAR , 4-es kiviteli Ilyen esetben a túlterhelés a névleges áramerősség
méret
300%-a.

A paraméter értékét automatikusan beállítja a készülék, ha az LTP-B bekapcsolása
után az LTX kártyáról Hiperface® jeladó-információkat tud beolvasni és illeszkedőként
értékelni. Azok a jeladó-információk illeszkedőek, amelyek a Smart Servo csomag valamely motorját képviselik.
Tilos a P1-16 paraméter értékének megváltoztatása, ha jeladó-visszacsatolás nélkül
egy csatlakoztatott állandó mágnesű motort üzemeltetnek. Ilyenkor a P4-01 határozza
meg a motortípust (szükséges az automatikus illesztés).
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P1-17 Smart Servo operation (Smart Servo üzemmód)
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P1-17 Smart Servo operation (Smart Servo üzemmód)
A P1-17 csak a MOVITRAC® LTX modullal együtt használatos.

P1-17

11. bináris
bemenet

12. bináris
bemenet

13. bináris
bemenet

14. bináris /
11. analóg
bemenet

DI11

DI12

DI13

DI14 / AI11

1. impulzusbemenet

PI1

2. impulzusbemenet

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: normál üzem
C: 1. mérőérzékelő

O: normál üzem
C: 2. mérőérzékelő

–

–

2

O: végálláskapcsoló +
C: normál üzem

O: végálláskapcsoló –
C: normál üzem

O: normál üzem
C: 1. mérőérzékelő

O: normál üzem
C: 2. mérőérzékelő

–

–

3

–

–

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

O: normál üzem
C: 2. mérőérzékelő

–

–

4

O: végálláskapcsoló +
C: normál üzem

O: végálláskapcsoló –
C: normál üzem

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

O: normál üzem
C: 2. mérőérzékelő

–

–

5

–

–

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

Gyors analóg
bemenet (fordulatszám-referencia)

–

–

6

O: végálláskapcsoló +
C: normál üzem

O: végálláskapcsoló –
C: normál üzem

O: normál üzem
C: referenciakapcsoló

Gyors analóg
bemenet (fordulatszám-referencia)

–

–

7

–

–

–

–

Impulzus

\Impulzus

Irány

\Irány

8

–

–

–

–

"A" fázis

"\A" fázis

"B" fázis

"\B" fázis

6.6

•

Ha a P1-15 paraméterben beállított valamely funkció a P1-17 (szervomodulbemenet) paraméterben is aktiválva van, a szervomodul-bemenetnek van prioritása,
és a P1-15 paraméter funkciója inaktiválódik.

•

SEW vezérlések (P1-12 = 8) vagy gateway-ek (P1-12 = 5) használata esetén az
analóg bemenet hatástalan.

•

A mérőérzékelő csak SEW vezérlés használata esetén működik.

P1-21 Stiffness (merevség)
Beviteli tartomány: 0.50 – 1.00 – 2.00
Ha a szabályozási pontosság nem kielégítő, állítsa be előbb a P1-22 Load inertia (terhelés tehetetlensége) paramétert a legmegfelelőbb értékére. Ezután optimalizálható
a terhelési zavartényező a P1-21 Stiffness (merevség) paraméterben.
A P1-21 Stiffness (merevség) paraméter egymáshoz képest megfelelően állítja be a fordulatszám-szabályozási paramétereket (P4-03, P4-04). A legtöbb alkalmazásban nincs
szükség a P4-03 vagy a P4-04 paraméter további optimalizálására.
A P1-22 paraméter beállítása esetén a készülék mindig automatikusan beállítja a P4-03
és a P4-04 paramétereket is.
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P1-22 Motor load inertia (motorterhelés tehetetlenségi nyomatéka)

P Hz

P1-22 Motor load inertia (motorterhelés tehetetlenségi nyomatéka)
Beviteli tartomány: 0.0 – 1.0 – 30.0
A motor és a hozzá csatlakoztatott terhelés tehetetlenségi nyomatékának egymáshoz
viszonyított arányát lehet ezzel a paraméterrel megadni a frekvenciaváltónak. Általában
nincs szükség a 1.0-es standard érték megváltoztatására. A frekvenciaváltó szabályozási algoritmusa a CMP / PM motorok elővezérlési értékeként használja ezt a paramétert, hogy a terhelés gyorsításához az optimális forgatónyomatékot / optimális áramerősséget szolgáltassa. Ezért a tehetetlenségi nyomatékok arányának pontos
beállítása javítja a rendszer reagáló képességét és dinamikáját. Zárt szabályozókör
esetén az érték a következő egyenlettel számítható ki:

P1 − 22 =

Jkülső
Jmot

Ha az érték nem ismert, ne változtassa meg az "1.0" előre beállított értéket.
•

Jkülső = terhelés tehetetlensége + hajtómű, tengelykapcsolók, kúpkerekek stb.
motortengelyre ható tehetetlensége.

•

Jmot = motor tehetetlenségi nyomatéka fékkel és a nélkül

•

MEGJEGYZÉS
A motor tehetetlenségi nyomatékára vonatkozó további információk "A Smart Servo
csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka" c. fejezetben (→ 56. oldal)
találhatók.

6.8

P2-01 Preset speed 1 (1. előre beállított fordulatszám)
Beviteli tartomány: –P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
A léptető üzemmód + és a léptető üzemmód – sebességére is használatos.

6.9

P2-05 Preset speed 5 (5. előre beállított fordulatszám)
Beviteli tartomány: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
A referenciamenet keresési sebességére is használatos.

6.10

P2-06 Preset speed 6 (6. előre beállított fordulatszám)
Beviteli tartomány: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
A referenciamenet szabaddá tételi sebességére is használatos.
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P2-21 Display scaling factor (kijelzés skálázási tényezője)
Beviteli tartomány: –30000 – 0.000 – 30000
A motor forgásirányváltásának aktiválásához állítsa be a P2-21 paramétert negatív
értékre. A motor forgásirányváltását az SEW vezérlő kiolvassa, majd végrehajtja. Ezért
a paraméter átállítása után az SEW vezérlőt újra kell indítani.
Külső vezlérlés esetén a motor forgásirányváltása az alapjel-csatlakozó és az alkalmazott inkrementális jeladó-szimuláció felcserélésével valósítható meg.

6.12

LTX funkcióparaméter-készlet (3. szint)

6.12.1 P8-01 Simulated encoder scaling (szimulált jeladóskálázás)
Beviteli tartomány: 1, 2, 4, 8
P8-01 × jeladó motorfordulatonkénti jelciklusai = motorfordulatonkénti jeladási ciklusok
P8-01 = 1 esetén a fordulatonkénti szimulált jeladóimpulzusok közvetlenül megfelelnek
a jeladórendszernek (xx0H = 128 imp.; xx1H = 1024 imp.). További információk "A fordulatszám-szabályozás beállítása" c. részben (→ 38. oldal) találhatók.
6.12.2 P8-02 Pulses per revolution for input pulse/direction A/B phase (fordulatonkénti impulzusszám
az impulzus/irány "A/B" fázis bemenethez)
Beviteli tartomány: 4, 8 – 32768, 65536
A P8-02 az X14 LTX modulbemenet fordulatonkénti impulzusainak értelmezését határozza meg. A rendszer a bemeneti jel minden pozitív és negatív élét inkrementumként
dolgozza fel. A beérkező impulzusok közvetlenül a helyzetszabályozásba kerülnek.
Lásd "A helyzetszabályozás beállítása" c. részt (→ 39. oldal).
Példa:
Ha a P8-01 "1"-re, a P8-02 pedig "256"-ra van beállítva, akkor a hardverhuzalozással
1:1 master-slave pozíciókapcsolás jön létre a master szimulációs kimenete és a slave
hajtás impulzusbemenete között. A master motornak ehhez xK0H jeladóra van szüksége. A slave motornak tetszőleges jeladója lehet.
6.12.3 P8-03 / P8-04 Trip level for lag error (követési hiba kioldási küszöbe)
Beviteli tartomány: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-03 alsó szó
Beviteli tartomány: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 felső szó
A P8-02 a követési hibák kioldási küszöbét tartalmazza. A követési hiba közvetlenül
a helyzetszabályozó előtt kerül kiszámításra. A követési hiba inaktiválásához állítsa a
P8-03 és a P8-04 paramétereket "0"-ra.
További információk "A helyzetszabályozás beállítása" c. részben (→ 39. oldal) találhatók.
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6.12.4 P8-05 Reference travel (referenciamenet)
Beviteli tartomány: 0, 1, 2 – 6, 7
A referenciamenet célja, hogy a hajtást és annak pozícióadatait referenciafelvétellel
egyeztesse a gép felépítésével. A referenciamenet során meghatározásra kerül a hajtás
valós nullpontja. Ez az érték használatos ezután a pozicionáláshoz szükséges szakaszok meghatározásához.
A P8-05 a referenciamenet-üzemmódot és a beállított referenciapozíciót tartalmazza.
P8-05 Reference travel (referenciamenet)
0

Nincs referenciamenet; csak engedélyezett hajtás esetén

1

Nulla impulzus negatív menetiránynál

2

Nulla impulzus pozitív menetiránynál

3

Referenciakapcsoló vége, negatív menetirány

4

Referenciakapcsoló vége, pozitív menetirány

5

Nincs referenciamenet; csak engedélyezett hajtás nélkül

6

Rögzített ütköző; pozitív menetirány

7

Rögzített ütköző; negatív menetirány

A referenciamenettel megkeresett referenciapontból kiindulva a P8-11 / P8-12 referenciaofszettel eltolható a gép nullpontja.
Ha a referenciamenet közben aktiválódik egy hardveres végálláskapcsoló, és a referenciapontot még nem sikerült megtalálni, a hajtás megfordul, és a referenciamenetet
a másik irányban folytatja. Hiperface® abszolútérték-jeladók esetén a "referencia felvéve" állapot mindig aktív, és csak referenciamenet során kerül visszaállításra. Ha
a referenciamenet megszakad, fennmarad a "referencia nincs felvéve" állapot.
Annak eldöntésekor, hogy a referenciafelvétel referenciakapcsolóra vagy nulla impulzusra történjen-e, a következőket kell figyelembe venni:
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•

A motor cseréjekor a nulla impulzus eltolódik.

•

A referenciakapcsoló az öregedés és a kopás, illetve a kapcsolási hiszterézis miatt
pontatlanná válhat.
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Jelmagyarázat a "Referenciamenet-típusok" ábrákhoz
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

referenciapont
gép nullpontja
referenciakapcsoló
hardveres végálláskapcsoló
rögzített ütköző

Nincs referenciamenet; csak engedélyezett hajtás esetén

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

álló helyzet
P8-11 / P8-12 Reference offset (referenciaofszet)

A referenciapont az aktuális pozíció. Ez a referenciamenet-típus abszolútérték-jeladók
és olyan hajtások esetén ajánlott, amelyeknek a referenciafelvételét álló helyzetben kell
elvégezni. Így pl. az egyik tengely pozíciója "nullára" állítható, amikor a hajtás a gép nullpontjában található. A tengely kézzel állítható referenciapozícióba.
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Nulla impulzus
negatív
menetiránynál

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Clear velocity (szabaddá tételi sebesség)
P8-11 / P8-12 Reference offset (referenciaofszet)

A referenciapont a referenciamenet startpozíciójától balra eső (negatív) első nulla
impulzus. Nincs szükség referenciakapcsolóra. A referenciamenetekhez a készülék
csak a P2-06 szabaddá tételi sebesség paramétert használja.
Nulla impulzus pozitív menetiránynál
A "Nulla impulzus pozitív menetiránynál" a "Nulla impulzus negatív menetiránynál" beállítással ellentétesen viselkedik. Lásd a "Nulla impulzus negatív menetiránynál" (→ 52.
oldal) c. fejezetet.
Referenciakapcsoló
vége, negatív
menetirány

[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Search velocity (keresési sebesség)
P2-06 Clear velocity (szabaddá tételi sebesség)
P8-11 / P8-12 Reference offset (referenciaofszet)

A referenciapont a referenciakapcsoló negatív vége.
Állítsa a P1-15 vagy a P1-17 paramétert "Reference cam" (referenciakapcsoló) bemeneti funkcióra. További információk a következő fejezetekben találhatók:
•

P1-15 Binary input function selection, LTX-specific parameters (bináris bemenet
funkcióválasztása, LTX-specifikus paraméterek) (→ 44. oldal)

•

P1-17 Smart Servo operation (Smart Servo üzemmód) (→ 47. oldal)

A referenciamenet keresési sebességgel kezdődik negatív forgásirányban, a referenciakapcsoló első pozitív éléig. A referenciakapcsoló felismerése után a rendszer átvált
szabaddá tételi sebességre.
A referenciapont ilyenkor a referenciakapcsoló eső éle (negatív vége).
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A "Referenciakapcsoló vége, pozitív menetirány" a "Referenciakapcsoló vége, negatív
menetirány" beállítással ellentétesen viselkedik. Lásd a "Referenciakapcsoló vége,
negatív menetirány" (→ 52. oldal) c. fejezetet.

Nincs referenciamenet; csak engedélyezett hajtás
nélkül

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

álló helyzet
P8-11 / P8-12 Reference offset (referenciaofszet)

A referenciapont az aktuális pozíció. Ez a referenciamenet-típus abszolútérték-jeladók
és olyan hajtások esetén ajánlott, amelyeknek a referenciafelvételét álló helyzetben kell
elvégezni. Így pl. az egyik tengely pozíciója "nullára" állítható, amikor a hajtás a gép nullpontjában található. A tengely kézzel állítható referenciapozícióba.
Rögzített ütköző;
pozitív menetirány

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Clear velocity (szabaddá tételi sebesség)
P8-11 / P8-12 Reference offset (referenciaofszet)

A referenciapont a pozitív rögzített ütköző. Ilyenkor a gépnek olyan konstrukciójúnak
kell lennie, hogy a rögzített ütköző sérülés nélkül kibírja a megfelelő sebességen történő
ütközést.
A referenciamenet pozitív forgásirányban kezdődik. A referenciamenet szabaddá tételi
sebességen kezdődik.
A rendszer a rögzített ütközőn fenntartja a forgatónyomatékot (P8-14 Torque for fixed
stop, rögzített ütköző forgatónyomatéka paraméter).
Rögzített ütköző;
negatív menetirány

A "Rögzített ütköző; negatív menetirány" a "Rögzített ütköző; pozitív menetirány" beállítással ellentétesen viselkedik. Lásd a "Rögzített ütköző; pozitív menetirány" (→ 53.
oldal) c. fejezetet.
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6.12.5 P8-06 Position controller proportional gain (helyzetszabályozó arányos erősítése)
Beviteli tartomány: 0.1 – 1 – 400%
A helyzetszabályozó arányos erősítésének beállítása. A magasabb értékek nagyobb
pozicionálási pontosságot eredményeznek. A túl nagy érték instabilitást, sőt túláramhibát is okozhat. A lehető legjobb szabályozást igénylő alkalmazások esetén az értéket
úgy kell a csatlakoztatott terheléshez illesztenie, hogy fokozatosan növeli az erősítést,
és minden lépés után megfigyeli a terhelés tényleges fordulatszámát. Ezt az eljárást
addig kell folytatni, amíg a szabályzási tartomány túllépése nélkül el nem éri a kívánt
dinamikát. Esetleg megengedhető a tartománynak az alapjel feletti kimeneti fordulatszámmal járó kismértékű túllépése is.
További információk "A helyzetszabályozás beállítása" c. részben (→ 39. oldal) találhatók.
6.12.6 P8-07 Measuring sensor edge (mérőérzékelő éle)

P8-07

1. mérőérzékelő

2. mérőérzékelő

0

Pozitív él

Pozitív él

1

Negatív él

Pozitív él

2

Negatív él

Negatív él

3

Pozitív él

Negatív él

A P8-07 meghatározza az X14 csatlakozónál található két mérőérzékelő kioldási
irányát.
Szűrő pergő kapcsolókhoz:
Valós kioldó

Nem valós kioldó
3 ms

BE

Nem valós kioldó

Valós kioldó
3621829771

Miután valamelyik mérőérzékelő pozitív éllel kioldódott, ez a bemenet 3 ms időtartamra
letiltódik. A negatív éllel kioldódó mérőérzékelőkhöz nincs szűrő. A pergő mérőérzékelőknek pozitív irányban kell működniük.
Gyors iniciátorokkal a mérőérzékelők pozíciója tekintetében 1 ms pontosság érhető el.
Példa: 1 m/s folyamatsebesség esetén a mérőérzékelők pozíciója tekintetében 1 mm
pontosság érhető el.
A mérőérzékelő funkciót csak SEW vezérlések tudják használni.
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6.12.7 P8-09 Velocity precontrol gain (sebesség-visszacsatolás erősítése)
Beviteli tartomány: 0.0 – 100 – 400%
Ez a paraméter erősíti a pozíció-alapjel levezetését. A standard beállítást nem ajánlott
módosítani. A paraméter csak abban az esetben csökkenthető, ha a levezetett pozícióalapjelek nem eredményeznek nyugodt jelet. Ezáltal csökkenthető a motor búgása.
További információ "A szabályozás beállítása a Drive Startup segítségével" c. fejezetben (→ 41. oldal) található.
6.12.8 P8-10 Acceleration precontrol gain (gyorsulás-visszacsatolás erősítése)
Beviteli tartomány: 0.0 – 100 – 400%
A standard beállítást nem ajánlott módosítani. Ez a paraméter erősíti a gyorsulás-visszacsatolás levezetését.
Az SEW vezérlések pozicionálási minőségéből adódó rendkívül gyors pozicionálás
(< 100 ms) mellett érdemes lehet a paraméter növelésével csökkenteni az egy rámpán
belüli pozíciókövetési hibát.
További információ "A szabályozás beállítása a Drive Startup segítségével" c. fejezetben (→ 41. oldal) található.
6.12.9 P8-11, P8-12 Reference offset position (referenciaofszet pozíciója)
Beviteli tartomány: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [inkrementum] P8-11 alsó szó; 216 = 1 fordulat
Beviteli tartomány: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [fordulat] P8-12 felső szó
A P8-11 és a P8-12 paraméter a referenciamenet végén a tényleges pozícióra beállított
referenciaofszetet tartalmazza. További információ a "P8-05 Reference travel (referenciamenet)" c. fejezetben található (→ 50. oldal).
6.12.10 P8-14 Torque for fixed stop (rögzített ütköző forgatónyomatéka)
Beviteli tartomány: 0.1 – 100 – 400% [P1-08]
Egy rögzített ütközőre irányuló referenciamenet forgatónyomaték-árama P8-14 ×
P1-08. További információ a "P8-05 Reference travel (referenciamenet)" c. fejezetben
található (→ 50. oldal).
6.12.11 P8-15 Speed and position controller auto-tune (fordulatszám- és helyzetszabályozó
automatikus illesztése)
Előkészületben.
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7

Műszaki adatok és méretlapok

7.1

Környezet

7.2

7.3

Környezeti hőmérséklet

-10 … 50 °C

A standard készülékház védettségi fokozata

IP20

Az X14 alkalmazáscsatlakozó műszaki adatai
11. bináris bemenet – 14. bináris bemenet
(DI11, DI12, DI13, DI14)

DC 24 V névleges érték
DC 11 – 30 V, logikai 1
Max. DC 30 V bemenet

11. analóg bemenet
(AI11)

DC -10…10 V, max. DC 30 V bemenet, 12 bites előjeles,
reakcióidő < 2 ms

1. impulzusbemenet – 2. impulzusbemenet
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maximális frekvencia 200 kHz
A bemenet RS-422 szabványú és nem HTL-kompatibilis
(24 V-os jelek nem csatlakoztathatók).
Maximális feszültség -10…15 V a PI1, /PI1, PI2, /PI2 és
a 0 V között
Névleges üzemi szint DC ±6 V differenciális, legalább
DC ±2 V differenciális

Jeladó-szimulációs kimenetek
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Kimenet max. 5 V

A Smart Servo csomag CMP motorjainak tehetetlenségi nyomatéka
A P1-22 Motor load inertia (motorterhelés tehetetlenségi nyomatéka) paraméter helyes
beállításához szükség van az alkalmazott motor tehetetlenségi nyomatékára. Az alábbi
két táblázat a CMP40, 50 és 63 motorok tehetetlenségi nyomatékát mutatja, fékkel és
a nélkül.

7.3.1

CMP szervomotorok, 4500 min-1 fordulatszám-osztály

Típus

56

Jmot
× 10-4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SM1

0,15

CMP50S / KY / AK0H / SM1

0,42

CMP50M / KY / AK0H / SM1

0,67

CMP50L / KY / AK0H / SM1

0,92

CMP63S / KY / AK0H / SM1

1,15

CMP63M / KY / AK0H / SM1

1,92

CMP63L / KY / AK0H / SM1

2,69
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CMP fékes szervomotorok, 4500 min-1 fordulatszám-osztály

Típus

7.4

kVA

Jmot
× 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 méretlapja

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Az alábbi méretlap a MOVITRAC® LTX készüléket ábrázolja. Minden méret mm-ben
(hüvelykben) van megadva.

60.5 (23.82)

3575499531
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