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Önemli uyarılar
Dokümanın kullanılması

1

Önemli uyarılar

1.1

Dokümanın kullanılması

1

Bu doküman ürünün bir parçasıdır ve montaj, devreye alma, işletme ve servis ile ilgili
önemli bilgileri içermektedir. Bu doküman ürün üzerinde montaj, devreye alma ve servis
çalışmaları ile ilgili herkes için hazırlanmıştır.
Bu doküman okunabilir bir durumda olmalı ve kolayca erişilebilmelidir. Sistem ve işletme
sorumlularının ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan kişilerin cihaza erişebilmelerini ve dokümanın okunabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Açıklığa
kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa, SEW-EURODRIVE'a
danışılmalıdır.

1.2

Emniyet uyarılarının yapısı
Bu dokümandaki ilgili talimatlara uyulması;
•

kusursuz bir işletme ve

•

garanti şartlarının yerine getirilmesi için şarttır

Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu işletme kılavuzu dikkatlice
okunmalıdır.
İşletme kılavuzunda servis çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle
cihaza yakın bir yerde muhafaza edilmelidir.
1.2.1

Sinyal sözcüklerin anlamları
Emniyet uyarıları, hasar ikazları ve diğer uyarı sinyal sözcüklerinin kademeleri ve
anlamları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Sinyal sözcük

Anlamı

Uyulmadığında

TEHLİKE!

Doğrudan bir tehlike

Ağır yaralanmalar veya ölüm

UYARI!

Olası tehlikeli durum

Ağır yaralanmalar veya ölüm

DİKKAT!

Olası tehlikeli durum

Hafif yaralanmalar

DİKKAT!

Olası malzeme hasarları

Tahrik sisteminde veya ortamda hasar
oluşması

UYARI

Faydalı bir uyarı veya ipucu:
Tahrik sisteminin kullanılmasını
kolaylaştırır.
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Önemli uyarılar
Emniyet uyarılarının yapısı

1

1.2.2

Bölümlere göre verilen emniyet uyarılarının yapıları
Bölümlere göre verilen emniyet uyarıları sadece özel bir işlem için değil, belirli bir tema
içerisindeki birden fazla işlem için geçerlidir. Kullanılan piktogramlar ya genel tehlikelere
ya da belirli bir tehlikeye işaret etmektedir.
Burada bölümlere göre verilen bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir:

SİNYAL SÖZCÜK!
Tehlike türü ve kaynağı.
Uyulmadığında:
•

Tehlike önleme önlemi(leri).

Burada bölümlere göre verilen bir emniyet uyarısı örneği görülmektedir:

UYARI!
Asılı olan yük aşağıya düşebilir.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
•
•

1.2.3

Havada asılı duran bir yükün altında durmayın.
Tehlikeli bölgeyi emniyete alın.

Dahil edilmiş emniyet uyarılarının yapıları
Dahil edilmiş emniyet uyarıları tehlikeli işlem adımının doğrudan önüne entegre
edilmiştir.
Burada dahil edilmiş bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir:
•

SİNYAL SÖZCÜK Tehlike türü ve kaynağı.
Uyulmadığında:
– Tehlike önleme önlemi(leri).

Burada bir emniyet uyarısı örneği görülmektedir:
•

TEHLİKE! Tahrik ünitesi denetimsiz olarak çalıştığında ezilme tehlikesi vardır.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
– Tahrik ünitesinin enerjisini kesin.
– Tahrik ünitesini yanlışlıkla çalışmaması için emniyete alın.
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Önemli uyarılar
Garanti koşulları

1.3

1

Garanti koşulları
MOVITRAC®-LTP-B dokümantasyonuna uyulması, arızasız bir işletme ve garanti koşullarının yerine getirilebilmesi için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu
doküman dikkatlice okunmalıdır!
Sistem ve işletme sorumlusunun ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan
kişilerin dokümanlara erişebilmelerini ve bunların okunabilecek bir durumda olmasını
sağlayın.

1.4

Sorumsuzluk
Güvenli bir işletim ve öngörülen ürün özellikleri ile güç değerlerine erişilmesi için bu
dokümana uyulması şarttır. Bu dokümana uyulmaması sonucu oluşabilecek kişisel, mal
veya varlık hasarlarından SEW-EURODRIVE sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda
malzeme hatası sorumluluğu kabul edilmez.

1.5

Telif hakkı bildirimi
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Tüm hakları saklıdır.
Her türlü – özet olarak dahi – çoğaltılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve diğer değerlendirme yasaklanmıştır.

1.6

Geçerli olan diğer dokümanlar
Bu doküman MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna ek olarak hazırlanmıştır. Bu dokümanı işletme kılavuzu ile birlikte sadece MOVITRAC® LTP-B için kullanın.

1.7

Ürün adı ve ticari markası
Bu dokümanda kullanılan markalar ve ürün adları ilgili firmaların ticari markaları veya
kayıtlı ticari markalarıdır.
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Cihazın yapısı
MOVITRAC® LTX

2
2

Cihazın yapısı

2.1

MOVITRAC® LTX
Aşağıdaki şekilde servo modül MOVITRAC® LTX gösterilmektedir:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

2.2

Tip tanımı

2.2.1

Etiket örneği

X14 Uygulama bağlantısı
X13 Motor enkoderi bağlantısı
Mandal
Tutma tuşu

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
Üretim durumu
Tip
Sekonder işlevsellik

H = Hiperface

Primer işlevsellik

X = Servo modül

LT opsiyon modülü işareti
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Mekanik montaj
MOVITRAC® LTX'in montajı

3

3

Mekanik montaj
•

UYARI
Motor bağlantılarının LTX modülünün altında kalması olasılığı mevcut olduğundan,
motor kabloları sadece MOVITRAC® LTX modülü takılmadan önce bağlanabilir.

3.1

MOVITRAC® LTX'in montajı
MOVITRAC® LTP-B'yi MOVITRAC® LTX'e dönüştürmek için yapılması gerekenler:
1. LTX slotundaki koruyucu kapağı çıkartın.

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. LTX servo modülünü itina ile içeriye sokun. Kontaklara zarar vermemek için, LTX
modülünü eşit miktarlarda iterek içeriye sokun.

3551073931

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü

9

Mekanik montaj
MOVITRAC® LTX'in çıkartılması

3

3. LTX servo modülünü emniyete almak için tutma düğmesine [1] basın.

[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] Tutma düğmesi
[2] Mandal

3.2

MOVITRAC® LTX'in çıkartılması
LTX servo modülünü çıkartmak için, tırnağı [2] slota doğru bastırarak, tutma mandalını
[1] açın.

[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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Elektriksel montaj
MOVITRAC LTX'in çıkartılması
®

4

4

Elektriksel montaj
Bu bölümde aşağıdaki bağlantıların kablolanması açıklanmaktadır:
•

Ana klemensler

•

Röle klemensleri

•

Motor enkoderi X13

•

Uygulama bağlantısı X14

Ana klemenslerin ve uygulama bağlantısının kablolanmaları tahrik ünitesinin çalışma
moduna bağlıdır.
•

Tuş alanı modu

•

Klemens modu

•

Harici kontrol modu

•

SEW kontrol ünitesi ile çalıştırma

•

Gateway üzerinden çalıştırma

Kablolamanın çalışma moduna uygun olması doğru olarak çalışması için şarttır. Kablolama olanakları bu sebepten farkı bölümler altında tanımlanmaktadır.
Bu bölüm seçilen çalıştırma moduna bağlı olarak, kablolama için bir alt bölüme referans
verdiğinden, önce basit bir devreye alma gerçekleştirilmesi önerilir.
Röle klemensleri ve motor enkoderi için X13 bağlantısı tüm işletme türleri için aynıdır.
Bu nedenle bu iki bağlantı sadece bir defa açıklanmaktadır.
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Elektriksel montaj
Tuş takmı modu için sinyal klemenslerine genel bakış

4
4.1

Tuş takmı modu için sinyal klemenslerine genel bakış

4.1.1

Ana klemensler

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 ve IP55

3614563083

Sinyal klemens bloğunda aşağıdaki sinyal bağlantıları mevcuttur:
İşlev
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (verilen)

Açıklama

+24 V

+24 V referans gerilimi
çıkışı

DI1 – DI3 (maks. 100 mA) etkinleştirme için tanım
Pozitif mantık
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V
"Mantıksal 0" giriş gerilimi aralığı: DC 0 – 2 V
0 V Klemens 7 veya 9'a bağlandığında PLC talebini
yerine getirir.

Klemens Sinyal
No.
1
2

DI1

Enable

3

DI2

bilinmiyor1)

4

DI3

bilinmiyor1)

5

+10 V

bilinmiyor1)

10 V analog giriş tan.
(Pot. besleme +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyeli (pot. beslemesi –)

8

AO1 / DO1

bilinmiyor1)

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

9

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyel

10

AI2 / DI5

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

bilinmiyor1)

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

12

PSE+

Çıkış katı enable

+24 V PSE+ ile bağlanmış olmalıdır

13

PSE–

GND PSE – ile bağlanmış olmalıdır

1) Kablo bağlamayın
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Elektriksel montaj
Tuş takmı modu için sinyal klemenslerine genel bakış

4.1.2

4

Uygulama bağlantısı X14
Klemens
No.

Sinyal

İşlev
P1-17 = 1 (verilen)

Fiş tipi

X14
11)

DI11

bilinmiyor2)

21)

DI12

bilinmiyor2)

1)

DI13

bilinmiyor2)

DI14 /
AI11

bilinmiyor2)

51)

PI1

bilinmiyor2)

61)

/PI1

bilinmiyor2)

71)

PI2

bilinmiyor2)

81)

/PI2

bilinmiyor2)
bilinmiyor2)

3

9

15

1

8

41)

9

A

10

/A

bilinmiyor2)

11

G

bilinmiyor2)

12

/B

bilinmiyor2)

13

Z

bilinmiyor2)

14

/Z

bilinmiyor2)

15

D-Sub 15-pin
(erkek)

0V

1) Klemens bağlantısı parametre ayarlarına bağlıdır
2) Kablo bağlamayın
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Elektriksel montaj
Klemens modu için sinyal klemenslerine genel bakış

4
4.2

Klemens modu için sinyal klemenslerine genel bakış
(Kontrol ünitesi / Gateway olmadan dahili rampa kumandası)

4.2.1

Ana klemensler

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 ve IP55

3616350731

Sinyal klemens bloğunda aşağıdaki sinyal bağlantıları mevcuttur:
Klemens Sinyal
No.

İşlev
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (verilen)

Açıklama

1

+24 V

+24 V referans gerilimi
çıkışı

DI1 – DI3 (maks. 100 mA) etkinleştirme için tanım

2

DI1

Enable

3

DI2

bilinmiyor1)

4

DI3

bilinmiyor1)

Pozitif mantık
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V
"Mantıksal 0" giriş gerilimi aralığı: DC 0 – 2 V
0 V Klemens 7 veya 9'a bağlandığında PLC talebini
yerine getirir.

5

+10 V

+10 V referans gerilimi
çıkışı

10 V analog giriş tan.
(Pot. besleme +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Analog giriş (12 Bit)
Referans hız

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyeli (pot. beslemesi –)

8

AO1 / DO1

bilinmiyor1)

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

9

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyel

10

AI2 / DI5

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

bilinmiyor1)

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

12

PSE+

Çıkış katı enable

+24 V PSE+ ile bağlanmış olmalıdır

13

PSE–

GND PSE – ile bağlanmış olmalıdır

1) Kablo bağlamayın
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Elektriksel montaj
Klemens modu için sinyal klemenslerine genel bakış

4.2.2

4

Uygulama bağlantısı X14
Klemens
No.

Sinyal

İşlev
P1-17 = 1 (verilen)

Fiş tipi

X14

9

15

1

8

11)

DI11

bilinmiyor2)
bilinmiyor2)

21)

DI12

31)

DI13

bilinmiyor2)

41)

DI14 /
AI11

bilinmiyor2)

51)

PI1

bilinmiyor2)

6

1)

/PI1

bilinmiyor2)

7

1)

PI2

bilinmiyor2)

8

1)

/PI2

bilinmiyor2)

9

A

bilinmiyor2)

10

/A

bilinmiyor2)

11

G

bilinmiyor2)

12

/B

bilinmiyor2)

13

Z

bilinmiyor2)

14

/Z

bilinmiyor2)

15

D-Sub 15-pin
(erkek)

0V

1) Klemens bağlantısı parametre ayarlarına bağlıdır
2) Kablo bağlamayın
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Elektriksel montaj
Harici kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

4
4.3

Harici kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

4.3.1

Ana klemensler

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 ve IP55

3614563083

Sinyal klemens bloğunda aşağıdaki sinyal bağlantıları mevcuttur:
İşlev
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (verilen)

Açıklama

+24 V

+24 V referans gerilimi
çıkışı

DI1 – DI3 (maks. 100 mA) etkinleştirme için tanım
Pozitif mantık
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V
"Mantıksal 0" giriş gerilimi aralığı: DC 0 – 2 V
0 V Klemens 7 veya 9'a bağlandığında PLC talebini
yerine getirir.

Klemens Sinyal
No.
1
2

DI1

Enable

3

DI2

bilinmiyor1)

4

DI3

bilinmiyor1)

5

+10 V

bilinmiyor1)

10 V analog giriş tan.
(Pot. besleme +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyeli (pot. beslemesi –)

8

AO1 / DO1

bilinmiyor1)

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

9

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyel

10

AI2 / DI5

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

bilinmiyor1)

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

12

PSE+

Çıkış katı enable

+24 V PSE+ ile bağlanmış olmalıdır

13

PSE–

GND PSE – ile bağlanmış olmalıdır

1) Kablo bağlamayın
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Elektriksel montaj
Harici kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

4.3.2

4

Uygulama bağlantısı X14

±10 V referans
potansiyeli
ve enkoder
simülasyonu

Klemens
No.

Sinyal

İşlev
P1-17 = 5

İşlev
P1-17 = 6

Fiş tipi

X14
11)

DI11

2

1)

3

1)

41)

9

15

1

8

–

Sol limit anahtar

DI12

–

Sağ limit anahtar

DI13

Referans girişi için daha hızlı referans
kamı

DI14 /
AI11

Daha hızlı + –10 V referans hızı sinyal
girişi

51)

PI1

–

61)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

–

D-Sub 15-pin
(erkek)

9

A

Enkoder simülasyonu A çıkışı

10

/A

Enkoder simülasyonu çıkışı /A

11

G

Enkoder simülasyonu B çıkışı

12

/B

Enkoder simülasyonu çıkışı /B

13

Z

Enkoder simülasyonu Z

14

/Z

Enkoder simülasyonu /Z

15

0V

1) Klemens bağlantısı parametre ayarlarına bağlıdır

Arabirim darbe /
yön veya A/B fazı

Klemens

Sinyal

İşlev
P1-17 = 5

İşlev
P1-17 = 6

Fiş tipi

X14
1)

1

DI11

–

21)

DI12

–

3

9

1

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

1)

/PI1

Giriş \Darbe

Giriş \A fazı

71)

PI2

Yön girişi

Giriş B fazı

81)

/PI2

Giriş \Yön

Giriş \B fazı

9

A

bilinmiyor2)

10

/A

bilinmiyor2)

11

G

bilinmiyor2)

12

/B

bilinmiyor2)

13

Z

bilinmiyor2)

14

/Z

bilinmiyor2)

6

15

8

1)

15

Giriş darbesi

Giriş A fazı

D-Sub 15-pin
(erkek)

0V

1) Klemens ataması parametre ayarlarına bağlıdır. Griş RS422 uyumludur, fakat HTL uyumlu değildir (24 V
sinyallerinin bağlanması mümkün değildir). PI1, /PI1, PI2, /PI2 ve 0 V arasındaki maksimum gerilim –10
ile 15 V arasında. Nominal çalışma seviyesi diferansiyel DC ± 6 V ve minimum DC ± 2 V diferansiyel.
2) Kablo bağlamayın

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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Elektriksel montaj
Harici kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

Aşağıdaki şekilde P1-17 parametresi ayarına ve sinyal sırasına bağlı olarak motorun
davranışı gösterilmektedir.
P1-17

Negatif hareket yönü (CCW)

Giriş A/B fazı
P1-17 = 8

[1]

t1

t2

t1

[1]
A

+ 2.5 V

A

Pozitif hareket yönü (CW)
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

Giriş Darbe/Yön
P1-17 = 7

[2]
Darbe
tv

Yön

t1, t2
tv
tON

18

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]

tON

[2]

≥ 2.5 μsn ≥ 2.5 μsn

+ 2.5 V

" low "

[1]

[2]

DARBE

≥ 2.5μsn ≥ 2.5 μsn
+ 2.5 V

+ 2.5 V

" high "
Yön

[2]

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

Gösterilen A veya B sinyalleri A (PI1) ve /A (/PI1) veya B (PI2) ve /B (/PI2) arasındaki sinyallerin /
gerilim değerlerinin sonuçlarıdır.
Gösterilen darbe ve yön dinyalleri Darbe (PI1) ve /Darbe (/PI1) veya Yön (PI2) ve/Yön (/PI2) arasındaki sinyallerin / gerilim değerlerinin sonuçlarıdır.
t1 / t2 ≥ 1,25 ±% 10
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü

Elektriksel montaj
SEW kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

4.4

SEW kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

4.4.1

Ana klemensler

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 ve IP66 Profil 2

AO 2 / DO 2

IP20 ve IP55 Profil 1

4

3616835979

Sinyal klemens bloğunda aşağıdaki sinyal bağlantıları mevcuttur:
Klemens
No.

Sinyal

İşlev
Profil 1

İşlev
Profil 2

Açıklama

P1-12 = otomatik olarak verilir
P1-15 = otomatik olarak verilir
1

+24 V

+24 V referans
gerilimi çıkışı

+24 V referans
gerilimi çıkışı

DI1 – DI3 (maks. 100 mA) etkinleştirme için tanım

2

DI1

Başlat

Başlat

3

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Referans kam

Referans kam

Pozitif mantık
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı:
DC 8 – 30 V
"Mantıksal 0" giriş gerilimi aralığı:
DC 0 – 2 V
0 V Klemens 7 veya 9'a bağlandığında PLC talebini yerine getirir.

5

+10 V

bilinmiyor1)

bilinmiyor1)

10 V analog giriş tan.
(Pot. besleme +, 10 mA maks.,
1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

bilinmiyor1)

Limit anahtar +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referans
potansiyel

0 V referans
potansiyel

0 V referans potansiyeli
(pot. beslemesi –)

8

AO1 / DO1

bilinmiyor1)

bilinmiyor1)

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

9

0V

0 V referans
potansiyel

0 V referans
potansiyel

0 V referans potansiyel

10

AI2 / DI5

bilinmiyor1)

Limit anahtar –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

bilinmiyor1)

bilinmiyor1)

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

12

PSE+

Çıkış katı enable

Çıkış katı enable

+24 V PSE+ ile bağlanmış olmalıdır

13

PSE–

GND PSE – ile bağlanmış olmalıdır

1) Kablo bağlamayın

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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Elektriksel montaj
SEW kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış

4

4.4.2

Uygulama bağlantısı X14

Klemens
No.

Sinyal

İşlev
P1-17 = 1 (verilen)

Fiş tipi

X14
11)

DI11

bilinmiyor2)

21)

DI12

bilinmiyor2)

1)

DI13

Ölçme probu 1

41)

DI14 /
AI11

Ölçme probu 2

51)

PI1

bilinmiyor2)

1)

/PI1

bilinmiyor2)

71)

PI2

bilinmiyor2)

1)

/PI2

bilinmiyor2)

9

A

bilinmiyor2)

10

/A

bilinmiyor2)

11

G

bilinmiyor2)

12

/B

bilinmiyor2)

13

Z

bilinmiyor2)

14

/Z

bilinmiyor2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub 15-pin
(erkek)

0V

1) Klemens bağlantısı parametre ayarlarına bağlıdır
2) Kablo bağlamayın

20

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü

Elektriksel montaj
SEW-Gateway'ler için sinyal klemenslerine genel bakış

4.5

SEW-Gateway'ler için sinyal klemenslerine genel bakış

4.5.1

Ana klemensler

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 ve IP55

3614563083

Sinyal klemens bloğunda aşağıdaki sinyal bağlantıları mevcuttur:
Klemens
No.

Sinyal

İşlev
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (verilen)

Açıklama

1

+24 V

+24 V referans gerilimi
çıkışı

DI1 – DI3 (maks. 100 mA) etkinleştirme için tanım

2

DI1

Enable

3

DI2

bilinmiyor1)

4

DI3

bilinmiyor1)

Pozitif mantık
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V
"Mantıksal 0" giriş gerilimi aralığı: DC 0 – 2 V
0 V Klemens 7 veya 9'a bağlandığında PLC talebini
yerine getirir.

5

+10 V

bilinmiyor1)

10 V analog giriş tan.
(Pot. besleme +, 10 mA maks., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyeli (pot. beslemesi –)

8

AO1 / DO1

bilinmiyor1)

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

9

0V

0 V referans potansiyel

0 V referans potansiyel

10

AI2 / DI5

bilinmiyor1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Mantıksal 1" giriş gerilimi aralığı: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

bilinmiyor1)

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

12

PSE+

Çıkış katı enable

13

PSE–

+24 V PSE+ ile bağlanmış olmalıdır
GND PSE – ile bağlanmış olmalıdır

1) Kablo bağlamayın

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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SEW-Gateway'ler için sinyal klemenslerine genel bakış

4

4.5.2

Uygulama bağlantısı X14

Klemens
No.

Sinyal

İşlev

Fiş tipi
X14

11)

DI11

bilinmiyor2)

21)

DI12

bilinmiyor2)

1)

DI13

bilinmiyor2)

41)

DI14 /
AI11

bilinmiyor2)

51)

PI1

bilinmiyor2)

1)

/PI1

bilinmiyor2)

71)

PI2

bilinmiyor2)

1)

/PI2

bilinmiyor2)

9

A

bilinmiyor2)

10

/A

bilinmiyor2)

11

G

bilinmiyor2)

12

/B

bilinmiyor2)

13

Z

bilinmiyor2)

14

/Z

bilinmiyor2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub 15-pin
(erkek)

0V

1) Klemens bağlantısı parametre ayarlarına bağlıdır
2) Kablo bağlamayın
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X13 ve röle klemenslerine genel bakış

4.6.1

Tüm işletme türleri için röle klemenslerine genel bakış

Röle çıkışı 1
referans potansiyel
Röle çıkışı 1
normalde açık kontak
Röle çıkışı 1
normalde kapalı konak
Röle çıkışı 2
referans potansiyel
Röle çıkışı 2
normalde açık kontak

4.6

4

14

15

16

17

18

3003612555
Klemens
No.

4.6.2

Sinyal

Açıklama

14

Röle çıkışı 1 referans

Röle kontağı (AC 250 V / DC 30 V @ 5 A)

15

Röle çıkışı 1 normalde açık kontak

16

Röle çıkışı 1 normalde kapalı konak

17

Röle çıkışı 2 referansı

18

Röle çıkışı 2 normalde açık kontak

Tüm işletme modları için X13 motor enkoderi bağlantısına genel bakış

İşlev

Klemens
No.

Fiş tipi

X13

15

9

8

1

1

Sinyal izi A (cos +)

2

Sinyal izi B (sin +)

3

bilinmiyor1)

4

DATA+

5

bilinmiyor

6

KTY–

7

bilinmiyor1)

8

DGND

9

Sinyal izi A_N (cos–)

10

Sinyal izi B_N (sin–)

11

bilinmiyor1)

12

DATA–

13

bilinmiyor

14

KTY +

15

Us

D-Sub15-pin
(dişi)

1) Kablo bağlamayın

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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0

5

Devreye alma

5.1

Uygulayıcı arabirimi

5.1.1

Tuş takımı
Her MOVITRAC® LTP-B standart olarak bir tuş takımı ile donatılmıştır, bu sayede ayrıca
bir cihaz kullanılmadan işletme ve ayar yapmak mümkündür.
Tuş takımında aşağıdaki işlevleri içeren 5 tuş bulunur:
Başlat
(Çalıştır)

•
•

Motoru çalıştırır
İki yönlü tuş takımı modu etkinse, dönme yönünü değiştirir

Stopp / Reset

•
•

Motoru durdurur
Bir hatayı onaylar

Navigasyon

•
•
•

Gerçek zamanlı bilgileri gösterir
Parametre ayarlama moduna geçmek veya bu moddan çıkmak için basın ve basılı
olarak tutun
Parametre değişikliklerini kaydeder

Yukarı

•
•

Hızı gerçek zamanlı olarak artırır
Parametre değiştirme modunda parametre değerlerini artırır

Aşağı

•
•

Hızı gerçek zamanlı olarak azaltır
Parametre değiştirme modunda parametre değerlerini azaltır

Parametreler fabrika ayarına sıfırlandığında, tuş takımının "başlat" ve "stop" tuşları
devre dışıdır. Tuş takımının "Başlat>" / "Stop" tuşlarını kullanabilmek için, P1-12 parametresi 1 veya 2 olarak ayarlanmalıdır (bkz. MOVITRAC® LTP-B İşletme Kılavuzu,
Bölüm 1, "Parametre Grubu 1: Standart Parametreler".
Parametre değiştirme menüsüne sadece "Navigasyon" tuşu üzerinden erişilebilir. Parametre değiştirme ve gerçek zaman göstergesi (tahrik ünitesinin işletme durumu / hız)
arasında değiştirmek için, bu tuşa basın (> 1 saniye). Çalışmakta olan tahrik ünitesinin
işletme hızı ve işletme akımı arasında değiştirmek için bu tuşa kısaca (< 1 saniye) basın.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Gösterge
Başlat
Stop / Reset

[4]
[5]
[6]

Navigasyon
Yukarı
Ab

UYARI
Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için, "Yukarıya", "Aşağıya" ve "Stop / Reset" tuşlarına 2 sn'den fazla aynı anda basın, göstergede "P-deF" görünür.
Değişikliği onaylamak ve frekans çeviriciyi sıfırlamak için "Stopp / Reset" tuşuna
yeniden basın.
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5

0

Genişletilmiş tuş kombinasyonları
Fonksiyon

Cihaz görüntüler...

Basın...

Sonuç

Örnek

Parametre gruplarının hızlı olarak
seçilmesi1)

Px-xx

"Navigasyon" +
"Yukarıya" tuşları

Bir sonraki en yüksek
parametre grubu seçilir

•
•
•

Px-xx

"Navigasyon" +
"Aşağıya" tuşları

Bir sonraki en düşük
parametre grubu seçilir

•
•
•

"P1-10" gösterilir
"Navigasyon" + "Yukarıya" tuşlarına basın.
Ekranda şimdi "P2-01" görünür
"P2-26" gösterilir
"Navigasyon" + "Aşağıya" tuşlarına basın.
Ekranda şimdi "P1-01" görünür

En düşük parametre grubunun
seçilmesi

Px-xx

"Yukarıya" + "Aşağıya"
tuşları

Bir gruptaki ilk parametre
seçilir

•
•

Parametreyi en
düşük değere
ayarlayın

Sayısal değer (bir
parametre değerini
değiştirirken)

"Yukarıya" + "Aşağıya"
tuşları

Parametre en düşük
değere ayarlanır

P1-01 değiştirilirken:
• "50.0" gösterilir
• "Yukarıya" + "Aşağıya" tuşlarına
basın
• Ekranda şimdi "0.0" görünür

Bir parametrenin
rakamlarını teker
teker değiştirme

Sayısal değer (bir
parametre değerini
değiştirirken)

"Stop / Reset" +
"Navigasyon" tuşları

Parametrenin rakamları
teker teker değiştirilebilir

P1-10 ayarlanırken:
• "0" gösterilir
• "Stop / Reset" + "Navigasyon"
tuşlarına basın
• Ekranda şimdi "_0" görünür
• "Yukarıya" tuşuna basın
• Ekranda şimdi "10" görünür
• "Stop / Reset" + "Navigasyon"
tuşlarına basın
• Ekranda şimdi "_10" görünür
• "Yukarıya" tuşuna basın
• Ekranda şimdi "110" görünür
vb.

•

"P1-10" gösterilir
"Yukarıya" + "Aşağıya" tuşlarına
basın
Ekranda şimdi "P1-01" görünür

1) Parametre grubuna erişim P1-14 için "101" ayarlanarak etkinleştirilmelidir.

5.1.2

Gösterge
Her tahrik ünitesinde, işlevlerini denetleyen ve parametre ayarı yapılmasını sağlayan
6 veya 7 parçalı bir gösterge mevcuttur.

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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0

5.2

MOVITRAC® LTX için kolay devreye alma
Aşağıdaki şekilde MOVITRAC® LTP-B ile LTX servo modülü takılı olarak ve takılmadan
gösterilmektedir.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

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

26

Şebeke klemensleri
Hızlı yardım
Gösterge
Tuş takımı
Ana klemensler
Röle klemensleri
Motor ve fren kıyıcı bağlantısı

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

Mandal
Tutma tuşu
X14 Uygulama bağlantısı
Motor enkoderi için X13 bağlantısı
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5

0

5.2.1

İşletme türüne bağlı devreye almadan önce yapılması gereken temel kablolama ve ayarlar
•

CMP motoru hazır bir SEW motor kablosu ile motor bağlantı klemensine [7] bağlayın.

•

Bir CMP fren motoru bağlamak istiyorsanız, hazır bir SEW fren motoru kablosu ve bir
BMV tipi fren redresörü kullanın. Fren aşağıdaki bağlantı şemasına göre
bağlanmalıdır.

[6]
PE U

14 15 16 17 18

[7]
V W

(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV
+

DC 24 V

[12]

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

•

Röle klemensleri
Motor ve fren kıyıcı bağlantısı
Entegre edilmiş opsiyonel motorlu fren

Motor enkoderini, hazır bir SEW enkoder kablosu ile LTX cihazın motor enkoderi
bağlantısına X13 [11] bağlayın.

•

UYARI! Yanlışlıkla çalıştığında ezilme tehlikesi vardır.
Frekans çevirici şebekeye bağlandığında motor çalışabilir.
– Seçilen işletme şeklinden bağımsız olarak ana klemenslerin [5] 12 ve 13 kontakları kesilmiş olmalıdır.

•

Frekans çeviriciyişebekeye bağlamak için şebeke klemensleri [1] kullanılmalıdır.

•

Frekans çeviriciyi çalıştırın.

•

Eğer gerekli ise, frekans çeviriciyi tekrar fabrika ayarlarına getirin (bunun için
ekranda "P-def" görüntülenene kadar 5 saniye süre ile "Dur", "Yukarıya" ve "Aşağıya" tuşlarına basın). "Dur" tuşu ile onaylayın.

•

P1-16 parametresinde doğru CMP motorun gösterilip gösterilmediğine bakın.

•

Eğer P1-16 = "in-syn" veya erişim yok ise, motor enkoderinin geçerli bir elektronik tip
plakası yok demektir. Geçerli bir tip plakası yoksa, motor tipi manuel olarak
girilmelidir.
Manuel motor tipi ayarı:
•

P1-16 ile P1-22 arasındaki parametrelere erişmek için P1-14 parametresini "1"
olarak ayarlayın.

•

P1-16 parametresini bağlı olan motor tipine ayarlayın.

•

KTY ile termik motor korumasını etkinleştirmek için P1-18 parametresini "1"
olarak ayarlayın.

•

UYARI
Sadece Smart Servo Package motorları desteklenir.
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•

Otomatik veya manuel olarak doğru motor tipi ayarlandıktan sonra, motorun devreye
alınması tamamlanır.

•

Yüksek bir aşırı yük torku elde etmek için, motorun aşırı yük korumasını "% 250"
olarak ayarlayın.

•

Bir SEW enkoder kablosu kullanıldığında, termik duyar eleman KTY otomatik olarak
bağlanır ve termik motor koruması sağlar.

•

Ana klemenslerin [5] 12 ve 13 kontakları şimdi artık seçilen işletme türüne bağlı
olarak bağlanır. Frekans çevirici bu şekilde etkinleştirilebilir. İşletme türüne bağlı
elektriksel montaj bilgileri için, bkz. Bölüm "Elektriksel Montaj" (→ sayfa 11) veya ilgili
işletme türüne bağlı olarak doğru kablolamanın açıklandığu aşağıdaki bölümlere
bakınız.
– "Tuş takımı modu (P1-12 = 1 veya 2)" (→ sayfa 29)
– "LTP dahilindeki rampa kontrolü için klemens modu (ana ayar) P1-12 = 0"
(→ sayfa 29)
– "Çeşitli kontrol üniteleri ile ağ kurma ve devreye alma (harici kontrol üniteleri ve
SEW kontrol ünitesi)" (→ sayfa 30)

•

UYARI! Elektrik şoku tehlikesi.
Motor veya frekans çevirici etkinleştirildiğinde, yanlış bağlantılar yüksek gerilimlerden dolayı tehlike oluşturabilir.
– Kablolamada şu kontrolleri yerine getirin:

•

•

seçilen işletme türü

•

"Elektriksel Montaj" bölümünde verilen montaj ve kablolama uyarıları

•

"MOVITRAC® LTP-B" işletme kılavuzunun "Elektriksel Montaj" bölümünde
verilen montaj ve kablolama uyarıları

UYARI
Tüm Smart Servo Package motorları frekans çeviricideki standart hız ve konum kontrolü parametre ayarları ile çalıştırılabilir. Basit bir ilk kontrol devresi optimizasyonu
için P1-22 parametresi değiştirilebilir. Parametre P1-22 toplam atalet (Jhar = JYük +
JRedüktör) ile motor ataleti (Jmot / Jbmot) arasındaki ilişkiyi verir.

P1 − 22 =

Jhar
Jmot

Hız ve konum kontrolünde diğer optimizasyon olanakları için, bkz. Bölüm "Çeşitli
işletme türlerindeki kontrol devresi optimizasyonu" (→ sayfa 38).
Motor ataleti ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Smart Servo Package CMP motorların kütle ataletleri" (→ sayfa 56).
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5.2.2

Tuş takımı modu (P1-12 = 1 veya 2)
Tuş takımı modunda çalıştırmak için:
•

Elektriksel montaj işletme türüne bağlı olduğundan, kablolama uyarıları için, bkz.
Bölüm "Tuş takımı modu için sinyal klemenslerine genel bakış" (→ sayfa 12).

•

P1-12’yi "1"e (tek yönlü) veya "2"ye (iki yönlü) ayarlayın.

•

Tahrik ünitesini etkinleştirmek için uygulayıcı klemens bloğundaki 1 ve 2 klemensleri
arasına bir tel köprü veya anahtar bağlayın.

•

Şimdi "Start" tuşuna basın. Tahrik ünitesi 0.0 Hz ile etkinleştirilir.

•

Hızı yükseltmek için "Yukarıya" tuşuna, azaltmak için de "Aşağıya" tuşuna basın.

•

Tahrik ünitesini durdurmak için "Stop/Reset" tuşuna basın.

•

Daha sonra tekrar "Start" tuşuna basıldığında tahrik ünitesi eski hızına döner.
Çift yönlü mod etkinleştirildiğinde (P1-12 = 2), "Başlat" tuşuna basıldığında yön
değiştirilir.

•

UYARI
İstenen hedef hızı ayarlamak için, tahrik ünitesi dururken "Stop/Reset" tuşuna basın.
Daha sonra "Start" tuşuna basıldığında, tahrik ünitesi belirli bir rampa değerinde bu
hıza kadar yükselir.

5.2.3

"LTP dahilindeki rampa kontrolü için klemens modu (ana ayar) P1-12 = 0"
Klemens modunda işletme (temel ayar) için:
•

Elektriksel montaj işletme türüne bağlı olduğundan, kablolama uyarıları için, bkz.
Bölüm "Klemens modu için sinyal klemenslerine genel bakış" (→ sayfa 4).

•

P1-12 "0" olarak ayarlanmış olmalıdır (temel ayar).

•

Uygulayıcı klemens bloğundaki 1 ile 2 klemensleri arasına bir anahtar bağlayın.

•

Klemens 5, 6 ve 7 arasına bir potansiyometre (1 – 10 k) bağlayın, normalde açık
kontak Pin 6'ya bağlanmalıdır.

•

1 ve 2 klemensleri arasında bağlantı kurun ve tahrik ünitesini etkinleştirin.

•

Potansiyometre ile hızı ayarlayın.
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5.2.4

Çeşitli kontrol üniteleri ile ağ kurma ve devreye alma (harici kontrol üniteleri ve SEW kontrol
ünitesi)

SEW kontrol ünitesi modu

startup tools

startup modları

Harici kontrol ünitesi modu

Manuel

Tuş takımı

SEW-Gateway modu

CCU

MOVI-PLC®

Gateway

configurable control unit

Motion-Control kumanda ünitesi

(DFP-UOH...)

Tuş takımı

Tuş takımı

Tuş takımı

MS (Drive Startup)
SD-Kart

Darbe/Yön; ± 10 V
enkoder simülasyonu ile

MS
(Drive Startup)

örn. Bus
Pozisyonlandırma

MS (PLCEditor)

Uygulayıcı
programlayabilir

MS (Gateway Configurator)

Hız kontrolü

9007202885779467

Aşağıdaki bölümlerde harici kontrol üniteleri, SEW kontrol üniteleri ve Gateway modu
açıklanmaktadır.
Harici kontrol
ünitesi modu
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Harici kontrol ünitesi modunda çalıştırmak için:
Motor sınırlarını ayarlayın (tüm harici kontrol ünitesi işletme modları için
geçerlidir):
•

P1-01 parametresini istenen motor hızının (Nmaks [dev/dak]) üst sınırına ayarlayın.
Değerler "Hz" olarak gösterildiğinde, motorun nominal hızını P1-10 parametresinde
bağlı olan motorun nominal hızına bağlayın. DC 10 V mevcut ise, P1-01 ± 10 V ile
analog olarak işletmede erişebilecek olan maksimum hızı oluşturur. (Smart Servo
Package motorlarının tümünde P1-10 4500 dev/dak görülmelidir). Bu parametrenin
tam bir açıklaması için MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna bakın.

•

P1-03 parametresini çıkış frekansının 0'dan 50 Hz'e yükseldiği süreyi saniye olarak
belirleyen, istenen hızlanma rampasına ayarlayın (AccRamp [s]). Smart Servo
Package içinde bulunan 6 kutuplu CMP-motorlar için 3000 dev/dak hızdaki çıkış frekansı, örneğin 150 Hz'dir. Saniyede 3000 dev/dak bir hızlanma rampası belirleyebilmek için, P1-03 0,33 sn olarak ayarlanmalıdır. Bu parametrenin tam bir açıklaması
için MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna bakın.

•

P1-04 parametresini çıkış frekansının 50'dan 0 Hz'e düştüğü süreyi saniye olarak
belirleyen, istenen gecikme/durma rampasına ayarlayın (DecRamp [s]). Burada
yapılması gerekenler de P1-03 parametresinde olduğu gibidir.
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Ana klemens grubundaki analag girişli ±10 V arabirimi ile işletme (tarama çevrimi
= 16 msn)
•

LTX'e özel parametre grubu 8'e erişebilmek için, P1-14 parametresini 201 olarak
ayarlayın.

•

P1-15 parametresini mümkün olan işletme türlerinden birine ayarlayın: 22, 23,
24 veya 25.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P1-15 Dijital Girişler için İşlev
Seçimi, LTX'e Özel Parametreler" (→ sayfa 44). Bu sayede ana klemens grubunun
ilk analog girişinde hız için bir analog istenen değer kullanılabilir.

•

P1-12 parametresini 0 olarak ayarlayın (klemens üzerinden kontrol, varsayılan ayar).

•

Analog giriş kullanıldığında, analog girişteki iki kutuplu giriş için P2-30 parametresini
–10 ile +10 V arasına ayarlayın. Bu parametrenin tam bir açıklaması için
MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna bakın.

•

Parametre P8-01 ile artımsal enkoder simülasyonu için ölçeklendirme katsayısını
ayarlayın.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P8-01 Simülasyonlu Enkoder
Ölçeklendirme" (→ sayfa 49).

•

DİKKAT! Frekans çeviricinin davranışı önceden kestirilemeyebilir.
Ezilme tehlikesi
P1-15 parametresinde işlevler (örn. analog giriş işlevleri) ayarlandığında ve P1-17
parametresinde etkinleştirildiğinde, X14 fişi girişi önceliklidir ve P1-15 parametresi
sinyal bağlantılarının üzerine yazılır veya devre dışı bırakılır.
P1-15 ve P1-17 parametrelerinin X14 klemenslerinin girişleri ile bağlantılı olarak
yanlış kullanılması sonucu kontrol edilemeyen hareketler oluşabilir veya tahrik ünitesinin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
Sinyal klemenslerinin gerekli elektriksel montajı seçilen işletme türüne bağlıdır.
İşletme türüne uygun olmayan bir kablolama sonucu kontrol edilemeyen hareketler
oluşabilir veya tahrik ünitesinin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
– Sinyal klemenslerinin kablolamasını "Harici kontrol ünitesi için sinyal klemenslerine genel bakış" (→ sayfa 16) bölümünde açıklandığı gibi gerçekleştirin ve / veya
mevcut bir kablolamayı bu duruma göre kontrol edin.
– P1-15 ve P1-17 parametreleri ilgili işletme moduna göre ayarlayın.
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LTX servo modülü üzerindeki hızlı analag girişli ±10 V arabirimi ile işletme (tarama
çevrimi = 4 msn)
Servo modül girişleri genelde, sadece referans kamlar veya daha hızlı bir analog giriş
veya bir servo motor kontrol ünitesi gerektiğinde kullanılmalıdır. Bu şekilde darbe/yön
kontrolü veya enkoder girişi işlevi de etkinleştirilir.
•

LTX'e özel parametre grubu 8'e erişebilmek için, P1-14 parametresini 201 olarak
ayarlayın.

•

P1-15 parametresini mümkün olan işletme türlerinden birine ayarlayın: 22, 23, 24
veya 25.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P1-15 Dijital Girişler için İşlev
Seçimi, LTX'e Özel Parametreler" (→ sayfa 44).

•

P1-12 parametresini 0 olarak ayarlayın (klemens üzerinden kontrol, varsayılan ayar).

•

P1-17 parametresini mümkün olan işletme türlerinden birine ayarlayın: 5 veya 6.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P1-17 Smart Servo Modu"
(→ sayfa 47).

•

Analog giriş kullanıldığında, analog girişteki iki kutuplu giriş için P2-30 parametresini
–10 ile +10 V arasına ayarlayın.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna
bakın.

•

Parametre P8-01 ile enkoder simülasyonu için ölçeklendirme katsayısını ayarlayın.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P8-01 Simülasyonlu Enkoder
Ölçeklendirme" (→ sayfa 49).

•

DİKKAT! Frekans çeviricinin davranışı önceden kestirilemeyebilir.
Ezilme tehlikesi
P1-15 parametresinde işlevler (örn. analog giriş işlevleri) ayarlandığında ve P1-17
parametresinde etkinleştirildiğinde, X14 fişi girişi önceliklidir ve P1-15 parametresi
sinyal bağlantılarının üzerine yazılır veya devre dışı bırakılır.
P1-15 ve P1-17 parametrelerinin X14 klemenslerinin girişleri ile bağlantılı olarak
yanlış kullanılması sonucu kontrol edilemeyen hareketler oluşabilir veya tahrik ünitesinin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
Sinyal klemenslerinin gerekli elektriksel montajı seçilen işletme türüne bağlıdır.
İşletme türüne uygun olmayan bir kablolama sonucu kontrol edilemeyen hareketler
oluşabilir veya tahrik ünitesinin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
– Sinyal klemenslerinin kablolamasını "Harici kontrol ünitesi için sinyal klemenslerine genel bakış" (→ sayfa 16) bölümünde açıklandığı gibi gerçekleştirin ve / veya
mevcut bir kablolamayı bu duruma göre kontrol edin.
– P1-15 ve P1-17 parametreleri ilgili işletme moduna göre ayarlayın.
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Darbe/yön işletmesi veya servo modül üzerinde A, /A, B, /B (servo motor kontrol
ünitesi arabirimi) ile işletme
•

DİKKAT! Motor beklenmedik bir şekilde hareket edebilir.
Ezilme tehlikesi
– Servo motorlu tahrik ünitesini etkinleştirmeden önce (P4-01 = 5, PM motor,
pozisyon kontrolü) bir referans çalıştırma gerçekleştirin. Bu şekilde gerçek ve
istenen pozisyonlar dengelenir. Referans çalıştırma yapılmazsa, etkinleştirme
sonucu doğrudan istenmeyen motor hareketleri oluşabilir.
– Adım adım işletme esnasında bir ofset hatası oluşup "Adım adım sinyali" geri alındıktan sonra bu hata konum düzenleyici tarafından işleneceği için, güncel
cihaz işlevi türünde adım adım işletmeyi etkinleştirmeden önce mutlaka
SEW-EURODRIVE ile görüşülmelidir. Bu durumda istenmeyen hareketler oluşabilir.
Adım adım işletme kullanıldığında, ilk etkinleştirme öncesi ofset hatasını sıfırlayın
veya ofset hatasını ve / veya ofset hatası denetimini devre dışı bırakın.

Servo modül girişleri genelde, sadece referans kamlar veya daha hızlı bir analog giriş
veya bir servo motor kontrol ünitesi gerektiğinde kullanılmalıdır. Bu şekilde darbe/yön
kontrolü veya enkoder girişi işlevi de etkinleştirilir.
•

LTX'e özel parametre grubu 8'e erişebilmek için, P1-14 parametresini 201 olarak
ayarlayın.

•

P1-15 parametresini mümkün olan işletme türlerinden birine ayarlayın: 22, 23,
24 veya 25.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P1-15 Dijital Girişler için İşlev
Seçimi, LTX'e Özel Parametreler" (→ sayfa 44).

•

P1-12 parametresini 0 olarak ayarlayın (klemens üzerinden kontrol, varsayılan ayar).

•

Parametre P8-02 ile bir motor devrini gösteren giriş darbeleri için ölçeklendirme katsayısını ayarlayın.
Bu parametre tam olarak "P8-02 Giriş darbeleri/yön A/B fazı girişi için darbe/devir"
bölümüne bakın (→ sayfa 49).

•

P4-01 parametresini 5 (PM motor, position control) olarak ayarlayın.

•

P1-17 parametresini mümkün olan işletme türlerinden birine ayarlayın: 7 veya 8.
Bu parametrenin tam bir açıklaması için, bkz. Bölüm "P1-17 Smart Servo Modu"
(→ sayfa 47).
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•

DİKKAT! Frekans çeviricinin davranışı önceden kestirilemeyebilir.
Ezilme tehlikesi
P1-15 parametresinde işlevler (örn. analog giriş işlevleri) ayarlandığında ve P1-17
parametresinde etkinleştirildiğinde, X14 fişi girişi önceliklidir ve P1-15 parametresi
sinyal bağlantılarının üzerine yazılır veya devre dışı bırakılır.
P1-15 ve P1-17 parametrelerinin X14 klemenslerinin girişleri ile bağlantılı olarak
yanlış kullanılması sonucu kontrol edilemeyen hareketler oluşabilir veya tahrik ünitesinin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
Sinyal klemenslerinin gerekli elektriksel montajı seçilen işletme türüne bağlıdır.
İşletme türüne uygun olmayan bir kablolama sonucu kontrol edilemeyen hareketler
oluşabilir veya tahrik ünitesinin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
– Sinyal klemenslerinin kablolamasını "Harici kontrol ünitesi için sinyal klemenslerine genel bakış" (→ sayfa 16) bölümünde açıklandığı gibi gerçekleştirin ve / veya
mevcut bir kablolamayı bu duruma göre kontrol edin.
– P1-15 ve P1-17 parametreleri ilgili işletme moduna göre ayarlayın.

•

UYARI! Elektrik şoku tehlikesi.
Motor veya frekans çevirici etkinleştirildiğinde, yanlış bağlantılar yüksek gerilimlerden dolayı tehlike oluşturabilir.
– Kablolamada şu kontrolleri yerine getirin:

•

•

seçilen işletme türü

•

"Elektriksel Montaj" bölümünde verilen montaj ve kablolama uyarıları

•

"MOVITRAC® LTP-B" işletme kılavuzunun "Elektriksel Montaj" bölümünde
verilen montaj ve kablolama uyarıları

UYARI
Tahrik ünitesinin ayarlanması ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. bölüm "Gateway modu
üzerinden kontrol devresi optimizasyonu" (→ sayfa 42).
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SEW kontrol
ünitesi modu

CCU veya MOVI-PLC® ile bir SEW kontrol ünitesinde işletme için ("Drive Startup"
asistanı yardımı ile ayarlama):
•

P1-19 parametresinde istenen tahrik ünitesi adresini ayarlayın (1 – 63).

•

P1-20 parametresinde istenen baud hızını ayarlayın (125, 250, 500, 1000 kBaud).
CCU işletmesi için baud hızı 500 kBaud olarak ayarlanmalıdır.

•

Bu iki parametrenin tam bir açıklaması için MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna
bakın.

•

MOVITOOLS® MotionStudio ağ görünümünde SEW kontrol ünitesine bağlı olan LTX
frekans çevirici görünmektedir. Sağ tıklayarak bağlam menüsünü açın ve "DriveStartUpLTX" menü noktasını seçin. MOVITOOLS® MotionStudio ile ağı tarayın.

•

Yönergeleri takip ederek MOVITOOLS® MotionStudio "Drive Startup" yazılımındaki
gerekli ayarları yapın.

•

DİKKAT Elektriksel montaj işletme türüne bağlı olduğundan, kablolama uyarıları için,
bkz. Bölüm "SEW kontrol üniteleri için sinyal klemenslerine genel bakış"
(→ sayfa 19).

•

UYARI! Elektrik şoku tehlikesi.
Motor veya frekans çevirici etkinleştirildiğinde, yanlış bağlantılar yüksek gerilimlerden dolayı tehlike oluşturabilir.
– Kablolamada şu kontrolleri yerine getirin:

•

•

seçilen işletme türü

•

"Elektriksel Montaj" bölümünde verilen montaj ve kablolama uyarıları

•

"MOVITRAC® LTP-B" işletme kılavuzunun "Elektriksel Montaj" bölümünde
verilen montaj ve kablolama uyarıları

UYARI
Tahrik ünitesinin ayarlanması ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Gateway işletmesi için kontrol sistemi optimizasyonu" (→ sayfa 42).
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SEW Gateway
modu

Doğrudan bir fieldbus bağlantısı (Gateway üzerinden) ile işletme için:
Motor sınırlarının ayarlanması
Aşağıdaki parametrelerin tam bir açıklaması için MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna bakın.
•

P1-01 parametresini istenen motor hızının (Nmaks [dev/dak]) üst sınırına ayarlayın.
Değerler "Hz" olarak gösterildiğinde, motorun nominal hızını P1-10 parametresinde
bağlı olan motorun nominal hızına bağlayın. P1-01 ile Gateway modunda erişilebilecek maksimum hız da gösterilir. Ölçeklendirme: P-01'de ayarlandığı gibi maksimum hızın 0 x 4000 = %100'ü. 0x4000 üzerindeki veya 0xC000 altındaki değerler
0x4000 / 0xC000 ile sınırlandırılır. (Smart Servo Package içindeki diğer tüm motorlarda P1-10 4500 dev/dak göstermelidir).

•

P1-03 parametresini çıkış frekansının 0'dan 50 Hz'e yükseldiği süreyi saniye olarak
belirleyen, istenen hızlanma rampasına ayarlayın (AccRamp [s]). Smart Servo
Package içinde bulunan 6 kutuplu CMP-motorlar için 3000 dev/dak hızdaki çıkış frekansı, örneğin 150 Hz'dir. 3000 dev/dak/san'lik bir hızlanma rampası için P1-03
0,33 sn olarak ayarlanmalıdır.

•

P1-04 parametresini çıkış frekansının 50'den 0 Hz'e düştüğü süreyi saniye olarak
belirleyen, istenen gecikme/durma rampasına ayarlayın (DecRamp [s]). Ölçeklendirme örneği için, bkz. P1-03 (yukarıda).

Kontrol kaynağının ayarlanması
•

P1-12 parametresini "5" olarak ayarlayın, yani SBus MOVILINK® ve bu sayede
Gateway üzerinden kontrol. Bu parametrenin tam bir açıklaması için MOVITRAC®
LTP-B işletme kılavuzuna bakın.

İletişim parametrelerin ayarlanması
Aşağıdaki parametrelerin tam bir açıklaması için MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzuna bakın.
•

Genişletilmiş parametre erişimi için P1-14 parametresini "101" olarak ayarlayın.

•

P5-01 parametresinde istenen tahrik ünitesi adresini ayarlayın (1 – 63).

•

P5-02 parametresinde istenen baud hızını ayarlayın (125, 250, 500 veya
1000 kBaud). Gateway modunda bu parametre "500 kBaud" olarak ayarlanmalıdır.

•

P5-05 parametresini istenen "İletişim kesintisi yanıtına" ayarlayın.
– 0 = Hata ve kendiliğinden kapanma
1 = Hata ve bir rampa boyunca durma
2 = bir rampa boyunca durma, hata değil
3 = Önceden ayarlanan hız 8
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•

P5-06 parametresini istenen "İletişim kesintisi süre denetimine" ayarlayın (0.0 – 1.0
– 5.0 sn). Böylece frekans çeviricinin tamamlandığında P5-05'te ayarlanmış olan
reaksiyonu göstermesi için geçecek olan zamanı saniye olarak belirlenir. Burada
"0,0 sn" ayarlandığında, iletişim kesilse dahi, frekans çevirici gerçek hızını kaybetmez.

•

P5-07 ile bir "harici veya dahili" rampa kullanımı ayarlayın. Bu parametre ile dahili
veya harici rampa kontrolü etkinleştirilir. Etkinleştirildiğinde, frekans çevirici
MOVILINK®-işlem verileri tarafından belirlenen harici rampaları (PO3) takip eder.
(0 = Kapalı, 1 = Etkin).

•

DİKKAT Elektriksel montaj işletme türüne bağlı olduğundan, kablolama uyarıları için,
bkz. Bölüm "SEW Gateway için sinyal klemenslerine genel bakış" (→ sayfa 21).
UYARI! Elektrik şoku tehlikesi.

•

Motor veya frekans çevirici etkinleştirildiğinde, yanlış bağlantılar yüksek gerilimlerden dolayı tehlike oluşturabilir.
– Kablolamada şu kontrolleri yerine getirin:

•

•

seçilen işletme türü

•

"Elektriksel Montaj" bölümünde verilen montaj ve kablolama uyarıları

•

"MOVITRAC® LTP-B" işletme kılavuzunun "Elektriksel Montaj" bölümünde
verilen montaj ve kablolama uyarıları

UYARI
Tahrik ünitesinin ayarlanması ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Gateway işletmesi için kontrol sistemi optimizasyonu" (→ sayfa 42).

5.3

Yazılım

5.3.1

Modbus kontrolü
LTX modülü kullanıldığında modbus kontrolü mümkün değildir.
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5.4

Çeşitli işletme türlerinde kontrol devresi optimizasyonu

5.4.1

Harici kontrol ünitelerindeki kontrol devresi optimizasyonu

±10 V referans
potansiyeli
ve enkoder
simülasyonu

Hız kontrolü ayarları
P1-22 ile motorun kontrol davranışını optimize edebilirsiniz. Parametre P1-22 toplam
atalet (Jhar = JYük + JRedüktör) ile motor ataleti (Jmot veya Jb mot) arasındaki ilişkiyi verir.

P1 − 22 =
•

Jhar
Jmot

UYARI
Motor ataleti ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Smart Servo Package CMP motorların kütle ataletleri" (→ sayfa 56).

Kontrol hassasiyeti tam değilse, gerginlik değeri (P1-21) optimize edilebilir. Parametrenin gerginliği (P1-22) hız kontrolü parametrelerini (P4-03, P4-04) birbirlerine uygun bir
ilişkiye getirir. Çoğu uygulamada P4-03 veya P4-04 parametresinin ayrıca optimize edilmesine gerek yoktur.

Referans hız

-

Hız kontrol devresi
P1-22 = Jhar / Jmot
P1-21 = Gerginlik

-

Hızlanma

Gerçek hız
(Hiperface türevi)

3626204555

Enkoder simülasyonu

Enkoder simülasyonu ölçeklendirme
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Gerçek konum (Hiperface)

3626278155
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0

Arabirim darbe
/yön (A/B fazı)

Hız kontrolü ayarı
P1-22 ile motorun kontrol davranışını optimize edebilirsiniz. Parametre P1-22 toplam
atalet (Jhar = JYük + JRedüktör) ile motor ataleti (Jmot veya Jb mot) arasındaki ilişkiyi verir.

P1 − 22 =
•

Jhar
Jmot

UYARI
Motor ataleti ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Smart Servo Package CMP motorların kütle ataletleri" (→ sayfa 56).

Kontrol hassasiyeti tam değilse, gerginlik değeri (P1-21) optimizeedilebilir. Parametrenin gerginliği (P1-22) hız kontrolü parametrelerini (P4-03, P4-04) birbirlerine uygun bir
ilişkiye getirir. Çoğu uygulamada P4-03 veya P4-04 parametresinin ayrıca optimize edilmesine gerek yoktur.

Referans hız

Hız kontrol devresi
P1-22 = Jhar / Jmot
P1-21 = Gerginlik

-

-

Hızlanma

Gerçek hız
(Hiperface türevi)

3626204555

Konum kontrolü ayarı
Darbe/yön ve A/B enkoder sinyalleri için konum kontrolü (P4-01 = 5) etkinleştirilmelidir.
Konum kontrolü Görev (1 msn görev hızı)
P4-01 = 5 PM Motor konumu kontrolü
Türev

Türev
Hız ön
kontrolü

Adım/Yön veya
A/B fazı enkoderi

Ölçeklendirme:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
2 adımlarla

-

Gerçek konum
(Hiperface)

Konum kontrolü
P8-06 = 1%

+

İleri besleme
gecikmesi

Referans hız

-

Hız kontrolü

-

Hızlanma

Gerçek hız
(Hiperface türevi)

3626206475
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5.4.2

SEW kontrol ünitelerindeki kontrol devresi optimizasyonu
Kontrol ünitesi ayarı
P1-22 ile motorun kontrol davranışını optimize edebilirsiniz. Parametre P1-22 toplam
atalet (Jhar = JYük + JRedüktör) ile motor ataleti (Jmot veya Jb mot) arasındaki ilişkiyi verir.

P1 − 22 =
•

Jhar
Jmot

UYARI
Motor ataleti ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Smart Servo Package CMP motorların kütle ataletleri" (→ sayfa 56).

Kontrol hassasiyeti tam değilse, gerginlik değeri (P1-21) optimizeedilebilir. Parametrenin gerginliği (P1-22) hız kontrolü parametrelerini (P4-03, P4-04) birbirlerine uygun bir
ilişkiye getirir. Çoğu uygulamada P4-03 veya P4-04 parametresinin ayrıca optimize edilmesine gerek yoktur.

Konum kontrolü Görev (1 msn görev hızı)

Türev

Türev

Hız ön
kontrolü
SBus pozisyon
değeri her 5 - 15 msn

-

Gerçek konum
(Hiperface)

Pozisyon kontrolü
P8-06 = 1%

+

Referans hız

İleri besleme
gecikmesi

-

Hız kontrol devresi
P1-22 = Jhar / Jmot
P1-21 = Gerginlik

-

Hızlanma

Gerçek hız
(Hiperface türevi)

3626208395
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ayarı
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5.4.3

Gateway modu için kontrol devresi optimizasyonu
Hız kontrolü ayarı
P1-22 ile motorun kontrol davranışını optimize edebilirsiniz. Parametre P1-22 toplam
atalet (Jhar = JYük + JRedüktör) ile motor ataleti (Jmot veya Jb mot) arasındaki ilişkiyi verir.

P1 − 22 =
•

Jhar
Jmot

UYARI
Motor ataleti ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Smart Servo Package CMP motorların kütle ataletleri" (→ sayfa 56).

Kontrol hassasiyeti tam değilse, gerginlik değeri (P1-21) optimizeedilebilir. Parametrenin gerginliği (P1-22) hız kontrolü parametrelerini (P4-03, P4-04) birbirlerine uygun bir
ilişkiye getirir. Çoğu uygulamada P4-03 veya P4-04 parametresinin ayrıca optimize edilmesine gerek yoktur.

Referans hız

-

Hız kontrol devresi
P1-22 = Jhar / Jmot
P1-21 = Gerginlik

-

Hızlanma

Gerçek hız
(Hiperface türevi)

3626204555
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P Hz

Parametre
Bu bölüm LTX parametrelerini tanımlamaktadır. MOVITRAC® LTP-B işletme kılavuzundaki parametre tanımlamalarına da bakın. Burada tanımlanan parametreler
MOVITRAC® LTP-B parametrelerine ek olarak verilmektedir. Burada ayrıca,
MOVITRAC® LTX modülü kullanıldığında değişen parametreler de açıklanmaktadır.
Fabrika ayarları altları çizilerek vurgulanmıştır.

6.1

LTX'e özel parametreler (Seviye 1)

Parametre

Açıklama

Bölge

Varsayılan

Açıklama

P1-16

Motor tipi

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

Motor ayarı için (CMP ve MOVIGEAR®). LTX
enkoder kartı üzerinden Hiperface® enkoder
bilgileri okunduğunda, bu parametre otomatik
olarak ayarlanır.
Bir daimi mıknatıslı motor bağlandığında ve
frekans çevirici ile işletildiğinde, P1-16 değiştirilmemelidir. Bu durumda motor tipi P4-01
tarafından belirlenir (otomatik ayar "AutoTune" gereklidir).

P1-17

Servo modül I/O
işlev seçimi

0–6

1

Servomodül I/0 işlevini belirler.
Bkz. Bölüm "P1-17 Smart-Servo-Betrieb".

P1-18

Motor termistörü
seçimi

0

Etkin değil

0

1

KTY

KTY'li termik motor korunmasının
etkinleştirilmesi

P1-19

Frekans çevirici
adresi

0 – 125

1

Global frekans çevirici adresinin ayarlanması
(P5-01'in yansıma parametresi.)

P1-20

Sbus baud hızı

125, 250, 500, 1000 kBaud

500 kBaud

Beklenen SBus baud hızı ayarı.
(P5-02'in yansıma parametresi.)

P1-21

Gerginlik
(stiffness)

0

0

Rezerve edildi

P1-22

Yük ataleti
(load inertia)

0 – 400

10

Motor ile bağlı olan yük arasındaki atalet oranı
burada frekans çeviriciye verilebilir. Bu değer
normal olarak standart değer 10'a ayarlanmış
olarak kalabilir. Frekans çeviricinin kontrol
algoritmasından CMP/PM motorların ön
kontrol değeri olarak kullanılır ve yükün hızlanması için optimum tork / optimum akım değeri
olarak sunulur. Bu sebepten atalet oranı tam
olarak ayarlandığında, sistemin dinamizmi ve
yanıt davranışı da değişir.
Kapalı bir kontrol devresinde bu değerin
hesaplanması:

P1-22 =

Jtoplam yük

105
x

s2
M0motor
Bu değer bilinmiyorsa, ön ayar olan "10" değerini değiştirmeyin.
1) Sadece 400 V tahrik üniteleri
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P1-14 Genişletilmiş parametre erişimi

P Hz

P1-14 Genişletilmiş parametre erişimi
Giriş aralığı: 0 – 30000
Bu parametre ile standart parametrelerin dışındaki parametre gruplarına (Parametre
P1-01 – P1-15) erişim sağlanır. Aşağıda verilen değerler geçerli ise, erişim mümkündür.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15 Dijital giriş işlev seçimi, LTX'e özel parametreler
Giriş aralığı: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 ve 25 sadece MOVITRAC®-LTX modülü için öngörülmüştür. Sadece
harici bir PLC kullanıldığında kullanılmaları önerilir. Bu durumda klemens kontrolü
gereklidir (P1-12 = 0).
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P1-15

Dijital giriş 1

Dijital giriş 2

Dijital giriş 3

Analog giriş 1

Analog giriş 2

1

O: Denetleyici kilidi
C: Enable

O: İleriye
C: Geriye

O: Seçilen istenen hız
C: Önceden ayarlanan
hız 1, 2

Hız ref. analog 1

O: Önceden ayarlanan hız 1
C: Önceden ayarlanan hız 2

22

O: Normal işletme
C: Referans kam

O: Normal işletme
C: Adım adım hızı +

O: Normal işletme
C: Adım adım hızı –

İstenen hız değeri

O: Normal işletme
C: Referans çalıştırma
başlangıcı

23

O: Normal işletme
C: Referans kam

O: Limit anahtar +
C: Normal işletme

O: Limit anahtar –
C: Normal işletme

İstenen hız değeri

O: Normal işletme
C: Referans çalıştırma
başlangıcı

24

O: Denetleyici kilidi
C: Enable

O: Normal işletme
C: Adım adım hızı +

O: Normal işletme
C: Adım adım hızı –

İstenen hız değeri

O: Normal işletme
C: Referans kam

25

O: Denetleyici kilidi
C: Enable

O: Limit anahtar +
C: Normal işletme

O: Limit anahtar –
C: Normal işletme

İstenen hız değeri

O: Normal işletme
C: Referans kam
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•

P1-15 parametresinde ayaralnmış olan bir işlev P1-17 (servo modül girişi) parametresinde de ayarlanırsa, servo modül girişi önceliklidir ve P1-15 işlevi devre dışı
bırakılır.

•

P1-15'te etkinleştirme/kontrol ünitesi devre dışı bırakma ayarlanmadığında (P1-15 =
22 veya 23), son kat kapatma girişi tarafından kontrol edilir. Kapatma sinyali işletme
esnasında geri alınırsa, MOVITRAC®-LTX kendiliğinden yavaşlayarak durur.

•

Bir Gateway kullanıldığında, kontrol ünitesi SBus MOVILINK® protokolü üzerinden
öncelik alır (P1-12 = 5).

•

Bir servo modül bağlı değilse, referans modu devre dışı bırakılır.

•

SEW-EURODRIVE kontrol üniteleri ile çalıştırıldığında, girişler "Drive Startup" yazılımı ile aşağıdaki gibi ayarlanır.
Dijital giriş Profil 1

Dijital giriş Profil 2

STO

/controller inhibit

DI01

Enable

DI02

Reset

DI03

Referans kam

STO

/controller inhibit

DI01

Enable

DI02

Reset

DI03

Referans kam

DI04

/Donanım limit anahtarları +

DI05

/Donanım limit anahtarları –
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P1-16 Motor tipi
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P1-16 Motor tipi
Motor tipi ayarı
Gösterge değeri

Motor tipi

Açıklama

Endüksiyon motoru

Standart ayar. Diğer seçim olanakları uygun değilse,
değiştirmeyin.
P4-01 parametresinde endüksiyon motorunu veya
daimi mıknatıslı motoru seçin.

Belirsiz servo motor

Belirsiz servo motor. Devreye alma esnasında özel
servo parametreleri ayarlanmalıdır. (Bkz. Bölüm
5.2.1). Bu durumda P4-01 PM-motor düzenlemesi
olarak ayarlanmalıdır.
Ön ayarlı SEW-EURODRIVE CMP motorları. Bu
motor tipleri seçildiğinde, motora ait özel parametreler
otomatik olarak ayarlanır. Aşırı yüklenme davranışı
60 sn için % 200 ve 2 sn için % 250 olarak ayarlanır.

CMP40M
Frenli CMP40M
CMP50S
Frenli CMP50S
CMP50M
Frenli CMP50M
CMP50L
Frenli CMP50L
CMP63S
Frenli CMP63S
CMP63M
Frenli CMP63M
CMP63L
Frenli CMP63L
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

MOVIGEAR® ile çalışma için seçim. Uygun boyutu
seçin. Gerekli tüm parametreler otomatik olarak ayarlanır. Bu durumda aşırı yüklenme anma akım değerinin % 300'üdür.

LTP-B çalıştırıldıktan sonra, LTX enkoder kartı üzerinden Hiperface® enkoder bilgileri
okunduğunda, bu parametre otomatik olarak ayarlanır. Enkoder bilgileri bir Smart-Servo
paketine ait bir motorun bilgilerini gösteriyorsa, uygundur.
Bir daimi mıknatıslı motor bağlandığında ve enkoder geri bildirimi olmadan işletildiğinde,
P1-16 değiştirilmemelidir. Bu durumda motor tipi P4-01 tarafından belirlenir (otomatik
ayar "Auto-Tune" gereklidir).
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P1-17 Smart-Servo modu
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P1-17 Smart-Servo modu
P1-17 parametresi MOVITRAC® LTX modülü ile birlikte kullanılır.

P1-17

Dijital giriş 11

Dijital giriş 12

DI 11

Dijital giriş 13

Darbe girişi 1
PI1

Darbe girişi 2

DI13

DI14 / AI11

1

–

–

O: Normal işletme
C: Ölçme probu 1

O: Normal işletme
C: Ölçme probu 2

–

–

2

O: Limit anahtar +
C: Normal işletme

O: Limit anahtar –
C: Normal işletme

O: Normal işletme
C: Ölçme probu 1

O: Normal işletme
C: Ölçme probu 2

–

–

3

–

–

O: Normal işletme
C: Referans kam

O: Normal işletme
C: Ölçme probu 2

–

–

4

O: Limit anahtar +
C: Normal işletme

O: Limit anahtar –
C: Normal işletme

O: Normal işletme
C: Referans kam

O: Normal işletme
C: Ölçme probu 2

–

–

5

–

–

O: Normal işletme
C: Referans kam

Daha hızlı analog
giriş (hız referansı)

–

–

6

O: Limit anahtar +
C: Normal işletme

O: Limit anahtar –
C: Normal işletme

O: Normal işletme
C: Referans kam

Daha hızlı analog
giriş (hız referansı)

–

–

7

–

–

–

–

Darbe

\Darbe

Yön

\Yön

8

–

–

–

–

A fazı

\A fazı

B faz

\B fazı

6.6

DI12

Dijital giriş 14 /
Analog giriş 11

\PI1

PI2

\PI2

•

P1-15 parametresinde ayaralnmış olan bir işlev P1-17 (servo modül girişi) parametresinde de ayarlanırsa, servo modül girişi önceliklidir ve P1-15 işlevi devre dışı
bırakılır.

•

SEW kontrol üniteleri (P1-12 = 8) veya Gateway'ler (P1-12 = 5) kullanıldığında,
analog girişin etkisi yoktur.

•

Ölçme probu sadece SEW kontrol ünitesi kullanıldığında çalışır.

P1-21 Gerginlik (stiffness)
Giriş aralığı: 0.50 – 1.00 – 2.00
Kontrol hassasiyeti yeterli değilse, önce P1-22'yi (yük ataleti) en iyi değere ayarlayın.
Daha sonra da yük girişim değişkenleri P1-21 Gerginlik parametresi ile ayarlanabilir.
Parametrenin gerginliği (P1-21) hız kontrolü parametrelerini (P4-03, P4-04) birbirlerine
uygun bir ilişkiye getirir. Çoğu uygulamada P4-03 veya P4-04 parametresinin ayrıca
optimize edilmesine gerek yoktur.
P1-22 parametresi verildiğinde, daima P4-03 ve P4-04 parametreleri de otomatik olarak
verilir.

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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P1-22 Motor yükü ataleti

P Hz

P1-22 Motor yükü ataleti
Giriş aralığı: 0.0 – 1.0 – 30.0
Motor ile bağlı olan yük arasındaki atalet oranı burada frekans çeviriciye verilebilir. Bu
değer normal olarak standart değer 1.0'a ayarlanmış olarak kalabilir. Frekans çeviricinin
kontrol algoritmasından CMP/PM motorların ön kontrol değeri olarak kullanılır ve yükün
hızlanması için optimum tork / optimum akım değeri olarak sunulur. Bu sebepten atalet
oranı tam olarak ayarlandığında, sistemin dinamizmi ve yanıt davranışı da değişir.
Kapalı bir kontrol devresinde bu değerin hesaplanması:

P1 − 22 =

Jhar
Jmot

Bu değer bilinmiyorsa, "1.0" değerini (ön ayar) değiştirmeyin.
•

Jhar = Yük ataleti + redüktörün, kavramaların, konik dişlilerin vb. motor miline etki
eden ataletleri.

•

Jmot = Frenli veya frensiz motor ataleti

•

UYARI
Motor ataleti ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. Bölüm "Smart Servo Package CMP motorların kütle ataletleri" (→ sayfa 56).

6.8

P2-01 Önceden ayarlanan hız 1
Giriş aralığı: –P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Ayrıca adım adım işletme + ve adım adım işletme – hızı olarak da kullanılır.

6.9

P2-05 Önceden ayarlanan hız 5
Giriş aralığı: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Referans çalıştırma hızı olarak da kullanılır.

6.10

P2-06 Önceden ayarlanan hız 6
Giriş aralığı: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Referans çalıştırma serbest hareket hızı olarak da kullanılır.

6.11

P2-21 Ölçeklendirme katsayısı göstergesi
Giriş aralığı: –30000 – 0.000 – 30000
Motorun dönme yönünü değiştirmeyi etkinleştirmek için, P2-21'i negatif bir değere
ayarlayın. Motorun dönme yönü SEW-Controller tarafından okunur ve burada gerçekleştirilir. Bu sebepten, SEW-Controller bu parametre değiştirildikten sonra yeniden
çalıştırılmalıdır.
Harici kontrol ünitelerinde dönme yönü istenen değer bağlantısı ve kullanılan artımsal
enkoder simülasyonu değiştirilerek gerçekleştirilebilir.
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LTX işlev parametreleri seti (Seviye 3)
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LTX işlev parametreleri seti (Seviye 3)

6.12.1 P8-01 Simüle edilen enkoder ölçeklendirmesi
Giriş aralığı: 1, 2, 4, 8
P8-01 × Her motor devri için enkoder sinyali periyotları = Her motor devri için çıkış
periyotları
P8-01 = 1'de her devir için simüle edilen enkoder darbeleri doğrudan enkoder sistemine
eşittir (xx0H = 128 Imp; xx1H = 1024 Imp). Ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm "Hız kontrolü
ayarı" (→ sayfa 38).
6.12.2 P8-02 Giriş darbesi/Yön A/B fazı girişi için devir/darbe
Giriş aralığı: 4, 8 – 32768, 65536
LTX modül girişi X14'deki motor devri/darbe sayısı çevrimi P8-02 tarafından belirlenir.
Giriş sinyalinin pozitif ve negatif kenarları bir artım olarak işlenir. Gelen darbeler doğrudan konum kontrolüne akar. Bkz. Bölüm "Konum kontrolü ayarı" (→ sayfa 39).
Örnek:
P8-01 "1" ve P8-02 "256" olarak ayarlandığında, master simülasyon çıkışı ile slave
tahrik ünitesi darbe girişi arasında donanım kablolamalı bir 1:1 master-slave pozisyon
bağlantısı hazırlanır. Master motor bunun için bir xK0H enkodere sahip olmalıdır. Slave
motor herhangi bir enkodere sahip olabilir.
6.12.3 P8-03 / P8-04 Ofset hatası için tetikleme eşiği
Giriş aralığı: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Giriş aralığı: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02'de bir ofset hatası için tetikleme eşiği mevcuttur. Ofset hatası doğrudan konum
regülatöründen önce hesaplanır. Ofset hatasını devre dışı bırakmak için P8-03 ve P8-04
değerlerini "0" olarak ayarlayın.
Ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm "Konum kontrolü ayarı" (→ sayfa 39).
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LTX işlev parametreleri seti (Seviye 3)

P Hz
P8-05 Referans çalıştırma
Giriş aralığı: 0, 1, 2 – 6, 7
Referans hareketin amacı, tahrik ünitesini ve bunun konum verilerini makine yapısına
referanslamak / uyumunu sağlamaktır. Bir referans çalıştırmada tahrik ünitesinin gerçek
sıfır noktası tespit edilir. Bu değer ile konumlandırma için gerekli olan hatlar tanımlanır.
P8-05 parametresinde referans çalıştırma modu ile ayarlanmış olan referans pozisyon
bulunur.
P8-05 Referans çalıştırma
0

Sadece tahrik ünitesi etkinleştirilerek referans çalıştırma mümkün değildir

1

Negatif hareket yönünde sıfır darbe

2

Pozitif hareket yönünde sıfır darbe

3

Negatif hareket yönü referans kamının sonu

4

Pozitif hareket yönü referans kamının sonu

5

Sadece tahrik ünitesi etkinleştirmeden referans
çalıştırma mümkün değildir

6

Sabit dayanak, pozitif hareket yönü

7

Sabit dayanak, negatif hareket yönü

Referans çalıştırma üzerinden bulunanreferans noktasındanyola çıkarak, Referans
ofset P8-11 / P8-12 ile makine sıfır noktası kaydırılabilir.
Referans çalıştırma esnasında bir donanım limit anahtarına ulaşıldığında ve de referans
noktası henüz bulunamadı ise, tahrik dönerek referans hareketini öbür yönde sürdürür.
Hiperface® mutlak değer enkoderlerinde "referanslandı" durumu daima geçerlidir ve bu
sadece bir referans hareketinde sıfırlanır. Hareket yarıda kesilirse durum "referanslanmadı" olarak kalır.
Referans kamı ile mi, ya da sıfır darbe ile mi referanslama yapılacağına karar verirken
aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
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•

Motor değiştirildiğinde sıfır darbe de kayar.

•

Referans kamı, yaşlanma veya yıpranmadan ya da anahtar histerisi nedeniyle hassasiyetini kaybedebilir.
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"Referans çalışma tipleri" şekillerindeki sembollerin açıklaması
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Referans noktası
Makine sıfır noktası
Referans kam
Donanım limit anahtarları
Sabit dayanak

Sadece tahrik ünitesi etkinleştirilerek referans çalıştırma mümkün değildir

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Durma
P8-11 / P8-12 Referans ofset

Gerçek pozisyon referans noktası olarak kullanılır. Mutlak değer enkoderlerinde veya
hareketsiz referanslandırma gereken hareket ünitelerinde bu tip referans çalıştırma
yararlı olabilir. Bu şekilde, örneğin tahrik ünitesi makinenin sıfır noktasında isei bir aksın
pozisyonu "Sıfır" olarak ayarlanabilir Aks referans pozisyona manuel olarak hareket
ettirilebilir.

İşletme kılavuzuna ek – MOVITRAC® LTX servo modülü
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Negatif hareket
yönünde sıfır
darbe

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Serbest hareket hızı
P8-11 / P8-12 Referans ofset

Referans noktası, referans hareketinin başlama pozisyonunun solundaki (negatif) ilk
sıfır darbesi. Bir referans kamına gerek yoktur. Sadece P2-06 Referans çalıştırma
serbest hareket hızı olarak da kullanılır.
Pozitif hareket yönünde sıfır darbe
"Pozitif hareket yönündeki sıfır darbesi"nin davranışı "Negatif hareket yönündeki sıfır
darbesi" davranışının tersi yöndedir. Bkz. Bölüm "Negatif hareket yönünde sıfır darbe"
(→ sayfa 52).
Negatif hareket
yönü referans
kamının sonu

[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Arama hızı
P2-06 Serbest hareket hızı
P8-11 / P8-12 Referans ofset

Referans noktası referans kamının negatif ucudur.
P1-15 veya P1-17'yi"Referans kamı" giriş işlevine ayarlayın. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.
•

P1-15 Dijital giriş işlev seçimi, LTX'e özel parametreler (→ sayfa 44)

•

P1-17 Smart-Servo modu (→ sayfa 47)

Referans hareketi, negatif dönüş yönünde arama hızı ile başlar ve referans kamının ilk
pozitif kenarına ulaşana kadar devam eder. Referans kamı algılandıktan sonra, serbest
hareket hızına geçilir.
Burada, referans kamının azalan kenarı (negatif ucu) referans noktası olur.
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"Pozitif hareket yönündeki referans kamının sonu" davranışı ile "Negatif hareket yönündeki referans kamının sonu" davranışı birbirlerine ters yöndedir. Bkz. Bölüm "Negatif
hareket yönü referans kamının sonu" (→ sayfa 52).

Sadece
tahrik ünitesi
etkinleştirmeden
referans çalıştırma
mümkün değildir

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Durma
P8-11 / P8-12 Referans ofset

Gerçek pozisyon referans noktası olarak kullanılır. Mutlak değer enkoderlerinde veya
hareketsiz referanslandırma gereken hareket ünitelerinde bu tip referans çalıştırma
yararlı olabilir. Bu şekilde, örneğin tahrik ünitesi makinenin sıfır noktasında isei bir aksın
pozisyonu "Sıfır" olarak ayarlanabilir Aks referans pozisyona manuel olarak hareket
ettirilebilir.
Sabit dayanak,
pozitif hareket
yönü

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Serbest hareket hızı
P8-11 / P8-12 Referans ofset

Referans noktası pozitif sabit dayanaktır. Bu arada makine, sabit dayanak belirli hızda
bir çarpmada hasar görmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Referans hareketi pozitif yönde başlar. Referans çalıştırma serbest hareket hızı ile
başlar.
Tork (Parametre P8-14 Sabit dayanak torku) sabit dayanakta sabit kalır.
Sabit dayanak,
negatif hareket
yönü

"Sabit dayanak, negatif hareket yönü" davranışı "Sabit dayanak, pozitif hareket yönü"
davranışının tersidir. Bkz. Bölüm "Sabit dayanak, pozitif hareket yönü" (→ sayfa 53).
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6.12.5 P8-06 konum denetleyicinin oransal kazancı
Giriş aralığı: 0.1 – 1 – % 400
Konum denetleyicinin oransal kazanç ayarı. Yüksek değerler daha yüksek pozisyonlandırma hassasiyeti sağlar. Çok yüksek bir değer kararsızlığa ya da aşırı akım hatasına
neden olabilir. En iyi bir kontrol isteyen uygulamalar için: Değer yavaş yavaş yükseltilerek bağlı olan yüke göre ayarlanır ve yükün gerçek hızı gözetlenebilir. Bu proses
istenen dinamik kontrol alanı çok az veya hiç aşılmadan (çıkış hızları istenen değeri
aşar) erişilene kadar devam eder.
Ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm "Konum kontrolü ayarı" (→ sayfa 39).
6.12.6 P8-07 Ölçme probu kenarı

P8-07

Ölçme probu 1

Ölçme probu 2

0

Pozitif kenar

Pozitif kenar

1

Negatif kenar

Pozitif kenar

2

Negatif kenar

Negatif kenar

3

Pozitif kenar

Negatif kenar

P8-07 ile X14 bağlantısındaki her iki ölçme probu için tetikleme yöne tanımlanır.
Zıplayan şalterler için filtre:
Gerçek tetikleyici

Yanlış tetikleyici

3 ms

Yanlış tetikleyici

AÇIK

Gerçek tetikleyici
3621829771

Bir ölçme probu pozitif bir kenarla tetiklendikten sonra, bu giriş 3 sn süre ile kilitlenir.
Negatif kenarlı bir ölçme probunun tetiklenmesi için filtre mevcut değildir. Zıplayan
ölçme probları pozitif yönde çalışmalıdır.
Daha hızlı başlatıcılarla ölçme probu pozisyonu için 1 msn'lik bir hassasiyet elde
edilebilir.
Örnek: Hızı 1 m/sn olan bir proseste master prob pozisyonu için 1 mm'liik bir hassasiyet
elde edilebilir.
Ölçme probu işlevi sadece SEW kontrol üniteleri ile kullanılabilir.
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6.12.7 P8-09 Hız ön kontrolü kazancı
Giriş aralığı: 0.0 – 100 – % 400
Bu parametre ile istenen pozisyon değerinin türevi yükseltilir. Standart ayarı değiştirilmemelidir. Sadece türevi alınan istenen pozisyon değerleri sakin bir sinyal oluşturmuyorsa, bu değer azaltılmalıdır. Bu sayede motorun titreşim sesi azaltılabilir.
Ayrıntılı bilgiler için, bkz.Bölüm "Drive Startup ile kontrol ünitesi ayarı" (→ sayfa 41).
6.12.8 P8-09 İvme ön kontrolü kazancı
Giriş aralığı: 0.0 – 100 – % 400
Standart ayarı değiştirilmemelidir. Bu parametre hızlanma ön kontrolü türevini
güçlendirir.
SEW kontrol üniteli pozisyonlandırma kalitesi ile çok hızlı konumlandırmalarda
(< 100 msn) bu prametrenin yükseltilmesi ile bir rampa içindeki pozisyon ofset hatası
azaltılabilir.
Ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm "Drive Startup ile kontrol ünitesi ayarı" (→ sayfa 41).
6.12.9 P8-11, P8-12 Referans ofset pozisyonu
Giriş aralığı: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [artırımlar] P8-11 Low Word; 216 = 1 devir
Giriş aralığı: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [devirler] P8-12 High Word
P8-11 ve P8-12 parametreleri, bir referans çalıştırma sonundaki gerçek pozisyona ayarlanan referans ofset dahildir. Ayrıntılı bilgiler için "P8-05 Referans çalıştırma" bölümüne
bakınız (→ sayfa 50).
6.12.10 P8-14 Sabit dayanak için tork
Giriş aralığı: H 0.1 – 100 – % 400 [P1-08]
Sabit bir dayanağa doğru bir referans çalıştırmanın tork akımı P8-14 × P1-08'dir. Ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm "P8-05 Referans çalışma" (→ sayfa 50).
6.12.11 P8-15 Hız ve konum regülatörü Auto-Tune
Hazırlanıyor.
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Teknik bilgiler ve boyut çizimleri
Ortam
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7

Teknik bilgiler ve boyut çizimleri

7.1

Ortam

7.2

7.3

Ortam sıcaklığı

–10 ila 50 °C

Standart muhafazanın koruma sınıfı

IP20

X14 uygulama bağlantısının teknik bilgileri
Dijital giriş 11 – Dijital giriş 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

DC 24 V anma değeri
DC 11 – 30 V Mantık 1 için
DC 30 V maks. girişi

Analog giriş 11
(AI11)

DC –10 ila 10 V, maks. giriş DC 30 V, ön işaret ile 12-Bit,
yanıt süresi < 2 msn

Darbe girişi 1 – Darbe girişi 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maksimum frekans 200 kHz
RS422 girişi konform, fakat HTL uyumlu değildir
(24 V sinyalleri bağlanamaz).
PI1, /PI1, PI2, /PI2 ile 0 V arasındaki maksimum gerilim –10
ile 15 V arasında
Nominal çalışma seviyesi diferansiyel DC ± 6 V ve minimum
DC ± 2 V diferansiyel.

Enkoder simülasyonu çıkışlar
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Çıkıl maks. 5 V

Smart Servo Package içindeki CMP motorların kütlesel ataletleri
P1-22 Motor yükü ataletini doğru olarak ayarlayabilmek için kullanılan motorun kütle
ataleti momenti bilinmelidir. Aşağıdaki tablolarda frenli ve frensiz CMP40, 50 ve 63
motorlarının kütlesel ataletleri gösterilmektedir.

7.3.1

CMP servo motorları, hız sınıfı 4500 dev/dak

Tip

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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Teknik bilgiler ve boyut çizimleri
MOVITRAC® LTX boyut resmi

7.3.2

i

f

n

7

P Hz

CMP servo motorları, frenli, hız sınıfı 4500 dev/dak

Tip

7.4

kVA

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SB1

0.18

CMP50S / KY / AK0H / SB1

0.48

CMP50M / KY / AK0H / SB1

0.73

CMP50L / KY / AK0H / SB1

0.98

CMP63S / KY / AK0H / SB1

1.49

CMP63M / KY / AK0H / SB1

2.26

CMP63L / KY / AK0H / SB1

3.03

MOVITRAC® LTX boyut resmi

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Aşağıdaki resimde MOVITRAC® LTX görülmektedir. Tüm ölçüler mm (inç) olarak
verilmiştir.

60.5 (23.82)

3575499531
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