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Σημαντικές υποδείξεις
Χρήση του εγχειριδίου

1

Σημαντικές υποδείξεις

1.1

Χρήση του εγχειριδίου

1

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και περιέχει σημαντικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης,
έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το
εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

1.2

Δομή των υποδείξεων ασφαλείας
Η τήρηση των οδηγιών του αντίστοιχου εγχειριδίου λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση
για:
•

Την απρόσκοπτη λειτουργία

•

Την κάλυψη των αξιώσεων παροχής εγγύησης

Γι’ αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες λειτουργίας!
Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι’ αυτό,
αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή.
1.2.1

Σημασία των λέξεων σήμανσης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις.
Λέξη σήμανσης

Σημασία

Συνέπειες από τη μη τήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση

Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση

Ελαφριές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεχόμενες υλικές ζημιές

Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή:
Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης.
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1

Δομή των υποδείξεων ασφαλείας

1.2.2

Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική
ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα
χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο:

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
•

Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά
κεφάλαιο:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πτώσης του αιωρούμενου φορτίου.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
•
•

1.2.3

Μην μένετε κάτω από το αιωρούμενο φορτίο.
Ασφαλίστε την περιοχή κινδύνου.

Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες υποδείξεις ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει
μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης υπόδειξης ασφαλείας:
•

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
– Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για μία ενσωματωμένη υπόδειξη ασφαλείας:
•

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη επανεκκίνηση του κινητήρα.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
– Αποσυνδέστε τον κινητήρα από την ηλεκτρική τάση.
– Ασφαλίστε τον κινητήρα από την ακούσια επανενεργοποίηση.
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Σημαντικές υποδείξεις
Αξιώσεις παροχής εγγύησης

1.3

1

Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και την ικανοποίηση ενδεχόμενων αξιώσεων παροχής εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου λειτουργίας
MOVITRAC® LTP-B. Γι' αυτό, προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε
προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας!
Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια του συστήματος είναι διαθέσιμα σε ευανάγνωστη κατάσταση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη.

1.4

Αποκλεισμός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες ή υλικές
ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η υποχρέωση εγγύησης
ζημιών.

1.5

Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και
αποσπασματική.

1.6

Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
Αυτό το έγγραφο συμπληρώνει τις οδηγίες λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B. Αυτό
το έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τις οδηγίες λειτουργίας
του MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.
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Δομή συσκευής

2

MOVITRAC® LTX

2

Δομή συσκευής

2.1

MOVITRAC® LTX
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη σερβομονάδα MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

X14 Σύνδεση εφαρμογής
X13 Σύνδεση κωδικοποιητή ηλεκτροκινητήρα
Μύτη ασφάλισης
Πλήκτρο συγκράτησης

2.2

Ονομασία τύπου

2.2.1

Παράδειγμα πινακίδας τύπου
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
Κατάσταση παραγωγής
Τύπος
Δευτερεύουσα λειτουργία

H = Hiperface

Κύρια λειτουργία

X = Σερβομονάδα

Χαρακτηριστικό σήμα για την
προαιρετική μονάδα LT
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Μηχανολογική εγκατάσταση

Εγκατάσταση του MOVITRAC® LTX

3

3

Μηχανολογική εγκατάσταση
•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα καλώδια του κινητήρα μπορούν να συνδεθούν μόνο όταν δεν έχει συνδεθεί η
μονάδα MOVITRAC® LTX, καθώς οι συνδέσεις κινητήρα ενδέχεται να καλύπτονται
από τη μονάδα LTX.

3.1

Εγκατάσταση του MOVITRAC® LTX
Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα, για να μετατρέψετε το MOVITRAC® LTP-B στη μονάδα
MOVITRAC® LTX:
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της υποδοχής LTX.

13

C

LT

P-

B

®

12

ITRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MOV

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3577877003

2. Εισάγετε προσεκτικά τη σερβομονάδα LTX. Εισάγετε τη μονάδα LTX μέσα στην υποδοχή με ομοιόμορφο τρόπο, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στις επαφές.

3551073931
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3

Αφαίρεση του MOVITRAC® LTX

3. Πιέστε το πλήκτρο συγκράτησης [1] για να ασφαλίσετε τη σερβομονάδα LTX.

[2]
[1]

LT
P-

13

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3579840267
[1] Πλήκτρο συγκράτησης
[2] Μύτη ασφάλισης

3.2

Αφαίρεση του MOVITRAC® LTX
Για να αφαιρέσετε τη σερβομονάδα LTX, πιέστε τη μύτη ασφάλισης [2] προς την κατεύθυνση της υποδοχής, για να απασφαλίσετε το πλήκτρο συγκράτησης [1].

[2]
[1]

LT

13

P-

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM
C

VA

R

3579838347
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Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Αφαίρεση του MOVITRAC® LTX

4

4

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η καλωδίωση των ακόλουθων συνδέσεων:
•

Βασικοί ακροδέκτες

•

Ακροδέκτες ρελέ

•

Κωδικοποιητής κινητήρα Χ13

•

Σύνδεση εφαρμογής X14

Η καλωδίωση των βασικών ακροδεκτών και της σύνδεσης εφαρμογής εξαρτάται από
τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα. Στο βασικό του εξοπλισμό, ο ηλεκτροκινητήρας διαθέτει τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:
•

Λειτουργία πληκτρολογίου

•

Λειτουργία ακροδεκτών

•

Λειτουργία εξωτερικού ελέγχου

•

Λειτουργία με μονάδα ελέγχου SEW

•

Λειτουργία μέσω πύλης

Η καλωδίωση ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή
λειτουργία. Για το λόγο αυτό, οι δυνατότητες καλωδίωσης περιγράφονται σε διαφορετικά
υποκεφάλαια.
Σας συνιστούμε οπωσδήποτε να εκτελέσετε αρχικά μία απλή έναρξη λειτουργίας,
καθώς αυτό το κεφάλαιο σας παραπέμπει στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο καλωδίωσης
ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.
Η καλωδίωση της σύνδεσης X13 για τον κωδικοποιητή κινητήρα και τους ακροδέκτες
ρελέ γίνεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους τρόπους λειτουργίας. Για το λόγο αυτό,
η καλωδίωση αυτών των 2 συνδέσεων περιγράφεται μόνο μία φορά.
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Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

4

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία πληκτρολογίου

4.1

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία πληκτρολογίου

4.1.1

Βασικοί ακροδέκτες

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 και IP55

3614563083

Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος:
Αρ.
Σήμα
ακροδέκτη

Λειτουργία
P1-12 = 1
P1-15 = 1
(προκαθορισμένο)

Περιγραφή

1

+24 V

Έξοδος +24 V, τάση
αναφοράς

Αναφορά για την ενεργοποίηση του DI1 – DI3
(το πολύ 100 mA)

2

DI1

Ενεργοποίηση

3

DI2

Χωρίς στοιχεία1)

4

DI3

Χωρίς στοιχεία1)

Θετική λογική διάταξη
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V
"Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: DC 0 – 2 V
Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 0 V στον
ακροδέκτη 7 ή 9.

5

+10 V

Χωρίς στοιχεία1)

10 V Αναφορά για την αναλογική είσοδο
(τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10 mA, το λιγότερο
1 kΩ)

6

AI1 / DI4

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V Δυναμικό αναφοράς

Δυναμικό αναφοράς 0 V (τροφοδοσία δυναμικού –)

8

AO1 / DO1

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

9

0V

0 V Δυναμικό αναφοράς

0 V Δυναμικό αναφοράς

10

AI2 / DI5

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

12

PSE+
PSE–

Ενεργοποίηση τελικής
βαθμίδας

Τα +24 V πρέπει να έχουν συνδεθεί με το PSE+

13

Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το PSE–

1) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων

12
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Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία πληκτρολογίου

4.1.2

Αντιστοίχηση σύνδεσης εφαρμογής X14
Αρ.
ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία
P1-17 = 1 (προκαθορισμένο)

11)

DI11

Χωρίς στοιχεία2)

21)

DI12

Χωρίς στοιχεία2)

3

1)

DI13

Χωρίς στοιχεία2)

4

1)

5

1)

PI1

Χωρίς στοιχεία2)

6

1)

/PI1

Χωρίς στοιχεία2)

7

1)

PI2

Χωρίς στοιχεία2)

8

1)

/PI2

Χωρίς στοιχεία2)

9

A

Χωρίς στοιχεία2)

10

/A

Χωρίς στοιχεία2)

11

B

Χωρίς στοιχεία2)

12

/B

Χωρίς στοιχεία2)

13

Z

Χωρίς στοιχεία2)

14

/Z

Χωρίς στοιχεία2)

Τύπος
βύσματος

X14

9

15

1

8

15

DI14 / AI11 Χωρίς στοιχεία2)

D-Sub 15
πόλων
(αρσενικό)

0V

1) Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων
2) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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4

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία ακροδεκτών

4.2

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία ακροδεκτών
(εσωτερικός έλεγχος ράμπας του LTP χωρίς μονάδα ελέγχου / πύλη)

4.2.1

Βασικοί ακροδέκτες

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 και IP55

3616350731

Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος:
Αρ.
Σήμα
ακροδέκτη

Λειτουργία
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(προκαθορισμένο)

Περιγραφή

1

+24 V

Έξοδος +24 V, τάση
αναφοράς

Αναφορά για την ενεργοποίηση του DI1 – DI3
(το πολύ 100 mA)

2

DI1

Ενεργοποίηση

3

DI2

Χωρίς στοιχεία1)

4

DI3

Χωρίς στοιχεία1)

Θετική λογική διάταξη
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V
"Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: DC 0 – 2 V
Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 0 V στον
ακροδέκτη 7 ή 9.

5

+10 V

Έξοδος τάσης αναφοράς 10 V Αναφορά για την αναλογική είσοδο
+10 V
(τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10 mA, το λιγότερο
1 kΩ)

6

AI1 / DI4

Αναλογική είσοδος
(12 bit)
Στροφές αναφοράς

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V Δυναμικό αναφοράς

Δυναμικό αναφοράς 0 V (τροφοδοσία δυναμικού –)

8

AO1 / DO1 Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

9

0V

0 V Δυναμικό αναφοράς

0 V Δυναμικό αναφοράς

10

AI2 / DI5

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2 Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

12

PSE+

Τα +24 V πρέπει να έχουν συνδεθεί με το PSE+

13

PSE–

Ενεργοποίηση τελικής
βαθμίδας

Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το PSE–

1) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων

14

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

4

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία ακροδεκτών

4.2.2

Αντιστοίχηση σύνδεσης εφαρμογής X14
Αρ.
ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία
P1-17 = 1 (προκαθορισμένο)

11)

DI11

Χωρίς στοιχεία2)

21)

DI12

Χωρίς στοιχεία2)

31)

DI13

Χωρίς στοιχεία2)

41)

DI14 /
AI11

Χωρίς στοιχεία2)

51)

PI1

Χωρίς στοιχεία2)

6

1)

/PI1

Χωρίς στοιχεία2)

7

1)

PI2

Χωρίς στοιχεία2)

8

1)

/PI2

2)

9

A

Χωρίς στοιχεία2)

10

/A

Χωρίς στοιχεία2)

11

B

Χωρίς στοιχεία2)

12

/B

Χωρίς στοιχεία2)

13

Z

Χωρίς στοιχεία2)

14

/Z

Χωρίς στοιχεία2)

Τύπος
βύσματος

X14

9

15

1

8

15

Χωρίς στοιχεία

D-Sub 15
πόλων
(αρσενικό)

0V

1) Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων
2) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών

4.3

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου άλλων
κατασκευαστών

4.3.1

Βασικοί ακροδέκτες

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 και IP55

3614563083

Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος:
Αρ.
Σήμα
ακροδέκτη

Λειτουργία
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(προκαθορισμένο)

Περιγραφή

1

+24 V

Έξοδος +24 V, τάση
αναφοράς

Αναφορά για την ενεργοποίηση του DI1 – DI3
(το πολύ 100 mA)

2

DI1

Ενεργοποίηση

3

DI2

Χωρίς στοιχεία1)

4

DI3

Χωρίς στοιχεία1)

Θετική λογική διάταξη
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V
"Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: DC 0 – 2 V
Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 0 V στον
ακροδέκτη 7 ή 9.

5

+10 V

Χωρίς στοιχεία1)

10 V Αναφορά για την αναλογική είσοδο
(τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10 mA, το λιγότερο
1 kΩ)

6

AI1 / DI4

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V Δυναμικό αναφοράς

Δυναμικό αναφοράς 0 V (τροφοδοσία δυναμικού –)

8

AO1 / DO1

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

9

0V

0 V Δυναμικό αναφοράς

0 V Δυναμικό αναφοράς

10

AI2 / DI5

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

12

PSE+
PSE–

Ενεργοποίηση τελικής
βαθμίδας

Τα +24 V πρέπει να έχουν συνδεθεί με το PSE+

13

Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το PSE–

1) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων

16
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Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών

4.3.2

Αντιστοίχηση σύνδεσης εφαρμογής X14

Δυναμικό
αναφοράς ± 10 V
και προσομοίωση
κωδικοποιητή

Αρ.
ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία
P1-17 = 5

Λειτουργία
P1-17 = 6

Τύπος
βύσματος

X14

9

1

Τερματικός διακόπτης αριστερά

–

Τερματικός διακόπτης δεξιά

1

DI11

21)

DI12

31)

DI13

Γρήγορο έκκεντρο αναφοράς για είσοδο
αναφοράς

41)

DI14 /
AI11

Γρήγορη είσοδος σημάτων στροφών αναφοράς + –10 V

51)

PI1

–

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

–

6

15

–

1)

8

D-Sub 15
πόλων
(αρσενικό)

9

A

Έξοδος A προσομοίωσης κωδικοποιητή

10

/A

Έξοδος /A προσομοίωσης κωδικοποιητή

11

B

Έξοδος B προσομοίωσης κωδικοποιητή

12

/B

Έξοδος /Β προσομοίωσης κωδικοποιητή

13

Z

Προσομοίωση κωδικοποιητή Z

14

/Z

Προσομοίωση κωδικοποιητή /Z

15

0V

1) Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων

Διεπαφή παλμού/
κατεύθυνσης ή
φάσης A/B

Ακροδέκτης

Σήμα

Λειτουργία
P1-17 = 5

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

Λειτουργία
P1-17 = 6

Τύπος
βύσματος

X14

9

15

1

8

51)

PI1

Είσοδος παλμού

Είσοδος φάσης A

61)

/PI1

Είσοδος \παλμού

Είσοδος φάσης \A

71)

PI2

Είσοδος κατεύθυνσης

Είσοδος φάσης Β

81)

/PI2

Είσοδος \κατεύθυνσης

Είσοδος φάσης \Β

9

A

Χωρίς στοιχεία2)

10

/A

Χωρίς στοιχεία2)

11

B

Χωρίς στοιχεία2)

12

/B

Χωρίς στοιχεία2)

13

Z

Χωρίς στοιχεία2)

14

/Z

Χωρίς στοιχεία2)

15

D-Sub 15
πόλων
(αρσενικό)

0V

1) Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων. Η είσοδος
συμμορφώνεται με το RS422 και δεν έχει δυνατότητα HTL (δεν είναι δυνατή η σύνδεση σημάτων 24 V).
Μέγιστη τάση από –10 έως 15 V μεταξύ PI1, /PI1, PI2, /PI2 και 0 V. Ονομαστική στάθμη λειτουργίας DC
± 6 V διαφορικά και το λιγότερο DC ± 2 V διαφορικά.
2) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τη συμπεριφορά κινητήρα ανάλογα με τη ρύθμιση της
παραμέτρου P1-17 και τη σειρά σημάτων.
P1-17

Αρνητική κατεύθυνση (CCW)
(αριστερόστροφα)

Είσοδος φάσης A/B
P1-17 = 8

t1

[1]

t2

t1

[1]
A

+ 2.5 V

A

Θετική κατεύθυνση (CW)
(δεξιόστροφα)
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

Είσοδος παλμού /
κατεύθυνσης
P1-17 = 7

[2]
Παλμός
+ 2.5 V

tv

Κατεύθυνση

t1 , t 2
tv
tON

18

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs
+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]

tON

[2]

[2]

+ 2.5 V

" low "

[1]

ΠΑΛΜΟΣ

≥ 2.5μs ≥ 2.5 μs

+ 2.5 V

" high "
Κατεύθυνση

[2]

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

Τα απεικονιζόμενα σήματα A ή B είναι τα σήματα / τιμές τάσης που προκύπτουν μεταξύ του A (PI1)
και του /A (/PI1) ή μεταξύ του B (PI2) και του /B (/PI2).
Τα απεικονιζόμενα σήματα παλμού και κατεύθυνσης είναι τα σήματα / τιμές τάσης που προκύπτουν
μεταξύ του παλμού (PI1) και του /παλμού (/PI1) ή μεταξύ της κατεύθυνσης (PI2) και της /κατεύθυνσης (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ± 10 %
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs
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Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου SEW

4.4

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου SEW

4.4.1

Βασικοί ακροδέκτες

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

AO 1 / DO 1

2

PSE+

0V

1

AI 2 / DI 5

AI 1 / DI 4

0V

9 10 11 12 13

+10 V

AO 1 / DO 1
8

DI 3

0V
7

DI 2

AI 1 / DI 4
6

DI 1

+10 V
5

+24 V

DI 3
4

PSE–

DI 2
3

PSE+

DI 1
2

AI 2 / DI 5

+24 V
1

AO 2 / DO 2

IP55 και IP66, προφίλ 2

AO 2 / DO 2

IP20 και IP55, προφίλ 1

3616834059

3616835979

Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος:
Αρ.
ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία
Προφίλ 1

Λειτουργία
Προφίλ 2

Περιγραφή

P1-12 = Ρυθμίζεται αυτόματα
P1-15 = Ρυθμίζεται αυτόματα
1

+24 V

Έξοδος +24 V,
τάση αναφοράς

Έξοδος +24 V,
τάση αναφοράς

Αναφορά για την ενεργοποίηση του
DI1 – DI3 (το πολύ 100 mA)

2

DI1

Εκκίνηση

Εκκίνηση

3

DI2

Επαναφορά

Επαναφορά

4

DI3

Έκκεντρο
αναφοράς

Έκκεντρο
αναφοράς

Θετική λογική διάταξη
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης
εισόδου:
DC 8 – 30 V
"Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης
εισόδου:
DC 0 – 2 V
Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν
συνδεθεί 0 V στον ακροδέκτη 7 ή 9.

5

+10 V

Χωρίς στοιχεία1)

Χωρίς στοιχεία1)

10 V Αναφορά για την αναλογική
είσοδο
(τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ
10 mA, το λιγότερο 1 kΩ)

6

AI1 / DI4

Χωρίς στοιχεία1)

Τερματικός
διακόπτης +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης
εισόδου:
DC 8 – 30 V

7

0V

0 V Δυναμικό
αναφοράς

0 V Δυναμικό
αναφοράς

Δυναμικό αναφοράς 0 V (τροφοδοσία
δυναμικού –)

8

AO1 /
DO1

Χωρίς στοιχεία1)

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

9

0V

0 V Δυναμικό
αναφοράς

0 V Δυναμικό
αναφοράς

0 V Δυναμικό αναφοράς

10

AI2 / DI5

Χωρίς στοιχεία1)

Τερματικός
διακόπτης –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης
εισόδου:
DC 8 – 30 V

11

AO2 /
DO2

Χωρίς στοιχεία1)

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

12

PSE+

Ενεργοποίηση
τελικής βαθμίδας

Ενεργοποίηση
τελικής βαθμίδας

Τα +24 V πρέπει να έχουν συν
δεθεί με το PSE+

13

PSE–

Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το
PSE–

1) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

19
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4

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου SEW

4.4.2

Αντιστοίχηση σύνδεσης εφαρμογής X14

Αρ. ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία
P1-17 = 1 (προκαθορισμένο)

11)

DI11

Χωρίς στοιχεία2)

21)

DI12

Χωρίς στοιχεία2)

1)

DI13

Αισθητήρας μέτρησης 1

41)

DI14 /
AI11

Αισθητήρας μέτρησης 2

51)

PI1

Χωρίς στοιχεία2)

1)

/PI1

Χωρίς στοιχεία2)

71)

PI2

Χωρίς στοιχεία2)

1)

/PI2

Χωρίς στοιχεία2)

9

A

Χωρίς στοιχεία2)

10

/A

Χωρίς στοιχεία2)

11

B

Χωρίς στοιχεία2)

12

/B

Χωρίς στοιχεία2)

13

Z

Χωρίς στοιχεία2)

14

/Z

Χωρίς στοιχεία2)

Τύπος
βύσματος

X14

3

9

1

6
8

15

8

15

D-Sub 15
πόλων
(αρσενικό)

0V

1) Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων
2) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για πύλες SEW

4.5

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για πύλες SEW

4.5.1

Βασικοί ακροδέκτες

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 και IP55

3614563083

Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος:
Αρ.
ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(προκαθορισμένο)

Περιγραφή

1

+24 V

Έξοδος +24 V, τάση
αναφοράς

Αναφορά για την ενεργοποίηση του DI1 – DI3
(το πολύ 100 mA)

2

DI1

Ενεργοποίηση

3

DI2

Χωρίς στοιχεία1)

4

DI3

Χωρίς στοιχεία1)

Θετική λογική διάταξη
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V
"Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: DC 0 – 2 V
Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 0 V
στον ακροδέκτη 7 ή 9.

5

+10 V

Χωρίς στοιχεία1)

10 V Αναφορά για την αναλογική είσοδο
(τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10 mA,
το λιγότερο 1 kΩ)

6

AI1 / DI4

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 – 30 V

7

0V

0 V Δυναμικό
αναφοράς

Δυναμικό αναφοράς 0 V (τροφοδοσία δυναμικού –)

8

AO1 / DO1

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

9

0V

0 V Δυναμικό
αναφοράς

0 V Δυναμικό αναφοράς

10

AI2 / DI5

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου:
DC 8 – 30 V

11

AO2 / DO2

Χωρίς στοιχεία1)

0 – 10 V, 20 mA αναλογικά
24 V, 20 mA ψηφιακά

12

PSE+

Τα +24 V πρέπει να έχουν συνδεθεί με το PSE+

13

PSE–

Ενεργοποίηση τελικής
βαθμίδας

Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το PSE–

1) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

4

Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για πύλες SEW

4.5.2

Αντιστοίχηση σύνδεσης εφαρμογής X14

Αρ.
ακροδέκτη

Σήμα

Λειτουργία

Τύπος
βύσματος

11)

DI11

Χωρίς στοιχεία2)

21)

DI12

Χωρίς στοιχεία2)

1)

DI13

Χωρίς στοιχεία2)

41)

DI14 /
AI11

Χωρίς στοιχεία2)

51)

PI1

Χωρίς στοιχεία2)

1)

/PI1

Χωρίς στοιχεία2)

71)

PI2

Χωρίς στοιχεία2)

1)

/PI2

Χωρίς στοιχεία2)

9

A

Χωρίς στοιχεία2)

10

/A

Χωρίς στοιχεία2)

11

B

Χωρίς στοιχεία2)

12

/B

Χωρίς στοιχεία2)

13

Z

Χωρίς στοιχεία2)

14

/Z

Χωρίς στοιχεία2)

X14

3

9

1

6
8

15

8

15

D-Sub 15
πόλων
(αρσενικό)

0V

1) Η αντιστοίχηση των ακροδεκτών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων
2) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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4

Επισκόπηση των ακροδεκτών ρελέ και του X13

14

15 16

Έξοδος ρελέ 2,
κανονικά ανοικτή επαφή

Έξοδος ρελέ 2
Δυναμικό αναφοράς

Επισκόπηση ακροδεκτών ρελέ για όλους τους τρόπους λειτουργίας

Έξοδος ρελέ 1,
κανονικά κλειστή επαφή

4.6.1

Έξοδος ρελέ 1,
κανονικά ανοικτή επαφή

Επισκόπηση των ακροδεκτών ρελέ και του X13

Έξοδος ρελέ 1
Δυναμικό αναφοράς

4.6

17 18

3003612555
Αρ.
ακροδέκτη

4.6.2

Σήμα

Περιγραφή
Επαφή ρελέ (AC 250 V / DC 30 V @ 5 A)

14

Έξοδος ρελέ 1 αναφοράς

15

Έξοδος ρελέ 1, κανονικά ανοικτή επαφή

16

Έξοδος ρελέ 1, κανονικά κλειστή επαφή

17

Έξοδος ρελέ 2 αναφοράς

18

Έξοδος ρελέ 2, κανονικά ανοικτή επαφή

Αντιστοίχηση σύνδεσης κωδικοποιητή κινητήρα X13 για όλους τους τρόπους λειτουργίας

Αρ.
ακροδέκτη

Λειτουργία

Τύπος βύσματος

X13
1

15

9

8

1

Σήμα ίχνους A (συν+)

2

Σήμα ίχνους B (ημ+)

3

Χωρίς στοιχεία1)

4

DATA+

5

Χωρίς στοιχεία1)

6

KTY–

7

Χωρίς στοιχεία1)

8

DGND

9

Σήμα ίχνους A_N (συν–)

10

Σήμα ίχνους B_N (ημ–)

11

Χωρίς στοιχεία1)

12

DATA–

13

Χωρίς στοιχεί1)

14

KTY +

15

Us

D-Sub 15 πόλων
(θηλυκό)

1) Απαγορεύεται η σύνδεση καλωδίων
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Έναρξη χρήσης
Διεπαφή χρήστη

0

5

Έναρξη χρήσης

5.1

Διεπαφή χρήστη

5.1.1

Πληκτρολόγιο
Κάθε συσκευή MOVITRAC® LTP-B είναι εργοστασιακά εξοπλισμένη με ένα πληκτρολόγιο, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία και τη ρύθμιση του ηλεκτροκινητήρα χωρίς πρόσθετες συσκευές.
Το πληκτρολόγιο διαθέτει 5 πλήκτρα με τις εξής λειτουργίες:
Έναρξη
(εκτέλεση)

•
•

Ενεργοποίηση του κινητήρα
Αλλαγή της φοράς περιστροφής, εάν στο πληκτρολόγιο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δύο κατευθύνσεων

Διακοπή /
Επαναφορά

•
•

Ακινητοποίηση του κινητήρα
Ακύρωση ενός σφάλματος

Πλοήγηση

•
•
•

Ένδειξη των πληροφοριών πραγματικού χρόνου
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο, για να ανοίξετε ή να κλείσετε την κατάσταση επεξεργασίας παραμέτρων
Αποθήκευση των τροποποιήσεων παραμέτρων

Επάνω

•
•

Αύξηση των στροφών στη λειτουργία πραγματικού χρόνου
Αύξηση των τιμών παραμέτρων στη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων

Κάτω

•
•

Μείωση των στροφών στη λειτουργία πραγματικού χρόνου
Μείωση των τιμών παραμέτρων στη λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων

Τα πλήκτρα "Έναρξη" και "Διακοπή" του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένα, όταν
έχουν επιλεγεί οι εργοστασιακές ρυθμίσεις των παραμέτρων. Για να ενεργοποιηθεί η
χρήση των πλήκτρων "Έναρξη" / "Διακοπή" του πληκτρολογίου, η παράμετρος P1-12
πρέπει να οριστεί σε 1 ή 2, βλέπε οδηγίες λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B, κεφάλαιο "Ομάδα παραμέτρων 1: Βασικές παράμετροι".
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για την αλλαγή των παραμέτρων μόνο
από το πλήκτρο "Πλοήγηση". Κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο (> 1 s) για εναλλαγή
μεταξύ του μενού αλλαγής παραμέτρων και της ένδειξης πραγματικού χρόνου (κατάσταση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα/στροφές). Πιέστε για λίγο αυτό το πλήκτρο (< 1 s),
για εναλλαγή μεταξύ των στροφών λειτουργίας και του ρεύματος λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα που έχει τεθεί σε λειτουργία.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Ένδειξη
[4]
Εκκίνηση
[5]
Διακοπή / Επαναφορά [6]

Πλοήγηση
Επάνω
Κάτω

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, πιέστε τα πλήκτρα "Επάνω", "Κάτω" και "Διακοπή / Επαναφορά" ταυτόχρονα για > 2 s. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη "P-deF".
Πιέστε ξανά το πλήκτρο "Διακοπή / Επαναφορά" για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή
και να μηδενίσετε το μετατροπέα.
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Διεπαφή χρήστη

5

0
Διευρυμένοι συνδυασμοί πλήκτρων
Λειτουργία

Η ένδειξη στη
συσκευή είναι...

Πιέστε...

Αποτέλεσμα

Παράδειγμα

Γρήγορη επιλογή
των ομάδων
παραμέτρων1)

Px-xx

Πλήκτρα "Πλοήγηση" +
"Επάνω"

Επιλέγεται η επόμενη
υψηλότερη ομάδα
παραμέτρων

•
•
•

Px-xx

Πλήκτρα "Πλοήγηση" +
"Κάτω"

Επιλέγεται η επόμενη
χαμηλότερη ομάδα
παραμέτρων

•
•
•

Επιλογή της χαμηλότερης παραμέτρου ομάδας

Px-xx

Πλήκτρα "Επάνω" +
"Κάτω"

Επιλέγεται η πρώτη
παράμετρος μίας
ομάδας

•
•
•

Προβάλλεται η ένδειξη "P1-10"
Πιέστε τα πλήκτρα "Πλοήγηση"
+ "Επάνω"
Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"P2-01"
Προβάλλεται η ένδειξη "P2-26"
Πιέστε τα πλήκτρα "Πλοήγηση"
+ "Κάτω"
Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"P1-01"
Προβάλλεται η ένδειξη "P1-10"
Πιέστε τα πλήκτρα "Επάνω" +
"Κάτω"
Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"P1-01"

Ρύθμιση της παραμέτρου στη χαμηλότερη τιμή

Αριθμητική τιμή
(κατά την αλλαγή
μίας τιμής παραμέτρου)

Πλήκτρα "Επάνω" +
"Κάτω"

Η παράμετρος ρυθμίζεται στη χαμηλότερη τιμή

Κατά την αλλαγή της παραμέτρου
P1-01:
• Προβάλλεται η ένδειξη "50.0"
• Πιέστε τα πλήκτρα "Επάνω" +
"Κάτω"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"0.0"

Αλλαγή μεμονωμένων ψηφίων μίας
τιμής παραμέτρου

Αριθμητική τιμή
(κατά την αλλαγή
μίας τιμής
παραμέτρου)

Πλήκτρα "Διακοπή /
Επαναφορά" +
"Πλοήγηση"

Τα μεμονωμένα ψηφία
παραμέτρων μπορούν
να τροποποιηθούν

Κατά τη ρύθμιση της παραμέτρου
P1-10:
• Προβάλλεται η ένδειξη "0"
• Πιέστε τα πλήκτρα "Διακοπή /
Επαναφορά" + "Πλοήγηση"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"_0"
• Πιέστε το πλήκτρο "Επάνω"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"10"
• Πιέστε τα πλήκτρα "Διακοπή /
Επαναφορά" + "Πλοήγηση"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"_10"
• Πιέστε το πλήκτρο "Επάνω"
• Τώρα προβάλλεται η ένδειξη
"110"
κλπ.

1) Η πρόσβαση στις ομάδες παραμέτρων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί με ρύθμιση της παραμέτρου P1-14 σε "101".

5.1.2

Ένδειξη
Σε κάθε ηλεκτροκινητήρα ενσωματώνεται μια 6ψήφια ένδειξη 7 στοιχείων, με την οποία
μπορείτε να εποπτεύετε τις λειτουργίες του ηλεκτροκινητήρα και να ρυθμίζετε τις παραμέτρους.
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Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC® LTX

0

5.2

Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC® LTX
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το MOVITRAC® LTP-B με και χωρίς τοποθετημένη
σερβομονάδα LTX.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

[7]

26

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

Ακροδέκτες ηλεκτρικού δικτύου
Ταχεία βοήθεια
Ένδειξη
Πληκτρολόγιο

[5]
[6]
[7]

Βασικοί ακροδέκτες
Ακροδέκτες ρελέ
Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα και τρανζίστορ πέδησης

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

Μύτη ασφάλισης
Πλήκτρο συγκράτησης
X14 Σύνδεση εφαρμογής
Σύνδεση κωδικοποιητή ηλεκτροκινητήρα
X13
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Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC® LTX

5

0
5.2.1

Βασική καλωδίωση και ρυθμίσεις πριν από την έναρξη χρήσης με συγκεκριμένο τρόπο
λειτουργίας
•

Με ένα τυποποιημένο καλώδιο κινητήρα της SEW, συνδέστε τον κινητήρα CMP
στους ακροδέκτες σύνδεσης κινητήρα [7].

•

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν κινητήρα πέδησης CMP, χρησιμοποιήστε ένα τυποποιημένο καλώδιο κινητήρα πέδησης της SEW και έναν ανορθωτή φρένου τύπου
BMV. Η καλωδίωση του φρένου πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο σχεδιάγραμμα σύνδεσης.
[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]

•

Ακροδέκτες ρελέ
Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα και τρανζίστορ πέδησης
Προαιρετικά ενσωματωμένο φρένο κινητήρα

Με ένα τυποποιημένο καλώδιο κωδικοποιητή της SEW, συνδέστε τον κωδικοποιητή
κινητήρα στη σύνδεση κωδικοποιητή κινητήρα X13 [11] της συσκευής LTX.

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από την ακούσια επανεκκίνηση.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί εκκίνηση του κινητήρα κατά τη σύνδεση του μετατροπέα στο ηλεκτρικό δίκτυο.
– Ανεξαρτήτως από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, οι επαφές 12 και 13 των
βασικών ακροδεκτών [5] πρέπει να διακοπούν.

•

Καλωδιώστε τους ακροδέκτες ηλεκτρικού δικτύου [1] για να συνδέσετε τον μετατροπέα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

•

Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα.

•

Εάν χρειάζεται, επαναφέρετε τον μετατροπέα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις (για
το σκοπό αυτό πιέστε για 5 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα "Διακοπή", "Επάνω" και
"Κάτω" μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "P-Def" στο πεδίο). Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο "Διακοπή".

•

Ελέγξτε εάν στην παράμετρο P1-16 προβάλλεται ο σωστός κινητήρας CMP.

•

Εάν στην παράμετρο P1-16 προβάλλεται η ένδειξη "in-syn" ή εάν δεν έχετε πρόσβαση στην παράμετρο, τότε η ηλεκτρονική πινακίδα τύπου του κωδικοποιητή κινητήρα
δεν είναι έγκυρη. Εάν η ηλεκτρονική πινακίδα τύπου δεν είναι έγκυρη, ο τύπος κινητήρα πρέπει να ρυθμιστεί με χειροκίνητο τρόπο.
Χειροκίνητη ρύθμιση του τύπου κινητήρα:
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "1" για να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στις
παραμέτρους P1-16 έως P1-22.

•

Ρυθμίστε το συνδεδεμένο τύπο κινητήρα στην παράμετρο P1-16.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-18 σε "1", για να ενεργοποιήσετε τη θερμική προστασία κινητήρα με KTY.

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Υποστηρίζονται μόνο κινητήρες του Smart Servo Package.
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•

Η έναρξη χρήσης του κινητήρα ολοκληρώνεται μετά από την αυτόματη ή τη χειροκίνητη ρύθμιση του σωστού κινητήρα.

•

Η προστασία υπερφόρτωσης του κινητήρα έχει ρυθμιστεί στο "250 %", για την παροχή μίας υψηλής ροπής υπερφόρτωσης.

•

Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο κωδικοποιητή της SEW, ο αισθητήρας θερμοκρασίας KTY συνδέεται αυτόματα, για την εξασφάλιση της θερμικής προστασίας του
κινητήρα.

•

Τώρα, οι επαφές 12 και 13 των βασικών ακροδεκτών [5] καλωδιώνονται ανάλογα με
τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί
να ενεργοποιηθεί. Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση" (→ σελίδα 11) ή στα ακόλουθα κεφάλαια, στα οποία επεξηγείται η σωστή καλωδίωση ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας.
– "Λειτουργία πληκτρολογίου (P1-12 = 1 ή 2)" (→ σελίδα 29)
– "Λειτουργία ακροδεκτών (βασική ρύθμιση) P1-12 = 0 για έλεγχο ράμπας εντός
του LTP (→ σελίδα 29)
– "Σύνδεση και έναρξη χρήσης με διαφορετικές μονάδες ελέγχου (μονάδα ελέγχου
άλλων κατασκευαστών και μονάδα ελέγχου SEW)" (→ σελίδα 30)

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
Η λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους από υψηλές τάσεις
κατά την ενεργοποίηση του κινητήρα ή του ηλεκτροκινητήρα.
– Ελέγξτε την καλωδίωση σύμφωνα με:
– τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του κεφαλαίου "Ηλεκτρολογική
εγκατάσταση"
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του εγχειριδίου λειτουργίας
"MOVITRAC® LTP-B", κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση".

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Όλοι οι κινητήρες του Smart Servo Package μπορούν να τεθούν σε λειτουργία με τις
ρυθμίσεις των βασικών παραμέτρων του μετατροπέα για τον έλεγχο στροφών και
θέσης. Μπορείτε να τροποποιήσετε την παράμετρο P1-22 για μία πρώτη, απλή βελτιστοποίηση του κυκλώματος ελέγχου. Η παράμετρος P1-22 αντιπροσωπεύει τη
σχέση ανάμεσα στη συνολική αδράνεια (Jεξωτ = Jφορτίου + Jμειωτήρα) και την αδράνεια
κινητήρα (Jκινητ / Jbκινητ).

P1 − 22 =

Jεξωτ
Jκινητ

Για περισσότερες δυνατότητες βελτιστοποίησης του ελέγχου στροφών και θέσης
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς
τρόπους λειτουργίας" (→ σελίδα 38).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια κινητήρα ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package"
(→ σελίδα 56).
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5.2.2

Λειτουργία πληκτρολογίου (P1-12 = 1 ή 2)
Για τη λειτουργία στην κατάσταση πληκτρολογίου:
•

Επειδή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εξαρτάται από τον εκάστοτε τρόπο λειτουργίας, οι οδηγίες καλωδίωσης παρατίθενται στο κεφάλαιο "Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία πληκτρολογίου" (→ σελίδα 12).

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "1" (μονόδρομα) ή "2" (αμφίδρομα).

•

Συνδέστε μια γέφυρα ή έναν διακόπτη μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 στο μπλοκ
ακροδεκτών χρήστη, για να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτροκινητήρα.

•

Πιέστε τώρα το πλήκτρο "Έναρξη" (Start). Ο ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιείται με
0,0 Hz.

•

Πιέστε το πλήκτρο "Επάνω" για να αυξήσετε τις στροφές ή πιέστε το πλήκτρο "Κάτω"
για να μειώσετε τις στροφές.

•

Για να σταματήσετε τον ηλεκτροκινητήρα, πιέστε το πλήκτρο "Διακοπή/Επαναφορά".

•

Εάν πιέσετε στη συνέχεια το πλήκτρο "Έναρξη", ο ηλεκτροκινητήρας επανέρχεται
στις αρχικές του στροφές.
Εάν έχει ενεργοποιηθεί η αμφίδρομη λειτουργία (P1-12 = 2), τότε η φορά αντιστρέφεται με πάτημα του πλήκτρου "Έναρξη".

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μπορείτε να προεπιλέξετε την επιθυμητή τελική ταχύτητα πιέζοντας το πλήκτρο
"Διακοπή/Επαναφορά" όταν ο κινητήρας είναι ακινητοποιημένος. Εάν πιέσετε στη
συνέχεια το πλήκτρο "Έναρξη", ο ηλεκτροκινητήρας επιταχύνει μέχρι αυτές τις στροφές, ακολουθώντας μία ράμπα.

5.2.3

Λειτουργία ακροδεκτών (βασική ρύθμιση) P1-12 = 0 για έλεγχο ράμπας εντός του LTP
Για τη λειτουργία στην κατάσταση ακροδεκτών (βασική ρύθμιση):
•

Επειδή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εξαρτάται από τον εκάστοτε τρόπο λειτουργίας, οι οδηγίες καλωδίωσης παρατίθενται στο κεφάλαιο "Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για τη λειτουργία ακροδεκτών" (→ σελίδα 14).

•

Η παράμετρος P-12 θα πρέπει να έχει οριστεί σε "0" (βασική ρύθμιση).

•

Συνδέστε ένα διακόπτη μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 επάνω στο μπλοκ ακροδεκτών χρήστη.

•

Συνδέστε ένα ποτενσιόμετρο (1 – 10 k) μεταξύ των ακροδεκτών 5, 6 και 7. Η επαφή
βρόχου συνδέεται με την ακίδα 6.

•

Πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 2 για να ενεργοποιήσετε
τον ηλεκτροκινητήρα.

•

Ρυθμίστε τις στροφές με το ποτενσιόμετρο.
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5.2.4

Σύνδεση και έναρξη χρήσης με διαφορετικές μονάδες ελέγχου (μονάδα ελέγχου άλλου
κατασκευαστή και μονάδα ελέγχου SEW)

Λειτουργία μονάδας
ελέγχου SEW

startup tools

startup modes

Λειτουργία μονάδας ελέγχου
άλλου κατασκευαστή

Χειροκίνητα

Πληκτρολόγιο

Λειτουργία πύλης SEW

CCU

MOVI-PLC®

Πύλη

configurable control unit

Έλεγχος Motion-Control

(DFP-UOH...)

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο

MS (Drive Startup)
Κάρτα SD

Παλμός/κατεύθυνση, ± 10V με
προσομοίωση κωδικοποιητή

MS
(Drive Startup)

π.χ. οδήγηση
διαύλου σε θέση

MS (PLCEditor)

Προγραμματιζόμενο
από το χρήστη

MS (Gateway Configurator)

Έλεγχος ταχύτητας

9007202885779467

Οι μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών, οι μονάδες ελέγχου SEW και η λειτουργία
πύλης περιγράφονται στα ακόλουθα κεφάλαια.
Λειτουργία
μονάδας ελέγχου
άλλου
κατασκευαστή

30

Για τη λειτουργία στην κατάσταση μονάδας ελέγχου άλλου κατασκευαστή:
Ρύθμιση ορίων κινητήρα (ισχύει για όλους τους τρόπους λειτουργίας μονάδας
ελέγχου άλλου κατασκευαστή):
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-01 στο ανώτατο όριο των επιθυμητών στροφών κινητήρα (Nmax [1/min]). Εάν οι τιμές προβάλλονται σε "Hz", ρυθμίστε τις ονομαστικές
στροφές του κινητήρα στην παράμετρο P1-10 στις ονομαστικές στροφές του συνδεδεμένου κινητήρα. Η παράμετρος P1-01 αντιπροσωπεύει επίσης τις μέγιστες δυνατές στροφές στην αναλογική λειτουργία με ± 10 V, εάν έχουν συνδεθεί DC 10 V.
(Η παράμετρος P1-10 θα πρέπει να προβάλει την τιμή "4500 1/min" για όλους τους
κινητήρες του Smart Servo Package). Για μία ακριβέστερη περιγραφή αυτής της
παραμέτρου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-03 στην επιθυμητή ράμπα επιτάχυνσης, η οποία καθορίζει σε δευτερόλεπτα το χρόνο στον οποίο η συχνότητα εξόδου αυξάνεται από τα
0 στα 50 Hz (AccRamp [s]). Οι κινητήρες CMP 6 πόλων του Smart Servo Package
απαιτούν για παράδειγμα μία συχνότητα εξόδου 150 Hz για στροφές 3000 σ.α.λ. Για
να προσδιορίσετε μία ράμπα επιτάχυνσης 3000 1/min/s, θα πρέπει να ρυθμίσετε την
παράμετρο P1-03 σε 0,33 s. Για μία ακριβέστερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-04 στην επιθυμητή ράμπα επιβράδυνσης/διακοπής, η
οποία καθορίζει σε δευτερόλεπτα το χρόνο στον οποίο η συχνότητα εξόδου μειώνεται από τα 50 στα 0 Hz (DecRamp [s]). Για το σκοπό αυτό ενεργήστε όπως και στην
παράμετρο P1-03.
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0
Λειτουργία με διεπαφή ± 10 V με αναλογική είσοδο στη συστοιχία βασικών ακροδεκτών (κύκλος σάρωσης = 16 ms)
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "201", για να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους
της ειδικής ομάδας παραμέτρων LTX 8.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-15 σε έναν από τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας:
22, 23, 24 ή 25.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P1-15 Επιλογή λειτουργίας ψηφιακών εισόδων, ειδικές παράμετροι LTX" (→ σελίδα
44). Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία αναλογική ονομαστική τιμή
για τον καθορισμό της ταχύτητας στην πρώτη αναλογική είσοδο της συστοιχίας βασικών ακροδεκτών.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "0" (έλεγχος ακροδεκτών, προεπιλεγμένη ρύθμιση).

•

Εάν χρησιμοποιείτε την αναλογική είσοδο, ρυθμίστε την παράμετρο P2-30 σε "–10"
έως "+10 V" για τη διπολική είσοδο τάσης στην αναλογική είσοδο. Για μία ακριβέστερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του
MOVITRAC® LTP-B.

•

Με την παράμετρο P8-01, ρυθμίστε το συντελεστή κλίμακας για την προσομοίωση
του βαθμικού κωδικοποιητή.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P8-01 Προσομοιωμένη κλίμακα κωδικοποιητή" (→ σελίδα 49).

•

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Πιθανότητα μη αναμενόμενης συμπεριφοράς του ηλεκτροκινητήρα.
Κίνδυνος σύνθλιψης
Εάν στην παράμετρο P1-15 έχουν ρυθμιστεί λειτουργίες(π.χ. η αναλογική είσοδος)
και έχουν επίσης ενεργοποιηθεί στην παράμετρο P1-17, τότε η είσοδος στο βύσμα
X14 έχει προτεραιότητα και οι αντιστοιχήσεις σημάτων της παραμέτρου P1-15 αντικαθιστούνται ή απενεργοποιούνται.
Η λανθασμένη χρήση των παραμέτρων P1-15 και P1-17 σε συνδυασμό με τις εισόδους των ακροδεκτών του X14 μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες κινήσεις ή
δυσλειτουργίες στον ηλεκτροκινητήρα.
Η απαραίτητη ηλεκτρολογική εγκατάσταση των ακροδεκτών σήματος εξαρτάται από
τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Μία καλωδίωση που δεν ταιριάζει στον αντίστοιχο
τρόπο λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες κινήσεις ή δυσλειτουργίες
στον ηλεκτροκινητήρα.
– Εκτελέστε την καλωδίωση των ακροδεκτών σήματος σύμφωνα με το κεφάλαιο
"Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών" (→ σελίδα 16) και / ή ελέγξτε την υπάρχουσα καλωδίωση με αντίστοιχο
τρόπο.
– Παραμετροποιήστε τα P1-15 και P1-17 σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας.
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0
Λειτουργία με διεπαφή ± 10 V με γρήγορη αναλογική είσοδο στη σερβομονάδα
LTX (κύκλος σάρωσης = 4 ms)
Οι είσοδοι της σερβομονάδας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κανόνα όταν απαιτείται ένα έκκεντρο αναφοράς, μία γρήγορη αναλογική είσοδος ή μία μονάδα ελέγχου
βηματικού μοτέρ. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται επίσης ο έλεγχος παλμών/κατεύθυνσης ή η λειτουργία εισόδου κωδικοποιητή.
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "201", για να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους
της ειδικής ομάδας παραμέτρων LTX 8.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-15 σε έναν από τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας:
22, 23, 24 ή 25.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P1-15 Επιλογή λειτουργίας ψηφιακών εισόδων, ειδικές παράμετροι LTX"
(→ σελίδα 44).

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "0" (έλεγχος ακροδεκτών, προεπιλεγμένη ρύθμιση).

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-17 σε έναν από τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας: 5 ή 6.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο "P1-17
Λειτουργία Smart Servo" (→ σελίδα 47).

•

Εάν χρησιμοποιείτε την αναλογική είσοδο, ρυθμίστε την παράμετρο P2-30 σε "–10"
έως "+10 V" για τη διπολική είσοδο τάσης στην αναλογική είσοδο.
Για μία ακριβέστερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.

•

Με την παράμετρο P8-01, ρυθμίστε το συντελεστή κλίμακας για την προσομοίωση
κωδικοποιητή.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P8-01 Προσομοιωμένη κλίμακα κωδικοποιητή" (→ σελίδα 49).

•

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Πιθανότητα μη αναμενόμενης συμπεριφοράς του ηλεκτροκινητήρα.
Κίνδυνος σύνθλιψης
Εάν στην παράμετρο P1-15 έχουν ρυθμιστεί λειτουργίες(π.χ. η αναλογική είσοδος)
και έχουν επίσης ενεργοποιηθεί στην παράμετρο P1-17, τότε η είσοδος στο βύσμα
X14 έχει προτεραιότητα και οι αντιστοιχήσεις σημάτων της παραμέτρου P1-15 αντικαθιστούνται ή απενεργοποιούνται.
Η λανθασμένη χρήση των παραμέτρων P1-15 και P1-17 σε συνδυασμό με τις εισόδους των ακροδεκτών του X14 μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες κινήσεις ή
δυσλειτουργίες στον ηλεκτροκινητήρα.
Η απαραίτητη ηλεκτρολογική εγκατάσταση των ακροδεκτών σήματος εξαρτάται από
τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Μία καλωδίωση που δεν ταιριάζει στον αντίστοιχο
τρόπο λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες κινήσεις ή δυσλειτουργίες
στον ηλεκτροκινητήρα.
– Εκτελέστε την καλωδίωση των ακροδεκτών σήματος σύμφωνα με το κεφάλαιο
"Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών" (→ σελίδα 16) και / ή ελέγξτε την υπάρχουσα καλωδίωση με αντίστοιχο
τρόπο.
– Παραμετροποιήστε τα P1-15 και P1-17 σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας.

32

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

Έναρξη χρήσης

I

Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC® LTX

5

0
Λειτουργία με παλμό/κατεύθυνση ή A, /A, B, /B (διεπαφή ελέγχου βηματικού
μοτέρ) στη σερβομονάδα
•

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Πιθανότητα μη αναμενόμενων κινήσεων του κινητήρα.
Κίνδυνος σύνθλιψης
– Εκτελέστε μία διαδρομή αναφοράς πριν την ενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα
με τη μονάδα ελέγχου βηματικού μοτέρ (P4-01 = 5, κινητήρας PM, έλεγχος
θέσης). Με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζονται οι πραγματικές και οι ονομαστικές
θέσεις. Χωρίς τη διεξαγωγή της διαδρομής αναφοράς μπορούν να προκληθούν
ανεπιθύμητες κινήσεις του κινητήρα αμέσως μετά την ενεργοποίηση.
– Η ενεργοποίηση της λειτουργίας βηματισμού στον τρέχοντα τύπο συσκευής συνιστάται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την SEW-EURODRIVE, καθώς ο βηματισμός προκαλεί ένα σφάλμα ολίσθησης το οποίο διεκπεραιώνεται από το ρυθμιστή θέσης μετά την αφαίρεση του "σήματος βηματισμού". Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες κινήσεις.
Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βηματισμού, μηδενίστε ή απενεργοποιήστε
το σφάλμα ολίσθησης και / ή τη μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ολίσθησης πριν
από την πρώτη ενεργοποίηση.

Οι είσοδοι της σερβομονάδας χρησιμοποιούνται κατά κανόνα όταν απαιτείται ένα έκκεντρο αναφοράς, μία γρήγορη αναλογική είσοδος ή μία μονάδα ελέγχου βηματικού
μοτέρ. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται επίσης ο έλεγχος παλμών/κατεύθυνσης ή η
λειτουργία εισόδου κωδικοποιητή.
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "201", για να έχετε πρόσβαση στις παραμέτρους
της ειδικής ομάδας παραμέτρων LTX 8.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-15 σε έναν από τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας:
22, 23, 24 ή 25.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P1-15 Επιλογή λειτουργίας ψηφιακών εισόδων, ειδικές παράμετροι LTX"
(→ σελίδα 44).

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "0" (έλεγχος ακροδεκτών, προεπιλεγμένη ρύθμιση).

•

Με την παράμετρο P8-02, ρυθμίστε το συντελεστή κλίμακας για τους παλμούς εισόδου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία περιστροφή του κινητήρα.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P8-02 Παλμοί ανά περιστροφή για είσοδο παλμού/κατεύθυνσης Α/Β φάσης"
(→ σελίδα 49).

•

Ορίστε την παράμετρο P4-01 σε "5" (κινητήρας PM, έλεγχος θέσης).

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-17 σε έναν από τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας: 7 ή 8.
Για μία αναλυτικότερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"P1-17 Λειτουργία Smart Servo" (→ σελίδα 47).
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•

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Πιθανότητα μη αναμενόμενης συμπεριφοράς του ηλεκτροκινητήρα.
Κίνδυνος σύνθλιψης
Εάν στην παράμετρο P1-15 έχουν ρυθμιστεί λειτουργίες(π.χ. η αναλογική είσοδος)
και έχουν επίσης ενεργοποιηθεί στην παράμετρο P1-17, τότε η είσοδος στο βύσμα
X14 έχει προτεραιότητα και οι αντιστοιχήσεις σημάτων της παραμέτρου P1-15 αντικαθιστούνται ή απενεργοποιούνται.
Η λανθασμένη χρήση των παραμέτρων P1-15 και P1-17 σε συνδυασμό με τις εισόδους των ακροδεκτών του X14 μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες κινήσεις
ή δυσλειτουργίες στον ηλεκτροκινητήρα.
Η απαραίτητη ηλεκτρολογική εγκατάσταση των ακροδεκτών σήματος εξαρτάται από
τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Μία καλωδίωση που δεν ταιριάζει στον αντίστοιχο
τρόπο λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτες κινήσεις ή δυσλειτουργίες
στον ηλεκτροκινητήρα.
– Εκτελέστε την καλωδίωση των ακροδεκτών σήματος σύμφωνα με το κεφάλαιο
"Επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών" (→ σελίδα 16) και / ή ελέγξτε την υπάρχουσα καλωδίωση με αντίστοιχο
τρόπο.
– Παραμετροποιήστε τα P1-15 και P1-17 σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας.

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
Η λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους από υψηλές τάσεις
κατά την ενεργοποίηση του κινητήρα ή του ηλεκτροκινητήρα.
– Ελέγξτε την καλωδίωση σύμφωνα με:
– τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του κεφαλαίου "Ηλεκτρολογική
εγκατάσταση"
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του εγχειριδίου λειτουργίας
"MOVITRAC® LTP-B", κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση".

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του ηλεκτροκινητήρα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου για τη λειτουργία
πύλης" (→ σελίδα 42).
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Λειτουργία
μονάδας ελέγχου
SEW

Για τη λειτουργία σε μία μονάδα ελέγχου SEW με CCU ή MOVI-PLC® (ρύθμιση
μέσω του βοηθού "Drive Startup"):
•

Ρυθμίστε την επιθυμητή διεύθυνση ηλεκτροκινητήρα (1 – 63) στην παράμετρο P1-19.

•

Ρυθμίστε τον επιθυμητό ρυθμό Baud (125, 250, 500, 1000 kBaud) στην παράμετρο
P1-20. Για τη λειτουργία CCU, ο ρυθμός Baud πρέπει να ρυθμιστεί στα 500 kBaud.

•

Για μία ακριβέστερη περιγραφή αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.

•

Η λειτουργία προβολής δικτύου του MOVITOOLS® MotionStudio απεικονίζει τους
μετατροπείς LTX σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου της SEW. Με το δεξιό
πλήκτρο του ποντικιού, ανοίξτε το συναφές μενού και επιλέξτε "DriveStartUpLTX".
Εκτελέστε μία σάρωση δικτύου με το MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Ακολουθήστε τις οδηγίες και εκτελέστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό
"Drive Startup" του MOVITOOLS® MotionStudio.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ Επειδή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εξαρτάται από τον εκάστοτε τρόπο
λειτουργίας, οι οδηγίες καλωδίωσης παρατίθενται στο κεφάλαιο "Επισκόπηση των
ακροδεκτών σήματος για μονάδες ελέγχου της SEW" (→ σελίδα 19).

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
Η λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους από υψηλές τάσεις
κατά την ενεργοποίηση του κινητήρα ή του ηλεκτροκινητήρα.
– Ελέγξτε την καλωδίωση σύμφωνα με:
– τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του κεφαλαίου "Ηλεκτρολογική
εγκατάσταση"
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του εγχειριδίου λειτουργίας
"MOVITRAC® LTP-B", κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση".

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του ηλεκτροκινητήρα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου για τη λειτουργία
πύλης" (→ σελίδα 42).
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Λειτουργία πύλης
SEW

Για τη λειτουργία με μία απευθείας σύνδεση fieldbus (μέσω πύλης):
Ρύθμιση ορίων κινητήρα
Για μία ακριβέστερη περιγραφή των παρακάτω παραμέτρων ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-01 στο ανώτατο όριο των επιθυμητών στροφών κινητήρα (Nmax [1/min]). Εάν οι τιμές προβάλλονται σε "Hz", ρυθμίστε τις ονομαστικές
στροφές του κινητήρα στην παράμετρο P1-10 στις ονομαστικές στροφές του συνδεδεμένου κινητήρα. Η παράμετρος P1-01 προβάλλει επίσης τις μέγιστες δυνατές
στροφές στη λειτουργία πύλης. Κλίμακα: 0x4000 = 100 % των μέγιστων στροφών,
όπως έχουν ρυθμιστεί στην παράμετρο P-01. Οι τιμές πάνω από 0x4000 ή κάτω από
0xC000 περιορίζονται σε 0x4000 / 0xC000. (Η παράμετρος P1-10 θα πρέπει να προβάλει την τιμή "4500 1/min" για όλους τους κινητήρες του Smart Servo Package).

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-03 στην επιθυμητή ράμπα επιτάχυνσης, η οποία καθορίζει σε δευτερόλεπτα το χρόνο στον οποίο η συχνότητα εξόδου αυξάνεται από τα 0
στα 50 Hz (AccRamp [s]). Οι κινητήρες CMP 6 πόλων του Smart Servo Package
απαιτούν π.χ. μία συχνότητα εξόδου 150 Hz για στροφές 3000 σ.α.λ. Για μία ράμπα
επιτάχυνσης 3000 1/min/s, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παράμετρο P1-03 σε 0,33 s.

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-04 στην επιθυμητή ράμπα επιβράδυνσης/διακοπής, η
οποία καθορίζει σε δευτερόλεπτα το χρόνο στον οποίο η συχνότητα εξόδου μειώνεται από τα 50 Hz στα 0 Hz (DecRamp [s]). Για ένα παράδειγμα κλίμακας, βλέπε την
παράμετρο P1-03 (επάνω).

Ρύθμιση της πηγής ελέγχου
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-12 σε "5", που σημαίνει διεξαγωγή ελέγχου μέσω του
SBus MOVILINK® και επομένως μέσω της πύλης. Για μία ακριβέστερη περιγραφή
αυτής της παραμέτρου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.

Ρύθμιση των παραμέτρων επικοινωνίας
Για μία ακριβέστερη περιγραφή των παρακάτω παραμέτρων ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B.
•

Ρυθμίστε την παράμετρο P1-14 σε "101" για την πρόσβαση στις διευρυμένες παραμέτρους.

•

Ρυθμίστε την επιθυμητή διεύθυνση ηλεκτροκινητήρα (1 – 63) στην παράμετρο P5-01.

•

Ρυθμίστε τον επιθυμητό ρυθμό Baud (125, 250, 500 ή 1000 kBaud) στην παράμετρο
P5-02. Στη λειτουργία πύλης, αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί στα
"500 kBaud".

•

Ρυθμίστε την παράμετρο P5-05 στην επιθυμητή "Αντίδραση διακοπής επικοινωνίας".
– 0 = Σφάλμα και αργό σταμάτημα
1 = Σφάλμα και σταμάτημα κατά μήκος μίας ράμπας
2 = Σταμάτημα κατά μήκος μίας ράμπας, κανένα σφάλμα
3 = Προρυθμισμένες στροφές 8
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•

Ρυθμίστε την παράμετρο P5-06 στην επιθυμητή "Χρονική παρακολούθηση διακοπής
επικοινωνίας" (0,0 – 1,0 – 5,0 s). Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται σε δευτερόλεπτα ο
χρόνος, μετά το πέρας του οποίου ο μετατροπέας εκτελεί την αντίδραση που έχει
ρυθμιστεί στην παράμετρο P5-05. Εάν ο χρόνος είναι "0,0 s", ο μετατροπέας διατηρεί
την πραγματική ταχύτητα, ακόμα και εάν η επικοινωνία διακοπεί.

•

Με την παράμετρο P5-07, ρυθμίστε τη χρήση "εξωτερικών ή εσωτερικών" ραμπών.
Με αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό
έλεγχο ράμπας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, ο μετατροπέας ακολουθεί τις εξωτερικές ράμπες, οι οποίες προκαθορίζονται μέσω των δεδομένων διεργασίας
MOVILINK® (PO3).( 0 = Φραγή, 1 = Ενεργοποίηση).

•

ΠΡΟΣΟΧΗ Επειδή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εξαρτάται από τον εκάστοτε τρόπο
λειτουργίας, οι οδηγίες καλωδίωσης παρατίθενται στο κεφάλαιο "Επισκόπηση των
ακροδεκτών σήματος για πύλες SEW" (→ σελίδα 21).

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
Η λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους από υψηλές τάσεις
κατά την ενεργοποίηση του κινητήρα ή του ηλεκτροκινητήρα.
– Ελέγξτε την καλωδίωση σύμφωνα με:
– τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του κεφαλαίου "Ηλεκτρολογική
εγκατάσταση"
– τις οδηγίες εγκατάστασης και καλωδίωσης του εγχειριδίου λειτουργίας
"MOVITRAC® LTP-B", κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση".

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του ηλεκτροκινητήρα
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου για τη λειτουργία
πύλης" (→ σελίδα 42).

5.3

Λογισμικό

5.3.1

Έλεγχος Modbus
Ο έλεγχος Modbus δεν είναι εφικτός εάν χρησιμοποιείται η μονάδα LTX.
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Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

0

5.4

Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

5.4.1

Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών

Δυναμικό
αναφοράς ± 10 V
και προσομοίωση
κωδικοποιητή

Ρύθμιση του ελέγχου στροφών
Με την παράμετρο P1-22 μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά ελέγχου του
κινητήρα. Η παράμετρος P1-22 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη συνολική αδράνεια (Jεξωτ = Jφορτίου + Jμειωτήρα) και την αδράνεια κινητήρα (Jκινητ ή Jb-κινητ).

P1 − 22 =
•

Jεξωτ
Jκινητ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια κινητήρα ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package"
(→ σελίδα 56).

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια ελέγχου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την ακαμψία (P1-21). Η παράμετρος ακαμψίας (P1-22) ρυθμίζει τις παραμέτρους ελέγχου στροφών (P4-03, P4-04) σε μία κατάλληλη σχέση μεταξύ τους. Στις περισσότερες
εφαρμογές δεν απαιτείται πρόσθετη βελτιστοποίηση των παραμέτρων P4-03 και P4-04.

Στροφές αναφοράς

-

Κύκλωμα ελέγχου στροφών
P1-22 = Jεξωτ / Jκινητ
P1-21 = Ακαμψία

-

Επιτάχυνση

Πραγματικές στροφές
(παράγωγος Hiperface)

3626204555

Προσομοίωση κωδικοποιητή Κλίμακα προσομοίωσης κωδικοποιητή
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Πραγματική θέση (Hiperface)
3626278155
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Έναρξη χρήσης

I

Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

5

0
Διεπαφή παλμού/
κατεύθυνσης
(φάση A/B)

Ρύθμιση του ελέγχου στροφών
Με την παράμετρο P1-22 μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά ελέγχου του
κινητήρα. Η παράμετρος P1-22 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη συνολική αδράνεια (Jεξωτ = Jφορτίου + Jμειωτήρα) και την αδράνεια κινητήρα (Jκινητ ή Jb-κινητ).

P1 − 22 =
•

Jεξωτ
Jκινητ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια κινητήρα ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package"
(→ σελίδα 56).

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια ελέγχου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την ακαμψία (P1-21). Η παράμετρος ακαμψίας (P1-22) ρυθμίζει τις παραμέτρους ελέγχου στροφών (P4-03, P4-04) σε μία κατάλληλη σχέση μεταξύ τους. Στις περισσότερες
εφαρμογές δεν απαιτείται πρόσθετη βελτιστοποίηση των παραμέτρων P4-03 και P4-04.

Στροφές αναφοράς

Κύκλωμα ελέγχου στροφών
P1-22 = Jεξωτ / Jκινητ
P1-21 = Ακαμψία

-

-

Επιτάχυνση

Πραγματικές στροφές
(παράγωγος Hiperface)

3626204555

Ρύθμιση του ελέγχου θέσης
Ο έλεγχος θέσης (P4-01 = 5) πρέπει να ενεργοποιηθεί για τον παλμό/κατεύθυνση και
για τα σήματα κωδικοποιητή A/B.
Εργασία ελέγχου θέσης (ταχύτητα εργασίας 1 ms)
P4-01 = 5 PM Έλεγχος θέσης κινητήρα
Παράγωγος

Παράγωγος
Προέλεγχος
επιτάχυνσης

Κωδικοποιητής
βήματος/κατεύθυνσης Κλίμακα:
ή φάσης A/B
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
σε βήματα 2

-

Έλεγχος θέσης
P8-06 = 1 %

Πραγματική θέση
(Hiperface)

+

Προέλεγχος
ταχύτητας

Στροφές αναφοράς

-

Έλεγχος
ταχύτητας

-

Επιτάχυνση

Πραγματικές στροφές
(παράγωγος Hiperface)

3626206475
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Έναρξη χρήσης
Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

0
5.4.2

Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε μονάδες ελέγχου της SEW
Ρύθμιση του ελέγχου
Με την παράμετρο P1-22 μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά ελέγχου του
κινητήρα. Η παράμετρος P1-22 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη συνολική αδράνεια (Jεξωτ = Jφορτίου + Jμειωτήρα) και την αδράνεια κινητήρα (Jκινητ ή Jb-κινητ).

P1 − 22 =
•

Jεξωτ
Jκινητ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια κινητήρα ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package"
(→ σελίδα 56).

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια ελέγχου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την ακαμψία (P1-21). Η παράμετρος ακαμψίας (P1-22) ρυθμίζει τις παραμέτρους ελέγχου στροφών (P4-03, P4-04) σε μία κατάλληλη σχέση μεταξύ τους. Στις περισσότερες
εφαρμογές δεν απαιτείται πρόσθετη βελτιστοποίηση των παραμέτρων P4-03 και P4-04.

Εργασία ελέγχου θέσης (ταχύτητα εργασίας 1 ms)

Παράγωγος

Παράγωγος

Προέλεγχος
ταχύτητας
Τιμή θέσης SBus
κάθε 5 - 15 ms

-

Έλεγχος θέσης
P8-06 = 1 %

Πραγματική θέση
(Hiperface)

+

Στροφές αναφοράς

Προέλεγχος
επιτάχυνσης

-

Κύκλωμα ελέγχου στροφών
P1-22 = Jεξωτ / Jκινητ
P1-21 = Ακαμψία

-

Επιτάχυνση

Πραγματικές στροφές
(παράγωγος Hiperface)

3626208395
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Έναρξη χρήσης

I

Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

5

0
Ρύθμιση ελέγχου
με το Drive Startup
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Έναρξη χρήσης
Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

0
5.4.3

Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου για λειτουργία πύλης
Ρύθμιση του ελέγχου στροφών
Με την παράμετρο P1-22 μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά ελέγχου του
κινητήρα. Η παράμετρος P1-22 αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη συνολική αδράνεια (Jεξωτ = Jφορτίου + Jμειωτήρα) και την αδράνεια κινητήρα (Jκινητ ή Jb-κινητ).

P1 − 22 =
•

Jεξωτ
Jκινητ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια κινητήρα ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package"
(→ σελίδα 56).

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια ελέγχου, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
την ακαμψία (P1-21). Η παράμετρος ακαμψίας (P1-22) ρυθμίζει τις παραμέτρους ελέγχου στροφών (P4-03, P4-04) σε μία κατάλληλη σχέση μεταξύ τους. Στις περισσότερες
εφαρμογές δεν απαιτείται πρόσθετη βελτιστοποίηση των παραμέτρων P4-03 και P4-04.

Στροφές αναφοράς

-

Κύκλωμα ελέγχου στροφών
P1-22 = Jεξωτ / Jκινητ
P1-21 = Ακαμψία

-

Επιτάχυνση

Πραγματικές στροφές
(παράγωγος Hiperface)

3626204555
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Παράμετροι
Ειδικές παράμετροι LTX (βαθμίδα 1)

6

kVA

i

f

n

6

P Hz

Παράμετροι
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις παραμέτρους LTX. Λάβετε επίσης υπόψη την περιγραφή παραμέτρων στο εγχειρίδιο λειτουργίας του MOVITRAC® LTP-B. Οι παράμετροι που
περιγράφονται εδώ συμπληρώνουν τις παραμέτρους του MOVITRAC® LTP-B. Επίσης
περιγράφονται οι παράμετροι, οι οποίες αλλάζουν σε περίπτωση χρήσης της μονάδας
MOVITRAC® LTX. Η εργοστασιακή ρύθμιση επισημαίνεται με υπογράμμιση.

6.1

Ειδικές παράμετροι LTX (βαθμίδα 1)

Παράμετροι

Περιγραφή

Περιοχή

Προρύθμιση

Επεξήγηση

P1-16

Τύπος κινητήρα

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

Για τη ρύθμιση του κινητήρα (CMP και
MOVIGEAR®). Αυτή η παράμετρος ρυθμίζεται
αυτόματα, όταν γίνεται ανάγνωση των πληροφοριών κωδικοποιητή Hiperface® μέσω της
κάρτας κωδικοποιητή LTX.
Η παράμετρος P1-16 δεν πρέπει να τροποποιηθεί κατά τη σύνδεση ενός κινητήρα μόνιμου
μαγνήτη και κατά τη λειτουργία στο μετατροπέα συχνότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, η
παράμετρος P4-01 καθορίζει τον τύπο κινητήρα (απαιτείται αυτόματη ρύθμιση).

P1-17

Επιλογή λειτουργίας Ι/Ο σερβομονάδας

0–6

1

Καθορίζει τη λειτουργία του Ι/Ο της σερβομονάδας.
Βλέπε κεφάλαιο "P1-17 Λειτουργία SmartServo".

P1-18

Επιλογή θερμίστορ κινητήρα

0

Κλειδωμένο

0

1

KTY

Ενεργοποίηση για θερμική προστασία κινητήρα με KTY.

P1-19

Διεύθυνση
μετατροπέα

0 – 125

1

Ρύθμιση της γενικής διεύθυνσης μετατροπέα
(κατοπτρική παράμετρος της παραμέτρου
P5-01.)

P1-20

Ρυθμός Baud
SBus

125, 250, 500, 1000 kBaud

500 kBaud

Ρύθμιση του αναμενόμενου ρυθμού Baud του
SBus.
(κατοπτρική παράμετρος της παραμέτρου
P5-02.)

P1-21

Ακαμψία

0

0

Εφεδρικό

P1-22

Αδράνεια φορτίου

0 – 400

10

Η σχέση αδράνειας ανάμεσα στον κινητήρα
και το συνδεδεμένο φορτίο μπορεί να καταχωρηθεί στο μετατροπέα με αυτήν την παράμετρο. Αυτή η τιμή μπορεί, κανονικά, να
παραμείνει στην προρυθμισμένη τιμή "10".
Ωστόσο, η τιμή χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο ελέγχου του μετατροπέα ως τιμή αρχικού ελέγχου για κινητήρες CMP/PM, για την
παροχή της βέλτιστης ροπής / του βέλτιστου
ρεύματος για την επιτάχυνση του φορτίου. Για
το λόγο αυτό, η ακριβής ρύθμιση της σχέσης
αδράνειας βελτιώνει τη συμπεριφορά αντίδρασης και τη δυναμική του συστήματος.
Σε ένα κλειστό κύκλωμα ελέγχου, η τιμή υπολογίζεται ως εξής:

JΣυνολικού φορτίου
x
P1-22 =
M0Κινητήρας

105
s2

Εάν δεν γνωρίζετε την τιμή, αφήστε την ως
έχει στην προρύθμιση "10".
1) Μόνο κινητήρες με 400 V
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Παράμετροι
P1-14 Πρόσβαση στις διευρυμένες παραμέτρους

P Hz

P1-14 Πρόσβαση στις διευρυμένες παραμέτρους
Περιοχή καταχώρησης: 0 – 30000
Αυτή η παράμετρος επιτρέπει την πρόσβαση στις ομάδες παραμέτρων εκτός των βασικών παραμέτρων (παράμετροι P1-01 – P1-15). Η πρόσβαση είναι δυνατή όταν οι ακόλουθες τιμές που καταχωρείτε είναι έγκυρες.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 /P1-01 – P5-08

•

201/ P1-01 – P8-15

P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικής εισόδου, ειδικές παράμετροι LTX
Περιοχή καταχώρησης: 0 – 1 – 25
Οι τιμές P1-15 = 22, 23, 24 και 25 προορίζονται αποκλειστικά για τη μονάδα
MOVITRAC® LTX. Η χρήση τους συνιστάται μόνο εάν χρησιμοποιείτε ένα PLC άλλου
κατασκευαστή. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται έλεγχος ακροδεκτών (P1-12 = 0).

44

P1-15

Δυαδική είσοδος 1

Δυαδική είσοδος 2

Δυαδική είσοδος 3

Αναλογική είσοδος 1

Αναλογική είσοδος 2

1

O: Φραγή ελεγκτή
C: Ενεργοποίηση

O: Μπροστά
C: Πίσω

O: Επιλεγμένη ονομαστική τιμή στροφών
C: Προρυθμισμένες
στροφές 1, 2

Αναλογική αναφορά
στροφών 1

O: Προρυθμισμένες
στροφές 1
C: Προρυθμισμένες
στροφές 2

22

O: Κανονική λειτουργία
C: Έκκεντρο αναφοράς

O: Κανονική λειτουργία
C: Ταχύτητα βηματισμού +

O: Κανονική
λειτουργία
C: Ταχύτητα
βηματισμού –

Ονομαστική τιμή
στροφών

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έναρξη της
διαδρομής αναφοράς

23

O: Κανονική λειτουργία
C: Έκκεντρο αναφοράς

O: Τερματικός διακόπτης +
C: Κανονική λειτουργία

O: Τερματικός
διακόπτης –
C: Κανονική
λειτουργία

Ονομαστική τιμή
στροφών

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έναρξη της
διαδρομής αναφοράς

24

O: Φραγή ελεγκτή
C: Ενεργοποίηση

O: Κανονική λειτουργία
C: Ταχύτητα βηματισμού +

O: Κανονική
λειτουργία
C: Ταχύτητα
βηματισμού –

Ονομαστική τιμή
στροφών

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έκκεντρο
αναφοράς

25

O: Φραγή ελεγκτή
C: Ενεργοποίηση

O: Τερματικός διακόπτης +
C: Κανονική λειτουργία

O: Τερματικός
διακόπτης –
C: Κανονική
λειτουργία

Ονομαστική τιμή
στροφών

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έκκεντρο
αναφοράς
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P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικής εισόδου, ειδικές παράμετροι LTX
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•

Εάν μία λειτουργία που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P1-15 ρυθμιστεί και στην
παράμετρο P1-17 (είσοδος σερβομονάδας), τότε η είσοδος σερβομονάδας έχει προτεραιότητα και η λειτουργία απενεργοποιείται από την παράμετρο P1-15.

•

Εάν στην παράμετρο P1-15 δεν έχει ρυθμιστεί καμία είσοδος ενεργοποίησης/φραγής
ελεγκτή (P1-15 = 22 ή 23), τότε η είσοδος φραγής ενεργοποιεί την τελική βαθμίδα.
Εάν το σήμα φραγής ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τότε ο ηλεκτροκινητήρας MOVITRAC® LTX ακινητοποιείται.

•

Σε περίπτωση χρήσης μίας πύλης, ο έλεγχος μέσω του πρωτοκόλλου SBus
MOVILINK® έχει προτεραιότητα (P1-12 = 5).

•

Η λειτουργία αναφοράς απενεργοποιείται, εάν δεν έχει συνδεθεί μία σερβομονάδα.

•

Στη λειτουργία με μονάδες ελέγχου της SEW-EURODRIVE, οι είσοδοι ρυθμίζονται με
το λογισμικό "Drive Startup" ως εξής:
Ψηφιακή είσοδος,
προφίλ 1

Ψηφιακή είσοδος,
προφίλ 2

STO

/Φραγή ελεγκτή

DI01

Ενεργοποίηση

DI02

Επαναφορά

DI03

Έκκεντρο αναφοράς

STO

/Φραγή ελεγκτή

DI01

Ενεργοποίηση

DI02

Επαναφορά

DI03

Έκκεντρο αναφοράς

DI04

/Τερματικός διακόπτης υλικού εξοπλισμού +

DI05

/Τερματικός διακόπτης υλικού εξοπλισμού –
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Παράμετροι
P1-16 Τύπος κινητήρα

P Hz

P1-16 Τύπος κινητήρα
Ρύθμιση του τύπου κινητήρα
Τιμή ένδειξης

Τύπος κινητήρα

Επεξήγηση

Επαγωγικός κινητήρας

Τυπική ρύθμιση. Αφήστε την όπως έχει εάν οι υπόλοιπες δυνατότητες επιλογής δεν είναι κατάλληλες.
Επιλέξτε τον επαγωγικό κινητήρα ή τον κινητήρα μόνιμου μαγνήτη μέσω της παραμέτρου P4-01.

Μη καθορισμένος σερβοκινητήρας. Κατά την έναρξη
της λειτουργίας θα πρέπει να οριστούν ειδικές παράΜη καθορισμένος σερβομετροι σερβοκινητήρων. (Βλέπε κεφάλαιο 5.2.1). Σε
κινητήρας
αυτήν την περίπτωση, η παράμετρος P4-01 πρέπει να
ρυθμιστεί στη λειτουργία ελέγχου κινητήρα PM.
CMP40M
CMP40M με φρένο
CMP50S

Προρυθμισμένοι κινητήρες CMP της SEWEURODRIVE. Εάν επιλέξετε έναν από αυτούς τους
τύπους κινητήρα, όλες οι ειδικές παράμετροι κινητήρα
ρυθμίζονται αυτόματα. Η συμπεριφορά υπερφόρτωσης ρυθμίζεται σε 200 % για 60 s και σε 250 %
για 2 s.

CMP50S με φρένο
CMP50M
CMP50M με φρένο
CMP50L
CMP50L με φρένο
CMP63S
CMP63S με φρένο
CMP63M
CMP63M με φρένο
CMP63L
CMP63L με φρένο
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

Επιλογή για τη λειτουργία MOVIGEAR®. Επιλέξτε το
κατάλληλο μέγεθος. Όλες οι απαραίτητες παράμετροι
ρυθμίζονται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, η
υπερφόρτωση ανέρχεται στο 300 % του ονομαστικού
ρεύματος.

Αυτή η παράμετρος ρυθμίζεται αυτόματα, όταν μετά την ενεργοποίηση του LTP-B γίνεται ανάγνωση των πληροφοριών κωδικοποιητή Hiperface® μέσω της κάρτας κωδικοποιητή LTX και όταν αυτές οι πληροφορίες ταξινομούνται ως κατάλληλες. Οι πληροφορίες κωδικοποιητή είναι κατάλληλες, εάν αντιπροσωπεύουν έναν κινητήρα από το πακέτο Smart-Servo.
Η παράμετρος P1-16 δεν πρέπει να τροποποιηθεί κατά τη σύνδεση ενός κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και κατά τη λειτουργία χωρίς ανατροφοδότηση κωδικοποιητή. Σε αυτήν την
περίπτωση, η παράμετρος P4-01 καθορίζει τον τύπο κινητήρα (απαιτείται αυτόματη
ρύθμιση).
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Παράμετροι
P1-17 Λειτουργία Smart-Servo

6.5

kVA

i

f

n

6

P Hz

P1-17 Λειτουργία Smart-Servo
Η παράμετρος P1-17 χρησιμοποιείται μόνο μαζί με τη μονάδα MOVITRAC® LTX.

P1-17

Δυαδική
είσοδος 11

Δυαδική
είσοδος 12

Δυαδική
είσοδος 13

Δυαδική είσοδος
14 / αναλογική
είσοδος 11

DI 11

DI12

DI13

DI14 / AI11

Είσοδος παλμών 1

PI1

Είσοδος παλμών 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Κανονική
λειτουργία
C: Αισθητήρας
μέτρησης 1

O: Κανονική
λειτουργία
C: Αισθητήρας
μέτρησης 2

–

–

2

O: Τερματικός διακόπτης +
C: Κανονική
λειτουργία

O: Τερματικός διακόπτης –
C: Κανονική
λειτουργία

O: Κανονική
λειτουργία
C: Αισθητήρας
μέτρησης 1

O: Κανονική
λειτουργία
C: Αισθητήρας
μέτρησης 2

–

–

3

–

–

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έκκεντρο
αναφοράς

O: Κανονική
λειτουργία
C: Αισθητήρας
μέτρησης 2

–

–

4

O: Τερματικός διακόπτης +
C: Κανονική
λειτουργία

O: Τερματικός διακόπτης –
C: Κανονική
λειτουργία

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έκκεντρο
αναφοράς

O: Κανονική
λειτουργία
C: Αισθητήρας
μέτρησης 2

–

–

5

–

–

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έκκεντρο
αναφοράς

Γρήγορη αναλογική –
είσοδος (αναφορά
στροφών)

–

6

O: Τερματικός διακόπτης +
C: Κανονική
λειτουργία

O: Τερματικός διακόπτης –
C: Κανονική
λειτουργία

O: Κανονική
λειτουργία
C: Έκκεντρο
αναφοράς

Γρήγορη αναλογική –
είσοδος (αναφορά
στροφών)

–

7

–

–

–

–

Παλμός

\Παλμός

Κατεύθυνση

\Κατεύθυνση

8

–

–

–

–

Φάση Α

Φάση \Α

Φάση Β

Φάση \Β

6.6

•

Εάν μία λειτουργία που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο P1-15 ρυθμιστεί και στην
παράμετρο P1-17 (είσοδος σερβομονάδας), τότε η είσοδος σερβομονάδας έχει προτεραιότητα και η λειτουργία απενεργοποιείται από την παράμετρο P1-15.

•

Εάν χρησιμοποιείτε μονάδες ελέγχου της SEW (P1-12 = 8) ή πύλες (P1-12 = 5),
η αναλογική είσοδος είναι ανενεργή.

•

Ο αισθητήρας μέτρησης λειτουργεί μόνο εάν χρησιμοποιείται μία μονάδα ελέγχου
της SEW.

P1-21 Ακαμψία
Περιοχή καταχώρησης: 0.50 – 1.00 – 2.00
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ακρίβεια ελέγχου, ρυθμίστε αρχικά την παράμετρο
P1-22 Αδράνεια φορτίου στην καλύτερη τιμή. Στη συνέχεια μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ακρίβεια των μεγεθών παρεμβολής φορτίου στην παράμετρο P1-21 Ακαμψία.
Η παράμετρος P1-21 Ακαμψία ρυθμίζει τις παραμέτρους ελέγχου στροφών (P4-03,
P4-04) σε μία κατάλληλη σχέση μεταξύ τους. Στις περισσότερες εφαρμογές δεν απαιτείται πρόσθετη βελτιστοποίηση των παραμέτρων P4-03 και P4-04.
Όταν ρυθμίζεται η παράμετρος P1-22, ρυθμίζονται πάντοτε αυτόματα και οι παράμετροι
P4-03 και P4-04.
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kVA

6

i
6.7

f

n

Παράμετροι
P1-22 Αδράνεια φορτίου κινητήρα

P Hz

P1-22 Αδράνεια φορτίου κινητήρα
Περιοχή καταχώρησης: 0.0 – 1.0 – 30.0
Η σχέση αδράνειας ανάμεσα στον κινητήρα και το συνδεδεμένο φορτίο μπορεί να καταχωρηθεί στο μετατροπέα με αυτήν την παράμετρο. Αυτή η τιμή μπορεί, κανονικά, να
παραμείνει στην προρυθμισμένη τιμή "1.0". Ωστόσο, η τιμή χρησιμοποιείται από τον
αλγόριθμο ελέγχου του μετατροπέα ως τιμή αρχικού ελέγχου για κινητήρες CMP/PM, για
την παροχή της βέλτιστης ροπής / του βέλτιστου ρεύματος για την επιτάχυνση του φορτίου. Για το λόγο αυτό, η ακριβής ρύθμιση της σχέσης αδράνειας βελτιώνει τη συμπεριφορά αντίδρασης και τη δυναμική του συστήματος. Σε ένα κλειστό κύκλωμα ελέγχου,
η τιμή υπολογίζεται ως εξής:

P1 − 22 =

Jεξωτ
Jκινητ

Εάν δεν γνωρίζετε την τιμή, αφήστε την σε "1.0" (προρύθμιση).
•

Jεξωτ = Αδράνεια φορτίου + αδράνεια του μειωτήρα, των συνδέσμων, των κωνικών
γραναζιών, κ.λ.π., που επιδρά στον άξονα κινητήρα.

•

Jκινητ = Αδράνεια κινητήρα με ή χωρίς φρένο

•

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδράνεια κινητήρα ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package"
(→ σελίδα 56).

6.8

P2-01 Προρυθμισμένες στροφές 1
Περιοχή καταχώρησης: –P1-01 – 5,0 Hz – P1-01
Χρησιμοποιείται επίσης για την ταχύτητα στη λειτουργία βηματισμού + και τη λειτουργία
βηματισμού –.

6.9

P2-05 Προρυθμισμένες στροφές 5
Περιοχή καταχώρησης: –P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Χρησιμοποιείται επίσης για την ταχύτητα αναζήτησης στη διαδρομή αναφοράς.

6.10

P2-06 Προρυθμισμένες στροφές 6
Περιοχή καταχώρησης: –P1-01 – 0,0 Hz – P1-01
Χρησιμοποιείται επίσης για την ταχύτητα ελεύθερης κίνησης στη διαδρομή αναφοράς.
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Παράμετροι
P2-21 Συντελεστής κλίμακας ένδειξης

6.11

kVA

i

f

n

6

P Hz

P2-21 Συντελεστής κλίμακας ένδειξης
Περιοχή καταχώρησης: –30000 – 0.000 – 30000
Για να ενεργοποιήσετε την αντιστροφή της φοράς περιστροφής του κινητήρα, ρυθμίστε
την παράμετρο P2-21 σε μία αρνητική τιμή. Ο ελεγκτής SEW διαβάζει την αντιστροφή
της φοράς περιστροφής κινητήρα και, στη συνέχεια, την υλοποιεί. Για το λόγο αυτό, ο
ελεγκτής SEW πρέπει να επανεκκινηθεί μετά από την αλλαγή αυτής της παραμέτρου.
Η αντιστροφή της φοράς περιστροφής κινητήρα σε μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή της σύνδεσης ονομαστικών τιμών και της χρησιμοποιούμενης προσομοίωσης βαθμικού κωδικοποιητή.

6.12

Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX (βαθμίδα 3)

6.12.1 P8-01 Προσομοιωμένη κλίμακα κωδικοποιητή
Περιοχή καταχώρησης: 1, 2, 4, 8
P8-01 × περίοδοι σήματος του κωδικοποιητή ανά περιστροφή κινητήρα = περίοδοι εξόδου ανά περιστροφή κινητήρα
Εάν P8-01 = 1, τότε οι προσομοιωμένοι παλμοί κωδικοποιητή ανά περιστροφή αντιστοιχούν απευθείας στο σύστημα κωδικοποιητή (xx0H = 128 Imp, xx1H = 1024 Imp). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα "Ρύθμιση του ελέγχου στροφών"
(→ σελίδα 38).
6.12.2 P8-02 Παλμοί ανά περιστροφή για είσοδο παλμού/κατεύθυνσης φάσης A/B
Περιοχή καταχώρησης: 4, 8 – 32768, 65536
Η παράμετρος P8-02 καθορίζει την ερμηνεία των παλμών στην είσοδο X14 της μονάδας
LTX ανά περιστροφή κινητήρα. Κάθε θετική και αρνητική κλίση του σήματος εισόδου
αντιμετωπίζεται ως βήμα αύξησης. Οι εισερχόμενοι παλμοί επιδρούν κατευθείαν τον
έλεγχο θέσης. Βλέπε ενότητα "Ρύθμιση του ελέγχου θέσης" (→ σελίδα 39).
Παράδειγμα:
Εάν η παράμετρος P8-01 ρυθμιστεί σε "1" και η παράμετρος P8-02 σε "256", τότε, μέσω
της καλωδίωσης του υλικού εξοπλισμού, δημιουργείται μία σύνδεση θέσης κύριας/υποτελούς μονάδας 1:1 ανάμεσα στην έξοδο προσομοίωσης της κύριας μονάδας και την
είσοδο παλμών του υποτελούς ηλεκτροκινητήρα. Ο κύριος κινητήρας πρέπει να διαθέτει
έναν κωδικοποιητή xK0H. Ο υποτελής κινητήρας μπορεί να έχει οποιονδήποτε κωδικοποιητή.
6.12.3 P8-03 / P8-04 Κατώφλι διέγερσης για σφάλμα ολίσθησης
Περιοχή καταχώρησης: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Περιοχή καταχώρησης: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
Η παράμετρος P8-02 περιέχει το κατώφλι διέγερσης για ένα σφάλμα ολίσθησης. Το
σφάλμα ολίσθησης υπολογίζεται ακριβώς πριν από τον ελεγκτή θέσης. Ρυθμίστε τις
παραμέτρους P8-03 και P8-04 σε "0" για να απενεργοποιήσετε το σφάλμα ολίσθησης.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα "Ρύθμιση του ελέγχου θέσης"
(→ σελίδα 39).
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6
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i
6.12.4

f

n

Παράμετροι
Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX (βαθμίδα 3)

P Hz
P8-05 Διαδρομή αναφοράς
Περιοχή καταχώρησης: 0, 1, 2 – 6, 7
Ο σκοπός μίας διαδρομής αναφοράς είναι να προσαρμόσει τον ηλεκτροκινητήρα και τις
πληροφορίες θέσης του στις κατασκευαστικές διαστάσεις του μηχανήματος. Η διαδρομή
αναφοράς προσδιορίζει το πραγματικό μηδενικό σημείο του ηλεκτροκινητήρα. Κατόπιν,
με αυτήν την τιμή καθορίζονται οι διαδρομές που απαιτούνται για την οδήγηση σε θέση.
Η παράμετρος P8-05 περιέχει τη λειτουργία διαδρομής αναφοράς και τη ρυθμισμένη
θέση αναφοράς.
P8-05 Διαδρομή αναφοράς
0

Καμία διαδρομή αναφοράς, μόνο με ενεργοποιημένο κινητήρα

1

Μηδενικός παλμός με αρνητική κατεύθυνση διαδρομής

2

Μηδενικός παλμός με θετική κατεύθυνση διαδρομής

3

Άκρο του έκκεντρου αναφοράς, αρνητική κατεύθυνση
διαδρομής

4

Άκρο του έκκεντρου αναφοράς, θετική κατεύθυνση διαδρομής

5

Καμία διαδρομή αναφοράς, μόνο χωρίς ενεργοποιημένο
κινητήρα

6

Σταθερό στοπ, θετική κατεύθυνση διαδρομής

7

Σταθερό στοπ, αρνητική κατεύθυνση διαδρομής

Το μηδενικό σημείο του μηχανήματος μπορεί να μετατεθεί με την απόκλιση αναφοράς
P8-11 / P8-12 βάσει του σημείου αναφοράς που βρέθηκε μέσω της διαδρομής αναφοράς.
Εάν κατά τη διάρκεια της διαδρομής αναφοράς γίνει προσέγγιση σε έναν τερματικό διακόπτη ενώ δεν έχει βρεθεί ακόμα το σημείο αναφοράς, τότε ο ηλεκτροκινητήρας αντιστρέφεται και συνεχίζει τη διαδρομή αναφοράς στην αντίθετη κατεύθυνση. Στους κωδικοποιητές απόλυτων τιμών Hiperface® είναι πάντα ρυθμισμένη η κατάσταση "ολοκλήρωση αναφοράς" και μηδενίζεται μόνο κατά τη διάρκεια μίας διαδρομής αναφοράς. Εάν
η διαδρομή αναφοράς ακυρωθεί, τότε παραμένει η κατάσταση "χωρίς αναφορά".
Λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημεία προτού αποφασίσετε εάν η αναφορά θα οριστεί ως
προς το έκκεντρο αναφοράς ή τον μηδενικό παλμό:
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•

Ο μηδενικός παλμός μετατοπίζεται, όταν ο κινητήρας αντικατασταθεί.

•

Το έκκεντρο αναφοράς μπορεί να πάψει να είναι ακριβές λόγω παλαίωσης, φθοράς
ή υστέρησης ζεύξης.
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Παράμετροι
Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX (βαθμίδα 3)

kVA

i

f

n

6

P Hz

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στα σχήματα των "τύπων διαδρομής αναφοράς"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Σημείο αναφοράς
Μηδενικό σημείο μηχανήματος
Έκκεντρο αναφοράς
Τερματικός διακόπτης υλικού εξοπλισμού
Σταθερό στοπ

Καμία διαδρομή αναφοράς, μόνο με ενεργοποιημένο κινητήρα

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Κατάσταση ακινησίας
P8-11 / P8-12 Απόκλιση αναφοράς

Το σημείο αναφοράς είναι η τρέχουσα θέση. Αυτός ο τύπος διαδρομής αναφοράς είναι
χρήσιμος για κωδικοποιητές απόλυτων τιμών και ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι πρέπει να
οριστούν σε κατάσταση ακινησίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί π.χ. να ρυθμιστεί η θέση
ενός άξονα σε "μηδέν", όταν ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στο μηδενικό σημείο του
μηχανήματος. Ο άξονας μπορεί να οδηγηθεί χειροκίνητα στη θέση αναφοράς.
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Παράμετροι
Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX (βαθμίδα 3)

P Hz

Μηδενικός παλμός
με αρνητική
κατεύθυνση
διαδρομής
[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Ταχύτητα ελεύθερης κίνησης
P8-11 / P8-12 Απόκλιση αναφοράς

Σημείο αναφοράς είναι ο πρώτος μηδενικός παλμός αριστερά (αρνητικός) από το σημείο
εκκίνησης της διαδρομής αναφοράς. Δεν απαιτείται έκκεντρο αναφοράς. Για τις διαδρομές αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο η παράμετρος P2-06 Ταχύτητα ελεύθερης κίνησης.
Μηδενικός παλμός με θετική κατεύθυνση διαδρομής
Η διαδρομή αναφοράς "Μηδενικός παλμός με θετική κατεύθυνση διαδρομής" έχει την
αντίθετη συμπεριφορά από τη διαδρομή αναφοράς "Μηδενικός παλμός με αρνητική
κατεύθυνση διαδρομής". Βλέπε κεφάλαιο "Μηδενικός παλμός με αρνητική κατεύθυνση
διαδρομής" (→ σελίδα 52).
Άκρο του έκκεντρου αναφοράς,
αρνητική
κατεύθυνση
διαδρομής

[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Ταχύτητα αναζήτησης
P2-06 Ταχύτητα ελεύθερης κίνησης
P8-11 / P8-12 Απόκλιση αναφοράς

Σημείο αναφοράς είναι το αρνητικό άκρο του έκκεντρου αναφοράς.
Ρυθμίστε την παράμετρο P1-15 ή την παράμετρο P1-17 στη λειτουργία εισόδου "έκκεντρο αναφοράς". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω κεφάλαια:
•

P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικής εισόδου, ειδικές παράμετροι LTX (→ σελίδα 44)

•

P1-17 Λειτουργία Smart-Servo (→ σελίδα 47)

Η διαδρομή αναφοράς αρχίζει με την ταχύτητα αναζήτησης σε αρνητική φορά περιστροφής μέχρι το πρώτο θετικό ανοδικό σήμα του έκκεντρου αναφοράς. Μετά την αναγνώριση του έκκεντρου αναφοράς πραγματοποιείται εναλλαγή στην ταχύτητα ελεύθερης
κίνησης.
Σε αυτήν την περίπτωση, το σημείο αναφοράς είναι το πτωτικό σήμα (αρνητικό άκρο)
του έκκεντρου αναφοράς.
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Παράμετροι
Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX (βαθμίδα 3)

Άκρο του έκκεντρου αναφοράς,
θετική κατεύθυνση
διαδρομής

kVA

i

f

n

6

P Hz

Η διαδρομή αναφοράς "Άκρο του έκκεντρου αναφοράς, θετική κατεύθυνση διαδρομής"
έχει την αντίθετη συμπεριφορά από τη διαδρομή αναφοράς "Άκρο του έκκεντρου αναφοράς, αρνητική κατεύθυνση διαδρομής". Βλέπε κεφάλαιο "Άκρο του έκκεντρου αναφοράς, αρνητική κατεύθυνση διαδρομής" (→ σελίδα 52).

Καμία διαδρομή
αναφοράς,
μόνο χωρίς
ενεργοποιημένο
κινητήρα

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Κατάσταση ακινησίας
P8-11 / P8-12 Απόκλιση αναφοράς

Το σημείο αναφοράς είναι η τρέχουσα θέση. Αυτός ο τύπος διαδρομής αναφοράς είναι
χρήσιμος για κωδικοποιητές απόλυτων τιμών και ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι πρέπει να
οριστούν σε κατάσταση ακινησίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί π.χ. να ρυθμιστεί η θέση
ενός άξονα σε "μηδέν", εάν ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στο μηδενικό σημείο του
μηχανήματος. Ο άξονας μπορεί να οδηγηθεί χειροκίνητα στη θέση αναφοράς.
Σταθερό στοπ,
θετική κατεύθυνση
διαδρομής

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Ταχύτητα ελεύθερης κίνησης
P8-11 / P8-12 Απόκλιση αναφοράς

Το σημείο αναφοράς είναι το θετικό σταθερό στοπ. Το μηχάνημα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το σταθερό στοπ να αντέχει μια σύγκρουση με την αντίστοιχη ταχύτητα χωρίς να προκαλούνται ζημιές σε αυτό.
Η διαδρομή αναφοράς ξεκινά στη θετική φορά περιστροφής. Η διαδρομή αναφοράς
ξεκινά με την ταχύτητα ελεύθερης κίνησης.
Η ροπή (παράμετρος P8-14 Ροπή για σταθερό στοπ) διατηρείται στο σταθερό στοπ.
Σταθερό στοπ,
αρνητική
κατεύθυνση
διαδρομής

Η διαδρομή αναφοράς "Σταθερό στοπ, αρνητική κατεύθυνση διαδρομής" έχει την αντίθετη συμπεριφορά από τη διαδρομή αναφοράς "Σταθερό στοπ, θετική κατεύθυνση
διαδρομής". Βλέπε κεφάλαιο "Σταθερό στοπ, θετική κατεύθυνση διαδρομής"
(→ σελίδα 53).
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Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX (βαθμίδα 3)

P Hz

6.12.5 P8-06 Αναλογική ενίσχυση ελεγκτή θέσης
Περιοχή καταχώρησης: 0.1 – 1 – 400 %
Ρύθμιση της αναλογικής ενίσχυσης του ελεγκτή θέσης. Οι υψηλότερες τιμές έχουν ως
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ακρίβεια οδήγησης σε θέση. Μια εξαιρετικά υψηλή τιμή
μπορεί να προκαλέσει αστάθεια ή ακόμα και σφάλματα υπερβολικού ρεύματος. Για
εφαρμογές, οι οποίες απαιτούν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο: Εάν αυξήσετε σταδιακά
την τιμή και παρακολουθήσετε την πραγματική ταχύτητα του φορτίου, η τιμή προσαρμόζεται στο συνδεδεμένο φορτίο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για όσο χρειάζεται, μέχρι
να επιτευχθεί η επιθυμητή δυναμική χωρίς ή μόνο με μικρές υπερβάσεις της περιοχής
ελέγχου, στις οποίες η ταχύτητα εξόδου υπερβαίνει την ονομαστική τιμή.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα "Ρύθμιση του ελέγχου θέσης"
(→ σελίδα 39).
6.12.6 P8-07 Σήμα αισθητήρα μέτρησης

P8-07

Αισθητήρας μέτρησης 1

Αισθητήρας μέτρησης 2

0

Θετικό σήμα

Θετικό σήμα

1

Αρνητικό σήμα

Θετικό σήμα

2

Αρνητικό σήμα

Αρνητικό σήμα

3

Θετικό σήμα

Αρνητικό σήμα

Η παράμετρος P8-07 καθορίζει την κατεύθυνση διέγερσης των δύο αισθητήρων μέτρησης στη σύνδεση X14.
Φίλτρο για διακόπτες αναπήδησης:
Πραγματική διέγερση

Λανθασμένη διέγερση

3 ms

ON

Λανθασμένη διέγερση

Πραγματική διέγερση
3621829771

Αυτή η είσοδος κλειδώνει για 3 ms μετά τη διέγερση ενός αισθητήρα μέτρησης με ένα
θετικό σήμα. Δεν υπάρχει φίλτρο για τη διέγερση ενός αισθητήρα μέτρησης με αρνητικό
σήμα. Οι αισθητήρες μέτρησης με αναπήδηση θα πρέπει να λειτουργούν στη θετική
κατεύθυνση.
Με γρήγορους εκκινητές μπορείτε να επιτύχετε ακρίβεια 1 ms για τη θέση των αισθητήρων μέτρησης.
Παράδειγμα: Με ταχύτητα διεργασίας 1 m/s μπορείτε να επιτύχετε ακρίβεια 1 mm για τη
θέση των αισθητήρων μέτρησης.
Η λειτουργία αισθητήρων μέτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μονάδες ελέγχου της SEW.
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6.12.7 P8-09 Ενίσχυση προελέγχου ταχύτητας
Περιοχή καταχώρησης: 0.0 - 100 - 400 %
Αυτή η παράμετρος ενισχύει την παράγωγο της ονομαστική τιμής θέσης. Δεν πρέπει να
αλλάζετε την τυπική ρύθμιση. Η τιμή αυτής της παραμέτρου θα πρέπει να μειωθεί μόνο
εάν οι παράγωγες ονομαστικές τιμές θέσης δεν παρέχουν ομαλό σήμα. Η ενέργεια αυτή
μπορεί να μειώσει το βουητό του κινητήρα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Ρύθμιση ελέγχου με Drive Startup"
(→ σελίδα 41).
6.12.8 P8-09 Ενίσχυση προελέγχου επιτάχυνσης
Περιοχή καταχώρησης: 0.0 - 100 - 400 %
Δεν πρέπει να αλλάζετε την τυπική ρύθμιση. Αυτή η παράμετρος ενισχύει την παράγωγο του προελέγχου επιτάχυνσης.
Για εξαιρετικά γρήγορη οδήγηση σε θέση (< 100 ms), με την ποιότητα οδήγησης θέσης
των μονάδων ελέγχου SEW, ίσως να είναι χρήσιμο να αυξήσετε την τιμή αυτής της
παραμέτρου, έτσι ώστε να μειώσετε το σφάλμα ολίσθησης θέσης εντός μίας ράμπας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Ρύθμιση ελέγχου με Drive Startup"
(→ σελίδα 41).
6.12.9 P8-11, P8-12Θέσηαπόκλισης αναφοράς
Περιοχή καταχώρησης: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [βήματα] P8-11 Low Word,
216 = 1 περιστροφή
Περιοχή καταχώρησης: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [περιστροφές] P8-12 High Word
Οι παράμετροι P8-11 και P8-12 περιέχουν την απόκλιση αναφοράς, η οποία ρυθμίζεται
στην πραγματική θέση στο τέλος της διαδρομής αναφοράς. Περισσότερες πληροφορίες
θα βρείτε στο κεφάλαιο "P8-05 Διαδρομή αναφοράς" (→ σελίδα 50).
6.12.10 P8-14 Ροπή για σταθερό στοπ
Περιοχή καταχώρησης: 0,1 – 100 – 400 % [P1-08]
Το ρεύμα ροπής για μία διαδρομή αναφοράς προς ένα σταθερό στοπ είναι P8-14 × P1-08.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "P8-05 Διαδρομή αναφοράς"
(→ σελίδα 50).
6.12.11 P8-15 Αυτόματη ρύθμιση ελεγκτή στροφών και θέσης
Σε στάδιο προετοιμασίας.
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Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Περιβάλλον

P Hz

7

Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων

7.1

Περιβάλλον

7.2

7.3

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

–10 έως 50 °C

Βαθμός προστασίας του τυπικού περιβλήματος

IP20

Τεχνικά στοιχεία σύνδεσης εφαρμογής X14
Δυαδική είσοδος 11 – δυαδική είσοδος 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

Ονομαστική τιμή DC 24 V
DC 11 – 30 V για λογική μονάδα 1
Μέγιστη είσοδος DC 30 V

Αναλογική είσοδος 11
(AI11)

DC –10 έως 10 V, μέγιστη είσοδος DC 30 V, 12-Bit με πρόσημο, χρόνος αντίδρασης < 2 ms

Είσοδος παλμών 1 – είσοδος παλμών 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Μέγιστη συχνότητα 200 kHz
Η είσοδος συμμορφώνεται με το RS422 και δεν έχει δυνατότητα HTL (δεν είναι δυνατή η σύνδεση σημάτων 24 V).
Μέγιστη τάση από –10 έως 15 V μεταξύ PI1, /PI1, PI2, /PI2
και 0 V
Ονομαστική στάθμη λειτουργίας DC ± 6 V διαφορικά και το
λιγότερο DC ± 2 V διαφορικά

Έξοδοι προσομοίωσης κωδικοποιητή
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Μέγιστη έξοδος 5 V

Ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP στο Smart Servo Package
Για τη σωστή ρύθμιση της παραμέτρου P1-22 Αδράνεια φορτίου κινητήρα απαιτείται η
ροπή αδράνειας του χρησιμοποιούμενου κινητήρα. Οι δύο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις ροπές αδρανείας των κινητήρων CMP40, 50 και 63 με και χωρίς φρένο.

7.3.1

Σερβοκινητήρες CMP, κατηγορία στροφών 4500 σ.α.λ.

Τύπος
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JΚινητ
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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Τεχνικά στοιχεία και φύλλα διαστάσεων
Σχέδιο διαστάσεων
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Σερβοκινητήρες CMP με φρένο, κατηγορία στροφών 4500 σ.α.λ.

Τύπος

7.4

MOVITRAC®

JΚινητ
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

Σχέδιο διαστάσεων MOVITRAC® LTX

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Το παρακάτω σχέδιο διαστάσεων απεικονίζει το MOVITRAC® LTX. Όλες οι διαστάσεις
δηλώνονται σε mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

57

Ευρετήριο

Ευρετήριο
Α
Αδράνεια φορτίου κινητήρα (P1-22) ....................48
Ακαμψία (P1-21) .................................................47
Ακροδέκτες ρελέ .................................................23
Ακροδέκτες ρελέ και X13, επισκόπηση
ακροδεκτών σήματος ..........................................23
Αναλογική ενίσχυση ελεγκτή θέσης (P8-06) .......54
Αντιστοίχηση σύνδεσης εφαρμογής X14
Λειτουργία ακροδεκτών ................................15
Λειτουργία πληκτρολογίου ............................13
Μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών ....17
Μονάδες ελέγχου SEW ................................20
Πύλες SEW ...................................................22
Αντιστοίχηση σύνδεσης X13 για όλους τους
τρόπους λειτουργίας ...........................................23
Αξιώσεις παροχής εγγύησης .................................7
Απεγκατάσταση ..................................................10
Απεγκατάσταση του MOVITRAC® LTX ..............10
Απλή έναρξη χρήσης ..........................................26
Αποκλεισμός ευθυνών ..........................................7
Αυτόματη ρύθμιση ελεγκτή στροφών και θέσης
(P8-15) ................................................................55
Β
Βελτιστοποίηση κυκλώματος ελέγχου .................38
Βελτιστοποίηση του κυκλώματος ελέγχου ..........38
Βοηθός ενεργοποίησης ηλεκτροκινητήρα
("Drive-Startup") ..................................................35
Δ
Διαδρομή αναφοράς (P8-05) ..............................50
Διεπαφή χρήστη ..................................................24
Διεπαφή, χρήστη .................................................24
Δομή .....................................................................8
Ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας ...............6
Οδηγίες ασφαλείας που ισχύουν ανά
κεφάλαιο ............................................6
Υποδείξεις ασφαλείας .....................................5
Δομή συσκευής .....................................................8
Ε
Εγκατάσταση ........................................................9
Ηλεκτρολογική ..............................................11
Καλωδίωση ...................................................11
Μηχανολογική ................................................9
Ειδικές παράμετροι LTX ............................... 43, 44

58

Έλεγχος
Μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών .... 40
Έλεγχος θέσης
Μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών .... 39
Έλεγχος στροφών
Λειτουργία πύλης ......................................... 42
Μονάδες ελέγχου άλλων
κατασκευαστών ......................... 38, 39
Έλεγχος Modbus ................................................ 37
Έναρξη χρήσης ............................................ 24, 30
Απλή ............................................................ 26
Ένδειξη .............................................................. 25
Ενίσχυση προελέγχου επιτάχυνσης (P8-09) ...... 55
Ενίσχυση προελέγχου ταχύτητας (P8-09) .......... 55
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ............ 24
Επιλογή λειτουργίας δυαδικής εισόδου
(P1-15) ............................................................... 44
Επισκόπηση ακροδεκτών σήματος
Ακροδέκτες ρελέ και X13 ............................. 23
Λειτουργία ακροδεκτών ................................ 14
Λειτουργία πληκτρολογίου ........................... 12
Μονάδες ελέγχου άλλων
κατασκευαστών ............................... 16
Μονάδες ελέγχου SEW ................................ 19
Πύλες SEW .................................................. 21
Η
Ηλεκτροκινητήρες CMP
Ροπές αδρανείας ......................................... 56
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση .............................. 11
Θ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ............................. 56
Θέση απόκλισης αναφοράς (P8-11, P8-12) ....... 55
Κ
Καλωδίωση .................................................. 11, 27
Κατώφλι διέγερσης για σφάλμα ολίσθησης
(P8-03, P8-04) ................................................... 49
Λ
Λειτουργία ακροδεκτών ...................................... 29
Λειτουργία ακροδεκτών, επισκόπηση
ακροδεκτών σήματος ......................................... 14
Λειτουργία με πύλη ............................................ 36
Λειτουργία μονάδας ελέγχου
Λειτουργία μονάδας ελέγχου άλλου
κατασκευαστή ................................. 30
Λειτουργία μονάδας ελέγχου SEW .............. 35
Λειτουργία πύλης SEW ................................ 36

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

Ευρετήριο

Λειτουργία μονάδας ελέγχου άλλου
κατασκευαστή .....................................................30
Λειτουργία μονάδας ελέγχου SEW .....................35
Λειτουργία πληκτρολογίου ..................................29
Λειτουργία πληκτρολογίου, επισκόπηση
ακροδεκτών σήματος ..........................................12
Λειτουργία πύλης SEW .......................................36
Λειτουργία Smart-Servo (P1-17) .........................47
Λέξεις σήμανσης
Σημασία ..........................................................5
Λογισμικό ............................................................37
Έλεγχος Modbus ..........................................37
Μ
Μηχανολογική εγκατάσταση .................................9
Μονάδες ελέγχου άλλων κατασκευαστών,
επισκόπηση των ακροδεκτών σήματος ..............16
Μονάδες ελέγχου SEW, επισκόπηση
ακροδεκτών σήματος ..........................................19
Ο
Οδηγίες ασφαλείας
Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών
ασφαλείας ..........................................6
Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν
ανά κεφάλαιο .....................................6
Ονομασία ..............................................................8
Ονομασία προϊόντος .............................................8
Όρια κινητήρα .............................................. 30, 36
Π
Παλμοί ανά περιστροφή για είσοδο παλμού/
κατεύθυνσης φάσης A/B (P8-02) ........................49
Παράμετροι .........................................................43
Που αφορούν το LTX ....................................43
Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX .................49
P1-14 Πρόσβαση στις διευρυμένες
παραμέτρους ...................................44
P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικής
εισόδου ............................................44
P1-16 Τύπος κινητήρα ..................................46
P1-17 Λειτουργία Smart-Servo .....................47
P1-21 Ακαμψία .............................................47
P1-22 Αδράνεια φορτίου κινητήρα ................48
P2-01 Προρυθμισμένες στροφές 1 ...............48
P2-05 Προρυθμισμένες στροφές 5 ...............48
P2-06 Προρυθμισμένες στροφές 6 ...............48
P2-21 Συντελεστής κλίμακας ένδειξης ..........49
P8-01 Προσομοιωμένη κλίμακα
κωδικοποιητή ...................................49
P8-02 Παλμοί ανά περιστροφή για είσοδο
παλμού/κατεύθυνσης φάσης A/B .....49

P8-03, P8-04 Κατώφλι διέγερσης για
σφάλμα ολίσθησης .......................... 49
P8-05 Διαδρομή αναφοράς .......................... 50
P8-06 Αναλογική ενίσχυση ελεγκτή
θέσης .............................................. 54
P8-07 Σήμα αισθητήρα μέτρησης ................. 54
P8-09 Ενίσχυση προελέγχου ταχύτητας ...... 55
P8-10 Ενίσχυση προελέγχου
επιτάχυνσης .................................... 55
P8-11, P8-12 Θέση απόκλισης
αναφοράς ........................................ 55
P8-14 Ροπή για σταθερό στοπ .................... 55
P8-15 Αυτόματη ρύθμιση ελεγκτή στροφών
και θέσης ......................................... 55
Παράμετροι επικοινωνίας ................................... 36
Παράμετροι τύπου κινητήρα (P1-16) .................. 46
Πηγή ελέγχου ..................................................... 36
Πινακίδα τύπου .................................................... 8
Πληκτρολόγιο ..................................................... 24
Προρυθμισμένες στροφές 1 (P2-01) .................. 48
Προρυθμισμένες στροφές 5 (P2-05) .................. 48
Προρυθμισμένες στροφές 6 (P2-06) .................. 48
Πρόσβαση στις διευρυμένες παραμέτρους
(P1-14) ............................................................... 44
Προσομοιωμένη κλίμακα κωδικοποιητή
(P8-01) ............................................................... 49
Πύλες SEW, επισκόπηση ακροδεκτών
σήματος .............................................................. 21
Ρ
Ροπές αδρανείας ................................................ 56
Ροπή για σταθερό στοπ (P8-14) ........................ 55
Σ
Σετ παραμέτρων λειτουργίας LTX ...................... 49
Σήμα αισθητήρα μέτρησης (P8-07) .................... 54
Σημαντικές υποδείξεις .......................................... 5
Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής
ιδιοκτησίας ........................................................... 7
Σύνδεση
Κινητήρας CMP ........................................... 27
Σύνδεση κινητήρα CMP ..................................... 27
Σύνδεση πύλης .................................................. 36
Συνδυασμοί πλήκτρων ....................................... 25
Συνθήκες περιβάλλοντος ................................... 56
Συντελεστής κλίμακας ένδειξης (P2-21) ............. 49
Σχέδιο διαστάσεων ............................................. 57

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

59

Ευρετήριο

Τ
Τεχνικά στοιχεία ..................................................56
Τρόποι λειτουργίας .............................................11
Λειτουργία ακροδεκτών ................................29
Λειτουργία μονάδας ελέγχου άλλου
κατασκευαστή ..................................30
Λειτουργία μονάδας ελέγχου SEW ...............35
Λειτουργία πύλης SEW .................................36
Τρόπος λειτουργίας
Λειτουργία πληκτρολογίου ............................29
Τυπικές ρυθμίσεις ...............................................24
Υ
Υποδείξεις ασφαλείας
Δομή ...............................................................5
Χ
Χρήση του εγχειριδίου ...........................................5
C
CCU ....................................................................35
F
Fieldbus ..............................................................36
M
MOVI-PLC® ........................................................35

P2-05 Προρυθμισμένες στροφές 5 ..................... 48
P2-06 Προρυθμισμένες στροφές 6 ..................... 48
P2-21 Συντελεστής κλίμακας ένδειξης ............... 49
P8-01 Προσομοιωμένη κλίμακα
κωδικοποιητή ..................................................... 49
P8-02 Παλμοί ανά περιστροφή για είσοδο
παλμού/κατεύθυνσης φάσης A/B ....................... 49
P8-03, P8-04 Κατώφλι διέγερσης για σφάλμα
ολίσθησης .......................................................... 49
P8-05 Διαδρομή αναφοράς ................................ 50
P8-06 Αναλογική ενίσχυση ελεγκτή θέσης ......... 54
P8-07 Σήμα αισθητήρα μέτρησης ...................... 54
P8-09 Ενίσχυση προελέγχου επιτάχυνσης ........ 55
P8-09 Ενίσχυση προελέγχου ταχύτητας ............ 55
P8-11, P8-12 Θέση απόκλισης αναφοράς ......... 55
P8-14 Ροπή για σταθερό στοπ .......................... 55
P8-15 Αυτόματη ρύθμιση ελεγκτή στροφών
και θέσης ............................................................ 55
X
X13
Αντιστοίχηση σύνδεσης για όλους τους
τρόπους λειτουργίας ....................... 23
X14
Τεχνικά στοιχεία ........................................... 56

P
P1-14 Πρόσβαση στις διευρυμένες
παραμέτρους ......................................................44
P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικής εισόδου ....44
P1-16 Τύπος κινητήρα ........................................46
P1-17 Λειτουργία Smart-Servo ...........................47
P1-21 Ακαμψία ....................................................47
P1-22 Αδράνεια φορτίου κινητήρα ............... 48, 56
P2-01 Προρυθμισμένες στροφές 1 .....................48

60

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας – Σερβομονάδα MOVITRAC® LTX

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

