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Dôležité pokyny
Používanie dokumentácie

1

Dôležité pokyny

1.1

Používanie dokumentácie

1

Dokumentácia je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny pre inštaláciu, uvedenie
do prevádzky, prevádzku a servis. Dokumentácia je určená pre všetky osoby, ktoré
vykonávajú montážne práce, inštalačné práce, uvádzanie do prevádzky a servisné
práce na tomto výrobku.
Dokumentácia sa musí uchovávať v čitateľnom stave na dostupnom mieste. Presvedčte
sa, že pracovníci zodpovední za zariadenie a jeho prevádzku, ako aj pracovníci, pracujúci na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosť, si prečítali celú dokumentáciu a porozumeli jej obsahu. V prípade nejasností alebo potrebe ďalších informácií sa obráťte na
SEW-EURODRIVE.

1.2

Štruktúra bezpečnostných pokynov
Dodržiavanie pokynov v príslušnej dokumentácii je predpokladom pre:
•

bezporuchovú prevádzku

•

splnenie záručných podmienok

Preto si predtým, ako začnete pracovať so zariadením, prečítajte tento prevádzkový návod!
Prevádzkový návod obsahuje dôležité pokyny pre servis. Prevádzkový návod preto
uložte v blízkosti zariadenia.
1.2.1

Význam signálnych slov
Nasledujúca tabuľka uvádza odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnostné pokyny, varovania pred vecnými škodami a ďalšie pokyny.
Signálne slovo

Význam

Následky pri nerešpektovaní

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo

Usmrtenie alebo ťažké poranenie

VÝSTRAHA

Možná nebezpečná situácia

Usmrtenie alebo ťažké poranenie

POZOR!

Možná nebezpečná situácia

Ľahké poranenie

POZOR!

Možný vznik vecných škôd

Poškodenie systému pohonu alebo
jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočná informácia alebo tip:
Uľahčuje manipuláciu so systémom pohonu.
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Dôležité pokyny
Štruktúra bezpečnostných pokynov

1

1.2.2

Štruktúra bezpečnostných pokynov v rámci odseku
Bezpečnostné pokyny v rámci odseku neplatia len pre určitú činnosť, ale pre viaceré činnosti v rámci určitej témy. Použité piktogramy upozorňujú buď na všeobecné alebo špecifické nebezpečenstvo.
Tu je uvedená formálna štruktúra bezpečnostného pokynu v rámci odseku:

SIGNÁLNE SLOVO!
Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
•

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Tu je uvedený príklad bezpečnostného pokynu v rámci odseku:

VÝSTRAHA!
Pád visiaceho bremena.
Smrť alebo ťažké poranenia.
•
•

1.2.3

Nezdržiavajte sa pod visiacim bremenom.
Zaistite nebezpečnú oblasť.

Štruktúra vložených bezpečnostných pokynov
Vložené bezpečnostné pokyny sú vložené priamo do pokynov pre činnosť v prípade
vykonávania nebezpečného pracovného kroku.
Tu je uvedená formálna štruktúra vloženého bezpečnostného pokynu:
•

SIGNÁLNE SLOVO Druh a zdroj nebezpečenstva.
Možné následky nerešpektovania.
– Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Tu je uvedený príklad vloženého bezpečnostného pokynu:
•

NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením
pohonu.
Smrť alebo ťažké poranenia.
– Pohon odpojte od napätia.
– Pohon zaistite proti neúmyselnému spusteniu.
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Dôležité pokyny
Nároky vyplývajúce z ručenia

1.3

1

Nároky vyplývajúce z ručenia
Dodržiavanie dokumentácie k jednotke MOVITRAC®-LTP-B je predpokladom bezporuchovej prevádzky a prípadného uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo záruky. Preto si
predtým, ako začnete pracovať so zariadením, prečítajte túto dokumentáciu!
Zabezpečte, aby táto dokumentácia bola v čitateľnom stave dostupná pracovníkom
zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na
zariadení na vlastnú zodpovednosť.

1.4

Vylúčenie zo záruky
Dodržiavanie tejto dokumentácie je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku
zariadení a na dosiahnutie uvedených vlastností a výkonových charakteristík výrobku.
SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie zdravia, za vecné škody a za škody na
majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov uvedených v dokumentácii. V uvedených
prípadoch je vylúčená záruka za vecné škody.

1.5

Poznámka k autorským právam
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a iné využívanie je
zakázané.

1.6

Súvisiaca dokumentácia
Táto dokumentácia dopĺňa prevádzkový návod pre MOVITRAC® LTP-B. Túto dokumentáciu používajte spoločne s prevádzkovým návodom pre MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente sú obchodné značky alebo zapísané obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.
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Konštrukcia prístroja
MOVITRAC® LTX

2
2

Konštrukcia prístroja

2.1

MOVITRAC® LTX
Nasledujúci obrázok znázorňuje servomodul MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

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

X14 Vstup pre aplikáciu
X13 Vstup snímača motora
Aretácia
Poistka

2.2

Typové označenie

2.2.1

Príklad typového štítku
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
Stav výroby
Variant
Sekundárna funkcionalita

H = Hiperface

Primárna funkcionalita

X = Servomodul

Označenie voliteľného modulu LT
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Mechanická inštalácia
Inštalácia modulu MOVITRAC® LTX

3

3

Mechanická inštalácia
•

UPOZORNENIE
Káble motora možno pripájať len vtedy, keď modul MOVITRAC®-LTX nie je zasunutý, pretože prípoje motora môžu byť prípadne zakryté modulom LTX.

3.1

Inštalácia modulu MOVITRAC® LTX
Na premenu modulu MOVITRAC® LTP-B na MOVITRAC® LTX vykonajte tieto kroky:
1. Odstráňte ochranný kryt zásuvných pozícií modulu 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. Opatrne zasuňte servomodul LTX. Modul LTX rovnomerne zasúvajte do zásuvnej
pozície, aby sa nepoškodili kontakty.

3551073931
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Mechanická inštalácia
Odstránenie modulu MOVITRAC® LTX

3

3. Stlačte poistku [1], aby ste zaistili servomodul 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] Poistka
[2] Aretácia

3.2

Odstránenie modulu MOVITRAC® LTX
Pre odstránenie servomodulu LTX stlačte aretáciu [2] v smere zásuvnej pozície, aby ste
odblokovali poistku [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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Elektrická inštalácia
Odstránenie modulu MOVITRAC® LTX

4

4

Elektrická inštalácia
V tejto kapitole je uvedené zapojenie týchto prípojov:
•

Hlavné svorky

•

Svorky relé

•

Snímač motora X13

•

Vstup pre aplikáciu X14

Zapojenie hlavných svoriek a aplikačných prípojov závisí od spôsobu prevádzky
pohonu. Pohon štandardne ponúka tieto prevádzkové režimy:
•

Ovládanie cez klávesnicu

•

Ovládanie cez svorky

•

Ovládanie s cudzím riadením

•

Ovládanie s riadením SEW

•

Ovládanie cez bránu

Pre správnu funkcionalitu je bezpodmienečne nutné zapojenie pre daný prevádzkový
režim. Možnosti zapojenia sú preto opísané v rôznych podkapitolách.
Dôrazne odporúčame najprv zrealizovať jednoduché uvedenie do prevádzky, pretože
táto kapitola podľa zvoleného druhu zapojenia poukazuje na príslušnú podkapitolu týkajúcu sa zapojenia.
Prípoj X13 pre snímač motora a svorky relé sa zapájajú pre všetky prevádzkové režimy
rovnako. Preto sa zapojenie týchto 2 prípojov opisuje len raz.
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez klávesnicu

4
4.1

Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez klávesnicu

4.1.1

Hlavné svorky

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 a IP55

3614563083

Blok svoriek signálov obsahuje nasledujúce prípoje signálov:
Svorka Signál
č.
1

Funkcia
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (predvolené)

Opis

+24 V

Výstup +24 V referenčné Ref. pre aktiváciu DI1 ... DI3 (max. 100 mA)
napätie

2

DI1

Uvoľnenie

3

DI2

neuvedená1)

Pozitívna logika
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V
"Logická 0" Rozsah vstupného napätia: DC 0–2 V
Kompatibilné s požiadavkou PLC, ak 0 V je pripojených na svorku 7 alebo 9.

4

DI3

neuvedená1)

5

+10 V

neuvedená1)

10 V ref. pre analógový vstup
(napájanie potenciometra +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

7

0V

0 V referenčný potenciál

0 V referenčný potenciál (Pot. napájanie –)

8

AO1 / DO1

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

9

0V

0 V referenčný potenciál

0 V referenčný potenciál

10

AI2 / DI5

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

11

AO2 / DO2

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

12

PSE+
PSE–

Uvoľnenie koncového
stupňa

+24 V musí byť spojený s PSE+

13

GND musí byť spojený s PSE–

1) Nepripájajte žiaden kábel

12
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez klávesnicu

4.1.2

4

Obsadenie aplikačného vstupu X14
Svorka č.

Signál

Funkcia
P1-17 = 1 (predvolené)

Typ konektora

X14
11)

DI11

neuvedená2)

21)

DI12

neuvedená2)

1)

DI13

neuvedená2)

41)

DI14 /
AI11

neuvedená2)

51)

PI1

neuvedená2)

61)

PI1

neuvedená2)

71)

PI2

neuvedená2)

81)

PI2

neuvedená2)
neuvedená2)

3

9

15

1

8

9

A

10

/A

neuvedená2)

11

B

neuvedená2)

12

/B

neuvedená2)

13

Z

neuvedená2)

14

/Z

neuvedená2)

15

D-Sub 15pólový (male)

0V

1) Priradenie svoriek závisí od nastavení parametrov
2) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez svorky

4
4.2

Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez svorky
(interné riadenie rampy LTP bez riadenia / brány)

4.2.1

Hlavné svorky

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 a IP55

3616350731

Blok svoriek signálov obsahuje nasledujúce prípoje signálov:
Svorka Signál
č.

Funkcia
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (predvolené)

Opis

1

+24 V

Výstup +24 V referenčné Ref. pre aktiváciu DI1 ... DI3 (max. 100 mA)
napätie

2

DI1

Uvoľnenie

3

DI2

neuvedená1)

4

DI3

neuvedená1)

5

+10 V

Výstup +10 V referenčné 10 V ref. pre analógový vstup
napätie
(napájanie potenciometra +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

Analógový vstup
(12 bitov)
Referenčné otáčky

Pozitívna logika
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V
"Logická 0" Rozsah vstupného napätia: DC 0–2 V
Kompatibilné s požiadavkou PLC, ak 0 V je pripojených na svorku 7 alebo 9.

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

7

0V

0 V referenčný potenciál

0 V referenčný potenciál (Pot. napájanie –)

8

AO1 / DO1

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

9

0V

0 V referenčný potenciál

0 V referenčný potenciál

10

AI2 / DI5

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

11

AO2 / DO2

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

12

PSE+
PSE–

Uvoľnenie koncového
stupňa

+24 V musí byť spojený s PSE+

13

GND musí byť spojený s PSE–

1) Nepripájajte žiaden kábel

14
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez svorky

4.2.2

4

Obsadenie aplikačného vstupu X14
Svorka č.

Signál

Funkcia
P1-17 = 1 (predvolené)

Typ konektora

X14

9

15

1

8

11)

DI11

neuvedená2)
neuvedená2)

21)

DI12

31)

DI13

neuvedená2)

41)

DI14 /
AI11

neuvedená2)

51)

PI1

neuvedená2)

6

1)

PI1

neuvedená2)

7

1)

PI2

neuvedená2)

8

1)

/PI2

neuvedená2)

9

A

neuvedená2)

10

/A

neuvedená2)

11

B

neuvedená2)

12

/B

neuvedená2)

13

Z

neuvedená2)

14

/Z

neuvedená2)

15

D-Sub 15pólový (male)

0V

1) Priradenie svoriek závisí od nastavení parametrov
2) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre cudzie riadenia

4
4.3

Prehľad signálových svoriek pre cudzie riadenia

4.3.1

Hlavné svorky

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 a IP55

3614563083

Blok svoriek signálov obsahuje nasledujúce prípoje signálov:
Svorka Signál
č.
1

Funkcia
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (predvolené)

Opis

+24 V

Výstup +24 V referenčné Ref. pre aktiváciu DI1 ... DI3 (max. 100 mA)
napätie

2

DI1

Uvoľnenie

3

DI2

neuvedená1)

Pozitívna logika
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V
"Logická 0" Rozsah vstupného napätia: DC 0–2 V
Kompatibilné s požiadavkou PLC, ak 0 V je pripojených na svorku 7 alebo 9.

4

DI3

neuvedená1)

5

+10 V

neuvedená1)

10 V ref. pre analógový vstup
(napájanie potenciometra +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

7

0V

0 V referenčný potenciál

0 V referenčný potenciál (Pot. napájanie –)

8

AO1 / DO1

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

9

0V

0 V referenčný potenciál

0 V referenčný potenciál

10

AI2 / DI5

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

11

AO2 / DO2

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

12

PSE+
PSE–

Uvoľnenie koncového
stupňa

+24 V musí byť spojený s PSE+

13

GND musí byť spojený s PSE–

1) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre cudzie riadenia

4.3.2

4

Obsadenie aplikačného vstupu X14

±10 V referenčný
potenciál
a simulácia
snímača

Svorka č.

Signál

Funkcia
P1-17 = 5

Funkcia
P1-17 = 6

Typ
konektora

X14

9

1

8

Koncový spínač
vľavo

–

Koncový spínač
vpravo

DI11

21)

DI12

31)

DI13

Rýchla referenčná vačka pre referenčný
vstup

41)

DI14 /
AI11

Rýchly + –10 V signálový vstup referenčných otáčok

51)

PI1

–

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

8

/PI2

–

9

A

Simulácia snímača výstup A

10

/A

Simulácia snímača výstup /A

11

B

Simulácia snímača výstup B

12

/B

Simulácia snímača výstup /B

13

Z

Simulácia snímača Z

14

/Z

Simulácia snímača /Z

6

15

–

11)

15

D-Sub 15pólový (male)

0V

1) Priradenie svoriek závisí od nastavení parametrov

Rozhranie
impulz/smer
alebo
A/B-fáza

Svorka

Signál

Funkcia
P1-17 = 5

Funkcia
P1-17 = 6

Typ
konektora

X14

9

15

1

8

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

Vstup impulz

Vstup A-fáza

61)

/PI1

Vstup \impulz

Vstup \A-fáza

71)

PI2

Vstup smer

Vstup B-fáza

81)

/PI2

Vstup \smer

Vstup \B-fáza

9

A

neuvedená2)

10

/A

neuvedená2)

11

B

neuvedená2)

12

/B

neuvedená2)

13

Z

neuvedená2)

14

/Z

neuvedená2)

15

D-Sub 15pólový (male)

0V

1) Priradenie svoriek závisí od nastavení parametrov. Vstup je kompatibilný s RS422 a nie je schopný práce
s HTL (nemožno pripojiť 24 V signály). Maximálne napätie od –10 do 15 V medzi PI1, /PI1, PI2, /PI2 a 0 V.
Menovitá pracovná úroveň DC ±6 V rozdielová a minimálna DC ±2 V rozdielová.
2) Nepripájajte žiaden kábel
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4

Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre cudzie riadenia

Nasledujúci prehľad uvádza správanie motora podľa nastavenia parametra P1-17
a postupnosti signálov.
P1-17

Záporný smer (CCW)

Vstup A/B-fáza
P1-17 = 8

[1]

t1

Kladný smer (CW)

t2

t1

[1]
A

+ 2.5 V

A

t2

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
[1]
B

+ 2.5 V

B

[1]
+ 2.5 V
– 2.5 V

– 2.5 V

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

Vstup impulz/smer
P1-17 = 7

[2]
Impulz
tv

[2]

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

IMPULZ

≥ 2.5μs ≥ 2.5 μs
+ 2.5 V

+ 2.5 V

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]
Smer

+ 2.5 V

" high "
[2]

" low "
tON

[1]
[2]
t1, t2
tv
tON

18

Smer

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

Zobrazené signály A alebo B sú výsledné signály/ hodnoty napätí medzi A (PI1) a /A (/PI1) alebo B
(PI2) a /B (/PI2).
Zobrazené signály impulz a smer sú výsledné signály/hodnoty napätí medzi impulzom (PI1)
a /impulzom (/PI1) alebo smerom (PI2) a /smerom (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10 %
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs

Dodatok k prevádzkovému návodu – Servomodul MOVITRAC® LTX

Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre riadenia SEW

4.4

Prehľad signálových svoriek pre riadenia SEW

4.4.1

Hlavné svorky

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 a IP66 Profil 2

AO 2 / DO 2

IP20 a IP55 Profil 1

4

3616834059

3616835979

Blok svoriek signálov obsahuje nasledujúce prípoje signálov:
Svorka
č.

Signál

Funkcia
Profil 1

Funkcia
Profil 2

Opis

P1-12 = nastaví sa automaticky
P1-15 = nastaví sa automaticky
1

+24 V

Výstup +24 V referenčné napätie

Výstup +24 V referenčné napätie

Ref. pre aktiváciu DI1 ... DI3
(max. 100 mA)

2

DI1

Štart

Štart

3

DI2

Reset

Reset

4

DI3

Referenčná vačka

Referenčná vačka

Pozitívna logika
"Logická 1" rozsah vstupného
napätia:
DC 8–30 V
"Logická 0" rozsah vstupného
napätia:
DC 0–2 V
Kompatibilné s požiadavkou PLC,
ak 0 V je pripojených na svorku
7 alebo 9.

5

+10 V

neuvedená1)

neuvedená1)

10 V ref. pre analógový vstup
(napájanie potenciometra +,
10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

neuvedená1)

Koncový spínač +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" rozsah vstupného
napätia:
DC 8–30 V

7

0V

0 V referenčný
potenciál

0 V referenčný
potenciál

0 V referenčný potenciál
(Pot. napájanie –)

8

AO1 / DO1

neuvedená1)

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

9

0V

0 V referenčný
potenciál

0 V referenčný
potenciál

0 V referenčný potenciál

10

AI2 / DI5

neuvedená1)

Koncový spínač –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného
napätia:
DC 8–30 V

11

AO2 / DO2

neuvedená1)

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

12

PSE+
PSE–

Uvoľnenie koncového stupňa

Uvoľnenie koncového stupňa

+24 V musí byť spojený s PSE+

13

GND musí byť spojený s PSE–

1) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre riadenia SEW

4

4.4.2

Obsadenie aplikačného vstupu X14

Svorka č.

Signál

Funkcia
P1-17 = 1 (predvolené)

Typ
konektora

X14
11)

DI11

neuvedená2)

21)

DI12

neuvedená2)

1)

DI13

Merací dotyk 1

41)

DI14 /
AI11

Merací dotyk 2

51)

PI1

neuvedená2)

1)

/PI1

neuvedená2)

71)

PI2

neuvedená2)

1)

/PI2

neuvedená2)

9

A

neuvedená2)

10

/A

neuvedená2)

11

B

neuvedená2)

12

/B

neuvedená2)

13

Z

neuvedená2)

14

/Z

neuvedená2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub 15pólový (male)

0V

1) Priradenie svoriek závisí od nastavení parametrov
2) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre brány SEW

4.5

Prehľad signálových svoriek pre brány SEW

4.5.1

Hlavné svorky

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 a IP55

3614563083

Blok svoriek signálov obsahuje nasledujúce prípoje signálov:
Svorka
č.

Signál

Funkcia
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (predvolené)

Opis

1

+24 V

Výstup +24 V referenčné napätie

Ref. pre aktiváciu DI1 ... DI3 (max. 100 mA)

2

DI1

Uvoľnenie

Pozitívna logika
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V
"Logická 0" Rozsah vstupného napätia: DC 0–2 V
Kompatibilné s požiadavkou PLC, ak 0 V je pripojených na svorku 7 alebo 9.

3

DI2

neuvedená1)

4

DI3

neuvedená1)

5

+10 V

neuvedená1)

10 V ref. pre analógový vstup
(napájanie potenciometra +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

7

0V

0 V referenčný
potenciál

0 V referenčný potenciál (Pot. napájanie –)

8

AO1 / DO1

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

9

0V

0 V referenčný
potenciál

0 V referenčný potenciál

10

AI2 / DI5

neuvedená1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logická 1" Rozsah vstupného napätia: DC 8–30 V

11

AO2 / DO2

neuvedená1)

0 – 10 V, 20 mA analógový
24 V, 20 mA digitálny

12

PSE+

+24 V musí byť spojený s PSE+

13

PSE–

Uvoľnenie koncového
stupňa

GND musí byť spojený s PSE–

1) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad signálových svoriek pre brány SEW

4

4.5.2

Obsadenie aplikačného vstupu X14

Svorka č.

Signál

Funkcia

Typ
konektora
X14

11)

DI11

neuvedená2)

21)

DI12

neuvedená2)

1)

DI13

neuvedená2)

41)

DI14 /
AI11

neuvedená2)

51)

PI1

neuvedená2)

1)

/PI1

neuvedená2)

71)

PI2

neuvedená2)

1)

/PI2

neuvedená2)

9

A

neuvedená2)

10

/A

neuvedená2)

11

B

neuvedená2)

12

/B

neuvedená2)

13

Z

neuvedená2)

14

/Z

neuvedená2)

3

9

1

6

8

15

8

15

D-Sub 15pólový (male)

0V

1) Priradenie svoriek závisí od nastavení parametrov
2) Nepripájajte žiaden kábel
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Elektrická inštalácia
Prehľad svoriek relé a X13

Prehľad svoriek relé a X13

4.6.1

Svorky relé – prehľad pre všetky prevádzkové režimy

Výstup relé 1
referenčný potenciál
Výstup relé 1
spínacie NO
Výstup relé 1
rozpínacie NC
Výstup relé 2
referenčný potenciál
Výstup relé 2
spínacie NO

4.6

4

14

15

16

17

18

3003612555
Svorka č.

4.6.2

Signál

Opis

14

Výstup relé 1 referencia

Kontakt relé (AC 250 V/DC 30 V @ 5 A)

15

Výstup relé 1 spínacie NO

16

Výstup relé 1 rozpínacie NC

17

Výstup relé 2 referencia

18

Výstup relé 2 spínacie NO

Priradenie vstupov X13 Snímač motora pre všetky prevádzkové režimy

Svorka č.

Funkcia

Typ konektora

X13

15

9

8

1

1

Signálová stopa A (cos+)

2

Signálová stopa B (sin+)

3

neuvedená1)

4

DATA+

5

neuvedená

6

KTY–

7

neuvedená1)

8

DGND

9

Signálová stopa A_N (cos–)

10

Signálová stopa B_N (sin–)

11

neuvedená1)

12

DATA–

13

neuvedená

14

KTY +

15

Us

D-Sub 15-pólový
(female)

1) Nepripájajte žiaden kábel
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I

5

Uvedenie do prevádzky
Užívateľské rozhranie

0

5

Uvedenie do prevádzky

5.1

Užívateľské rozhranie

5.1.1

Klávesnica
Každé zariadenie MOVITRAC® LTP-B je štandardne vybavené klávesnicou, umožňujúcou prevádzku a nastavovanie pohonu bez prídavných zariadení.
Klávesnica je vybavená 5 tlačidlami s nasledujúcimi funkciami:
Štart
(vykonať)

•
•

Uvoľní motor
Zmení smer otáčania, ak je aktivovaný obojsmerný režim ovládania cez klávesnicu

Stop/reštart

•
•

Zastavuje motor
Potvrdí chybu

Navigácia

•
•
•

Zobrazuje informácie v reálnom čase
Stlačte a podržte stlačené, aby ste prešli do režimu spracovania parametrov alebo ho
opustili
Uloží vykonané zmeny parametrov

Hore

•
•

Zvýši otáčky v režime reálneho času
Zvýši hodnoty parametrov v režime zmeny parametrov

Dolu

•
•

Zníži otáčky v režime reálneho času
Zníži hodnoty parametrov v režime zmeny parametrov

Ak sú parametre nastavené na nastavenia z výroby, sú tlačidlá "Štart" a "Stop" klávesnice deaktivované. Pre uvoľnenie tlačidiel klávesnice "Štart" / "Stop" treba parameter
P1-12 nastaviť na 1 alebo 2, pozrite prevádzkový návod pre MOVITRAC® LTP-B, kapitolu "Skupina parametrov 1: štandardné parametre".
Prístup k menu pre zmenu parametrov je možný iba pomocou tlačidla "Navigovať". Tlačidlo stlačte a podržte stlačené (> 1 s), aby ste mohli prepínať medzi menu pre zmenu
parametrov a zobrazením skutočného času (prevádzkový stav pohonu/otáčky).
Krátkym stlačením tohto tlačidla (< 1 s) môžete prepínať medzi pracovnými otáčkami
a pracovným prúdom bežiaceho pohonu.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Displej
Štart
Stop/reštart

[4]
[5]
[6]

Navigácia
Hore
Dolu

UPOZORNENIE
Jednotku resetujete na výrobné nastavenie súčasným stlačením tlačidiel "Hore",
"Dolu" a "Stop/Reset" na > 2 s. Na displeji sa zobrazí "P-deF".
Zmenu potvrdíte a menič resetujete opätovným stlačením tlačidla "Stop/Reset".

24
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Uvedenie do prevádzky
Užívateľské rozhranie

I

5

0

Rozšírené kombinácie tlačidiel
Funkcia

Zariadenie
zobrazí...

Stlačte...

Výsledok

Príklad

Rýchly výber
skupín
parametrov1)

Px-xx

Tlačidlá "Navigovať" +
"Hore"

Najbližšia vyššia skupina
parametrov sa zvolí

•
•

Px-xx

Tlačidlá "Navigovať" +
"Dolu"

Najbližšia nižšia skupina
parametrov sa zvolí

•

Zobrazí sa "P2-26"
Stlačte tlačidlá "Navigovať" +
"Dolu"
Teraz sa zobrazí "P1-01"

Výber najnižšieho
skupinového
parametra

Px-xx

Tlačidlá "Hore" +
"Dolu"

Prvý parameter skupiny
sa zvolí

•
•
•

Zobrazí sa "P1-10"
Stlačte tlačidlá "Hore" + "Dolu"
Teraz sa zobrazí "P1-01"

Nastavenie parametra na najnižšiu
hodnotu

Číselná hodnota
(pri zmene hodnoty
parametra)

Tlačidlá "Hore" +
"Dolu"

Parameter sa nastaví na
najnižšiu hodnotu

Pri zmene P1-01:
• Zobrazí sa "50,0"
• Stlačte tlačidlá "Hore" + "Dolu"
• Teraz sa zobrazí "0,0"

Zmena jednotlivých číslic hodnoty
parametra

Číselná hodnota
(pri zmene hodnoty
parametra)

Tlačidlá "Stop/Reset" +
"Navigovať"

Jednotlivé číslice parametra možno zmeniť

Pri nastavovaní P1-10:
• Zobrazí sa "0"
• Stlačte tlačidlá "Stop/Reset" +
"Navigovať"
• Teraz sa zobrazí "_0"
• Stlačte tlačidlo "Hore"
• Teraz sa zobrazí "10"
• Stlačte tlačidlá "Stop/Reset" +
"Navigovať"
• Teraz sa zobrazí "-10"
• Stlačte tlačidlo "Hore"
• Teraz sa zobrazí "110"
atď.

•
•
•

Zobrazí sa "P1-10"
Stlačte tlačidlá "Navigovať" +
"Hore"
Teraz sa zobrazí "P2-01"

1) Prístup k skupinám parametrov musí byť aktivovaný nastavením P1-14 na "101".

5.1.2

Displej
Šesťmiestny 7-segmentový displej je integrálnou súčasťou každého pohonu, ktorý
umožňuje sledovanie funkcií pohonu a nastavovanie parametrov.
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5

Uvedenie do prevádzky
Jednoduché uvedenie do prevádzky modulu MOVITRAC® LTX

0

5.2

Jednoduché uvedenie do prevádzky modulu MOVITRAC® LTX
Nasledujúci obrázok znázorňuje jednotku MOVITRAC® LTP-B s a bez zasunutého servomodulu LTX.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

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

26

Sieťové svorky
Rýchla pomoc
Displej
Klávesnica
Hlavné svorky
Svorky relé
Vstup pre motor a brzdový striedač

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

Aretácia
Poistka
X14 Vstup pre aplikáciu
X13 Vstup pre snímač motora
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5.2.1

Základné zapojenie a nastavenia pred uvedením do prevádzky podľa špecifického
prevádzkového režimu
•

Motor CMP pripájajte hotovým motorovým káblom SEW na vstupné svorky motora
[7].

•

Ak chcete pripojiť brzdový motor CMP, použite hotový kábel SEW pre brzdový
motor a brzdový usmerňovač typu BMV. Brzda sa musí pripojiť podľa tejto schémy
zapojenia.

[6]
PE U

14 15 16 17 18

[7]
V W

(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV

+

DC 24 V

[12]

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

•

Svorky relé
Vstup pre motor a brzdový striedač
Voliteľná integrovaná brzda motora

Snímač motora pripojte na vstup snímača motora X13 [11] modulu LTX pomocou
hotového SEW kábla pre snímač.

•

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo v dôsledku neúmyselného rozbehu.
Motor by sa mohol rozbehnúť po pripojení meniča na sieť.
– Nezávisle od zvoleného prevádzkového režimu sa musia prerušiť kontakty
12 a 13 hlavných svoriek [5].

•

Pripojte menič na sieť zapojením sieťových svoriek [1].

•

Zapnite menič.

•

V prípade potreby nastavte menič na výrobné nastavenia (na 5 s stlačte tlačidlá
"Stop", "Hore" a "Dole", až sa na displeji zobrazí "P-Def"). Potvrďte tlačidlom "Stop".

•

Pozrite, či sa v parametri P1-16 zobrazí správny motor CMP.

•

Ak P1-16 = "in-syn" alebo nie je žiaden prístup, potom snímač motora nemá platný
elektronický typový štítok. Bez platného elektronického typového štítku sa musí
manuálne nastaviť typ motora.
Manuálne nastavenie typu motora:
•

P1-14 nastavte na "1" pre voľný prístup na parametre P1-16 až P1-22

•

P1-16 nastavte na pripojený typ motora.

•

P1-18 nastavte na "1" pre aktiváciu tepelnej ochrany motora s KTY.

•

UPOZORNENIE
Podporované sú len motory Smart Servo Package.
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•

Po nastavení správneho motora, automatickom alebo manuálnom, je ukončené uvedenie motora do prevádzky.

•

Ochrana motora proti preťaženiu je nastavená na "250 %", aby dodával vysoký preťažovací moment.

•

Pri použití SEW kábla snímača je automaticky pripojený snímač teploty KTY pre
zabezpečenie tepelnej ochrany motora.

•

Kontakty 12 a 13 hlavných svoriek [5] sa teraz zapoja podľa zvoleného prevádzkového režimu. Tým sa môže uvoľniť pohon. Informácie k elektrickej inštalácii v závislosti od prevádzkového režimu nájdete v kapitole "Elektrická inštalácia" (→ str. 11)
alebo v nasledujúcich kapitolách, v ktorých je vysvetlené správne zapojenie podľa
daného prevádzkového režimu.
– "Ovládanie cez klávesnicu (P1-12 = 1 alebo 2)" (→ str. 29)
– "Ovládanie cez svorky (základné nastavenie) P1-12 = 0 pre LTP interné riadenie
rampy" (→ str. 29)
– "Zosieťovanie a uvedenie do prevádzky s rôznymi riadeniami (cudzie riadenie
a riadenie SEW)" (→ str. 30)

•

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nesprávne zapojenie motora môže pri uvoľnení motora alebo pohonu vyvolať ohrozenie v dôsledku vysokého napätia.
– Skontrolujte správnosť zapojenia podľa:

•

•

zvoleného prevádzkového režimu

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v kapitole "Elektrická inštalácia"

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v prevádzkovom návode
"MOVITRAC® LTP-B", v kapitole "Elektrická inštalácia".

UPOZORNENIE
Všetky motory Smart Servo Package možno prevádzkovať so štandardnými nastaveniami parametrov meniča na reguláciu otáčok a polohy. Pre prvú, jednoduchú
optimalizáciu regulačného okruhu možno zmeniť parameter P1-22. Parameter
P1-22 tvorí pomer medzi celkovou zotrvačnosťou (Jext = Jzáťaž + Jprevodovka) a zotrvačnosťou motora (Jmot / Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Ďalšie možnosti optimalizácie pre reguláciu otáčok a polohy nájdete v kapitole "Optimalizácia regulačného okruhu v rôznych prevádzkových režimoch" (→ str. 38).
Ďalšie informácie k zotrvačnosti motora nájdete v kapitole "Zotrvačnosť motorov
CMP v Smart Servo Package" (→ str. 56).
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5.2.2

Ovládanie cez klávesnicu (P1-12 = 1 alebo 2)
Pre prevádzku v režime ovládania cez klávesnicu:
•

Pretože elektrická inštalácia závisí od príslušného prevádzkového režimu, pokyny
pre zapojenie sú uvedené v kapitole "Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez
klávesnicu" (→ str. 12).

•

P1-12 nastavte na "1" (jednosmerne) alebo "2" (obojsmerne).

•

Pre uvoľnenie pohonu pripojte prepojku alebo spínač medzi svorky 1 a 2 na používateľskej svorkovnici.

•

Teraz stlačte tlačidlo "Štart". Pohon sa uvoľní s 0,0 Hz.

•

Otáčky zvýšite stlačením tlačidla "Hore" alebo ich znížite stlačením tlačidla "Dole".

•

Na zastavenie pohonu stlačte tlačidlo "Stop/Reset".

•

Následným stlačením tlačidla "Štart" sa pohon vráti na pôvodné otáčky.
Ak je aktivovaný obojsmerný režim (P1-12 = 2), smer sa zmení ovládaním tlačidla
"Štart".

•

UPOZORNENIE
Požadovanú cieľovú rýchlosť možno prednastaviť stlačením tlačidla "Stop/Reset" pri
zastavenom pohybe. Následným stlačením tlačidla "Štart" sa pohon po určitej
odozve rozbehne až po tieto otáčky.

5.2.3

Ovládanie cez svorky (základné nastavenie) P1-12 = 0 pre LTP interné riadenie rampy
Pre prevádzku v režime ovládania cez svorky (základné nastavenie):
•

Pretože elektrická inštalácia závisí od príslušného prevádzkového režimu, pokyny
pre zapojenie sú uvedené v kapitole "Prehľad signálových svoriek pre ovládanie cez
svorky" (→ str. 14).

•

P1-12 sa musí nastaviť na "0" (základné nastavenie).

•

Medzi svorky 1 a 2 na používateľskej svorkovnici pripojte spínač.

•

Medzi svorky 5, 6 a 7 pripojte potenciometer (1 – 10 k), jazdec spojte s pinom 6.

•

Pre uvoľnenie pohonu vytvorte spojenie medzi svorkami 1 a 2.

•

Potenciometrom nastavte otáčky.
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5.2.4

Zosieťovanie a uvedenie do prevádzky s rôznymi riadeniami (cudzie riadenie a riadenie SEW)

Režim SEW riadenia

štartovacie nástroje

štartovacie režimy

Režim s cudzím riadením

CCU

Manuálny

Klávesnica

Režim SEW brány

Brána

configurable control unit

Riadenie MOVI-PLC®
Motion-Control

(DFP-UOH...)

Klávesnica

Klávesnica

Klávesnica

MS (Drive Startup)
SD karta

Impulz/smer; ± 10 V so
simuláciou snímača

MS
(Drive Startup)

napr. polohovanie
cez zbernicu

MS (PLCEditor)

Programovateľný
používateľom

MS (Gateway Configurator)

Riadenie rýchlosti

9007202885779467

Cudzie riadenia, riadenia SEW a ovládanie cez bránu si opíšeme v nasledujúcich
kapitolách.
Ovládanie
s cudzím riadením

30

Pre prevádzku v režime ovládania s cudzím riadením:
Nastavenie hraničných hodnôt motora (platí pre všetky prevádzkové režimy
s cudzím riadením):
•

Parameter P1-01 nastavte na hornú hranicu požadovaných otáčok motora (Nmax
[ot/min]). Ak sa hodnoty zobrazujú v "Hz", menovité otáčky motora nastavte v P1-10
na menovité otáčky pripojeného motora. P1-01 zobrazuje aj maximálne dosiahnuteľné otáčky pri prevádzke v analógovom režime s ±10 V, ak je privedených
DC 10 V. (Pri všetkých motoroch Smart Servo Package by mal P1-10 ukazovať
4 500 ot/min). Presný opis tohto parametra nájdete v prevádzkovom návode pre
MOVITRAC® LTP-B.

•

Parameter P1-03 nastavte na požadovanú rampu zrýchlenia, ktorá určuje čas
v sekundách, za ktorý výstupná frekvencia vzrastie z 0 na 50 Hz (AccRamp [s]).
6-pólové motory CMP radu Smart Servo Package potrebujú napríklad výstupnú
frekvenciu 150 Hz pre otáčky 3 000 ot/min. Na definovanie rampy zrýchlenia
3 000 ot/min/s musíte P1-03 nastaviť na 0,33 s. Presný opis tohto parametra nájdete
v prevádzkovom návode pre MOVITRAC® LTP-B.

•

Parameter P1-04 nastavte na požadovanú rampu spomalenia/zastavenia, ktorá
určuje čas v sekundách, za ktorý výstupná frekvencia poklesne z 50 na 0 Hz
(DecRamp [s]). Postupujte podobne ako pri P1-03.
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Prevádzka s ±10 V rozhraním s analógovým vstupom na hlavnej svorkovnici
(interval vzorkovania = 16 ms)
•

Parameter P1-14 nastavte na 201, aby ste získali prístup na parametre špecifickej
LTX skupiny parametrov 8.

•

Parameter P1-15 nastavte na jeden z možných prevádzkových režimov: 22, 23, 24
alebo 25.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P1-15 Výber funkcie digitálnych
vstupov, LTX špecifické parametre" (→ str. 44). Takto možno použiť analógovú
požadovanú hodnotu predvoľby rýchlosti na prvom analógovom vstupe hlavnej
svorkovnice.

•

Parameter P1-12 nastavte na 0 (riadenie svoriek, štandardné nastavenie).

•

Pri použití analógového vstupu nastavte P2-30 na –10 až +10 V pre bipolárny napäťový vstup na analógovom vstupe. Presný opis tohto parametra nájdete v prevádzkovom návode pre MOVITRAC® LTP-B.

•

Parametrom P8-01 nastavte mierku pre simuláciu prírastkového snímača.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P8-01 Simulovaná zmena mierky
snímača" (→ str. 49).

•

POZOR! Možné je neočakávané správanie pohonu.
Nebezpečenstvo pomliaždenia
Ak sa v parametri P1-15 nastavia funkcie (napr. analógový vstup) a sú aktivované aj
v parametri P1-17, vstup na konektore X14 má prioritu a priradenie signálov parametra P1-15 sa prepíšu alebo deaktivujú.
Nesprávne použitie parametrov P1-15 a P1-17 v spojení so vstupmi svoriek X14
môže viesť k nekontrolovaným pohybom alebo chybným funkciám pohonu.
Potrebná elektrická inštalácia signálových svoriek závisí od zvoleného prevádzkového režimu. Zapojenie nevhodné pre daný druh prevádzkového režimu môže spôsobiť nekontrolované pohyby alebo chybné funkcie pohonu.
– Signálové svorky zapojte podľa kapitoly "Prehľad signálových svoriek pre cudzie
riadenia" (→ str. 16) a/alebo skontrolujte existujúce zapojenie.
– Podľa prevádzkového režimu vykonajte parametrizáciu parametrov P1-15 a P1-17.
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Prevádzka s ±10 V rozhraním s rýchlym analógovým vstupom na servomodule
LTX (interval vzorkovania = 4 ms)
Vstupy servomodulu sa majú používať predovšetkým vtedy, ak sú potrebné referenčná
vačka alebo rýchly analógový vstup alebo riadenie krokového motora. Tým sa uvoľní aj
riadenie impulzov/smeru alebo funkcia vstupu snímača.
•

Parameter P1-14 nastavte na 201, aby ste získali prístup na parametre špecifickej
LTX skupiny parametrov 8.

•

Parameter P1-15 nastavte na jeden z možných prevádzkových režimov: 22, 23, 24
alebo 25.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P1-15 Výber funkcie digitálnych
vstupov, LTX špecifické parametre" (→ str. 44).

•

Parameter P1-12 nastavte na 0 (riadenie svoriek, štandardné nastavenie).

•

Parameter P1-17 nastavte na jeden z možných prevádzkových režimov: 5 alebo 6.
– Presný opis parametra nájdete v kapitole "P1-17 Smart-Servo-prevádzka"
(→ str. 47).

•

Pri použití analógového vstupu nastavte P2-30 na –10 až +10 V pre bipolárny napäťový vstup na analógovom vstupe.
Presný opis tohto parametra nájdete v prevádzkovom návode pre MOVITRAC®
LTP-B.

•

Parametrom P8-01 nastavte mierku pre simuláciu snímača.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P8-01 Simulovaná zmena mierky
snímača" (→ str. 49).

•

POZOR! Možné je neočakávané správanie pohonu.
Nebezpečenstvo pomliaždenia
Ak sa v parametri P1-15 nastavia funkcie (napr. analógový vstup) a sú aktivované aj
v parametri P1-17, vstup na konektore X14 má prioritu a priradenie signálov parametra P1-15 sa prepíšu alebo deaktivujú.
Nesprávne použitie parametrov P1-15 a P1-17 v spojení so vstupmi svoriek X14
môže viesť k nekontrolovaným pohybom alebo chybným funkciám pohonu.
Potrebná elektrická inštalácia signálových svoriek závisí od zvoleného prevádzkového režimu. Zapojenie nevhodné pre daný druh prevádzkového režimu môže spôsobiť nekontrolované pohyby alebo chybné funkcie pohonu.
– Signálové svorky zapojte podľa kapitoly "Prehľad signálových svoriek pre cudzie
riadenia" (→ str. 16) a/alebo skontrolujte existujúce zapojenie.
– Podľa prevádzkového režimu vykonajte parametrizáciu parametrov P1-15 a P1-17.
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Prevádzka s impulz/smer alebo A, /A, B, /B (rozhranie krokový motor-riadenie) na
servomodule
•

POZOR! Možné sú neočakávané pohyby motora.
Nebezpečenstvo pomliaždenia
– Pred uvoľnením pohonu s riadením krokového motora (P4-01 = 5, PM motor,
position control) vykonajte referenčnú jazdu. Tým sa najustujú skutočné a požadované polohy. Bez referenčnej jazdy môže hneď po uvoľnení dôjsť k neželaným
pohybom motora.
– Aktivácia krokového režimu v aktuálnom nastavení funkcií zariadenia sa odporúča len po konzultácii so SEW-EURODRIVE, pretože pri krokovaní narastá
vlečná chyba, ktorá sa odstráni regulátorom polohy po odpojení "krokovacieho
signálu". Týmto môže dôjsť k neželaným pohybom.
Ak používate krokovací režim, pred uvoľnením vynulujte alebo deaktivujte vlečnú
chybu a/alebo sledovanie vlečnej chyby.

Vstupy servomodulu sa používajú predovšetkým vtedy, ak sú potrebné referenčná
vačka alebo rýchly analógový vstup alebo riadenie krokového motora. Tým sa uvoľní aj
riadenie impulzov/smeru alebo funkcia vstupu snímača.
•

Parameter P1-14 nastavte na 201, aby ste získali prístup na parametre špecifickej
LTX skupiny parametrov 8.

•

Parameter P1-15 nastavte na jeden z možných prevádzkových režimov: 22, 23, 24
alebo 25.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P1-15 Výber funkcie digitálnych
vstupov, LTX špecifické parametre" (→ str. 44).

•

Parameter P1-12 nastavte na 0 (riadenie svoriek, štandardné nastavenie).

•

Parametrom P8-02 nastavte mierku pre vstupné impulzy, ktoré predstavujú otáčanie
motora.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P8-02 Impulzy na otáčku pre vstup
impulz/smer A/B fáza" (→ str. 49).

•

Parameter P4-01 nastavte na 5 (PM motor, position control).

•

Parameter P1-17 nastavte na jeden z možných prevádzkových režimov: 7 alebo 8.
Presný opis tohto parametra nájdete v kapitole "P1-17 Smart-Servo-prevádzka"
(→ str. 47).
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•

POZOR! Možné je neočakávané správanie pohonu.
Nebezpečenstvo pomliaždenia
Ak sa v parametri P1-15 nastavia funkcie (napr. analógový vstup) a sú aktivované aj
v parametri P1-17, vstup na konektore X14 má prioritu a priradenie signálov parametra P1-15 sa prepíšu alebo deaktivujú.
Nesprávne použitie parametrov P1-15 a P1-17 v spojení so vstupmi svoriek X14
môže viesť k nekontrolovaným pohybom alebo chybným funkciám pohonu.
Potrebná elektrická inštalácia signálových svoriek závisí od zvoleného prevádzkového režimu. Zapojenie nevhodné pre daný druh prevádzkového režimu môže spôsobiť nekontrolované pohyby alebo chybné funkcie pohonu.
– Signálové svorky zapojte podľa kapitoly "Prehľad signálových svoriek pre cudzie
riadenia" (→ str. 16) a/alebo skontrolujte existujúce zapojenie.
– Podľa prevádzkového režimu vykonajte parametrizáciu parametrov P1-15 a P1-17.

•

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nesprávne zapojenie motora môže pri uvoľnení motora alebo pohonu vyvolať ohrozenie v dôsledku vysokého napätia.
– Skontrolujte správnosť zapojenia podľa:

•

•

zvoleného prevádzkového režimu

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v kapitole "Elektrická inštalácia"

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v prevádzkovom návode
"MOVITRAC® LTP-B", v kapitole "Elektrická inštalácia".

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie k prispôsobeniu pohonu nájdete v kapitole "Optimalizácia regulačného okruhu pre ovládanie cez bránu" (→ str. 42).
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Režim riadenia
SEW

Pre prevádzku s riadením SEW s CCU alebo MOVI-PLC® (Nastavovanie pomocou
asistenta "Drive Startup"):
•

V parametri P1-19 nastavte požadovanú adresu pohonu (1 – 63).

•

V parametri P1-20 nastavte požadovanú prenosovú rýchlosť (125, 250, 500,
1 000 kBaud). Pre prevádzku CCU sa musí prenosová rýchlosť nastaviť na
500 kBaud.

•

Presný opis týchto oboch parametrov nájdete v prevádzkovom návode pre
MOVITRAC® LTP-B.

•

Sieťový náhľad MOVITOOLS® MotionStudio znázorňuje menič LTX spojený s riadením SEW. Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu a vyberte "DriveStartUpLTX". Pomocou MOVITOOLS® MotionStudio preskenujte sieť.

•

Riaďte sa pokynmi a vykonajte potrebné nastavenia v aplikácii "Drive Startup" v prostredí MOVITOOLS® MotionStudio.

•

POZOR Pretože elektrická inštalácia závisí od príslušného prevádzkového režimu,
pokyny na zapojenie sú uvedené v kapitole "Prehľad signálových svoriek pre riadenia SEW" (→ str. 19).

•

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nesprávne zapojenie motora môže pri uvoľnení motora alebo pohonu vyvolať ohrozenie v dôsledku vysokého napätia.
– Skontrolujte správnosť zapojenia podľa:

•

•

zvoleného prevádzkového režimu

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v kapitole "Elektrická inštalácia"

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v prevádzkovom návode
"MOVITRAC® LTP-B", v kapitole "Elektrická inštalácia".

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie k prispôsobeniu pohonu nájdete v kapitole "Optimalizácia regulačného okruhu pre ovládanie cez bránu" (→ str. 42).
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Uvedenie do prevádzky
Jednoduché uvedenie do prevádzky modulu MOVITRAC® LTX

0

Ovládanie cez
SEW-bránu

Pre prevádzku s priamym spojením priemyselnej zbernice (cez bránu):
Nastavenie hraničných hodnôt motora
Presný opis týchto nasledujúcich parametrov nájdete v prevádzkovom návode pre
MOVITRAC® LTP-B.
•

Parameter P1-01 nastavte na hornú hranicu požadovaných otáčok motora (Nmax
[ot/min]). Ak sa hodnoty zobrazujú v "Hz", menovité otáčky motora nastavte v P1-10
na menovité otáčky pripojeného motora. P1-01 zobrazuje aj maximálne dosiahnuteľné otáčky pri ovládaní cez bránu. Zmena proporcionality: 0x4000 = 100 % maximálnych otáčok, ako je nastavené v P-01. Hodnoty nad 0x4000 alebo pod 0xC000
sú obmedzené na 0x4000 / 0xC000. (Pri všetkých motoroch Smart Servo Package
by mal P1-10 ukazovať 4 500 ot/min).

•

Parameter P1-03 nastavte na požadovanú rampu zrýchlenia, ktorá určuje čas
v sekundách, za ktorý výstupná frekvencia vzrastie z 0 na 50 Hz (AccRamp [s]).
6-pólové motory CMP radu Smart Servo Package potrebujú napríklad výstupnú
frekvenciu 150 Hz pre otáčky 3 000 ot/min. Na definovanie rampy zrýchlenia
3 000 ot/min/s musíte P1-03 nastaviť na 0,33 s.

•

Parameter P1-04 nastavte na požadovanú rampu spomalenia/zastavenia, ktorá
určuje čas v sekundách, za ktorý výstupná frekvencia poklesne z 50 Hz na 0 Hz
(DecRamp [s]). Pozrite P1-03 (hore) pre príklad nastavenia mierky.

Nastavenie zdroja riadiacich signálov
•

Parameter P1-12 nastavte na "5", t.j. riadenie cez SBus MOVILINK® a teda cez
bránu. Presný opis tohto parametra nájdete v prevádzkovom návode pre
MOVITRAC® LTP-B.

Nastavenie komunikačných parametrov
Presný opis týchto nasledujúcich parametrov nájdete v prevádzkovom návode pre
MOVITRAC® LTP-B.
•

Parameter P1-14 nastavte na "101" pre rozšírený prístup ku parametrom.

•

V parametri P5-01 nastavte požadovanú adresu pohonu (1 – 63).

•

V parametri P5-02 nastavte požadovanú prenosovú rýchlosť (125, 250, 500 alebo
1 000 kBaud). Pri ovládaní cez bránu sa musí tento parameter nastaviť na
"500 kBaud".

•

Parameter P5-05 nastavte na požadovanú "reakciu v prípade výpadku komunikácie".
– 0 = chyba a voľný dobeh
1 = chyba a zastavenie po rampe
2 = zastavenie po rampe, žiadna chyba
3 = prednastavené otáčky 8
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•

Parameter P5-06 nastavte požadované "sledovanie času v prípade výpadku komunikácie" (0,0 – 1,0 – 5,0 s). Tým nastavíte čas v sekundách, po uplynutí ktorého
vykoná menič reakciu nastavenú v parametri P5-05. Pri "0,0 s" menič zachová skutočnú rýchlosť, aj keď komunikácia vypadne.

•

Parametrom P5-07 nastavte používanie "externých alebo interných" rámp. Týmto
parametrom môžete uvoľňovať interné alebo externé riadenie rámp. Menič pri
uvoľnení sleduje externé rampy, ktoré sa zadali cez procesné dáta MOVILINK®
(PO3). ( 0 = blokovanie, 1 = uvoľnenie).

•

POZOR Pretože elektrická inštalácia závisí od príslušného prevádzkového režimu,
pokyny pre zapojenie sú uvedené v kapitole "Prehľad signálových svoriek pre brány
SEW" (→ str. 21).

•

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nesprávne zapojenie motora môže pri uvoľnení motora alebo pohonu vyvolať ohrozenie v dôsledku vysokého napätia.
– Skontrolujte správnosť zapojenia podľa:

•

•

zvoleného prevádzkového režimu

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v kapitole "Elektrická inštalácia"

•

pokynov na inštaláciu a zapojenie uvedených v prevádzkovom návode
"MOVITRAC® LTP-B", v kapitole "Elektrická inštalácia".

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie o prispôsobení pohonu nájdete v kapitole "Optimalizácia regulačného okruhu pre ovládanie cez bránu" (→ str. 42).

5.3

Softvér

5.3.1

Riadenie Modbus
Riadenie Modbus nie je možné pri použití modulu LTX.
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Uvedenie do prevádzky
Optimalizácia regulačného okruhu v rôznych prevádzkových režimoch

0

5.4

Optimalizácia regulačného okruhu v rôznych prevádzkových režimoch

5.4.1

Optimalizácia regulačného okruhu pri cudzích riadeniach

±10 V referenčný
potenciál
a simulácia
snímača

Nastavenie regulácie otáčok
Pomocou P1-22 môžete optimalizovať reguláciu motora. Parameter P1-22 tvorí pomer
medzi celkovou zotrvačnosťou (Jext = Jzáťaž + Jprevodovka) a zotrvačnosťou motora
(Jmot alebo Jbb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie k zotrvačnosti motora nájdete v kapitole "Zotrvačnosť motorov
CMP v Smart Servo Package" (→ str. 56).

Ak nie je uspokojujúca presnosť regulácie, môžete optimalizovať tuhosť (P1-21). Parameter tuhosti (P1-22) nastavuje parametre regulácie otáčok (P4-03, P4-04) do vzájomne vhodného pomeru. Pri väčšine aplikácií nie je potrebná dodatočná optimalizácia
parametrov P4-03 alebo P4-04.

Referenčné otáčky

-

Okruh regulácie otáčok
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = tuhosť

-

Zrýchlenie

Skutočné otáčky
(Hiperface)

3626204555

Simulácia snímača

Zmena mierky simulácie snímača
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Skutočná poloha (Hiperface)

3626278155
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Rozhranie
impulz/smer
(A/B-fáza)

Nastavenie regulácie otáčok
Pomocou P1-22 môžete optimalizovať reguláciu motora. Parameter P1-22 tvorí pomer
medzi celkovou zotrvačnosťou (Jext = Jzáťaž + Jprevodovka) a zotrvačnosťou motora
(Jmot alebo Jbb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie k zotrvačnosti motora nájdete v kapitole "Zotrvačnosť motorov
CMP v Smart Servo Package" (→ str. 56).

Ak nie je uspokojujúca presnosť regulácie, môžete optimalizovať tuhosť (P1-21). Parameter tuhosti (P1-22) nastavuje parametre regulácie otáčok (P4-03, P4-04) do vzájomne vhodného pomeru. Pri väčšine aplikácií nie je potrebná dodatočná optimalizácia
parametrov P4-03 alebo P4-04.

Referenčné otáčky

Okruh regulácie otáčok
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = tuhosť

-

-

Zrýchlenie

Skutočné otáčky
(Hiperface)

3626204555

Nastavenie regulácie polohy
Regulácia polohy (P4-01 = 5) sa musí aktivovať pre signály snímača impulz/smer a A/B.
Regulácia polohy Task (1 ms Task rýchlosť)
P4-01 = 5 PM Regulácia polohy motora
Derivácia

Derivácia
Predriadenie
rýchlosti

Krok/smer alebo
A/B-fáza snímača

Zmena proporcionality:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
v krokoch 2

-

Regulácia polohy
P8-06 = 1 %

Skutočná poloha
(Hiperface)

+

Predriadenie
rýchlosti

Referenčné otáčky

-

Regulácia
rýchlosti

-

Zrýchlenie

Skutočné otáčky
(Hiperface)

3626206475
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5.4.2

Optimalizácia regulačného okruhu pre riadenia SEW
Nastavenie regulácie
Pomocou P1-22 môžete optimalizovať reguláciu motora. Parameter P1-22 tvorí pomer
medzi celkovou zotrvačnosťou (Jext = Jzáťaž + Jprevodovka) a zotrvačnosťou motora
(Jmot alebo Jbb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie o zotrvačnosti motora nájdete v kapitole "Zotrvačnosť motorov
CMP v Smart Servo Package" (→ str. 56).

Ak nie je uspokojujúca presnosť regulácie, môžete optimalizovať tuhosť (P1-21). Parameter tuhosti (P1-22) nastavuje parametre regulácie otáčok (P4-03, P4-04) do vzájomne vhodného pomeru. Pri väčšine aplikácií nie je potrebná dodatočná optimalizácia
parametrov P4-03 alebo P4-04.

Regulácia polohy Task (1 ms Task rýchlosť)

Derivácia

Derivácia

Predriadenie
rýchlosti
SBus-hodnota polohy
každých 5 - 15 ms

-

Regulácia polohy
P8-06 = 1 %

Skutočná poloha
(Hiperface)

Predriadenie
rýchlosti

Referenčné otáčky

+

-

Okruh regulácie otáčok
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = tuhosť

-

Zrýchlenie

Skutočné otáčky
(Hiperface)

3626208395
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5.4.3

Optimalizácia regulačného okruhu pre ovládanie cez bránu
Nastavenie regulácie otáčok
Pomocou P1-22 môžete optimalizovať reguláciu motora. Parameter P1-22 tvorí pomer
medzi celkovou zotrvačnosťou (Jext = Jzáťaž + Jprevodovka) a zotrvačnosťou motora
(Jmot alebo Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jext
Jmot

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie o zotrvačnosti motora nájdete v kapitole "Zotrvačnosť motorov
CMP v Smart Servo Package" (→ str. 56).

Ak nie je uspokojujúca presnosť regulácie, môžete optimalizovať tuhosť (P1-21). Parameter tuhosti (P1-22) nastavuje parametre regulácie otáčok(P4-03, P4-04) do vzájomne
vhodného pomeru. Pri väčšine aplikácií nie je potrebná dodatočná optimalizácia parametrov P4-03 alebo P4-04.

Referenčné otáčky

-

Okruh regulácie otáčok
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = tuhosť

-

Zrýchlenie

Skutočné otáčky
(Hiperface)

3626204555
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Parameter
Táto kapitola opisuje parametre modulu LTX. Pozrite si aj opis parametrov v prevádzkovom návode pre MOVITRAC® LTP-B. Tu opísané parametre dopĺňajú parametre jednotky MOVITRAC® LTP-B. Opísané budú parametre, ktoré sa menia pri používaní
modulu MOVITRAC® LTX. Výrobné nastavenie je zvýraznené podčiarknutím.

6.1

LTX špecifické parametre (úroveň 1)

Parameter

Opis

Rozsah

Prednastavenie

Význam

P1-16

Typ motora

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

Pre nastavenie motora (CMP a MOVIGEAR®).
Tento parameter sa nastaví automaticky, keď
sa informácie o zariadení Hiperface® načítajú
cez kartu snímača LTX.
Pri pripojení motora s permanentným magnetom a prevádzke na frekvenčnom meniči sa
P1-16 nemusí meniť. V tomto prípade P4-01
určuje typ motora (potrebné je Auto-Tune).

P1-17

Výber V/V funkcie
servomodulu

0–6

1

Určuje funkciu E/A servomodulu.
Pozrite kapitolu "P1-17 Smart-Servoprevádzka".

P1-18

Výber termistora
motora

0

Zablokovaný

0

Uvoľnenie pre ochranu motora s KTY.

1

KTY

P1-19

Adresa meniča

0 – 125

1

Nastavenie globálnej adresy meniča
(zrkadlový parameter P5-01.)

P1-20

Prenosová rýchlosť zbernice
SBus

125, 250, 500, 1 000 kBaud

500 kBaud

Nastavenie očakávanej prenosovej rýchlosti
zbernice SBus.
(zrkadlový parameter P5-02.)

P1-21

Tuhosť

0

0

Rezervované

P1-22

Zotrvačnosť
záťaže

0 – 400

10

Týmto možno do meniča zadať pomer
zotrvačnosti medzi motorom a pripojenou
záťažou. Táto hodnota môže normálne ostať
nastavená na štandardnú hodnotu 10. Z regulačného algoritmu meniča sa však použije ako
hodnota prednastavenia pre CMP/PM motory,
aby sa dosiahol optimálny krútiaci moment/
optimálny prúd pre zrýchlenie záťaže. Z tohto
dôvodu presné nastavenie pomeru zotrvačnosti zlepšuje schopnosť reakcie a dynamiku
systému.
Hodnota sa pri uzavretom regulačnom okruhu
vypočíta nasledovne:

JCelkové zaťaženie 105
x
P1-22 =
s2
M0Motor
Ak nepoznáte hodnotu, nechajte prednastavenú hodnotu "10".
1) Len pohony so 400 V
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Parameter
P1-14 Rozšírený prístup k parametrom

P Hz

P1-14 Rozšírený prístup k parametrom
Vstupný rozsah: 0 – 30000
Tento parameter umožňuje prístup na skupiny parametrov mimo štandardných
parametrov (Parametre P1-01 – P1-15). Prístup je možný, keď sú platné tieto zadané
hodnoty.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15 Výber funkcie binárneho vstupu, LTX špecifické parametre
Vstupný rozsah: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 a 25 sú určené výlučne pre modul MOVITRAC®-LTX. Používať sa
odporúčajú len pri použití cudzieho PLC. V takomto prípade je potrebné použitie ovládania cez svorky (P1-12 = 0).

44

P1-15

Binárny vstup 1

Binárny vstup 2

Binárny vstup 3

Analógový vstup 1

Analógový vstup 2

1

O: Blokovanie
regulátora
C: Uvoľnenie

O: Dopredu
C: Dozadu

O: Zvolená požadovaná hodnota otáčok
C: Prednastavené
otáčky 1, 2

Referenčné otáčky
analógové 1

O: Prednastavené
otáčky 1
C: Prednastavené
otáčky 2

22

O: Normálna
prevádzka
C: Referenčná vačka

O: Normálna
prevádzka
C: Rýchlosť
krokovania +

O: Normálna
prevádzka
C: Rýchlosť
krokovania -

Požadovaná hodnota
otáčok

O: Normálna prevádzka
C: Štart referenčnej jazdy

23

O: Normálna
prevádzka
C: Referenčná vačka

O: Koncový spínač +
C: Normálna
prevádzka

O: Koncový spínač –
C: Normálna
prevádzka

Požadovaná hodnota
otáčok

O: Normálna prevádzka
C: Štart referenčnej jazdy

24

O: Blokovanie
regulátora
C: Uvoľnenie

O: Normálna
prevádzka
C: Rýchlosť
krokovania +

O: Normálna
prevádzka
C: Rýchlosť
krokovania –

Požadovaná hodnota
otáčok

O: Normálna prevádzka
C: Referenčná vačka

25

O: Blokovanie
regulátora
C: Uvoľnenie

O: Koncový spínač +
C: Normálna
prevádzka

O: Koncový spínač –
C: Normálna
prevádzka

Požadovaná hodnota
otáčok

O: Normálna prevádzka
C: Referenčná vačka
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•

Ak sa funkcia nastavená v P1-15 nastaví aj v P1-17 (vstup servomodulu), potom má
vstup servomodulu prioritu a funkcia P1-15 sa deaktivuje.

•

Ak sa v P1-15 nenastaví uvoľnenie/blokovanie regulátora vstupu (P1-15 = 22 alebo
23), blokovaný vstup riadi koncový stupeň. Ak sa počas prevádzky odoberie blokovací signál, pohon MOVITRAC®-LTX sa voľne dotočí.

•

Pri použití brány má prioritu regulácia cez protokol SBus MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Referenčná prevádzka je deaktivovaná, ak nie je pripojený servomodul.

•

Pri prevádzke s riadením SEW-EURODRIVE sa vstupy pomocou softvéru "Drive
Startup" nastavia takto:
Digitálny vstup
Profil 1

Digitálny vstup
Profil 2

STO

/Blokovanie regulátora

DI01

Uvoľnenie

DI02

Reset

DI03

Referenčná vačka

STO

/Blokovanie regulátora

DI01

Uvoľnenie

DI02

Reset

DI03

Referenčná vačka

DI04

/Hardvérový koncový spínač +

DI05

/Hardvérový koncový spínač –
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Parameter
P1-16 Typ motora

P Hz

P1-16 Typ motora
Nastavenie typu motora
Zobrazená hodnota

Typ motora

Význam

Indukčný motor

Štandardné nastavenie. Nemeňte, pokiaľ žiadne iné
možnosti výberu nevyhovujú.
Parametrom P4-01 volíte indukčný motor alebo motor
s permanentným magnetom.

Neurčený servomotor

Neurčený servomotor. Počas uvedenia do prevádzky
sa musia nastaviť špeciálne servoparametre.
(pozri kapitolu 5.2.1). V tomto prípade sa musí
P4-01 nastaviť na reguláciu motora PM.

CMP40M
CMP40M s brzdou
CMP50S

Prednastavené motory CMP od SEW-EURODRIVE.
Pri výbere niektorého z týchto typov motorov sa
všetky špecifické parametre motora nastavia automaticky. Akcia pri preťažení sa nastaví na 200 % pre
60 s a 250 % pre 2 s.

CMP50S s brzdou
CMP50M
CMP50M s brzdou
CMP50L
CMP50L s brzdou
CMP63S
CMP63S s brzdou
CMP63M
CMP63M s brzdou
CMP63L
CMP63L s brzdou
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

Výber pre prevádzku MOVIGEAR®. Vyberte si vhodnú
konštrukčnú veľkosť. Všetky potrebné parametre sa
nastavia automaticky. V tomto prípade je preťaženie
300 % menovitého prúdu.

Tento parameter sa nastaví automaticky, keď po zapnutí LTP-B sa informácie o zariadení Hiperface® načítajú cez kartu snímača LTX a zatriedia sa ako vyhovujúce. Informácie snímača sú vyhovujúce, ak predstavujú motor z balíka Smart-Servo.
Pri pripojení motora s permanentným magnetom a prevádzke bez spätnej väzby snímača sa nemusí meniť P1-16. V tomto prípade P4-01 určuje typ motora (potrebné je
Auto-Tune).
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P1-17 Smart-Servo – prevádzka

6.5

i

f

n

6

P Hz

P1-17 Smart-Servo – prevádzka
P1-17 sa používa spoločne s modulom MOVITRAC®-LTX.

P1-17

Binárny vstup 11

Binárny vstup 12 Binárny vstup 13

DI 11

DI12

Binárny vstup 14
/ Analógový
vstup 11

DI13

DI14 / AI11

Impulzný vstup 1

PI1

Impulzný vstup 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Normálna
prevádzka
C: Merací dotyk 1

O: Normálna
prevádzka
C: Merací dotyk 2

–

–

2

O: Koncový
spínač +
C: Normálna
prevádzka

O: Koncový
spínač –
C: Normálna
prevádzka

O: Normálna
prevádzka
C: Merací dotyk 1

O: Normálna
prevádzka
C: Merací dotyk 2

–

–

3

–

–

O: Normálna
prevádzka
C: Referenčná
vačka

O: Normálna
prevádzka
C: Merací dotyk 2

–

–

4

O: Koncový
spínač +
C: Normálna
prevádzka

O: Koncový
spínač –
C: Normálna
prevádzka

O: Normálna
prevádzka
C: Referenčná
vačka

O: Normálna
prevádzka
C: Merací dotyk 2

–

–

5

–

–

O: Normálna
prevádzka
C: Referenčná
vačka

Rýchly analógový
vstup (referenčné
otáčky)

–

–

6

O: Koncový
spínač +
C: Normálna
prevádzka

O: Koncový
spínač –
C: Normálna
prevádzka

O: Normálna
prevádzka
C: Referenčná
vačka

Rýchly analógový
vstup (referenčné
otáčky)

–

–

7

–

–

–

–

Impulz

\Impulz

Smer

\Smer

8

–

–

–

–

A-fáza

\A-fáza

B-fáza

\B-fáza

6.6

•

Ak sa funkcia nastavená v P1-15 nastaví aj v P1-17 (vstup servomodulu), potom má
vstup servomodulu prioritu a funkcia P1-15 sa deaktivuje.

•

Pri použití riadenia SEW (P1-12 = 8) alebo brány (P1-12 = 5) je analógový vstup
neúčinný.

•

Merací dotyk funguje len pri použití riadenia SEW.

P1-21 Tuhosť
Vstupný rozsah: 0.50 – 1.00 – 2.00
Ak presnosť regulácie nie je uspokojivá, najprv nastavte P1-22 Zotrvačnosť záťaže na
najlepšiu hodnotu. Potom možno presnosť rušivých zložiek záťaže optimalizovať
v parametri P1-21 Tuhosť.
Parameter (P1-21 Tuhosť) nastavuje parametre regulácie otáčok (P4-03, P4-04) do
vzájomne vhodného pomeru. Pri väčšine aplikácií nie je potrebná dodatočná optimalizácia parametrov P4-03 alebo P4-04.
Vždy pri nastavení parametra P1-22 sa automaticky nastavia aj parametre P4-03
a P4-04.
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P1-22 Zotrvačnosť záťaže motora

P Hz

P1-22 Zotrvačnosť záťaže motora
Vstupný rozsah: 0.0 – 1.0 – 30.0
Týmto možno do meniča zadať pomer zotrvačnosti medzi motorom a pripojenou
záťažou. Táto hodnota môže normálne ostať nastavená na štandardnú hodnotu 1.0.
Z regulačného algoritmu meniča sa však použije ako hodnota prednastavenia pre
CMP/PM motory, aby sa dosiahol optimálny krútiaci moment/optimálny prúd pre zrýchlenie záťaže. Z tohto dôvodu presné nastavenie pomeru zotrvačnosti zlepšuje schopnosť reakcie a dynamiku systému. Hodnota sa pri uzavretom regulačnom okruhu vypočíta nasledovne:

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Ak nepoznáte hodnotu, nechajte prednastavenú hodnotu "1.0".
•

Jext = zotrvačnosť záťaže + zotrvačnosť prevodovky, spojok, kužeľových kolies atď.,
ktorá pôsobí na hriadeľ motora.

•

Jmot = zotrvačnosť motora s alebo bez brzdy

•

UPOZORNENIE
Ďalšie informácie o zotrvačnosti motora nájdete v kapitole "Zotrvačnosť motorov
CMP v Smart Servo Package" (→ str. 56).

6.8

P2-01 Prednastavené otáčky 1
Vstupný rozsah: -P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Používa sa aj pre rýchlosť v krokovom režime + a krokovom režime –.

6.9

P2-05 Prednastavené otáčky 5
Vstupný rozsah: -P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Používa sa aj pre rýchlosť vyhľadávania pri referenčnej jazde.

6.10

P2-06 Prednastavené otáčky 6
Vstupný rozsah: -P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Používa sa aj pre rýchlosť voľnej jazdy pri referenčnej jazde.

6.11

P2-21 Súčiniteľ mierky zobrazenia
Vstupný rozsah: –30000 – 0.000 – 30000
Pre aktiváciu zmeny smeru otáčania motora nastavte P2-21 na zápornú hodnotu.
Zmenu smeru otáčania načíta riadiaca jednotka SEW a potom ju realizuje. Preto sa po
zmene tohto parametra musí reštartovať riadiaca jednotka SEW.
Zmenu smeru otáčania motora pri cudzom riadení možno realizovať prehodením prívodov požadovanej hodnoty a použitej simulácie prírastkového snímača.
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)

6.12

kVA

i

f

n

6
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)

6.12.1 P8-01 Simulovaná zmena mierky snímača
Vstupný rozsah: 1, 2, 4, 8
P8-01 × periódy signálu snímača na otáčku motora = výstupné periódy na otáčku
motora
Pri P8-01 = 1 zodpovedajú simulované impulzy snímača na otáčku priamo systému snímača (xx0H = 128 imp; xx1H = 1024 imp). Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie
regulácie otáčok" (→ str. 38).
6.12.2 P8-02 Impulzy na otáčku pre vstup impulz/smer A/B fáza
Vstupný rozsah: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 určuje interpretáciu impulzov na vstupe modulu X14 LTX na otáčku motora.
Každá kladná a záporná hrana vstupného signálu sa spracuje ako prírastok. Prichádzajúce impulzy prichádzajú priamo do regulácie polohy. Pozrite časť "Nastavenie regulácie polohy" (→ str. 39).
Príklad:
Ak sa P8-01 nastaví na "1" a P8-02 na "256", vytvorí sa 1:1 spojenie polohy masterslave s hardvérovým prepojením medzi simulačným výstupom mastera a impulzným
vstupom pohonu slave. Motor master musí mať snímač xK0H. Motor slave môže mať
ľubovoľný snímač.
6.12.3 P8-03 / P8-04 Prah aktivácie pre vlečnú chybu
Vstupný rozsah: 0, 1, 2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Vstupný rozsah: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 obsahuje prah aktivácie pre vlečnú chybu. Vlečná chyba sa vypočíta priamo
z regulátora polohy. Parametre P8-03 a P8-04 nastavte na "0", aby ste aktivovali vlečnú
chybu.
Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie regulácie polohy" (→ str. 39).
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)

P Hz
P8-05 Referenčná jazda
Vstupný rozsah: 0, 1, 2 – 6, 7
Cieľom referenčnej jazdy je zosúladiť/nastaviť pohon a jeho informácie o polohe so
strojom. Pri referenčnej jazde sa určuje reálny nulový bod pohonu. Touto hodnotou sa
potom definujú dráhy potrebné pre polohovanie.
P8-05 obsahuje režim referenčnej jazdy a nastavenú referenčnú polohu.
P8-05 Referenčná jazda
0

Žiadna referenčná jazda; len pre uvoľnený pohon

1

Nulový impulz pri zápornom smere pohybu

2

Nulový impulz pri kladnom smere pohybu

3

Koniec referenčnej vačky, záporný smer pohybu

4

Koniec referenčnej vačky, kladný smer pohybu

5

Žiadna referenčná jazda; len bez uvoľneného
pohonu

6

Pevný doraz; kladný smer pohybu

7

Pevný doraz; záporný smer pohybu

Vychádzajúc z referenčného bodu nájdeného referenčnou jazdou možno nulový bod
stroja posunúť o referenčný posun P8-11 / P8-12.
Ak sa počas referenčnej jazdy dosiahne hardvérový koncový spínač a ešte sa nenašiel
referenčný bod, reverzujte pohon a pokračujte v referenčnej jazde opačným smerom.
Pri snímačoch absolútnej hodnoty Hiperface® je stav "referenčná poloha nájdená"
nastavený vždy a resetuje sa len počas referenčnej jazdy. Ak sa preruší referenčná
jazda, stav "referenčná poloha nenájdená" ostane zachovaný.
Pri rozhodovaní, či sa má nájsť referencia pre referenčnú vačku alebo nulový impulz,
treba dodržať tieto body:
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•

Nulový impulz sa posunie pri výmene motora.

•

Referenčná vačka môže byť nepresná v dôsledku starnutia a opotrebovania alebo
hysterézy spínania.
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)
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Vysvetlenie symbolov k obrázkom "Druhy referenčnej jazdy"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Referenčný bod
Nulový bod stroja posunúť
Referenčná vačka
Hardvérový koncový spínač
Pevný doraz

Žiadna referenčná jazda; len pre uvoľnený pohon

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Zastavenie
P8-11 / P8-12 Referenčný posun

Referenčný bod je aktuálna poloha. Tento druh referenčnej jazdy má zmysel pri snímačoch absolútnej hodnoty a pri pohonoch, ktorých referenčná poloha sa má určiť v zastavenom stave. Takto možno napr. polohu osi nastaviť na "nulu", ak sa pohon nachádza
v nulovom bode stroja. Os možno posunúť do referenčnej polohy manuálne.
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)

P Hz

Nulový impulz pri
zápornom smere
pohybu

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Rýchlosť voľnej jazdy
P8-11 / P8-12 Referenčný posun

Referenčný bod je prvý nulový impulz vľavo (záporný) od štartovacej polohy referenčnej
jazdy. Referenčná vačka nie je potrebná. Pre referenčné jazdy sa používa len rýchlosť
voľnej jazdy P2-06.
Nulový impulz pri kladnom smere pohybu
"Nulový impulz pri kladnom smere pohybu" sa správa opačne ako "Nulový impulz pri
zápornom smere pohybu". Pozrite kapitolu "Nulový impulz pri zápornom smere pohybu"
(→ str. 52).
Koniec referenčnej
vačky, záporný
smer pohybu
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Rýchlosť vyhľadávania
P2-06 Rýchlosť voľnej jazdy
P8-11 / P8-12 Referenčný posun

Referenčný bod je záporný koniec referenčnej vačky.
Parametrom P1-15 alebo P1-17 nastavte funkciu vstupu "Referenčná vačka". Ďalšie
informácie nájdete v nasledujúcich kapitolách:
•

P1-15 Výber funkcie binárneho vstupu, LTX špecifické parametre (→ str. 44)

•

P1-17 Smart-Servo – prevádzka (→ str. 47)

Referenčná jazda začína s rýchlosťou vyhľadávania v zápornom smere otáčania až do
prvej kladnej hrany referenčnej vačky. Po rozpoznaní referenčnej vačky sa prepne na
rýchlosť voľnej jazdy.
Referenčný bod je potom klesajúca hrana (záporný koniec) referenčnej vačky.
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)

Koniec referenčnej
vačky, kladný smer
pohybu
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"Koniec referenčnej vačky, kladný smer pohybu" sa správa opačne ako "Koniec referenčnej vačky, záporný smer pohybu". Pozrite kapitolu "Koniec referenčnej vačky,
záporný smer pohybu" (→ str. 52).

Žiadna referenčná
jazda; len bez
uvoľneného
pohonu

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Zastavenie
P8-11 / P8-12 Referenčný posun

Referenčný bod je aktuálna poloha. Tento druh referenčnej jazdy má zmysel pri snímačoch absolútnej hodnoty a pri pohonoch, ktorých referenčná poloha sa má určiť v zastavenom stave. Takto možno napr. polohu osi nastaviť na "nulu", ak sa pohon nachádza
v nulovom bode stroja. Os možno posunúť do referenčnej polohy manuálne.
Pevný doraz;
kladný smer
pohybu

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Rýchlosť voľnej jazdy
P8-11 / P8-12 Referenčný posun

Referenčný bod je kladný pevný doraz. Pritom musí byť stroj konštruovaný tak, aby
pevný doraz vydržal bez poškodenia náraz s danou rýchlosťou.
Referenčná jazda štartuje v kladnom smere otáčania. Referenčná jazda začína s rýchlosťou voľnej jazdy.
Krútiaci moment (parameter P8-14 Krútiaci moment pre pevný doraz) sa zachová na
pevnom doraze.
Pevný doraz;
záporný smer
pohybu

"Pevný doraz; záporný smer pohybu" sa správa opačne ako "Pevný doraz; kladný smer
pohybu". Pozrite kapitolu "Pevný doraz; kladný smer pohybu" (→ str. 53).
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Súbor funkčných parametrov LTX (úroveň 3)
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6.12.5 P8-06 Regulátor polohy, proporcionálne zosilnenie
Vstupný rozsah: 0.1 – 1 – 400 %
Nastavenie proporcionálneho zosilnenia regulátora polohy. Vyššie hodnoty zabezpečujú vyššiu presnosť polohovania. Príliš vysoká hodnota môže spôsobiť nestabilitu
alebo dokonca chybu nadprúdu. Pre aplikácie vyžadujúce najlepšiu reguláciu: Hodnota
sa prispôsobí pripojenému zaťaženiu, pri ktorom hodnotu postupne zvyšujte a sledujte
skutočnú rýchlosť zaťaženia. Tento proces bude pokračovať, až kým nedosiahne požadovanú dynamiku bez alebo s prekročením rozsahu regulácie, pri ktorom výstupná
rýchlosť prekračuje požadovanú hodnotu.
Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie regulácie polohy" (→ str. 39).
6.12.6 P8-07 Hrana signálu meracieho dotyku

P8-07

Merací dotyk 1

Merací dotyk 2

0

Kladná hrana

Kladná hrana

1

Záporná hrana

Kladná hrana

2

Záporná hrana

Záporná hrana

3

Kladná hrana

Záporná hrana

P8-07 definuje smer aktivácie pre oba meracie dotyky na vstupe X14.
Filter pre nárazové spínače:
Správny spúšťač

Nesprávny spúšťač

3 ms

ZAPNUTÝ

Nesprávny spúšťač

Správny spúšťač
3621829771

Potom, ako sa aktivuje merací dotyk s kladnou hranou signálu, je tento vstup zblokovaný na 3 ms. Neexistuje filter pre aktiváciu meracieho dotyku zo zápornou hranou signálu. Nárazové meracie dotyky musia pracovať v kladnom smere.
S rýchlymi iniciátormi možno dosiahnuť presnosť 1 ms pre polohu meracieho dotyku.
Napríklad: Pri rýchlosti procesu 1 m/s možno dosiahnuť presnosť 1 mm pre polohu
meracieho dotyku.
Funkciu meracieho dotyku možno používať len pre riadenia SEW.
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6.12.7 P8-09 Zosilnenie predriadenia rýchlosti
Vstupný rozsah: 0.0 – 100 – 400 %
Tento parameter zosilňuje deriváciu požadovanej hodnoty polohy. Štandardné nastavenie by sa nemalo meniť. Len v prípade, že derivované požadované hodnoty polohy
nedávajú pokojný signál, možno zmenšiť tento parameter. Tým sa zníži brumenie
motora.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Nastavenie regulácie s Drive Startup" (→ str. 41).
6.12.8 P8-09 Zosilnenie predriadenia zrýchlenia
Vstupný rozsah: 0.0 – 100 – 400 %
Štandardné nastavenie by sa nemalo meniť. Tento parameter zosilňuje deriváciu predriadenia zrýchlenia.
Pri veľmi rýchlom polohovaní (< 100 ms) s kvalitou polohovania riadenia SEW môže byť
účelné zvýšením tohto parametra znížiť vlečnú chybu polohovania v rámci rampy.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Nastavenie regulácie s Drive Startup" (→ str. 41).
6.12.9 P8-11, P8-12 Referenčný posun polohy
Vstupný rozsah: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [prírastkov] P8-11 Low Word; 216 = 1 otáčka
Vstupný rozsah: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [otáčok] P8-12 High Word
Parametre P8-11 a P8-12 obsahujú referenčný posun, ktorý sa na konci referenčnej
jazdy nastaví do skutočnej polohy. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "P8-05 Referenčná jazda" (→ str. 50).
6.12.10 P8-14 Krútiaci moment pre pevný doraz
Vstupný rozsah: 0.1 – 100 – 400 % [P1-08]
Prúd krútiaceho momentu pre referenčnú jazdu proti pevnému dorazu je P8-14 × P1-08.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole "P8-05 Referenčná jazda" (→ str. 50).
6.12.11 P8-15 Regulátor otáčok a polohy Auto-Tune
Pripravuje sa.
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Technické údaje a rozmery
Prostredie

P Hz

7

Technické údaje a rozmery

7.1

Prostredie

7.2

7.3

Teplota prostredia

–10 až 50 °C

Druh krytia štandardného krytu

IP20

Technické údaje Aplikačný vstup X14
Binárny vstup 11 – Binárny vstup 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

DC 24 V menovitá hodnota
DC 11 – 30 V pre logickú 1
DC 30 V max. vstup

Analógový vstup 11
(AI11)

DC –10 až 10 V, max. vstup DC 30 V, 12 bitov so znamienkom, reakčný čas < 2 ms

Impulzný vstup 1 – Impulzný vstup 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

Maximálna frekvencia 200 kHz
Vstup je kompatibilný s RS422 a nie je schopný práce
s HTL (nemožno pripojiť 24 V signály).
Maximálne napätie od –10 do 15 V medzi PI1, /PI1, PI2,
/PI2 a 0 V
Menovitá pracovná úroveň DC ±6 V rozdielová a minimálna
DC ±2 V rozdielová

Simulácia snímača, výstupy
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

Výstup max. 5 V

Zotrvačnosť motorov CMP v Smart Servo Package
Pre správne nastavenie parametra P1-22 Zotrvačnosť záťaže motora je potrebný
moment zotrvačnosti použitého motora. Nasledujúce dve tabuľky uvádzajú zotrvačnosti
motorov CMP40, 50 a 63, s a bez brzdy.

7.3.1

Servomotory CMP, trieda otáčok 4 500 ot/min

Typ
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Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SM1

0.15

CMP50S / KY / AK0H / SM1

0.42

CMP50M / KY / AK0H / SM1

0.67

CMP50L / KY / AK0H / SM1

0.92

CMP63S / KY / AK0H / SM1

1.15

CMP63M / KY / AK0H / SM1

1.92

CMP63L / KY / AK0H / SM1

2.69
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Technické údaje a rozmery
MOVITRAC® LTX Rozmery

7.3.2

i

f

n

7

P Hz

Servomotory CMP s brzdou, trieda otáčok 4 500 ot/min

Typ

7.4

kVA

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SB1

0.18

CMP50S / KY / AK0H / SB1

0.48

CMP50M / KY / AK0H / SB1

0.73

CMP50L / KY / AK0H / SB1

0.98

CMP63S / KY / AK0H / SB1

1.49

CMP63M / KY / AK0H / SB1

2.26

CMP63L / KY / AK0H / SB1

3.03

MOVITRAC® LTX Rozmery

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Nasledujúci obrázok uvádza rozmery jednotky MOVITRAC® LTX. Všetky rozmery sú
uvedené v mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531
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