IndraDrive – Profibus inställningar
Grundläggande inställningar för Profibus
Version 3

Profibus inställningar i IndraWorks
1. Välj Master Communication Settings under Master communication och skriv in aktuell
”Master communication addres” (Ej tillåtet med adress 1, reserverad för DP-mastern)

2. Välj Free configurable mode under Profile Type och välj nedanstående parametrar i Realtime input [AT]

3. Lägg till parametrar enligt nedan i Config list cyclic command data channel. (Byt ut S-0-0282
mot S-0-0258 om enbart absolut positionering ska ske utan start signal)

Real-time input (AT):
P-0-4078 Field bus: status word
S-0-0051 Position feedback 1 value
S-0-0390 Diagnostic message number
Totalt 5 ord in

(1 word, Obligatorisk)
(2 word)
(2 word)

Real-Time output (MDT)
P-0-4077 Field bus: control word
S-0-0282 Positioning command value
S-0-0259 Positioning Velocity
S-0-0145 Signal control word
Totalt 6 ord ut

(1 word, Obligatorisk)
(2 word)
(2 word)
(1 word)

(För Motorola format, exempelvis Mitsubishi, Q-system. Ändra parameter P-0-4074 som
bilden nedan visar och välj byteswapping i din PLC, detta för att få enkel/dubbel orden rätt.)

4. Under Operating Modes välj som Primary mode of operation Drive-controlled positioning,
lagless, encoder 1
5. Tryck på knappen Configuration – Configuration borde nu se ut som följande

6. För att manuellköra servot, se till att kraften (400V) är till och sätt bit 15, ”Drive On” och
13, ”Axel Halt” i control ordet, P-0-4077. Jog+ bit 6 samt Jog- bit 7. (För control och status
word se nästa sida)
För positionering skicka ”Position command value”, S-0-0282, samt Positioning velocity, S0-0259 och därefter flank ändra, start biten, bit 0, i P-0-4077. (Observera att start signalen
exekveras både på positiv och negativ flank)
OBS: För att säkerställa uppstarts sekvensen använda bit 14 och 15 i P-0-4078 ”Field bus
status word”. Kraften kan slås till när bit 14 är ett och 15 noll. Drive On kan sättas när bit 15
är ett och 14 noll.

PLC konfiguration
PLC konfigurationen ska se ut på följande sätt i DP-mastern. (Exemplet kommer från vår DPmaster, IndraControl L40)

P-0-4077 Fieldbus control word

P-0-4078 Fieldbus status word

