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   En Akset styring 
 

• Kompakt  konstruktion 
• Simpel Go-to operation 
• Integreret Relæ udgang 
• Integreret strømforsyning 
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1 Generel 
 
P9511 styringen har følgende egenskaber:- 
 
2 eller 3 hastigheds positionering 
Absolut og inkremental positionering  
Betjening i enkel positionering  
Styk tæller med udgang  
Fleksibel gangefaktor for Display kalibrering 
Presæt nulpunkt rutine 
Værktøjs offset kompensation i inkremental  
Inkremental fejl kompensation 
Backlash kompensation 
Tolerance kompensation 
Encoder og servo fejl overvågning 
Maximum Encoder frekvens 20 kHz 
 
Denne styring er velegnet til betjening af enhver type 2 eller 3 hastigheds motor eller variabel 
motor med 1,2 eller 4 kvadrant styring. Opnået ydeevne og nøjagtighed er afhængig af den valgte 
type servo. Udgang for stepmotorer er relæer. Disse udgange kan konfigureres på mange 
forskellige måder og tilpasses til forskellige typer servokredsløb. Den absolute position overvåges 
af en encoder. Strømforsyningen kan indbygges. Styringen kan bruges til at positionere maskinen i 
alle absolute positioner. Alternativt, kan styringen bruges til at føde materiale gennem en proces. 

2 Egenskaber 

2.1 To hastigheds betjening 
 
Positioneringen sker ved at bruge en to hastigheds motor 
 
                                               ( 
 
 
 
 
 
 
NB: Sæt P1 = P2 > P3 
 
 
Den aktuelle position af aksen er altid vist, og den ønskede position indgives i det nederste 
Display. Når start er aktiveret, beregner styringen forskellen mellem de to dimensioner og sætter 
udgangen med den ønskede retning og hastighed, for at bevæge sig mod den ønskede position. 
 
Hvis afstanden er større end værdien sat i Parameter P1, vil motoren starte med høj hastighed. 
Når afstanden til ønsket position nås som er lig med P1, vil motoren gå fra høj hastighed og ned til 
den presatte krybehastighed. 
 
 

  krybe punkt

hurtig (& langsom)

krybe

ønsket position

stop offset P 3
P 2  
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2.2 Tre hastigheds betjening 
 
Der er nogle opgaver hvor det er ønsket at bruge 3 hastigheds betjening. Hvis, f.eks., 
lastmomentet er stort og friktionen er lav, skal punktet for langsom hastighed sættet højt. Dette 
betyder at enhver bevægelse indenfor dette område, vil kun ske med langsom hastighed – og gøre 
maskinen langsom. En middel hastighed kan vælges, for at øge bearbejdnings hastigheden. 
 
Positionering sker på følgende måde :- 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Sæt P1 > P2 > P3 
I principet er betjeningen præcis som ved 2 hastigheds betjening. 
 

2.3 Standard Funktioner 
 

2.3.1 Sæt nulpunkt/Gå til nulpunkt 
 
Nulpunktet kan sættes på forskellige måder. Måden vælges i  Parameter P8/3. 
 
værdi = 0: Nulpunkt til P7. 
  Lukke indgang St1/10, overfører værdien sat i P7 til aktuel værdi i 
  Display. 
værdi = 1: Sættes til Presæt. 
  Lukker ekstern indgang, overfører ønsket Display værdi til aktuel 
  Display værdi. 
værdi = 2: Automatisk nulsætning - retningen positiv 
værdi = 3: Automatisk nulsætning - retning negativ 
værdi = 4: Nulpunkt til P7 ved at bruge tastatur istedet for St1/10 
  Værdirn af P7 er overført til aktuel Display ved at taste 
  > efterfulgt af F. 
 
Automatisk nulpunkt sætning. 
Hvis P8/3 er sat til enten 2 eller 3, vil aktivering af  St1/10 betyde at motoren vil rotere frem  (eller 
tilbage). Når ende-switch er aktiveret (og holdt), vil motoren fortsætte i tiden sat i P10. Den vil så 
reverser og køre med krybe-tilspænding. Når sensor reference puls kommer, vil motoren stoppe 
og værdien af P7 vil blive sat ind i aktuel Display. 

ønsket positionhurtig
g

langsom
krybe

stop offset

langsom punkt
krybe punkt

P 3
P 2
P 1  
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2.3.2 Sensor overvågning 
Hvis der, efter positionering er aktiveret, ikke er kommet en sensor puls inden tiden sat i P19 
(0.1 til 9.9 sek) udløber, vil positioneringen stoppe og fejl 01 vil blive vist. 
Hvis P19 sættes til 0.0 sek., er denne funktion ikke aktiv. 
 

2.3.3 Styk tæller 
Styk tælleren er programmerbar. Måden at tælle på er sat i Parameter P18/6.  
Værdi = 1 Automatisk fratrækning 
  Den presatte værdi vil reduceres automatisk efter hver bevægelse.  

Når antal = nul, gives udgangsignal antal nået (hvsi valgt i P8/5) og start er 
forhindret. 

Værdi = 2  Den indgivne værdi huskes. Når positionerings vinduet er valgt, vil tæller vinduet 
sættes til nul. Tælleren øges med én efter hver bevægelse. Når tælleren når antal = 
presæt, gives antal nået udgangssignal (hvis valgt i P8/5) og start er forhindret. 

Værdi = 3 Manuel fratrækning 
  Som værdi = 1 men tæller fratrækker ved ekstern indgang. 
Værdi = 4 Manual addering 
  Som værdi = 2 men tæller tillægger ved ekstern indgang. 
 

2.3.4 Fejl overvågning 
Når der opstår en fejl, vil dens nummer vises i Display. 
 
Fejl Nummer:  01 = Sensor 
   02 = Ende grænse minimum 
   03  = Ende grænse maksimum 
   04 = Aktuel Position < Min Software grænse (P13) - Manuel 
 Ønsket Position < Min Software grænse (P13) - Enkel 
   05  = Aktuel Position > Max Software grænse (P14) - Manuel 
 Ønsket position < Max Software grænse (P14) - Enkel 
   06 = Software fejl 
   08 = Position ude af tolerance 
         *STOP = Ekstern Stop indgang aktiveret eller kabelbrud 
 
Fejlmeddelelsen slettes ved at trykke på en vilkårlig tast. 
 

* NB: Ekstern stop indgang skal forbindes før systemet virker. Derfor, hvis ekstern n/c tast    
ikke er monteret skal der indsættes en lus. 

 
Stop blinker også hvis Stop på fronten af panelet er aktiveret midt i ovennævnte. 
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3 Front Panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Display 
 
Aktuel Position  Viser aksens aktuelle position 
Ønsket  Position  Her kan indgives den ønskede position 
Antal    Viser hvor mange stykker der endnu skal skæres; (eller) 
    Hvor mange yderligere bevægelser som endnu skal ske 
LED1    Negativ sign. symbol  
    Oplyses også når Parameter indgivelse er valgt 
LED2    Oplyses når Ønsket position eller Parameter indgivelse 
    kan indgives. 
LED3      Oplyses når Ønsket antal kan indgives 

 

ELGO
ELECTRIC P9511

987

654

3210

>

CStart

Stop

F

LED 1

Ønsket
position
display

aktuel
position
display

Antal Vindue valg

Vælg parameter
mode

start positionering

stop positionering

Clear

LED 2

LED 3
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3.2 Funktion af tastatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F Hvis tasten holdes i 3 sek. vil styringen skifte fra betjening til Parameter indgivelse. 
START Start positioning. 
 Start er ikke aktiv i Parameter mode og manuel mode. 
STOP Stop positioning. 
 I programmering mode, sættes af-slut-program. 

> Pil stasten vil :- 
 Ved kørsel   Vælg:  Ønsket antal 
 I Parameter mode  Vælg skiftevis og fortløbende 
          Parameter Nummer 
          Parameter Værdi 
C Clearer valgte funktion eller parameter værdi. 
 Clearer også Ønsket Værdi i Enkel kørsel mode 
0-9 Numerisk tastatur for indgivelse af værdier . 
 

ELGO
ELECTRIC P9511

987

654

3210

>

CStart

 Stop 

F 
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4 Betjening af styring 
 

4.1 Absolut Positionering 
 
Vælg Ønsket vindue ved at bruge > tasten 
Clear eksisterende værdi ved at bruge C tasten 
Indgiv ønsket position ved at bruge de numeriske tastatur 
Vælg Antal vindue ved at bruge > tasten 
Clear eksisterende vindue ved at bruge C tasten 
Indgiv nyt Ønsket Antal ved at bruge tastaturet 
Vælg Ønsket vindue igen ved at bruge > tasten 
Tast Start. 
Aksen vil nu bevæge sig til den ønskede position. 

4.2 Inkremental positionering 
 
Hvis Inkremental mode er valgt i P18/3, vil Ønsket Vindue være afstanden der bevæges, mere end 
den absolute ønskede position. Aktuel Position Vindue viser altid den absolute position af aksen.  
 

4.3 Tælning 
 
I absolut sætning mode, er det normalt at en eksternt indgang styre tælleren (eks. det antal plader 
der skal skæres i den størrelse). 
I inkremetal sætning mode, kan tælleren automatisk tælle ned efter hver bevægelse ved hjælp af 
ekstern indgang, som ønsket. 
 

4.4 Alternativ Inkremental betjening 
 
Parameter P18/3 relaterer til  „normal“ start indgang, P82 = 4. Alternativt start indgang kan vælges 
i P80-84. 
 
Værdi = 10 
Selvom sætning af P18/3 = 0 eks „Positioning Absolut“, aktivering af denne indgang vil forudsætte 
Ønskede er  inkremental +ve. Aktuel værdi display forbliver absolut. 
 
Værdi = 11 
Som værdi = 10, men operation i inkremental -ve. 
 
Værdi = 12 
Denne indgang resætter den Aktuel værdi display til nul ved hver start og bevægelsen er 
inkremental uden grænse. Denne egenskab skal bruges til inkremental rulle fødning eller ligende.  
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5 Parameter indgivelse 
 
Tast F for 3 sekunder. LED1 oplyses. 
Aktuel Værdi Vindue viser nu Parameter Adresse 
Parameter 98 (Sikkerheds Parameter) er vist i begyndelsen, hvis Parametre er låst. 
Parameter værdi kan ikke ændres for en Sikkerheds kode er indgivet. 
 
Tast >   Ønsket Vindue viser alle nul 
Indgiv   250565 (Sikkerheds kode) 
Tast >   Aktuel Værdi Vindue nu vises 01 (eks. Parameter 1) 
Tast 0-9  for at indgive det ønskede Parameter nummer 
Tast >   Værdien af denne Parameter er nu vist i Ønsket Vindue 
   LED 2 oplyses også 
Tast C   for at slette den eksisterende værdi 
Tast 0 - 9  for at indgive ny Parameter værdi 
Tast >   den nye værdi er nu gemt 
   Det næste Parameter nummer vises nu i  Aktuel Vindue 
Tast >   Værdien af den nye Parameter er vist i Ønsket Vindue 
 
Osv osv 
Brug >   for at gå gennem Parameter listen 
 
For at gå ud af Parameter sætning mode, Tast F 
Aktuel Position vil igen blive vist. 
 
Man kan igen komme ind i Parameter  , ved at taste F for 3 sekunder. 
 
Parameter låses, ved enten 
  Slukke for styringen eller 
  Vælge Parameter 98, tast >, tast F 
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6 Parameter Liste 
 
Parameter Funktion   Opløsning  Standard     Kunde spec. 
 
01 Afstand til langsom hastighed 0.1 mm   10.0* 
02 Afstand til Krybe-hastighed  0.1 mm   5.0* 
03 Stop offset    0.1 mm   0.0 
04 Backlash kompensation  0.1 mm   1.0 
05 Vende afstand   0.1 mm   0.0 
06 Værktøjs brede   0.1 mm   0.0 
07 Nul punkts værdi   0.1 mm   0.0 
08 System Param 1    --        000000 
09 Position nået pulse                   0.1 s            1.0 (0=hold) 
10 Backlash dvæle tid   0.1 s               1.0 
11 Antal nået puls                   0.1 s   1.0 (0=hold) 
12 Tolerance vindue   0.1 mm    0.0 
13 Min software grænse   0.1 mm    0.0 
14 Max software grænse  0.1 mm                  100000 
15 Sensor puls multiplikation  0.00001 til 
      9.99999      1.00000 
17 Display lus          00 til 99               50 
18 System Param 2   --        000000 
19 Sensor puls overvågnings tid 0.1 s               0.0 
20 Komma placering   0,1,2                  1 
56 Sensor flanke gangefaktor  1,2,4                  1 
 
70 Tids forsinkelse for relæ 2,3,4 
 når P08/5 er sat til 9     0.1 s               0.0 
71 Tid for Gen-prøv   0.1 s               1.0 
80 Indgang St3/13 definition  1-12                  000002 
81 Indgang St3/12 definition  2-12                  000003 
82 Indgang St3/11 definition  2-12                  000004 
83 Indgang St3/10 definition  2-12                  000005 
84 Indgang St3/9 definition  2-12        000006 
86 Sikkerheds område – ve  0.1 mm   0.0 
87 Sikkerheds område + ve  0.1 mm      99999.9 
88 System Param 3   --        000000 
98 Sikkerheds kode   250565 
99 Service 
 

∗ Logisk sekvens værdi som denne skal altid være der, uanset om der 
bruges 3, 2 eller 1 hastigheds moter. 
P1 > P2 > P3 for 3 hastigheds motor 
P1 = P2 >P3 for 2 hastighed eller 1 hastigheds motor 
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7 Beskrivelse af Parameter 
 
P01 Afstand til Langsom hastighed 
 
Afstanden hvor styringen skifter fra hurtig til langsom hastighed. Udgang Høj Hastighed afbrydes. 
 
P02 Afstand til Krybe-tilspænding  
 
Afstanden til den Ønskede position hvor styringen skifter fra Langsom Hastighed til Krybe-
tilspænding. 
 
P03 Stop offset afstand 
 
Overløbsafstanden kan programmeres for at kompensere for afstanden fra switch-off punktet til 
motoren står stille. For eksakt positionering, skal overløb afstanden være meget lille (0.0 til 0.5 
mm). Derfor skal den mekaniske friktion være meget stabil og krybe-tilspændingen være meget 
lav. 
 
P04 Backlash overløb 
 
For at undgå slør i spindel og gear, skal man altid køre til den ønskede position fra én retning. 
Der vil derfor i positiv retning ske et overløb af den ønskede position med værdien i P4 og blive ført 
tilbage med krybe-tilspænding efter en pause af P10, til den ønskede position. 
 
 
P05 Tilbageførings afstand 
 
Der kan anvendel forskellige metoder i P9511, disse vælges i Parameter P18/2. 
Hvis P18/2 = 0 Tilbageføres Position  = Aktuel + P5 
Hvis P18/2 = 1 Tilbageføres Position  = Værdi af P5 
Mens at indgang St1/11 er aktiv, vil slæden køre til tilbageførings positionen. Når input stopper, vil 
slæden returnerer til oprindelig position. 
Hvis P18/2 = 2 Tilbageføres Position  = Værdi af P5 
Når indgang St1/11 er aktiveret, føres slæden til positionen som sat i P5 og vil ikke returnerer til 
oprendelig position. 
Hvis P18/2 = 3 Tilbageføres Position  = Aktuel + P5 
Hvis P18/2 = 4 Tilbageføres Position  = Aktuel -P5 
P06 Værktøj offset kompensation 
 
Ved kørsel i inkremental, er det ofte tilfældet at en underliggende funktion er et klip, som fjerner 
materiale fra emnet. Selvom at der skal klippes nøjagtigt, er det nødvendigt at køre den Ønskede 
længde plus  "Værktøjs Offset". 
 
P07 Nulpunkt 
 
Nulpunkts værdien er gemt i denne Parameter. Værdien kan bruges på forskellige måder, i.h.t. 
værdien af P8/3 
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P08 Systemparameter 1 
 
Denne Parameter sætter basis betjenings funktionen af enheden. 
 
1     2     3     4     5     6 
 
 Backlash 
 0 = ingen backlash kompensation 
 1 = negativ backlash komp. 
 2 = positiv backlash komp. 
 3 = genprøv med negativ backlash 
 4 = genprøv med positiv backlash 
 
 Output Relæ Config 
 0 = 3 hastigheds betjening 
 1 = Fremad + tilbage 
 2 = Kør + Reverser 
 3 = Uafhængigt output 
 4 = Hurtig kun i reverse 
 5 = 3 hastighed Binær kodet 
 6 = 3 hastighed binær + Pos tilbage 
 7 = 3 hastighed binær + Q tilbage 
 8 = 1 hastighed + Pos + Q tilbage 
  9 = Relæ 1 sættes omgående, 2,3&4 forsinket med P70 
 
 Option 
  
 Nulpunkt  
 0 = Nulpunkt til P7 
 1 = Ønsket pos som nulpunkt 
 2 = Nulpunkt sekvens +ve 
 3 = Nulpunkt sekvens -ve 
 4 = Nulpunkt til P7 med tastatur 
 
 Option 
  
 
 Type af positioning 
 0 = Hurtig/langsom/stop 
 
P09 Tid ved position nået 
 
Efter hver bevægelse, giver styringen et output, som signal "i position". Længden af denne puls er 
sat i P9. Sætning 0.0 giver et vedholdende output. 
 
P10 Backlash dvæle tid 
 
Når maskinen stopper efter af overløb, er det som regel ønskeligt at have en kort forsinkelse. 
Denne tid er sat i denne Parameter. 
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P11 Puls "Antal komplet" 
 
Når Styk-tælleren går fra 1 til 0, gives der en output puls. Længden af denne puls er sat i P11. 
Sætning 0.0 giver et konstant output. 
 
P12 Tolerance vindue 
 
Det er muligt at indgive en værdi i Parameter P12 som angiver en acceptabel tolerence eks. 0.1 
mm. Når den aktuelle position er indenfor dette vindue, er den viste aktuelle position gjort lig med 
den Ønskede position. Den aktuelle fejl er ikke tabt, da styringen kender den sande position. 
 
P13/P14 Min/Max software grænse 
 
         Fejl besked 
Ønsket < grænse P13 =  04 
Ønsket > grænse P14 =  05 
 
Omgående efter et start signal, checker styringen software grænserne. Hvis den ønskede position 
er større eller mindre end den tilhørende grænse, vil styringen stoppe og vise fejlmeddelelsen i 
Display. Backlash afstanden i P4 er medregnet i check af max. Software grænse, hvis backlash 
afstanden er aktiveret i P8/6. 
 
P15 Puls multiplikation 
 
I denne Parameter kan der indgives en faktor (0.00001 til 9.99999). Den indkommende puls vil 
blive ganget med denne faktor, for at opnå den ønskede opløsning i Displayet. 
Hvis der ikke ønskes nogen gangefaktor, skal denne Parameter sættes til 1.00000. 
 
P17 Display lys 
 
Med denne Parameter kan man ændre lysstyrken i Displayet. 
0.0 = mørk, 9.9 = max lys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P18 Systemparameter 2 
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Denne Parameter sætter funktionen af styringen. 
 
1     2     3     4     5     6 
 
 Antal tæller 
 0 = Tæller slået fra 
 1 = automatisk subtraktion 
 2 = automatisk addering 
 3 = manuel subtraktion 
 4 = manuel addering  
 Option 
 Option 
 Positioning (for normal start input, P82 = 4) 
 0 = Absolut 
 1 = Inkremental +ve 
 2 = Inkremental -ve 
 Tilbagetrækning 
 0 = tilbagetrækning til Aktuel + P5 
 1 = tilbagetrækning til P5 
 2 = tilbagetrækning til P5 (uden returnering) 
 3 = tilbagetrækning til Aktuel + P5 (uden returnering) 
 4 = tilbagetrækning til Aktuel - P5 (uden returnering) 
 Seriel forbindelse 
 0 = ingen 
 
P19 Sensor overvågning 
 
Hvis der ikke er kommet et Sensor signal efter at positioneringen er aktiveret, inden for tiden sat i 
P19, vil positioneringen stoppe og fejl 01 vil blive vist. Sættes P19 til 0.0, vil der ikke være Sensor 
signal overvågning. 
 
P20 Komma placering 
 
Decimal visningen på Displayet er kun optisk. Opløsningen af systemet ændres ikke. 
 
0 = ingen dicimaler efter komma 
1 = 0.0  2 = 0.00 3 = 0.000 
 
P56 Sensor flanke interpolation 
 
1 = x1  2 = x2  4 = x4 
 
P70 Relæ forsinkelse 
 
Betjeningen af relæ 2 3 & 4 kan forsinkes, hvis ønsket. Tidsforsinkelsen sættes i denne Parameter. 
Denne tid er kun aktiv når P8/5 er sat til 9. 
 
P71 Automatisk genforsøg og Stop offset beregning 
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Når P8/6 = 3 eller 4, vil positionering automatisk blive forsøgt igen, hvis den nåede position falder 
udenfor Tolerence vinduet. I det tilfælde, efter en tid sat i P71 (0.1 til 99999.9 sek.), stop offset 
Parameter P3 er genberegnet og gemt til : 
„gammel stop offset + fejl mellem Ønsket og Aktuel“ 
Motoren genstarter automatisk, og genpositionerer med den nye offset værdi. Hvis den igen 
stopper udenfor Tolerence vinduet, vil der ikke blive gjort nyt forsøg, men istedet vises fejl 8. 
Tolerance må ikke sættes til nul – helst mindst 0.2 mm. 
 
P80-84 Konfiguration af indgange 
 
Funktionen af indgangene kan sættes i disse Parametre. Parameterne vælger hvilke funktioner til 
hvilke indgange. 
 
Sætning: Parameter  

 80 > Pin13 (Stand. Værdi = 2) 
 81 > Pin12 (Stand. Værdi = 3) 
 82 > Pin11 (Stand. Værdi = 4) 
 83 > Pin10 (Stand. Værdi = 5) 
 84 > Pin9 (Stand. Værdi = 6) 

 
Disse funktioner er defineret som:- 
 

Reference puls værdi = 1 (kun ved  Pin13) 
Start  2 
Stop  3 
Tilbagetræk  4 
Nulpunkt  5 
Styk tæller  6 
Ende grænse –ve  8 
Ende grænse +ve  9 
Start inkremental + ve  10 
Start inkremental - ve  11 
Start fra nul  12 

 
NB: Stop input er sikret mod kabelbrud. Den skal være aktiv før at positionering kan finde sted. 
 
P86 Sikkerheds område retning - ve 
 
Kun aktiv når P88/5 = 2 
Front Start skal spærres ved at sætte P88/3 = 1. 
Det eksterne start input ved kørsel tilbage vil virke som start/stop, under denne værdi. 
 
P87 Sikkerheds område retning + ve 
 
Kun aktiv når P88/5 = 2 
Front Start skal spærres ved at sætte P88/3 = 1 
Det eksterne start input ved kørsel fremad vil virke som start/stop, over denne værdi. 
 
P88 Systemparameter 3 
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Disse Parameter sætter yderligere basis funktioner af styringen. 
 
1     2     3     4     5     6 
 
 Inkremental fejl kompensation 
 0 = ikke aktiv 
 1 = aktiv 
 
 Start input 
 0 = +ve flanke trigget 
 1 = -ve flanke trigget 
 2 = Sikkerheds start/stop 
 
 Option 
  
  
 
 Start tast 
 0 = aktiv 
 1 = spærret 
 
 Tomme/metric 
 0 = mm display 
 1 = tomme display 
 
P98 Sikkerheds kode 
 
Indgiv 250565 for åbne og ændre Parametre 
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P99 Service Parameter 
 
Kun aktiv når P98 er åben. 
P99 skal genvælges efter aktivering af enhver nedenfor stående tast.  
 
Tast 0 – Ved aktivering af denne tast indlæses standard værdier i alle Parameter 
 
Tast 6 – Vælges udlæsning af Hardware indgange og udgange, for testning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at teste udgange: 
 
1. Indgiv ønsket værdi 
2. Tryk start. Det specifike input / output vil ændre niveau i Display) 
3. Ved position nået, kan en ny Ønsket værdi indgives 
 
For at teste indgange: 
 
Aktiver ekstern indgang og bemærk ændring i Display 
 
Slut test operationen med tasten ÑCÑ 
 
Tast 7 - giver detailjer på software i enheden 
 
Eks.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relæ 4     3     2     1

R84 83 82 81 80
Terminal 12 1311109

Højt niveau
Lavt niveau

Højt niveau
Lavt niveau

Input

Output  

SN     000 Software nr.

SV     001 Software version

v 2-8 Version update
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Relæ Konfiguration 
 
Disse afhænger af Parameter P8/5 
 
Værdi = 0 3 hastigheds betjening (Elgo standard opsætning) 
  3 hastigheder valgt ved relæ´er 1,2&3 
  Relæ 4 sætter retning tilbage 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x    
Langsom fremad  x x   
Hurtig fremad   x x x  
Krybe tilbage    x   x 
Langsom tilbage  x x  x 
Hurtig tilbage  x x x x 
 
R1 = Kør. R2 & R3 er langsom & hurtig kombineret med kør. 
Hvis der vælges 2 hastigheder, kan der bruges enten R1 eller R2 for hurtig. 
Kan også bruges med enkel hastighed.  
 
Værdi = 1 2 hastigheds betjening 
  Uafhængigt output fremad og tilbage 
  Uafhængigt output hurtig og langsom 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x x 
Langsom fremad 
Hurtig fremad   x  x 
Krybe tilbage    x  x 
Langsom tilbage 
Hurtig tilbage    x x 
 
R1 = Kør Frem, R4 = Kør tilbage. R2 & R3 uafhængigt 
 
Værdi = 2 2 hastigheds betjening 
  Hastighed sat ved Relæ 2 & 3 
  Retning sat ved Relæ  4 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x x 
Langsom fremad 
Hurtig fremad   x  x 
Krybe tilbage    x x  x 
Langsom tilbage  
Hurtig tilbage  x  x x 
R1 = Positionering (motor stoppet eller bremse) 
R2 & R3 uafhængig 
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Værdi = 3 2 hastigheds betjening 
  Uafhængigt output for retning og hastighed 
   
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x  
Langsom fremad 
Hurtig fremad  x 
Krybe tilbage   x 
Langsom tilbage  
Hurtig tilbage     x 
 
Værdi = 4 3 hastigheds betjening 
  Fremad - 3 relæer sætter hastigheden 
  Tilbage – altid hurtig 
  Output 4  = Tilbage 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x  
Langsom fremad x x 
Hurtig fremad   x x x 
Krybe tilbage             x x x x 
Langsom tilbage    x x x x 
Hurtig tilbage  x x x x 
 
Værdi = 5 3 hastigheds betjening 
  Binær kode 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x  
Langsom fremad   x 
Hurtig fremad   x x  
Krybe tilbage    x 
Langsom tilbage   x  x 
Hurtig tilbage   x x 
 
Værdi = 6 3 hastigheds betjening (binær kode) 
  med "Position nået" output "P" 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe femad    x  P 
Langsom fremad  x P 
Hurtig fremad   x x P 
Krybe tilbage    x  P x 
Langsom tilbage  x P x 
Hurtig tilbage  x x P x 
For 2 hastigheder (P1 = P2): R1 = Kør, R2 = Hurtig. 
Kan også bruges med 1 hastighed. 
 
Værdi = 7 3 hastigheds betjening (binær kode) 
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  med "Antal nået" output "Q" 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x  Q 
Langsom fremad  x Q 
Hurtig fremad   x x Q  
Krybe tilbage             x  Q x 
Langsom tilbage     x Q x 
Hurtig tilbage  x x Q x 
 
Værdi = 8 1 hastigheds betjening 
  med "Position nået" output "P"  
  med "Antal nået" output "Q" 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x  Q P 
Langsom fremad   x  Q P 
Hurtig fremad   x  Q P 
Krybe tilbage    x Q P 
Langsom tilbage     x Q P 
Hurtig tilbage   x Q P 
 
Værdi = 9 3 hastigheds betjening 
  Hastighed sat ved Relæer 1-3 
  Output 4 sætter tilbage 
  Relæ 1 er sat omgående 
  Relæer 2, 3 & 4 er sat efter forsinkelsen P70 
 
Relæ   1 2 3 4 
Krybe fremad   x    
Langsom fremad  x x   
Hurtig fremad   x x x  
Krybe tilbage    x   x 
Langsom tilbage    x x  x 
Hurtig tilbage  x x x x 
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8 Tilslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilslutning ST1  13 polet Tilslutning ST2  8 polet 
Input Output relæer 
 
Pin Funktion (Standard)   Pin Funktion (Standard) 
 
13 Start     1 Relæ 1  (Krybe = kør) 
12 Stop     2 
11 Tilbage    3 Relæ 2  (langsom) 
10 Nulpunkt    4 
 9 Styk         5 Relæ 3  (hurtig) 
 8  +24v      6 
 7 Kanal A    7 Relæ 4  (tilbage) 
 6 Kanal B    8 
 5 Sensor +24v supply 
 4 Sensor 0v forsyning   n/o kontakt 
 3 Jord & Skærmning 
 2 230/115v ac forsyning* 
 1 230/115v ac forsyning* 
 
Sætter Terminal 9 ñ 13 op til 24V (Terminal 8), til aktiver. 
*Sættes ved intern forbindelse (se ovenfor).

1 
 2

  3
  4

   
5 

  6
  7

   
8 

 9
  1

0 
 1

1 
 1

2 
 1

3

1   2   3   4    5    6    7    8  

ST 1 ST 2

PCB VIEW - BACK REMOVED

230 V 
internal 
links

115 V 
internal 
links

CUT
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9 Tekniske Data 
 
Strømforsyning  230/115 v ac 50/60 Hz (vælges ved intern forbindelse) 

Forbrug   15 VA 

Sensor forsyning  24v dc max belastning 100 mA 

Input signal   PNP standard, NPN option 

Output    n/o relæ kontakt 250v 0.3A – undertryk ekstern spole 

Hukommelse   med NiCad batteri. Levetid 5 år 

Tilslutning   RIA 

Display   Low power LED 7 segment 10mm højt 

Hardware   16 bit Microprocessor med 32 Kbytes E-Prom  

    og 16 Kbytes RAM 

System nøjagtighed  +/- 1 bit 

Tæller frekvens  20 kHz, højere ved forespørgsel 

Kabinet   Sort metal, for montering i kontrol panel 

    72w x 96h x 90d plus 30 for tilslutninger 

Udskæring   67 x 93 
 
Omgivelses temp  0 til +45 deg C 
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10 Ordre kode 
 
     P 95 1 1 . SN 000 . SV 001 . V 2-3 . RP 230 . xxxxxx 
     _  __  _  _        ___          ___       ___    __   ___    _____ 
 
 
Position styring 
 
Serie 
 
Program hukommelse 
 1 = ingen 
 2 = med 
 
Antal af akser 
 
Konstruktion 
 000 = standard 
 001 = 1st special version 
 osv. 
 
Software Nummer 
 001 = standard 
 002 = 1st special version 
 osv. 
 
Software Update 

1-0 = original 
1-1 = 1st change 
osv 
2-0 = større update 
2-1 = 1st ændring 
osv. 

 
Indbygget PSU og Relæer 
 
Strømforsyning 
 230 eller 115 v ac 
 
Spec. egenskaber 
 M = egnet for linealer 
 G05P = 5v PNP Sensor 
 G05N = 5v NPN Sensor 


