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Faceplate για ρυθμιστές στροφών σε
οθόνες αφής CP600
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1.

Εισαγωγή
Το faceplate ρυθμιστών στροφών είναι ένα project, το οποίο επιτρέπει αν φορτωθεί σε κάποια
οθόνη αφής CP600, το χειρισμό μέχρι και 8 ρυθμιστών στροφών μέσω αυτής. Οι ρυθμιστές
στροφών συνδέονται στην οθόνη αφής μέσω δικτύωσης Modbus RTU.
Σε αυτό τον σύντομο οδηγό περιγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες για τη ρύθμιση τόσο της οθόνης
αφής, όσο και των ρυθμιστών στροφών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο χρήστης, καθώς και
γίνεται αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών που υπάρχουν σε κάθε σελίδα της οθόνης αφής.

2.

Επισκόπηση του Faceplate για ρυθμιστές στροφών
Το Faceplate ρυθμιστών στροφών είναι ένα interface για τον έλεγχο μέχρι και 8 ρυθμιστών
στροφών τύπου ACSx80 μέσω των οθονών αφής CP600.

Βήματα για τη σωστή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πραγματοποιήστε εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ACSx80 ρυθμιστών στροφών και
κάνετε τις απαραίτητες συνδέσεις των καλωδίων επικοινωνίας.
Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση παραμέτρων σύμφωνα με τον πίνακα που φαίνεται παρακάτω
σε αυτόν τον οδηγό.
Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση της οθόνης αφής (CP600) σύμφωνα με το εγχειρίδιο της.
Σώστε τα απαραίτητα αρχεία του project για την οθόνη αφής σε ένα USB stick.
Εισάγετε το USB stick, με το σωστό αρχείο project που αντιστοιχεί στον τύπο οθόνης αφής που
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, στην θύρα USB της οθόνης αφής.
Τροφοδοτήστε την οθόνη αφής
Φορτώστε και ξεκινήστε το project στην οθόνη αφής, σύμφωνα με τις οδηγίες που
περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Απαιτήσεις H/W
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Οθόνη αφής CP600
Τροφοδοτικό 24VDC
Μέσο αποθήκευσης USB
Σειριακό καλώδιο Modbus
Ρυθμιστές στροφών τύπου ACSx80
Καλωδίωση 24VDC
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3.

Συνδέσεις επικοινωνιών
Για την επικοινωνία της οθόνης αφής με ένα ACSx80 ρυθμιστή στροφών μέσω Modbus RTU,
χρειάζεται ένα σειριακό καλώδιο.
3.1. Χρήση καλωδίου TK682.
Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το έτοιμο καλώδιο TK682 (1SAP500982R0001). Στην
περίπτωση δικτύου με περισσότερους ρυθμιστές στροφών (μέχρι και 8), χρησιμοποιείται το
καλώδιο TK682 για τη διασύνδεση της οθόνης αφής με τον 1ο ρυθμιστή στροφών ενώ για την
καλωδίωση των υπολοίπων, η διαδικασία περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του
επιλεγμένου ρυθμιστή στροφών.
Το καλώδιο TK682 χρειάζεται να κοπεί από τη μία πλευρά, διότι η σύνδεση των καλωδίων Modbus στον ρυθμιστή στροφών γίνεται με ελεύθερα καλώδια.
Όπως φαίνεται παρακάτω:
Α. Το άσπρο καλώδιο συνδέεται στον Β+ ακροδέκτη του ACSx80 ρυθμιστή στροφών
Β. Το μπλε καλώδιο συνδέεται στον Α- ακροδέκτη του ACSx80 ρυθμιστή στροφών και
Γ. Η θωράκιση του καλωδίου συνδέεται στον ακροδέκτη θωράκισης του ACSx80 ρυθμιστή
στροφών.

Κάθε καλώδιο TK682 έχει μια τερματική αντίσταση 120 Ohm μεταξύ των pin 8-3 και
χρησιμοποιείται στην πλευρά που είναι η οθόνη αφής.
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3.2. Χρήση στάνταρ σειριακού καλωδίου
Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να χρησιμποιήσει κάποιο ανεξάρτητο σειριακό καλώδιο για
την διασύνδεση της οθόνης αφής με τον ρυθμιστή στροφών ACSx80, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει δύο αντιστάσεις των 680 Ohm μεταξύ των pin 6-7 και 1-4, καθώς και μια
τερματική αντίσταση 120Ohm μεταξύ των pin 8-3.

3.3. Ρυθμίσεις για χρήση ενός ACSx80 ρυθμιστή στροφών
1.
2.

Ρυθμίστε τον διακόπτη τερματικής αντίστασης στη θέση “ON” όπως φαίνεται στο
διάγραμμα του ρυθμιστή στροφών
Ρυθμίστε τον διακόπτη αντίστασης bias στη θέση ON” όπως φαίνεται στο διάγραμμα του
ρυθμιστή στροφών

3.4. Ρυθμίσεις για χρήση πολλών ACSx80 ρυθμιστών στροφών
1.
2.

Συνδέστε τους ακροδέκτες B+, Α- και αυτόν της θωράκισης ενός ρυθμιστή στροφών στους
ακροδέκτες Β+, Α- και τον ακροδέκτη θωράκισης του επόμενου.
Σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης του ρυθμιστή στροφών:
Α. Ρυθμίστε την αντίσταση τερματισμού και τον διακόπτη bias στη θέση “OFF” στους
ενδιάμεσους ρυθμιστές στροφών και
Β. Ρυθμίστε την αντίσταση τερματισμού και τον διακόπτη bias στη θέση “OFF”, στο
τελευταίο ρυθμιστή στροφών ACS580.

Εικόνα 1. Παράδειγμα ρυθμίσεων διακοπτών για έναν ρυθμιστή στροφών ACS380
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4.

Ρυθμίσεις
4.1. Ρυθμίσεις στους ρυθμιστές στροφών ACSx80
1.

2.
3.

Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ρυθμιστών στροφών,
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του τύπου ρυθμιστή στροφών που έχει επιλεχθεί και κάνετε τις
απαραίτητες συνδέσεις των καλωδίων επικοινωνίας.
Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο του ρυθμιστή στροφών (ή το Drive Composer), για να
θέσετε τις παραμέτρους που αναφέρονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
Ελέγξτε ότι έχετε βάλει τα στοιχεία του κινητήρα (από το ταμπελάκι του), στις αντίστοιχες
παραμέτρους.
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4.2. Ρύθμιση και προγραμματισμός εργαλείων λογισμικού
Πριν γίνει η φόρτωση του project στην οθόνη αφής, χρειάζεται να κάνετε τα παρακάτω:
1.

Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση της οθόνης αφής σύμφωνα με το εγχειρίδιό της,
συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσης των καλωδίων για την δικτύωση Modbus RTU
2. Αποθηκεύστε το αρχείο project της οθόνης αφής σε ένα μέσο αποθήκευσης USB και
εισάγετε την υποδοχή του στη θύρα USB της οθόνης αφής.
3. Τροφοδοτήστε την οθόνη αφής και φορτώστε το project στην οθόνη αφής, σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο.

Για τη φόρτωση του project στην οθόνη αφής, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί το Panel
Builder.
4.2.1.

Κατέβασμα των project για τις οθόνες αφής:
Για να κατεβάσετε το project, μπείτε εδώ: https://new.abb.com/plc/applicationexamples
Στη συνέχεια επιλέξτε «Connected devices» και «Drives» και βρείτε το «Application
Example CP600 drives faceplate».
Το zip αρχείο περιλαμβάνει τα αρχεία project για τις οθόνες αφής CP607, CP635,
CP6407 και CP6607, έναν οδηγό ρύθμισης και έναν σύντομο οδηγό χρήσης στα αγγλικά.

4.2.2.

Φόρτωση του project στην οθόνη αφής με μέσω αποθηκευτικού μέσου USB:
Αντιγράψτε το αρχείο “UpdatePackage.zip” για τον τύπο οθόνης αφής που πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε στο αποθηκευτικό μέσο USB.

Στη συνέχεια εισάγετε το αποθηκευτικό μέσο USB στην θύρα USB της οθόνης αφής.
Πίεστε το δάχτυλό σας για περίπου 3 δευτερόλεπτα σε κάποιον ελεύθερο χώρο στην
οθόνη αφής, μέχρι να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού και πιέστε «update».
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Στο επόμενο μενού, κρατήστε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και απλώς πιέστε «next”.

Το project θα ενημερωθεί και θα φορτωθεί στην οθόνη αφής.

Επιλέξτε Install (μην κάνετε εγκατάσταση του Chromimum).
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Επιλέξτε (διπλό κλικ) το μονοπάτι για το μέσο αποθήκευσης USB: mnt/usbmemory/

Επιλέξτε το αρχείο «UpdatePackage.zip» και πιέστε ΟΚ.

Θα γίνει έτσι η εγκατάσταση του runtime και θα φορτωθεί το project. Μετά από αυτή τη
διαδικασία, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση της οθόνης αφής.

5.

Θέση σε λειτουργία του faceplate
Όταν φορτωθεί το project, θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη. Σε αυτό το σημείο μπορούν να γίνουν οι
απαραίτητες ρυθμίσεις για την επικοινωνία με τους ρυθμιστές στροφών που βρίσκονται στο
δίκτυο. Για να ξεκινήσετε, κάνετε log in στην οθόνη αφής με δικαιώματα διαχειριστή ακολουθώντας
τις οδηγίες της επόμενης παραγράφου.
5.1. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρήστη
Όταν το project φορτωθεί, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προχωρημένες ρυθμίσεις,
επιλέξτε το εικονίδιο χρήστη και εισάγεται ως όνομα χρήστη είτε το «admin» είτε το
«engineer1», χρησιμοποιώντας και τον αντίστοιχο κωδικό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

9/18

5.2. Ρύθμιση κωδικών πρόσβασης
Αν κάποιος θέλει να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω του Panel
Builder. Αν αλλάξουν, το project θα πρέπει να φορτωθεί ξανά στην οθόη αφής.
5.3. Ρυθμίσεις οθόνης αφής
Αφού κάνετε login ως «admin» ή «engineer1», μπορείτε να δείτε περισσότερες επιλογές στο
κάτω αριστερά μέρος της οθόνης για τη ρύθμιση της οθόνης αφής και των ρυθμιστών
στροφών.
Πιέστε το πλήκτρο για τις ρυθμίσεις της οθόνης αφής για να μπείτε στη σελίδα που αφορά της
ρυθίσεις που σχετίζονται με την οθόνη αφής.
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5.4. Ρύθμιση επικοινωνίας Modbus RTU
Ρυθμίστε τις παραμέτρους για την οθόνη αφής στην περιoχή «Serial Communication
Parameters», που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σελίδας.
Ρυθμίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας για να επικοινωνήστε με τους ρυθμιστές στροφών που
βρίσκονται στο δίκτυο και πατήστε «APPLY».
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους ρυθμιστές στροφών τύπου ACSx80 είναι
8 data bits,
1stop bit,
parity EVEN,
19.2k baud,
RS485 mode
5.5. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Προσαρμόστε την ώρα και ημεροηνία της οθόνης αφής, αγγίζοντας την ημερομηνία/ώρα στο
πάνω δεξί μέρος της οθόνης.

5.6. Ρύθμιση των επιμέρους ρυθμιστών στροφών
Εφαρμόστε τις παραμέτρους σε κάθε καρτέλα για κάθε έναν από τους ρυθμιστές στροφών που
είναι συνδεδεμένοι στο σειριακό δίκτυο (ως 8).
5.6.1. Καταχώρηση στοιχείων των ρυθμιστών στροφών
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Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις αυτές, οι ρυθμιστές στροφών που είναι στο δίκτυο
θα εμφανιστούν στην κεντρική σελίδα.
Ενεργοποιήστε την επιλογή «Parameter Save» αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές ώστε να
γίνει μόνιμη αποθήκευση των αλλαγών που πραγματοποιήσατε.
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5.7. Εισαγωγή πληροφοριών για τις εισόδους/εξόδους (I/O)
Οι ρυθμίσεις που αφορούν τις εισόδους/εξόδους του κάθε ρυθμιστή στροφών μπορούν να
γίνουν, πιέζοντας το γκρι πεδίο «I/O Setting» που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της σελίδας του
κάθε ρυθμιστή στροφών.
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δώσετε όνομα στην κάθε είσοδο/έξοδο, το οποίο θα εμφανίζεται
στην αρχική οθόνη του νοητού χειριστηρίου του κάθε ρυθμιστή στροφών.
Στη στήλη «configuration» μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της κάθε εισόδου/εξόδου
(αντιστοιχεί σε αλλαγές που αφορούν το γκρουπ παραμέτρων 11).
Ενεργοποιήστε την επιλογή «Parameter Save» αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, ώστε να γίνει
μόνιμη αποθήκευση των αλλαγών που πραγματοποιήσατε.
6.

Χρήση της εφαρμογής faceplate για ρυθμιστές στροφών
6.1. Κοινά στοιχεία του faceplate
6.1.1.




6.1.2.

Κοινά στοιχεία σε όλες τις σελίδες της οθόνης αφής
Κινούμενο στοιχείο εμφάνισης προειδοποιήσεων/σφαλμάτων στο κάτω μέρος της
οθόνης
Μετρητής προειδοποιήσεων στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης: εμφανίζει το
συνολικό αριθμό των ενεργών προειδοποιήσεων/σφαλμάτων.
Εικονίδιο μετάβασης στην αρχική σελίδα (Home): επιτρέπει τη μετάβαση στην
κεντρική σελίδα, σε όποια σελίδα και αν βρίσκεται ο χρήστης εκείνη τη χρονική στιγμή.
Εμφάνιση ώρας/ημερομηνίας στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.
Κοινά στοιχεία σε όλες τις σελίδες πλην της κεντρικής
Σε αυτές τις σελίδες, υπάρχει μια στήλη στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης που
εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των ρυθμιστών στροφών που είναι
διασυνδεδεμένα στο δίκτυο (σε ετοιμότητα, σφάλμα, προειδοποίηση), καθώς και τα
ονόματά τους.

6.2. Κεντρική σελίδα

Η κεντρική σελίδα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην πάνω δεξιά πλευρά, την κατάσταση των
ρυθμιστών στροφών που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο, πλήκτρα για τις ρυθμίσεις των
ρυθμιστών στροφών και της οθόνης αφής (αν κάποιος κάνει login ως «admin» ή «engineer1»).

1 3/ 1 8

Για να έχετε πρόσβαση στον έλεγχο ενός ρυθμιστή στροφών, πατήστε πάνω στο κουτί που
δείχνει την κατάστασή του. Έτσι, θα ανοίξει η βασική σελίδα ελέγχου του συγκεκριμένου
ρυθμιστή στροφών.
Εάν υπάρχει κάποια προειδοποίηση ή σφάλμα, θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης.
6.3. Βασική σελίδα ελέγχου

Σε αυτή τη σελίδα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εικονικό χειριστήριο για να
ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον ρυθμιστή στροφών, ή και αλλάξετε τη συχνότητα εξόδου του.
Στο εικονικό χειριστήριο εμφανίζονται επίσης οι τρέχουσες τιμές της συχνότητας εξόδου (Hz) /
της ταχύτητας (rpm), του ρεύματος εξόδου (A) και της ροπής του κινητήρα (%).
Για τις συνθήκες στις οποίες υπάρχουν προειδοποιήσεις ή σφάλματα, υπάρχει ένα LED που
αναβοσβήνει, όπως ακριβώς θα συνέβαινε με το χειριστήριο αυξημένων δυνατοτήτων
(ACS-AP-x).
Επίσης, σε αυτή τη σελίδα υπάρχει η κατάσταση των εισόδων/εξόδων καθώς και της επαφής
STO.
Τέλος, υπάρχουν πλήκτρα για μετάβαση στην κεντρική σελίδα καθώς και στη σελίδα
προχωρημένων ενδείξεων (Advanced page), τη σελίδα γραφημάτων (Trend Page) και τη σελίδα
προειδοποιήσεων (Alarm Page).
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6.4. Σελίδα γραφημάτων

Αυτή η σελίδα επιτρέπει την εμφάνιση γραφημάτων για 4 τρέχοντα σήματα, τη συχνότητα, την
ταχύτητα, το ρεύμα και τη ροπή του κινητήρα.
Υπάρχει μια επιλογή «cursor enable», η οποία επιτρέπει στον χρήστη να μετακινήσει στον
κέρσορα πάνω στο γράφημα, ώστε να μετρήσει ένα σημείο ενδιαφέροντος.
Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξετε τη διάρκεια του γραφήματος σε 1, 5 ή 10 λεπτά.
Τα δεδομένα παρακολούθησης στο γράφημα δεν σώζονται. Επομένως, αν κάποιος πλοηγηθεί
εκτός της σελίδας γραφήματος, η παρακολούθηση των τιμών θα ξεκινήσει από την αρχή. Αν
επιλέξετε έναν άλλο ρυθμιστή στροφών από την πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, το γράφημα
θα εξακολουθεί να καταγράφει τιμές, αλλά δε θα ξεκινήσει από το μηδέν.
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6.5. Σελίδα προειδοποιήσεων

Αυτή η σελίδα εμφανίζει τα ενεργά σφάλματα και τις ενεργές προειδοποιήσεις καθώς και τις
πιο πρόσφατες προειδοποιήσεις. Επίσης, εμφανίζει τις ενεργές τιμές διαφορών σημάτων κατά
τη χρονική στιγμή που έγινε το σφάλμα, όπως: της ταχύτητας του κινητήρα, της συχνότητας
εξόδου, της DC τάσης, του ρεύματος και της ροπής του κινητήρα, την Main Status Word, τη
θερμοκρασία του ρυθμιστή στροφών και την αναφορά (συχνότητας ή ταχύτητας) που
χρησιμοποιήθηκε.
6.6. Σελίδα προχωρημένων ενδείξεων
6.6.1.

Λέξεις κατάστασης και ελέγχου (Status and control words)

Σε αυτή τη σελίδα, εμφανίζεται η κατάσταση του κάθε bit της Κύριας Λέξης Κατάστασης (Main Status Word) και της Κύριας Λέξης Ελέγχου (Main Control Word). Αυτό
βοηθάει τον χρήστη να έχει μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης του ρυθμιστή
στροφών.
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Μπορεί κανείς να δει την τρέχουσα τιμή πολλών ενεργών σημάτων, όπως της
συχνότητας και της ταχύτητας του κινητήρα, του ρεύματος του κινητήρα, της ροπής
του κινητήρα, της DC τάσης, της τάσης και της ισχύος εξόδου του ρυθμιστή στροφών
καθώς και της θερμοκρασίας του.
Αν ο ρυθμιστής στροφών έχει περιέλθει σε μια κατάσταση OFF2/OFF3 emergency stop,
το πλήκτρο παρεμπόδισης εκκίνησης (start inhibit) θα εμφανιστεί στην αριστερή
πλευρά, μέσω του οποίου μπορείτε να πλοηγηθείτε στη σελίδα παρεμπόδισης
εκκίνησης και στην οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τι συμβαίνει.
Τέλος, στη σελίδα αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα στην πάνω δεξιά πλευρά της
σελίδας να αλλάξει την αναφορά ταχύτητας και τον χρόνο επιτάχυνσης και
επιβράδυνσης 1.

Πιέστε το πορτοκαλί τρίγωνο «start inhibit status», ώστε να δείτε την κατάσταση των
bit που σχετίζονται με την παρεμπόδισης εκκίνησης.
Γκρι = OFF ή 0
Πράσινο = ON ή 1
Κίτρινο = Προειδοποίηση

17 /1 8

6.6.2.

Παρεμπόδιση εκκίνησης

Σε αυτή τη σελίδα φαίνεται η λέξη, η οποία σχετίζεται με την κατάσταση παρεμπόδισης
εκκίνησης, στην οποία μπορεί ο χρήστης να δει την πηγή της συνθήκης παρεμπόδισης
που εμποδίζει τον ρυθμιστή στροφών να εκκινήσει. Εφόσον εξαλειφθεί η συνθήκη
αυτή, τότε η εντολή εκκίνησης πρέπει να είναι σε κύκλο.

Επικοινωνήστε μαζί μας: 2102891500
new.abb.com/gr
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