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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi opisuje cały cykl życia urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu użytkowania.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
▶ Niniejszą instrukcję należy dokładnie przeczytać.
▶ Stosować się przede wszystkim do wskazówek bezpieczeństwa dot. użycia zgodnego z przeznaczeniem
oraz warunków użytkowania.
▶ Osoby pracujące przy urządzeniu muszą przeczytać niniejszą instrukcję i rozumieć jej treść.

1.1

Symbol
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem.
▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE
Ostrzega przed możliwą, niebezpieczną sytuacją.
▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTROŻNIE
Ostrzega przed możliwym zagrożeniem.
▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do średnio ciężkich lub lekkich obrażeń.

UWAGA
Ostrzega przed szkodami materialnymi.
▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub maszyny.
Oznacza ważne dodatkowe informacje, wskazówki i zalecenia.

Wskazuje na informacje w tej instrukcji obsługi lub innej dokumentacji.

Oznacza instrukcję mającą na celu uniknięcie zagrożenia.
Oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.
Oznacza rezultat.
MENU

Oznaczenie tekstów do oprogramowania.
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1.2

Definicje terminów

Definicje terminów używanych w niniejszej instrukcji.
• Urządzenie: stosowany termin „urządzenie” odnosi się do następujących typów urządzeń: ME43
• Strefa Ex wybuchem: używany termin „strefa ex” oznacza obszar zagrożenia wybuchem
• Certyfikat Ex: termin „certyfikat ex” oznacza zatwierdzenie do użytku w obszarze zagrożenia wybuchem
• büS (magistrala systemowa Bürkert): termin „büS” oznacza magistralę komunikacyjną opracowaną przez
firmę Bürkert i opartą na protokole CANopen.

2

UŻYWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia urządzenia należy liczyć się z zagrożeniami dla
ludzi i maszyn w otoczeniu oraz dla środowiska naturalnego.
Bramka Fieldbus typu ME43 służy jako konwerter Fieldbus dla wartości procesowych pomiędzy abonentami büS a sterownikiem PLC Industrial Ethernet.
Typ ME43 obsługuje protokoły sieciowe PROFIBUS DPV1, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus
TCP, CC-LInk, jak również DeviceNet i CANopen.
▶ Podczas stosowania przestrzegać dopuszczalnych parametrów, warunków pracy oraz warunków
użytkowania. Informacje te znajdują się w dokumentacji kontraktowej, instrukcji obsługi oraz na tabliczce znamionowej.
▶ W obszarze zagrożenia wybuchem stosować wyłącznie urządzenia dopuszczone do stosowania w takim
obszarze. Te urządzenia oznakowane są osobną tabliczką znamionową dla obszarów zagrożenia
wybuchem (Ex). Przy stosowaniu przestrzegać parametrów podanych na osobnej tabliczce znamionowej Ex oraz dodatkowej informacji Ex lub osobnej instrukcji obsługi Ex.
Urządzenie
▶ Nie wolno używać na zewnątrz.
▶ Nie wolno otwierać.
▶ Wolno użytkować wyłącznie w połączeniu z zalecanymi lub dopuszczonymi przez firmę Bürkert
urządzeniami i komponentami obcych producentów.
▶ wolno użytkować wyłącznie w sprawnym technicznie stanie i pamiętać o prawidłowym przechowywaniu, transporcie, instalacji i obsłudze.
▶ użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
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PODSTAWOWE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki bezpieczeństwa nie uwzględniają przypadków i zdarzeń następujących podczas montażu,
eksploatacji i konserwacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie miejscowych przepisów
bezpieczeństwa, również w odniesieniu do personelu.

Ogólne sytuacje niebezpieczne.
W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami:
▶ Urządzenie wolno eksploatować wyłącznie w sprawnym technicznie stanie i pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi.
▶ Nie wprowadzać w urządzeniu żadnych zmian ani nie obciążać go mechanicznie.
▶ Zabezpieczyć urządzenie lub maszynę przed nieplanowanym włączeniem.
▶ Prace instalacyjne i serwisowe może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio wyszkolony i wykwalifikowany personel.
▶ Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
▶ Po przerwaniu zasilania elektrycznego zapewnić kontrolowany ponowny rozruch procesu.
▶ Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad techniki.

UWAGA
Części i zespoły zagrożone ładunkami elektrostatycznymi.
Urządzenie zawiera elektroniczne części, które są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD).
Kontakt z elektrostatycznie naładowanymi osobami lub przedmiotami stwarza zagrożenie dla tych części.
W najgorszym przypadku części te są natychmiast niszczone lub ulegają awarii po rozruchu.
▶ Aby zminimalizować lub uniknąć możliwości uszkodzenia w wyniku gwałtownego wyładowania elektrostatycznego, należy spełnić wymagania normy EN 61340-5-1.
▶ Nie dotykać podzespołów elektronicznych przy podłączonym napięciu zasilającym.
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INFORMACJE OGÓLNE

4.1

Adresy kontaktowe

Polska
Burkert Austria GmbH Oddział w Polsce
Branch Office of Austria
Ul. Czarodzieja 16
03-116 Warszawa
Telefon +48 22 840 60 10
Telefaks +48 22 840 60 11
e-mail buerkert@buerkert.pl
Świat
Adresy kontaktowe można znaleźć w Internecie pod adresem:
www.burkert.com

4.2

Gwarancja

Warunkiem gwarancji jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia oraz przestrzeganie określonych
w specyfikacji zasad pracy.

4.3

Informacje w Internecie

Instrukcje obsługi i karty charakterystyki produktów Bürkert można znaleźć w Internecie pod adresem:
https://country.burkert.com/
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OPIS PRODUKTU

Bramka Fieldbus typu ME43 stosowana jest jako konwerter Fieldbus pomiędzy büS a Industrial Ethernet.
Zakres zastosowania:
Wymiana wartości procesowych pomiędzy abonentami komunikacji Fieldbus 1 i Fieldbus 2.
Typ urządzenia

Magistrala Fieldbus 1

Magistrala Fieldbus 2

ME43

büS

PROFINET

ME43

büS

Ethernet/IP

ME43

büS

Modbus TCP

ME43

büS

PROFIBUS DPV1

ME43

büS

CC-LINK IE field basic

ME43

büS

EtherCAT

Tabela 1:

Zakres zastosowania, typ ME43

Do skonfigurowania bramki Fieldbus wymagane jest oprogramowanie Bürkert Communicator. Oprogramowanie Bürkert Communicator można pobrać
bezpłatnie ze strony internetowej firmy Bürkert. Oprócz oprogramowania wymagany jest zestaw
interfejsu büS USB 1, dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Patrz rozdział „17 Akcesoria”.
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DANE TECHNICZNE

6.1

Zgodność

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE stosownie do deklaracji zgodności UE (jeżeli ma zastosowanie).

6.2

Normy

Zastosowane normy, przy pomocy których potwierdzana jest zgodność z dyrektywami, umieszczone są
w świadectwie badania typu UE i/lub w deklaracji zgodności UE (jeżeli ma zastosowanie).

6.3

Warunki eksploatacyjne

UWAGA
Awaria funkcjonalna spowodowana wysoką temperaturą i silnym mrozem.
▶ Nie należy używać urządzenia poza podaną temperaturą otoczenia.
Temperatura otoczenia			

od +20°C do +60°C

Wysokość użytkowa

do 2000 m nad poziomem morza

6.4

Dane mechaniczne

Wymiary								

patrz karta charakterystyki typu ME43

Materiał obudowy

Poliwęglan

6.5

Dane elektryczne

Napięcie zasilające:

24 V

Pobór mocy:

<2 W

Stopień ochrony:

IP 20 zgodnie z EN 60529 / IEC 60529 (tylko z prawidłowo podłączonymi
kablami lub wtyczkami i gniazdami)
zweryfikowane przez Bürkert, nieocenione przez UL

Klasa ochronności:

3 wg DIN EN 61140 (VDE 0140)

Interfejsy

 zacisk typu sprężynowego 5-biegunowy do podłączenia napięcia
1
zasilającego i przyłącza büS
1 złącze wtykowe do węża D-Sub, 9-biegunowe
1 złącze wtykowe do węża D-Sub, 9-biegunowe
2 gniazda na złącza wtykowe do węża RJ45

Wariant PROFIBUS :
Wariant CC-LINK:
Wariant Industrial Ethernet:
Urządzenia UL:

±10% — tętnienie szczątkowe 10%

Limited Energy Circuit (LEC) zgodnie z UL / IEC 61010-1
Limited Power Source (LPS) zgodnie z UL / IEC 60950
SELV/PELV z UL Recognized Overcurrent Protection
Konfiguracja zgodnie z UL/IEC 61010-1 Table 18

											

NEC Class 2 power source
11
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6.6

Industrial Ethernet

6.6.1

PROFINET IO

Topology Discovery

LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Minimalny czas cyklu

10 ms

IRT

niekompatybilny

MRP redundancja mediów

Klient MRP jest obsługiwany

Inne obsługiwane funkcje

DCP, VLAN Priority Tagging, Shared Device

Prędkość transmisji

100 MBit/s

Warstwa transportu danych

Ethernet II, IEEE 802.3

Specyfikacja PROFINET IO

V 2.3

(AR) Application Relations

Urządzenie może jednocześnie przetwarzać do 2
IO-AR, 1 supervisor AR i 1 supervisor DA-AR.

6.6.2

Ethernet/IP

Wstępnie zdefiniowane obiekty standardowe

Identity Object (0x01)
Message Router Object (0x02)
Assembly Object (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR Object (0x47)
QoS Object (0x48)
TCP/IP Interface Object (0xF5)
Ethernet Link Object (0xF6)

DHCP

kompatybilny

BOOTP

kompatybilny

Prędkość transmisji

10 oraz 100 MBit/s

Tryby dupleksowe

Półdupleks, pełny dupleks, autonegocjacja

Tryby MDI

MDI, MDI-X, Auto-MDIX

Warstwa transportu danych

Ethernet II, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD)

kompatybilny

DLR (topologia pierścienia)

kompatybilny

Zintegrowany przełącznik

kompatybilny

Usługa resetowania CIP

Identity Object Reset Service typ 0 i typ 1

6.6.3

Modbus TCP

Kody funkcji Modbus

1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 23

Tryb pracy

Tryb komunikatów: serwer

Prędkość transmisji

10 oraz 100 MBit/s

Warstwa transportu danych

Ethernet II, IEEE 802.3
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6.6.4

PROFIBUS DPV1

Komunikacja acykliczna

DP V1 Class 1 Read/Write
DP V1 Class 2 Read/Write/Data Transport

Prędkość transmisji

Stałe wartości od 9,6 kbit/s do 12 Mbit/s
Obsługiwany jest tryb pracy Autodetect

Maksymalna wielkość przesyłanych danych

Dane wejściowe: 244 bajty
Dane wyjściowe: 244 bajty

6.6.5

EtherCAT

Maksymalna liczba cyklicznych danych
wejściowych i wyjściowych

512 bajtów

Maksymalna liczba cyklicznych danych wejściowych

1024 bajty

Maksymalna liczba cyklicznych danych wyjściowych

1024 bajty

Komunikacja acykliczna (CoE)

SDO
SDO master-slave

Typ

Complex Slave

FMMUs

8

Sync Managers

4

Prędkość transmisji

100 MBit/s

Warstwa transportu danych

Ethernet II, IEEE 802.3

6.6.6

CC-Link

Obsługiwane protokoły

CC-Link wersja 2.0
CC-Link wersja 1.11

CC-Link wersja 2.0
Liczba stacji

do 4 zajętych stacji

Maksymalna liczba danych wejściowych

368 bajtów

Maksymalna liczba danych wyjściowych

368 bajtów

Dane wejściowe

112 bajtów (RY) i 256 bajtów (RWw)

Dane wyjściowe

112 bajtów (RX) i 256 bajtów (RWr)

Rozszerzone cykle

1, 2, 4, 8

Prędkości transmisji

156 kBit/s, 625 kBit/s, 2500 kBit/s, 5 Mbit/s, 10 Mbit/s

CC-Link wersja 1.1
Liczba stacji

do 4 zajętych stacji

Maksymalna liczba danych wejściowych

48 bajtów

Maksymalna liczba danych wyjściowych

48 bajtów

Dane wejściowe

4 bajty (RY) i 8 bajtów (RWw) na zajmowaną stację

Dane wyjściowe

4 bajty (RX) i 8 bajtów (RWr) na zajmowaną stację

Prędkości transmisji

156 kBit/s, 625 kBit/s, 2500 kBit/s, 5 Mbit/s, 10 Mbit/s

polski
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6.6.7

OPC UA

Serwer OPC UA nie jest aktywowany w momencie dostawy.
Serwer OPC UA działa w tle z następującymi protokołami:
• PROFINET IO
• Ethernet/IP
• Modbus TCP
Funkcja aktywacji lub dezaktywacji serwera OPC UA może być ustawiona w komunikatorze Bürkert
Communicator:
OPC UA > Parameters > Activate OPC UA

Rys. 1:

Aktywacja OPC UA

Po aktywacji widoczne są dalsze ustawienia serwera OPC UA. Należy zapoznać się z rozdziałem „12”.

6.7

Tabliczka znamionowa, oznakowanie urządzenia

Numer identyfikacyjny urządzenia
Typ

Kod matrycy danych
(link do dalszych informacji na
temat urządzenia)
Dopuszczalny zakres temperatury
otoczenia

Rys. 2:

ID: 00307390
Typ: ME43

S/N: 001001
W1XXXX

Numer seryjny
Kod producenta
Oznaczenie CE

Tamb od -20°C do +60°C
24 V
| 2 W | IP20
Made in Germany
74653 Ingelfingen

Opis — tabliczka znamionowa i oznakowanie urządzenia
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INSTALACJA
OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej instalacji.
▶ Czynności związane z instalacją może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany personel, używający odpowiednich narzędzi.
▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
▶ Po zakończonej instalacji zapewnić kontrolowany rozruch.

7.1

Montaż urządzenia na szynie standardowej
→ Zaczepić urządzenie na dolnej prowadnicy szyny
standardowej.

→ Docisnąć urządzenie do góry, jednocześnie obracając
je w lewo, i zatrzasnąć w górnej prowadnicy szyny
standardowej.

W celu zapewnienia lepszego dostępu do przyłączy urządzenie można w razie potrzeby zamontować
obrócone o 180°.

→ Odkręcić śrubę.
→ Obrócić zacisk szyny standardowej o 180°.
→ Śrubę dokręcić z użyciem momentu 2 Nm.

Rys. 3:

Montaż urządzenia na szynie standardowej
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7.2

Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego

→ 5-biegunowy zacisk typu sprężynowego należy podłączyć zgodnie z przeznaczeniem.
Przyporządkowanie 5-biegunowego zacisku typu sprężynowego
Widok złącza

Kolor zacisku

Opis

Czerwony

Napięcie zasilające 24 V

Biały

CAN H (przyłącze büS)

Zielony

Ekran

Niebieski

CAN L (przyłącze büS)

Czarny

GND

Tabela 2:

Przyporządkowanie 5-biegunowego zacisku typu sprężynowego

7.3

Nawiązywanie połączenia z Fieldbus

7.3.1

Industrial Ethernet

→ Podłączyć kable Ethernet do gniazd interfejsów X1 i X2.

Interfejsy X1 i X2 dla złącz wtykowych do węża RJ45 są równoważne.

Przypisanie interfejsu X1 i X2

8
7
6
5
4
3
2
1

Rys. 4:

Sworzeń

Przyporządkowanie
wtyków RJ45

1

TX+

2

TX-

3

RX+

4

bez funkcji

5

bez funkcji

6

RX-

7

bez funkcji

8

bez funkcji

Przyporządkowanie interfejsów X1 i X2, podłączenie do Fieldbus

UWAGA
W celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
▶ Należy stosować wyłącznie ekranowane kable Ethernet.
▶ Podłączyć przewody Ethernet wszystkich abonentów komunikacji Fieldbus do szyny standardowej, aby
odprowadzić ekran kabla do masy.

→ Przyłożyć napięcie zasilające.
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7.3.2

Wariant PROFIBUS

Przyporządkowanie złącza wtykowego do węża D-Sub, 9-biegunowe
D-Sub,
9-biegunowy

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Rys. 5:

7.3.3

Sworzeń Sygnał

Funkcja

Przyłącze

1

bez funkcji

2

bez funkcji

3

RxD/TxD-P

Linia danych P (przewód B)

obowiązek

4

CNTR-P

Repeater kontroli kierunkowej

opcjonalnie

5

DGND

Uziemienie dla opornika odciążenia
magistrali

opcjonalnie

6

VP

Zasilanie +5 V, opornik odciążenia
magistrali

opcjonalnie

7

bez funkcji

Bez funkcji

8

RxD/TxD-N

Linia danych N (przewód A)

9

Bez funkcji

obowiązek

PROFIBUS, przyporządkowanie złącza wtykowego do węża D-Sub, 9-biegunowe

Wariant CC-Link

Przyporządkowanie złącza wtykowego do węża D-Sub, 9-biegunowe
D-Sub,
9-biegunowy

6
7
8
9

Rys. 6:

Sworzeń Sygnał

1
2
3
4
5

Funkcja

Przyłącze

1

bez funkcji

2

bez funkcji

3

DA

Linia danych A

obowiązek

4

DG

Dane wymiarowe

obowiązek

5

bez funkcji

6

bez funkcji

7

bez funkcji

8

DB

Linia danych B

obowiązek

9

bez funkcji

CC-Link, Belegung Steckverbinder D-Sub 9-polig
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8

KARTA MICRO-SD

Na karcie micro SD można zapisać wartości specyficzne dla urządzenia oraz ustawienia użytkownika i przenieść
je do innego urządzenia.
Karta micro SD nie jest odpowiednia do tworzenia kopii zapasowych. Jeśli karta micro SD urządzenia
zostanie włożona ponownie w późniejszym czasie, ostatnio zapisane dane nie zostaną przywrócone.
Funkcja karty micro SD jest ograniczona do wymiany danych.
Uwaga!
Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia powoduje również zresetowanie danych zapisanych
na karcie SD.
Nowo włożona karta micro SD jest sprawdzana pod kątem istniejących danych po ponownym uruchomieniu
urządzenia. W zależności od tego dane te są kopiowane lub nadpisywane:
• Karta micro-SD nie zawiera żadnych danych.
Istniejące wartości specyficzne dla urządzenia oraz ustawienia użytkownika są zapisywane na karcie micro
SD.
• Karta micro SD zawiera dane kompatybilne z urządzeniem.
Dane z karty micro SD są przejmowane przez urządzenie. Istniejące wartości specyficzne dla urządzenia
oraz ustawienia użytkownika są nadpisywane.
• Karta micro SD zawiera dane niekompatybilne z urządzeniem.
Urządzenie nadpisuje dane na karcie micro SD własnymi wartościami specyficznymi dla urządzenia i ustawieniami użytkownika.

UWAGA
Użyta karta micro SD jest specjalną wersją przemysłową, która jest szczególnie trwała i odporna na
temperaturę.
► Nie

używać w urządzeniu dostępnej w sprzedaży karty micro SD. Kartę micro SD do urządzenia można
nabyć wyłącznie w filii dystrybucyjnej firmy Bürkert.

Gniazdo kart pamięci karty micro-SD
Osłona

Rys. 7:

Wymiana karty micro SD; bramka Fieldbus ME43

UWAGA
Wyjmowanie karty SD przy włączonym zasilaniu może spowodować utratę danych i uszkodzenie karty.
► Nie

należy wyjmować karty SD, gdy podłączone jest napięcie zasilające.
Możliwe jest włożenie karty SD przy istniejącym napięciu zasilającym.
Ponowne uruchomienie urządzenia jest wymagane, aby karta SD została rozpoznana przez
urządzenie.
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Wyjmowanie karty micro SD:

→ Ostrożnie wyciągnąć pokrywę z wgłębienia.
→ Obrócić pokrywę w lewą górną stronę.
→ Nacisnąć krawędź wsuniętej karty micro SD, aby ją odblokować.
→ Wyjąć kartę micro SD.
Włożyć kartę micro SD do urządzenia zastępczego:
  Podczas wkładania należy przestrzegać kierunku wkładania.

→ Wsunąć kartę micro SD do gniazda kart pamięci.

Upewnić się, że karta micro SD zatrzasnęła się na swoim miejscu.

→ Zamknąć gniazdo kart pamięci za pomocą pokrywy.

8.1

Provider konfiguracji

Umożliwia określenie, czy urządzenie ma pobierać konfigurację z innych urządzeń w sieci büS (config
clients) i zapisywać ją na karcie SD.
Funkcja ta jest możliwa tylko wtedy, gdy w urządzeniu znajduje się karta SD.
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ROZRUCH/ODDANIE DO UŻYTKU BRAMKI
FIELDBUS

9.1

Elementy sterujące

Klawisz strzałki, strzałka w górę
Klawisz strzałki, strzałka w dół
Przycisk menu
Osłona
Gniazdo kart pamięci karty micro-SD
Rys. 8:

9.2

Przegląd elementów sterujących

Obsługa za pomocą wyświetlacza

Obsługa wyświetlacza odbywa się za pomocą 2 przycisków strzałek i okrągłego przycisku menu.
Otwieranie menu głównego:
→ Nacisnąć dwukrotnie przycisk menu.
Powrót z menu:
→
za pomocą klawiszy strzałek wybrać Back lub Discard, lub Save i potwierdzić za pomocą klawisza menu.
Efekt selekcji:
Back Powrót do następnego, wyższego poziomu obsługi.
Discard Odrzuca niezapisane ustawienia i powraca do następnego, wyższego poziomu obsługi.
Save Zapisuje niezapisane ustawienia i powraca do następnego, wyższego poziomu obsługi.
Opis przycisków:
Element

Opis

Klawisz
strzałki w dół

Przewijanie w dół w menu

Klawisz
strzałki w górę

Przewijanie w górę w menu

Przycisk
menu
20

Tabela 3:

Zmniejszanie wartości liczbowych. Przytrzymać wciśnięty klawisz strzałki, aby szybko
przejść do przodu
Zwiększanie wartości liczbowych. Przytrzymać wciśnięty klawisz strzałki, aby szybko
przejść do przodu
Otworzyć menu główne (nacisnąć 2 razy przycisk menu)
Potwierdzenie wyboru
Potwierdzenie wprowadzonych danych

Opis przycisków
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9.3

Ustawienia protokołu do integracji urządzenia z siecią
PLC

Wybór odpowiedniego protokołu Fieldbus jest warunkiem wstępnym do skonfigurowania urządzenia i włączenia
go do sieci.
W przypadku urządzeń z interfejsem PROFIBUS i interfejsem CC-Link protokół Fieldbus jest ustawiony fabrycznie.

9.3.1

Wybieranie protokołu

→ Nacisnąć dwukrotnie przycisk menu.
→ Wybrać Parameter.
→ Wybrać Protocol.
9.3.2

Wprowadzić adres

PROFIBUS:
Parameter > Protocol > PROFIBUS

→ Wprowadzić adres. Obowiązujące adresy: 0–126. Jeśli ustawiony został adres spoza prawidłowego
zakresu, urządzenie wyda komunikat o błędzie.

CC-Link:
Parameter > Protocol > CC-Link

→ Wprowadzić adres. Obowiązujące adresy: 0…64. Jeśli ustawiony został adres spoza prawidłowego
zakresu, urządzenie wyda komunikat o błędzie.

EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, Ethercat, CC-Link IE filed basic:
Parameter > Protocol > EtherNet/IP, Ethercat, CC-Link IE filed basic, PROFINET lub Modbus TCP

→ Wybrać IP settings i wprowadzić adres IP.
• IP mode może być ustawiany tylko w przypadku Ethernet/IP.  Ustawienie w menu IP settings
Ustawienia fabryczne: Fixed IP address.
• DNS compatible name możliwy do ustawienia tylko w przypadku PROFINET.
• Fixed IP address ustawienia fabryczne: 192.168.0.100
• Network mask ustawienia fabryczne: 255.255.255.0
• Standard gateway ustawienia fabryczne: 192.168.0.1.
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9.4

Ustawienia na wyświetlaczu
Ustawienia na wyświetlaczu mogą być również dokonywane za pomocą oprogramowania Bürkert
Communicator.

Widok
Ustawienie
szczegółowy
na
wyświetlaczu
Parameters

Address Ustawianie adresu PROFIBUS1)
Address Ustawianie adresu CC-Link2)
Wybór: Fixed IP, BOOTP, DHCP

Ustawianie IP mode 3)
IP settings Ustawianie adresu

IP4)

Protocol Ustawianie protokołu Fieldbus:5)
Ustawianie baud rate

BüS

NodeID ustawianie Node ID
Contrast ustawianie kontrastu wyświetlacza

Display

Brightness ustawianie jasności wyświetlacza
Installation ustawianie pozycji montażowej
urządzenia
Off Wyłączenie providera konfiguracji

CfgProvid.

On Włączanie providera konfiguracji
Diagnostics

Wyświetlanie błędów według kodu błędu.
Opis błędu, patrz rozdział „16.1 Opis kodów błędów”
Diagnostyka błędów możliwa również z podłączonych urządzeń

Maintenance RestartPonowne uruchomienie urządzenia
ID number Wyświetlany jest numer identyfikacyjny urządzenia
Serial number Wyświetlany jest numer seryjny urządzenia
SW version Wyświetlana jest wersja oprogramowania
HW version Wyświetlana jest wersja sprzętu
büS version Wyświetlana jest wersja büS
ICom version Wyświetlana jest wersja IComm
DEVReplace może być używany w połączeniu z providerem konfiguracji
Tabela 4:
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Ustawienia na wyświetlaczu bramki Fieldbus ME43

1)

Dostępne tylko przy PROFIBUS DPV1

2)

Dostępne tylko przy CC-Link

3)

Dostępne tylko przy Ethernet/IP

4)

Dostępne tylko przy PROFINET, Ethernet/IP i Modbus TCP

5)

Dostępne tylko przy PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT i Modbus TCP
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10

ROZRUCH / ODDANIE DO UŻYTKU ZA
POMOCĄ BÜRKERT COMMUNICATOR
Oprogramowanie Bürkert Communicator można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy
Bürkert. Oprócz oprogramowania wymagany jest zestaw interfejsu büS USB dostępny jako
wyposażenie dodatkowe. W przypadku urządzeń z protokołem EtherNet połączenie poprzez interfejs
REST jest możliwe bez interfejsu BüS.
W tym rozdziale opisano podstawową obsługę Bürkert Communicator. Szczegółowe informacje na
temat korzystania z oprogramowania Bürkert Communicator można znaleźć na stronie głównej firmy
Bürkert pod adresem: https://country.burkert.com/ → 8920 → Pobieranie „Instrukcja obsługi”.

10.1

Interfejs użytkownika
Panel nawigacyjny

Dodawanie interfejsu
(połączenie z interfejsem
büS USB)

Pasek menu

COMMUNICATOR
File

Device Edit

View

Options
1

Tools

Help

General settings

1

Home page
Desktop

Parameters

Graph

Status LED

Diagnostics Maintenance

büS

büS on COM3
Fieldbus gateway ME43

Alarm limits
Diagnostics

EtherNet/IP

Configuration provider

General settings

Managing device functions
System monitoring
Display

Zoom

100%

Obszary konfiguracji
urządzenia
Device
Rys. 9:

Menu
Widoki szczegółowe Parameter Diagnostics Maintenance

Interfejs użytkownika Bürkert Communicator
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10.2

Łączenie urządzenia z „Bürkert Communicator”

Połączenie między Bürkert Communicator a urządzeniem można nawiązać przez sieć büS lub za pomocą
klucza büS.

→ Zainstalować Bürkert Communicator na komputerze.
→ Użyć interfejsu büS USB, aby ustanowić połączenie między urządzeniem a komputerem.
Nie jest to wymagane w przypadku urządzeń w sieci büS.

→ Uruchomić Bürkert Communicator.
→ W pasku menu kliknąć symbol

Add interface.

→ Wybrać büS stick lub büS via network.

Hasło do büS jest wymagane do zalogowania się przez sieć!

→ Complete.
 Urządzenie jest podłączone do Bürkert Communicator i jest wyświetlane w panelu nawigacyjnym.

10.3

Ustawienia protokołu do integracji urządzenia z siecią
PLC

Wybór odpowiedniego protokołu Fieldbus jest warunkiem wstępnym do skonfigurowania urządzenia i włączenia
go do sieci.
W przypadku urządzeń z interfejsem PROFIBUS i interfejsem CC-Link protokół Fieldbus jest ustawiony fabrycznie.

10.3.1

Wybieranie protokołu

(Protocol name) > Parameters > Change protocol > Protocol

→ Wybrać protokół z menu rozwijanego po prawej stronie.
10.3.2

Wprowadzanie adresu PROFIBUS

Fabrycznie ustawiony adres Profibus: 126
(Protocol name) > Parameters > PROFIBUS DPV1 settings > Fixed IP address

→ Wprowadzić adres. Obowiązujące adresy: 0–126. Jeśli ustawiony został adres spoza prawidłowego
zakresu, urządzenie wyda komunikat o błędzie.

10.3.3

Wprowadzić adres CC-Link

Fabrycznie ustawiony adres CC-Link: 64
(Protocol name) > Parameters > CC-Link IE field basic settings > Fixed IP address

→ Wprowadzić adres. Obowiązujące adresy: 0…64. Jeśli ustawiony został adres spoza prawidłowego
zakresu, urządzenie wyda komunikat o błędzie.
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10.3.4

Wprowadzanie adresu EtherCAT (alias stacji)

(Protocol name) > Parameters > EtherCAT settings > Station Alias lub Begin Startup wizard

10.3.4

Entering the EtherCAT address (Station Alias)

→ Wprowadzić adres. Obowiązujące adresy: 0…65536. Jeśli ustawiony został adres spoza prawidłowego
zakresu,
wyda komunikat
o błędzie.
(Protocolurządzenie
name) > Parameters
> EtherCAT
settings > Station Alias or Begin Startup wizard

→ Enter address. Valid addresses: 0...65536. If an address outside the valid range has been set, the device

10.3.5
Wprowadzanie
parametrów dla EthernetNET/IP, PROFINET,
will issue
an error message.
Modbus TCP, Ethercat, CC-Link IE filed basic
10.3.5

Enter parameters for EthernetNET/IP, PROFINET, Modbus TCP,
Ethercat, CC-Link IE filed basic

Dla Modbus TCP ustawienie parametrów Ethernet jest obowiązkowe.
With Modbus TCP, it is essential to set the Ethernet parameters.

(Protocol name) > Parameters > (Protocol name) settings > Begin Startup wizard

→ Wprowadzić
parametry.
(Protocol name) > Parameters > (Protocol name) settings > Begin Startup wizard
Parametry
→ EnterEthernet:
parameters.
• IPEthernet
operation
mode może być ustawiany tylko w przypadku Ethernet/IP, ustawienia fabryczne:
parameters:
Fixed IP address
• IP operation mode can only be set with EtherNet/IP, factory setting: Fixed IP address

• DNS compatible name możliwy do ustawienia tylko w przypadku PROFINET
• DNS compatible name can only be set with PROFINET

• Fixed
IP address
ustawienia
fabryczne:
192.168.0.100
• Fixed
IP address
factory setting:
192.168.0.100
• Network
mask
ustawienia
fabryczne:
255.255.255.0
• Network
mask
factory setting:
255.255.255.0

• Standard
gateway
ustawienia
fabryczne:
192.168.0.1
• Standard
gateway
factory setting:
192.168.0.1
Parameter settings
Page 1 from 3
IP operation mode

Fixed IP address

Fixed IP address

192.168.0.100

Network mask

255.255.255.0

Standard gateway

192.168.0.1

Entry check

IP parameter correct

Cancel

Continue

Protocol
setting, kreator
Startup konfiguracji
wizard
Rys.Figure
10: 10:
Ustawienia
protokołu,

The IP parameter
settings menu
option
is used to check jest
the IP
parameters
entered.
W pozycji
menu IP parameter
settings
przeprowadzana
kontrola
wejściowa
parametrów IP.
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10.4

Konfiguracja bramki Fieldbus

Nazwa ustawionego protokołu (nazwa protokołu) pojawia się w obszarze konfiguracyjnym komunikatora
Bürkert Communicators.
Protokół Fieldbus Wartości
wejściowe

Wartości
wyjściowe

Całkowita
liczba wartości

Bajty
wejściowe

Bajty
wyjściowe

Całkowita
liczba bajtów

PROFIBUS DPV1

128

128

244

244

244

244

PROFINET

128

128

256

512

512

1024

Ethernet/IP

128

128

256

504

504

1008

Modbus TCP

128

128

256

512

512

2048

EtherCAT
(ME43 do
A.03.02.00)

128

128

176

512

512

1024

EtherCAT
(ME43 od A.7.5)

128

128

160

512

512

1024

Tabela 5:

Maksymalna liczba wartości danych

10.4.1

Pobieranie konfiguracji bramy

Jeśli istnieje plik konfiguracyjny z poprzedniego projektu, urządzenie może być skonfigurowane
bezpośrednio za jego pomocą.
(Protocol name) > Parameters > Gateway configuration > Download a gateway configuration file

→ Wybrać Load device configuration to device.

10.4.2

Edycja konfiguracji bramy sieciowej

(Protocol name) > Parameters > Gateway configuration > Creating a gateway configuration

→ Wybrać Edit existing configuration.
→ Edytuj konfigurację. Należy zapoznać się z rozdziałem 8.4.3.

10.4.3

Ponowne tworzenie konfiguracji bramki

(Protocol name) > Parameters > Gateway configuration > Creating a gateway configuration

→ Wybrać protokół.
→ Wybrać Start new configuration.
 Zostanie otwarty kreator konfiguracji. W kreatorze konfiguracji można dokonać następujących ustawień.
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10.4.4.4

Edycja ustawień ogólnych
Create a gateway configuration

General settings
General device settings
Product code

1296380467

Product family

Gateway

Product name

ME43

Description

Aby uzyskać informacje na temat
wpisu, patrz „Tabela 6: Znaczenie
pól wejściowych”

Gateway_ME43_bueS

Default network settings
IP address of the gateway

192.168.0.100

Network mask

255.255.255.0

Standard gateway

192.168.0.1

Advanced

Cancel

Rys. 11:

Continue

Konfiguracja, ustawienia ogólne

Oznaczenie

Znaczenie

Ustawienia ogólne
Kod produktu

Unikalny numer urządzenia, np. numer artykułu lub samodzielnie zdefiniowany kod.
Ważne w przypadku korzystania z wielu urządzeń: Przydzielić oddzielny
kod dla każdego urządzenia.

Rodzina produktów

Służy do przypisania grupy urządzeń w sterowniku PLC

Nazwa produktu

Nazwa, pod którą urządzenie jest wyświetlane w sterowniku PLC

Opis

Opis urządzenia

Tabela 6:

Znaczenie pól wejściowych

→ Dopasować ustawienia ogólne pliku opisu urządzenia w systemie docelowym (PLC) (jeśli jest to
wymagane).

→ Wybrać Continue.
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10.4.5.5

Deklarowanie wejść i wyjść do konfiguracji bramki
Create a gateway configuration

Declare inputs and outputs
– Products
– Electromotive valves
332x E_Process_Valve
336x E_Process_Valve
328x Motor Control Valve
+ Process and controlvalves
+ Valve islands
+ Sensors
…

Groups/devices
EVA

0030739000000001
Inputs and outputs

% EVA_POS
– EVA_SP_IO
– EVA_PV_IO

– Input values
General number %
Binary value
Namur device status
Route
Density
…

l/min

EVA_SPdigital

O

– Output values
General number %
Binary value
Namur device status
Route
Density
…

Name

EVA_SPdigital

Value type

Flow rate [l/min]

Data type

Floating point number
0 l/min

Default value
CANopen compatible

* Highlighted entries are present on
the current network
Back

Unit conversion

PLC unit:

Flow: Litres per

Cancel

Continue

1. Wybór produktów (urządzeń) oraz
wartości wejściowych i wyjściowych
2. Deklarowanie wejść i wyjść
Przykład: wyjście wybrane do deklaracji
(szare tło)
Przegląd wybranych wejść i wyjść  
Wyświetlanie wybranych urządzeń / grup urządzeń
(kliknąć X, aby usunąć)
Rys. 12:

Deklarowanie wejść i wyjść

1. Wybór wejść i wyjść:
Wejścia i wyjścia, które mają być zadeklarowane są określane poprzez wybór produktów lub wartości
procesowych.

→ Otworzyć listę produktów i wartości procesowych, klikając +.
Wartości procesowe dostępne w sieci büS są wyróżnione.

Dodawanie produktów:

→ Dodawać produkty metodą „przeciągnij i upuść” lub podwójnym kliknięciem.
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W oknie dialogowym Add device(s) wstępnie zdefiniowane są wartości dla deklaracji wejść i wyjść.
Add device(s)

Settings

Values per device

Device name
(prefix for all value names)

EVA

Number

^

1

Maximum possible number of inputs

128

Maximum possible number of outputs

128

Device configuration
Positioner
Process controller

O

Forecast

POS
CMD
SP_IO
PV_IO
CMD_IO
XCO_DO1
XCO_DO2
DigitalIn
CMD_GW
SP_GW
PCOinactiv_GW
ExrError_GW
NamurStatus
PV_UserUnit
CMDdigital

Generated values:  3

i
i

EVA_POS
EVA_NamurStatus
EVA_CMDdigital

O

REAL

General number %

UINT8 Namur device status
REAL

General number %
Cancel

Rys. 13:

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

OK

Konfiguracja bramki; dodawanie produktów

W oknie dialogowym wprowadzić następujące ustawienia:

→ Kopiowanie lub zmiana Device name (maks. 20 znaków)

Nazwa jest używana do grupowania specyficznego dla danego protokołu oraz do lepszego
przyporządkowania w sieci.

→ Wybrać Number urządzeń.
→ Wybrać Device configuration (jeśli dostępna jest opcja wyboru).
→ Kopiowanie Values per device lub wybór innych wartości.
(kliknąć kwadrat przed wartością, którą należy wybrać).
Nazwę wartości można zmienić przez nadpisanie.

Dodawanie wartości procesowych:

→ Dodać wartości wejściowe i wyjściowe metodą „przeciągnij i upuść” lub podwójnym kliknięciem.
Dodawanie wielu wartości do tej samej jednostki w tym samym czasie:
→ Kliknąć prawym przyciskiem myszy jednostkę, a następnie kliknąć okno Add multiple.
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Kontekstowe definiowanie wartości
• Wartości wejściowe
i
Symbol:
Wartości wejściowe to wartości pochodzące od abonenta komunikacji büS i odczytywane przez sterownik
PLC (Abonent komunikacji büS → Bramka Fieldbus → PLC)
• Wartości wyjściowe
Symbol: O
Wartości wyjściowe to wartości, które są zapisywane przez sterownik PLC w abonencie büS / bramce
Fieldbus.

Wartość wyjściowa

dalszy przebieg jako dane wyjściowe

Wartość wejściowa

Abonent büS
Wartość wejściowa
Rys. 14:

dalszy przebieg jako dane wejściowe

Wartość wyjściowa

Konfiguracja; rodzaj konwersji wartości procesowych ze sterownika PLC do abonenta büS

2. Dopasowanie właściwości wartości:
Dopasowanie właściwości dla wartości jest konieczne tylko wtedy, gdy pożądane są odchylenia
od normy.

→ W przeglądzie kliknąć wartość wejściową lub wyjściową, która ma zostać zadeklarowana.
Wybrana wartość jest wyświetlana na szarym tle.
Wartości domyślne dla deklaracji są pokazane na dole po prawej stronie.

Znaczenie wartości domyślnych.
Wartości domyślne są używane na początku uruchamiania urządzenia lub jeśli urządzenie partnerskie nie zostało znalezione.
Wprowadzić lub wybrać następujące dane dla deklaracji:

→ Accept or adjust Name. Nazwy te pojawiają się w sterowniku docelowym poprzez plik opisu urządzenia.
→ Wybrać Value type. Ustawianie rozmiaru fizycznego lub statusu urządzenia dla wejścia lub wyjścia.
→ Wybrać lub nie wybierać Default value.

Wartość domyślna jest przyjmowana w przypadku braku sygnału z urządzenia partnerskiego.

→ Wybrać lub nie wybierać CANopen compatible.

Jest wybierana, jeżeli wartości są pobierane przez urządzenie CANopen.

→ Wybrać Unit conversion.

Określa, w jakiej jednostce fizycznej wartość jest odbierana lub wysyłana przez PLC.
Wybrano i zadeklarowano wejścia i wyjścia dla konfiguracji bramki.

→ Za pomocą Continue można otworzyć menu dla specyficznego dla Fieldbus mapowania adresu.
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10.4.6.6

Specyficzne dla Fieldbus mapowanie adresu

→ Sprawdzić pola edytowalne i w razie potrzeby wypełnić je.

Ustawienia specyficzne dla protokołu są wyjaśnione na poniższych zrzutach ekranu.

→ Wybrać Continue.

Mapowanie adresu dla Ethernet/IP:
Create a gateway configuration

EtherNet/IP settings
EthernetIP Data
Major revision

Minor revision

1

7

Order number
EtherNet/IP EDS revision
EtherNet/IP product code

EtherNet/IP product type Generic Device keyable (43)

1.1

^

1.1

Addressing
Automatic EtherNet/IP addressing
Reset devices

Start
Cyclic

Back

Name

Index

EVA_POS

0x2540 0x01

Subindex Assembly Connection Class (hex) Instance (hex) Attribute (hex)
0x64

1

0x64

0x01

0x03

EVA_NamurStatus

0x2541 0x01

0x64

1

0x64

0x01

0x03

EVA_CMDdigital

0x2500 0x01

0x65

1

0x65

0x01

0x03

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

0x66

2

0x66

0x01

0x03

Control Word

0x67

2

0x67

0x01

0x03

0x3C32 0x01
Cancel

Continue

Przegląd adresowania Ethernet/IP
Automatyczne adresowanie Ethernet/IP
Start Wykonuje ponownie automatyczne adresowanie Ethernet/IP
Reset device:  Resetuje wartości kolumn od 5 do 9 do 0
Dane urządzeń i dane dostępowe specyficzne dla Fieldbus
Rys. 15:

Konfiguracja bramki, mapowanie adresu Ethernet/IP
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Mapowanie adresu dla PROFINET:
Create a gateway configuration

Profinet
Header info
Main family

Gateway

Device ID

0x23

^

Information

Gateway_ME43_bueS

Device access point info

^

       Advanced
Module ID

0x100

Minimum cycle time of the gateway 4

Hardware version

A.01.01.00

Software version

580515

Maximum input length

1400

Maximum output length

1400

Information

Gateway_ME43_bues

Compatible DNS name

MEX3

Byte

ms

Byte

Addressing
Automatic PROFINET addressing
Slot and subslot description: These fields become………
Reset devices

Start

Assign module ID independently

^

       Advanced
Advanced table restore by loading the GSDML file
Cyclic

Back

Name

Index

Subindex Slot Subslot Subslot Module
index
ID

EVA_POS

0x2540 0x01

1

1

0

201

EVA_NamurStatus

0x2541 0x01

2

1

0

202

EVA_CMDdigital

0x2500 0x01

3

1

0

301

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

4

1

0

203

Control Word

5

1

0

302

0x3C32 0x01

GSDML slot
description

Cancel

GSDML subslot
description

Continue

Przegląd adresowania PROFINET
Automatyczne adresowanie PROFINET
Start Wykonuje ponownie automatyczne adresowanie PROFINET
Reset device:  Resetuje wartości kolumn od 5 do 8 do 0.
 Istniejące adresowanie Profinet może zostać przywrócone poprzez załadowanie
pliku GSDML.
Dane urządzeń i dane dostępowe specyficzne dla Fieldbus
Rys. 16:

Konfiguracja bramki; mapowanie adresu PROFINET
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Mapowanie adresu dla Modbus TCP:
Create a gateway configuration

Modbus TCP settings
Bus ident data
Device name:

MajorMinorRev

MEX3

1.7

Addressing
Automatic modbus TCP addressing
Coil/register addressing
Cyclic

Back

^

Start

Reset devices

Use Modbus FC03 if possible

Start address 0
Start address 1

Name

Index

Subindex Size in Address Start
Function code
Bytes range
address

EVA_POS

0x2540 0x01

4

3xxxx

0

Read: FC04

EVA_NamurStatus

0x2541 0x01

1

1xxxx

0

Read: FC02

EVA_CMDdigital

0x2500 0x01

4

4xxxx

0

Read: FC03, write single: FC06, write…

Device Status NamurNE107 0x2004 0x01

1

1xxxx

8

Read: FC02

Control Word

4

4xxxx

2

Read: FC03, write single: FC06, write…

0x3C32 0x01

Cancel

Continue

Przegląd adresowania Modbus TCP
Automatyczne adresowanie Modbus TCP
Start Wykonuje ponownie automatyczne adresowanie Modbus TCP
Reset device:  Resetuje wartości kolumn od 5 do 8 do 0.
Ustawienia:
Coil/register addressing 	
Register addressing:
Coil addressing:
Use Modbus FC03 if possible:
Dane urządzeń i dane dostępowe specyficzne dla Fieldbus
Rys. 17:

Konfiguracja bramki; mapowanie adresu Modbus TCP
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Mapowanie adresu dla EtherCAT:
Create a gateway configuration

EtherCAT
EtherCAT data
EtherCAT product code

#xFDF9

Product code of the EtherCAT device must be a whole number, e. g.: 12345678

EtherCAT revision

#x00010002

EtherCAT revision of the device must be an 8-digit hex number beginning with #x….

Addressing
Automatic EtherCAT addressing
Start
Cyclic

Back

Reset devices
Name

Index

Subindex

EVA_POS

0x2540

0x01

EVA_NamurStatus

0x2541

0x01

EVA_CMDdigital

0x2500

0x01

Device Status NamurNE107 0x2004

0x01

Control Word

0x01

0x3C32

Cancel

Continue

Przegląd adresowania EtherCAT
Automatyczne adresowanie EtherCAT
Start Wykonuje ponownie automatyczne adresowanie EtherCAT
Reset device: Resetuje wartości
Dane urządzeń i dane dostępowe specyficzne dla Fieldbus
Rys. 18:

Konfiguracja bramki, mapowanie adresu EtherCAT
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Mapowanie adresu dla CC-Link
Create a gateway configuration

CC-Link
gui.gateway.CC-Linkdata
gui.gateway.cclinkstationcycles

2 Station & Estension Cycle: SINGLE

^

Addressing
Automatic CC-Link addressing
Start
Cyclic

Back

Reset urządzeń
Name

Index

Subindex

Start address

EVA_POS

0x2540

0x01

0x000

EVA_NamurStatus

0x2541

0x01

0x00C

EVA_CMDdigital

0x2500

0x01

0x000

Device Status NamurNE107 0x2004

0x01

0x00D

Control Word

0x01

0x008

0x3C32

Cancel

Continue

Przegląd adresowania CC-Link
Automatyczne adresowanie CC-Link
Start Wykonuje ponownie automatyczne adresowanie CC-Link
Reset device: Resetuje wartości.
Dane specyficzne dla Fieldbus
Rys. 19:

Konfiguracja bramki, mapowanie adresu CC-Link
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10.4.7.7

Zapisywanie konfiguracji bramki
Create a gateway configuration

Final settings
Select output directory
Output directory

C:\User\Max.Mustermann\AppData\Comuni

Search

Create new major version

Back

Rys. 20:

Cancel

Continue

Wybór katalogu wyjściowego

→ W oknie dialogowym Final settings wybrać katalog wyjściowy.
→ Wybrać Continue.

Konfiguracja bramki zostanie zapisana.
Pobieranie danych do urządzenia odbywa się w tle.
Istniejący plik z opisem urządzenia znajduje się również w podfolderze pod podaną ścieżką.

→ Wybrać Complete.
 onfiguracja urządzenia została zakończona. Można utworzyć połączenie pomiędzy sterownikiem PLC a
K
bramką Fieldbus. Do nawiązania połączenia wymagane są pliki opisowe w układzie sterowniczym. Automatycznie otwiera się folder, w którym znajdują się pliki z opisami.
W poniższym zestawieniu przedstawiono, jakie pliki są generowane podczas konfiguracji bramki.

Pliki konfiguracyjne bramki

Folder plików

Opis

Buerkert-Gateway-date-.bgc

brak folderu

Kontener konfiguracyjny bramki.

Buerkert-Gateway-Mapping-date-.xml

BGC

Plik mapowania bramki.
Plik zostanie automatycznie pobrany do
urządzenia.

Buerkert-Gateway-date-.eds

EDS

Plik z rozszerzeniem bramki.
Plik zostanie automatycznie pobrany do
urządzenia.

Pliki niezależne od protokołów

Pliki dla CC-Link
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Pliki konfiguracyjne bramki

Folder plików

Opis

0x1640_GatewayME43_4_V2.0_E4.cspp

PLC_CCLink

Plik z opisem urządzenia. Import do
PLC.

help_cclink.csv

PLC_CCLink

Przegląd wartości urządzeń cyklicznych
i acyklicznych.

EtherCAT-Buerkert-Gateway-date-.xml

PLC_EtherCAT

Plik z opisem urządzenia.
Opcjonalnie: Import do PLC.

help_ethercat.csv

PLC_EtherCAT

Przegląd wartości urządzeń cyklicznych
i acyklicznych.

EthernetIP-Buerkert-Gateway-date-.eds

PLC_EtherNetIP

Plik z opisem urządzenia.
Import do PLC.

help_ethernetip.csv/txt

PLC_EtherNetIP

Przegląd wartości urządzeń cyklicznych
i acyklicznych.

Connection-X-In/Out_Importdata.L5X

PLC_EtherNetIP

Typ danych dla użytkowników Rockwell.
Używany dla każdego zespołu.

Pliki dla EtherCAT

Pliki dla Ethernet/IP

Pliki dla Modbus TCP
ModbusTCP-Buerkert-Gateway-date-.txt

PLC_ModbusTCP Plik z opisem urządzenia.

help_modbusTcp.csv/txt

PLC_ModbusTCP Przegląd wartości urządzeń cyklicznych
i acyklicznych.

Pliki dla PROFIBUS DPV1
BUER1234.gsd  

PLC_Profibus

Plik z opisem urządzenia.
Import do PLC.

help_profibus.csv/txt

PLC_Profibus

Przegląd wartości urządzeń cyklicznych
i acyklicznych.

Pliki dla PROFINET
GSDML-V2.32-Buerkert-Gateway-date-.xml PLC_Profinet

Plik z opisem urządzenia.
Import do PLC.

GSDML-0078-0023-icon.bmp

PLC_Profinet

Symbol używany razem z plikiem opisu
urządzenia.

help_profinet.csv/txt

PLC_Profinet

Przegląd wartości urządzeń cyklicznych
i acyklicznych.

Tabela 7:

Przegląd plików generowanych podczas konfiguracji bramki
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10.5

Sieć BüS

10.5.1

Tworzenie sieci BüS

Zadaniem bramki Fieldbus jest konwersja wartości procesowych pomiędzy sterownikiem PLC Industrial Ethernet
a urządzeniami büS. W tym celu bramka Fieldbus ME43 musi zostać skonfigurowana i sparametryzowana.
Wybór abonentów komunikacji büS mających komunikować się ze sterownikiem PLC za pośrednictwem
bramki Fieldbus ME43:

Bramka Fieldbus
Abonent büS 1

Abonent büS 2
Rys. 21:

Konfiguracja; wybór abonentów komunikacji büS mających komunikować się ze sterownikiem PLC

Wybór, które wartości procesowe mają być konwertowane z „Industrial Ethernet” na „büS”:

Bramka Fieldbus
Wartość zadana 1
Wartość rzeczywista 1
Wartość zadana 2
Wartość rzeczywista 2
Rys. 22:

Abonent büS 1

Abonent büS 2

Konfiguracja; wybór wartości procesowych, które mają być konwertowane z „Industrial Ethernet” na „büS”
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Określenie kierunku przesyłania wartości procesowych (z/do PLC, z/do abonenta büS):
Kierunek nadawany jest z punktu widzenia bramki Fieldbus ME43 w sieci Fieldbus büS.
Przykład:
- wartości zadane abonenta büS są wartościami wyjściowymi bramki Fieldbus ME43,
- wartości rzeczywiste stacji büS są wartościami wejściowymi bramki Fieldbus ME43.
Wartości wyjść procesowych sterownika PLC odbierane są przez Industrial Ethernet w bramce Fieldbus
ME43 jako wartości wejść procesowych. Te wejściowe wartości procesowe są przekształcane i wyprowadzane przez büS jako wyjściowe wartości procesowe.
I odwrotnie, wartości wyjściowe procesu abonenta büS są zapisywane jako wartości wejściowe büS. Te
wejściowe wartości procesowe są przekształcane i wyprowadzane przez Industrial Ethernet jako wyjściowe
wartości procesowe.

Bramka Fieldbus
Wartość
wyjściowa

Wartość wejściowa

Wartość wyjściowa

Wartość
wejściowa

Abonent
büS
Wartość
wejściowa

Wartość wyjściowa

Wartość wejściowa

Wartość
wyjściowa

Konwersja wartości procesowych
Industrial Ethernet
Rys. 23:

büS

Konfiguracja; zasada przyporządkowania kierunku dla wartości procesowych

Ze względu na sposób realizacji do abonentów büS można zwracać się bezpośrednio, podając ich wartości
procesowe i kierunek transmisji.

Wartość wyjściowa

dalszy przebieg jako dane wyjściowe

Wartość wejściowa

Abonent büS
Wartość wejściowa
Rys. 24:

dalszy przebieg jako dane wejściowe

Wartość wyjściowa

Konfiguracja; rodzaj konwersji wartości procesowych ze sterownika PLC do abonenta büS
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10.5.2

Konfiguracja sieci Büs

Aby skutecznie zintegrować inne urządzenia büS z systemem i podłączyć je do typu ME43, konieczna jest
konfiguracja sieci büS.

→–

büS Wybrać w panelu nawigacyjnym.

→ Wybrać Widok szczegółowy büS map.
COMMUNICATOR
File

Communication

Edit

View

Options

Tools

Help

büS
Overview

Home page
Desktop

MFC_02

Graph
–

Sensor

Actual Flow
Medium Temp.
Current Totalizer

büS
+
+

+–

büS-Map

Gateway_01
Other

FLOWave

Actual Flow PR…
Actual Flow 02 01
Actual Flow PR…
Actual Flow 02 02
Setpoint PRO 01
Setpoint 02 01
Setpoint PRO 02
Setpoint 02 02
Flow_Gesamt
ActFlowGas 1
ActFlowGas 2
Anteil_Propan
SetpointGas 1
SetpointGas 2
NamurStatus

Fieldbus gateway ME43

Controllers

Current Setpoint
Setpoint
Manual Setpoint
Actuator

Current Dutycycle
Dutycycle

Other

NamurStatus

100%

Rys. 25:

büS-Map

→ Parametryzowanie wejść i wyjść metodą „przeciągnij i upuść”.

(Połączenia przerywane nie tworzą jeszcze aktywnego połączenia między urządzeniami.
Kompatybilne punkty połączeń są zaznaczone na niebiesko).

→ Wybrać Apply changes.
Zostanie wykonane ponowne uruchomienie wszystkich skonfigurowanych urządzeń.
Skonfigurowano sieć büS.
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11

ROZRUCH/ODDANIE DO UŻYTKU ZA POMOCĄ
SERWERA INTERNETOWEGO

Brama sieciowa Fieldbus typu ME43 posiada zintegrowany serwer Web, który udostępnia funkcje do konfiguracji i wyświetlania informacji o stanie.
Korzystanie z serwera sieciowego jest możliwe dla następujących protokołów:
• PROFINET
• Ethernet/IP
• EtherCAT
• Modbus TCP
• CC-Link IE field basic
Adres IP urządzenia jest używany do uzyskania dostępu przez serwer sieciowy.

UWAGA
Nieuprawniony dostęp do serwera sieciowego.
▶ Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich, urządzenie należy użytkować wyłącznie w
ramach chronionej sieci.

11.1

Funkcja serwera sieciowego

Różne ustawienia (takie jak adres IP) można wprowadzać za pośrednictwem serwera sieciowego.
Podczas tworzenia konfiguracji bramki za pomocą komunikatora (wersja od 5.2) serwer sieciowy przedstawia
obraz całego systemu. Podłączone urządzenia są wyświetlane na stronie przeglądowej. Kliknięcie urządzenia
powoduje wyświetlenie strony specyficznej dla danego urządzenia.
Na serwerze sieciowym wyświetlane są podstawowe dane, takie jak numer seryjny, typ urządzenia itp. Ponadto
wyświetlane są wszystkie cykliczne i acykliczne dane zadeklarowane podczas konfiguracji bramki. Działa to
tylko wtedy, gdy odpowiednie urządzenia są również podłączone do bramki podczas dostępu do serwera
sieciowego i połączone przez mapowanie büS. Jeśli urządzenie nie jest obecne podczas dostępu, w serwerze
sieciowym pozostawiana jest luka dla przypisanego identyfikatora urządzenia.

11.2

Dezaktywowanie serwera sieciowego za pomocą
komunikatora Bürkert Communicator

Serwer sieciowy może być aktywowany lub dezaktywowany za pomocą komunikatora Bürkert
Communicator:
Web server > Parameter > Activate web server

11.3

Tworzenie połączenia z serwerem sieciowym

→ Podłączyć komputer do urządzenia za pomocą kabla sieciowego.
→ Wprowadzić adres IP w wierszu adresu przeglądarki internetowej.
Adres IP urządzenia w momencie dostawy to 192.168.0.100.
Jeśli adres IP zostanie zmieniony na nieznaną wartość, aktualny adres IP można odczytać z wyświetlacza
urządzenia lub ustalić za pomocą komunikatora Bürkert Communicator.
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Rys. 26:

11.4

Widok serwera sieciowego

Logowanie na serwer sieciowy

→ Kliknąć w Login w lewym górnym rogu strony startowej.
→ Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło:
→ Kliknąć w Login.

Rys. 27:

Logowanie na serwer sieciowy
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 azwa użytkownika: admin
N
Hasło: admin (lub adres MAC)
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pomocą serwera internetowego

11.5

Hasła

UWAGA
Zagrożenie bezpieczeństwa z powodu domyślnych haseł.
Osoby nieuprawnione mogą zalogować się na serwer sieciowy i dokonywać zmian w systemie.
► Zmienić

domyślne hasła.

► Jeżeli

serwer sieciowy nie jest potrzebny, należy wyłączyć dostęp za pomocą komunikatora Bürkert
Communicator:
Web server > Parameters > Deactivate web server.

Następujące nazwy użytkowników i hasła są domyślnie aktywne i są ponownie aktywowane po zresetowaniu haseł:
Data produkcji

do grudnia 2020 r.

od września 2021 r.

Nazwa użytkownika

admin

admin

Hasło domyślne

admin

Adres MAC

Adres MAC jest widoczny na urządzeniu i w komunikatorze:
(Protocol name) > Parameters > (Protocol name) settings > MAC address
Prawidłowe wprowadzanie adresu MAC (przykład): DC-B0-58-00-15-D6
Podczas wpisywania hasła dla adresu MAC należy upewnić się, że jest ono wpisane poprawnie z „-”.

11.5.1

Zmiana hasła

→ Zaloguj się na serwer sieciowy.
→ W menu General settings wprowadzić nowe hasło i potwierdzić.
11.5.2

Przywrócenie hasła do ustawień fabrycznych

→ Kliknąć w Login.
→ W oknie logowania kliknąć w Reset hasła w prawym dolnym rogu.
Aby hasła zostały rzeczywiście zresetowane, urządzenie musi zostać ponownie uruchomione w ciągu 3 minut.
Ponowne uruchomienie może być wywołane przez wyświetlacz bramki fieldbus, oprogramowanie Bürkert
Communicator lub przez reset napięcia.

11.6

Konfiguracja urządzenia

Tworzenie konfiguracji bramki nie jest możliwe przez serwer sieciowy. Wymagane jest do tego
narzędzie Tool Communicator.
Konfiguracja wielu urządzeń:
Ponieważ w momencie dostawy urządzenia mają ten sam adres IP, w sieci musi być tylko jedno
urządzenie, które nie zostało jeszcze skonfigurowane, aby można było je zidentyfikować.
▶ Podłączać i konfigurować urządzenia, jedno po drugim, do sieci.

→ Wprowadzić nazwę urządzenia i adres IP urządzenia.

Nazwa urządzenia (nazwa zgodna z DNS) jest używana podczas planowania projektu.

→ Kliknąć w Apply.
Do zastosowania zmienionych parametrów wymagany jest reset napięciowy urządzenia.

→ Ponowne uruchomienie urządzenia.
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12

OPC UA

12.1

Ogólny opis

Serwer OPC UA oferuje klientowi OPC UA możliwość odczytu i zapisu wartości (cyklicznych i acyklicznych)
określonych przez konfigurację bramki.
Aby udostępnić dane urządzenia ME43 i podłączonych do niego urządzeń büS na koncie klienta OPC UA,
należy przestrzegać następujących punktów:
• Konfiguracja bramki musi być przeprowadzona z wersją komunikatora od 5.2 , można również wybrać
wartości acykliczne.
• Wartości, które są dostępne w układzie sterowniczym poprzez ustawiony protokół i na koncie klienta OPC,
są identyczne i nie można ich rozróżniać.
• Po skonfigurowaniu bramki należy przeprowadzić mapowanie büS. Jeśli urządzenia büS nie są połączone
z bramką przez mapowanie, nie można odczytać wartości i nazw urządzeń.

12.2

Tworzenie połączenia z OPC UA

Funkcja aktywacji lub dezaktywacji serwera OPC UA może być ustawiona w komunikatorze Bürkert
Communicator:
OPC UA > Parameters > Enable OPC UA

Rys. 28:

Aktywacja OPC UA

Po aktywacji OPC UA widoczne są dalsze ustawienia serwera OPC UA.

12.2.1

Ustawienia na urządzeniu

Parametry IP są ustawiane w ustawieniach specyficznych dla danego protokołu.
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Widok
szczegółowy

Menu

Parameters

Activate OPC UA

Można tu aktywować lub dezaktywować OPC UA. Ustawienie zacznie
obowiązywać po następnym ponownym uruchomieniu urządzenia

Server port

Ustawienie portu dla komunikacji OPC UA. Stan dostawy: 4840

Number of objects
being monitored

Służy do ograniczenia maksymalnej liczby wartości, które mają być
monitorowane przez serwer OPC UA

Event type

Ustawienie, czy oraz jakiego typu zdarzenia ME43 mają być
wysyłane. Aby możliwe było wysyłanie zdarzeń z podłączonych
urządzeń büS, należy wybrać odpowiednie typy w menu General
settings > System monitoring > Diagnostics

Tabela 8:

Ustawienia na ME43 (serwer OPC UA)
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Po zmianie ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.

12.2.2

Ustawienia dla konta klienta OPC UA

Endpoint URL

opc.tcp://*adres IP ME43*:*ustawiony port serwera (ustawienia fabryczne: 4840)*
Przykład: opc.tcp://192.168.0.100:4840

Ustawienia bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa

Brak

Tryb zabezpieczenia wiadomości

Brak

Ustawienia autoryzacji

Anonimowy

12.3

Certyfikat serwera

Serwer OPC UA oferuje użytkownikowi możliwość wymiany certyfikatu serwera z fabrycznego na własny.
Wymiana jest możliwa za pośrednictwem serwera sieciowego.
Wymiana certyfikatu:

→ Otworzyć serwer sieciowy z adresem IP urządzenia ME43.
Certyfikat może być zmieniony tylko po rejestracji.

→ Wybrać OPC UA Server.
→ W zakładce Server certificate kliknąć w symbol

i wybrać plik w formacie „DER”.

→ Wybrać Change certificate.

Rys. 29:

Zmiana certyfikatu serwera

45

polski

Typ ME43
OPC UA

Po udanym transferze należy ponownie uruchomić urządzenie.
Usunąć certyfikat specyficzny dla użytkownika i ustawić certyfikat fabryczny jako aktywny:

→ Kliknąć w Change certificate.
→ Potwierdzić OK.
Po ponownym uruchomieniu wczytywany jest certyfikat fabryczny.
Podczas przywracania ustawień fabrycznych certyfikat użytkownika jest usuwany, a certyfikat fabryczny
jest ustawiany jako aktywny.
Certyfikat specyficzny dla użytkownika nie jest przechowywany na wymiennym urządzeniu pamięci
masowej i dlatego nie jest przenoszony podczas przenoszenia konfiguracji na inne urządzenie.
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13

ELEMENTY WYŚWIETLACZA
Diody LED
do podłączenia do sieci
Industrial Ethernet
(niedostępne dla
wariantu PROFIBUS i
wariantu CC-LINK)

Wyświetlacz

Status LED
wskazujący status
urządzenia

Dioda LED Link
(żółta)
RJ45
Dioda LED Link/Act
(zielona)

Rys. 30:

Przegląd elementów wyświetlacza

13.1

Diody LED do sygnalizacji połączenia sieciowego z
industrial Ethernet

Wariant PROFIBUS i wariant CC-Link nie posiadają wskaźnika statusu dla połączenia z siecią.
Podłączenie do sieci odbywa się za pomocą 9-pinowego złącza wtykowego D-Sub.  
Opis:
Stan LED

Opis i przyczyna błędu

Działanie

Dioda LED
Link
(żółta)

Aktywny

Połączenie z siecią dostępne.

–

Nieaktywny

Połączenie z siecią niedostępne.

Sprawdzić
kabel

Dioda LED
Link/Act
(zielona)

Aktywny

Szybkie miganie: Ustanowione zostanie połączenie z nadrzędną
warstwą protokołu (PROFINET, Ethernet/IP lub Modbus-TCP).
Dane zostaną przesłane.
Wolne miganie, ok. 20 sekund po ponownym uruchomieniu.
Brak możliwości połączenia z warstwą protokołu.

Nieaktywny
Tabela 9:

Połączenie z siecią niedostępne.

Sprawdzić
kabel

Opis: Diody LED dla połączenia sieciowego
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13.2

Dioda LED do wyświetlania statusu urządzenia

Dioda LED, wskazująca status urządzenia, zmienia kolor i status zgodnie z NAMUR NE 107.
Jeżeli występuje jednocześnie kilka statusów urządzenia, wyświetlany jest status urządzenia o najwyższym
priorytecie. Priorytet zależy od wielkości odchylenia od pracy standardowej (kolor czerwony = awaria =
najwyższy priorytet).
Wyświetlanie w trybie pracy NAMUR:
Wyświetlanie w oparciu
o NE 107

Opis

Znaczenie

Kod
koloru

Kolor

5

czerwony

Awaria, błąd
lub usterka

Nieprawidłowe działanie. Funkcjonalność urządzenia nie jest
zagwarantowana.

4

pomarańczowy

Kontrola
działania

Urządzenie wyszukuje abonenta komunikacji büS, po kilku
sekundach następuje wyjście z tego statusu.

3

żółty

Poza
Warunki otoczenia lub warunki procesowe dla urządzenia poza
specyfikacją wyspecyfikowanym zakresem.
Wewnętrzna diagnostyka urządzania wskazuje na problemy w
urządzeniu lub we właściwościach procesu.
Wartości z karty charakterystyki nie mogą być spełnione.

2

niebieski

Konieczność Urządzenie wykryło odchylenie poprzez przeprowadzenie
przeprodiagnostyki i dokonało korekty. Ograniczona funkcjonalność
urządzenia.
wadzenia
konserwacji
Urządzenie znajduje się w regulacyjnym trybie pracy, jednak
jego działanie zostanie wkrótce ograniczone.

→ Przeprowadzić konserwację urządzenia.
1

zielony

Diagnostyka Urządzenie w stanie roboczym bez błędów. Zmiany statusu
aktywna
wyświetlane przy użyciu różnych kolorów.
Komunikaty przesyłane są za pośrednictwem podłączonej w
razie potrzeby magistrali Fieldbus.

0

biały

Diagnostyka Urządzenie jest włączone. Stany statusu nie są wyświetlane.
nieaktywna Komunikaty nie znajdują się na liście komunikatów lub są
przesyłane poprzez podłączoną w razie potrzeby magistralę
Fieldbus.
Urządzenie działa zgodnie ze swoją specyfikacją.

Tabela 10:

Wyświetlanie statusu urządzenia w trybie pracy NAMUR
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14

MENU BÜRKERT COMMUNICATOR

Poniższy przegląd opisuje specyficzne dla urządzenia ustawienia typu ME43 za pomocą oprogramowania
Bürkert Communicator. Nie opisuje on podstawowej obsługi oprogramowania.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania Bürkert Communicator można
znaleźć na stronie głównej firmy Bürkert pod adresem: https://country.burkert.com/ → 8920 →
Pobieranie „Instrukcja obsługi”.
Poniższe zestawienie przedstawia menu wyświetlane na poziomie użytkownika „Instalator”. Ten poziom
użytkownika ma najwyższy poziom uprawnień.

14.1

Konfiguracja f(x)

Obszar konfiguracji f(x) zawiera menu do konfiguracji dalszych funkcji urządzenia.
Konfiguracja f(x) umożliwia rozszerzanie funkcji poprzez swobodne programowanie z wykorzystaniem graficznego interfejsu programowania.
Przykłady funkcji obejmują zegar, program graficzny lub sterownik.
Informacje i instrukcje dotyczące oprogramowania konfiguracyjnego f(x) można znaleźć na stronie
głównej firmy Bürkert pod adresem: https://country.burkert.com/ → 8922 → Pobieranie „Instrukcja
obsługi”.

14.2

Obszar konfiguracyjny „Serwer sieciowy” i „OPC UA”

Wykorzystanie serwera sieciowego i OPC UA jest możliwe tylko dla następujących protokołów:
• PROFINET IO
• Ethernet/IP
• EtherCAT
• Modbus TCP
• CC-Link IE field basic
Włączanie lub wyłączanie serwera sieciowego:
Web server > Parameters > Enable web server
Włączanie lub wyłączanie serwera OPC UA:
OPC UA > Parameters > Enable OPC UA
Po uruchomieniu serwera OPC UA konfiguracja f(x) staje się niedostępna.
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14.3

Obszar konfiguracyjny „PROFINET”, „EtherNet/IP”,
„EtherCAT”, „Modbus TCP” i „CC-Link IE field basic”

Widok szczegółowy Parametry
Widok
szczegółowy

Menu

Parameters

PROFINET, EtherNet/IP,
Modbus TCP or CC-Link
IE field basic settings

Initiate Startup wizard do weryfikacji danych wejściowych
i ustawiania warunków startowych dla komunikacji büS.
IP parameter settings
Ustawianie DNS compatible name.
Ustawianie Fixed IP address.
Ustawianie Network mask.
Ustawianie Standard gateway.
Ustawianie Temporary IP address.
MAC address zostanie wyświetlony.
Advanced settings

Alarm settings
Internal cycle time
Control mode settings
Firmware update protocol

Gateway configuration

Download a gateway configuration file
Create a gateway configuration

Unit conversion
Hide process values

Edit values to be hidden
Reset hidden values

Acyclic routing settings
Wybrać Protocol

Change protocol
Tabela 11:

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „PROFINET”, szczegółowy widok parametrów

Widok szczegółowy Diagnostyka
Widok
szczegółowy

Menu

Diagnostics

Configuration file information
Protocol
Communication status
Established connections to PLC
Current internal cycle time
Advanced

Tabela 12:

W tych menu
aktualne wartości
są wyświetlane, a
nie ustawiane.

Last status code

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „PROFINET”, widok szczegółowy Diagnostyka
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Widok szczegółowy Konserwacja
Widok
szczegółowy

Menu

Maintenance Version number

W tych menu
aktualne wartości są
wyświetlane, a nie
ustawiane.

Stack name
Stack version
Stack build
Stack revision
Stack date
ICom version

Hardware reset of indus
trial communication
Tabela 13:

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „PROFINET” widok szczegółowy Konserwacja

14.4

Obszar konfiguracyjny „EtherCAT”

Widok szczegółowy Parametry
Widok
szczegółowy

Menu

Parameters

EtherCAT settings

Initiate Startup wizard do weryfikacji danych wejściowych
i ustawiania warunków startowych dla komunikacji büS.
Station alias
MAC address zostanie wyświetlony.
Advanced settings

A Internal cycle time
Control mode settings
Firmware update protocol

Gateway configuration

Download a gateway configuration file
Create a gateway configuration

Unit conversion
Hide process values

Edit values to be hidden
Reset hidden values

Acyclic routing settings
Change protocol
Tabela 14:

Wybrać Protocol

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „EtherCAT”, szczegółowy widok parametrów
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14.5

Obszar konfiguracji „Ustawienia ogólne”

Widok szczegółowy Parametry
Widok
szczegółowy

Menu

Parameters

Status LED

Ustawianie Operation mode

büS

Konfiguracja interfejsu büS
Przydzielić Displayed name przypisana do wyświetlacza i Bürkert
Communicator.
Location Określa lokalizację, która jest wyświetlana dla urządzenia.
Description Wprowadzanie tekstu opisu dla etykiet narzędzi.
Advanced

Unique device name do przypisania partnera.
Ustawianie Baud rate.
Ustawianie CANopen address.
Bus mode Ustawianie trybu pracy interfejsu büS
Show errors from büS partners Ustawienie, czy
i od której strony będą wyświetlane błędy partnera.
Deallocation delay Czas straty partnera do
momentu wykasowania jego konfiguracji.

Alarm limits

Ustawianie wartości granicznych, po przekroczeniu których
urządzenie wysyła ostrzeżenie lub zgłasza błąd.
Supply voltage Ustawienie granicy alarmu dla napięcia zasilającego.
Device temperature Ustawienie limitu alarmu dla temperatury
urządzenia.
Warning of battery voltage below Wskazanie wartości.

Diagnostics

Włączenie lub wyłączenie diagnostyki.

PDO
configuration

Konfiguracja obiektów danych procesowych
PDO 1
Reset to default values

Configuration
provider

Status Włączenie lub wyłączenie providera konfiguracji.
Remove all device configurationsUstawienie zachowania po
ponownym uruchomieniu urządzenia.
Force reconfiguration of all devices Ustawić zachowanie po
ponownym uruchomieniu urządzenia.
Włączenie lub wyłączenie Ignore offline devices.

Managing device
functions

Wyłączyć komunikację przemysłową, serwer sieciowy i OPC UA, aby
móc korzystać z konfiguracji f(x).
Pokazuje, czy konfiguracja f(x) jest użyteczna przy bieżących
ustawieniach.

52

Tabela 15:

System
monitoring

Diagnostics

Display

Ustawianie Brightness, Contrast, Mounting position, Language

Individual diagnostics of the system devices

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „Ustawienia ogólne”, szczegółowy widok parametrów
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Widok szczegółowy Diagnostyka
Widok
szczegółowy

Menu

Diagnostics

Device status

Operating duration
Device temperature
Supply voltage
Voltage drops liczba spadków napięcia od
ponownego uruchomienia.
Min./max. values

W tych menu
aktualne wartości
są wyświetlane,
a nie ustawiane.

Max. temperature
Min. temperature
Max. Supply voltage
Min. Supply voltage

Device start counter
Removable storage medium status
Current system time
Battery voltage
büS status

Receive errors Liczba od ponownego
uruchomienia.
Max. receive errors Wyświetlany jest
najpoważniejszy błąd odbioru osiągnięty analogicznie do statusu urządzenia.
Wyświetlacz można zresetować do 0.
Send errors Liczba od ponownego uruchomienia.
Max. send errors Wyświetlany jest najpoważniejszy
błąd wysyłki osiągnięty analogicznie do statusu
urządzenia.
Wyświetlacz można zresetować do 0.
Reset error counter
CANopen status operacyjny lub przedoperacyjny

Logbook                Wszystkie ostrzeżenia i komunikaty o błędach są odnotowywane w
dzienniku wraz z typem, czasem i podpisem.
                              Komunikaty wyświetlane w dzienniku mogą być aktualizowane, zapisywane i usuwane.
Configuration
provider

Status
Managed devices
- Thereof offline configurations
- Thereof ordered reconfigurations

W tych menu
aktualne wartości
są wyświetlane,
a nie ustawiane.

Reconfigured devices
Loaded device configurations
Missing devices
Faulty configuration load processes od
ponownego uruchomienia
Faulty reconfigurations
Removable storage medium status
Tabela 16:

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „Ustawienia ogólne”, szczegółowy widok Diagnostyka
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Widok szczegółowy Konserwacja
Widok
szczegółowy

Ustawienie

Maintenance Device information

Displayed name jest wyświetlana tylko
wtedy, gdy w menu o tej samej nazwie w
widoku szczegółowym parametrów została
wprowadzona nazwa.

W tych menu
aktualne wartości
są wyświetlane, a
nie ustawiane.

Identification number
Serial number
Software ident. number
Software version
büS version
Hardware version
Product type
Manufacturing date
eds version
f(x) version
Device driver

Driver version
Firmware group
DLL version
Place of origin

Reset device

Restart
Factory reset

Tabela 17:

Ustawienia w obszarze konfiguracyjnym „Ustawienia ogólne”, widok szczegółowy Konserwacja
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15

WYMIANA URZĄDZENIA
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo urazów na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac.
▶ Wymianę urządzenia może przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i wykwalifikowany personel,
używający odpowiednich narzędzi.
▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
▶ Po zakończonej wymianie urządzenia zapewnić kontrolowany rozruch.
1. Wyłączyć napięcie zasilające.
2. Wyjąć 5-biegunowy zacisk typu sprężynowego.

Rys. 31:

Wyjąć 5-biegunowy zacisk typu sprężynowego

3. Odłączyć kable Ethernet interfejsów X2 i X2.
Warianty PROFIBUS i warianty CC-Link: Wyjąć złącze wtykowe D-Sub, 9-pinowe.

4. Zdjąć urządzenie z szyny standardowej.

Rys. 32:

Zdjąć urządzenie z szyny standardowej

→ Popchnąć urządzenie do góry i odczepić je z górnej prowadnicy szyny standardowej.
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5. Wyjmowanie karty micro SD

Gniazdo kart pamięci karty micro-SD
Osłona

Rys. 33:

Wymiana karty micro SD; bramka Fieldbus ME43

→ Ostrożnie wyciągnąć pokrywę z wgłębienia.
→ Obrócić pokrywę w lewą górną stronę.
→ Nacisnąć krawędź wsuniętej karty micro SD, aby ją odblokować.
→ Wyjąć kartę micro SD.
6. Włożyć kartę micro SD do urządzenia zastępczego:
  Podczas wkładania należy przestrzegać kierunku wkładania.

→ Wsunąć kartę micro SD do gniazda kart pamięci. Upewnić się, że karta micro SD zatrzasnęła się na
swoim miejscu.

→ Zamknąć gniazdo kart pamięci za pomocą pokrywy.
7. Montaż urządzenia zastępczego na szynie standardowej

Rys. 34:

Montaż urządzenia na szynie standardowej

→ Przechylić urządzenie w prawo i wyrównać je z szyną standardową.
→ Zaczepić urządzenie na dolnej prowadnicy szyny standardowej.
→ Docisnąć urządzenie do góry, jednocześnie obracając je w lewo, i zatrzasnąć w górnej prowadnicy szyny
standardowej.

8. Podłączyć urządzenie zastępcze do zasilania elektrycznego

→ Podłączyć 5-biegunowy zacisk typu sprężynowego do urządzenia.
→ Podłączyć kable Ethernet do gniazd X1 i X2 (dla złącz RJ45).

Warianty PROFIBUS i warianty CC-Link: Włożyć złącze wtykowe D-Sub, 9-biegunowe.
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polski

Typ ME43
Usuwanie błędów

16

USUWANIE BŁĘDÓW

Problem

Możliwa przyczyna

Działanie

Dioda LED NAMUR
okresowo gaśnie.

Okresowo następuje awaria zasilania, urządzenie za każdym razem
wykonuje reset.

Należy używać zasilacza o odpowiedniej mocy.

Spadek napięcia w kablu
przyłączeniowym jest zbyt duży.

Zwiększyć przekrój przewodu.

Pomiędzy Industrial Ethernet
a büS nie są przesyłane
żadne wartości procesowe.

Zmniejszyć długość kabla.

Brak połączenia kablowego

Sprawdzić okablowanie Ethernet
i büS.

Odczyt i zapis wartości nie został
umożliwiony przez PLC w obiekcie
kontrolnym sterowania urządzenia.

Zezwolenie na odczyt i zapis wartości
w obiekcie kontrolnym urządzenia.

Wartości procesowe są
nieprawidłowo skonfigurowane.

Sprawdzić konfigurację wartości
procesowych.

Wartości procesowe są
nieprawidłowo przypisane.

Sprawdzić przyporządkowanie
wartości procesowych do abonentów
büS.

Wartości procesowe nie są
skonfigurowane.

Sprawdzić konfigurację wartości
procesowych.

Akceptacja konfiguracji musi być
zakończona restartem urządzenia.

Ponowne uruchomienie urządzenia
po zakończeniu konfiguracji.

Wartości procesowe są przypisane
do różnych klas.

Sprawdzić przyporządkowanie, aby
abonenci komunikacji büS pracowali
z wartościami procesowymi tej samej
klasy.

Należy rozważyć kierunek wejścia
i wyjścia.

Sprawdzić, czy kierunek wejścia
i wyjścia jest prawidłowy.

Przesyłana jest
nieprawidłowa wartość lub
wartość wynosi zero.

Wartości procesowe nie są przypisane lub są przypisane do
niewłaściwych uczestników.

Sprawdzić przyporządkowanie
wartości procesowych.

Urządzenie wymienne nie
przejmuje wartości karty
micro SD z urządzenia
uszkodzonego.

Identyfikator urządzenia w
Przesyłane mogą być tylko wartości
urządzeniu wymiennym i w uszkod- pomiędzy urządzeniami o tym
zonym urządzeniu są różne.
samym ID.

Wartości procesowe nie
mogą być przypisane do
abonentów büS.

Urządzenie wymienne
nie przejmuje wszystkich
wartości karty micro SD z
urządzenia uszkodzonego.

Tabela 18:

Wymienić kartę micro SD (patrz
rozdział „17 Akcesoria”) i spróbować
ponownie przenieść parametry uszkodzonego urządzenia na kartę micro
SD (patrz„9.5 Kopiowanie i zapisywanie danych za pomocą karty micro
SD”).
Opis urządzenia EDS pomiędzy
Tylko istniejące wartości uszkodurządzeniem wymiennym a uszkod- zonego urządzenia mogą zostać
zonym jest inny.
przeniesione do urządzenia wymiennego. Nowe wartości urządzenia
wymiennego muszą być sparametryzowane za pomocą oprogramowania
„Bürkert Communicator”.
Karta micro SD jest uszkodzona.
Urządzenie nie mogło zapisać
żadnych wartości na karcie micro
SD.

Usuwanie błędów
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Opis kodów błędów

Kod błędu

Opis

1/3

Wykryto przeciążenie.

2/1

Wykryto przepięcie.

2/2

Wykryto zbyt niskie napięcie.

2/3

Limit ostrzegawczy napięcia przekroczony w górę.

2/4

Limit ostrzegawczy napięcia przekroczony w dół.

2/5

Ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu akumulatora.

2/6

Wykryto spadek napięcia.

3/1

Wykryto nadmierną temperaturę.

3/2

Wykryto zbyt niską temperaturę.

3/3

Limit ostrzegawczy temperatury przekroczony w górę.

3/4

Limit ostrzegawczy temperatury przekroczony w dół.

18/4

Karta micro SD jest uszkodzona.

18/7

Dostępna jest pamięć wymienna.

18/8

Nie można uzyskać dostępu do pamięci wymiennej.

18/9

Konfiguracja jest pomyślnie zarządzana przez inne urządzenie.

18/10

Konfiguracja nie jest zarządzana przez inne urządzenie.

18/11

Konfiguracja urządzenia nie mogła zostać załadowana przez provider konfiguracji.

18/12

Brakuje co najmniej 1 urządzenia.

18/13

Wymagany jest Bürkert Communicator.

18/14

Konieczna wymiana urządzenia.

18/15

Urządzenia nie da się wymienić, bo jest dostępnych zbyt wiele opcji. Zmniejszenie liczby
kompatybilnych urządzeń.

18/16

Problemy z wymianą urządzenia.

18/17

Problemy z wymianą urządzenia. Co najmniej 1 obiekt nie mógł zostać zapisany.

18/18

Wymiana urządzenia nie powiodła się.

18/19

Wymiana urządzenia została przeprowadzona pomyślnie.

18/20

Provider konfiguracji nie jest aktywny, ponieważ nie wykryto karty pamięci.

18/21

Więcej niż 1 provider konfiguracji jest aktywny! Wyłączyć pozostałe funkcje providera.

32/1

Przekroczona wydajność wewnętrznej pamięci komunikatów.

32/130

Inicjalizacja urządzenia.

33/1

Przejście do stanu „Tryb pracy”.

33/2

Przejście do stanu „Diagnoza aktywna”.

33/3

Przejście do stanu „Konserwacja”.

33/4

Przejście do stanu „Poza specyfikacją”.

33/5

Przejście do stanu „Kontrola funkcji”.

33/6

Przejście do stanu „Błąd”.

33/7

Przejście do AUTOMATYCZNEGO stanu roboczego.

33/8

Przejście do RĘCZNEGO stanu roboczego.

33/9

Przejście do trybu specjalnego: LED miga.

33/11

Przejście do stanu „Wył.”.

33/12

Symulacja wartości wejściowej aktywna dla co najmniej 1 wartości.
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Opis

33/13

Symulacja wartości wyjściowej aktywna dla co najmniej 1 wartości.

33/14

Tryb demonstracyjny aktywny.

33/15

Sygnał konserwacji sterowany przez użytkownika

33/32768

Istnieje 1 komunikat o statusie.

35/1

Wykryto błąd EERPROM.

35/2

Przynajmniej 1 pamięć trwała nie nadaje się do użytku.

40/996

Błąd na 1 lub więcej urządzeniach partnera.

45/128

Przepełniona skrzynka pocztowa.

45/1280

Zdarzenie büS: Przepełniona pamięć wiadomości BDO.

45/129

Przepełniona skrzynka pocztowa büS.

45/130

Przepełniona skrzynka pocztowa CANopen.

45/131

Przepełniona skrzynka pocztowa odpowiedzi CANopen.

45/132

Przepełniona skrzynka pocztowa zdarzeń.

45/133

Przepełniona skrzynka pocztowa odpowiedzi CSDO.

45/134

Przepełniona skrzynka pocztowa odpowiedzi BDO.

45/145

Przepełniony bufor komunikatów sterownika CAN.

45/15

Wiadomość/dane o nieprawidłowej długości.

45/16

Transmisja wiadomości nie powiodła się.

45/17

Przekroczenie limitu czasu wiadomości z potwierdzeniem.

45/176

Przepełnienie licznika błędów magistrali CAN Off-.

45/177

Przepełnienie bufora wejściowego.

45/178

Przepełnienie bufora wyjściowego.

45/256

Zdarzenie w systemie BüS: system BüS NIE działa.

45/257

Zdarzenie büS: Inicjalizacja komunikacji.

45/3

Ogólny błąd.

45/4

Błędny status BüS.

45/5

Polecenie zadania CANopen nie powiodło się.

45/512

Zdarzenie büS: Lokalizacja.

45/6

Nieprawidłowy parametr przekazany do funkcji.

45/768

Zdarzenie büS: Urządzenie używa tego samego adresu.

45/769

Zdarzenie büS: Urządzenie używa tego samego numeru seryjnego.

45/1024

Zdarzenie büS: Połączenie magistrali utracone/niedostępne.

45/1792

Zdarzenie büS: Wyszukiwanie partnerów aktywne.

45/1793

Zdarzenie büS: Producent nie został odnaleziony.

45/1794

Zdarzenie büS: Ręcznie skonfigurowane urządzenie bez adresu. Wyszukiwanie może trwać
do 1 minuty.

45/1795

Zdarzenie büS: Nieprawidłowe przyporządkowanie producenta.

45/1796

Zdarzenie büS: Nie udało się usunąć producenta.

45/1797

Zdarzenie büS: Nieprawidłowo skonfigurowane urządzenie CANopen.

45/1798

Zdarzenie büS: GCV jest skonfigurowany na obu interfejsach büS.

45/1799

Zdarzenie büS: Komunikacja cykliczna producenta nie jest aktywna.

45/2048

Zdarzenie büS: Zapisywanie trwałych danych büS (nie wyłączać urządzenia).
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45/2049

Zdarzenie büS: Usuwanie trwałych danych büS (nie wyłączać urządzenia).

45/2304

Zdarzenie büS: Router dla danych acyklicznych aktywny.

45/2560

Zdarzenie büS: Nieprawidłowy numer seryjny.

45/2561

Zdarzenie büS: Nieprawidłowa konfiguracja wejść cyklicznych (za mało filtrów).

45/2562

Zdarzenie büS: Nieprawidłowa konfiguracja wartości cyklicznych.

45/2816

Zdarzenie büS: Menedżer jest aktywny.

45/3072

Zdarzenie büS: Awaria monitorowanego urządzenia.

45/3584

Czekaj na odpowiedź.

45/4096

Błąd podczas inicjalizacji parametrów urządzenia.

45/4097

Skonfigurowany adres jest już używany.

51/1

Brak prawidłowego podłączenia do układu sterowania procesem.

51/2

Cykliczny ruch danych był wolniejszy niż ustawiony parametr timeout.

51/10

Inicjalizacja komunikacji przemysłowej.

51/101

Błąd podczas konfiguracji NetX, np. podczas pobierania oprogramowania sprzętowego.

51/102

Komunikacja przemysłowa jest wyłączona.

51/103

Brak dostępnego pliku mapującego lub plik wadliwy.

51/104

Brak dostępnego oprogramowania sprzętowego protokołu.

51/105

Należy wybrać protokół i zrestartować urządzenie.

51/201

Błąd inicjalizacji stosu protokołów.

51/202

Błąd konfiguracji stosu protokołów.

51/203

Błąd wysyłania adresu MAC.

51/204

Błąd podczas rejestracji danych obiektu.

51/205

Błąd rejestracji połączeń, podano więcej niż 5.

51/206

Błędny adres PROFIBUS, możliwy tylko adres 1–126.

51/207

Błędny CC-Link-Adress, możliwy tylko adres 1–64.

51/208

Nieprawidłowa szybkość transmisji CC-Link.

51/209

Błąd parametru IP.

51/300

Urządzenie Fieldbus-Master znajduje się w stanie zatrzymania.

51/303

Błąd podczas cyklicznej wymiany danych.

51/400

Master próbował podłączyć uszkodzony moduł/podmoduł.

52/2

Brakujące wpisy rozszerzenia EDS dla funkcji f(x), wymagana rekonfiguracja.

52/3

Błąd CRC danych użytkownika funkcji, wymagana rekonfiguracja.

52/4

Nie można utworzyć funkcjonalności (nieznana funkcjonalność?).

52/5

Nie można zainicjować funkcji.

52/6

f(x) konfiguracja błędna, wymagana rekonfiguracja.

52/7

Nieprawidłowy numer funkcji, wymagana ponowna konfiguracja.

52/10

Pamięć podręczna danych użytkownika dla f(x) jest pełna, zmniejsz numer funkcji lub
rozmiar programu.

52/11

Błąd w obliczeniu funkcji.

52/12

Wiadomość dla użytkownika.

52/13

Funkcja obliczała czas dłuższy niż jej czas cyklu i została wyłączona! W razie potrzeby
wydłużyć czas cyklu.
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52/15

Czasy cyklu programu graficznego f(x) nie odpowiadają czasowi cyklu funkcji skojarzonej.
Ponownie załadować program do urządzenia.

52/16

Mapowanie f(x) jest błędne (tablica mapowania nieprawidłowa), wymagana rekonfiguracja.

52/17

Funkcja f(x) czeka na producentów (czy wszystkie wejścia są podłączone?)

52/18

Graficzny edytor programów: bez załadowanego programu, załaduj program na urządzenie.

52/19

W funkcji f(x) wystąpił błąd! (Naprawić pozostałe aktywne błędy).

52/20

Czas cyklu funkcji f(x) jest zbyt długi! Czas trwania cyklu musi zostać skrócony, aby uniknąć
nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia.

52/21

Graficzny edytor programowy: Licencja na program niewystarczająca! Aby odblokować
pełną funkcjonalność, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Bürkert!

52/22

Graficzny edytor programowy: Nieprawidłowe dane trwałe! Używane są wartości domyślne.

52/23

Graficzny edytor programowy: Program i konfiguracja programu nie pasują do siebie,
wymagana rekonfiguracja.

52/24

Graficzny edytor programowy: Brak licencji. Program jest dezaktywowany po upływie 1
godziny czasu pracy.

52/25

Graficzny edytor programowy: Brak licencji. Program został zakończony! Aby odblokować
pełną funkcjonalność, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Bürkert!

52/26

Inicjalizacja f(x).

63/10

Przynajmniej jedno urządzenie BüS ma status: Konserwacja.

63/11

Przynajmniej jedno urządzenie BüS ma status: Poza specyfikacją.

63/12

Przynajmniej jedno urządzenie BüS ma status: Test funkcjonalny.

63/13

Przynajmniej jedno urządzenie BüS ma status: Błąd.

63/20

Funkcja f(x) nie może być używana przy włączonym OPC UA.

Tabela 19:

Opis kodów błędów
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Wskaźniki stanu i miary

Wskazanie diody
statusowej LED
wg NAMUR NE 107
Brak koloru

Opis

Działanie

Urządzenie nie jest zasilane
napięciem.

Doprowadzić napięcie do urządzenia.

Miganie
(dotyczy wszystkich
kolorów)

Urządzenie zostało wybrane za
pomocą oprogramowania „Bürkert
Communicator”.

Odznaczyć urządzenie w programie
„Bürkert Communicator”.

Czerwony

Urządzenie uszkodzone.

Urządzenie wymaga konserwacji —
skontaktuj się z producentem.

Brak możliwości komunikacji z innymi Włączenie urządzenia do sieci z innymi
abonentami projektu BüS.
abonentami systemu büS.
Błąd magistrali (np. zwarcie).

Sprawdzić okablowanie.

Urządzenie nie ma połączenia ze sterownikiem PLC.

Sprawdzić okablowanie.

Urządzenie nie może znaleźć przypisanego abonenta büS.

Sprawdzić w opisie urządzenia, jak
podłączyć urządzenie do sterownika
PLC.
Sprawdzić, czy abonent büS jest przypisany do urządzenia.

Pomarańczowy

Poszukiwanie abonenta büS aktywne. Jeśli status urządzenia utrzymuje
się przez ponad 4 minuty, należy
Status zostanie zamknięty po kilku
sekundach.
zrestartować sieć.

Żółty

Temperatura urządzenia poza
specyfikacją, nie można wykluczyć
zniszczenia urządzenia.

Eksploatować urządzenie zgodnie ze
specyfikacją.

Wewnętrzna diagnostyka urządzania
wskazuje na problemy w urządzeniu
lub we właściwościach procesu.

Wykonać czynności zgodnie z komunikatami dziennika.

Konieczność przeprowadzenia
konserwacji

Przeprowadzić konserwację urządzenia.

Niebieski
Tabela 20:

Środki do wyświetlania statusu urządzenia

Stan LED

Opis i przyczyna błędu

Działanie

Nieaktywny

Połączenie z siecią niedostępne

Sprawdzić kabel.

Dioda LED Link/Act Nieaktywny
(zielona)

Połączenie z siecią niedostępne.

Sprawdzić kabel.

Dioda LED Link
(żółta)

Tabela 21:

Diody LED dla połączeń sieciowych i pomiarów
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AKCESORIA
OSTROŻNIE

Ryzyko odniesienia obrażeń i powstania szkód materialnych w wyniku użycia niewłaściwych części.
Nieprawidłowe akcesoria i niewłaściwe części zamienne mogą być przyczyną obrażeń i uszkodzeń w
urządzeniu i jego otoczeniu.
▶ Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria oraz oryginalne części firmy Bürkert.

Akcesoria

Numer zamówienia

USB-büS-Interface-Set 1 (w tym zasilacz sieciowy i oprogramowanie „Bürkert 772426
Communicator”)
Karta micro-SD

774087
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DEMONTAŻ
OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego demontażu.
▶ Demontaż może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.
1. Wyłączyć napięcie zasilające
2. Wyjąć 5-biegunowy zacisk typu sprężynowego.

Rys. 35:

Wyjąć 5-biegunowy zacisk typu sprężynowego

3. Odłączyć kable Ethernet interfejsów X2 i X2.
Warianty PROFIBUS i warianty CC-Link: Wyjąć złącze wtykowe D-Sub, 9-pinowe.

4. Zdjąć urządzenie z szyny standardowej

Rys. 36:

Zdjąć urządzenie z szyny standardowej

→ Popchnąć urządzenie do góry i odczepić je z górnej prowadnicy szyny standardowej.

64

polski

Typ ME43
Transport, magazynowanie, utylizacja

19

TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE, UTYLIZACJA

UWAGA
Uszkodzenia transportowe z powodu niewystarczająco zabezpieczonych urządzeń.
▶ Urządzenie należy transportować w stanie zabezpieczonym przed wodą i zanieczyszczeniami w odpornym na wstrząsy opakowaniu.
▶ Utrzymywać dopuszczalną temperaturę przechowywania.  
Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.
▶ Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu pozbawionym pyłu i kurzu.
▶ Temperatura przechowywania: od -30°C do +80°C.

UWAGA
Szkody w środowisku naturalnym z powodu części urządzenia zanieczyszczonych mediami.
▶ Urządzenie i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. utylizacji i ochrony środowiska.

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących usuwania odpadów.
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