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3 Dane techniczne 

3.1 SEVEN z interfejsem Modbus RTU 

Przyłącze elektryczne/ technika podłączenia magistrali 
Zasilanie napięciem 
 
 
Tolerancja 

1 faza AC  110 - 115 V 
1 faza AC  220 - 230 V 
3 fazy AC  190 - 200 V 
3 fazy AC  380 - 460 V 
Dopuszczalne wahania napięcia:  -10% / +15% 
Zakres częstotliwości:   40 – 70 Hz 

Automatyczna korekta  
kolejności faz 

Kierunek obrotu wału wyjściowego napędu jest niezależny od kolejności faz 

Opcjonalne zewnętrzne zasilanie 
napięciem układów 
elektronicznych 

24 V DC ± 25%  (ochrona przed zamianą biegunowości) 

Pobór prądu przez układy elektroniczne: 
Modbus RTU 1-kanałowy: maks. 160 mA, 
Modbus RTU 2-kanałowy: maks. 180 mA, 
Modbus TCP/IP:  maks. 190 mA 

Wyjście napięcia 24 V DC, maks. 125 mA (potencjał zerowy i zabezpieczenie przez zmianą biegunowości) 

Przyłącze elektryczne z interfejsem 
Modbus  

Wtyczka okrągła ze stykami śrubowymi 50-stykowa. 
 Modbus RTU: 

Złącze RS 485 znajduje się na zintegrowanej płycie zakończenia magistrali z przełączalnymi 
rezystorami terminacji. 

 Modbus TCP/IP: 
Połączenie Ethernet przez złącze M12 wyprowadzone na wtyczkę elektryczną. 

Przekrój przewodu - Modbus RTU: 1,5 mm² 
maks. - Modbus TCP/IP: złącze M12, kodowanie D 
 - sygnały analogowe/ binarne: 2,5 mm² 
 - sieć: 6 mm² 

Interfejs RS 485 
(tylko Modbus RTU) 

EIA-485 (RS 485), rekomendowane okablowanie: miedziany kabel według IEC 61158  
  patrz rozdział: 3.2.1 „Parametry komunikacyjne interfejsu Modbus RTU“ 

Interfejs Ethernetowy 
(tylko Modbus TCP/IP) 

IEC IEEE 802.3, rekomendowane okablowanie: Cat. 6A  
  patrz rozdział: 3.2.2 “Parametry komunikacyjne interfejsu Modbus TCP/IP” 

Przyłącze światłowodowe  
(opcjonalnie dla Modbus RTU) 

Przyłącze światłowodowe do wykonania struktur liniowych i gwiaździstych. 
  patrz rozdział: 3.2.1 „Parametry komunikacyjne interfejsu Modbus RTU“ 

Ochrona przed nadmiernym 
napięciem 
(opcjonalnie dla Modbus RTU) 

Ochrona układów elektronicznych i silnika przed nadmiernym napięciem do 6 kV na przyłączach 
magistrali, w celu zapewniania komunikacji z Modbus do prędkości 115.200 Bit/s 

Wejścia i wyjścia / inne funkcje 
Sterowanie Sterowanie i sygnalizacja zwrotna przez protokół Modbus  Szczegóły patrz „Parametryzacja Modbus“ 
Wejścia analogowe/ binarne  ECOTRON 

- 3 binarne wejścia 24/48 V DC  
  (OTWÓRZ, ZAMKNIJ, STOP) 
 
 
 
Możliwość transmisji stanu przez Modbus. 

 PROFITRON/HiMod 
- 5 binarne wejścia 24/48 V DC  
  (OTWÓRZ, ZAMKNIJ, STOP, AWARIA, Tryb) 
- 1 analogowe wejście 0/4..20 mA AE1 dla  np. regulatora 
   pozycyjnego (opcjonalnie przy    PROFITRON) 
- 1 analogowe wejście 0/4..20 mA AE2 (opcjonalnie) 
Możliwość transmisji stanu przez Modbus. 

Wyjścia analogowe/ binarne - 5 binarnych wyjść (parametryzowanych) 
- 1 analogowe wyjście dla wartości AO1 
   rzeczywistej pozycji 

- 8 binarnych wyjść (parametryzowanych) 
- 1 analogowe wyjście 0/4..20 mA AO1  
- 1 analogowe wyjście 0/4..20 mA AO2 (opcjonalnie) 

Separacja galwaniczna - binarne wejścia i wyjścia 
- analogowe wejścia i wyjścia 

Redundancja Modbus 
(opcjonalnie dla Modbus RTU) 

Sprzęt (oddzielne pamięć FIFO i DC / przetwornik DC) 

Pulpit sterowania lokalnego Standard: 
- Drive Controller (Opcja: blokowane) 
- 2 lampki sygnalizacyjne dla sterowania lokalnego (żółte) i zdalnego (niebieski) 
- lampki sygnalizacyjne zamykania (żółta) i otwarcia (zielona): Informacja o pracy i  
  wskaźniki pozycji końcowych 
- 2 lampki sygnalizacyjne (zielona i czerwona) dla sygnałów stanu i usterek (tylko ECOTRON) 
- pokazywanie stanu poprzez tekst na graficznym wyświetlaczu (tylko PROFITRON/HiMod) 
- interfejs USB (ECOTRON: wewnętrznie na płycie sterującej PCB; 
                          PROFITRON/HiMod: zewnętrznie na obudowie głowicy sterowniczej) 
- interfejs Bluetooth dla parametryzacji i sterowania (tylko PROFITRON/HiMod) 

Sterowanie zdalne Sterownik pracuje w zależności od ustawienia parametrów „Tryb sterow.“ i „Alternatywny tryb 
sterowania“ przy pomocy: 
- przyłącza konwencjonalnego (24/48 V binarnego lub analogowego 0/4-20 mA) 
- interfejs Fieldbus 
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Parametryzacja / funkcje napędu ustawczego 
Parametryzacja, zmiana ustawień - za pomocą Modbus 

- Menu oparte na podświetlanych kolorowych grafikach wraz z tekstem na wyświetlaczu głowicy 
  sterowniczej (tylko PROFITRON/HiMod 
- Menu oparte na podświetlanym wyświetlaczu LCD (tylko ECOTRON) 
- za pomocą programu parametryzacji PC COM-SIPOS 

Ustawienia językowe 
(tylko PROFITRON/HiMod) 

CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, ZH  
→ inne języki na specjalne życzenie 

Prędkość wyjściowa / ustawienia 
czasu pozycjonowania 

- w 7 krokrach regulowanyh poprzez wybrane zakresy prędkości (tylko ECOTRON  
- ustawianie ciągłe w wybranym zakresie prędkości (tylko PROFITRON/HiMod) 
  oddzielne ustawienia dla otwierania, zamykania, otwierania awaryjnego, zamykania awaryjnego 

Łagodny rozruch Stały moment obrotowy ze zredukowaną prędkością obrotową w pozycjach krańcowych i 
podczas wychodzenia z nich: 
- brak momentu nadmiernego 
- prąd rozruchowy < prąd znamionowy 

Regulator położenia (pozycjoner) 
(opcjonalnie dla PROFITRON) 
 
 
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

Adaptacyjny regulator trójpunktowy 
Wartość zadana przez Modbus lub analogowy sygnał 0/4..20 mA (wznosząca się/ opadająca 
charakterystyka) 
Regulowane automatyczne dopasowanie zakresu martwego do jakości sygnału wartości 
zadanej i rzeczywistej. Redukcja prędkości przed osiągnięciem wartości zadanej. 

Regulator procesowy 
(opcjonalnie) 
 
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

Wartość zadana przez wejście analogowe AE1 lub AE2 (0/4..20 mA), Modbus lub stała wartość 
zadana 
Wartość rzeczywista procesowa przez wejście analogowe AE2 lub AE1 (0/4..20 mA) 

Ustawienie prędkości obrotowej 
zależne od drogi 
(opcjonalnie) 
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

Ustawienie prędkości obrotowej zależne od drogi za pomocą maks. 10 punktów referencyjnych 
(par wartości): 
  Droga [% otwarcia] w krokach 1% – prędkość obrotowa [1/min] 

Zewnętrzne ustawienie prędkości 
obrotowej 
(opcjonalnie) 
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

zadana wartość prędkości obrotowej przez Modbus lub sygnał analogowy 0/4..20 mA 
 

Ustawienie czasu przesterowania 
zależnie od drogi 
(opcjonalnie)  
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

Parametryzacja czasu przesterowania pomiędzy pozycjami, do 10 pozycji drogi ustawczej: 
Droga 0....100 [% otwarcia], czas przesterowania 0 .... 60000 [sek]. 
Możliwa praca w razie potrzeby na bazie wykresu charakterystyki czasu przesterowania ze 
zmiennym współczynnikiem. 

Rejestracja krzywej momentu 
obrotowego  
przez armaturę  
 (nie oferowane dla 2SG7 oraz 2SQ7) 
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

Rejestracja do 3 krzywych momentu obrotowego z przesunięciem czasowym w celu 
prewencyjnej kontroli armatury: Częstotliwość kontrolna w krokach co 1 % drogi ustawczej; 
możliwość zapisu i odczytu. Przedstawione wartości są wartościami referencyjnymi i mogą się 
zmieniać szczególnie w pozycjach końcowych i zmianach prędkości obrotowej podczas 
eksploatacji! 

Znoszenie blokady 
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

Ponowne uruchomienie przy nastawionej blokadzie poza zakresem pozycji końcowych 
(parametryzacja maks. 5 razy) 

Diagnoza 
Dane diagnostyczne 

 
 
 

- ilość cykli/ godzinę 
- ilość cykli/ ilość wyłączeń zależnych od drogi i momentu 
- względny czas załączenia 
- roboczogodziny elektroniki i silnika 

Okresy konserwacyjne / zakresy 
konserwacyjne (dotyczące armatury)  
 (tylko PROFITRON/HiMod) 

- cykle załączeniowe 
- wyłączenia zależne od momentu 
- roboczogodziny silnika 

Pamięć zgłoszeń usterkowych Zapamiętywanie ostatnich 5 zgłoszeń usterkowych 
Elektroniczna tabliczka 
znamionowa 

- producent 
- numer zamówienia 
- Numer seryjny 
- Numer seryjny pierwotny 
- oznakowanie napędu ustawczego 

Funkcja kontrolna i 
bezpieczeństwa 

Autodiagnostyka: 
- czas pracy  
- pełna ochrona silnika 
- czujnik drogi 
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Ustawienia / parametryzacja interfejsu Modbus RTU 
Ustawienie prędkości transmisji … oraz ustawienie parzystości: stałe i identyczne dla wszystkich urządzeń 

Kontrola połączenia ustawiana w zakresie od 0 s do 25,5 s 

Coils 
(1 bit, Read / Write) 
 

wybrane komendy sterowania 
 do napędu 

np. - otwieranie OPEN 
 - zamykanie CLOSE 
 - awaryjne („Emergency”) 
 - potwierdzanie usterki 
 - wykonywanie prac konserwacyjnych 
 - itd. 

Discretes Input 
(1 bit, Read-Only) 
 

wybrane dane stanu 
z napędu 

np. - gotowość robocza + sterowanie zdalne 
 - napęd ustawczy w pozycji krańcowej „otwarcia OPEN“ / “zamknięcia CLOSE“ 
 - uruchomienie wyłącznika krańcowego „otwarte OPEN“ / “zamknięte CLOSE“ 
 - wskaźnik pracy kierunku „otwarcia OPEN“ / “zamknięcia CLOSE“ 
 - ustawienie pozycji końcowej ok. 
 - parametryzacja napędu ustawczego o.k. 
 - korba ręczna / pokrętło jest uruchomione 
 - aktywne sterowanie lokalne 
 - aktywne sterowanie zdalne 
 - komenda „uruchomienie awaryjne Emergency“ 
 - konieczność wykonania konserwacji 
 - Modbus Kanał 1 / 2 jest kanałem aktywnym 
 - Modbus Kanał 1 / 2 obecny 
 - itd. 

Holding Registers 
(16 bitów, Read / Write) 
 

komendy sterowania i  
dane parametrów 
 do napędu 

np. - otwieranie OPEN 
 - zamykanie CLOSE 
 - awaryjne („Emergency”) 
 - wartość znamionowa pozycji, procesu,  
   prędkości obrotowej 
 - potwierdzanie usterki 
 - wykonywanie prac konserwacyjnych 
 parametryzacja, jak np.: 
 - moment wyłączający w położeniu krańcowym ZAM 
 - moment wyłączający w położeniu krańcowym OTW 
 - prędkość obrotowa w kierunku ZAM 
 - prędkość obrotowa w kierunku OTW 
 - itd. 

Input Registers 
(16 bitów, Read-Only) 
 

dane stanu 
z napędu 

np. - wartość rzeczywista pozycji (krok co 0,01 %)  
 - gotowość robocza + sterowanie zdalne 
 - napęd ustawczy w pozycji krańcowej „otwarcia OPEN“ / “zamknięcia CLOSE“ 
 - uruchomienie wyłącznika krańcowego „otwarte OPEN“ / “zamknięte CLOSE“ 
 - wskaźnik pracy kierunku „otwarcia OPEN“ / “zamknięcia CLOSE“ 
 - prędkość obrotowa / czas ustawczy 
 - ustawienie pozycji końcowej ok. 
 - parametryzacja napędu ustawczego o.k. 
 - korba ręczna / pokrętło jest uruchomione 
 - aktywne sterowanie lokalne 
 - aktywne sterowanie zdalne 
 - komenda „uruchomienie awaryjne Emergency“  
 - ostrzeżenie temperatury silnika (nie dla 2SG7) 
 - temperatura silnika (nie dla 2SG7) 
 - temperatura układów elektronicznych (tylko PROFITRON/HiMod) 
 - konieczność wykonania konserwacji 
 - dane diagnostyczne (tylko PROFITRON/HiMod) 
 - granice konserwacji (tylko PROFITRON/HiMod) 
 - Modbus Kanał 1 / 2 jest kanałem aktywnym 
 - Modbus Kanał 1 / 2 obecny 
 Komunikaty o usterkach: 
 - zbiorczy sygnał o awarii 
 - brak gotowości roboczej 
 - brak sygnału czujnika drogi 
 - zablokowana droga 
 - Przerwanie przewodu wejście analogowe 
 - temperatura silnika zbyt wysoka 
 - itd. 

 

  

pełne obłożenie patrz  
załącznik „Coils” 

pełne obłożenie patrz 
załącznik „Discretes Input” 

pełne obłożenie patrz  
załącznik „Holding Registers” 

pełne obłożenie patrz  
załącznik „Input Registers” 
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Obsługiwane kody funkcji 
(Function Codes) 

01 Read Coil Status Odczytuje treść informacji Coils  
(wartości bitu) z napędu ustawczego 

02 Read Input Discrete Odczytuje treść informacji Discrete Input  
(wartości bitu) z napędu ustawczego 

03 Read Holding Registers Odczytuje treść informacji Holding Registers  
(słowa 16-bitowe) z napędu ustawczego 

04 Read Input Registers Odczytuje treść informacji Input Registers  
(słowa 16-bitowe) z napędu ustawczego 

05 Force Single Coil Zapisuje dane w Coil (wartość bitu) w napędzie 
ustawczym na ON lub OFF 

06 Preset Single Register Zapisuje dane w pojedynczy Holding Register 
(słowo 16-bitowe) napędu ustawczego 

07 Read Exception Status patrz załącznik E “Telegramy“ 

08 Diagnose Funkcja podrzędna: 
00 Loopback 
10 Clear Counters and Diagnostic Register 
11 Return Bus Message Count 
12 Return Bus Communication Error Count 
13 Return Bus Exception Error Count 
14 Return Slave Message Count 
15 Return Slave No Response Count 
16 Return Slave NAK Count 

15 Force Multiple Coils Zapisuje dane w kilku następujących po sobie Coils w 
napędzie ustawczym na ON lub OFF 

16 Preset Multiple Registers Zapisuje dane w kilku następujących po sobie Holding 
Registers w napędzie ustawczym 

17 Report Slave ID patrz załącznik E “Telegramy“ 

43 Read Device Identification patrz załącznik E “Telegramy“ 

Zachowanie przy braku 
komunikacji 

Parametry reakcji napędu mogą być określone: 
- Zachowaj pozycję 
- Osiągnij pozycje awaryjną (EMERGENCY) (tylko PROFITRON/HiMod) 
- Zachowaj aktualną wartość procesu (tylko PROFITRON/HiMod z kontrolerem procesu) 
- Idź do ustalonej nastawy procesu (tylko PROFITRON/HiMod z kontrolerem procesu) 
- Wykonaj ostatnie polecenie 

Warunki otoczenia 
Temperatura otoczenia -20 °C do +60 °C 

Stopień ochrony wg EN 60529 Standardowo: IP68  

Odporność na wibracje  Wartość 
przyspieszenia 

Zakres częstotliwości Czas trwania prób 

Germanischer Lloyd 0,7   g 5 ... 200 Hz, w zakresie 
częstotliwości rezonansu 

min. 1,5 h  
w 3 kierunkach 

EN 60068-2-6 2      g 5 ... 500 Hz 
1 oktawa/min. 

20 ruchów 
pojedynczych 
(10 cykli) 
w 3 kierunkach 

Obciążenia wg EN 60068-2-6 do 5 g dla wersji wykonania oddzielnego montażu jednostki 
elektronicznej i przekładniowej na życzenie klienta.  
Napędy ustawcze są wytrzymałe na obciążenia wynikające z wibracji maszynowych w zakresie 
częstotliwości 5...200 Hz do 0,5 g 

 



 

Dane techniczne Modbus RTU
 

Wydanie 08.18 © SIPOS Aktorik GmbH Y070.400/PL 
Zmiany zastrzeżone! Im Erlet 2 • D-90518 Altdorf Strona 5/5 
 www.sipos.de 

3.2 Dane ogólne interfejsu Modbus 

3.2.1 Interfejs Modbus RTU 

 Przyłącze z przewodem miedzianym 1- lub 2-kanałowym (redundancyjne) 

Protokół komunikacyjny Modbus RTU według IEC 61158 oraz IEC 61784 

Topologia sieci Struktura liniowa (BUS). Możliwe jest również wykonanie struktury drzewa. 
Możliwe podłączenia i odłączanie urządzeń w trakcie bieżącego działania. 

Medium transmisyjne Skręcone, ekranowane przewody miedziane dwużyłowe wg IEC 61158 

Interfejsy EIA-485 (RS 485) 

Prędkość transmisji 300, 600, 1.200, 2.400, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 bit/s. 

maks. długość przewodu bez wzmacniacza: 1 200 m 
ze wzmacniaczem: ok. 10 km 

Typy urządzeń - Modbus-Master, np. centralne urządzenia automatyzacyjne jak PLC, PC, itp. 
- Modbus-Slave, np. napędy ustawcze SEVEN, urządzenia wyposażone w  
  binarne i/ lub analogowe wejścia i wyjścia, czujniki. 

Ilość urządzeń 32 urządzenia bez wzmacniacza, ze wzmacniaczem do 247 urządzeń 

Dostęp do magistrali Systemy mono-master: dostęp do urządzeń slave za pomocą pollingu. 

 Przyłącze przez światłowody (LWL) 

Przyłącze światłowodów do wykonania struktur liniowych i gwiaździstych. 

 Szczegóły patrz suplement instrukcji obsługi: „Podłączenie do magistrali światłowodem w topologii linii/gwiazdy“ 
Y070.399/PL. 

3.2.2 Interfejs Modbus TCP/IP (oparty na Modbus RTU) 

Protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP zgodny z IEC 61158 oraz IEC 61784 

Topologia sieci Topologia gwiazdy, protokół punkt-punkt 
Możliwe jest podłączanie i rozłączanie urządzeń bez wpływu na komunikacje pozostałych. 

Medium transmisyjne IEC IEEE 802.3, rekomendowane okablowane: Cat. 6A 

Prędkość transmisji Szybkość transmisji  10/100 Mbit/s  
Niezależne ustawienie możliwej prędkości transmisji (autonegocjacja). 

maks. długość przewodu 100 metrów 
Dostęp do magistrali Model klient-serwer: dostęp do urządzeń slave za pomocą pollingu, 

Konfiguracja adresów IP Poprzez serwer web zintegrowany z siłownikiem (brama RTU<->TCP/IP)  
 
Ustawienia domyślne interfejsu IP:  
 Wybór adresu IP 

 Typ Adresu  stałe IP 
 Stały adres IP 192.168.255.1 
 Maska podsieci 255.255.0.0 
 Brama domyślna 192.168.0.1 

Ustawienia bramy RTU <-> TCP/IP Ustawienia bramy Modbus TCP / IP-RTU można dostosować za pomocą zintegrowanego 
serwera WWW za pośrednictwem przeglądarki. 
 
Login i hasło (domyślne ustawienie fabryczne): admin 
 
W razie potrzeby interfejs IP musi być dostosowany do wymagań sieci Modbus TCP / IP.  
Wszystkie dalsze ustawienia bramki Modbus TCP / IP-RTU (w szczególności numer portu 
502 wymagany do komunikacji za pośrednictwem sieci Industrial Ethernet) są fabrycznie 
ustawione jako domyślne. 

 

 


