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1 Zastosowanie 

Niniejszy suplement do instrukcji obsługi dotyczy napędów z przyłączem światłowodowym w topologii pierścieniowej. 

 
 Przestrzegać odnośnych instrukcji obsługi „Napędów elektrycznych ECOTRON / PROFITRON / HiMod“ i 
instrukcji „Podłączenia PROFIBUS-DP “! 
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2 Dane techniczne 

2.1 Płytka przyłącza światłowodowego 

 Płytka przyłącza światłowodowego do topologii pierścieniowej  

 Typ wtyku światłowodu ST = straight tip (zamknięcie bagnetowe)  

 Typ włókna światłowodowego MM = multi-mode  

 Włókna włókna szklane 62,5 (50)/125 µm, multi-mode  

 Kanały (optyczne) 2x RX (IN)/TX (OUT)  

 

Szybkość transmisji danych maks. 1,5 MBit/s 
automatyczne wykrywanie następujących szybkości transmisji: 9,6 
kBit/s, 19,2 kBit/s, 45,45 kBit/s, 93,75 kBit/s, 187,5 kBit/s, 500 kBit/s, 
1,5 MBit/s 

 

 Rodzaj transmisji półdupleks  

 
Opóźnienie sygnału RS 485 <-> światłowód: < 3 TBit 

TX <-> RX: 11 TBit 
 

 Bilans optyczny 13 dB  

 
Maks. zasięg światłowodu 2500 m  

(tłumienie światłowodu maks. 2,0 dB/km,  
 bez dodatkowych tłumień) 

 

 Długość fali 1310 nm  

 Temperatura robocza -25°C do +50°C  

 
Napięcie zasilania zasilanie wewnętrzne 24 V DC/70 mA przez zasilacz napędu 

ustawczego. 
 

 

Wskaźniki stanu (LED) 2 diody LED do diagnostyki ogólnej: 
 PWR = urządzenie jest gotowe do pracy 

    (zasilanie jest dostępne) 
 ERROR = błąd 

2 diody LED do interfejsu RS 485: 
 RX = bajt odebrany na RS 485 
 STATUS = bajt z błędem formatu odebrany na RS 485 

3 diody LED na każdy kanał: 
 Link/Act = dobry poziom odbioru przy RX. Dane są odbierane 

przez kanał RS 485 
 Limit = krytyczny, ale jeszcze dopuszczalny poziom odbioru 
 Fail = brak albo niewystarczający sygnał na RX  

 

 

Wymagany łącznik światłowodowy 
dla urządzenia master (PLC) 

d-Light, DL485PBR-MM-ST 
SIPOS nr katalogowy: 2SX7100-4LP05 
lub 
firma EKS (www.eks-engel.de), EKS nr katalogowy: 01000 6371-FV 

 

 
 
 

2.2 Typy przewodów przyłącza światłowodowego 

 Kable i przewody wg DIN VDE 0888 część 3   

Włókna włókna szklane 62,5(50)/125 µm, multi-mode, maks. 2500 m 

Współczynnik tłumienia Zalecany:< 2,0 dB/km 

Typ wtyku światłowodu ST = straight tip (zamknięcie bagnetowe) 

  

 
Pod żadnym pozorem nie patrzeć w otwarte końcówki kabli ani przyłącza światłowodowe! 
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3 Przyłącze światłowodowe 

3.1 Podłączanie światłowodów 

Przyłącze światłowodowe znajduje się we wtyku okrągłym światłowodu. Płytka przyłącza jest dostępna po zdjęciu 
pokrywy (zdj. 1, [1]): 

 
1. Poluzować wkręty [2] i zdjąć pokrywę [1]. 

2. Poluzować zaślepki [5]. 

3. Wstawić dławiki kablowe [4] pasujące do 
światłowodów. 

 Przed podłączeniem zmierzyć i odnotować w 
dokumentacji tłumienie światłowodów! 

 Zdjąć płaszcz zewnętrzny na długości ok. 42 cm! 

 
4. Wprowadzić przewody do dławików kablowych 

[4]. 
 

 

 Zdj. 1: Wtyk okrągły do światłowodów 
 
 
 

5.  Podłączanie światłowodów. 

 

 Ułożyć przewody w korpusie przyłącza w układzie 
pierścieniowym, aby uzyskać możliwie duży 
promień gięcia! 

 Podłączyć łącznik wtykowy ST na krzyż; 
patrz rozdział 3.2 „Struktura topologii 
pierścieniowej“! 

 Uważać, aby złącze bagnetowe odpowiednio się 
zablokowało! 

 
 
 
 

 Zdj. 2: Ułożenie przewodów w korpusie przyłącz 
 

 

 
 

 [1] kanał 1 
 [2] kanał 2 
 [3] zabezpieczenie 
  przeciwpyłowe 
 TX wyjście optyczne (OUT) 
 RX wejście optyczne (IN) 

 Zdj. 3: Płytka przyłącza światłowodowego 
 

6. Oczyścić powierzchnie uszczelniające (zdj. 1, [1]) pokrywy i obudowy. 

7. Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający (zdj. 1, [3]) jest w prawidłowym stanie, prawidłowo założyć pierścień. 

8. Nałożyć pokrywę (zdj. 1, [1]) i równomiernie dokręcić wkręty (zdj. 1, [2]) na krzyż. 

9. Dokręcić dławiki kablowe (zdj. 1, [4]). 
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3.2 Struktura topologii pierścieniowej 

 
Zdj.: Budowa pierścienia światłowodowego z łącznikiem światłowodowym i napędami ustawczymi SEVEN 

 
Podłączenie należy wykonać na płytce przyłącza światłowodowego za pomocą bagnetowych złączy wtykowych 
ST w następujący sposób: 

 Wyjście optyczne TX (OUT 2) napęd ustawczy 1  Wejście optyczne RX (IN 1) napęd ustawczy 2 

 Wejście optyczne RX (IN 2) napęd ustawczy 1  Wyjście optyczne TX (OUT 1) napęd ustawczy 2 

 

 

 
 Wymagane jest zachowanie czystości! 

Wniknięcie kurzu może spowodować, że komponenty optyczne nie będą zdatne do użytku. 

 Zabezpieczenia przed wniknięciem kurzu należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed wykonaniem 
podłączeń! 

 Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodów światłowodowych! 
 
 

3.3 Zasilanie elektryczne 

Elektryczny napęd ustawczy wymaga zasalania sieciowego. 

W przypadku awarii zasilania sieciowego płytka przyłącza światłowodowego nie jest zasilana i tym samym sygnał 
światłowodowy nie jest przesyłany. To powoduje podzielenie pierścienia na dwie linie. W przypadku zaniku 
zasilania tylko w jednym napędzie, wszystkie kolejne są dostępne za pośrednictwem światłowodu. 

 Aby w przypadku zaniku zasilania sieciowego zapewnić dostępność wszystkich napędów przez 
światłowód, napęd ustawczy musi być zasilany zewnętrznie napięciem 24V DC! 
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4 Diagnostyka 
 

Na płytce przyłącza światłowodowego znajduje się układ nadzorujący sygnał wejściowy światłowodu. 

W warunkach prawidłowego działania są odbierane sygnały z RX (kanał 1) i RX (kanał 2), nawet jeśli nie jest 
podłączone żadne urządzenie nadrzędne (PLC). 

Jeśli na wejściach RX (kanał 1) lub RX (kanał 2), nie jest odbierany sygnał, na wyświetlaczu napędu ustawczego 
pojawia się usterka „Brak sygnału ze światłowodu“. Informację tę można odczytać przez PROFIBUS wzgl. 
sygnalizowana jest ona diodami LED na płytce przyłącza światłowodowego. 

Umożliwia to rozpoznanie przerwania przewodu i określenie miejsca przerwania. 

 
 
 

4.1 Wskaźniki optyczne na płytce przyłącza światłowodowego 

 

 

 

 

 

 Wskaźniki LED   

 Oznaczenie Kolor Funkcja  

 PWR  zielona urządzenie jest gotowe do pracy (zasilanie jest dostępne)  

 ERROR  czerwona błąd zbiorczy światłowodu:  
wskaźnik jest aktywny, jeżeli jedna z diod „Fail“ albo „Limit“ świeci lub w 
przypadku zakłóceń wewnętrznego połączenia RS 485. 

 

 RX  zielona bajt odebrany na RS 485  

 STATUS  czerwona bajt z błędem formatu odebrany na RS 485  

 każdorazowo na kanał 1 i kanał 2:  

 Link/Act  zielona świeci, dioda LED „Limit“ jest wyłączona:  
dobry poziom odbioru na RX; 
miga, jeżeli na RX są pobierane dane. 

 

 Limit  żółta świeci wraz z diodą LED „Link/Act“: 
osiągnięta rezerwa systemu (krytyczny, ale jeszcze dopuszczalny 
poziom odbioru) 

 

 Fail  czerwona zakłócenie optycznego sygnału odbiorczego 
(brak albo niewystarczający poziom odbioru na RX) 
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4.2 Telegram PROFIBUS 

Zakłócenie „Brak sygnału z światłowodu“ jest sygnalizowane w komunikacie zakłócenia 2 bit 8. 

Nr. par. Wartość Nazwa parametru 
Typ 

parametru 

  HiMod 
ECOTRON PROFITRON 

2S.70 
2S.73 

2S.75 
2S.70 
2S.73 

2S.75 
2S.78 

71 Zgłoszenie usterki 2 Unsigned16 r r r r 
 Bit 0 Wejście analogowe AI2 I > 21 mA lub I < 3,6 mA (live zero) 

     

 Bit 1 Wejście analogowe AI1 I > 21 mA lub I < 3,6 mA (live zero) 

 Bit 2 Uszkodzenie wyjścia analogowego AO1 

 Bit 4 Brak komunikacji z magistralą kanał 1 i 2  

 Bit 5 Zablokowany w ruchu 

 Bit 6 Błąd czasu przesterowania 

 Bit 7 Zbyt wysoka temperatura silnika  

 Bit 8 Brak sygnału z światłowodu 

 Bit 9 Błąd bluetooth      

 Bit 10 Błąd temperatury elektroniki      

 Bit 11 Brak sygnału bezinwazyjnego enkodera pozycji       

 Bit 12 Brak komunikacji bezinwazyjnego enkodera pozycji       

 Bit 14 Brak sygnału czujnika postoju      

 
Informacje te można odczytać w cyklicznym telegramie PPO2 w Word PZD 5. 
PZD 5 zawiera standardowo komunikat zakłócenia 2. 

 

Poprzez połączenie DP-V1 można odczytać komunikat zakłócenia poprzez gniazdo 1 indeks 20. 

Bajt.Bit  Nazwa parametru Type 

  HiMod 
ECOTRON PROFITRON 

2S.70 
2S.73 

2S.75 
2S.70 
2S.73 

2S.75 
2S.78 

0.0  Uruchomienie korby ręcznej/ pokrętła Bit r r r r 
…   

24.0  Brak sygnału z światłowodów 

Wyciąg z obłożenia gniazda 1 indeks 20. 

 


