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1 Предговор 
Описаният хардуер и софтуер са разработки на KEB Automation KG. 
Приложените документи съответстват на условията, валидни при печат. 
Отпечатване, грешки и технически промени са със запазени права.. 

1.1 Сигнални думи и символи 
Някои операции могат да причинят опасност по време на инсталирането, работата 
или след това. Вижте информацията за безопасност в документацията за тези операции. 
Защитните знаци са разположени на устройството или на машината. Предупреждението 
съдържа сигнални думи, които са обяснени в следната таблица: 

 DANGER   ►  Опасна ситуация, която може да причини смърт или сериозно 
нараняване в случай на неспазване на настоящата инструкция 
за безопасност.

 
  

 WARNING   ►  Опасна ситуация, която може да причини смърт или сериозно 
нараняване в случай на неспазване на настоящата инструкция 
за безопасност.

. 
  

 CAUTION   ►  Опасна ситуация, която може да причини леки наранявания 
в случай на неспазване на настоящата инструкция за безопасност.

  

ATTENTION   ►  Ситуация, която може да причини имуществени щети в случай 
на неспазване.. 

  

 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
Използва се, когато валидността на изявленията е предмет на определени условия 
или резултатът е ограничен до определен диапазон на валидност. 

 

i   ►  Използва се, когато резултатът ще бъде по-добър, по-икономичен 
или безпроблемен, като следвате тези процедури. 

1.2 Още символи 
 ►    Тази стрелка стартира стъпка на действие

• / - Изброенията са маркирани с точки или отстъпи

=> Препратка към друга глава или друга страница  

 

Бележка към допълнителна документация 

Търсене на документи на www.keb.de 

 

 

http://www.keb.de/


Закони и насоки  
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1.3 Закони и насоки  
KEB Automation KG потвърждава с маркировката CE и ЕО декларацията за съответствие, 
че нашето устройство отговаря на основните изисквания за безопасност.

 
 

Маркировката „CE“ е разположена на табелката с име. Декларацията на ЕО за 
съответствие може да бъде изтеглена при поискване чрез нашия уебсайт. 
Допълнителна информация е предоставена в глава "Сертифициране".

 
 

1.4 Гаранция 
Гаранцията за дизайн, материал или изработка за придобитото устройство е дадена 
в настоящите условия.

 

Тук ще намерите нашите общи условия и правила. 

Правила и условия  

 

Допълнителни споразумения или спецификации изискват писмено потвърждение. 

1.5 Поддържа 
Поради множеството приложения не всеки случай може да се вземе предвид. 
Ако се нуждаете от допълнителна информация или ако възникнат проблеми, 
които не се обработват подробно в документацията, можете да поискате 
необходимата информация чрез местната KEB Automation KG агенция. 

Използването на нашите устройства в целевите продукти е извън нашия контрол 
и следователно изключителната отговорност е на производителя на машината, 
системния интегратор или клиента.

e 

 
Информацията, съдържаща се в техническата документация, както и всички специфични 
за потребителя съвети в писмено вид и чрез тестове, са направени според нашите 
знания и информация за приложението. Те обаче се считат само за информация без 
отговорност. Това се отнася и за всяко нарушение на правата върху индустриалната 
собственост на трета страна.

 

 

Изборът на нашите устройства с оглед на тяхната пригодност за предвидената употреба 
трябва да се извършва по принцип от потребителя.

 
 

Тестовете могат да се правят само от производителя на машината в комбинация 
с приложението. Те трябва да се повторят, дори ако са променени само части от 
хардуер, софтуер или настройка на устройството.  

1.6 Авторско право 
Клиентът може да използва инструкциите за употреба, както и други документи или 
части от него за вътрешни цели. Авторските права са собственост на KEB Automation KG 
и остават валидни в своята цялост. 

Други словни марки или / и лога са търговски марки (™) или регистрирани търговски марки (®) 
на съответните им собственици и са посочени в бележката под линия при първото появяване. 

1.7 Лицензионно споразумение 
Условията за използване на KEB Software са изброени в 
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОГОВОР ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ 
НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ (EULA).

 

 

https://www.keb.de/terms-and-conditions
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Тук ще намерите настоящия ни EULA 

EULA  

 

 
 

1.8 Термини / определения 
Download  Прехвърляне / запис на данни от COMBIVIS към KEB устройството 
 
Upload Прехвърляне / четене на данни от KEB устройството към COMBIVIS  
 
Configuration-ID (cfg)  Всеки тип устройство, версия на фърмуера, бързият режим получава уникален 

идентификатор (номер). Въз основа на това COMBIVIS може да идентифицира 
устройството и да избере и покаже правилното описание на параметъра. 

 
 

https://www.keb.de/fileadmin/AGB/2018_04_25_KEB_EULA_EN.pdf
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2 Преглед  

2.1 Свойства  
 ●     Базирана на платформата за автоматизация CODESYS от 3S-Smart Software Solutions GmbH и 

       Microsoft .NET-Framework 
 ●     История за програмни грешки и съобщения 
 ●     Интегрирани асистенти за стартиране (съветници) 

●      Интегрирана база данни с документи на KEB 
●      Интегриран конфигуратор на устройства 
●      Интегрирано определяне на енергийната ефективност на KEB COMBIVERT 
●      Интегриран редактор за безопасност за безопасна комуникация с модулите за безопасност на KEB 
●      16-канален осцилоскоп 
●      Последователна комуникация чрез протокол DIN 66019II (сериен или USB) или TCP / IP 
●      IP адресиране за няколко устройства 
●      Автоматично откриване на USB-конвертори 
●      Паралелно търсене на няколко серийни интерфейса 
●      Услуга HSP-5 чрез сериен преобразувател KEB-USB или порт разширител на KEB  
●      Update function via Internet  
●      Може да се използва паралелно с COMBIVIS 5, но без сервиз на същия COM-порт 
●      Конфиг.-идентификатори, налични за поколение 5 (F5 / B6 / G6) и поколение 6 (F6 / H6 / C6 / F6 / P6 / 

S6 / T6)
 

●     
 

По-стари устройства като COMBIVERT 51 до 58 / F0 до F4 не се поддържат!
 

●      Без визуализация на менюто с параметри на оператора на F5 Devicenet и ранни оператори InterBus 
и CAN (отделно меню на оператора в CV5)

    
  

 
Подобрения на версия 6.5.0.com, сравнена с версия 6.4.0, наред с другите: 
 

●      Конфигуратор: подобрени избираеми продукти като COMBIVERT F6 и безопасен PLC 
●      Съветник за управление на настройки 
●      Нов диалог за свързване с устройство със сканиране 
●      Нов интегриран PDF Viewer 
●      Plugin за определяне на енергийната ефективност на KEB COMBIVERT  
●      Времева маркировка за изтегляне / качване на списъка с параметри 
●      Експорт на списъци с параметри директно от навигатор 
●      Експорт на списък с параметри към TWINCAT 
●      Одобрение на редактора за безопасност на KEB за Windows 10 
●      Подобрен избор на тип за откриване на температура в съветника (например PT1000) 
●      Редактор на безопасността: Избор на избрани качени грешки 
●      Въвеждане на скрита парола на устройството чрез „икона на клавиш“ 
●      Отстраняване на грешки при проблеми с инсталацията 
●      Списък с подобрения на файлове, които могат да бъдат освежени чрез актуализация  

 
Поправени грешки във версия 6.4.0 
• Конфликти в съветника на Testrun при смяна на профила на задвижването  
• Двойно показване на имена на файлове в базата данни на документи. 
• Отстраняване на грешки при проблеми с инсталацията 
• Отварянето на списъка с параметри cvxpy директно от имейл не работи 
• Подобрено именуване на полета за въвеждане в прозореца за регистрация 
 
За повече информация вижте Информация излизане в менюто "Помощ" -"Показване на бележки по версията" 
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2.2 Типове 
 ●   Версия за параметризация „COMBIVIS 6“ (издание на това ръководство)
o За параметризиране и анализ на KEB COMBIVERT
o Безплатно изтегляне 
o Добре дошли в регистрацията (от съществено значение за използването на база данни 

с документи) 
●   Версия за програмиране “COMBIVIS studio 6” 

o Допълнително:
▪   SPS програмиране в IEC 61131-3 (контролери C6)
▪   Конфигурация на шината (например EtherCAT, CAN, Profibus, ...)
▪   Конфигурация на отдалечен I / So
▪   Други допълнителни компоненти

o Изисква се лицензиране срещу заплащане
o Безплатна Демо версия за ограничено време

 
 ●   Визуализационна платформа “COMBIVIS studio HMI” 
o Редактор с пълна SCADA функционалност
o Широка графична библиотека и набор с инструменти с персонализирани контролни елементи 
o Лесен обмен на данни между COMBIVIS studio 6 и проекта
o Изисква се заплащане за лицензиране
o Безплатна Демо версия за ограничено време

 
●   Дистанционна поддръжка с “COMBIVIS connect” 

o Мониторинг, актуализация и поддръжка на проекти чрез система "от край до край" -VPN
o Позволява директна глобална поддръжка на KEB устройства
o Безплатен достъп контролния център 
o Изисква еднократно лицензиране на фирмен домейн

 
За допълнителна информация, моля свържете се с KEB.
 

2.3 Системни изисквания
Минимално оборудване за по-малки проекти:
 

●   Microsoft-Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10, всеки в 32-битова или 64-битова версия
●   Microsoft .NET Framework версия 4.7.2 (ще бъде инсталиран, ако липсва)
●   2 GHz процесор 
●   2 GB RAM (препоръчва се 4 GB) 
●   2,5 GB свободно пространство на твърдия диск
●   Разделителна способност на екрана мин. 1024 х 768 
●   Размер на дисплея 100% или 125% (150% с ограничения)

 
За редактора на модула за безопасност в COMBIVIS от версия 6.5.0 (конфигурация / параметризация на 
модулите за безопасност в COMBIVERT F6, S6 и H6)                         са валидни и други изисквания:(виж глава 14)

●   Редакторът на модула за безопасност изисква операционна система Microsoft Windows 7, 
      Windows 8 / 8.1 или Windows 10.
●   Текущият сервизен пакет трябва да бъде инсталиран. 
●   Езикът трябва да е английски или немски.

Системните изисквания за COMBIVIS studio 6 Editor за безопасност (Програмиране на KEB Safety PLC 
и Safety I / O модули) могат да бъдат намерени в настоящото ръководство. Достъпът е чрез лентата 
от менюто: „Помощ“ → „Показване на ръководство за безопасност “.
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2.4 Информация за версията 
Информацията за версията се показва на началната страница, а също от меню: „Помощ“ → „Относно…“. 
 

 
 

Версия на COMBIVIS 6: 
 напр. 6.5.0  

Версия на базисния CODESYS-софтуер:
3.5.12.60  
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2.5 Интерфейси хардуер 

2.5.1 Свързване на COMBIVERT F5. 

 
 
Забележка1): След като изключите оператора от устройството, скоростта на предаване на вътрешния 
интерфейс на HSP5 на устройството трябва да бъде нулирана до 38400 baud чрез рестартиране на F5 
(или зададено ръчно по параметър Sy11 до 38,4 kBaud). Връзката HSP5-оператор работи с 250kBaud, 
което е твърде много за компютъра.
Свързването е възможно и от KEB Port Expander (вижте глава  2.6.4 Port Expander) 
 
COMBIVIS 6 може да се използва от Ethernet над Profinet в свободния порт на оператора Profinet.. 
Моля, вижте FAQ-документи за инструкции.
 

Чрез използване на интерфейс оператор
( No. 00F5060 - 2000)

  

KEB - USB сериен конвертор  

No. 0058060 - 0040  

или: 
RS - 232 кабел PC /  оператор
No. 0058025 - 001D  HSP5 интерфейс за 

диагностика 
X6B при операторите с полева
шина и интерфейс оператори
сериен USB конвертор
Кат. No. 00.58.060-0040
+
HSP5-адаптер D-SUB
9-пинов конектор/ RJ45
Кат. No.: 00.F5.0C0-0020

 
 

 
 

 
 

 
 

Възможно е и свързване посредством TCP/IP-оператор 
Кат. No.: 00.F5.060-8000

HSP-5 интерфейс D-SUB 9-пинов конектор X4A: 
сериен USB конвертор Кат. No. 00.58.060 - 0040 note1)  

свързване към D-SUB 9-пинов конектор X6C: 
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2.5.2 Свързване на COMBIVERT B6. 

 
 

2.5.3 Свързване на COMBIVERT G6. 

 
 

HSP5 интерфейс за диагностика X6B 
 
Свързване чрез: USB - сериен конвертор 
Кат. No. 0058060 - 0040  
+  
HSP5 - адаптер D - SUB 9 пина/ RJ45  
Кат.No. 00F50C0 - 0020  
 
Или KEB Port Expander, виж   2.6.4 Port Expander

 

Свързване към D - SUB 9 пина X4A  
Протокол DIN 66019II:  
 
KEB - USB - сериен конвертор, Кат.No. 0058060 - 0040  
Или: 
RS - 232 кабел PC / оператор  
Кат. No. 0058025 - 001D  
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2.5.4 Свързване на COMBIVERT H6

 
 
Достъп до устройствата за задвижване също чрез управляващото устройство от TCP/IP UDP  
 

2.5.5 Свързване на COMBIVERT P6

 
 

Директно свързване към серийния
порт D - SUB 9 пина протокол DIN 
66019II:  
RS - 232 кабел PC / оператор  
Кат. No. 0058025 - 001D  
или: 
KEB - USB сериен конвертор  
Кат. No. 0058060 - 0040  

Интрфейс X6A:  
Директно свързване към серийния порт 
D - SUB 9 пина протокол DIN 66019II:  
KEB - USB сериен конвертор  
Кат. No. 0058060 - 0040  
или 
RS - 232 кабел PC /  оператор  
Кат. No. 0058025 - 001D  
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2.5.6 Свързване на  COMBIVERT F6

 
 

 

Директно свързване към серийния D SUB 9 пина pole 
протокол DIN 66019II:  
KEB USB сериен конвертор  
Кат. No. 0058060 - 0040  
или 
RS - 232 кабел PC / оператор  
Кат. No. 0058025 - 001D  

Чрез оператора:  
LAN интерфеис : Кат. No. 00F6P00 - 2000  
USB - B интерфеис : Кат. No. 00F6P00 - 3000  

Монтаж на оператора  
интерфейс X4A: 
Директно свързване към серийния D-SUB 9 пина
протокол DIN 66019II:  
KEB USB сериен конвертор  
Кат. No. 0058060 - 0040  
или 
RS - 232 кабел PC / оператор  
Кат. No. 0058025 - 001D  
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Подключващ се оператор с LAN интерфейс  Кат.No . 00F6P00-2000 
 

 
 
Подключващ се оператор с USB интерфейс    Кат.No . 00F6P00-3000: 
 

 
 
 
Операторът F6 може да се използва и в COMBIVERT S6 и H6. Добър екраниран D-sub 9-полюсен 
удължителен кабел може да се използва за свързване на оператора със серийния интерфейс 
DIN 66019 на COMBIVERT S6 / H6.

 
 

LAN интерфейсен кабел 
IP адресът трябва да бъде коригиран в параме-
тър Fb01 от клавиатурата. Вижте ръководството за устройството. 

USB A - B кабел  
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2.5.7 Свързване на COMBIVERT S6 

 
 

2.5.8 Свързване към COMBIVERT T6

 
 

2.6 Аксесоари  

2.6.1 DIN 66019II - RS-232 кабел, PC /  Оператор 
Кат. No. 0058025-001D 

Директно свързване към серийния порт- SUB 9 пина
протокол DIN 66019II:  
KEB USB сериен конвертор  
Part No. 0058060 - 0040  
или 
RS - 232 кабел PC / оператор  
Кат. No. 0058025 - 001D  

Свързване чрез LAN интерфейс по стандарт
LAN кабел  
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2.6.2 KEB-USB-Сериен конвертор 
Кат. No. 0058060-0040 
 
Преобразува USB в сериен DIN 66019 II и HSP5 D-SUB 9-полюсен 
 

 
 ●   USB-сериалният конвертор представлява виртуален COM интерфейс

 ●   Това не е обикновен USB сериен конвертор, тъй като серийният протокол не се прехвърля напълно
 ●   От страната на USB винаги работи DIN 66019 II

 ●   Възможна е връзка на няколко USB-серийни преобразувателя, всеки от които е със сериен или 
      HSP5 блок
●   И двата интерфейса са разделени с потенциал 
●   Не е необходимо външно захранване  
●   9-полюсните серийни странични порта са със автоматично разпознаване: 
●   DIN66019 на базата на RS 232  
●   HSP5 (TTL ниво)  
●   38.4 kBaud трябва да се използва като скорост на предаване 
●   Макс. скоростта на предаване е 115,2 kBaud 

Корпус (PE)  

D- Sub 9 - пина женски D- Sub 9 - пина мъжки 

H6 / G6 / S6 / F6 / P6 / 
F5 - Интерфейсен оператор PC  
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●   Няма поддръжка за автоматично регулиране на скоростта на предаване 
●   Скоростта на предаване може да се регулира с COMBIVIS 6 
●   Не може да се използва за мигащ фърмуер 

 
Файлова транспортна програма FTP / Drive Storage  
 
Прехвърляне на списъци чрез                              или съхранение на устройството на съветника 
до COMBIVERT F6 / S6 е възможно от Версия V2.4

17.2 FTP Program 
 

Съответстващите USB преобразуватели са подписани с „FTP готов“. 
 

 
 
Инсталиране на драйвери
 
Докато инсталирате COMBIVIS 6 на Windows 7, 8 или 10, драйверът за KEB USB конвертор ще бъде 
автоматично блокиран. Ако това не се иска, той може да бъде деактивиран при настройка:
 

 
 
Подписаният драйвер „kebcdc.inf“ може да бъде намерен в инсталационната папка 
COMBIVIS 6 „C: \ Programs \ KEB \ COMBIVIS_6 \ Drivers“.
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При някои версии на Windows7 драйвер на STMicroelectronics се инсталира автоматично. Това може да се 
използва с COMBIVIS 6 без ограничения. Но името „KEB устройство“ не е посочено в „W7-контролния панел“. 
За това драйверът KEB трябва да бъде инсталиран ръчно.

 
 

 KEB-USB конвертор 0058060-0020 вече не се произвежда. Той има основно същите свойства, но няма 
потенциално разделяне. Поради проблеми с транспортирането на данни това не трябва да се използва 
в COMBIVERT F6 / S6. 
Моля, обърнете внимание на COMBIVERT F5 / B6 на HSP5 интерфейс: 
 Адресите на възлите не са посочени в HSP5 интерфейс на USB-сериен конвертор. Така COMBIVIS 6 
ще намери устройство на всеки сканиран адрес! 
Например: При сканиране на адреси 0 и 1 едно и също устройство ще бъде намерено и включено два пъти, 
независимо кой точен адрес на възел е коригиран.
Така че, потърсете връзка чрез HSP5 само на един адрес! 
 

 
 

2.6.3 HSP5 -  адаптер 
 D-SUB 9-пина / RJ45 
 Кат.No. 00F50C0 -0020 
 
Използване за оператори с полеви шини COMBIVERT B6 и F5 (HSP5) само с 
KEB-USB-сериен преобразувател! 
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2.6.4 Порт разширител 
 Ethernet / USB – HSP5 конвертор 
 Кат.  No. 00F5025-0080 
 
Разширителят на портове е комуникационен шлюз с Ethernet и USB интерфейс и 4 HSP5 / 485 интерфейса 
за свързване към управляващи контролери или оператори на KEB COMBIVERT. 
С разширителя на порт могат да бъдат адресирани до 4 устройства с интерфейс HSP5 с COMBIVIS 6, 
тъй като разширителят на порт може да преобразува HSP5 протокола в DIN66019.

 
 

 
Подробно описание на опции за свързване:  
 
Към входна страна: 

●    USB на USB-B интерфейс
●    Ethernet: 

o ARP  Отговор на протокол за резолюция на адрес 
o ICMP  Echo Response (Ping) 
o TCP/IP  DIN66019II, Modbus/TCP, Http 
o TCP/UDP DIN66019II, Modbus/TCP 
o DHCP  Отговор на BootP, превключваем 

Към изходна страна: 
●   На всеки от 4-те изходни интерфейса устройство HSP5 (F5 контролна платка (X4A) директен / 
F5 шина оператор / B6) 
●   Порт 4 (X4D) може алтернативно да бъде настроен на шина RS485 DIN66019II, така че теоретично 
до 235 участници могат да се свържат със сериен интерфейс DIN 66019 II. 
(F5-интерфейсен оператор / G6 / H6 / P6 / F6 / S6)

 

Захранването се осъшествява от външно 24V захранване или чрез USB кабел.
 

Порт Expander може да се управлява локално на масата или да се монтира на DIN шина 
в контролния шкаф.

 
 

Артикули:
 

 
Каталожен номер Наименование Характеристики 

00F5025-1080 PORT EXPANDER компл. с USB A -B, Кабел -4025 и HSP5 адаптер - 0020

00F5025-0080 PORT EXPANDER  USB-, Ethernet-, 4x HSP5-интерфейс, външно 24V 
00F50C4-1010 USB- кабел USB A-B, 4-pol. , l = 1 m 
00F50C0-4010 Кабел RS 485/ HSP5 Свързване RJ 45 – D-SUB 9,  l = 1 m  
00F50C0-4020 Кабел RS 485/ HSP5 Свързване RJ 45 – D-SUB 9,  l = 2 m  
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00F50C0-4025 Кабел RS 485/ HSP5 Свързване RJ 45 – D-SUB 9,  l = 2,5 m  
00F50C0-4050 Кабел RS 485/ HSP5 Свързване RJ 45 – D-SUB 9,  l = 5 m  
00F50C0-0020 Адаптор пол. шина HSP5 D-SUB 9 / Western 400 mm 

00F50C0-0021 Кабел RS 485/ DIN 
66019II Свързване RJ 45 – D-SUB 9,  l = 2,5 m 

 
Евтиният стартов комплект Кат. № 00F5025-1080 съдържа:  
 

 Кол. Каталожен номер Наименование Характеристики 
1x 00F5025-0080 PORT EXPANDER  USB-, Ethernet-, 4x HSP5-Schnittst., ext. 24V 
1x 00F50C4-1010 USB - Кабел  USB A-B, 4-pol. , l = 1 m 
1x 00F50C0-4025 Кабел RS 485/ HSP5 Свързване RJ 45 – D-SUB 9,  l = 2,5 m  
1x 00F50C0-0020 Адаптор пол. шина HSP5 D-SUB 9 / Western 400 mm 
 

 
 
Примери за свързване: 
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Част № 00F50C0-4025 за кабел може да бъде включен директно в гнездото Sub-D9-pol HSP5 на F5, 
вместо в оператора.  
 
Допълнителна информация можете да намерите в ръководството. Моля, потърсете "00F5025-0080" или 
"Port Expander" на началната страница на KEB

. 
www.keb.de. 

 
За търсене на устройствата адресите на възлите 0 до 5 трябва да бъдат коригирани 
(възел 0 = Port Expander, възел 1-4 = HSP5 портове X4A - X4D).

Инсталиране на драйвери 
Ще намерите USB драйвер „FTDI USB сериен конвертор“ в инсталационната папка 
COMBIVIS 6 C: \ Програми \ KEB \ COMBIVIS 6 \ Драйвери “(моля, разопаковайте преди инсталирането). 

2.7 Безшумна инсталация 
Настройката на COMBIVIS 6 е създадена от инсталатора на „INNO Setup“. Файлът за настройка може да се 
изпълнява и в безшумен режим. Повече информация ще намерите тук:
http://www.jrsoftware.org/ishelp/index.php?topic=setupcmdline  

Кабел RS 485 / DIN 66019II  
Кат.No. 00F50C  0- 0021 

Кабел HSP5  
Кат. No. 00F50C0 - 4025  

Адаптор пол. шина HSP5  
Кат. No.  00F50C0 - 0020  

Разширител на комун. порт до серийния
DIN 66019II (само порт 4)  
Тип G6, F6, S6, H6 и P6 

Разширител на комуникационен порт до
HSP5 (порт 1 - 4)   Тип F5 и B6  

Порт разширител 
Кат. No. 00F5025 - 0080  

http://www.keb.de/
http://www.jrsoftware.org/ishelp/index.php?topic=setupcmdline
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3 Пускане в действие 
Работата с KEB устройство в COMBIVIS 6 изисква винаги генериране на нов проект или стартиране на 
съществуващ проект. 
 
Настройката на комуникацията с устройството може да се извърши 

●   Чрез задаване на нов проект и асистент на проекта (виж глава 3.1) 
●   Или директно чрез сканиране на интерфейси (виж глава3.2) 
●   Или настройка на комуникационни стойности директно на известния хардуер (виж глава  3.3) 
●   Накрая и двата временни проекта се генерират на заден план. Може да бъде запазен по-късно 
     от меню „Файл“ → „Запазване на проекта като…“ 

 
Ако в KEB COMBIVERT може да бъде зареден само съществуващ списък с параметри, функцията 
„Изтегляне на списък с параметри“ на началната страница може да се използва (

 
виж глава  3. .6). 

 
 
В основните настройки на COMBIVIS ще намерите началната страница след стартиране на COMBIVIS 
 

 
 
На началната страница са поставени някои бутони за директна връзка. 
 

 
 
 
Последни проекти: 

С иконата   
началната страница 
може да се активира отново 
по всяко време

 

Чрез издърпване на курсора 
на мишката върху бутон се 
показва описанието на функ-
цията  
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3.1 Стартиране с асистент на проекта 

3.1.1 Стартиране на асистент на проект 
Автоматичният съветник на проекта (асистент) отваря нов проект, управлява предварително зададено 
търсене за свързващи устройства и интегрира разположените устройства в проекта. 
След въвеждане на „Нов проект“ ще се покаже прозорецът „помощник на проекта“ / „празен проект“. 

Като алтернатива може да бъде отворен един от последните използвани проекти. 
 
 

 
 
Чрез избор "Празен проект" търсенето / интегрирането на устройства трябва да се извърши ръчно. 
Иконата “Конфигурация” отваря конфигурацията на системата KEB 
Иконата “KEB device scan” отваря прозореца за сканиране на устройството  (виж 3.1.2 Scan for devices ) 
 

С вертикалният маркер проектите могат да бъдат 
фиксирани в позицията в списъка. С „кръст“ името 
може да бъде изтрито от списъка. 

Чрез „Нов проект“ се генерира 
проект и стартира помощникът 
на проекта  
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Сканирането се стартира автоматично в зависимост от предварителната конфигурация. 
 

 
 
Моля, обърнете внимание: Контролерът на устройство, свързан с RS485, трябва да има различни 
адреси на възлите!

  
 
Обяснението на функциите на прозореца можете да намерите в гл.3.1.3 Търсене на устройства  -  ръчно 
 
Ако се намерят устройства, моля вижте 4 Редактор на устройство 
 
Ако не се намери устройство, моля променете корекциите, вижте 3.1.   Търсене на устройства - ръчно3   
 

Въвеждане на името и 
мястото за съхранение 
на проекта 

Стартиране или прекъсване -
Настройките могат да бъдат 
променени и пренастроени.
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3.1.2 Стартиране с празен проект 

 
 
С празен проект е възможно да започнете специфично сканиране със свързани устройства или без 
свързани устройства, те могат да бъдат интегрирани ръчно. 
 

3.1.3 Търсене на устройства - ръчно  
Отворете празен проект - или от съществуващ проект - щракнете върху: 
Лента с менюто „Проект“ → „Сканиране на KEB устройство“ 
 

 
 
Или по друг начин: Кликнете върху бутона „Сканиране на KEB устройство“ в лентата с инструменти. 
 

Започнете с празен проект  
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Изпълнението на сканирането може да се контролира в прозореца „Сканиране на KEB устройство“. 
Различните от стандартната настройка, други COM-интерфейси, адреси, скорости на предаване или 
IP-адреси могат да бъдат сканирани временно. 
 

 
 
Ако търсите чрез KEB USB сериен конвертор при F5 / B6 (HSP5 протокол), моля, прочетете бележките в
2.6.2 KEB USB- сериен конвертор !
 

С известни комуникационни данни устройство може да бъде настроено директно без търсене вижте
3.2 Директно сканиране за устройства  
 

3.1.4 Стартиране офлайн (без устройство) 
Ако COMBIVIS 6 се отвори без свързано устройство, то трябва да се добави ръчно. Така например списък 
с параметри може да бъде генериран ръчно офлайн. 
 

Съхраняване на текущата 
настройка по подразбиране 

СТОП търсене  

Изберете устройства
които трябва да 
добавите  

СТАРТ търсене  

Добавяне на разпознати 
устройства към активния 
проект  

Област - сканиране 
TCP/IP  

Област на сканиране 
за COM-интерфейс 
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●   Отворете празен проект
 ●   Щракнете върху левия бутон на мишката върху бутона на лентата с инструменти: 

„Добавяне на ново KEB устройство към проекта“  
 

 
 

Изберете “O�ine”: 
 

 
 
За помощ за настройката на правилната група устройства списък с обзор за COMBIVERT F5 и G6 
може да бъде намерен в: Меню „Помощ“ → „Покажи COMBIVIS 6„ Често задавани въпроси “-Документи“ → 
„COMBIVIS 6“ → „CV6 FAQ0005 F5 G6 Кратки имена режими на работа ”.

Попълнете името на устройството, което трябва да добавите. 
 

 
 
Името на устройството не трябва да започва с символ (0… .9)! CV6 задава автоматично подчертаване 
пред символа..  
 
Офлайн устройството ще бъде добавено и прозорецът „редактор на устройства“ ще се отвори. 
 → Продължете в глава 4 Редактор на устройство 
 

3.2 Директно сканиране за устройства в интерфейси 
С помощта на бутона „Сканиране за устройства“ се генерира временен проект и се отваря прозорец 
със свойства на сканиране. 
 

Изберете група устройство и тип 
съответно устройство Con�g-ID 
 
Ако е необходимо, изберете също 
оператор или тип управление (G6)  
 
Въведете::  
“Add device”  
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Намерените устройства ще се отворят в прозореца на навигатора. 
 

3.3 Директно свързване с устройството (Добавяне на устройство)  
С помощта на бутона „Свързване към устройството“ се генерира временен проект и се отваря прозорец със 
свойства на интерфейсите. 
В случай на онлайн връзка, след настройване на данните за връзката се извършва сканиране и намерените 
KEB устройства се показват незабавно. 
Тъй като COMBIVIS знае всички параметри на всички KEB устройства от тип F5, едно устройство може да 
бъде създадено и „виртуално“. 

Чрез „Сканиране за устройства“ 
се генерира временен проект 
и асистентът за сканиране 
стартира  

Съхраняване на текущата
настройка по подразбиране 

СТОП търсене  

Изберете устройства
които трябва да
добавите

СТАРТ търсене  

Добавяне на разпознати
устройства към активния
проект  

Област на сканиране 
Ethernet интерфейси 

Област на сканиране
серийни интерфейси
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При свързване чрез UD / IP (Ethernet): 
 Прозорецът показва поле за въвеждане на IP адреса. В същото време се извършва мрежово сканиране 
и са изброени намерените устройства. Портът по подразбиране и адресът на възела се откриват 
автоматично.

 
 

Устройствата, намерени чрез IP адреса, са изброени по-долу и могат да бъдат добавени към проекта. 
 

 
 
Забележка: С KEB Port Expander Part No. 00F5025-0080, автоматичното търсене ще намери устройствата 
на всеки сканиран порт (8000 и 8001) и ще ги изброява два пъти. Моля, задайте фиксиран порт тук.

 
 

 
При комуникация чрез сериен порт или USB: 

Чрез”Сканиране на устройства”
се генерира временен проект
и асисстентът за сканиране
се стартира  

По IP адрес намерени устройства:
 

 
Въведете: „Добав. на устройство“ 
- добавя това устройство към 
проекта и прозорецът остава 
отворен

 

 
 
„Добавете всички устройства и 
затворете“   

Настройка на комуник.данни 
IP адреси  

Открити устройстава в мрежата 
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Офлайн (виртуално устройство): 
 
С „Офлайн“ устройството може да бъде избрано ръчно въз основа на типа / версията на фърмуера 
или с известен конфигурационен идентификатор.

 
 
Намерените устройства ще се отворят в прозореца на навигатора. 
 

3.4 Отваряне на съществуващ проект 
В началната страница: 
 

Въведете: „Add device“ - добавя 
това устройство към проекта и 
прозорецът остава отворен
„Add all device and close“ 
- Прозорецът се затваря

 

 

  

Задайте данни за комуникация
Открити са предложени USB 
връзки. Задайте скорост на 
предаване ръчно

 

 

„Тест за комуникация“ - 
преминава през всяка промяна 
в настройките веднъж. 
Намерените устройства са 
изброени веднага.

 

 

Изберете групата устройства и тип 
съответно Con�g-ID на устройството 
 

Ако е необходимо, изберете също 
оператор или тип управление (G6)

  
 
Въведете::  
“Add device”  
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или: 

 
 
След отваряне на съществуващ проект без свързани устройства: При запазване на проекта състоянието 
на устройствата ще остане.

  
. 

 

3.5 Навигатор 
Прозорецът на навигатора показва всички устройства, списъци, обхвати и други папки, принадлежащи 
на проекта.

 

С „Open Project“ 
ще бъде отворен проект  

Отваряне на съществуващ проект с: 
“File” → “Open project”  
 
или: 
 
Отваряне на съществуващ проект с: 
“File” → “Recent projects” 
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Името на устройството в проекта може да бъде променено. За това щракнете с левия клавиш на 
мишката върху името на устройството в навигатора. Тогава името може да бъде променено. 
Името на устройството не трябва да започва с символ (0… .9)! 
 

 
 

3.6 Директно изтегляне на списък с параметри 
Функцията указва път, по който списък на параметри, запазен някъде, може да бъде зареден в 
KEB устройство (Изтегляне). 
Чрез полето за избор „Download parameter list“ на началната страница се създава временен проект, избира се 
съответният списък с параметри; комуникацията към COMBIVERT е настроена и след свързването на списъка 
с параметри се зарежда в устройството. 
 

Устройство онлайн 
(активно), но няма 
връзка  

Устройство офлайн 
(неактивно), комуника-
цията е деактивирана 
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Маркирайте списъка с параметри и “open”:
 

 
 
Създава се временен проект и се добавя устройство, съответстващо на списъка с параметри. Изискват се 
настройките за комуникация. 
 
При свързване чрез UD / IP (Ethernet): 
 
Прозорецът показва поле за въвеждане на IP адреса. В същото време се извършва мрежово сканиране 
и са изброени намерените устройства. Порт по подразбиране и адрес на възел се откриват автоматично. 
Устройствата, намерени чрез IP адреса, са изброени по-долу и могат да бъдат добавени към проекта. 
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Забележка: С KEB Port Expander Кат. No. 00F5025-0080, автоматичното търсене ще намери устройствата 
на всеки сканиран порт (8000 и 8001) и ще ги изброява два пъти. Моля, задайте фиксиран порт тук. 
 
При комуникация чрез сериен порт или USB: 

По IP адрес намерени устройства:  
 
Въведете: “Add device”  
добавя това устройство към 
проекта и прозорецът остава 
отворен

 
 

“Add all devices and close”  

Прозорецът се затваря 

Настройка на комуник.данни  
IP адрес  

Намерено устройство в мрежата 
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Активиране на изтеглянето чрез “Yes”: 
 

 
 
След изтегляне резултатът от операцията се показва в прозореца за съобщения в долната част на 
прозореца COMBIVIS: 
 

 
 
Изтеглянето приключи и COMBIVIS може да бъде затворен. 
  

Въведете: “Add device” - добавя това 
устройство към проекта и прозо-
рецът остава отворен
 

 

 
“Add all devices and close” - 
Прозорецът се затваря   

Задайте данни за комуникация
Предлагат се откритите USB връзки. 
Задайте скорост на предаване ръчно

 

 

"Communication Test" - преминава 
през всяка промяна на настройките 
веднъж. Намерените устройства 
са изброени незабавно.
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4 Редактор на устройства 
●    Онлайн комуникация с данни, всички стойности на параметрите ще бъдат модифицирани онлайн 
в устройството.

 

●    Съхраняването на параметрите трябва да се извърши от отделен списък с параметри вижте:
8.18 Parameter backup

 
●    Всяко устройство има собствен редактор на устройства.  

4.1 Отворете редактора на устройства 
Има два начина за отваряне на редактора на устройството: 
 ●    Чрез двукратно щракване в навигатора върху името на устройството / устройствата, които трябва 

да редактирате, или:   

→ Маркиране на името на устройството / устройствата (1.)
 

→ кликнете върху „стрелка надолу“ (2.)
 

→ „open in editor“ (3.) 
 

 
 

 
 
4.2

 
Справка за устройството

 
Референтният номер на устройството е инструментът за разграничаване точно на всички устройства 
в проекта. Този номер ще бъде зададен по реда на локализиране по време на сканиране на устройството 
и описва позицията на контролера на устройството в шината на данните. Той е независим от адреса на 
възела на устройството. Това означава, че тя може да бъде променена след промяна на окабеляването 
и ново сканиране! Всяка референция на устройството може да съществува само веднъж. Не може да се 
променя ръчно.

 

 
 

 

2.  

1.  
3.  
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Може да се покаже референтен списък с всички устройства: 
●   Контекстно меню десен клавиш на мишката в прозореца за навигация → „Списък на KEB-устройства“  
●   В лентата с менюта; „Проект“ → „Списък на KEB-устройства“ 

 

 
 

 
 

4.3 Превключване онлайн / офлайн на активно устройство 
Ако активно устройство може да бъде защитено срещу непланирана настройка или данни за комуникация 
могат да бъдат променени, устройството може / трябва да бъде превключено офлайн 
 

 
 
Алтернатива: 
 

Кликнете върху устройството с десен клавиш 
на мишката “Online” с отметка  
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4.4 Оформление на екрана 

 
 

4.5 KEB-устрайства 
Комуникационни свойства 
 

Изберете устройство 

Превключване онлайн или 
офлайн

 

Навигатор: представяне и активиране на конкретни 
обекти и устройства на проекта  

Редактор: Редактиране на обекти и устройства, 
разбивка в раздели според:
a) устройство и b) обхват

 
 

Съобщения:
Информацията за състоянието, 
алармата и грешките ще бъде 
посочена и заглавена
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4.6 Онлайн съветници 
В зависимост от типа на устройството се показват някои онлайн съветници. 
Онлайн съветниците са помощ при стартиране и настройка. Параметрите и настройките се извършват 
директно в устройството (виж глава                                             )10.1 Online Start-up Wizard 
 

ID номер на фърмуера на оператора в момента  

Състояние на устройството 
(online / offline)  

Избор на функционални таблици на устройството или на обекта 

KEB - устройство: 

Име на устройството и бележки 

Комуникационни данни  

ID номер на фърмуера съхраняван в проекта 

ID номер на оператора съхраняван в проекта 

ID номер на фърмуера, който в момента е в устройството 

Референцията на устройството се задава авто-
матично при сканиране 

Експертни настройки 

Режим на адресиране на параметри гло
бален или изричен = индивидуален за 
всяко устройство  
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4.7 Параметри на устройството 
В раздела Параметри на устройството функционалните параметри на устройството (Задвижващ контролер) 
се показват в текущото състояние. Настройваните параметри могат да се променят директно в устройството 
Параметрите на подвижните оператори в COMBIVERT F5 или контролните платки на COMBIVERT B6 и G6 се 
показват в параметрите на оператора на табулатора.

-
 

 

 
 
Разграничаване на групи от параметри 
 

Групи параметри:
Отворете чрез щракване върху „+” / „-” 
или клавиш „Enter” / „Space”

 

 

Отворете зададените програмируеми 
или ARRAY параметри  

Редактиране на стойности на параме-
търа: Лява мишка - щракване два пъти 
или параметър за маркиране и натис-
нете клавиш: „Enter“ или:
Кликнете два пъти → променете стой-
ността в редактора на свойствата
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Задаване на програмируем параметър или ARRAY: Чрез отваряне с “+” се показват индивидуално зададените 
програмируеми параметри или сублиндиксите на ARRAY:

 
 

 

 
 
Или променливи: Всички променливи са глобални и имат във всички набори параметри една и съща 
стойност. (Син куб: записваем и четим, сив куб: четим само)

 
 

 

 
 
Опциите за показване могат да бъдат променени от контекстното меню: 
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4.7.1 Задаване на адресиране 
Важи за COMBIVERT Тип F5 / G6 / B6. В основната настройка на COMBIVIS 6 изборът от набори от 
параметри е директен. 
 
Глобални корекции за всички устройства в „Инструменти“ → „Опции“ → „Параметри на KEB“ → 
Раздел: „Параметри“

 
 

Покажи в KEB Documents обяснение за параметъра, 
виж 11.4 Help  

Създайте нов списък с параметри с избрани параметри. 
Множество селекции чрез „Shift“ и „Ctrl“ - ключ. Първо 
отворете всички групи параметри, от които могат да 
бъдат избрани параметри.  

Всички показани в монитора параметри 
ще бъдат актуализирани 

Само избраните параметри ще бъдат 
посочени и актуализирани 

Отворете групи от параметри, възможно е с 
клавиши r, o, p, c… (F8), затворете 
с клавиша „интервал“ 

“Right mouse key”  
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Или изрична настройка само за текущото устройство: в „Редактор на устройства“ → 
„Комуникационни настройки“ → „Експертни настройки“ → „Режим на адресиране“ 
 

 
 
В редактора текущият режим на адресиране се показва постоянно в долната част. 
 

Експертни настройки 

Режим на адресиране на параме-
три глобален или изричен = инди-
видуален за всеки отдел 
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4.7.2 Директно адресиране 
За всеки параметър се показва, с каква скорост е той.
В първия изглед отдолу се показва параметърът, свързан с адреса.
(На тази снимка: задайте 0 и 2).

 
 

 
 

 
 
Във втория изглед на дъното (втори „+“) всички 8 параметъра са показани в режим на директно адресиране. 
 

 
 

4.7.3 Непряко адресиране 
Той работи чрез зададен показалец Fr09. В първия изглед на дъното показаните стойности принадлежат 
към набора, към който е поставен зададения показалец Fr09. Не зададените програмируеми параметри 
имат във всички набори една и съща стойност.
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Само в зададения показалец е показано, към кой набор принадлежат действителните показани стойности . 
Показалецът се показва постоянно в долната част на прозореца на редактора.

 
 

Настройката на зададения показалец Fr09 може да се извърши при параметъра в редактора или директно 

 под иконата в лентата с инструменти. 
 

 
 
Във втория изглед на дъното (вторият „+“) всички 8 параметъра са показани в режим на директно адресиране. 
 

4.7.4 Активен комплект 
В първия изглед отдолу са показани параметрите на реално използвания набор (виж параметър ru26, 
активен набор).
Във втория изглед на дъното (вторият „+“) всички 8 параметъра са показани в режим на директно адресиране.

 
 

 



Редактор на параметри 

50   © 2019  KEB Automation KG 
     
 

 
 

4.7.5 Адресиране съгласно CiA 301 . 
Особено за COMBIVERT G6: 
Адресирането на CiA 301 е подобно на описаното за директно адресиране. Сублиндиците са номерирани
от 1 до x. Множеството 0 тук съответства на субиндекс 1. Задайте 1 на субиндекс 2 и т.н. 
В първия изглед на дъното (наборите от параметри са затворени) се показва броят на наличните 
подиндикатори, ако параметърът е програмируем. При неустановени програмируеми параметри стойността 
се показва.

 
 

 
 
Показването на затворени параметри в първия изглед отдолу може да бъде променено. 
В „Инструменти“ → „Опции“ → „Параметри на KEB“ → Раздел: „Параметър“ → „ARRAYs“ може да бъде 
избран параметър, ако се покаже броят на субиндикаторите или стойността на първия субиндекс.
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Или използвайте контекстно меню: десен клавиш на мишката: „Покажи Subindex [1] за ARRAYs“   
 

 
 

4.8 Параметри на оператора 
Разделът се показва само ако е открит оператор. В COMBIVERT G6 таблото за комуникация е посочено 
като оператор. 
Същото поведение като в раздел „Параметри на устройството“. 
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4.9

  
Документи

 
В документите на раздела се показват всички налични документи (ръководство, информационни листове ...). 
Само свързани документи се показват чрез въвеждане на номера на части на устройството. Номерите на 
частите, които въведете тук, ще бъдат постоянно присвоени на устройството, но могат да бъдат променени 
чрез презаписване.  
 

 
 
Вижте също глава: 13 База дании с документи 
 

4.10 Промяна на дисплея между редакторите 
Показването на редакторите може да бъде променено чрез: 

●   Кликнете върху раздела редактор 
●   Кликнете два пъти върху обекта в навигатора 
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 ●   Комбинация от клавиши „CTRL + Tab“ 
 
Докато фиксирате с клавиша "CTRL" и един от клавишите "←", "↑", "→", "↓", може да се избере кой 
редактор да се отвори. Показва само активни редактори.
 

 
 

4.11 Съхраняване 
KEB COMBIVERT F6 / S6 може да управлява управлението на настройките. Някои списъци с параметри 
могат да се съхраняват в паметта на устройството и по-късно могат да бъдат заредени в средата на 
изпълнение по различни начини.
За съхраняване на съветника за съхранение на устройства (глава 
или KEB FTP програма (глава                        ) може да се използва.

 

17.1 device storage wizard)
17.2. KEB FTP
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5 Свойства на редактора 
За промяна на стойността на параметъра, редакторът на свойствата може да бъде отворен с двойно 
щракване с мишката върху стойността или маркиране с мишката и натискане на клавиша „enter“ 
 

 
 

5.1 Основни настройки 
В областта „Редактор на свойства“ може да се настройва, ако прозорецът за въвеждане трябва да се показва 
последователно или постоянно.
Моля, кликнете върху „Инструменти“ → „Опции“ → „Параметри на KEB“ → „Поведение“.
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5.2 Избор на функция 

 
 

Списък за избор 

„OK“ приема текущата стойност  

Входна стойност. Тази стойност ще бъде взета от
 „OK“. (Може да се даде и директно като число)

 

Лента за превъртане, плъзгаща се с мишката 

Списък за избор видим / скрит  

Списъкът за избор и лентата за превъртане могат да се използват паралелно 
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5.3 Въвеждане на числова стойност 

 
 

5.4 Основна информация 

 
 
  

„OK“ приема текущата стойност  

Паралелно може да се използва директно въвеждане
 и лента за превъртане. 

Лента за превъртане, подвижна с мишката 

Директно въвеждане на число или стойност.
Тази стойност ще бъде взета с „OK“

  
 

Чрез щракване върху тази стрелка ще се отвори прозорец, който 
показва основни данни на параметъра:
Hex. - адрес
Граници
Стойност по подразбиране
Резолюция
Дължина на данните
...
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6 Общи настройки  
Общите и специалните опции могат да бъдат посочени и коригирани в „Инструменти“ → „Опции“…. 
 

 
 
Тези корекции ще бъдат запазени автоматично енергонезависими. 
 

6.1 Опции - Настройки на езика  
Има 3 езикови области:  

●   Програмен език 
●   Език на параметъра 
●   Помощ 

С тях може да се работи независимо. Ако езикът не е наличен, се показва английски. 
 

 
 
Езикът на параметрите може да се настройва чрез: „Опции“ → „Параметри на KEB“ → 6.5 Parameter. 
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6.2 Конфигуратор 
Настройките на KEB Configurator могат да бъдат коригирани при всеки старт на конфигуратора. 
Вижте глава 18 Конфигуратор 
 

 
 

 
 

6.3 Опции - Документи на KEB  
Вижте глава 13.2 Използване на документите на КЕВ 
 

6.4 Опции - Онлайн актуализация  
KEB COMBIVIS 6 може да търси налични актуализации и да инсталира, ако е установена интернет връзка. 
Не се търси само актуализация на програмата, но също така и за актуализации на инструкции, файлове с 
параметри (необходими за актуализиране на софтуерни продукти от KEB-устройства) и библиотеки. 
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Автоматично проверявайте за актуализации седмично / месечно означава следващ тест 7/30 дни след 
последния тест дали съществува интернет връзка или при следващото свързване след тази дата. 
 
COMBIVIS 6 използва системните настройки за прокси настройки. Настройките могат да бъдат променени 
изрично.

 
 

 
 

Активира автоматично ак-
туализации  

Изберете на коя дата да се 
извърши актуализацията
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6.5 Параметризация - Изглед на параметри  

 
 

6.6 Параметризация - комуникация  

 
 

6.7 Параметризация - списъци с параметри  
Настройки по подразбиране на нови отворени списъци с параметри 
 

Показване на нормално невидими 
сервизни параметри  

Показване на сервизни параметри със 
специална защита на паролата

 

Език на параметъра  
Ако не е наличен езиков файл, ще се използва английски език  

Режим на адресиране на параметри
виж 4.7.1 Настройка на адреси  

Корекции според CiA 301
Вместо брой сублиндикси се показва 
1-вата стойност на tabindex 1

 

 
 

Активно приписване на интерфей-
са и съответната скорост на тран-
сфер. Броят на COM интерфейси-
те зависи от хардуера на компю-
търа.

 

Максимално време за чакане 
на отговор 

Контрол на състоянието на 
веригата след всеки 
х секунди 
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6.8 Параметризация - поведение  

 
 

6.9 Параметризация - Път за данни за описание на параметър 

Път на данните за файла с описание на параметъра (xml-файл). В зависимост от режима на устройството 
и фърмуера за всяко KEB устройство са необходими един или повече файлове с описание на параметри. 
Ако файлът не е наличен в COMBIVIS, в редактора не се показват параметри. Чрез функцията за онлайн 
актуализиране базата данни (                                     ) може да се активира автоматично.online update function

 
 

 

Поведение на редактора 
на свойствата 
(вмъкнат прозорец) 

Поведение при съобщения 
за грешки  

Наличните асистенти ще 
бъдат директно свързани 
към избраното устройство
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На главния път се съхраняват XML-файловете на всички адресируеми устройства.
Обикновено описанието на параметъра (XML-файл) може да се съхранява във файла по подразбиране. 
Втори път / папка за напр. могат да бъдат дефинирани допълнителни / специални описания на параметрите.

 
 

 
 
Тази папка може да бъде поставена на друго място, но пътят на данните трябва да бъде определен тук. 
 

 
 

6.10 Опции - KEB Осцилоскоп  
Виж                                           Осцилоскоп основни настройки 9.3 Scope Basic Settings 
 

6.11 Опции - Зареждане и съхраняване  
Настройки за зареждане, съхраняване и за стартовия прозорец 
 

Актуализирайте файла 
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Архивът се съхранява като "xxx.backup" и може да се прочете отново чрез промяна в "xxx.project".  
 

6.12 Разни  
По подразбиране всички раздели в редактора на устройството са насочени хоризонтално. Като алтернатива 
разделителите могат да бъдат насочени вертикално. 
 

 
 

Дисплей на старто-
вия прозорец 

Създайте архивен файл, 
когато съхранявате 
проекта  

Създайте автоматично 
архивиране във фонов режим

 

Задаване на раздели в редакто-
ра на устройства хоризонтално, 
вместо вертикално (по подраз-
биране)
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7 Оформление на прозореца 
Ресет на оформлението на прозореца: 
 Всички промени в оформлението на прозореца могат да бъдат нулирани чрез: 
Меню лента: „Прозорец“ → „Нулиране на оформлението на прозореца“  
 

 
 
Промяна на оформлението на прозореца ръчно: 
 Разделите с данни (прозорец на редактора, обхват, списък с параметри ...) могат да бъдат показани 
един под друг или един до друг:
Активирайте групата с данни за преместване - изберете меню със задачи 
„Прозорец“ → „Нова хоризонтална или нова група вертикални раздели“.

  
   

 
 

 
 
Алтернатива:  

Щракнете върху раздела с данни, който трябва да преместите, задръжте клавиша и го поставете в средата 
на екрана. Ще се появи кръст за ориентация. Ако разделът с данни ще бъде подреден по-горе, отдолу, 
от дясната или от лявата страна, зависи от избора (син депозиран участък).
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Прозорецът може да бъде изместен, прикрепен към действителния прозорец на COMBIVIS. При няколко 
екрана с помощта на прозореца може да се натисне към другия екран. Изтласканият прозорец може да 
бъде поставен навсякъде на екрана чрез указателя на отвора. За нулиране може да се постави в центъра 
на ориентационния кръст.  
 

 
 
Разделите с данни, които са подредени един под друг или един до друг, могат да бъдат пренаредени чрез 
плъзгане и пускане, за да бъдат поставени като флагове.
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Същото поведение, когато флагът е издърпан до центъра на ориентационния кръст (виж по-горе). 
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8
 

Списъци с параметри
 

8.1
 

Свойства
 ●   Списъкът с параметри може да бъде прикачен към проекти или устройства

 ●   Параметрите на различни устройства могат да бъдат попълнени в един списък и могат да се запазват 
     и изтеглят паралелно   
●   Данните в режим „онлайн“ и „офлайн“ ще бъдат посочени в списъка едновременно  
●   Директно или косвено задаване на адреси или адресиране в съответствие с CiA 301 от параметрите 
●   „Функция за изтегляне и пускане“ за параметрите от редактора на устройството 
●   Директно преместване / копиране на параметри между редактора и списъка с параметри 
●   Списъкът с параметри ще бъде запазен с проекта 
●   Експорт / импорт на списъци .dw5 и .wr5 (= COMBIVIS 5) 
●   Функции на принтера 
●   Параметърът може да получи определени от потребителя имена 
●   Списъкът с параметри може да се експортира индивидуално във формат CV6 или CV5 
●   Списъците на параметрите могат да се сравняват с действителните настройки на устройството или 
с други списъци с параметри

 

●   Онлайн и офлайн стойностите могат да се сравняват директно
 

●   Последното качване или изтегляне е посочено в списъка
 

 
Ако в KEB COMBIVERT може да бъде зареден само съществуващ списък с параметри, функцията 
„Изтегляне на списъка на параметрите“                                                                   на началната страница може 
да се използва (вижте глава 3.6 Директно изтегляне на списък с параметри).

 
3.6 Direct Download of a Parameter List

 

 

8.2 Отваряне на празен списък 

Прикачете списък с параметри към устройство или проект: Маркирайте устройство или проект → 
в лентата с инструменти щракнете върху иконата          → дайте име на нов списък → „Добавяне“  

 
 

 
 
Или: 
Маркирайте устройството в навигатора с десен клавиш на мишката → „Добавяне на списък с параметри“.  
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Изберете име за списъка и „Добавяне“. 
 

 
 
Алтернатива: 
Клавиш с десния бутон на мишката → изберете „Добавяне на обект“ → „Списък на параметрите 
KEB…“ → дайте име на списъка → „Отвори“ или:
В лентата с инструменти щракнете върху иконата          → „Списък с параметри на KEB…“ 
→ дайте име на нов списък → „Добавяне“
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8.3 Отваряне на списък с маркирани параметри 
Когато някои параметри са маркирани, нов списък с параметри може да бъде отворен от контекстното 
меню: „десен клавиш на мишката“ → „Създаване на списък с параметри от селекцията“. 
С клавишите „shift“ и „Ctrl“ няколко параметри в различни групи могат да бъдат маркирани едновремен-
но. Но всички използвани групи трябва да бъдат отворени преди маркиране на параметрите.

 
 

 

 
 

8.4 Отваряне на съществуващ списък 
Валидни файлови формати: 
.cvxpl = CV6 -формат 
.dw5 = CV5 -списък с параметри 
.wr5   = CV5 -работен списък 
 
Списъкът с параметри може да се отвори при празен проект. Съответстващото устройство ще бъде добавено 
автоматично в офлайн режим. 
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Прикачете списък с параметри към устройство или проект: Маркирайте устройство или проект → 
в лентата с инструменти щракнете върху иконата           → кука при „Импортиране на списък с параметри от 
файл“ → разширение на файла: „.cvxpl“ = CV6-формат / „.dw5“ + “ .wr5 ”= CV5 формат →“ Отваряне ”→
“ Добавяне ”

  
 

  
 

 
 
Или: 
Кликнете с десния бутон на мишката върху устройството → „Добавяне на нов списък с параметри“ 
 

 
 
Задайте куката в „Импортиране на списъка с параметри от файл“ → намерете файла → изберете файла → 
„отвори“.
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Алтернатива: 
 Прикачете списък с параметри към устройство или проект: Съответно устройство / проект

 Клавиш с десния бутон на мишката → изберете „Добавяне на обект“ → „Списък на параметрите KEB…“ 
→ кука при „Импортиране на списък с параметри от файл“ → разширение на файла: „.cvxpl“ = CV6-формат / 
„.dw5“ + „.wr5“ = CV5 формат → „Добавяне“, или:

 
 

В лентата с инструменти щракнете върху иконата           → „Списък с параметри на KEB…“ → кука 
при „Импортиране на списък с параметри от файл“ → разширение на файла: „.cvxpl“ = CV6-формат / „.dw5“ 
+ „.wr5“ = CV5-формат → "Добави"

   
 

 

 
 



Списъци с параметри 

© 2019  KEB Automation KG   73 
     
 

 
 
Следваща стъпка: 
 
Списъкът с параметри се добавя към устройството, на което е отворен диалоговият прозорец. 
Но може да се избере и дали е присвоено на друго устройство в проекта или на виртуално устройство, 
което има същия тип като това, с което списъкът е създаден по-рано.

 

 
 

 
 
Ако в списъка има параметри на няколко устройства (само в .cvxpl списъци), може да се избере кое 
устройство от списъка ще съответства на това устройство в проекта. 
 
Новият списък с добавени параметри ще бъде отворен директно в редактора 
 

Тип и версия на фърмуера на първоначалното устройство 
/ списък с параметри 

Изберете едно устройство на проекта. Идентификационният 
номер на фърмуера (Config-ID) се сравнява между списъка и 
премахването: оранжев = различен 

Добавяне на ново устройство: ново устройство със 
съответстващ тип и ще бъде добавено към проекта (офлайн)

Присвояване на съществуващо устройство: списък с параметри 
ще бъде добавен към устройство на проекта. Без проверка на 
съвместимостта!
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Отваряне на списък с параметри без отворен проект: 
 Съхраненият списък с параметри може да бъде отворен директно от Windows Explorer с двойно щракване 
или с бутон „Отваряне на списък с параметри“ на COMBIVIS начална страница. Временният проект ще бъде 
създаден на заден план.  
 

 
 

8.5 Създаване на пълен списък 
Отворете полето за избор, като щракнете с десния бутон на мишката на съответното устройство → 
Изберете „Създаване на пълен списък“ → Ще бъде създаден списък с параметри с всички параметри 
на устройството.
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8.6 Оформление на списъка с параметри 

 
 

Моля обърнете внимание:
Този пълен списък е попълнен в колона „офлайн“ със стойности 
по подразбиране COMBIVIS и не включва все още действителни-
те стойности на устройството. За съхранение на данни е от пър-
востепенно значение да направите качване от устройството пре-
ди записване!

 

 

Времева марка за промяна, 
качване или изтегляне 

Зона за бележки  

Базов Cfg-ID на устройства в 
този списък с параметри 

Произход CFG-ID 
на параметрите 

Скриване на описанието  
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* = не е показано в настройката по подразбиране, вижте 6.7 Параметризация - списъци с параметри

6.7 Parameterization –
 

Parameter Lists
  

 
В колоната subindex и set се показва само една стойност в зависимост от валидния режим на адресиране 
за този параметър. 
 
Показване на колони в списъка с параметри: 
Колоните, които могат да бъдат показани, могат да бъдат избрани чрез изтегляне и затваряне с мишката 
или: „десен клавиш на мишката“ → „колони“ → „задаване на маркираните с отметка“ 
 

 
 

Име на устройството * 

Подиндекс 

Референция на устройството 

Номер на линия 

Зона за бележки 

Потребител  
 

Параметър ID  

Задайте номер 

Настроена стойност 

Действителна стой-
ност в устройството 

Разрешение за писане / четене 
Онлайн-индикатор  

Параметър име  
Адрес на параметъра
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Показване на линии на мрежата:
 Линиите на мрежата могат да бъдат активирани чрез: „десен клавиш на мишката“ → „Разширено“ → 

„Показване на мрежови линии“  
 

 
 

8.7 Самосъздаден списък с параметри 
Отваряне на празен списък (вижте 8.2 Отваряне на празен списък) → маркирайте и копирайте параметъра 
в редактора на устройството → поставете в списъка с параметри.

 
 

 

 
 
Команда „Копиране“: избраните параметри се копират.  
Команда „Копиране (разширено)“: избраните параметри плюс основните подиндекси или зададени 
програмируеми параметри се копират.

 
 

Отворете с десния бу-
тон на мишката 



Списъци с параметри 

78   © 2019  KEB Automation KG 
     
 

 
Алтернативно:

 Отваряне на списъка → поставете редактора на устройството и прозореца на списъка с параметри един 
до друг (вижте 7 Оформление на прозореца) → маркирайте параметъра в редактора на устройството с 
левия клавиш на мишката → задръжте клавиша → издърпайте параметъра в списъка с параметри 
(Плъзгане и пускане).

  

 
 

 
 
Стойността на параметъра все още се запазва чрез копиране на параметъра. 
 

8.8 Поставяне на празен ред 
За да вмъкнете празен ред „десен клавиш на мишката“ → „Вмъкване на празен ред“ 
 

 
 

Празните редове нямат влияние. Те се използват само за структуриране.
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8.9 Поставете пауза за трансфер 

 
 
Пауза за прехвърляне без потвърждение: 
Офлайн стойност: -2000 ms: 2 секунди пауза, текстът на забележката ще бъде показан, след което 
изтеглянето продължава автоматично. 
 

 
 
Пауза за прехвърляне с потвърждение: 
Задайте офлайн стойност: (+) xx ms: неограничена пауза и показване на текст на забележка. 
Изтеглянето продължава след щракване върху „OK“. 
 

 
 

8.10 Промяна на справка за устройство  
Референцията на параметърна устройството може да се извърши чрез щракване два пъти върху 
референтния номер на устройството.

 
 

Промяната на едно или повече референции на устройството може да се извърши чрез маркиране на 
съответните редове в колоната „DRef“ → „десен клавиш на мишката“ → „Редактиране на справка за 
устройство“ → изберете референция на ново устройство → „OK“.
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8.11 Качване от управляващия инвертор в списък с параметри 
Определение: под „Качване“ се разбира четенето на данни от KEB устройството в COMBIVIS. 
 
 

 ВНИМАНИЕ  
Поставете контролното освобождаване или STO входовете преди 
качване, тъй като при качване някои показалци могат да бъдат 
променени. Особено когато стойностите са написани от шинна 
система в същото време може да се случи неочаквано премест-
ване на устройството.

  

 
Извършване на качването в отворен списък с параметри: 

Кликнете върху иконата         в лентата с инструменти или:   
b) Щракнете с десния бутон на мишката в прозореца с параметри, изберете „Качване на списък“ или:  
c) Докоснете клавиша „F5“ и отговорете на следните въпроси с „Yes“. 
 
Графата „Офлайн стойност“ ще бъде презаписана със стойностите (онлайн стойности), които са 
коригирани в устройството.
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Уверете се, че референцията на устройството в списъка съответства на референтната цел на 
устройството!
В противен случай адаптирайте позоваването на списъка (Вижте 8.10 Промяна на референция 
на устройства).

 

8.10 Changing of Device Reference
 

 

8.12 Изтегляне на параметър 
Определение: под „Изтегляне“ се разбира прехвърлянето на данни от COMBIVIS към устройството KEB. 
 

 ВНИМАНИЕ  

   

 
Ако в KEB COMBIVERT се зарежда само един съществуващ списък с параметри, функцията "Изтегляне на 
списък с параметри" може да се използва на началната страница (вижте глава 3.6 Директно изтегляне на 
списък с параметри). 3.6 Direct Download of a parameter list

 
 
Извършване на изтегляне на отворен списък с параметри: 

 ●   Кликнете върху иконата          в лентата с инструменти или:   
 ●   Щракнете с десния клавиш на мишката в прозореца с параметри, изберете „Изтегляне на списък“ или: 
 ●   Натиснете клавиша „F4“ и отговорете на въпросите с „Yes“.  

 
Стойностите, които са коригирани в устройството, ще бъдат презаписани със стойностите на колоната 
„Офлайн стойности“. Само параметрите за записване, които действително са в списъка, ще бъдат презаписани. 
Всички останали ще останат незасегнати. 
 

 
 
Уверете се, че референцията на устройството в списъка съответства на референтната цел на 
устройството!
В противен случай адаптирайте позоваването на списъка (Вижте 8.10 Промяна на справка за устройства).

 

8.10 Changing of Device Reference

 

 
Изтегляне на параметър от списък с параметри на няколко устройства: 
 
Паралелно нагоре / изтегляне от / до няколко устройства (тук: IDRef 0 и 1) от списък е възможно. 
Всеки параметър се отнася за едно устройство. Следователно трябва да бъдат регистрирани подходящите 
целеви CFG-IDs идентификатори.

 

Липсващи CFG-IDs идентификатори ще бъдат добавени при сваляне / изтегляне по избор.
 

 

Клеморедите за управление трябва да бъдат отворени или STO 
входовете, преди да изтеглите списък с параметри в устройство-
то, тъй като някои параметри могат да бъдат записани само при 
това състояние на този клеморед. В противен случай може да се 
получи неочаквано преместване на задвижването.
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Параметрите могат да бъдат изключени от изтеглянето, ако са зададени в колоната R / W на „Само за четене“. 
 

 
 

8.13 Преименуване на списък с параметри 
Кликнете два пъти бавно в навигатора в името и името на списъка с параметри. 
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8.14 Импортиране на списък с параметри 
Външни списъци с параметри могат да бъдат импортирани в съществуващ списък. 
Предишното съдържание ще бъде презаписано.

 

Щракнете с десния бутон на мишката в списъка с параметри → „Файл“ → „Импортиране“ → 
„COMBIVIS 5/6 файл“.

 

В .dw5- или .wr5-списъците разпределете референцията на устройството на новите параметри. 
В .cvxpl-списъците референцията на устройството все още се запазва: Проверете и променете, 
ако е необходимо.

 
 

 

 
 

8.15 Директно сравняване на списъци с параметри  
Стойностите за онлайн и офлайн могат да бъдат сравнявани в списък с параметри директно от 
контекстното меню: Десен клавиш на мишката → „Разширено“ → „Активиране на бързо сравнение“
 
В колона „Онлайн стойност“: 

Зелено: стойностите на онлайн и офлайн са еднакви 
Червено: Стойностите Онлайн/ Офлайн са различни  
Жълто: Параметърът не съществува   
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Моля обърнете внимание: 
Ако списъкът с параметри е проектиран с индиректен зададен указател, всички параметри във всички набори 
ще се сравняват само с 1 набор (набора, към който е настроен показалеца Fr09). За целесъобразно сравнение 
използвайте директен набор или CiA 301 адресиране за списъка с параметри. 
(Вижте 8.18 Архивиране на параметри) 8.18 Parameter backup

 

Някои стойности на параметрите зависят от позициите на показалеца (например Ud16, Ud22, In24…). 
Онлайн (в устройството) тези параметри са показани само веднъж. В пълен списък за запазване на данни 
тези параметри са показани всеки от тях със съответния указател. Така различните параметри на списъка 
се сравняват всеки път с един и същ параметър на устройството!

 

 

 Пример: Ud15 (CP-селектор) е показалецът за Ud16 (CP-адрес). В Ud15 може да бъде избран един от 36 
възможни параметъра, а в Ud16 съответният адрес (приложение-) параметър. В списъка за запазване на данни 
всички 36 Ud15 и Ud16 трябва да бъдат изброени, но онлайн в устройството, Ud15 показва всеки път една и 
съща стойност. Това дава при сравняване един път еднаква и 35 пъти различна стойност.
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8.16 Сравняване на списъци с параметри 
Списък с параметри може да бъде сравнен с действителна настройка на устройството или със стойностите 
офлайн на друг списък с параметри. 
 
Предлагат се и два различни режима за сравняване: 

●   Режим за сравнение по ред по ред 
●   Разширен режим, особено за офлайн-офлайн сравнение, който е в състояние да открие блокове от 
      принадлежащи параметри. По този липсващи или твърде много параметри могат да се идентифицират 
      и маркират.

 
 

 

Намиране по контекстно меню - десен клавиш на мишката → „Сравняване на списък“   

 
 

8.16.1 Онлайн сравнение 
Сравняването на офлайн стойностите на списъка с параметри с действителните онлайн стойности на 
устройство генерира нов списък с параметри с различните стойности на устройството. Стойностите на 
списъка с параметри са показани и в колоната офлайн в новия списък с разликите. 
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Възможно е да се сравнява един списък с параметри на няколко устройства паралелно. 
 

8.16.2 Офлайн сравнение 
Сравняването на офлайн стойностите на списъка с параметри с друг списък на офлайн параметри създава нов 
списък с неравните стойности на втория списък.  
 

 
Метод за сравнение 
Има два различни метода за сравнение:  
 
Режим за сравнение ред по ред: 
 

Режим на сравнение
 

Настройки за 
сравнение  

Настройки за 
сравнение  

Сравняващ режим  
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Само стойностите в съответните редове ще се сравняват, независимо кой параметър е в този ред! 
Заместването в списъка, напр. чрез допълнителни параметри ще доведе до грешен резултат! 
Този метод работи, ако и двата списъка са от едно устройство, напр. архивиране преди и след смяна 
 
Разширен алгоритъм „Diff“: 
 Този режим идентифицира групи от параметри, които са в един и същ ред и в двата списъка. При това 
липсващ параметър или твърде много параметри могат да бъдат идентифицирани. 
Моля, проверете резултата. Не е гарантирано, че всички разлики са открити. 
Ако списъкът е твърде различен в друга насока, удовлетворяващият резултат е невъзможен. 
 
Пример:  
Два списъка с параметри, които не са включени в другия списък. Също при различни корекции при 
параметри, които са в двата списъка. 
 

 
 

 
 
Резултат: 
Жълто: параметри с различни настройки.  

Зелено / сиво: липсват параметри в един от двата списъка. 
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8.17 Преобразуване на адресиране на списъци с параметри 
С тази команда режимът на адресиране на списък с параметри може да бъде променен. 
Например адресиран списък в списък с subindex адресиране / CIA 301 и обратно. 
Също така индиректният списък с адреси може да бъде променен на директно адресиране.
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8.18 Резервно копие на параметрите 
Резервно копие на параметри е полезно след приключване на работата на машината или преди планирана 
промяна на настройката. Ако е необходимо, функционалността на оста е запаметена за по-късна подмяна 
на устройството.

 
 
Резервното копиране на параметри генерира списък с параметри в проекта. Това може да се експортира.
В съветника за F6 / H6 / S6 / T6 / P6 има и функцията за архивиране. Това генерира архивен файл, който 
може да бъде преобразуван в списък с параметри в проекта (вижте глава 10.1.1.1. Основни настройки).

  

10.1.1.1. Basic Settings
 

 
За всички KEB COMBIVERT устройства: 
 
Отворете → „Инструменти“ → „Запазване на параметри“ 
 

 
 
Всички параметри на всички устройства могат да бъдат записани в един списък!  
 

Нов допълнителен списък с резултат 

Режим на адресиране след преобразуване 

Текущ режим на адресиране на списъка 

Отбелязване дали параметрите ARRAY 
са в списъка 

Презаписване на текущия списък 
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„Старт“ → Качването започва. 
Възможно е прекъсване с „Прекъсване“. 
След приключване на качването ще се отвори прозорец за настройка на мястото за съхранение. 
Този списък може да бъде интегриран в проекта или да се съхранява външно. 
 

 
 
Външно съхранение е възможно само във формат COMBIVIS 6 (.cvxpl). 
С функцията за повторно отваряне и „експортиране“ също е възможно да се генерира списък 
във формат .dw5.

 
 

 
 
Дизайн на списъка с параметри с непряко зададено адресиране:  
 
Създаване на списъка: 

 ●   Задайте указател Fr09 = 0 

Изберете устройства, от които искате да запишете 

Изберете дали параметрите на устройството и / или оператора да се запазят  

Изберете как да адресирате параметрите. 
За обяснение вижте по-долу

 
 

 
Косвено адресиране на множество е възможно 
само при F5, B6 и някои от G6 
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●   Всички зададени програмируеми параметри на набор 0 и всички не зададени програмируеми параметри 
●   Задаване на указател Fr09 = 1 
●   Всички зададени програмируеми параметри на набор 1 

…..  
●   Задаване на указател Fr09 = 7 
●   Всички зададени програмируеми параметри на набор 7  
●   Параметри на оператора 

 
Ако честотният инвертор работи в режим на контуриране (режим на синхронна шина), трябва да се 
използва индиректното зададено адресиране! 
 
Проектиране на списък с параметри с директно задаване на адреси, присъединени параметри: 
 
Без зададен указател, всеки параметър принадлежи директно към един набор или няколко набора 
 
Създаване на списъка: 

●   Параметър X на набор 0 
●   Параметър X на набор 1 
●   Параметър X на набор 2 
●   Параметър X на набор 3 

…… 
●   Параметър X на набор 7 
●   Параметър Y на набор 0 
●   Параметър Y на набор 1 
●   Параметър Y на набор 2 
●   Параметър Y на набор 3 

…… 
 ●   Параметър Y на набор 7 

……. 
 ●   Параметри на оператора 

 
Всички непроменени програмируеми параметри се записват в набор 0 
 
При subindex / CiA 301 адресирането на „свързани параметри“ се използва винаги! 
 
Проектиране на списък с параметри с директно задаване на адреси, присъединени набори: 
 
Без зададен указател, всеки параметър принадлежи директно към един набор или няколко набора. 
 
Създаване на списъка: 

 ●   Всички зададени програмируеми параметри на набор 0 и всички не зададени програмируеми параметри 
 ●   Всички зададени програмируеми параметри на набор 1 

…..  
 ●   Всички зададени програмируеми параметри на набор 7 
 ●   Параметри на оператора 

 

8.19 CP параметри 
CP-параметрите са параметри, показани на дисплея на устройството в COMBIVERT F5, B6 и G6 в отделно 
меню. CP-параметрите показват избираеми параметри на приложението. В COMBIVIS 6 няма меню за 
действителни CP параметри. Това означава, че не е възможна никаква операция, както на пулта на 
устройството. Може да се създаде списък, който показва присвояването на CP параметър и параметър 
за приложение.

 

 
 

 
→ Кликнете с десен клавиш на мишката върху устройството в навигатора → 
„Създаване на списък с параметри на CP“.
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В колоната “#” се показва номерът на CP параметъра. Параметърът е зададеният параметър на 
приложението. 
Например на снимката по-горе: CP03 показва „състояние на инвертора ru00“ 
 
Моля обърнете внимание: 

●   Присвояването на CP параметъра се чете по време на създаването на списъка. 
     Следваща промяна в устройството не се отразява в списъка! 
●   Не се отчита задаването на мащабиране или задаване! 

 

8.20 Съхраняване / експортиране на списък с параметри  
Списък с параметри може да бъде експортиран от проекта в следните формати:   
“.Cvxpl” = COMBIVIS 6-формат - няколко устройства в списъка  
“.Dw5” = COMBIVIS 5-формат - само 1 устройство в списъка  

Или като работен списък във „.wr5” = COMBIVIS 5-формат 
 
Списъкът .wr5 не съхранява никакви стойности, а само списък на (онлайн) параметри! 
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Списъците с параметри, които ще се използват за COMBICONTROL C6, F5-LCD оператор или F6 оператор, 
трябва да бъдат запазени във формат ".dw5".

 
 

 Изберете списъка с параметри в Навигатор → щракнете с десния бутон върху Експорт → 
изберете формат за съхранение → изберете място за съхранение.  
 

 
 Алтернативно от отворен списък с параметри: щракнете с десния бутон на мишката → Експорт → 
изберете формат:  
 

 
 
Команден файл за стартиране на EtherCAT CoE 
Списък с параметри също може да се експортира в съвместим с EtherCat XML формат. 
Този списък може да бъде прехвърлен например като стартов списък към PLC съвместим с EtherCAT 
(COMBICONTROL C6, TwinCAT 3.x). 
 
Изберете списъка с параметри в Navigator → щракване с десния бутон на мишката → Експорт → 
команден файл за стартиране на EtherCAT CoE.

. 
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9 Осцилоскоп 

9.1 Характеристики 
●   Възможно е използване за един проект, но могат да бъдат добавени и показани няколко осцилоскопа 
●   Директно прикачване и записване към проекта 
●   Общо до 16 канала могат да бъдат активирани 
●   COMBIVERT F5 / B6 / G6: До 4 канала на всяко устройство работят в режим на бърз обхват, 
     (2x32-битов + 2x16-битов) или (1x32-битов + 3x16-битов) или дължина на параметъра 4x16-бит. 
     Редът няма значение.
 

●   COMBIVERT F6 / H6 / S6: няма бърз обхват на режима до версия на фърмуера 2.0. От версия 2.1 
      до четири 32-битови параметъра могат да се използват в режим на бърз обхват (Сервиз 21).
 
 
●   Показвне като точка, линия, стъпка или интерполирана крива 
●   Възможно е едновременно да се записват каналите във всички устройства на проекта  
●   Експортиране в XML формат с разширение на файла ".sc6" за импортиране в друг проект COMBIVIS 6 
●   Експортирайте в ".csv" -формат, съвместим с Excel 
●   Офлайн режим (4 канала буфер в едно устройство) 
●   Онлайн-Trigger режим 
●   2 хоризонтални и 2 вертикални курсора едновременно 
●   Обширни функции за увеличение (зум) 
●   Функция за автоматично мащабиране (възпроизвеждане на кривата към целия X-и Y-диапазон)  
●   Y-ос допълнително с параметри на устроство 
●   Импортирането на .sc5 файлове (COMBIVIS 5) не е възможно  

9.2 Добавяне на осцилоскоп към проект 
Предлагат се следните възможности за добавяне на осцилоскоп 

●   Нов, празен осцилоскоп 
●   Импортиране на външен осцилоскоп с разширение на файла „.sc6“ или „.xml“ 
●   Осцилоскоп със същите корекции като съществуващ 

 

9.2.1 Добавяне на нов осцилоскоп 

Кликнете върху иконата            в лентата с инструменти.   
 

 
 
→ Добавяне на нов осцислоскоп: 
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→ Име на новия осцилоскоп  
 

 
 
Алтернативен начин: десен клавиш на мишката върху „Проект“ → „Добавяне на обект“ → 
„Осцилоскоп на COMBIVIS“
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или: в лентата с инструменти: икона „Добавяне на обект“ → „Осцилоскоп на COMBIVIS“ 
 

 
 
Забележка: Едновременно може да бъде активен само един осцилоскоп! 
С всеки осцилоскоп един запис може да бъде записан с проекта. 
Каналите и настройките могат да бъдат различни във всеки осцилоскоп. 
 

9.2.2 Отваряне  на външен осцилоскоп 
Външните съхранени осцилоскопи могат да бъдат отворени в текущ проект или директно с временен проект. 
 

В проект кликнете върху иконата            в лентата с инструменти.   
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→ Добавяне на нов осцилоскоп: 
 

 
 
→ Задай маркер при импортиране от файл → изберете файла → отворете: 
 

 
 
→ Изберете към кое устройство ще принадлежат обхватните канали → OK 
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Различните канали в отворения осцилоскоп могат да принадлежат към различни устройства на проекта. 
 
Директно с временен проект във фонов режим: 
 Изберете файл с осцилоскопа в Windows Explorer, след това щракнете двукратно или в контекстно меню 
„Отваряне с…“.  
 

 
 
На началната страница с бутон „Open Scope“ 
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9.2.3 Добавяне на осцилоскоп с подобни настройки - Копиране на осцилоскоп  
Втори осцилоскоп може да бъде записан със същите корекции по-късно от първия. Така че може да се направи 
сравнение, напр. след промяна на параметрите. За това е възможно да се копира осцилоскоп във втори 
идентичен осцилоскоп . Когато стартира новия осцилоскоп , старата крива ще бъде презаписана. 
Спестява ново назначение на канала и нови настройки. 
 
Копиране на осцилоскоп: 
Чрез „копиране“ и „поставяне“ в навигатора е лесно да се създаде подобен осцилоскоп . 
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9.3  Осцилоскоп - основни настройки 
Възможно е да се конфигурират основни настройки в прозореца „KEB Scope-Settings“. 
Тези корекции ще бъдат предварително зададени винаги, когато се отвори нов осцилоскоп. 
 

 
 
Лента с менюта → „Инструменти“ → „Опции“ → в прозореца „KEB Scope-Settings“ 
 

 
 
В прозореца „Settings”“ в самия осцилоскоп могат да се променят настройки, които са валидни само 
за тази област.
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Ограничаване на комуникацията: 
Заключване на каналите: Посоченият параметър на канала може да бъде достъпен и изпитан само 
от осцилоскопа. Други параметри са достъпни.

 
 

 
Изключителна комуникация: Цялата комуникация с устройствата е ограничена до осцилоскопа. 
Едновременната промяна на параметър не е възможна. При изключени функции параметрите могат да 
бъдат коригирани, докато осцилоскопът работи и показва промените ковалентно (например за 
настройка на честотния инвертор).

 
 

9.4 Конфигурация на канала / Нов канал 
Разпределение на канала 
 
В прозореца „New Channel“ може да бъде избран параметър директно за този канал. 
 

Описание на осцилоскопа 

Опция за задействане (Идентифициране на 
специални събития при запис - вижте там)  

Каналът за данни е запазен само за осцилоскоп 

Курсорите примигват в измерената стойност 

Дисплей / дизайн на курсор, мрежа и легенда
 

Онлайн (директно показване на записани 
стойности в CV6) / офлайн режим (виж там) 

Основа на времевата ос (Х-ос)  

Времева разлика между 2 измерени точки:
0 = възможно най-кратко време
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Алтернатива: 
 

 
 

Контролни данни на устройството 

Референция на устройството (-избор) 
(не означава адрес на шината на устрой-
ството !!). Т.е. от кое устройство се 
записват каналите  

Избор на група параметри  

Избор на параметри  

Задаване на избор 

Задаване на режим на адресиране 
(пряко или косвено)  

Одобряване и активиране на канала 
 

Изберете параметър в редактора на устрой-
ства и го издърпайте до прозореца „обхват“
. (Няма значение дали обхватът е в раздел 
„дисплей“, „настройки“ или „нов канал“)

 
 
Моля, не забравяйте одобряването 
и активирането! 

Влачите и пускате 
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9.5 Настройки на канала 

 
 
Изключен (не „активиран“) канал не се показва на дисплея и не се записва при следващия запис. 
 
Мащабирането може да бъде зададено ръчно за всеки канал. 
 

 
 

Номер на канала  

Незадължително описание 

Каналът е включен / изключен 

Изтриване на канал 

Показване на разпреде-
лението на канала 

Промяна на разпреде-
лението на канала 

Автоматично мащабиране на този канал 

Стойност на параметъра при 0% Y-ос 

Стойност на параметъра при 100% Y-ос 

Зареждане на стойностите по подразбиране 

Показване на дименсията на ос 

Синхронизиране с друг канал  

Бенчмарк на 10% от оста Y 
(което съответства на 0% / 100%) 
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9.6 Бърз режим на осцилоскопа 
Режимът за бърз осцилоскоп в зависимост от типа на устройството е възможност за бързо и еднов-
ременно предаване на измерените стойности. Работи като комуникация с данни от процеса 

 ●   COMBIVERT F5 / B6 / G6: До 4 канала на всяко устройство работят в режим на бърз обхват, 
(2x32-битов + 2x16-битов) или (1x32-битов + 3x16-битов) или дължина на параметъра 4x16-бит. 
Редът няма значение.

 ●   COMBIVERT F6 / H6 / S6: няма бърз обхват на режима до версия на фърмуера 2.0. От версия 2.1 
до четири 32-битови параметъра могат да се използват в режим на бърз обхват (Сервиз 21).

 

Обикновено първите избрани канали се поставят автоматично в режим на бърз осцилоскоп, 
ако има такъв.

 

Присвояването на параметри извън режима на бърз осцилоскоп води до значително забавяне на записа 
на растера, тъй като трябва да се предложи времева разлика за допълнителните асинхронни стойности.

r
 

 
Режимът за бърз осцилоскоп работи само в режим на директно адресиране. 
 
Присвояването може да бъде променено в меню „канал“ → „разширено“ → „Редактиране на настройките 
на режима за бърз осцилоскоп“:

  

Показва се като стълб 

Показва се като линия, интерполирана 
връзка между точки  

Показване на крива 

Показване в точки  

Показва се като линия, линейна връзка 
между точки  

Интерполационна стойност 

Цвят на кривата  

Точка за измерване на стойност-осветена
 

Широчина на кривата 
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9.7 Запис  
Започнете записа в прозореца „Display“, както следва:  
 

 ●   Меню: “Scope” → “Start scope” или 
 ●   Контекстно меню / десен клавиш на мишката → „Start scope“ 
 ●   Натиснете клавиш „F9“ или 

 ●   Кликнете върху символа на иконата   
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 ●   „Десен клавиш на мишката“ → „Start scope“ или 
 

 
 
Стартирайте с “F9” - бутон, който може да работи и в други прозорци на COMBIVIS 6. 
 
Спрете със същите функции, но ще бъде показана икона за стоп:  
 

 
 
Времето за запис не е ограничено. 
За час с 4 канала при цикъл 15 ms, цикълът ще бъде приблизително 90 MB.
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9.8 Прозорец за показване 
Поведение на дисплея по време на запис: 
Контекстно меню / „Десен клавиш на мишката“ → „Auto-Zoom/Scroll“: 
 

 
 

9.9 Адаптиране на дисплея 
Времева ос (X-ос) 
 

 
 

Запазва текущото съотношение 
на Y-ос за нов запис

 

При записване показаният про-
зорец скача със записаната 
стойност до следващата 
широчина на прозореца

 

Прозорецът работи синхронно 
с действително записаната 
стойност  

Превъртане на прозореца 

Времева ос на разшиване 
/ сгъстяване 

Показване на пълно време за запис в прозореца  

Изчезване извън графи-
ката на стойността на 
курсора  
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X-ос: Време за запис в ms или μs
  

 
Y-ос: Стойността на параметъра в основната настройка се отнася до  
    ●   100% = макс. диапазон на стойностите 
     ●   0% = 0 
   ●   -      100% = мин. диапазон на стойностите 
 
Преминавайки по кривата с мишката, ще се покаже действителната стойност. 
 

 
 
С десния бутон на мишката щракнете върху кривата за да се отвари прозорец с възможности за настройка.
 

 
 
Разтягане / компресиране на дисплея след запис: 
Кликнете с „десен клавиш на мишката“ в прозореца на дисплея: „Auto–scale all channels“: 
Всички действителни стойности ще бъдат разтегнати по оста Y по целия прозорец от -100% до + 100% 
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9.10 Дисплей - Мащабиране (зум) 
При увеличение отношението между кривите все още се запазва. 
 
Мащабиране за показване 0-100% (или по-скоро -100 + 100%):
  ●   „Десен клавиш на мишката“ → „Fit Zoom level“ → „Всички оси“ (или само „X- или Y-ос“)

 ●   Натиснете клавиш F5 (F3 / F4) 
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Мащабиране с мишка: 

●   Цял дисплей чрез обграждане с мишката или клавиши „+“ и „-“ 
 ●   Части на дисплея: маркирайте с левия клавиш на мишката 

 

 
 
Мащабиране / фиксиране на ос Y: 
Мащабирането ще се извършва само по време (X-) ос с мишка  
Насочете към оста Y - (% -) → контекстно меню / „десен клавиш на мишката“ → „Scale fixed“
 

Изгледът в прозореца може да 
бъде изместен с помощта на 
бутоните „← ↑ → ↓“ 
 
Или:
натиснете клавиша „Ctrl“ и левия 
клавиш на мишката едновременно

 

 
 
Или:
С натиснато обграждане с мишката

 
 

 
Или:
Само време (X-) ос: щракнете и 
задръжте с мишката и превъртете 
надясно или наляво:

 

 
 
Или чрез бутон “Auto” в дясно на дъното 
на приложното поле на осцилоскопа
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Също така може да се направи ръчно мащабиране на оста Y. 
 
9.11 Дисплей - Курсори  
Има 2 вертикални и 2 хоризонтални курсора: 
За интегриране: „Десен клавиш на мишката“ → „Курсори“ → „Вертикален 1 или 2 и хоризонтален 1 или 2“
Курсорите ще бъдат поставени в центъра на дисплея. Преместете ги, като изберете с левия клавиш 
на мишката.

 
 

 
 
Курсорът винаги ще бъде поставен първо в центъра. 
Курсорът може да се движи чрез натискане на левия клавиш на мишката или с помощта на 
комбинация от клавиши „Alt + →“ и „Alt + ←“ 

Алтернативно с бутони  
Alt+A: Вертикален 1 
Alt+B: Вертикален 2 
Alt+C: Хоризонтален 1  
Alt+D: Хоризонтален 2  
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Режим на изчисление: 
Въз основа на вертикалните стойности на курсора е възможно да се реализират няколко типа изчисления: 
разлика, интеграл или средна стойност. Въз основа на хоризонталните стойности на курсора е възможна 
само разлика.

 
 

Чрез контекстното меню / „десен клавиш на мишката“ в областта на списъка с курсори може да бъде 
избран режимът на изчисление. Или за промяна - кликнете върху името с левия клавиш на мишката.

 
 

Вертикален курсор 1 и 2  

Хоризонтален курсор 1 и 2
 

Диаграма на курсора:
Стойности на активната хори-
зонтална позиция на курсора 
(ос Y) или по-скоро пресечна-
та точка на вертикалната по-
зиция на курсора с кривата 
на канала

 

 

Диаграма на курсора
видимо / скрито
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С това е възможно да се получи много лесно RMS тока на задвижване през работеща верига. 
 
Ако курсорите в резултат на мащабиране не се виждат, е възможно да ги върнете обратно в центъра 
на дисплея, както следва: 

„Десен клавиш на мишката“ → „Center cursors“.
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Показаната дължина на името на параметъра в списъка с курсори може да бъде избрана в 
контекстното меню:

 
 

 
 

9.12 Съхраняване на записи 
Няколко записа на обхвата могат да бъдат добавени към проекта и запазени с него.
Всеки осцилоскоп може да запише един запис (вижте 9.2 Добавяне на осцилоскоп ).
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9.13 Импортиране / Експортиране 
С функцията за експортиране и импортиране Записите на обхвата могат да се съхраняват извън 
проекта или да се импортират външни файлове. 
 

 
 

9.14 Експортиране в CSV-формат  
Експортира текущата диаграма във формат .csv. Това позволява импортиране на записаните криви 
в напр. Excel програма. 
 

Изчиства дисплея  

Копира показаната картина в клипборда
Може да се използва например 
в MS-Office програми

 

 

Импортира CV6 файл с осцилоскопа, 
действителните показани криви ще 
бъдат изтрити 

Изнася действителните криви 
на обхвата в sc6 или csv формат,
 напр. за съхраняване 



Осцилоскоп 

116   © 2019  KEB Automation KG 
     
 

 
 
2.) Корекции на ".csv" -формат чрез: "Инструменти" → "Опции" → "KEB-обхват" → "Разширен"  
 
От версия 6.2.3.0 изнесените стойности се нормализират от коефициента на разделителна способност. 
Така че показва същите стойности като в осцилоскопа. 
 

9.15 Задействаща (тригер) функция (онлайн) 
Функция за задействане в онлайн режим 
 
Тази функция реализира в случай на дългосрочни записи ограничаване на запаметения период 
(например период около определена грешка). За това ще се дефинира задействащо събитие 
(например състояние на специален контролер на задвижване или достигнато текущо ниво).

 
 

 
По време на това събитие предварително записан домейн ще бъде запазен. Това води до компактен файл с 
осцилоскопа и за дълги записи. 
 
Тази функция може да се регулира и активира в прозореца „Обхват“ → „Настройки“. 
 
Събитието за задействане ще бъде поставено в обхвата на дисплея на 0 ms на оста за времето.  
 
Задействане (онлайн режим) 
 

1.) Експортира текущите криви
 на осцилоскоп във формат csv.

 

2.)
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Пример:  
 

 
 

9.16 Офлайн режим 
Режимът офлайн използва функцията на 4-те канала на бързия осцилоскоп, за да буферира стойностите 
на параметрите в устройството. За това част от паметта на устройството е запазена. 
Чрез разпределение на канали ще се генерира запис и попълване на хранилището. Съхранението работи 
като барабанен магазин , всяка нова стойност се записва над най-старата. 

През времето на работа, запазеното
време след събитието на задействане 

Ниво, абсолютно по отношение на едини-
ца или процентил по отношение на диа-
пазона от стойности 

Срок: запазено време, преди да 
се задейства събитие 

 

Задействащ канал: На кой канал 
да се задейства?

 

Кои пусков импулс, от край или ниво?
 

Trigger  

Delay  Lead - time  

Trigger level  

Активиране на функцията за задействане
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Буферът ще бъде блокиран от задействащо събитие и може да бъде прочетен от осцилоскопа. 
Поради по-бързата комуникация с данни в устройствата, отколкото към компютъра, информацията 
може да бъде записана за по-кратък период от време.  
Полезно за: 

●   По-кратък период от време, с което се регистрира по-добър процент на пикове с къси върхове 
●   Запис без компютър
●   Записване на спорадични събития 

 
Характеристики: 

●   Предлага се за COMBIVERT F5, но не и F5-Basic, B6, F6, G6, H6, S6 и P6 честотни инвертори 
●   Противно на онлайн режима, данните няма да бъдат проследявани последователно от инвертора
      и да се показват, но вътрешно се запазват в него. 
●   Няма зависимост от времето за комуникация, поради което могат да се реализират много кратки кадри  
●   До 4 канала в едно устройство ще бъдат записани с хронологичен синхрон и във фиксиран прозорец
     (режим на бърз осцилоскоп)  
●   За запис на данни връзката от инвертора към компютъра не трябва да е активена.  
●   Гъвкавите условия на задействане позволяват селективен запис на определени последователности 
●   Тригърът ще се задейства от цифров вход. 
●   Също така след изключване на захранването на инвертора, изискването за задействане ще остане 
     незасегнато (само F5-A / M, -S, -H, -K, -L, -P, -E ≥ D-корпус). В COMBIVERT G6 условието за задейст-
     ване ще бъде запазено след изключване на захранването, запаметената дата ще бъде загубена. 
     Възможно е да предизвикате периодични ефекти за дълъг период.

 

●   В COMBIVERT F6, B6 и G6 всички параметри се записват само от набор 0.
 

 

9.16.1 Включване и регулиране на базовото време 
Активиране на офлайн режим: „Обхват“ → „Настройки“ → „Режим“ 

 
 
Регулиране на честотата на сканиране: 
Максимален брой буферирани стойности * време за сканиране = време за съхраняване . 
Това означава: по-малката времева база е по-кратко записано време. 
 Количеството на стойностите зависи от буферната памет за данни на инвертора
(виж: 9.16.5 Капацитет за офлайн съхранение).  

Прочетете от съхранен запис.
Разпределението на каналите ще 
бъде прочетено автоматично
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9.16.2 Настройка на тригерния източник 
Цифровите входове действат като източник на задействане. 
Активирането на входовете инициира запис на осцилоскопа и съхраняване на записа. 
Чрез софтуерни входове IA ... ID изискванията за сложни задействания на могат индиректно да бъдат 
реализирани чрез изходи OA… OD (COMBIVERT F5 / B6 / G6). 
Например настройка “F” за запис на ускорение 
Или: чрез изходно състояние на превключване: "ток> ниво" за вход IA 
 

 
 

Пример 
Описание и 2 примера могат да бъдат намерени от меню „Помощ“ → „Покажи„ Често задавани въпроси 
“Документи“ → „Често задавани въпроси CV6 0003
Условия (и) за задействане на офлайн осцилоскопа “. Също така са включени 2 примерни списъка 
с параметри.
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9.16.3 Настройка на позицията на тригера 
Позицията на тригера определя колко процента от целия период на запис преди събитието на 
задействане да се покаже. 
Пример 20%:  
= 20% от записа показват периода преди тригерното събитие. 
 

 
 
Забележка: 
Когато записът стартира, офлайн паметта (памет на звънене / съхранение в буфера) се запълва със 
стойности. Докато паметта не се запълни, стойностите на първия цикъл от предишни записи могат да 
бъдат включени. Ако след началото на записа стартът все още идва в рамките на първия „кръг“ и има 
само малко закъснение, може би предишните стойности все още не са презаписани и се показват.

 
 

 
9.16.4 Прилагане на офлайн режим 

 ●   Стартирайте офлайн запис чрез натискане на бутона             за старт / стоп или натиснете клавиша „F9“.   
●   В долната част на прозореца на осцилоскопа се появява мигащ код „изчакай за задействане“. 
     Задвижващият контролер изчаква събитието на задействане. 
●   Кодът ще се промени в „запис на данни“ веднага щом се случи тригерното събитие. Записът ще 
     бъде реализиран и запазен. 
●   Ако процесът на записване приключи, кодът ще се промени в „офлайн четене на данни“. Записаните 
     данни ще бъдат в червено в осцилоскопа и ще бъдат показани.  
●   След като прочетете диаграмата може да се борави като в онлайн режим.  
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Записване без свързан компютър и четене след това

  

 ●   Стартирайте офлайн запис от бутона             за старт / стоп или натиснете клавиша „F9“ → в долната 
част на дисплея се показва мигащ сигнал „Изчакайте за задействане“ → устройството чака състоянието 
на задействане

  

 
 ●   Затворете COMBIVIS 6, без да спирате осцилоскопа, ако е приложимо, запишете проект.  
 Когато възникне първото условие за задействане, кривите ще бъдат записани в паметта на 
устройството. По-нататък ще бъдат игнорирани. 
●   Свържете кабелите, както е показано в инструкцията→ стартирайте COMBIVIS 6 със съответния или 
с нов проект → ако е необходимо, свържете се с устройството → в 
„Обхват“ → „Настройки“ кликнете върху: → запаметените данни ще бъдат прочетени от устройството 
и ще се покажат в осцилоскопа.

 
 

 
●  Запазените данни ще бъдат изтрити при F5-A / -S / -E / -H; ≥D-корпус само чрез ново започване на 
офлайн запис. Междувременно управляващият инвертор може да бъде включен. 
При G6 / H6 / F5-A-Servo (A-корпус) изискванията за задействане и запаметените данни ще бъдат 
изтрити също чрез изключване на устройството или чрез презаписване.  

Например:  
Базово време: 500µs  /  тригер източник: F  /  тригер позиция : 5% 
 

 
 

9.16.5 Капацитет на паметта в офлайн режим 
Например в KEB COMBIVERT F5.A Версия 4.2: ≥ D-корпус:  
За 1x или 2x 16-битови параметри: приблизително 1900 стойности / канал
За 3x или 4x 16-битови параметри: прибл. 950 стойности / канал
За 1x или 2x 16- и 1x или 2x 32-битови парметри: прибл. 470 стойности / канал
(32-битови параметри са напр .: позиция, въртящ момент и дума за управление / състояние дълго)

   

 

При това 4 канала с 16-бита за 0,5ms време дават приблизително 0,47s време за запис.
За другите честотни инвертори това може да се различава силно.

 
 

Trigger  

5%  95%  
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Например: KEB COMBIVERT G6-G има приблизително 20% повече пространство за памет. 
COMBIVERT F5-C разполага с прибл.. 70% по-малко и COMBIVERT B6 прибл. 86% по-малко. 
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10 Асистенти за стартиране (съветници) 
Съветниците за стартиране са инструменти за лесно създаване на списъци с параметри и корекции на 
параметри.

 
 
Две процедури за изпозване на съветници за стартиране могат да бъдат намерени: 
●   Онлайн съветници за стартиране - всички корекции се извършват директно в устройството.
●   Съветници за стартиране офлайн - създава списък с параметри, който може да се съхранява или 
     директно да се изтегля от устройството.

 
. 

●   В проекта ще бъдат прилагани само съвместимите съветници. 
●   За устройствата „поколение 5“ (тип F5, B6, G6) могат да бъдат намерени онлайн и офлайн съветници. 
●   За устройствата „поколение 6“ (тип F6, H6, P6, S6, T6) се предлага онлайн съветник. Може да се използва 
     отчасти офлайн. При следващо свързване към устройството стойностите ще бъдат прехвърлени в
     устройството.

 
 

10.1 Онлайн съветник за стартиране 
Онлайн съветниците се нуждаят от свързано устройство, тъй като всички настройки се извършват директно 
в параметрите на устройството. 
 

10.1.1 Онлайн съветник за стартиране COMBIVERT F6 / H6 / S6 / P6 / T6. 
За новия честотен инвертор „поколение 6“ съветника за стартиране се изпълнява стъпка по стъпка онлайн. 
Може да се използва и офлайн, но не всички функции могат да се обработват. 
Идеята е да стартирате устройството с обработка на всички необходими настройки стъпка по стъпка. 
В зависимост от функциите, налични в типа на устройството, части от съветника се маскират. 
За всяка функционална карта има раздел „Настройки на експертите“. Там параметрите, принадлежащи 
към съответната функция, са изброени директно и позволяват разширени настройки. Стандартният
потребител обикновено няма нужда да задава нищо.

 
 

 
 

10.1.1.1 Базови настройки 

●   Архивиране / възстановяване на архивиране
     Резервното копие се запазва с проекта. Запазен резервен файл може да бъде експортиран като 
    списък с параметри в навигатора и оттам да бъде изнесен извън проекта.

 

 
 
●   Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране:
     При ресет процесорът се рестартира, така че COMBIVIS губи контакт за кратко време.

 
 

 
●   Данните за обработка се деактивират и свързват отново с предишни корекции:
     С активни данни за процеса инверторът може отново да презапише определени параметри и 
     по този начин да направи невъзможно ръчната настройка. 
     Тази функция работи само с COMBIVERT F6-K, S6-K и H6.

: 

 
 

●   Часовник на устройството:
 

     Часовникът няма резерв за изпълнение, също така няма връзка с часовника на защитния модул 
     (опция).
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10.1.1.2 Мотор 

●   Може да се използва за синхронни и асинхронни трифазни двигатели-  
●   Данните за KEB мотори могат да бъдат избрани от каталожния № . 
●   Данните за двигателя могат да бъдат коригирани ръчно и могат да се съхраняват в база данни на 
     двигателя (след идентификация в прозорец „Идентификация“) 
●   Данните от базата данни на потребителските двигатели също могат да бъдат избрани. 
●   Потребителската база данни може да се зарежда или експортира 
●   Настройка  на спирачния транзистор  
●   Настройка на сензора за температура и реакция при повреда 
●   Параметрите за спирачката и синусоидалния филтър могат да се настроят оптимално 
 ●   Напускането на прозореца „мотор“ активира данните за двигателя в инвертора на задвижването.

 
 

Създайте резервно копие 

Деактивиране на данните за процеса 
(само F6-K, S6-K и H6)

   
 

Настройте часовника ръчно или чрез 
PC часовник 

Изтрийте архивиране, изтеглете на устройст
вото или експортирайте в навигатора като 
списък с параметри  

Заредете резервно копие на устройството 

Задайте устройството по подразбиране 
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Забележка: Сервомоторите тип TA от KEB Antriebstechnik GmbH в Schneeberg са в базата данни за двигатели 
на KEB. Изборът трябва да се извърши чрез 11-цифров кат. №. Този кат. № всъщност не е указан 
на идентификационната табела. 
Каталожния № може да се генерира от KEB Конфигуратор (виж 18 Конфигуратор).

 

 

10.1.1.3 Режим на обратна връзка 

Настройка на: 

●   Режим на обратна връзка (v / f-режим / отворен контур, затворен контур, затворен контур без енкодер)
●   Интерфейс на енкодера 
●   Тип и данни на енкодера 
●   При енкодерите с електронен тип табелка данните за двигателя могат да бъдат маркирани в червено 
     за енкодера (KEB Motor)
●   При синхронни двигатели v / f-режимът не е наличен 
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10.1.1.4 Честотен инвертор 

●   Настройка на скоростта на инвертора 
●   Настройки на позицията и обратната връзка на инвертора 
●   Предварителна настройка в зависимост от инерционния момент на двигателя и машината. 
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10.1.1.5 Защита / Предупреждения 

●   Настройки за състоянието на думата 
●   Настройки на нивата за предупреждение 
●   Предупреждения в зависимост от приложението 
●   Настройки на грешка при реакция от грешка 
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10.1.1.6 Идентификация 

●   Идентифицирана информация за посочени двигатели 
●   Не е необходимо да се прави на двигатели KEB, избрани от базата данни на KEB Motor 
●   Идентифицираните данни за двигателя могат да се съхраняват в базата данни на 
     потребителски двигатели
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10.1.1.7 Режими на работа  

●   Може да се избере режим на работа по отношение на CiA 402. 
●   Може да се извършат настройки в зависимост от избрания режим. Напр .: режим на рампа, 
     s-криви, ограничения на скоростта, настройки на кривата на позицията, методи на насочване ...

 
 

 

 
 

10.1.1.8 Полева шина 

 ●  Настройка на използваната шинна система 
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●   Корекции на данните  
●   Диагностика на полевата шина 
●   Създаване и експортиране на описание на данните за устройството 
●   Запазване и обработка на самосъздадени карти 

 

 
 
Избор на шинната система:  
В зависимост от хардуера на устройството може да се избере типът шина: 
 

 
 
Ако типът на шината е променен, в устройството се задейства грешка (ru01 = Грешка! Типът fieldbus е 
променен). Необходим е ресет при включване за ресет, за да нулирате грешката и да адаптирате 
типа шина.

 
 

Задаване на процес  
 
Помощникът предлага стандартно задаване на данни за процеса: 
„Съхранени карти“ → „KEB база данни“ → „Зареждане“ → изберете тип устройство
Данните за процеса ще бъдат заредени и активирани.  
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Спецификация на клиента може да се съхранява в базата данни на потребителя и може да се презареди. 
“Stored Mappings” → “User database” → “Load/Save” 
 

 
 
Ръчно възлагане:  

 Данните за процеса трябва да бъдат деактивирани!
В десния прозорец са изброени параметрите, налични за данните от процеса.

 Те могат да бъдат копирани с мишката до полето за предаване на PDO или полето за получаване на PDO 
с помощта на влачене и пускане.
Дължината на данни се поема правилно. 
Параметрите могат да бъдат изтрити, като ги плъзнете в кошницата за отпадъци вляво чрез мишката или 
маркирате и използвате бутона „Изтриване“. 

 „Параметри само за четене“ не могат да бъдат изтеглени в полето за получаване на PDO. 
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Броят на прехвърлените обекти може да бъде ограничен. Това позволява определени обекти да бъдат 
изключени от обмена на данни от дясно на ляво.

 
 Файл с описание на устройството: 
 С помощта на съветника файлът с описание на устройството може да се генерира в зависимост 
от избрания тип шина.  
С CAN и EtherCAT, описанието съдържа текущата задача на процеса на данни.  

EtherCAT:
 

 
“EtherCAT” → “Export device description” 
 

 
 
Ако се използва KEB COMBICONTROL, описанието може да се зареди директно: 
 

Брой на активните PDOs  

Присвояване на данни от процеса 
на предаване 
Присвояване на данни за процеса 
на получаване 

Активиране на данните от процеса 

Наличен параметър за данни 
за процеса  
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За EtherCAT PLC това може да бъде генерирано и запаметено: 
 

 
 
Описанието на данните от процеса FSOE може да бъде допълнително избрано за модулите за 
безопасност на KEB: (Вижте ръководството на съответното устройство)

 
 

 

 
 
Profinet: 
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Файлът с описание на устройството GSDML може да бъде намерен в базата данни с документи на KEB 
в областта „Софтуер“ при номера на частта на COMBIVERT: 
 

 
 
CAN: 
 В съветника за обработка на данни CAN може да се създаде файл и описание на устройството:

 

 
 

10.1.1.9 Пробно пускане  

Съветникът за тестване може да се отвори в отделен прозорец. 
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Той дава възможност за стартиране на двигателя или стъпка на позициониране от компютъра, без да се 
налага отделно управление. По същия начин графично се показва състоянието на машината. 
 

 ВНИМАНИЕ   

 
 

 

 

 

 
 
Тя може да бъде подредена успоредно с редакторите на устройствата. След това можете да превключвате 
удобно между например осцилоскоп и съветникът за тестване: 
Щракнете върху заглавката с левия бутон на мишката, задръжте го и преместете показалеца на мишката 
към появяващия се кръст на подреждането, поставете го в средното поле и освободете показалеца на 
мишката.

. 
 

 
 

Съветникът за пробното стартиране разполага с никаква 
функционалност за прекъсване на работата при тест!
Ако комуникацията се загуби поради прекъсване на кабела или срив 
на програмата, устройството продължава да работи с последните си 
зададени точки! За това винаги прилагайте отделна, независима от 
комуникация възможност за спиране на устройството. Например 
чрез отделен, кабелен превключвател за освобождаване на контрола 
или STO или мрежово напрежение. 
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Състояние на машината 
 
Изгледът за състоянието на машината може да се отвори с полето "дисплей на състоянието", намиращо
се в горния десен ъгъл.

 
 

 
 
Състоянието на машината показва графично състоянието на контролната дума co00 и думата статус st00. 
В Control Word всеки бит може да бъде зададен поотделно, като кликнете върху зелените точки.  
Можете също да използвате директните бутони по-долу. 
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Режим на скорост: 
 

●   предварителен избор от 3 скорости 
●   настройка на контролната дума 
●   настройка на бита за управление на спирачката 
●   стартиране на предварително зададен осцилоскоп 
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Режим на позициониране на профила 
 
Задвижването може да бъде преместено в относителна или абсолютна позиция на положение: 

●   предварителен избор от 4 позиции 
●   настройка на контролната дума 
●   настройка на бита за управление на спирачката  
●   стартиране на предварително настроен осцилоскоп 

 

 
 

Действителна скорост 

Показване на текущото състояние като 
STO, повреда, захранване 

Превключване на спирачка - Бит 15 в 
контролната дума (парам. Co00)

 
 

Регулиране на режима на задвижване (парам. Co01) 

Действителна зададена скорост (парам. Vl20)   

Активиране на предварително зададена
скорост в (парам. Vl20)

 
 

Предварително регулирайте целевата скорост, 
+ = дясна, - = лява посока 

 

Старт / Стоп - Разрешаване на работа в 
състоянието на машината

 
 

Действителна скорост 

Показване на текущото състояние като 
STO, повреда, захранване.
Превключване на спирачка - Бит 15 в 
контролната дума (парам. Co00)

 
 

 

Реално положение на задвижването 

Регулиране на режима на задвижване (парам. Co01) 

Скорост на позициониране за следващия 
профил (парам. Ps30)

 
 

Ако задвижването трябва да стои неподвижно 
преди старта на профила за позициониране, 
задайте скорост "0" (парам. Vl20) 

Старт / Стоп - Разрешаване на работа в 
състоянието на машината

 
 

Стартирайте предварително настроен осцилоскоп
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Забележка: с „относителна позиция“ и „промяна на целевата позиция веднага = изключена“ се генерира 
профил за позициониране с всяко щракване на мишката върху полето „Стартиране на позиционирането“ 
и след това се обработва едно след друго!

 

 

Режим на самонасочване 
 
Задайте текущата позиция на 0

 
В много случаи настоящото механично положение на задвижването трябва / необходимое да представлява 
нулевата точка. Как да зададете текущата позиция на 0:  

 
●   Задайте режима на “homing mode”

 ●   Методът на насочване трябва да бъде зададен на "35: на текущо положение" (по подразбиране). 
●   Параметърът hm01 е включен в настройките на експертите. 

 

 
 ●   Активирайте бита „Start homing“ в контролната дума и деактивирайте бита.  

Маркер: Относително позициониране
Без маркер: Абсолютно позициониране

 
 

 
 

 

Задайте предварително дефинирана позиция 
в параметър co19: „Позиция на целта“ и започ-
нете позициониране 

Отидете на позиция "0" 

 

Предварително определена целева позиция 

Старт на предварително настроен осцилоскоп

Маркер: Профилът ще бъде прекъснат и новата цел 
ще бъде указана
Без маркер: Текущият профил на позициониране 
прилючва и след това се активира новата дестинация.
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Другите режими не могат да бъдат използвани или само с ограничения от съветника за тестване.  
 
10.1.1.10

 
Cogging

 Функцията за компенсиране на coging намалява постоянния магнит в зависимост от неравномерната 
скорост в диапазона на ниска скорост. За това съветникът измерва кривата на въртящия момент, 
изчислява кривата на изместване и записва стойностите в контролера на задвижването.

  
 

 
 ●   Полезно само за линейни задвижвания с постоянен магнит и синхронни двигатели с постоянен магнит

 ●   Измерването може да се извърши само след оптималнa настройка на скоростта и контролера на 
     позицията на задвижващия инвертор.

 ●   Моторът трябва да работи без товар!
 ●   В зависимост от габарита на двигателя и конструкцията предварителните настройки в съветника 

     могат да се променят.  
●   По време на измерването нито една стойност не може да се променя ръчно или чрез шинна система 
●   Съветникът използва режим на позициониране на профила 
●   Измерването продължава 20-30 минути 
●   След приключване на измерването резултатът трябва да бъде предаден на задвижващия инвертор 
      и функцията трябва да бъде активирана. 
●   Процедурата на измерване може да бъде прекъсната. Ако не се предава и активира стойност, 
     няма влияние върху инверторана задвижването. 
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Режимът „target reached“ контролира измерването чрез профил на позициониране и гарантира, че 
действително всяка позиция на измерване е доближена. Това осигурява точен резултат, но изисква 
добре настроени контроли за скорост и позициониране.

 

 
 
Режимът „time-based“ контролира измерването във времева последователност от измервания, 
независимо от това дали позиционирането действително е достигнато или не. Резултатът не е толкова 
точен, но работи по-лесно, тъй като движението не трябва да бъде толкова прецизно.

 

 
 

 
 
След извършване на измерването, данните трябва да бъдат прехвърлени на устройството и активирани: 
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Резултатът от измерването се показва в редактора “Graphs and data” („Графики и данни“). Може да се съхранява 
в отделен файл и да се отвори отново по-късно. 
 

 
 

10.1.2 Онлайн съветник за стартиране Basic COMBIVERT F5, B6 и G6.. 
За всички COMBIVERT F5, B6 или G6 е на разположение малък съветник за стартиране: 
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10.1.3 Онлайн съветник за стартиране COMBIVERT F5. . 

10.1.3.1 Идентификация на данни за двигателя F5-A / -K и F5-H / -L (ASCL)

За задвижване с асинхронни двигатели е на разположение съветник за изчисляване и измерване на данни 
за двигателя. Работи само с F5-A / -M / -K от V4.3 или F5-H / -L от V2.3. Предлагат се стандартен и експертен 
режим. Специфичните стойности, които трябва да бъдат променени за измерване (зададена стойност ...) се 
запаметяват преди и се връщат след приключване на измерването. 

Описанието на функцията за идентифициране на двигателя може да бъде намерено в ръководството за 
приложение F5-A (Вижте глава 13 База данни на документи). 
 
Клеморедът за освобождаване на упревлението трябва да бъде превключен отворен и затворен, докато 
идентифицира изпълненията. Превключването чрез софтуер не е възможно. 
 
Отваряне в редактора на устройства: 
 

Задаване по подразбира-
не (fr01 = -4) 

Копирайте всички стойнос-
ти на един набор / subindex 
в друг набор / subin-dex

 

Регулирайте режима на 
управление и скорост 

Копирайте набор 0 
/ subin-dex 1 във всички 
набори / под-индекси 
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В експертен режим се предлагат някои полезни настройки: 
 

 
 
В раздела "Експертни настройки" всички подходящи параметри са достъпни като онлайн списък и могат да 
бъдат коригирани ръчно, ако се изисква, като например редактор на параметри:  
 

Настройте данните 
за двигателя

 
 

Показване на действител-
но измерени данни или 
състояние 

Настройка на скорос-
тен режим 

Започнете идентификаци-
ята с автоматична проце-
дура  

Активиране на експертен режим 

Пълен избор на опции за 
идентификация  

Manually adaption 
 

Отваряне на списък с ръч-
но регулируеми параметри

 

 

Активиране на експертен режим 

Приемане на най-добрите 
настройки
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10.1.3.2 Идентификация на данни за двигателя с инвертори F5-A / -S / -K и F5-E / -P (SCL)

За задвижване с PM синхронни двигатели с и без енкодер е на разположение съветник за изчисляване и 
измерване на данни за двигателя. Работи само с F5-A / -S / -K от V4.3 или F5-E / -P от V2.3. Предлагат 
се стандартен и експертен режим. Специфичните стойности, които трябва да бъдат променени за измерване 
(зададена стойност ...) се запаметяват преди и се връщат след приключване на измерването.
Описанието на функцията за идентифициране на двигателя може да се намери в ръководството за 
приложение F5-A. Вижте глава 13 База данни на документи.
 
Клеморедът за активиране на управлението трябва да бъде превключен отворен и затворен, докато 
идентифицира изпълненията. Превключването чрез софтуер не е възможно. 
 
Отваряне в редактора на устройства: 
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С експертен режим се предлагат някои полезни настройки: 
 

 
 
В раздела "Експертни настройки" всички подходящи параметри са достъпни като онлайн списък и могат 
да бъдат коригирани ръчно, ако се изисква, като например редактор на параметри: 
 

Коригирайте данните за дви-
гателя Или:

 
 

Показване на действително 
измерени данни или състояние

 

Настройка на скоростен режим 

Започнете идентификация с 
автоматична процедура

 

Активиране на експертен режим 

Маршрутизиране към помощ-
ник за данни за двигателя 
(виж 10.2.1.1 Конфигуратор 
на двигателя) 

Пълен избор на опции за 
идентификация

 

Ръчно адаптиране на 
настройките на филтъра 

Отваряне на списък с ръч-
но регулируеми параметри

 

 

Активиране на експертен режим 

Стабилизиране на старта 

 

Приемете най-добрите настройки

Допълнително меню за 
откриване на положението 
на ротора
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10.1.3.3

 
Асистент за стартиране F5 с Profinet

 От асистента за корекция на данните на процеса по лесен начин може да се извърши заданието на PDO. 
В стандартен режим повечето параметри на устройството могат да бъдат поставени чрез влачене и пускане 
от редактора на устройството към асистента.  
Използването на съветника за присвояване на данни от процеса може да се извърши по прост начин 
предназначено за PDO. В стандартен режим, някои параметри на устройството могат да бъдат изтласкани 
с влачене и пускане от редактора на устройства в съответните полета на съветника. Необходима е версия 
на фърмуера на оператор 2.9ff.

 
 

 
 

Натиснете параметър с 
натиснат ляв клавиш на мишката 
до раздела „Онлайн съветник“ 
и задръжте… 
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Промяна може да се извърши само при условие „неактивно PDO“. 
 
В режим Expert настройването на PDO може да се извърши ръчно чрез шестнадесетични адреси.
Вижте също: 10.2.1.4 Настройка на данните за процеса на F5 Profinet Operator

 
 

 

10.1.4 Онлайн съветник за стартиране COMBIVERT G6.

10.1.4.1 Идентификация на данни за двигателя G6-L (ASCL)

Онлайн съветникът за стартиране по принцип работи по същия начин като F5-ASCL: вижте раздел 10.1.3.1
Тъй като не може да бъде свързан енкодер, няма да има параметър на енкодера в селекцията.

 
 

 

10.1.4.2 Идентификация на данни за двигателя G6-P (SCL) 

Онлайн съветникът за стартиране работи по същия начин като F5-SCL: вижте раздел 10.1.3.2
Тъй като не може да бъде свързан енкодер, няма да има параметър на енкодера в селекцията. 
 

10.2 Офлайн съветник за стартиране 
За офлайн съветник за стартиране не е необходимо да свързвате устройство. Резултатът може да се зареди 
директно в свързано устройство или да се създаде списък с данни (списък с параметри или друг файл), 
които могат да бъдат записани и заредени в устройството по-късно.

 

 
 
Отваряне на съветници за стартиране 
 
Ако има съветник за предлагания софтуер за устройството, той ще бъде показан директно в прозореца 
на навигатора.

 
 

 

Изберете параметъра с 
натиснат клавиш на мишката 
до полето „Предаване / получаване 
на PDO“ и го поставете
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 Ако не е показано, защото напр. софтуерният режим е включен, съветникът за стартиране може да се 
отвори ръчно:
Маркиране на устройството → десен клавиш на мишката → „Добавяне на обект“ → „Съветник за стартиране“ 
 

 

 
Или: маркирайте устройство → Лента с инструменти:         Икона → „Асистент при стартиране“  
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Дайте име и добавете. 
 

10.2.1 Офлайн съветник за стартиране за COMBIVERT F5. 

10.2.1.1 Конфигуратор на двигателя с инвертор F5-S 

Конфигураторът на двигателя е достъпен в режим за Pm-серво мотори F5-S, F5-P, F5-E и G6-P.
Той създава списък с параметри със свързани данни за двигателя на базата на синхронни двигатели 
KEB или самоопределени данни. Този списък може да се съхранява или директно да се зарежда на 
устройството. Понастоящем се предлагат само синхронни двигатели.

 

 
 

Самоопределените двигатели се съхраняват в отделен файл. Това може да се копира на други компютри:
C: \ Program Files \ KEB \ COMBIVIS_6 \ KEB \ UserMotors.xml

 

Двигател от KEB-базата данни: 
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Изберете двигател, например: B1SM000-6200: 
 

 
 
Определете собствения си синхронен двигател: 
 

Напред  

Намаляване на списъка за 
дизайн, напрежение, скорост, 
брой на полюсите  

Напред  Назад 

Настройте дизайна на типа охлаждане 

Настройте типа енкодер 

Предварителна настройка на регулатора 
на скоростта: 2 = силен, 15 = слаб, 
(базиран на инерцията на двигателя) 
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В → Преглед може да се избере дали параметърът ще бъде зареден директно в устройството или ако 
е създаден списък с параметри.
 
10.2.1.2 Настройка на данните на процесора на F5 CAN Bus Operator 

Помощникът на шината F5-CAN главно може да се използва за създаване на CAN EDS файл. Може да се 
извърши корекция на данните от процеса, но изтеглянето на настройките в устройството не е възможно.
Функцията на асистента е подобна на асистента на G6-CAN, вижте 10.2.2.1 Настройка на данните за 
процеса G6 CAN.

10.2.1.3 Настройка на данните на процесора на F5 EtherCAT Bus Operator 

Възлагането на данни за Процес за оператора F5-CAN може да бъде създадено и чрез XML-файл. 
Настройката за изтегляне в устройството обаче не е възможна.
Функцията на асистента е подобна на асистента на G6, 
вижте 10.2.2.2 Настройка на данните за процеса G6 EtherCAT.

10.2.1.4 Настройка на данните на процесора на F5 Profinet Operator 

Използването на съветника за присвояване на данни от процеса може да се извърши по прост начин 
чреаз използването на PDO. В стандартен режим, определени параметри на съветника могат да бъдат 
преместени чрез „плъзгане и пускане“ от Редактора на устройства в съответните полета. 
Необходима е версия на фърмуера на оператор 2.9ff.

Въведете име на двигателя 

Поставете данни за двигателя 
в списъка с двигатели

 
 

Използвайте данните за двигателя 
директно за параметризация 
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Чрез „Upload”“ настройките на устройството ще бъдат предадени на асистента и ще бъдат показани.  
Чрез „Download“ настройките на асистента могат да бъдат предадени на свързаното устройство.  
 

 
 
В режим Expert заданието на PDO може да се извърши ръчно чрез шестнадесетични адреси. 
 

 
 
В → Overview може да се избере дали параметърът ще бъде зареден директно в устройството или ако 
се създава списък с параметри.
 

Асистент за програмиране на Profinet 
Pd-настройки с 
„Плъзгане и пускане“ 

Могат да бъдат създадени собствени набори 
от данни, маркирани в червено или изтрити Заредете промените от или в устройството 

 Активиране на експертен режим
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10.2.2 Офлайн съветник за стартиране за COMBIVERT G6. 

10.2.2.1 Конфигуратор на данни за двигателя за инвертор G6-P 

Конфигураторът на данни за двигателя работи по същия начин като 10.2.1.1 конфигураторът на данни 
за двигателя F5-S. Тъй като не може да бъде свързан енкодер, няма да има параметър на енкодера 
в списъка за изтегляне.

 
 

10.2.2.2 Настройка на данните G6-CAN

Използването на съветника за присвояване на данни от настройките може да се извърши по прост начин 
чрез използването на PDO. В стандартен режим, определени параметри на съветника могат да бъдат 
преместени чрез „плъзгане и пускане“ от Редактора на устройства в съответните полета. 
 
Чрез „Upload“ настройките на устройството ще бъдат предадени на асистента и ще бъдат показани.
Чрез „Download“ настройките на асистента могат да бъдат предадени на свързаното устройство.
Чрез “CAN EDS” ще бъде създаден EDS файл, съвпадащ с устройството и PDO задание.

 
 
С „Configuration database“ може да се зареди в съветника предварително запаметена настройка или 
KEB по подразбиране. KEB по подразбиране зарежда заданието за CiA 402 профил в съветника. 
„Save“ може да запази собствена задача.
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В режим Expert заданието на PDO може да се извърши ръчно чрез шестнадесетични адреси.
 

      
 
В → Overview може да се избере дали параметърът ще бъде зареден директно в устройството или 
за създаване на списък с параметри.
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10.2.2.3 Настройки на параметри за G6-EtherCAT 

Използването на съветника за присвояване на данни от процеса може да се извърши по прост начин 
чрез използването на PDO. В стандартен режим, определени параметри на съветника могат да бъдат 
преместени чрез „плъзгане и пускане“ от Редактора на устройства в съответните полета.
 

 
 

Чрез „Upload“ настройките на устройството ще бъдат предадени на асистента и ще бъдат показани.
Чрез „Download“ настройките на асистента могат да бъдат предадени на свързаното устройство.
Чрез „device description“ ще бъде създаден XML или ESI файл, съвпадащ с устройството и PDO задание.

  

 
 

Асистент за програмиране на EtherCAT 
Pd-програмиране с 
„Плъзгане и пускане“ 

Могат да бъдат създадени собствени 
набори от данни, червени или изтрити Заредете настройките от или в устройство 
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Чрез „PdIn Details“ и „PdOut Details“ е възможно детайлно коригиране на Pd-конфигурирането. 
 

 
 

10.2.3 Офлайн стартиращ съветник за COMBIVERT F6 / H6 / S6 / P6 / T6.. 
Няма офлайн съветници за COMBIVERT F6 / H6 / S6 / P6 / T6. Онлайн съветникът може да се използва 
и с някои ограничения също и в офлайн режим. 
 

Създайте ESI-файл 

 

Създайте XML-файл 

Създайте MDP-файл
 

Инсталиране в устройството за съхранение
(само от COMBIVIS studio 6) 

Запазване като външен файл
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10.2.4 Преглед на съветника за стартиране офлайн 

 
 
  

Създайте и експортирайте списък 
с параметри с всички параметри 
на избраните съветници

 

Създайте списък с параметри 
с всички параметри на избрани-
те съветници  

 

Изберете кой параметър от кой съвет-
ник ще се използва за включване в 
списъка или изтегляне  

Заредете устройството с всички параметри
на избраните съветници
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11 Зона за помощ 
Има 4 зони за помощ: 

●   Помощ за специфична COMBIVIS - или функции на устройството  

●   Помощ за програмните функции на COMBIVIS  

●   Помощ за определени функции на устройството (FAQ)

●   Помощ за функциите на параметрите на устройството 

 

11.1 Помощ за конкретни функции

С докосване с мишката върху знака     съответният текст на помощ или обяснение се показва накратко.  
 

 
 

11.2 Помощ за програмните функции 
Чрез натискане на клавиша F1 в определена програмна функция, потребителят ще скочи на съответното 
място в ръководството. 
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В лентата с меню под „Помощ“ функцията за помощ може да се отвори в различни режими на показване. 
 

 
 
Има разлика между функцията на COMBIVIS 6 и системата за програмиране CODESYS.  
 

Функция за търсене в помощна функция  

Преглед на цялото ръководство  

Преглед на маркерите 

Отворете ръководство на COMBIVIS 6 в 
PDF формат 
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11.3 Помощ за някои функции на устройството (FAQ) 
За някои процедури са налични описания или настройки.  
Меню "Help" → "Show COMBIVIS 6"“FAQ” (Често задавани въпроси) "documents” 
 

 
 
Отваря се базата данни с документи на KEB с тип файл FAQ. В зависимост от програмата или типа 
на устройството се показват описания или примерни списъци с параметри. Файлове или примерни 
списъци могат да бъдат отворени директно с двойно щракване.

 
 

Вижте специални описания на функциите 
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11.4 Помощ за параметрични функции 
COMBVIS 6 позволява директен достъп до документацията на устройството. Изискване е документацията 
да е била изтеглена от уебсайта на KEB в COMBIVIS 6. Функцията е достъпна само за регистрирани 
COMBIVIS 6 или лицензирани COMBIVIS studio 6 версии. Необходимо е да разполагате с пограмата 
PDF viewer. KEB предлага, когато инсталирате COMBIVIS 6 безплатна програма PDF X-Change Viewer 
към инсталацията. 
Когато е инсталирано съответното Ръководство за програмист, с контекстното меню на функцията - 
„Find documenta-tion ...“ ще се покаже описанието на параметъра.

  
 

 

 
 
Ръководството за програмиране на устройството се отваря от PDF-X-Change Viewer:
 

Покажете в документите на KEB 
обяснение за параметър 

„Десен клавиш на мишката“ 
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В дясната част на прозореца се показват всички цифри, където се показва избраният параметър. 
Изборът на препратка води до прескачане до местоположението в PDF документа.

 
 
Директното отваряне и импортирането на документация са описани в глава 13 База данни на документи. . 
 

11.5 COMBIVIS съобщения за грешки 
COMBIVIS показва грешки в прозореца на съобщението или вместо стойността на параметъра. 
 
Стойност Наименование Източник Забележка 

-200 Exception 
caught 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) 

В телеграмата възникна неочаквана грешка при
обработване 

-110 
Invalid  
service  
parameter 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) Невалидно кодиране на заявката 

-109 Channel does 
not send 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) 

Съобщението не можа да бъде изпратено 
(напр. Порт не е наличен)  

-108 Channel  
locked 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) Каналът се използва от друг компонент  

-107 BCC error Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) 

Грешка при предаване (отговора от устройството 
е получен некоректно) 

-106 Invalid  
protocol 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) Невалидно кодиране на телеграмата за отговор 

-105 
Service 
decoding un-
supported 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) Невалидно кодиране на заявката 

-104 
Service 
encoding un-
supported 

Драйвер (вътрешен 
COMBIVIS) Невалидно кодиране на заявката 
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-103 Invalid node 
address 

Драйвер(COMBIVIS 
вътрешен) / Gateway Невалиден адрес на възел 

-102 Invalid invoke 
id 

Драйвер(COMBIVIS 
вътрешен) Невалидно кодиране на телеграмата за отговор 

-101 
Invalid re-
sponse re-
ceived 

Драйвер(COMBIVIS 
вътрешен) Невалидно кодиране на телеграмата за отговор 

-100 Channel 
closed 

Драйвер(COMBIVIS 
вътрешен) 

Каналът е затворен / в списъка с параметри: 
грешна референция на устройството  

-10 No Answer Драйвер(COMBIVIS 
вътрешен) 

Не беше получен отговор в рамките на периода 
на изчакване  

0 OK Целево устройство OK 

1 Device not 
ready Gateway 

Целевото устройство не може да бъде достигнато (кодът 
за грешка обикновено се съобщава от компонент на шлю-
за, например USB-конвертор, оператор, порт Expander ...) 

2 
Invalid ad-
dress or 
password 

Целево устройство /  
Gateway Паролата за ниво на достъп е недостатъчна  

3 Invalid data Целево устройство Данните са невалидни (например извън обхвата) 

4 Parameter 
read only Целево устройство Параметърът може само да се чете  

5 BCC error Целево устройство Грешки в предаването (Искането е постъпило 
повторно в устройството) 

6 Device busy Целево устройство Устройството е достъпно, но заето (напр. ресет и 
т.н.) и скоро ще бъде налично 

7 Service not 
available 

Целево устройство /  
Gateway 

Услугата не се поддържа (може да бъде докладвана 
от помощника или компонента на шлюза) 

8 Invalid pass-
word 

Target device /  
Gateway Паролата за ниво на достъп е недостатъчна 

9 Invalid frame Целево устройство /  
Gateway Невалидно кодиране на телеграмата 

10 Invalid 
 character 

Целево устройство /  
Gateway Невалидно кодиране на телеграмата 

11 Invalid 
set/subindex 

Целево устройство /  
Gateway 

Настройка (в Service 0) / subindex (със Service 14) 
не е налична за този параметър 

13 Invalid ad-
dress Целево устройство Невалиден адрес на параметър 

14 Function not 
possible

 

Целево устройство /  
Gateway

 

Функцията не е възможна (в текущото състояние на 
устройството), напр .: освобождаването на контрола 
е активирано  

 

Допълнителни съобщения за грешка:
 

При отваряне на проект се появява изскачащо меню със следното съобщение за грешка:

  



Зона за помощ 

© 2019  KEB Automation KG   165 
     
 

 
 
При окончателното съхраняване на проекта на принадлежащия „.opt“ - файловете са повредени или празни. 
Тези файлове съхраняват личните настройки на потребителя (език, размер на прозореца и т.н.) за този проект. 
Те не влияят върху съдържанието на проекта. Файловете са новосъздадени при всяко съхранение на проекта. 
По този начин те могат да бъдат изтрити:
Пътят е показан в съобщението за грешка. „Данни за програмата“ е скрита папка. Ако не е показано, той трябва 
да бъде видим в опциите на папката:

Windows 7:
 

       
 

Windows 10:
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11.6 Teamviewer 
COMBIVIS предоставя Teamviewer "Slave". Teamviewer е програма, с която участник получава достъп до друг 
компютър през интернет, вижда повърхността на изображението и може да го управлява.
Компютърът с COMBIVIS трябва да има достатъчно бърза интернет връзка.

Собственикът на „наблюдавания“ компютър трябва изрично да стартира програмата и да се съгласи за 
достъп. Отдалеченият достъп може да бъде направен само с лицензирана пълна версия със същата 
или по-висока версия.
COMBIVIS Teamviewer не може да получи достъп до друг компютър.
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Достъпът до COMBIVIS не е ограничен.
Всеки път, когато се прави ново повикване, паролата се променя.

 
 

 
Старт: 
Меню  “Help” → “KEB Quick Support” 
 

 
 
Съгласен съм с отказа от отговорност: 
 

 
 
Кажете идентификатор и парола на потребителя на компютъра, който трябва да бъде включен: 
 

 
 
В долната част се показва състоянието на връзката. 
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A recording of the session can be made: 
 

 
 
Показва се прозорецът за контрол и свойства: 
 

 
 
За да излезете и затворите, кликнете върху „X“. 
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12 Функция за търсене 
COMBIVIS 6 предлага две различни функции за търсене. 
 

12.1 Търсене на текст  
Общо търсене на текст под „бинокъл“ в лентата с инструменти (само в COMBIVIS studio 6): 
 

 
 
Тук просто търсим текстове в конкретни области. 
 

12.2 Търсене на параметри.  
Търсенето на параметри се отваря с Ctrl + Shift + F или иконата в лентата с инструменти. Параметрите 
могат да се търсят в редактора на устройства и списъци с параметри в проекта. 
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Обикновено търсенето на параметри се извършва когато текущата позиция на курсора е до края. Когато 
желаният параметър е преди нея, той не е открит. С опцията "край от началото" параметърът ще бъде 
открит определено, но може да е в цикъл и потребителят трябва да реши в коя точка е изпълнен цикълът.
 
Може да се търси от: 

●   Параметър ID (съкращение). Полето за търсене трябва да бъде зададено на „IdTxt“. 
     (Id на параметъра без точка).
●   По име на параметър: напр. "Текущи" всички параметри ще бъдат намерени с термина 
     "текущ" в името 
●   По шестнадесетичен адрес: 1234h или 0x1234 

 

 
 
Начини на търсене: 
В „Find Next“ ще преминете към следващото място в прозореца на дисплея.
 

Текст за търсене  

Търсене на масив  

Показва всички резултати в отделен прозорец 
„Резултати от търсенето на параметри“ в дол-
ната част на прозореца на CV6 

Преминава към следващия резултат от търсенето 

Текстов режим  

Условия за търсене  
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В „Search All“ ще се отвори нов резултат от прозореца с всички локации в прозореца за съобщения. 
Кликването на локацията в резултатите изпълнява скок на подходящото място в редактора или в списъка 
с параметри.
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13 База данни за документи 
Чрез вътрешната база данни на COMBIVIS всички документи на KEB могат да бъдат показани. 
В основното оборудване са интегрирани ръководствата за програмиране на COMBIVERT F5-A, 
G6 и F6 / H6 / S6. Други документи (ръководства, каталози, данни от E-Plan… ..) могат да се добавят от 
интернет.

Използването на базата данни изисква регистрация на COMBIVIS 6 или лицензиране на COMBIVIS 
studio. 
Регистрацията може да се извърши чрез бутон в долната част на началната страница или чрез лентата с 
меню: „Help“ → „Registration“. Регистрацията е безплатна. 

13.1 Добавяне и изтриване на KEB документи  
Документите са групирани в пакети. Документите се актуализират чрез функцията за автоматично 
актуализиране. За инсталирането или актуализирането на интернет връзка към уебсайта на KEB 
се изисква www.keb.de.
Управлението на базата данни може да бъде отворено чрез бутон на началната страница: 
„Manage KEB documents“ или чрез лентата с инструменти:

 
 
Отваря се прозорецът за управление на документи: 
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В раздел „Инсталирани“ се показват документите, налични в компютърните пакети. Зелен фон 
означава, че пакетът е актуален.
 

 
 

13.2 Използване на KEB Документи 
Налични са два начина за достъп до документите: 
 
Глобален достъп до всички съществуващи документи: 
 
Базата данни може да бъде отворена чрез начална страница „Документи на KEB“ 

Количество на избраните данни  

Преглед за наличните / понастоящем 
инсталирани пакети  

Изберете пакети, които ще бъдат инсталирани 

Информация за съдържанието на пакета
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или чрез лентата с инструменти: 
 

 
 
Отваря се редакторът „KEB-Documents“. 
 
Търсенето може да се извърши за част номер, тип данни, област, език. 
 

 
 
Когато въвеждате номера на частта, се предлагат устройства, които се съдържат в базата данни 
на конфигуратора. Приемат се и номера на други KEB устройства. 

Редактор 

Търсене маска  

 Резултат от филтрирането
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Документът се отваря с двойно щракване върху името на документа. Чрез контекстното меню - 
десен бутон на мишката - в името на документа са достъпни различни опции.
 

 
 
Достъп до устройства в зависимост от устройството: 
 
В Device Editor има раздел „Документи“. Документите могат да се търсят по номер на устройството. 
Номер на част, който въведете тук, ще бъде постоянно присвоен на устройството в проекта.
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PDF-Viewer: 
 Използваният PDF Viewer може да бъде зададен от меню „Tools“ → „Options”“ → „KEB documents“. 
Предлаганият PDF X-Change Viewer предлага някои предимства в сравнение с други често използвани 
PDF Viewer .  
 

 
 

13.3 KEB PDF Viewer 
KEB PDF Viewer е проста програма, адаптирана към базата данни с документи на KEB. 
Той ще бъде инсталиран по време на инсталирането на CV6.
Могат да се използват и други програми, но те имат частично ограничена функционалност.

Свободен избор на име  

Наличните документи се отварят 
с двойно щракване 

Добавяне / изтриване на 
устройство от списъка 

Кат. No. на устройство  

Обновяване 
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(Например: При Adobe Reader търсенето на параметри не може да се извърши за определен параметър, 
ако документът вече е отворен.)

 
 Лентата с инструменти може да бъде персонализирана чрез влачене и пускане на полетата по 
пунктираната линия.  
 

 
 
Използваният PDF viewer може да бъде избран в лентата с инструменти: 
"Tools" → "Options" → "KEB documents".

 
 

 
 

  

Лента с инструменти 

Съдържание 

Резултат от търсенето  

Търсене  

Преглед на документа  
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14 Редактор на модула за безопасност на KEB 
Редакторът на модула за безопасност KEB се използва за параметризация и анализ на данни в модулите 
за безопасност на KEB в COMBIVERT F6-A, H6 и S6-A.

За редактора на модула за безопасност се прилагат специални системни изисквания, вижте глава 2.3. 
 

14.1 Отваряне на редактора  
Редакторът на защитния модул е свързан към устройството и е показан под контролера на устройството 
в Navigator. Може да се отвори с двойно щракване с мишката върху името. 
 

 
 
Ако не, моля, отворете редактора на модула за безопасност на KEB от
Клавиш с десния бутон на мишката → изберете „Add Object“ → „KEB Safety Module“ → „Add“:
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Или: в лентата с инструменти щракнете върху иконата    → “KEB Safety Module” → “Add” 
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Моля, намерете описанието на параметрите и редактора в ръководството на модула за безопасност. 
 
От CV6.5 броят на прочетените редове на лог файла може да бъде ограничен.
Преди това трябваше да се прочетат всеки 20 реда от всяка грешка.

  
 

 

 
 

14.2 Конфигурация за печат 
Конфигурацията на защитния модул може да бъде отпечатана: 
 
Отворете редактора на модула за безопасност → изберете раздел „Safe parameterization“ → 
меню: „File“ → „Print“.
Чрез програма за създаване на PDF файл може да се създаде файл с изображения.
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15 Често задавани въпроси  

15.1 FAQ Общо  
 a) Възможно ли е паралелно да се използват COMBIVIS 5 и COMBIVIS 6?

И двете програми могат да бъдат инсталирани и отворени едновременно. Но всеки COM- и 
USB-интерфейс може да се използва само от един от тях. (например CV5 от COM1 / сериен и 
CV6 от USB-COM6 ще работи)

 

 
b) Възможно ли е да използвате COMBIVIS 6 два пъти едновременно?

CV6 може да бъде отворен няколко пъти едновременно. Но всеки COM- и USB-интерфейс може 
да се използва само от един от тях.

 

 
c) Възможно ли е да се използват списъци с параметри (.dw5), работни списъци (.wr5) и 

файлове с осцилоскопа(.sc5) на COMBIVIS 5 в COMBIVIS 6?
С COMBIVIS 6 .dw5- и .wr5 файлове могат да се отварят и запазват. Sc5-файловете не могат да 
се обработват действително. 

d) Възможно ли е да се параметризират по-стари инвертори за задвижване на KEB 
(например F4) с CV6?
Не, не е предвидено.

 
 

 
e) След вмъкване на списък с параметри в проекта се показва: „channel closed“ в онлайн 

стойностите.
Референцията на устройството в списъка с параметри не е същата като в действителното устройство. 
→ Настройте референцията на устройството в списъка.

 f) Възможно ли е да се отворят няколко проекта с CV6 едновременно?
CV6 може да се справя само с един проект едновременно. Но CV6 може да се отваря няколко 
пъти с различни проекти (също на различни езици).

 

 g) Защо ще бъде намерено едно и също устройство няколко пъти, като се използва частта за 
USB-сериен конвертор № 0058060-0020 / -0040?
Поради неопределените адреси на възел в HSP5, F5 / HSP5 или B6 инвертор ще се намери на 
всеки сканиран адрес на възел. (HSP5 е комуникация лице в лице само с двама членове) → 
Търсене само на един адрес на възел или при ръчно търсене маркирайте и отворете само едно 
устройство (вижте: 2.6.2 KEB USB сериен конвертор).

 h) Използвайки USB-сериен преобразувател в HSP5-интерфейс на F5 / B6, устройството няма да 
бъде открито или няколко пъти ще бъдат намерени при търсене. 
При неизпълнение на CV6 процедурата за търсене започва с 9600 бода и се брои след това. 
Това изисква малко време, така че устройството да не бъде открито. → използвайте CV6 при 
търсене на HSP5 с фиксирана 38400 бод.
Забележка: В сериен интерфейс DIN66019 могат да се използват други, по-малки скорости на 
предаване (F5, по подразбиране = 9600 бод). 

i) При обработка на стойност на параметър прозорецът на редактора на свойствата не се показва.
Или: Стойността на параметъра не може да бъде променена.
Моля, опитайте да отворите прозореца на свойствата редактора в менюто на лентата с инструменти 
„изглед“. След това търсете в рамката на екрана. Възможно е прозорецът на редактора на свойствата 
да е свит. Ако го намерите, щракнете в прозореца на редактора на собственост и го отворете. 
Щракването върху символа на щифта фиксира прозореца отворен. Пълното възстановяване на всички 
прозорци може да се извърши чрез лентата с инструменти: „Window“ → „Reset window layout“.
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j) Функцията за копиране Fr01 в COMBIVERT F5 / B6 / G6 изглежда не работи.
С функцията за копиране на набор от параметри Fr01 в COMBIVERT F5 / B6 / G6 завършените 
набори могат да бъдат копирани в други набори и след това не е необходимо да въвеждате 
всички параметри отново. Функцията за копиране работи в контролера на задвижването и се 
задейства от COMBIVIS само чрез въвеждане на параметър Fr01.

 

 

Тъй като параметърът "функция за копиране" е зададен програмируем, зададеният режим на 
адресиране играе съществена роля в процеса.
При копиране на параметъра "свит" директният адресиран набор е целта (обикновено след това 
целта и източникът са равни на 0): 

 
 

Решение: Моля, коригирайте в колона “set” номера на набора, който е целта на копирането и коригирайте 
в колоната “Offline / Online value” номера на множеството, което трябва да копирате.

 
 

k) Прозорецът на редактора е празен / не показва параметър.
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За всеки фърмуер на всяко KEB устройство е необходимо описание на параметрите в COMBIVIS.
Липсва описание на параметъра за този фърмуер на устройството 
(вижте 16 Функция за актуализация).

 

 

l) В редактора се показва „service not available“ при всяка стойност на параметъра.
При работа с шинни системи в "синхронна работа" може да се използва само косвено адресиране 
(вижте глава 4.7.1 Задаване на адресиране).

 

 

15.2 FAQ осцилоскоп 
a) Възможно ли е да се запишат повече от 16 канала?

Всеки обхват може да се справи с макс. 16 канала, но осцилоскопа може да бъде отворен няколко 
пъти в един проект, всеки с 16 различни канала ..

 

 
b) Ако канал, който е в режим на бърз осцилоскоп, ще бъде деактивиран, петият канал преминава 

ли в режим на бърз обхват или продължава предишната резервация?
Да. Каналът се „движи нагоре“.

 
c) Възможно ли е да запазите CV6-осцилоскоп във формат CV5 (.sc5)?

Не, поради различни и модернизирани структури не е възможно.
 

 
 

d) Възможно ли е да се обединят канали от записи с различен осцилоскоп?
Това е планирано за по-късна версия на COMBIVIS 6. Понастоящем това вече е възможно, но само 
косвено чрез експортиране в съвместим с Excel формат, например „.csv“. В Excel е възможно да се 
слеят криви като таблици въз основа на времевата ос и да се сравнят директно чрез функция диаграма 

 

 
e) Външно съхраненият Scope файл, завършващ .sc6 не може да бъде отворен

С COMBIVIS 6 версии до 6.2.2.0 може да се импортира само .XML файл! Разширението на 
файла .sc6 беше въведено с версия 6.2.3.0, за да се разграничат по-добре осцилоскоп файлове 
на други .XML файлове. Форматът на данните .sc6 продължава да бъде .XML формат. 
Разширението на файла .sc6 може да бъде променено на .XML и по този начин импортирано 
в по-ранни версии COMBIVIS 6.

 

 

15.3 Известни неизправности във версия 6.5. 
Относно известната неизправност на KEB COMBICONTROL, моля, вижте съответните ръководства. 

a) Хоризонталните курсори в Scope се отнасят само за стойностите на първия канал. 
Стойностите на другите канали не могат да бъдат съпоставени. Решение: От „Scope“ → 
„Settings“ → „Extended“: деактивирайте маркера при „Cursors snap to values“. 
Вътре курсорите могат да бъдат поставени свободно от мишката.
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b) В Windows 10 стойността на таблицата на курсора е замъглена или наслагвана на някои компютри.

   
 
Решение: няма  
 

c) Ако искате да отворите списък с параметри във формат cvxpl директно от прикачен e-mail 
(Microsoft Out-look), ще бъде създаден само празен проект. 
Решение: Запазете списъка с параметри отделно и отворете оттам.
 

d) В немската операционна система Windows при настройката на английски език съветникът 
COMBIVERT G6 / F6 ASCL / SCL има проблеми, ако се използва запетая за разделяне на 
десетичната запетая.

 

 

Решение: Ако се въведе стойност с десетична запетая, трябва да се използва обичайната точка 
на английски. Запетайката ще бъде игнорирана! На дисплея обаче „по подразбиране“ може да 
бъде запетая и след това да се прилага. (Редакторът на параметри може да използва или точка, 
или запетая, и двете са валидни).  
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16 Актуализиране на функция (Update) 

16.1 Ръчна проверка за актуализации 
С функция „Check for updates“ на началната страница или в меню „Help“ автоматично се осъществява връзка 
с началната страница на KEB, ако е налична връзка с интернет. Файлът с описание на параметъра „paras.xml“ 
се проверява за по-нова дата и се изтегля / интегрира, ако желаете.
 

 
 

 
 

16.2 Автоматична проверка за актуализации 
Като фонова функция COMBIVIS 6 може да търси автоматично актуализация, ако интернет връзката е 
активна (вижте глава 6.4 Онлайн актуализация).

16.3 Ръчна актуализация за описание на параметър 
Ако актуализацията от Интернет не работи, описанието на параметрите може да бъде получено от 
KEB-Homepage и да се копира чрез външно съхранение (например USB флашка) в COMBIVIS. 
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Търсене на www.KEB.de за файла „paras.xml“ → съхраняване на компютъра или флашка → и интегриране 
чрез: Меню „Tools“ → “Import KEB parameter-description file”. 
 

 
 
След импортиране трябва да се извърши презареждане или COMBIVIS трябва да се рестартира. 
  

http://www.keb.de/
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17 Съхраняване в инвертора 

17.1 Съветник за съхраняване в инвертора 
Съветникът за съхранение в инвертора позволява прехвърлянето на списъци с настройки в паметта на 
инверторите COMBIVERT F6 и S6 като на фърмуер V2.3. 
Връзката може да се осъществи чрез кабела част. № 0058025-001D (виж глава 2.6.1) или KEB-USB 
сериен конвертор, част. № 0058060-0040 от версия V2.4 и обозначението "FTP готов" на типовата 
табела (вижте глава 2.6.2)

Функцията на управление на настройки е описана в ръководството за програмиране на COMBIVERT 
(ключова дума: „управление на настройки“. Може да се намери в базата данни на документи.

 

 
С помощта на съветника за съхранение в инвертора могат да се прехвърлят и други типове файлове 
(като фърмуер, описателни файлове и т.н.). 
Съхранението на устройството е в редактора на устройството:
 

 
 

 
 

Отворена връзка към съх-
раняване в инвертора 

 

Контактор син = Комуникация 
със съхранение на устройство 
зелено = с устройството,
червен = офлайн

 
 

   Файлове в компютъра 

Зона за съхранение на 
трансфер на файлове

Показване на файловата 
система

Прехвърляне на 
файлове

Файлове в паметта
на инвертора
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Настройките са във файла, който завършва с разширението „.dw5“. 
 

17.1.1 Ниво на достъп / Парола  
За прехвърляне или изтриване е необходимо определено ниво на достъп  в зависимост от функцията 
на файла:

 
 

●   Няма достъп: Ниво 0 = само за четене 
●   Потребителски достъп: Ниво 3 или 4 = Приложение, Парола: 440 
●   Сервизен достъп: Ниво 5, 6 или 7 = Супервайзор, Парола *** 
●   Операционна система: Ниво 10 

 

 
 
Паролата трябва да бъде коригирана от символа на ключа. 
 

 
 
Бутонът с ключове в лентата с инструменти или в редактора на параметри в долната част не може да се 
използва в този случай!

 
 

Текущият достъп се показва тук:  
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След включване на захранването нивото на достъп е 0: само за четене.
 

17.1.2 Свързване на устройството за съхранение 
Кликнете върху бутона „Свързване“. 
Ако е необходимо, въведете паролата. 
Връзката с интерфейса на параметъра (зелен контактор в навигатора) е прекъсната и „пренасочена“ 
към вътрешното хранилище (син контактор). Параметрите не са достъпни, докато използвате съветника 
за съхранение на устройства. 

 
 

  

17.1.3 Показване на съхранени настройки 
Управление на настройките в раздели. 
 
Настройките могат да бъдат прехвърлени в Navigator като списък с параметри. 
 

 
 

17.1.4 Създаване на предписания 
Списък с параметри може да бъде зареден директно от Navigator като предписание в COMBIVERT. 
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Изберете списъка с параметри →  десен бутон на мишката → “Download as a recipe”. 

 
 
Изисква се парола. Потребителската парола обикновено е „440“ (ниво 3). 
 

 
 
Имената на файловете на предписанията трябва да отговарят на определени критерии 
(вж. Ръководство за програмиране).

 

Функцията и името могат да бъдат избрани. 
 

 
 
С „OK“ списъкът се прехвърля като предписание в устройството за съхранение 
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17.1.5 Файлова система / файл за прехвърляне 
В картата "Файлова система" файловата система на компютъра е показана в лявата половина на прозореца, 
а файловата система COMBIVERT в дясната половина на прозореца. 
Дисковете C: и D: се предлагат в COMBIVERT. Обикновено C: съхранява специфичните за потребителя 
файлове (рецепти) и D: файловете, свързани със системата (фърмуер и т.н.).
Имената на файловете на рецептите трябва да отговарят на определени критерии 
(вж. Ръководство за програмиране).

 

 
Прехвърлете предписание от файловата система на PC в COMBIVERT 
Изберете файлове → от ”>” прехвърляне от един към друг файлова система,
или плъзнете и пуснете файла от компютърната файлова система на пунктираната област.

 
 
Прехвърляне на предписание от COMBIVERT във файловата система на PC 
Изберете файлове → Прехвърляне от „<” от една файлова система в друга. 
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17.1.6 Редактиране на предписание във файловата система 
Предписанието може да бъде изтрито от файловата система (икона за боклук). 
Името на предписанието може да бъде променено. 
 

 
 
Съдържанието на едно предписание може да бъде променено, като го прехвърлите като списък с 
параметри в Навигатора и отново го запазите като предписание след промяната 
(вижте Глава 17.1.3 Управление на предписания ).

17.1.7 Прекъсване на връзката 
След като връзката бъде прекъсната, връзката към интерфейса за параметризация на COMBIVERT 
се отваря отново = символ на зеления конектор в Навигатора. 
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17.2 KEB-FTP програма за транспорт на файлове 
 
Чрез програмата KEB File Transfer файловете могат да се прехвърлят между PC и KEB устройства 

●   PC и KEB портативен оператор (част № 0058060-1010 / -1110) с USB кабел
●   PC и COMBICONTROL C5 / C6COMPACT I + II, H6CU, P6, T6MCU с LAN кабел (не с USB конвертор KEB)
●   Компютър и оператор на COMBIVERT F6 с USB- или LAN кабел
●   PC и COMBIVERT S6 / F6 с кабел част № 0058025-001D (виж глава 2.6.1) или KEB-USB-сериен 
преобразувател част номер 0058060-0040 от версия V2.4 и подписан като „FTP готов“ на типовата 
табела (виж глава 2.6.2)
Не се използва за C6 IPC типове!

 
Отворете: 
Лента на менюто “Tools” → “KEBFTP” 
 

 
 
Забележка: 
KEB-FTP е отделна програма, която работи паралелно на COMBIVIS 6. Не е възможно KEB-FTP и 
COMBIVIS 6 да обслужват един и същ COM-порт едновременно. Така че използваният COM порт в 
KEB-FTP трябва да е неактивен в COMBIVIS 6.

Настройки:  
IP адрес или COM-порт и парола, ако се изисква (вижте ръководството на устройството), трябва да бъдат 
коригирани. След това кликнете върху бутона „Свързване“.
Паролата се нулира, в зависимост от устройството, някъде след последното обслужване.

 
 

 
За COMBIVERT F6 / S6 скоростта на предаване трябва да бъде 115200. 
 
Дължината на файла е ограничена в сравнение с Windows Explorer
COMBICONTROL C5 = 8 цифри + разширение на файла
COMBICONTROL C6 = 32 цифри + разширение на файла
Преносим оператор = 32 цифри + разширение на файл

Моля, вижте ръководството на устройството!
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Прехвърляне на данни от 
устройство към компютър 

Данни в компютъра Данни в устройството  

Прехвърляне на данни от компютър на устройство Корекции за комуникация  
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18 Конфигуратор 

18.1 Свойства  
KEB Configurator е инструмент за лесно моделиране на KEB задвижващи системи. Докато сглобявате 
тези модели, вие се поддържате от интуитивен графичен потребителски интерфейс (GUI) и различни 
помощници за избор на компоненти.
Можете да използвате създадените системи за целите на документацията. Освен това можете да 
генерирате COMBIVIS (или COMBIVIS studio) проекти и списъци с части, напр. за искане на оферта.
Конфигураторът също така осигурява лесен достъп до техническите данни на KEB устройствата и 
тяхната документация.

 

Моля, обърнете внимание: В конфигуратора е включено стандартното портфолио на KEB. 
За специални опции, моля, свържете се директно с продажбите на KEB. 
 
18.2 Стартирайте конфигуратора 
Отваряне от начална страница: 
 

 
 
Или от “New project” и “Con�guration”  
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Или във вече съществуващ проект: Добавете чрез „Add object“: 
 

 
 
Или чрез менюто: 
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Или чрез лентата с инструменти: 
 

 
 

18.3 Работа с конфигуратора 
Потребителският интерфейс на Configurator се състои от 3 основни части: 
 

 
 

1. Работно пространство 
Тук всички избрани устройства се показват, поставят и свързват. 

2. Прозорец за избор на продукт 
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Показани са елементите, които могат да се използват в Конфигуратора. 
3. Прозорец със свойства 

Показани са свойствата на елементите, избрани в работното пространство.  
 

18.3.1 Работно пространство 

 
 

18.3.2 Връзки  
Връзка (кабели) може да се вмъкне от избора на продукт или чрез изтегляне на нова връзка от 
интерфейс с мишката:  
 

Миниатюрен изглед с възможност за увеличение 

Поставени и свързани елементи  
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Монтираща връзка автоматично се вмъква. Ако са възможни няколко връзки, трябва да се избере от 
диалоговия прозорец, който ще се появи автоматично в този случай. 
 

18.3.3 Достъп до документи 
Използвайки контекстното меню, можете да получите достъп до всички документи, свързани с този елемент: 
 

Маркират се възможните интерфейси за връзка
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18.3.4 Прозорец за избор на продукт 

 
 

Пример на съветника за избор на продукт:

 
 

Филтър за номер на част  

Стартирана на съветника за конфигуриране 

Изберете елементи чрез двойно щракване 
или плъзгане и пускане 
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Ако няма наличен съветник, елементите ще бъдат показани в таблица. Този изглед е достъпен и от 
съветника, използвайки раздела „Expert view“.
 

 
 

За всяка колона може да се зададе филтър. 

“Expert view”  
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18.3.5 Прозорец със свойства 

 
 

18.4 Генериране на проект с COMBIVIS 
От конфигурация може да се генерира съдържанието на COMBIVIS проект.
Това става чрез менюто:

 
 

 

 
 
Или чрез лентата с инструменти: 
 

 
 
Тази команда от менюто отваря диалогов прозорец за предварителен преглед, където могат 
да бъдат направени допълнителни настройки:

 
 

Редактируеми свойства на 
избраните елементи 

Технически данни на 
избраните елементи 
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В COMBIVIS studio 6 в допълнение към устройствата, базирани на параметри, могат да бъдат 
генерирани и PLC устройства с пълни топологии EtherCAT или CAN-Bus: 
 

 
 
В зависимост от размера на проекта при генерирането му това може да отнеме известно време. 
 
След генерирането връзката между елементите в конфигурацията и създадените обекти се запазва, 
което дава възможност за допълнителни функционалности: 
 
Отваряне на създадени обекти: 
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С помощта на контекстното меню могат да се отворят всички генерирани обекти. 
 
Отваряне в конфигурация: 
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От навигатора съответните елементи могат да бъдат маркирани в Конфигуратора. 
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18.5 Списък на части / BOM 
Списъкът с части е достъпен чрез менюто: 
 

 
 
Или чрез лентата с инструменти: 
 

 
 
Списъкът с части съдържа всички елементи от Конфигурацията. Има опции за персонализиране 
на изгледа. Предлагат се различни експортни формати, както и опция за печат. 
 

Откроените елементи мигат за 
няколко секунди 
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18.6 Разширено търсене на документи 
Разширено търсене на документи: 
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В раздела „Документи“ на редактора за KEB устройства могат да бъдат изброени всички подходящи 
документи за това устройство. Този списък съдържа например всички документи за устройството и 
свързания двигател.

 
  

Зареждане на данни от конфигурация 
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19 Регистрация 
Безплатната регистрация на COMBIVIS 6 позволява достъп до базата данни с документи. 
Конфигураторът, параметризацията, архивирането на данни и обхватът работят в демо версия 
без ограничения.

 
 
За регистрация трябва да има достъп до Интернет. По същия начин трябва да се създаде акаунт на 
началната страница на KEB. В зоната за вход регистрационният ключ може да бъде генериран.
Ако имате лиценз за COMBIVIS studio 6, регистрацията е включена.

Процедура:  
●   Необходима е интернет връзка. 
●   На началната страница намерате връзката към регистрацията: 

 

 
 

●   Ще бъдете насочени към началната страница на KEB: 
 

 
 

 ●   Моля, влезте в акаунта си или създайте нов:: 
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 ●   След това отворете „COMBIVIS регистрация“: 

 

 
 
 ●   Създайте ключа чрез „Show registration key“: 
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 ●   Регистрационният ключ е 40-цифрена комбинация от букви с цифри: 
 

 
 

 ●   Копирайте името на фирмата и регистрационния ключ в прозореца на COMBIVIS: 
 

 
 

 ●   След регистрацията COMBIVIS 6 се нуждае от ново стартиране. 
 
Регистрацията не е свързана с компютъра и може да се използва и на няколко компютъра.
Ключът се съхранява като файл "customer.nfo" на C: \ Program Files (x86) \ KEB \ COMBIVIS_6 \ KEB
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20.   Инструмент за сканиране на IP 
Инструментът за сканиране на IP улеснява намирането на достъпни устройства във вашата 
собствена подмрежа.

 

20.1 Общо  
KEB IP Scan използва протокола UDP за прехвърляне на блок от данни, за да позволи откриване на KEB 
устройства с Ethernet интерфейс. Заявката за сканиране се изпраща от устройство, наречено „IP скенер“ 
чрез излъчване, за да достигне до всички устройства в обхвата на подмрежата на локалната мрежа. 
Всички устройства с функционалност на IP Scan (базиран на KEB Kontiki фърмуер) отговарят на IP скенера 
със своето име, местоположение и IP параметри. Също така ще бъде намерен всеки активен екземпляр на 
софтуера IPScan.exe (например: IP Scan, работещ в C6-IPC).

20.2 Поддържани устройства 
●   Пълна поддръжка: вградени устройства (C6-C, H6-CU, P6, T6) + F5 Ethernet оператор, Разширител на порт 
●   Ограничена поддръжка: базирана на C6 X86 (ECON, PERFORM, E22, P3X)  
●   Не се поддържат: WEC7 устройства, базирани на ръце (C6 SMART, C6 HMI LC)  
 

20.3 Портове 
Портът за заявка е 67 на протокола UDP, портът за отговор е 68. Понякога портът за отговор на IP скенера 
се използва, така че може да се използва алтернативен порт (устройства с фърмуер след 2014 г.).
 

20.4 Сканиране 
Чрез натискане на бутона „Scan devices“ се извиква мрежата и отговарящите устройства се появяват 
в списъка по-долу. 
 

20.5 Примигване 
Чрез натискане на бутона „Wink this device“ избраното устройство от списъка се изисква да покаже локален отговор. 
Това може да бъде мигаща светлина или мигаща заглавка, в зависимост от конкретния хардуер.
 

20.6 Присвояване 
С бутона „Assign IP address“ избраните параметри на устройството и местоположението могат да бъдат 
променени. Това силно зависи от избрания тип устройство и се нуждае от конкретна парола за това. 
Използва се основно от обслужващия персонал.

20.7 Повече информация за устройството 
Бутонът „Info“ показва допълнителна информация за избраното устройство (ако е наличен). 
 

20.8 Използване на IP сканиране 
Програмата работи независимо от COMBIVIS, но ще бъде отворена в нея.  
 
Лента на менюто “Tools” → “IPScan” 
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Запазено за KEB
 

  
Стартирайте 
мрежово сканиране

Устройството мига 
(вижте ръководството на устройството)
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21 Инструмент за енергийна ефективност 
Всеки производител на задвижваща технология е длъжен да подаде декларация за енергийна ефективност 
на своите устройства. С този плъгин може да се класифицира и документира енергийната ефективност на 
различните видове COMBIVERT. Plug In изчислява абсолютни и относителни загуби на мощност в осем 
различни нива на натоварване в съответствие с EN 61800-9-2. Потребителите могат също така да дефинират 
до 8 допълнителни потребителски точки за натоварване, за да определят точната ефективност на COMBIVERT.
За всички устройства на KEB, дори и тези, които не са посочени в инструмента, декларацията може да бъде 
получена от базата данни с документи или от началната страница на KEB www.keb.de като PDF 
(търсене на номер на част -> информационни листове).

21.1 Функция 
Този плъгин създава PDF документ за определен KEB COMBIVERT. KEB конфигураторът е базата данни. 
Предлагат се само устройства, които са части от конфигуратора.
Работните точки се отнасят до тока, генериращ въртящ момент и номиналната честота на двигателя.

 

Загубите са свързани с номиналната видима мощност на COMBIVERT.
Инструментът за енергийна ефективност може да бъде отворен директно от конфигуратора или като 
редактор в Navigator.

 
 

 
Конфигуратор: 
От проекта за конфигурация изберете конкретен COMBIVERT и щракнете с десния бутон върху него, за да 
отидете в контекстното меню. След това кликнете върху "Generate Energy Efficiency Declaration". 
 

 
 
Навигатор: 
В Навигатора щракнете с десния бутон върху възела на проекта и отворете елемента “Add Object item”. 
Кликнете върху бутона „Energy Efficiency Declaration“, за да отворите редактора. 
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Изберете име на редактора: 
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Започвайки от навигатора, COMBIVERT трябва да бъде избран от списъка. След отваряне на прозореца, 
първото устройство се показва в списъка. Изберете правилния COMBIVERT въз основа на номера на частта. 
 

 
 
В настройката по подразбиране, относителните и абсолютни загуби се показват за работните точки, 
дефинирани в EN 61800-9-2.

Точки от данни за изчис-
ляване на загубите 

Дефинирани от потребите-
ля работни точки 

Създаване на документ 

Нормативни и дефинирани 
от потребителя загуби в 
работните точки  

Активирайте диаграмата
за загуба-време 

Изберете устройство 
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В допълнение, потребителят може да определи до 8 собствени точки на натоварване. Стойностите на 
загубите се интерполират от нормативните стойности. Точките могат да бъдат въведени с двукратно 
щракване с мишката в лявата графика или ръчно в таблицата „Custom load points“.

 

 

 
 

21.2 Графика загуби / време 
Това може да се използва за създаване на крива, която показва загубите определен работен цикъл. 
 
Профилът се активира чрез поставяне на отметка в полето „Loss time options“. 
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Времето на цикъла може да бъде въведено абсолютно в секунди или относително. 
 
Профилът се генерира изключително от таблицата на „Custom load points“. За да се интегрират  
точките за нормативно натоварване, те могат да бъдат изтеглени от горната таблица 
"Normative load points" с мишка. Стойностите на времето трябва да бъдат въведени ръчно.
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21.3 Създаване на декларация / информационен лист 
След като дефинира работните точки и по желание профила на времето за загуба, потребителят 
може да създаде PDF отчет. Отчетът съдържа всички важни данни за устройството, нормативните 
и дефинирани стойности на загубите и графиката на време / загуби (ако е избрана).
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