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1 První spuštění a nastavení servopohonu 
 

Při prvním spuštění servopohonu může dojít k výskytu alarmu, jenž bude zobrazen na display řídící 

jednotky.  

 

 Alarm A52 - Tento alarm signalizuje špatně nastavený typ enkodéru. Toto je 

způsobeno tím, že k dané jednotce je možné připojit několik typů enkodérů v závislosti na 

volbě zákazníka. Je nutné změnit toto nastavení na daný typ enkodéru. K tomuto účelu slouží 

parametry Pn840.0, Pn840.2 a Pn005.3. Nastavení se provádí podle tabulky níže. 

 

 
Obr. 1 Konfigurace parametrů motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Zapojení řídící jednotky 
 

2.1 Připojení jednotky k napájení 
 

2.1.1 Připojení jednotky k jednofázové síti 
 

Řídící jednotku ProNet ve výkonových řadách 200,400,750,1000,1500 W je možné zapojit na 

jednofázové střídavé napětí 220VAC (+10,-15%),50Hz. 
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Obr. 2 Schéma zapojení řídící jednotky k jednofázové síti 

 

 
Obr. 3 Náhled zapojení řídící jednotky ProNet 05-15 



Estun ProNet – uživatelský manuál          Raveo, s.r.o. 

 

2.1.2 Připojení jednotky k třífázové síti 
 

Řídící jednotku ProNet ve výkonových řadách 0.2,0.4,0.75,1,1.5,2, 3, 5 kW je možné zapojit na 

třífázovou střídavou soustavu s napětím 3x 200-230VAC (+10,-15%),50/60Hz. 

 

 
Obr. 4 Schéma zapojení řídící jednotky ke 3-fázové síti 

2.2 Zapojení vstupů a výstupů 
 

Řídící jednotka disponuje 10 digitálními vstupy a 7 digitálními výstupy z nichž jsou 3 

programovatelné. Jednotka je navíc vybavena dvěma analogovými vstupy (-10 .. +10V) pro řízení 

rychlosti nebo momentu. 

 



Estun ProNet – uživatelský manuál          Raveo, s.r.o. 

 

 
Obr. 5 Zapojení vstupů a výstupů 

 

 

2.2.1 Vstupy 
 

Binární vstupy 

Binární vstupy na svorkách 1CN-14, 15, 16, 17, 39, 40, 41, 41 jsou programovatelné a lze k nim 

přiřadit jednu z 10 funkcí uvedených níže. 

 

S-ON   - Binární vstup sloužící pro oživení řídící logiky jednotky. Na základě logické 

hodnoty 1 je spuštěna činnost řízení. Tento vstup může také sloužit jako emergency STOP. 

 

P-CON  - Binární vstup jenž má různou funkci při odlišných režimech řízení. Může 

sloužit jako spouštěcí signál pro automatický režim a také jako přepínač typu regulace. 
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P-OT  - Binární vstup sloužící pro připojení koncového snímače v dopředném směru. 

Tento vstup může být také použit pro připojení referenčního snímače. 

 

N-OT  - Binární vstup sloužící pro připojení koncového snímače ve zpětném směru. 

Tento vstup může být také použit pro připojení referenčního snímače. 

 

ALM-RST - Binární vstup sloužící pro vymazání signalizace posledního alarmu. 

 

CLR   - Binární vstup sloužící pro vymazání offsetu v polohovacím režimu. 

 

PCL   - Binární vstup  má různou funkci při odlišných režimech. 

 

NCL   - Binární vstup má různou funkci při odlišných režimech. 

 

SHOM  - Binární vstup má funkci spouštěcího impulzu pro hledání referenční pozice 

dané vstupem ORG. 

 

ORG  - Binární vstup má funkci spouštěcího impulzu pro hledání referenční pozice 

dané vstupem ORG. 

 

Nastavení funkce vstup; se provádí pomocí parametru Pn509 a Pn510 

S-ON – 0, P-CON – 1, P-OT – 2, N-OT – 3,ALMRST – 4, CLR – 5, P-CL – 6, NC-L – 7, G-SEL – 8, 

JDPOS-JOG+ - 9, JDPOS-JOG- -A, JDPOS-HALT – B, HmRef – C, SHOM – D, ORG - E 

 

Pro výstupní svorky je nutné nastavit příslušný bit parametru: 

1CN-14 - Pn509.0 

1CN-15 - Pn509.1 

1CN-16 - Pn509.2  

1CN-17 - Pn509.3 

1CN-39 - Pn510.0 

1CN-40 - Pn510.1 

1CN-41 - Pn510.2 

1CN-42 - Pn510.3 

 

Pozn. Označení parametru s tečkou určuje číslo parametru a pozici příslušné číslice (bitovou 

pozici). Bitová pozice se počítá zprava doleva: 0 , 1 , 2 , 3. 

Př: Pn510 = 0210 => Pn510.2=2 

 

PULS/SIGN - Binární vstupy sloužící pro pulzní řízení polohy. 

 

Analogové vstupy 

 

V-REF  - Analogový vstup sloužící pro řízení výstupní rychlosti servomotoru. 

T-REF  - Analogový vstup sloužící pro řízení výstupního momentu servomotoru. 
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2.2.2 Výstupy 
 

Binární výstupy 

 

Binární výstupy na svorkách 1CN-5, 9, 11 jsou programovatelné a lze k nim přiřadit jednu z 10 funkcí 

uvedených níže. 

 

COIN/V-CMP -  Výstup signalizující dosažení žádané pozice v pozičním režimu (COIN), nebo 

dosažení žádané analogové rychlosti v rychlostním režimu. 

TGON   –  Výstup signalizující otáčení servomotoru. Pokud je skutečná rychlost vyšší 

než hodnota v parametru Pn503 tak výstup signalizuje logickou „1“.  

S-RDY  –  Pokud není přítomen žádný alarm a servomotor je připraven ke spuštění tak 

tento výstup signalizuje log. „1“. 

CLT  –  Výstup signalizující dosažení momentového limitu definovaného jedním 

z parametrů Pn401, Pn402, Pn403, Pn404. 

BR  - Výstup slouží pro ovládání relé pro spínání mechanické brzdy. 

PGCO   –  Výstup indikující pulz C enkodéru. Jednou za otáčku motoru je na tomto 

výstupu přítomen pulz. 

OT   –  Výstup signalizující dosažení jedné z koncových poloh určených koncovými 

snímači. Výstup je funkční i tehdy pokud jsou koncové snímače parametricky deaktivovány. 

RD   –  Výstup signalizujíci vybuzení servomotoru. Pokud je motor v chodu nebo 

v drží v žádané pozici tak výstup signalizuje logickou „1“. 

HOME  - Výstup signalizující úspešné nalezení referenční pozice. 

 

Nastavení funkce výstupu se provádí pomocí parametru Pn511 

COIN/C-CMP – 0, TGON – 1, S-RDY – 2, CLT – 3,BR – 4, PGCO – 5, OT – 6, RD – 7, HOME – 8 

 

Pro výstupní svorky je nutné nastavit příslušný bit parametru: 

1CN-11,12 - Pn511.0 

1CN-05,06 - Pn511.1 

1CN-09,10 - Pn511.2  

 

ALM (1CN-7) - Binární výstup signalizující přítomnost alarmového stavu řídící jednotky. 

 

 

2.2.3 Nastavení koncových snímačů 
 

Aktivace/deaktivace funkce koncových snímačů připojených na vstupy  1CN-12 a 1CN-13 je 

provedena nastavením parametru Pn000.1 (P-OT: 0-zapnuto,1-vypnuto) a Pn000.2 (N-OT: 0-

zapnuto,1-vypnuto). 
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Obr. 6 Koncové snímače 

 

 

2.2.4 Zapojení analogovýh vstupů 
 

Na analogové vstupy může být přivedeno napětí v rozsahu -10V - +10V. 

 

 
Obr. 7 Zapojení analogového vstupu pro řízení rychlosti 

 

 

 
Obr. 8 Zapojení analogového vstupu pro řízení momentu 
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3 Řídící módy 
 

Servopohony Estun ProNet disponují čtrnácti možnostmi řídících módů. Změna řídícího módu je 

provedena nastavením parametru Pn005.1 

 

      0 - řízení rychlosti analogovým signálem  

      1 - pulzní řízení polohy 

       2 - řízení momentu analogovým signálem 

       3 - kontaktní řízení rychlosti 

       4 - kontaktní řízení rychlosti / řízení rychlosti analogovým signálem 

       5 - kontaktní řízení rychlosti / pulzní řízení polohy 

Pn005.1=  6  - kontaktní řízení rychlosti / řízení momentu analogovým signálem 

       7 - pulzní řízení polohy / řízení rychlosti analogovým signálem 

       8 - pulzní řízení polohy / řízení momentu analogovým signálem 

       9 - řízení rychlosti analogovým signálem / řízení momentu analogovým signálem

      A - řízení rychlostí analogovým signálem se spínáním nulových otáček 

      B - pulzní řízení polohy s možností deaktivace pulzů 

      C - parametrické řízení polohy 

      D - parametrické řízení rychlosti 

      E - speciální řídící mód 

 

3.1 Řízení rychlosti analogovým signálem Pn005.1=0 
 

V tomto módu je výstupní rychlost servomotoru řízena na základě hodnoty vstupního analogového 

signálu na svorkách 1CN-1 a 1CN-2.Vstupní analogový signál se musí pohybovat v rozmezí -10V.. 

+10V. Spojitost napětí a výstupních otáček je dána hodnotou parametru Pn300. Výsledné otáčky jsou 

rovny násobku napětí [V] a hodnoty Pn300. 

 

Příklad: 

Pn300=300, 

Un=+10V - Nn=300 x +10=3000 ot./min 

Un=-5V - Nn=300x(-5)= -1500 ot./min  - záporná hodnota určuje reverzní otáčky 

 

V tomto režimu je pak možno pomocí digitálního signálu P-NOC přepínat mezi regulací typu PI nebo 

P. 

 
Obr. 9 Schematické znázornění analogového řízení rychlosti  

 

3.2 Řizení polohy – pulzní vstupy  Pn005.1=1 
 

V tomto režimu je pozice a rychlost servomotoru závislá na frekvenci pulzů přivedené na digitální 

vstupy servopohonu (svorky1CN-30..1CN-33). 
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Pro tento režim je v závislosti na dispozicích nadřazené řídící jednotky možno volit z 5 typů řídících 

signálů. Změna typu je provedena parametrem Pn004.3. Znázornění typů vstupních signálů je 

definováno v obr. 9. 

 
Obr. 10 Typy signálů pulzního řízení 

Zapojení digitálních vstupů pro pulzní řízení 

 

 Nadřazená řídící jednotka s výstupním signálem 24VDC, open collector 

 
Obr. 11 Zapojení vstupů pro pulzní řízení NPN 

 Elektrické přizpůsobení zapojení pro některé typy PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12 Zapojení vstupů pro pulzní řízení pro některé typy PLC 

0V 

24V 

PULS 

SIGN 

1CN-31 

1CN-33 

1CN-34 

1k8 

470R 

1k8 

470R 

BC879NPN BC879NPN 
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3.3 Řízení momentu analogovým signálem  Pn005.1=2 
 

V tomto módu je výstupní moment servomotoru řízen na základě hodnoty vstupního analogového 

signálu na svorkách 1CN-26 a 1CN-27. Vstupní analogový signál se musí pohybovat v rozmezí -10V.. 

+10V. Spojitost napětí a výstupního momentu je dána hodnotou parametru Pn400. Výsledný moment 

je roven násobku napětí [V] a hodnoty Pn400. Výsledná hodnota neurčuje hodnotu v [Nm] nýbrž 

procentuální vyjádření jmenovitého momentu servomotoru. 

 

Příklad: 

Pn012=30,  

Jmenovitý moment motoru Mn=1,27Nm 

 

Un=+10V - M=30 x +10=300 % Mn=3,81Nm 

Un=-5V - M=30x(-5)= -150 % Mn=- 1,905Nm  - záporná hodnota určuje reverzní 

otáčky 

 

 
Obr. 13 Grafické znázornění závislosti napětí na výstupním momentu 

 

3.4 Kontaktní řízení rychlosti  Pn005.1=3 
 

V tomto módu jsou výstupní otáčky motoru řízeny na základě 7 předvolených rychlostí. Každá 

z rychlostí je pak dána nastavením parametrů Pn316 až Pn322. Do každého z parametrů je pak možné 

nastavit rychlost v jednotkách [ot./min] danou maximální rychlostí motoru. Pro otáčky v reverzním 

směru je hodnota zadávána se znaménkem mínus. 

 

 
Obr. 14 Parametrické řízení výstupních otáček 

Volba dané rychlosti je dána kombinací tří binárních vstupů. Definice příslušných kombinací je 

uvedena v obr. 15. 
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Obr. 15 Kombinace vstupů pro parametrické řízení rychlosti 

3.5 Kontaktní řízení rychlosti / analogové řízení rychlosti Pn005.1=4 
 

Jedná se o přepínaný řídící režim, kdy je možné řídit výstupní otáčky parametricky (viz. 3.4) nebo 

analogově (viz. 3.1). Přepnutí mezi módy je závislé na log. hodnotách signálů /P-CL a /N-CL a P-

CON. 

          
 

Obr. 16 Kombinace vstupů pro přepínání módů Pn005.1=4 

3.6 Kontaktní řízení rychlosti / pulzní řízení polohy Pn005.1=5 
 

Jedná se o přepínaný režim, kdy je možné řídit výstupní otáčky parametricky (viz. 3.4) nebo řídit 

polohu na základě pulzních vstupů (viz. 3.2). Přepnutí mezi módy je závislé na log. hodnotách signálů 

/P-CL , /N-CL a P-CON. 

                
 

Obr. 17 Kombinace vstupů pro přepínání módů Pn005.1=5 

 

3.7 Kontaktní řízení rychlosti / analogové řízení momentu Pn005.1=6 
 

Jedná se o přepínaný režim, kdy je možné řídit výstupní otáčky parametricky (viz. 3.4) nebo řídit 

výstupní moment analogovým signálem (viz. 3.7). Přepnutí mezi módy je závislé na log. hodnotách 

signálů /P-CL , N-CL a P-CON. 

Analogové řízení rychlosti 

Pulzní řízení polohy 

 1 

 15 

 41 

 42 

 30 

 32 

 15 

 41 

 42 
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Obr. 18 Kombinace vstupů pro přepínání módů Pn005.1=6 

 

3.8 Pulzní řízení polohy / analogové řízení rychlosti Pn005.1=7 
 

Přepínaný režim kde je dostupné pulzní řízení polohy  (viz. 3.2) nebo analogové řízení rychlosti (viz. 

3.1). Přepnutí je provedeno pomocí binárního vstupu P-CON. 

 

P-CON = Off  - Pulzní řízení polohy 

P-CON= On  - Analogové řízení rychlosti 

 

 
Obr. 19 Pulzní řízení / analogové řízení Pn005.1=7 

 

3.9 Pulzní řízení polohy / analogové řízení momentu Pn005.1=8 
 

Přepínaný režim kde je dostupné pulzní řízení polohy  (viz. 3.2), nebo analogové řízení momentu (viz. 

3.3). Přepnutí je provedeno pomocí biárního vstupu P-CON. 

 

P-CON = Off  - Pulzní řízení polohy 

P-CON= On  - Analogové řízení momentu 

 

 
Obr. 20 Pulzní řízení / analogové řízení Pn005.1=8 

Analogové řízení rychlosti 

 42 

 41 

 15 

 26 

 1 

 30 

 32 

 15 

 26 

 30 

 32 

 15 
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3.10 Analogové řízení momentu / analogové řízení rychlosti Pn005.1=9 
 

Přepínaný režim kde je dostupné analogové řízení rychlosti (viz.3.1) nebo analogové řízení momentu 

(viz. 3.3). Přepnutí mezi módy je provedeno pomocí binárního vstupu P-CON.  

 

P-CON = Off  - Analogové řízení momentu 

P-CON= On  - Analogové řízení rychlosti 

 

 
 

Obr. 21 Analogové řízení momentu / analogové řízení rychlosti Pn005.1=9 

3.11 Analogové řízení rychlosti se spínáním nulových otáček Pn005.1=A 
 

Jedná se o řídící mód, kdy jsou řízeny otáčky analogovým signálem s možností sepnutí nulových 

otáček tehdy když jsou výstupní otáčky menší než je hodnota daná parametrem Pn502.  

 

 

 
Obr. 22 Analogové řízení rychlosti se spínáním nuly 

 

P-CON = Off  - Spínání nulové rychlosti vypnuto 

P-CON= On  - Spínání nulové rychlosti zapnuto 

 

3.12 Pulzní řízení polohy s potlačením vstupních pulzů Pn005.1=B 
 

V tomto řídícím režimu je výstupní poloha resp. výstupní otáčky závislá na sekvenci vstupních pulzů, 

s tím že je možné zakázání řízení na základě vstupních pulzů v daném okamžiku.   

 

 
Obr. 23 Pulzní řízení polohy s potlačením pulzů 

 26 

 1 
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P-CON = Off  - Pulzní řízení polohy zapnuto 

P-CON= On  - Pulzní řízení polohy vypnuto 

 

3.13 Vnitřní řízení polohy – parametrické řízení Pn005.1=C 
 

Řídící režim umožňuje plně automatický nebo poloautomatický  provoz servopohonu na základě 

nastavení celé řady parametrů. Servomotor může v tomto režimu vykonávat až 16 předdefinovaných 

poloh. Níže jsou uvedeny veškeré možné nastavení pro tento řídící mód. 

 Typ běhu – Přednastavená polohovací sekvence může být provedena jednou nebo může být 

prováděna cyklicky. Toto nastavení je určenou hodnotou parametru Pn068 

o Cyklický běh, startovací signál /PCL, signál pro hledání reference /NCL. 

V této konfiguraci bude sekvence poloh vykonávána cyklicky do nekonečna. 

Binární vstup /PCL je použit jako potvrzení spuštění dalšího kroku sekvence. 

Vstup /NCL je pak použit pro spuštění hledání referenčního bodu v reverzních 

otáčkách  Pn681.0=0 

o Jednorázový běh, startovací signál /PCL, signál pro hledání reference /NCL. 

V této konfiguraci bude sekvence poloh vykonána pouze jednou. Binární 

vstup /PCL je použit jako potvrzení spuštění dalšího kroku sekvence. Vstup 

/NCL je pak použit pro spuštění hledání referenčního bodu v reverzních 

otáčkách  Pn681.0=1 

o Cyklický běh, startovací signál /NCL, signál pro hledání reference /PCL. 

V této konfiguraci bude sekvence poloh vykonávána cyklicky do nekonečna. 

Binární vstup /NCL je použit jako potvrzení spuštění dalšího kroku sekvence. 

Vstup /PCL je pak použit pro spuštění hledání referenčního bodu v reverzních 

otáčkách  Pn681.0=2 

o Jednorázový běh, startovací signál /NCL, signál pro hledání reference /PCL. 

V této konfiguraci bude sekvence poloh vykonána pouze jednou. Binární 

vstup /PCL je použit jako potvrzení spuštění dalšího kroku sekvence. Vstup 

/NCL je pak použit pro spuštění hledání referenčního bodu v reverzních 

otáčkách  Pn681.0=3 

 

 Vykonání dalšího kroku – Každá změna polohy může být vykonávána automaticky po 

daném časovém úseku nebo na základě náběžné hrany digitálního vstupu. Toto nastavení je 

určeno hodnotou parametru Pn681.1 

o Změna polohy po uplynutí definovaného času  >>Pn681.1=0 

o Změna polohy je vykonána na základě náběžné hrany na digitálním vstupu P-CON  

>>Pn681.1=1 

o Změna polohy po uplynutí definovaného času s tím, že je zapotřebí aktivní startovací 

signál >> Pn681.1=2 

o Změna polohy je vykonána na základě náběžné hrany digitálního vstupu P-CON s tím, 

že zapotřebí aktivní startovací signál >> Pn681.1=3  

 Volba módu spouštěcího signálu – Pro spouštěcí signály P-CON a startovací signál NCL 

nebo PCL je možné aktivovat jednu z funkcí: 

o Úroveň signálu – další krok je vykonáván na základě logické hodnoty signálu 

Pn681.2=0 

o Náběžná hrana – další krok je vykonán na základě náběžné hrany Pn681.2=1 
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 Volba zadávání polohy – Výsledná poloha je zadávána v hodnotě počtu pulzů. Pro zadávání je 

možné použití dvou možných přístupů.  

o Inkrementální mód – Následující polohy je dosaženo jako přírustku zadaného počtu 

pulzů k současné hodnotě. Pro polohy v reverzním směru je pak hodnota pulzů zadána 

se záporným znaménkem. Nastavení pomocí Pn682=0 

o Absolutní mód – Následující polohy je dosaženo na základě zadaného počtu pulzů 

vztaženého od nulové (referenční polohy). Počet pulzů určuje vzdálenost od nulové 

polohy. Nastavení pomocí Pn682=1 

 Polohy a jejich nastavení – řídící jednotka disponuje 16 polohami, přičemž pro každou 

z nich je možné nastavit následující vlastnosti. Polohy jsou označeny od P0 do P15. 

o Počet pulzů pro polohu – Servomotory Estun EMJ/Pronet disponují rozlišením 

131072  pulzů na otáčku. Nastavení vzdálenosti každé z 16 poloh je provedeno 

pomocí dvojice parametrů. V řídící jednotce je pro tento účel alokováno 32 parametrů 

(Pn600 – Pn631). Pro nastavení nulté polohy jsou k dispozici parametry č. 600 a 601. 

Zadání výsledné polohy v počtech pulzů je provedeno podle následujícího předpisu. 

P0=Pn600*10000+Pn601*1. 

 

Příklad č.1 : Pro vykonání 1,5 otáček je nutno poslat 196608 pulzů. Nastavení 

parametrů tedy bude Pn600=19 a Pn601=6608. 

 

 
Obr. 24 Nastavení pozic 

 

o Rychlost polohy – Pro každou polohu je možné nastavit rychlost v jednotkách 

ot./min. Nastavení je provedeno pomocí parametrů Pn632 – Pn647. 

 
Obr. 25 Nastavení rychlostí 

o Akcelerace a decelerace – Pro každou polohu je možné nastavit spouštěcí a 

doběhovou časovou rampu. Tato hodnota je zadána pomocí parametrů Pn648-Pn663 

v jednotkách [ms]. 

 

Obr. 26 Nastavení akceleračních/deceleračních časů 

 

o Stop čas – V případě přednastaveného automatického běhu cyklu je možné pro 

každou z poloh nastavit čas, po který servomotor setrvá v dané poloze. Po uplynutí 

doby se automaticky spustí další krok. Nastavení je provedeno pomocí parametrů 

Pn664 – Pn679. 
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Obr. 27 Nastavení časů pro zastavení 

 Hledání referenční pozice – V tomto řídícím režimu se může po nábežné hraně na vstupu 

NCL nebo PCL (v závislosti na nastavení) proběhnout inicializace, jinými slovy hledání 

referenční polohy (nuly). Po nalezení referenční pozice je čítač enkodéru nastaven na nulovou 

hodnotu.  

Pozn. Referenční pozice je v okamžiku hledání definována referenčními (koncovými) snímači 

na vstupech P-OT a N-OT. Při hledání nemají tyto vstupy funkci koncových snímačů nýbrž 

snímačů referenčních. 

Při hledání referenční pozice servo rotuje dopředu nebo zpět do doby než narazí na 

koncový snímač. Zde se změní směr otáčení a pokračuje dokud nesjede z koncového snímače. 

Po odjetí ze snímače servo rotuje stejným směrem až do místa prvního dalšího pulzu C. Tímto 

je zaručena absolutní přesnost celého polohování. 

Pozn. Enkodér servmomotoru generuje 3 řady pulzů A,B,C, z nichž pulz C změní svou 

logickou hodnotu jednou za otáčku. 

 

  Pro hledání referenční pozice v reverzním směru je nutné sepnout vstup NCL. Pro 

dopředný směr pak PCL. Tato možnost je dostupná v případě, že není používán startovací 

signál. V případě použití startovacího signálu platí pravidla definovaná výše. 

  

Příklad č.2.: Servophon bude provádět automatické hledání referenční pozice po každé 

nábežné hraně PCL. Referenční pozice bude vyhledána v opačném směru otáčení. Po nárazu 

na referenční snímač servo změní směr otáček a po odjetí ze snímače nalezne první pulz C. 

Tato situace je znázorněna na obr.26. 

 

 
Obr. 28 Hledání ref. pozice v zpětném směru, pulz C v dopředném 

 

Pro hledání a odjíždění z referenčního snímače je možné nastavit rychlosti otáčení. Toto je 

provedeno pomocí níže uvedených parametrů. 

o Rychlost hledání je nastavena parametrem Pn685.Tato hodnota může být nastavena 

v rozmezí 0-3000 ot./min 

o Rychlost odjíždění z koncového snímače je nastavena parametrem Pn686.Pro tento 

parametr platí stejné limity jako v předchozím případě. 

Obě rychlosti by měli být nastaveny v závislosti na dané aplikaci a typu použitého 

referenčního snímače. 
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Ve většině reálných aplikací není možno nulovou polohu mechanicky nastavit na pulz C 

enkodéru jenž se vždy nachází ve stejném úhlu natočení. Při návrhu řízení je nutno fyzickou 

nulu nastavovat na pulz C + offset. Ne na pozici referenčního snímače. 

 

3.14 Parametrické řízení otáček Pn005.1=D 
 

V tomto módu jsou výstupní otáčky motoru řízeny na základě 7 předvolených rychlostí. Každá 

z rychlostí je pak dána nastavením parametrů Pn316 až Pn322. Do každého z parametrů je pak možné 

nastavit rychlost v jednotkách [ot./min] danou maximální rychlostí motoru. Pro otáčky v reverzním 

směru je hodnota zadávána se znaménkem mínus. 

 

 
Obr. 29 Parametrické řízení výstupních otáček s možností rampy 

 

Volba dané rychlosti je dána kombinací tří binárních vstupů. Definice příslušných kombinací je 

uvedena v obr. 30. 

 
Obr. 30 Kombinace vstupů pro parametrické řízení rychlosti 

 

Pro automatický start po zapnutí měniče je možné nastavit automatické zapnutí S-ON. Aktivace 

automatického zapnutí je provedena pomocí nastavení parametru Pn000.0=1. 

 

Pro tento režim je pak možné nastavit rampy pro rozjezd a dojezd pohonu 

 Akcelerační čas – nastavení parametru Pn306 v rozmezí 0 – 10000. Hodnota je zadávána 

v ms. 

 Decelerační čas – nastavení parametru Pn307 v rozmezí 0 – 10000. Hodnota je zadávána 

v ms. 
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Obr. 31 Nastavení akceleračních a deceleračních časů 

4 Omezení výstupního momentu 
 

Servopohon nabízí 3 možnosti omezení výstupního momentu. 

4.1 Interní omezení momentu 
 

Pomocí nastavení parametrů Pn401 a Pn402 je možné nastavit limit výstupního momentu. Tento limit 

nebude za žádných okolností překročen. Servo bude mít na výstupu v každé situaci maximální 

výstupní moment daný interním omezením. Hodnota v parametrech Pn401 a Pn402 je zadávana jako 

procentuální poměr jmenovitého výstupního momentu servopohonu. 

 

Pn401 - dopředný momentový limit 

Pn402  - reverzní momentový limit 

 

Př: V případě použití motoru EMJ-04 jehož nominální kroutící moment je roven hodnotě 1,27Nm bude 

maximální výstupní moment servopohonu omezen na hodnotu 1,905Nm právě tehdy když bude 

hodnota parametrů Pn401 a Pn402 rovna hodnotě 150. 

Mn=Mj x % > 1.905=1.25 x 1.5 

 

 
Obr. 32 Interní omezení momentu 

4.2 Externí omezení momentu 
 

Funkce externího omezení momentu umožňuje omezení momentu ve specifický čas např. v 

okamžicích zastavení mezioperace robota. Toto omezení je pak aktivováno digitálním vstupem.  

 

Pn403 - Dopředný externí limit. Tento limit je aktivován log. hodnotou 1 na digitálním 

vstupu / P-CL. 

 

Pn404 - Reverzní externí limit. Tento limit je aktivován log. hodnotou 1 na digitálním 

vstupu /N-CL. 

Pn306 Pn307 



Estun ProNet – uživatelský manuál          Raveo, s.r.o. 

 

 
Obr. 33 Externí omezení momentu 

 

4.3 Omezení momentu analogovým signálem 
 

Výstupní moment servomotoru je možné omezovat pomocí analogového vstupního signálu. Tato 

funkce může být dostupná pouze v režimech řízení polohy a řízení momentu. 

 

Aktivace této funkce je provedena nastavením parametru Pn001.3=1. 

 

Pozn. Polarita napětí na analogovém vstupu 1CN-26,27 není v tomto případě relevantní. Vždy se bere 

v potaz absolutní hodnota. 

5 Autotuning 
 

Online autotuning počítá moment setrvačnosti během činnosti servopohonu a nastavuje interní 

parametry řídící jednotky tak, že jsou zesílení odpovídají okamžité tuhosti řízeného systému.  

 

Online autotuning může být neefektivní v jednom z níže uvedených případů: 

 

 Nejvyšší rychlost motoru je nižší než hodnota 100 ot./min 

 Akcelerace a decelerace je menší než 5000 ot./min/s 

 Malá tuhost zátěže nebo velké tření 

 Velké změny momentu v krátkém čase 

 Obrovské mechanické zrychlení 

 

Aktivace autotuningu je provedena pomocí nastavení parametru Pn100. Parametr je nutné nastavit na 

hodnotu nejvíce odpovídající skutečné aplikaci. 

 

       0 - manuální nastavení zesílení 

   1,2,3 - normální režim  

               4,5,6 - vertikální zátež            

Pn100=  1,4 - setrvačnost záteže beze změn 

                2,5 - setrvačnost zátěže s malými změnami 

   3,6 - setrvačnost záteže s velkými změnami   

 

V případě nastavení hodnoty 0, tudíž vypnutí autotuningu je možné nastavení manuální. Pro manuální 

nastavení slouží parametr Pn101. Tento parametr  lze nastavit na 15 možných hodnot jenž určují 
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konfiguraci zesílení polohové smyčky, zesílení rychlostní smyčky a intergační čas. Nastavení je platné 

dle obrázku č.34. 

 

 
Obr. 34 Manuální nastavení tuhosti systému 

6 Komunikace  
 

Řídící jednotka Estun ProNet disponuje rozhraním RS485 určenému pro komunikaci s nadřazenou 

řídící jednotkou. Pro tuto komunikaci je pak možné využít protokolu ModBus, CanOpen. V případě 

připojení externího modulu pak ProfiBus a EtherCAT. 

 

RS-485 

Pro aplikaci RS-485 může být použit kabel Estun PSC-CC24A. Délka kabelu musí být v případě 

slabého okolního rušení menší než 15m. Obecně doporučená délka kabelu je 3m. 

 

6.1 Software EsView 
 

Pro nastavení a změnu parametrů jsou k dispozci 2 možnosti. 

 Použití display a tlačítek na čelním panelu řídící jednotky. V tomto případě je možné 

nastavovat parametry,sledovat statusy a alarmy řídící jednotky. 

 

 
Obr. 35 Čelní panel řídící jednotky 
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 Použití vizualizačního software EsView. Pro spojení s PC je nutné disponovat komunikačním 

portem RS232, převodníkem RS232 – RS485 (komunikační kabel PSC-CC24 je vybaven 

převodníkem) a nainstalovaným software Estun EsView. Software můžete stáhnout pod 

následujícím odkazem http://www.raveo.cz/sites/default/files/estun/ESView_V1.03.zip 

 

Pomocí software EsView je možné v levé části obrazovky sledovat aktuální hodnoty vstupů, 

výstupů, referenčních a žádaných hodnot otáček a momentů. V pravé části obrazovky je pak 

možné provádět nastavení parametrů. 

 

 
Obr. 36 Software EsView 

 Detekce momentu setrvačnosti a autotuning parametrů  

Pomocí nástroje EsView je možné zjistit moment setrvačnosti celé zátěžě jenž následuje za 

hřídelí motoru. Detekci je možné spustit pomocí nástroje v horní liště v menu Adjustment > 

advanced operation > inertia detection .Zde je pak před samotným spuštěním nutno zadat 

administrátorské heslo: estun1992. Před spuštěním je nutné mechanicky systém nastavit tak, 

aby nedošlo ke kolizi z důvodu cca. 2 otáček dopředu a zpět. Následně se po detekci zobrazí 

hodnota momentu setrvačnosti. 

 

6.2 Komunikace ModBus 
 

6.2.1 Nastavení komunikace ModBus 
 

Řídící jednotka servopohonu ProNet podporuje komunikace RS485, pomocí níž je možné čtení a zápis 

parametrů společně s vizualizací stavů servopohonu. Pro správnou funkci komunikace je nutné 

správné nastavení níže uvedených parametrů. 

 

 Komunikační adresa adresa – Pn701 

 Komunikační rychlost – Pn700.0 

 Komunikační protokol – Pn700.1 

  

Pro použití protokolu Modbus je nutné nastavit hodnotu parametru v závislosti na typu módu. Modbus 

může běžet ve dvou módech: 

 ASCII 

http://www.raveo.cz/sites/default/files/estun/ESView_V1.03.zip
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 RTU 

 
Obr. 37 Nastavení parametrů komunikace 

 

Pro použití protokolu Modbus je nutné nastavit hodnotu parametru Pn062 v závisloti na typu módu. 

Modbus může běžet ve dvou módech: 

 ASCII 

 RTU 

Struktury komunikačních protokolů: 

 ASCII 

 
 

 
Obr. 38 Struktura komunikace ASCII 
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 RTU 

 
 

 
Obr. 39 Struktura komunikace RTU 

 

 

6.2.2 Struktura komunikace 
 

Při komunikaci nadřazené jednotky s řídící jednotkou serva je možné pomocí níže uvedených adres 

nastavovat nebo číst hodnoty parametrů a vlastností jednotky. Výčet parametrů a hodnot s příznakem 

čtení / zápis je uveden v následující tabulce. 
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Obr. 40 Adresy parametrů pro  komunikaci 
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 Oblast parametrů (adresy 0000h-00DEh) 

Adresa parametrů má přímou spojitost s označením parametrů. Např. parametr Pn0000 přísluší 

komunikační adrese 0000h nebo parametr Pn101 přísluší komunikační adrese 0065h. Příkaz 

čtení nebo zápisu na adresu 0000h je příkazem čtení/zápisu do parametru Pn0000. Jestliže jsou 

vstupní data mimo povolený rozsah tak budou tyto data ignorovány a servo vrátí signál 

neúspěšné operace. V případě že jsou parametry úspěšně změněny, tak budou uloženy do 

paměti a po vypnutí a následném zapnutí jednotky budou pořád v paměti. 

 

 Oblast alarmových dat (07F1h-07FAh) 

 

Obr. 41 Oblast alarmových dat 

 

 Oblast monitorovacích dat (0806h-0816h) 

 

Obr. 42 Oblast monitorovacích dat 

 

Tyto monitorovací data se přímo vztahují k parametrům Un000-Un017 jež je možné zobrazit 

přímo na displeji řídící jednotky. Např. čtení z adresy 0807h (nastavení rychlosti) přez 

komunikaci FB16h. 
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 Ovládání digitálních vstupů řídící jednotky 

Pomocí parametru Pn512 a Pn513 je možno nastavit, zda-li bude logika digitálních vstupů 

ovládána pomocí komunikace nebo pomocí fyzických vstupů. Pro nastavení platí následující 

pravidlo 

o Pn512.x=0 Binární vstup je ovládán fyzicky 

o Pn512.x=1 Binární vstupy je ovládán pomocí komunikace 

 
Obr. 43 Nastavení ovládání binárních vstupů 

 

 Verze firmware (090Fh) 

Hodnota ukazuje na edici firmware. 

 

 

 

6.2.3 Řízení polohy pomocí komunikace ModBus 
 

Při řízení polohy je nutné řídící jednotku přepnout do řídícího módu : parametrické řízení. Tento mód 

je možné využít dvěma následujícími způsoby: 

a) Parametrické řízení pomocí přednastavených hodnot parametrů. Řídící jednotka umožňuje 

cyklické nebo jednorázové provedení přednastavené sekvence polohování při níž je možné 

nastavit až 16 poloh (vzdálenost, rychlost, akcelerace a decelerace, vzdálenost dojiždění pro 

dosažení pozice). 

 

b) Parametrické řízení s využitím komunikace Modbus. Řídící jednotku je možné ovládat 

pomocí nastavení parametrů pro řízení polohy. 

 

ad. b) 

 Pro řízení polohy pomocí komunikačního protokolu Modbus je nejprve nutné nastavit 

parametry komunikace viz. předchozí kapitoly. Mezi nutné parametry patří: 

o Pn700 、Pn701 

 Pro správnou funkci je nutné nastavení následujících parametrů 

o Pn000.0 = 1 - deaktivace použití vstupního signálu /S-ON 

o Pn005.1 = C - nastavení řídícího módu servopohonu na parametrické řízení 

o Pn681.0 = 0 - nastavení režimu jednotky pro cyklický provoz 

o Pn681.1 = 1 - provedení změny hodnoty (skoku) pomocí signálu /PCON 

o Pn683 = 0 - bod startu programu (viz. kapitola 3.13) 

o Pn684 = 0  - bod konce programu (viz. kapitola 3.13) 

 Pro samotné řízení polohy je nutné nastavit parametry (přes modbus nebo přednastavením) 

Pn600 a Pn601 na hodnoty počtu otáček jež má servo vykonat. 

o Hontota otáček je rovna n=Pn600x10000+Pn601x1 [referenčních pulzů] 
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 Příklad cyklického rotování 10000 otáčkami: 

o Nastavení parametru Pn600=131072 

o Poslání následujících kódů 

 "01 06 09 00 00 02 0B 97"(aktivace P-CON signálu, servo vykoná 10000 

otáček) 

 “01 06 09 00 00 00 8A 56”(deaktivace P-CON signál) 

 "01 06 09 00 00 02 0B 97"(aktivace P-CON signálu, servo vykoná opět stejný 

program) 

o P-CON signál spíná náběžnou hranou 

o V případě změny počtu otáček je nutné v rámci komunikace přenastavit parametry 

Pn600 a Pn601. 

 

 Příklad rozběhu serva v JOG režimu 

o Krok 1: 01 06 10 23 00 01 BD 00 （JOG Servo-ON) 

o Krok 2: 01 06 10 24 00 01 0C C1 （JOG CLOCKWISE） 

o Krok 3: 01 06 10 24 00 00 CD 01 （JOG CLOCKWISE STOP） 

o Krok 4: 01 06 10 25 00 01 5D 01 （JOG COUNTER-CLOCKWISE） 

o Krok 5: 01 06 10 25 00 00 9C C1 （JOG COUNTER-CLOCKWISE STOP） 

o Krok 6: 01 06 10 23 00 00 7C C0 （JOG Servo-OFF） 

o Krok 7: 01 03 00 25 00 01 95 C1    (čtení aktuální JOG rychsloti) 

o 01 06 00 25 03 E8 98 BF (Změna rychlosti rychlosti JOG na 1000rpm.) 

6.3 Komunikace CanOpen 
 

Pro informace týkající se komunikace CanOpen prostudujte manuál Pronet-CANopen user’s 

manual.01. 

 

6.4 Komunikace ProfiBus 
 

Pro informace týkající se komunikace ProfiBus prostudujte manuál PROFIBUS-DP user’s manual 

V.1.01. 

 

6.5 Komunikace EtherCAT  
 

Pro informace týkající se komunikace EtherCat prostudujte manuál EtherCAT User’s manual 1.0. 
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7 Příklady aplikací servopohonu a jeho nastavení 
 

7.1 Rotační (indexační) stůl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Obr. 44 Rotační stůl 

 

Popis aplikace: 

Rotační (indexační) stůl je v tomto případě vyřešen spojením cykloidní převodovky Nabtesco a 

příslušného servomotoru s řídící jednotkou Estun ProNet. Pro optimální návrh výkonu servomotoru, 

způsobu řízení a velikosti cykloidní převodovky je nutné znát následující parametry.  

 

 Hmotnost rotačního stolu (karuselu)  a jeho moment setrvačnosti včetně zátěží umístěných 

v jednotlivých polohách 

 Počet poloh stolu 

 Žádaný čas pro změnu polohy 

 Pracovní cyklus stolu 

 Průměr stolu 

V případě požadavku pro výpočet optimální převodovky a výkonu motoru kontaktujte společnost 

Raveo. 

Příklad č. 5 

Nechť je dáno: 

 Rotační stůl se 3 polohami p=3 

 Převod cykloidní převodovky i=161 

 Čas přenastavení z polohy do polohy tp=1,6s 

 Výpočty byl zjištěn optimální čas akcelerace a decelerace t0=0,6s 

 Dále pak rychlost jakou má pohon vykonat pro splnění požadovaného času při započítání 

ramp v=3220 ot./min. Při započítání převodu pak v1=20 ot./min 

 

Řešení: 

Pn005.1=C - Nastavení parametrického módu řízení polohy 

Pn681.0 = 0  - Nastavení cyklického běhu 

Pn682=0 - Inkrementální způsob řízení 

Pn681.1=1 - Spouštění dalšího kroku na základě signálu P-CON 

Pn681.1=1 - Změna kroku na základě náběžné hrany signálu P-CON  

 

Pozn. Nulová poloha je pak určena místem pulzu C  

 

Pn683=0 - Nastavení startovní polohy vykonávané sekvence – poloha P0 

Pn684=2 - Nastavení stop polohy vykonávané sekvence – poloha P2 

Pn600=703 - Nastavení 7030000 pulzů pro polohu P0 

Servo 

převodovka 

Referenční snímač 
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Pn601=4197 - Nastavení 4197 pulzů pro polohu P0 

 

Pozn. Výsledný počet pulzů pro polohu P0=7034197.  

 

Pn602=703 - Nastavení 7030000 pulzů pro polohu P1 

Pn603=4197 - Nastavení 4197 pulzů pro polohu P1 

Pn604=703 - Nastavení 7030000 pulzů pro polohu P2 

Pn605=4198 - Nastavení 4198 pulzů pro polohu P2 

 

Pozn. Pro nastavení hodnot pulzů byl použit níže uvedený výpočet. 

 

 

Počet pulzů na 1 otáčku motoru   - 131072 

Počet pulzů potřebný na 1 otáčku převodovky - 21102592 

Počet pulzů potřebný na 1/3 otáčky převodovky - 7034197,333 

Z důvodu možnosti zadání pouze celého čísla byli polohy rozděleny následovně : 7034197, 

7034197,7034198. Při 21102592 kroků na jednu otáčku stolu je rozdíl hodnoty v řádu 

2 jednotek pulzů zanedbatelný. Výslednou přesnost polohy by to teoreticky ovlivnilo o 

0,000017°=0,001’’. Při vykonání polohy P2 se stůl opět nachází v referenční poloze. 

 

Pn096=3000 - Nastavení rychlosti 3000 ot./min pro polohu P0 

Pn097=3000 - Nastavení rychlosti 3000 ot./min pro polohu P1 

Pn098=3000 - Nastavení rychlosti 3000 ot./min pro polohu P2 

Pn104=600 - Nastavení akcelerační a decelerační rampy 600ms  pro polohu P0 

Pn105=600 - Nastavení akcelerační a decelerační rampy 600ms  pro polohu P1 

Pn106=600 - Nastavení akcelerační a decelerační rampy 600ms  pro polohu P2 

 

Pro optimální nastavení řízení matematického modelu servopohonu je ideální zjištění momentu 

setrvačnosti celého zařízení. Postup pro zjištění momentu setrvačnosti a následného nastavení 

jednotky viz.(5). 

 

 

Funkce: 

Po zapnutí S-ON je nutno pomocí signálu NCL nebo PCL spustit inicializaci pohonu (hledání 

referenčního bodu). Po dokončení pohon setrvává v poloze (signalizace COIN) dokud nepřjde na 

vstup P-CON náběžná hrana. Po této hraně se provede v čase 1,6 změna polohy o 1/3 otáčky. Pohon 

opět setrvává v poloze. Takto může servopohon pracovat cyklicky neomezenou dobu. V případě, že je 

vlivem vnějšího zásahu přerušen cyklus pomocí vypnutí S-ON (bezpečnostní závora) tak se servomotor 

neprodleně zastaví díky vypnutému napájení do motoru. Po opětovném zapnutí S-ON je provedena 

inicializace a celý proces může pokračovat 

Pozn. Servo vždy setrvává v žádané poloze a to i díky působení vnějších vlivů při použití až 300% 

svého nominálního momentu.   

 

 

Pro potvrzení změn parametrů je nutné provést restart řídící jednotky. 
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7.2 Lineární osa 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Obr. 45 Lineární osa 

 

Popis aplikace: 

Lineární osa je tvořena spojením servomotoru s kuličkovým/trapézovým šroube, případně řemenovým 

systémem s kladkou. Pro optimální návrh výkonu servomotoru, způsobu řízení a případně použité 

převodovky je nutné znát následující parametry.  

 

 Hmotnost vozíku a zátěže na něm 

 Úhel náklonu osy 

 Typ použitého lineárního vedení 

 Počet poloh  

 Žádaný čas pro změnu polohy 

 Pracovní cyklus lineární osy 

 Délka osy 

 Stoupání šroubu 

V případě požadavku pro výpočet optimálního výkonu motoru kontaktujte společnost Raveo. 

 

Příklad č. 6 

Nechť je dáno: 

 Lineární osa se 3 polohami p=3 

 Vzdálenost mezi polohami l0=200mm, l1=250mm, l2=300mm, 

 Stoupání šroubu k=5mm 

 Časy akcelerací a decelerací t0=0.5s 

 Rychlosti pro jednotlivé polohy v0=2000ot./min, v1=25000ot./min, v2=3000ot./min, 

 

Řešení: 

 

Pn005.1=C - Nastavení parametrického módu řízení polohy 

Pn681.0=0  - Nastavení cyklického běhu 

Pn682=1 - Absolutnílní způsob řízení 

Pn681.1=1 - Spouštění dalšího kroku na základě signálu P-CON 

Pn681.2=1 - Spuštění na základě náběžné hrany  

 

Pozn. Nulová poloha je pak určena místem pulzu C  

 

Pn683=0 - Nastavení startovní polohy vykonávané sekvence – poloha P0 

referenční  pozice 
(pulz C) 

servo 

koncový 

snímač 

referenční 

snímač 

Matka s vozíčkem Kuličkový/trapézový šroub 

pozice 0 pozice 1 pozice 2 

Lineární vedení 

200mm 250mm 300mm 
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Pn684=3 - Nastavení stop polohy vykonávané sekvence – poloha P3 

Pn600=524 - Nastavení 524 0000 pulzů pro polohu P0 

Pn601=2880 - Nastavení 2880 pulzů pro polohu P0 

Pozn. Výsledný počet pulzů pro polohu P0=5242880.  

 

Pn602=1179 - Nastavení 1179 0000 pulzů pro polohu P1 

Pn603=6480 - Nastavení 6480 pulzů pro polohu P1 

Pn604=1966 - Nastavení 1966 0000 pulzů pro polohu P2 

Pn605=800 - Nastavení 800 pulzů pro polohu P2 

Pn606=0 - Nastavení 0 pulzů pro polohu P3 

Pn607=0 - Nastavení 0 pulzů pro polohu P3 

 

Pozn. Pro nastavení hodnot pulzů byl použit níže uvedený výpočet. 

 

Počet pulzů na 1 otáčku motoru   - 131072 

Jedna otáčka motoru = jedna otáčka šroubu = lineární posuv 5mm 

Poloha 0 je definována jako vzdálenost 200mm / 5mm =40 ot. Pro 40 otáček hřídele servomotoru je 

nutné poslat 40 * 131072 pulzů. 

Polohy 1, 2 jsou zadány absolutně vzhledem k počátku osy. 

Poloha 3 je definována pro návrat do počátku. 

 

Pn632=2000 - Nastavení rychlosti 2000 ot./min pro polohu P0 

Pn633=2500 - Nastavení rychlosti 2500 ot./min pro polohu P1 

Pn634=3000 - Nastavení rychlosti 3000 ot./min pro polohu P2 

Pn635=3000 - Nastavení rychlosti 3000 ot./min pro polohu P2 

 

Pozn. Výsledná lineární rychlost může být interpretována podle níže uvedeného výpočtu. 

 

3000 ot./min = 50 ot./s =50 * 5mm =250 mm/s – výsledná lineární rychlost 

 

Pn648=500 - Nastavení akcelerační a decelerační rampy 500ms  pro polohu P0 

Pn649=500 - Nastavení akcelerační a decelerační rampy 500ms  pro polohu P1 

Pn650=500 - Nastavení akcelerační a decelerační rampy 500ms  pro polohu P2 

 

Pro optimální nastavení řízení matematického modelu servopohonu je ideální zjištění momentu 

setrvačnosti celého zařízení. Postup pro zjištění momentu setrvačnosti a následného nastavení 

jednotky viz. 5.  

 

Funkce: 

Po zapnutí S-ON je provedena  na základě poslání log.1 na vstup NCL inicializace pohonu (hledání 

referenčního bodu).Inicializace probíhá v reverzních otáčkách až do doby nárazu na referenční 

snímač, zde se změní směr otáčení a po sjetí z refernčního snímače se hřídel motoru pootočí do polohy 

definované pulzem C. Po dokončení pohon setrvává v poloze (signalizace COIN) dokud nepřjde na 

vstup P-CON náběžná hrana. Po této hraně se provede změna polohy a servo se přenastaví do 

vzdálenosti 200mm od nulové pozice. Pohon opět setrvává v poloze. Po další náběžné hraně signálu 

P-CON se pohon přenastaví do vzdálenosti 450 mm. Po další náběžné hraně se přenastaví do 

vzdálenosti 750mm. Po další náběžné hraně signálu P-CON se servo přenastaví zpět do nulové 

polohy.  Takto může servopohon pracovat cyklicky neomezenou dobu. V případě, že je vlivem vnějšího 

zásahu přerušen cyklus pomocí vypnutí S-ON (bezpečnostní závora) tak se servomotor neprodleně 

zastaví díky vypnutému napájení do motoru. Po opětovném zapnutí S-ON by měla být provedena 

inicializace pomocí signálu NCL. 

Pozn. Servo vždy setrvává v žádané poloze a to i díky působení vnějších vlivů při použití až 300% 

svého nominálního momentu.   

 

Pro potvrzení změn parametrů je nutné provést restart řídící jednotky. 


