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LIITE 2. OP1S OPEROINTIPANEELIN OHJEET 

 

 

Kuvassa OP1S operointipaneeli. (OP1S paneeli 2014) 

 

1. Näppäinten toiminnat 

 

 

 ON näppäimellä käynnistetään käyttö (sallitaan moottorin aktivointi). Tämä toiminto täytyy 

valita käyttöön parametroimalla. 
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OFF näppäimellä pysäytetään käyttö. Siihen käytetään OFF1, OFF2 tai OFF3 toimintaa 

riippuen parametroinnista. Tämä toiminto täytyy valita käyttöön parametroimalla. 

  

Jog eli askellus näppäimellä voidaan askeltaa parametrilla asennetun asetusarvon verran. 

Toiminnassa vain käytön ollessa käyntivalmis tilassa. Tämä toiminto täytyy valita käyttöön 

parametroimalla. 

  

Reversing eli suunnanvaihto näppäimellä voidaan vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa. 

Tämä toiminto täytyy valita käyttöön parametroimalla. 

  

Toggle eli vaihto näppäimellä valitaan valikon eri tasot ja siirrytään parametrin numeron, 

parametrin indeksin ja arvon välillä sekvenssin mukaan. Valittu taso näytetään kursorin 

asemalla LCD näytöllä. Komento tulee voimaan kun näppäin on vapautettu. Myös 

numeroarvon syöttö vahvistetaan tällä näppäimellä. 

  

Reset eli kuittaus näppäimellä poistutaan takaisin valitulta valikon tasolta. Vikanäytön 

ollessa aktiivinen tällä näppäimellä kuitataan vika. Tämä toiminto täytyy valita käyttöön 

parametroimalla. 

 

 Raise eli ylös näppäimellä kasvatetaan valittua arvoa. Lyhyellä painalluksella askelletaan 

numero kerrallaan ja pitkällä painalluksella numeroarvo kasvaa juoksemalla. Jos 

moottoripotentiometri on aktiivinen, tällä näppäimellä voidaan kasvattaa asetusarvoa. 

Kursorin paikka on huomioitava. Tämä toiminto täytyy valita käyttöön parametroimalla. 
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 Lower eli alas näppäimellä pienennetään valittua arvoa. Lyhyellä painalluksella 

askelletaan numero kerrallaan ja pitkällä painalluksella numeroarvo pienenee juoksemalla. 

Jos moottoripotentiometri on aktiivinen, tällä näppäimellä voidaan pienentää asetusarvoa. 

Kursorin paikka on huomioitava. Tämä toiminto täytyy valita käyttöön parametroimalla. 

  

Sign eli etumerkki näppäimellä voidaan vaihtaa luvun etumerkkiä jotta myös negatiivisia 

lukuja voidaan syöttää. 

  

Numeronäppäimiä käytetään arvojen syöttämiseen.  (Siemens Masterdrives OP1S 

operator panel operating instructions, 7-8) 

 

2. Tilatietoja osoittavat led merkkivalot 

 
Punaisen ledin palaessa jatkuvasti on vika päällä. Ledin vilkkuessa varoitus on voimassa. 

Vihreän ledin palaessa jatkuvasti on käyttö käynnissä. Ledin vilkkuessa käyttö on 

käyntivalmis. 
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Kuvassa Englanninkielinen selitys OP1S paneelin näppäimistä. (Siemens Masterdrives 

OP1S operator panel operating instructions, 7-8) 
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Kuvassa esimerkki paneelissa näytettävistä parametrien arvoista. (Siemens AG 6RX1700-

0BD76 Simoreg DC-Master Control Module Operating Instructions 2007,8-125) 

 

Parametrin U049 viiteen indeksiin syötetään sen r-parametrin numero, jonka arvo halutaan 

näkymään kyseisessä näytön kohdassa. Kyseisissä r-parametrien arvoissa esitetään 

muun muassa moottorin lämpötila, käytön lämpötila, jännite, virta, nopeuden ohje- ja 

oloarvo. (Siemens AG 6RX1700-0BD76 Simoreg DC-Master Control Module Operating 

Instructions 2007, 8-125) 

 

 

Kuvassa näkyy mihin binectoreihin näppäimet on kytketty. (Siemens AG 6RX1700-0BD76 

Simoreg DC-Master Control Module Operating Instructions 2007, 8-125) 
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Ohjauskäskyt välitetään ohjaussanassa 1 USS protokollaa käyttäen ja siirretään edelleen 

kuvassa näkyvien binectoreiden välityksellä ohjelman toimintolohkojen käyttöön. (Siemens 

AG 6RX1700-0BD76 Simoreg DC-Master Control Module Operating Instructions 2007, 8-

125) 

 

 

 

Kaavio OP1S paneelin kytkennästä. (OP1S paneeli 2014) 
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Kuvassa OP1S paneelin kaapelointi, maksimi kaapelin pituus 200 m. (OP1S paneeli 2014) 

 


