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Interface EtherCAT  
Guia do Usuário 

Visão Geral 
Este módulo de opção foi projetado especificamente para ser usado com a 
linha Optidrive P2 e Optidrive Eco de produtos de acionamento de velocidade 
variável e destina-se à incorporação profissional em equipamentos ou 
sistemas completos. Se instalado incorretamente, pode apresentar um risco 
de segurança. Antes de iniciar a instalação e o comissionamento, o usuário 
deve garantir que está totalmente familiarizado com o Optidrive P2, e em 
particular leu as importantes informações de segurança e avisos contidos no 
Guia de Usuário Eco Optidrive P2/ Optidrive. 
 

Nota 
 
Este Guia do Usuário destina-se a ser usado com o firmware Optidrive P2 & 
Eco versão 1.20 ou posterior. A versão de firmware da unidade pode ser 
exibida no parâmetro P0-28. Versões anteriores do firmware podem ser 
atualizadas usando o software Optitools Studio PC. Entre em contato com seu 
parceiro de vendas invertek local para obter mais informações. 
 

Funções disponíveis 
 
A Interface EtherCAT destina-se a ser instalada no slot de opção Optidrive e 
permite que o Optidrive seja conectado a uma rede EtherCAT. A interface 
oferece a seguinte funcionalidade :- 

• CANOpen sobre Ethernet 

• Compatível com DS301 

• Transferência rápida de dados de I/O Cíclica 
  

Arquivos ESI 
Um arquivo EtherCAT Slave Interface Identification (ESI) para o Optidrive pode 
ser obtido a partir de www.invertekdrives.com 

Configuração de endereço EtherCAT  
O endereço EtherCAT pode ser definido usando seu PLC, o padrão para este 
módulo Opção é 1001.. 

Compatibilidade 

Esta opção é adequada para uso nas seguintes faixas de produtos: 

Optidrive P2 (ODP-2-.... Unidades) 
Optidrive Eco (ODV-3-... Unidades) 

Modelo 

OPT-2-ETHCAT-CC 

Invertek Drives Ltd 
Offa’s Dyke Business Park 
Welshpool  
Powys, UK 
SY21 8JF 
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❶ LED funcionamento 

❷ LED erro  

❸ EtherCAT Porta entrada 

❹ EtherCAT Porta saída 

❺ LED porta atividade in 

❻ LED porta atividade out 

 

LED Execução  
Estado Indicação 

Desligado INIT : Init State (ou sem energia) 

Verde OPERACIONAL : Dispositivo CoE em Estado Operacional 

Verde piscando Estado PRÉ-OPERACIONAL 

Verde Flash único Estado SEGURO-OPERACIONAL 

Vermelho Erro fatal 

 

LED de ERRO 
Estado Indicação 

Fora Sem poder / erro 

Vermelho piscando Configuração inválida 

Vermelho Flash duplo Tempo limite do cão de guarda do aplicativo 

Vermelho Estado de exceção do módulo 

 

LEDs de link / atividade da porta 
Fora Sem Link 

Verde Link Estabelecido, sem comunicação 

Verde oscilante  Fiação Estabelecida e Comunicando 

 

Instalação 
• Certifique-se de que a energia da 

unidade seja removida antes de 
instalar o módulo de opção 

• Remova a tampa de em branco 
do slot do módulo de opção 

• Deslize cuidadosamente o 
módulo de opção para dentro do 
slot, garantindo que as guias de 
localização estejam 
corretamente alinhadas. Não use 
força excessiva 

•  Aperte os 2 parafusos de fixação 
para fixar o módulo no lugar 

 

 
Configuração do PLC  
A configuração do PLC varia entre diferentes sistemas. 
Consulte informações sobre o sistema PLC específico em uso para orientação 
posterior. 

Configuração do Optidrive 
 

• Defina a unidade para o modo de controle Fieldbus definindo o 
parâmetro P1-12 = 4 

• Certifique-se de que o Acesso avançado do parâmetro está ativado na 
unidade definindo P1-14 = 101 

Por padrão, o módulo suporta DHCP e o endereço IP será configurado 
automaticamente. Se um endereço IP fixo for desejado, isso pode ser 
configurado usando a ferramenta de configuração de endereço IP 
disponível a partir de www.invertekdrives.com  
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Mapeamento de dados 

O Optidrive P2 e o Optidrive Eco suportam uma troca de dados de processo cíclico de 4 palavras. O formato e os dados contidos nestas palavras são mostrados abaixo. 
Telegrama de dados de entrada (PDI) 
Esta parte da memória contém os comandos de unidade em tempo real enviados do mestre de rede para o Optidrive, permitindo que o Optidrive seja controlado. As funções das duas 
primeiras palavras de dados (PDI 1 e PDI 2) são fixas, para permitir que o controle básico sobre a operação de unidade e a frequência de saída sejam alcançados. A configuração das 
duas palavras restantes pode ser ajustada pelo usuário. 
PDI Word 1: Função fixa: Palavra de controle de unidade 
Uma palavra de controle de 16 Bits é usada para controlar o comportamento da unidade quando P1-12 = 4. Os bits funcionam da seguinte forma:- 

Bit Nome Descrição  
0 Drive Rodando 0: Parada do Drive  

1: Drive rodando 
Para operação normal, o Bit 3 tem a maior prioridade, o bit 0 tem a menor 
prioridade (bit 3>bit 1>bit 0). Para o controle normal de 
funcionamento/parada, o Bit 0 só deve ser usado. 
Observe que a start/stop (bit 0), a parada rápida (bit 1) e a parada da costa (bit 
3) só podem ser usadas para controlar a unidade quando P2-31= 0 a 3. Se P2-
37 > 3, a função start/stop será controlada diretamente pelos terminais de 
controle de acionamento. A função Reset (bit 2) funcionará desde que a 
unidade esteja definida para o controle fieldbus P1-12 = 4. 
. 
 

1 Seleção de parada 
rápida 

0: Sem função  
1: Parada do Drive com rampa de 
desaceleração 2 

2 Reset de falhas 
 

0: Sem função 
1: Pedido de reset de falhas da Borda 
Ascendente 

3 Coast Stop 0: Sem função 
1: Parada Drive coasts. Substitui bit  0 

4 - 15 Não usado 
PDI Word 2: Função fixa: Ponto de partida de frequência 
Esta palavra é usada para transferir o setpoint de frequência para o Optidrive. Os dados de entrada são um inteiro assinado de 16bits, incluindo um lugar decimal. Por exemplo, um 
valor de 500 representa um setpoint de frequência para o Optidrive de 50,0Hz, valor 123 dá 12,3Hz. Para uma referência de velocidade negativa (reversa), um valor negativo pode ser 
transferido para a unidade, onde o MSB do byte alto deve ser 1. Por exemplo, -1(0xFFFF) dá -0.1Hz. -234(0xFF16) dá -23.4Hz. 
A faixa de valor de entrada permitida é de -5000 a +5000; no entanto, a velocidade de saída da unidade será limitada pela velocidade máxima definida por P1-01. 
PDI Word 3: Função definida pelo usuário 
A função desta palavra de dados pode ser selecionada pelo usuário usando o parâmetro de unidade P5-14. As opções de configuração possíveis são mostradas abaixo :- 
0: Limite/referência de torque (Somente Optidrive P2) – Esta opção deve ser selecionada se o limite de torque de saída da unidade/ ponto de configuração for controlado a partir do 
fieldbus. Isso também requer a configuração P4-06 = 3. Os dados de entrada são um inteiro não assinado de 16bits, incluindo um lugar decimal. Por exemplo, um valor de 500 
representa um ponto de torque para o Optidrive de 50,0%, valor de 123 dá 12,3%. 
A faixa de valor de entrada permitida é de 0 a +2000; no entanto, o torque de saída da unidade será limitado pelo limite máximo estabelecido por P4-07. 
1: Registro de referência PID do usuário – Esta opção permite que o setpoint do controlador PID seja recebido do Fieldbus. Para que esta opção seja utilizada, o P9-38 deve ser definido 
como 1, e o ponto de configuração do usuário PID não deve ser utilizado dentro da função PLC da unidade. 
2: Registro do usuário 3 - O valor recebido pela unidade no PDI 3 é transferido para o Registro do Usuário 3. Esta opção permite que a função da palavra de dados do processo seja 
definida no Grupo parâmetro 9. Neste caso, o Registro do Usuário 3 não deve ser escrito dentro de qualquer código de função PLC, embora o valor possa ser lido. 
PDI Word 4: Função definida pelo usuário 
A função desta palavra de dados pode ser selecionada pelo usuário usando o parâmetro de unidade P5-13. As opções de configuração possíveis são mostradas abaixo :- 
0: Controle de rampa Fieldbus – Esta opção deve ser selecionada se as rampas de aceleração e desaceleração da unidade devem ser controladas a partir do fieldbus. P5-07 também 
deve ser definido como 1 para habilitar esta função. 
1: Registro do usuário 4 – O valor recebido pela unidade no PDI 4 é transferido para o Registro do Usuário 4. Esta opção permite que a função da palavra de dados do processo seja 
definida no Grupo parâmetro 9. Neste caso, o Registro do Usuário 3 não deve ser escrito dentro de qualquer código de função PLC, embora o valor possa ser lido. 
Dados de saída 
Esta parte da memória contém os dados de unidade em tempo real retornados do Optidrive para o mestre de rede. A função das duas primeiras palavras de dados (PDO 1 e PDO 2) é 
fixada. A configuração das duas palavras restantes pode ser ajustada pelo usuário. 
PDO Word 1: Função fixa: Status da unidade e código de erro: 
Esta palavra contém 2 bytes com informações da seguinte forma :- 
Byte alto: Dá o código de erro de unidade (falha). (Válido quando a unidade é tropeçada) 
Byte baixo : Dá as informações de status da unidade, 8 bits que funcionam da seguinte forma:- 

Bit Lógica 0 Lógica 1 Notas 
0 Drive Parado Drive Rodando Indica quando a saída do motor está ativada 

1 Drive OK Drive em falha (Tripped) Indica quando a unidade tropeçou. O código de falha é 

2 Modo de controle 
automático 

Modo de controle manual Optidrive Eco Somente. Indica quando o controle manual é selecionado 

3 OK Inibido Indica o status do circuito STO / Hardware Inibido 

4 OK Tempo de manutenção atingido Indica que o intervalo de tempo de manutenção do sistema programável expirou 

5 Não usado Nenhuma função atribuída 

6 Sem sinal de 
habilitação 

Sinal de habilitação presente Indica que o Optidrive tem um sinal de habilitação 

7  Não usado Nenhuma função atribuída 

8 - 15 Último código de falha Indica o último ou atual código de falha. Para obter mais informações sobre código de falha, consulte o Guia 
do Usuário Optidrive 

PDO Word 2: Função fixa: Frequência de saída 
Esta palavra fornece informações de frequência de saída da unidade em tempo real. Os dados são de 16bits assinados com um lugar decimal. Por exemplo, valor 
123 significa 12,3Hz. Valor -234 (0xFF16) significa -23.4Hz. 
PDO Word 3: Corrente de saída 
Os dados a serem transferidos nesta palavra podem ser selecionados pelo Usuário no parâmetro de unidade P5-12. As configurações possíveis são as seguintes :- 
0: Corrente do motor – Corrente de saída para 1 decimal local, por exemplo, 100 = 10,0 Amps 
1: Potência (x.xx kW) Potência de saída em kW para dois lugares decimais, por exemplo, 400 = 4,00kW 
2: Status de entrada digital – O bit 0 indica o status de entrada digital 1, o bit 1 indica o status de entrada digital 2 etc. 
3: Entrada analógica 2 Nível de sinal - 0 a 1000 = 0 a 100,0% 
4: Acionar temperatura do dissipador de calor – 0 a 100 = 0 a 100°C 
5: Registro do usuário 1 – Registro Definido pelo Usuário 1 Valor 
6: Registro do usuário 2– Registro Definido pelo Usuário 1 Valor 
7: Valor P0-80 – Valor dos dados selecionado pelo usuário. 
PDO Word 4: Usuário Definido 
Os dados a serem transferidos nesta palavra podem ser selecionados pelo Usuário no parâmetro de unidade P5-08. As configurações possíveis são as seguintes :- 
0: Torque de saída (Somente Optidrive P2) – 0 a 2000 = 0 a 200,0% 
1: Potência de saída – Potência de saída em kW para dois locais decimais, por exemplo, 400 = 4,00kW 
2: Status de Entrada Digital – Bit 0 indica entrada digital 1 status, bit 1 indica entrada digital 2 status etc. 
3: Entrada analógica 2 Nível de sinal – 0 a 1000 = 0 a 100,0% 
4: Temperatura do dissipador de calor – 0 a 100 = 0 a 100°C 
 
 


