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1 Inledning 
Snabbguiden är en kortfattad hjälp för att komma igång med att programmera och 
parametrera en IndraDrive via ProfiNet. 
 

1.1 Rekommenderad dokumentation 
 Rexroth IndraDrive MPx-16 to MPx-19 and PSB Parameters (R911328651) 
 Rexroth IndraDrive MPx-16 to MPx-19 and PSB Diagnostic Messages (R911326738) 
 
Dessa manualer kan hämtas från www.boschrexroth.com/mediadirectory. 

1.2 Service och support 
För att få service och support finns följande telefonnummer att använda: 
 
Måndag - fredag  kl 0800-1630 

Bosch Rexroth Sverige 
08–727 91 60  

 
Övrig tid   

Service-Hotline Tyskland 
+49 (0) 171 333 88 26 

 +49 (0) 172 660 04 06 
 
Bra att ha tillhands när ni ringer supporten för att få snabbare assistans (relevant 
servoparameter inom parentes): 
 
 Kraftdel HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN (se S-0-0140)  
 Kontrolldel CSH01.1C-PB-ENS-NNN-NNN-NN-S-NN-FW (se P-0-1520) 
 Firmware FWA-INDRV*-MPH-05V12-D5-1-NNN-NN (se S-0-0030) 
 Komplett motorbeteckning t.ex. MSK030B-0900-NN-M1-UG0-NNNN (se S-0-0141) 
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2 Grundläggande inställningar 
Ställ in en IP-adress i IndraDriven och se till att du kan pinga den. I manualen används 
192.168.1.10 för driven och 192.168.1.20  för styrsystemet. 
 
Du kan nu koppla upp dig mot driven via Ethernet via Scan for Devices . 

 
 
Konfigurera även upp de mekaniska inställningarna i driven såsom skalning, växellåda, 
hastighetsbegränsningar osv. 

2.1 Operations mode 
Se till att Drive-controlled positioning lagless, encoder 1 är invalt 

 
Den kan vara bra att kolla på operationsmode sidan när du börjar programmera 
styrsystemet för att så alla parametrar kommer över på rätt sätt.  
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3 Kommunikationsinställningar 
Efter du har kopplat upp dig mot driven öppna Master Communication under driven. 

 

3.1 Device name 
Under fliken PROFINET skriv in ett namn du vill identifiera driven som, detta måste vara unikt 
för varje drive. 

 
 

3.2 Konfigurera utbytesparametrar 
Öppna sidan Settings under axel mappen enligt nedan. 
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På första sidan kan man se diagnostik för kommunikationen samt hur många byte in och ut 
som är konfigurerade, detta behövs för att konfigurera driven i styrsystemet. 

 
Genom att högerklicka på Field bus diagnostics och välja Parameter Help får du en lista på 
vad de olika diagnostikmeddelandena betyder. 

 

3.3 Profile type 
Öppna fliken Real-time input (AT), är inte Freely configurable mode valt under Profile type 
välj den och tryck på knappen Activate profile type. Detta väljer in ett par standard värden 
för kommunikationen och är bra att utgå ifrån. De andra profiltyperna används t.ex. om man 
har PLC i driven akviverat. 
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3.4 Real-time input (AT): 
Dessa parametrar skickas från driven till styrsystemet, nedan är ett exempel på en 
konfiguration som fungerar bra i de flesta fallen. 

 
 

Parameter Storlek i byte Format Decimaler 
P-0-4078, Field bus: status word 2 WORD  
S-0-0386, Active position feedback value 4 DINT 4 
S-0-0040, Velocity feedback value 4 DINT 4 
S-0-0390, Diagnostic message number 4 DWORD  
Totalt: 14   

3.5 Real-time output (MDT) 
Dessa parametrarna skickas från styrsystemet till driven och används för att styra driven. 

 
 

Parameter Storlek i byte Format Decimaler 
P-0-4077, Field bus: Control word 2 WORD  
S-0-0282, Positioning command value 4 DINT 4 
S-0-0259, Positioning velocity 4 DINT 4 
S-0-0260, Positioning acceleration 4 DINT 3 
S-0-0359, Positioning deceleration 4 DINT 3 
S-0-0145, Signal control word 2 WORD  
Totalt: 20   

Vill du inte kunna justera accelerationen respektive decelerationen från styrsystemet kan du 
ta bort parametrarna från ovan. 
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3.6 S-0-0145, Signal control word 
I signal control word kan man lägga till kommandon man vill köra från styrsystemet, tex 
C0300 för att sätta nollan på axeln eller C2000 för att släppa bromsen. 

 

3.7 Data format 

I parametern P-0-4074, Field bus: Data format kan man ändra ordningen på orden I 
parametrar som är mer än 2 bytes stora. Detta kan behöva ändras på beroende på vilken 
styrning du använder. 

 
 
Gå upp i operationsmode efter du är klar med konfigureringen av driven. 
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4 Konfigurering i mastern 
Har du inte laddat ner GSDML filen för din drive gör det från adressen nedan och importera 
den till din styrning. Läs i filen Info_eng.txt för information om vilken device du skall använda 
http://www.boschrexroth.com/dcc 

 
 
Stegen nedan är hur man sätter upp en kommunikation i en Rexroth MLC/XLC/XM styrning, 
det kan skilja mellan olika leverantörer. 
 
Lägg till en IndraDrive under ProfiNet mastern. 

 
 
Skriv in samma namn som du skrev i driven under Station name, varje drive behöver också 
en IP adress, denna skapas automatiskt av IndraWorks. Denna skrivs till driven vid uppstart 
och skall inte vara samma som engineering adressen. 

 
 
Ställ sedan in rätt antal ord enligt konfigurationen under kapitel 3. 

 
 

http://www.boschrexroth.com/dcc
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4.1 Logga in 
Om du nu loggar in till styrningen bör du kunna läsa upp data från driven. 

 
Om du går tillbaka till driven så bör det stå RUN: Data Exchange active. 

 
Kommer det inte igång direkt kan du prova att starta om styrsystemet och driven. Hjälper 
inte detta kontrollera att du har rätt antal ord in och ut. 
 
Har du en Rexroth styrning kan du scanna bussen för att se om konfigurationen i projektet 
stämmer överrens med den i driven. Denna dialogen kan man även använda för att lägga till 
drivrar i projektet. 
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5 Programmera styrsystemet 
Börja med att deklarera alla variablerna som skickas mellan driven och styrsystemet. 
 
Det enklaste sättet är generellt att deklarera en struct för AT telegrammet. 

 
 
Samt en för MDT telegrammet. 

 
 
Och sedan helt enkelt deklarera en instans av ovan på startadressen för driven 
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De två första orden som skickas och tas emot är kontrollordet respektive statusordet, dessa 
används för att styra respektive läsa status från driven. 
 
P-0-4077, Field bus: Control word 

 
 

P-0-4078 Fieldbus status word 

 
 

 
  



 

13  
 

IndraDrive - ProfiNet 
  

 

Nedan följer ett exempel på hur man kan använda driven. 

  
Medan man programmerar kan man använda parametergruppen för att kontrollera vilka 
värden man skickar. 

 



  

 

Bosch Rexroth AB  
Varuvägen 7 
125 30 Älvsjö 
Sweden 
Tel. +46 8 727 9200 
Fax. +46 8 647 32 77 
www.boschrexroth.se 
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