Instrukcja podłączania falowników LG
1. Topologia Modbus
Istnieje tylko jedna topologia sieci Modbus, która może być stosowana (rys. 1 topologia 1). Tylko
odpowiednia/prawidłowa topologia połączenia pomiędzy sterownikiem a falownikiem gwarantuje
poprawną komunikacje. Topologia 1 na rysunku poniżej jest poprawna, żadne inne nie są
dozwolone.

Rys.1 Topologie sieci
– sterownik
- falowniki

2. Prawidłowe podłączenie
W prawidłowym połączeniu skrętka powinna być (kolory przykład IG5A):
Sygnał (S+ A) i (S- B) powinny być skręcone tylko w ten sposób! Tylko w takim połączeniu
ma to sens. Właściwy sposób okablowania należy wykonać tak jak na rysunkach poniżej,
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Prawidłowa topologia (typ 1) połączeń musi wyglądać następująco:
Sterownik PLC (A+) Slave »FDrive 1 (S +)» FDrive 2 (S +) »...» FDrive n (S +)
Sterownik PLC (B-) Slave »FDrive 1 (S-)» FDrive 2 (S-) »...» FDrive n (S-)

3. Terminator (na ostatnim falowniku)
Ostatnią, ale najważniejszą rzeczą w komunikacji Modbus jest załączenie terminatora
ostatniego falownika podłączonego do systemu. Terminator stosujemy przy długich liniach
Modbus w celu poprawy poziomu sygnału na linii cyfrowej, jaką jest linia Modbus. W
prawidłowej topologii terminator powinien być włączony w najbardziej oddalonym
urządzeniu slave.
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Przykładowa konfiguracja przełączników w układzie 2, 3, lub 4 falowników:
PLC »FDrive 1 (JP1 = OFF)» FDrive 2 (JP1 = ON)
PLC »FDrive 1 (JP1 = OFF)» FDrive 2 (JP1 = OFF) »FDrive 3 (JP1 = ON)
PLC »FDrive 1 (JP1 = OFF)» FDrive 2 (JP1 = OFF) »FDrive 3 (JP1 = OFF)» FDrive 4 (JP1 =
ON)

4. Błędne podłączenie
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Zgodnie z powyższym rysunkiem użyto 2 przewody (kolor i kolor-biały) do podłączenia
jednego sygnału komunikacyjnego. Takie połączenie jest błędne, ponieważ korzystamy z
dwóch skręconych przewodów dla tego samego sygnału. Użyto 2 razy więcej przewodów
komunikacyjnych niż trzeba.
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Wykorzystywane topologii przedstawionej powyżej (topologia typ 2) nie jest dozwolone.
Wszystkie przetwornice częstotliwości został podłączone bezpośrednio do sterownika PLC.
Z tego powodu uzyskanie właściwej komunikacji nie jest możliwe.
Rozwiązanie stosowane powyżej można opisać tak:
Sterownik PLC (+) Slave »Napęd częstotliwości 1 (S +)
Sterownik PLC (B-) Slave »Napęd częstotliwości 1 (S-)
Sterownik PLC (+) Slave »Napęd Częstotliwość 2 (S +)
Sterownik PLC (B-) Slave »Napęd Częstotliwość 2 (S-)
Sterownik PLC (+) Slave »Napęd częstotliwości 3 (S +)
Sterownik PLC (B-) Slave »Częstotliwość Napęd 3 (S-)

