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Woord
W
vooraf
De
eze handle
eiding is be
edoeld voo
or installatie
e en gebru
uik van de EXTENSIO
ON IQ EAS
SY samen
me
et de MAN
NAGER IQ EASY.
De
eze manua
al zal de installatie va
an de Exte nsion IQ Easy
E
en de basismennu’s in de Manager
M
be
eschrijven. De versch
hillende mo
ogelijkhede
en van de aangeslote
en apparattuur m.b.v.. de Manag
ger
wo
orden speccifiek in de handleidin
ng van hett desbetreff
ffende appa
araat bescchreven.
Waar in de h
handleiding
g over devices wordtt gesproken
n worden Simco-Ion
S
24V DC apparatuur
die
e geschikt zijn om op
p de Extension IQ Ea
asy & Mana
ager IQ Ea
asy aan te sluiten bed
doeld.
Waar in de h
handleiding
g Managerr en Extenssion genoe
emd, worde
en respecttievelijk de
Ma
anager IQ Easy en de
d Extensio
on IQ Easyy bedoeld.
De
eze handle
eiding moe
et altijd toeg
gankelijk zzijn voor he
et bedieningspersoneeel.
Le
ees deze handleiding
g geheel do
oor voorda
at u dit prod
duct installeert en in ggebruik ne
eemt.
Ins
structies in
n deze han
ndleiding moeten
m
worrden opgev
volgd om een
e goede werking va
an het
pro
oduct te w
waarborgen
n en om aa
anspraak te
e kunnen maken
m
op garantie.
g
De
e garantieb
bepalingen
n zijn omsc
chreven in de Algeme
ene Verkoo
opvoorwaaarden van
SIMCO (Ned
derland) B..V.

Ve
erklaring
g gebruik
kte symb
bolen
De
e volgende
e symbolen
n kunnen voorkomen
v
n in deze handleiding of op het product.
Waarsch
huwing
Verwijst naar spec
ciale inforrmatie ter voorkoming van lettsel of
aanzienlijke schad
de aan hett product of het milieu.
Gevaar
Verwijst naar inforrmatie ter voorkoming van ellektrischee schokken
n.
Let op
Belangrijjke inform
matie over efficiënt gebruik
g
en
n/of ter vo
oorkoming
g van
schade aan
a het prroduct of h
het milieu.

Nie
ets aanges
sloten

On
ntlaadappa
aratuur bijvvoorbeeld Performax
P
IQ Easy

Op
plaadapparratuur bijvo
oorbeeld ChargeMas
C
sterMicro IQ
Q Easy

Se
ensor (mee
etapparatuu
ur) bijvoorb
beeld Sens
sor IQ Eassy bar

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
30_NL_V1_0

2

De
etectieappa
aratuur (Pe
erforatiede
etector) bijv
voorbeeld P
Perfomastter
De
e achtergro
ondkleuren
n geven de
e status aa
an van de aangeslote
a
en apparatuuur:
Niet actief off geen com
mmunicatie
e
Acctief & funcctioneert Ok,
O zonder waarschuw
wingen of alarmen
a
Sttaat Stand--by, wacht op comma
ando om te
e starten
Acctief maar er is een waarschuw
w
wing
Acctief maar er
e is een alarm
erder worden er de volgende sy
ymbolen g ebruikt:
Ve

Instellinge
en

Informatie
e

actief

stand-by

ve ingave
niet actief of foutiev
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1 Inleiding
g
De
e Extension IQ Easy is voorzien
n van een aan / uit schakelaar, 6 connecttoren voor aan te
slu
uiten Simco-Ion appa
aratuur (de
evices) en 2 seriële comm
c
conn
nectoren om
m verbinding te make
en
me
et de Mana
ager IQ Ea
asy en eventueel verd
dere Exten
nsion IQ Ea
asy´s. Stattus van de
Ex
xtension IQ
Q Easy en het aanges
sloten IQ ssysteem wordt
w
weerg
gegeven m
met behulp van
3 status-Led
s
ds. Voor ve
erdere systteem besch
hrijving zie
e ook de ha
andleiding van de
Ma
anager IQ Easy.
Om
m het syste
eem verde
er uit te bre
eiden tot m
maximaal 30
0 devices zijn
z 2 seriëële comm connectore
c
en
op
p het systeem voor he
et aansluiten van verrdere Extension IQ Easy
E
controol units.
De
e Extension IQ Easy is beschik
kbaar met e
een 24VDC
C input en in een univversele 10
00-240V AC
C
50
0-60Hz uitvvoering.
Elke Device poort verzzorgt de co
ommunicatiie en de 24
4V DC voe
edingsspannning naar het device
e.
Alle device p
poorten en overige I/O
O poorten worden aa
angestuurd
d via de intterne IQ Ea
asy
Ba
ackplane in
nterface.
Statuss-LEDs

Netingang
g met
Aan/uit-sch
hakelaar

6 Device connectoren

Seriële comm-conne
c
ectoren
Afbeelding 1, E
Extension IQ Ea
asy

ExttensionIQEasy_
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2 Beschrijjving en werking
Na
a het opsta
arten van de
d Extensio
on IQ Easyy zal deze door de Manager
M
heerkend worrden en
ve
erschijnt er een extra Tab op he
et hoofdsch
herm.

De
e Extension zal de aangeslote
a
n apparatu
uur detecte
eren en dit communicceren naarr de Manag
ger
via
a de comm
m-kabel. Zo
odra de dettectie van de aanges
sloten appa
aratuur gerreed, is za
al het
za
andlopertje verdwijne
en.
Op
p de Mana
ager wordt op de desbetreffend e Tab [2, 3, 4 of 5] van
v de dessbetreffend
de Extensio
on
de
e aangeslo
oten appara
atuur weerrgegeven.
Ind
dien van een specifie
ek device meer
m
inform
matie gewe
enst is kan
n men op hhet betreffe
ende
pic
ctogram drrukken.

Err zullen dan
n 4 tabblad
den worden weergeg
geven. Als er in een tabblad
t
meeerdere pagina’s zijn
ka
an met de
bu
uttons doorr de versch
hillende pagina’s worden gebladderd. Elk tabblad
be
evat specifiieke inform
matie over het aangessloten app
paraat, dat per type aapparaat za
al
ve
erschillen. A
Afhankelijkk van het in
nlogniveau
u voor het gebruikers
g
niveau woordt meer of
o minder
infformatie ge
etoond.

ExttensionIQEasy_
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Infformation:

diverse Parameters, instellin
ngen, grens
swaarden, operationn modes en
n actuele
meetwa
aarden worrden in een
n lijst weergegeven.
Grraphics:
grafisch
he weergav
ven van acctuele meetwaarden van
v het deevice
Ac
ction Log:
lijst met status verranderinge
en van het device me
et datum enn tijd stemp
pel
Da
ata Log:
lijst met meetwaarrden met d
datum en tiijdstempel..
Ma
aintenance
e: mogelijkke onderho
oudsinstruccties
Op
p elk tabbla
ad is het mogelijk
m
he
et apparaatt stand-by

te zettten of weeer actief

en.
te make

Sp
pecifieke in
nformatie van
v elk tabblad wordtt in de man
nual van he
et desbetreeffende de
evice
be
eschreven.

ExttensionIQEasy_
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3 Veiligheid
De
e volgende
e veiligheid
dsrichtlijnen
n moeten w
worden opgevolgd om
m verwonddingen en
be
eschadiging
gen van vo
oorwerpen of de Exte
ension IQ Easy
E
zelf te voorkom
men.

-

-

-

Wa
aarschuwiing:
Elektrisch
he installattie moet ge
ebeuren do
oor een ele
ektrotechnisch vakbeekwaam pe
ersoon en
volgens d
de nationaal en plaattselijk geld ende voorrschriften.
Gebruik d
de Extension IQ Easy niet in ee
en brand- of
o explosie
egevaarlijkee omgevin
ng.
Stel de E
Extension IQ
Q Easy nie
et aan trillin
ngs- of sto
ootbelasting
g bloot.
Gebruik d
de Extension alleen in
i combina
atie met bijjpassende Simco-Ionn apparatuur.
Lees ookk de gebruiiksaanwijzing van de
e aan te slu
uiten apparratuur voorr inbedrijfn
name.
De Exten
nsion IQ Ea
asy is niet bedoeld a ls veiligheiidscompon
nent in macchines.
Extension
n niet mon
nteren in ee
en vuile of vochtige omgeving,
o
of een om
mgeving wa
aar met
chemicaliën of ande
ere corrosieve materrialen word
dt gewerkt.

Ge
evaar:
Zorg voor een goed
de aarding van de ap
pparatuur. Aarding is nodig vooor een goed
de en veilig
ge
werking e
en voorkom
mt elektrisc
che schokkken bij aan
nraking.
In de AC uitvoering
g vindt aard
ding plaatss via het ne
etsnoer. Sluit deze aaan op een geaard
act.
stopconta
Bij de 24V
V DC uitvo
oering moe
et de aarda
aansluiting van de 24
4V power cconnector op
o de
machine aarding off een geaa
ard machin edeel word
den aange
esloten.
Houdt de
e Manager vrij van vu
uil stof en vvocht om een
e veilige werking tee kunnen waarborgen
w
n.
Het appa
araat mag alleen
a
door gekwalifi ceerde Sim
mco-Ion medewerkerrs worden
gerepare
eerd.

Lett op:
- Het apparraat verliesst zijn gara
antie indien
n zonder sc
chriftelijke goedkeurinng vooraf, wijziginge
en,
aanpassin
ngen, etc. zijn
z aangebracht of b
bij reparatie
e niet originele onderrdelen zijn gebruikt.

ehalve de 2
230V AC in
ngangscon
nnector bevvatten de connectore
c
en voor dee devices en
e de
Be
co
ommunicatie signalen
n die op ee
en veilige 2
24 VDC we
erken.
Da
aarom kunnen al dezze in en uitgangen ve
eilig aangesloten en losgekoppeeld worden
n als de
Ex
xtension in bedrijf is.

ExttensionIQEasy_
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4 Technische spec
cificaties
s
Voedingss
V
spanning
Frequentie
e
Opgenome
en vermog
gen max.

100 – 240 V AC nom. (90 – 305 V AC
C)
24 V D
DC -3/+10%
%
50 – 6
60 Hz nom. (47 – 63 Hz)
300 W (100 – 24
40 V AC ve
ersie)
360 W (@15 A) (24 V DC versie)
v

Gebruiksdoel
Beschermingsklasse
e
Gebruikste
emperatuur
Installatie

Industtrieel, binnengebruik
IP52
0 - 55°°C
Stof- e
en trillingvrrij

Device outtputs
100 – 240 V AC verssie
24
2 V DC vversie

24 V D
DC 3 A ma
ax. per poo
ort, totaal m
max. 9 A
24 V D
DC 3 A ma
ax. per poo
ort, totaal m
max. 13 A

Gewicht

5,5 kg
g (100 – 24
40 V AC ve
ersie)
3,9 kg
g (24 V DC versie)

Afb
beelding 2, Afme
etingen Extensio
on IQ Easy
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Afb
beelding 3, Monttagegatenpatroo
on Extension IQ
Q Easy

5 Installatie

Wa
aarschuwiing:
- Elektrische installa
atie moet gebeuren door een elektrotechnisch
aam perso
oon.
vakbekwa
- Bij werkzzaamheden aan de apparatuu
a
ur moet de
e apparatu
uur spanniingsloos zijn.
z
eg de hand
dleiding van
v het aan
n te sluite
en device voor
v
het ccorrect en veilig
- Raadplee
aansluite
en en gebrruik van het device..
1 Controle
e
5.1
er of de app
paratuur onbeschadi gd en in de
e juiste uitv
voering onntvangen is
s.
- Controlee
- Controlee
er of de pakkbongegev
vens overe
eenkomen met de gegevens vaan het
ontvangen
n product.
- Controlee
er of de spa
anning op de typepla
aat overeen
nkomt met de door u gebruikte
netspanniing.
eem bij pro
oblemen en
n/of onduid
delijkheden
n contact op
o met Sim
mco-Ion of m
ent in
Ne
met de age
uw
w regio.
5.2
2 Algemee
en
Pla
aats de Exxtension IQ
Q Easy op een goed zzichtbare, gemakkelijk te bereikken stabiele plaats, op
o
of bij de macchine.

ExttensionIQEasy_
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5.3
3 Extensio
on IQ Easy
y montere
en
De
e Extension IQ Easy kan op ee
en vlakke o
ondergrond
d geplaatst worden off ingebouw
wd in een
ma
achinepaneel.

Afb
beelding 4, Dem
montage kunststo
of onderkap Exttension IQ Easyy

ontage op vlakke ond
dergrond:
Mo
- Verwijder de kunststof onderkap van de Extension
n door de zijflappen
z
li chtjes naa
ar buiten te
e
buigen en
n de kap om
m hoog te schuiven.
- Gebruik d
de meegele
everde gatensjabloon
n om de montagegaten te markkeren. Hou
ud rekening
g
met voldo
oende ruim
mte aan de onderkantt voor het verleggen
v
van
v de kabbels.
- Maak in d
de ondergro
ond de mo
ontage pun
nten en zorrg dat de tw
wee bovennste worden voorzien
n
van gesch
hikte monta
age bouten
n en laat d
deze ..mm uitsteken.
Extension met de ophangpunte
en achter de
d kop van de boutenn.
- Hang de E
- Fixeer hett onderste montageo
oog van de
e Manager met een geschikte bbout.

5.4
4 Elektrisc
che installatie

-

-

Wa
aarschuwiing:
Bij werkzzaamheden aan de apparatuu
a
ur moet de
e apparatu
uur spanniingsloos zijn.
z
Elektrische installa
atie moet gebeuren door een elektrotechnisch
vakbekwa
aam perso
oon.
Zorg voo
or een goede aarding van de a
apparatuu
ur. Aarding
g is nodig
g voor een goede en
n
veilige we
erking en voorkomtt elektrisc
che schokken bij aanraking.
Sluit in de AC uitvo
oering hett netsnoerr aan op een
e geaard
d stopconttact.
V DC uitvo
oering mo
oet de aard
daansluiting van de
e 24V pow
wer connec
ctor op de
e
Bij de 24V
machine aarding of
o een geaard machiinedeel worden aan
ngesloten..
Extension aansluitten volgen
ns de loka
aal geldende voorsc
chriften.

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
30_NL_V1_0

10

5.4
4.1 AC uittvoering
- Steek het aansluitsn
noer in de IEC conne
ector en de
e stekker in
n het geaarrde wandc
contactdooss.
4.2 24V DC
C uitvoering
5.4
- Sluit de 24
4V DC pow
wer connec
ctor aan vo
olgens afbeelding 5
- Sluit het a
aard punt aan
a op een
n geaard m
machine de
eel of geme
eenschapppelijk aard punt.

Afb
beelding 5, 24 V
V-ingang Extension IQ Easy

5.4
4.3 Device
es
Err zijn 6 M12
2 device po
oorten bes
schikbaar vvoor het aa
ansluiten van diversee Simco-Ion apparate
en.
Sluit devicess aan op de
e daarvoorr bestemde
e M12 dev
vice poorten 1 t/m 6.
d kabels met 5 pins M
M12 conne
ectoren male-female.
Dit kan door standaard
e lengte va
an de kabe
els wordt be
eperkt doo
ordat ook de
d voedingsspanningg van de de
evices via
De
de
eze kabel g
gaat. Indien
n de gewenste lengte
e de maxim
mum opgegeven lenggte overschrijdt kan
ee
en kabel ge
ekozen wo
orden met een
e grotere
e diameterr voor de gebruikte a ders zodatt de vereisste
vo
oedingsspa
anning besschikbaar blijft
b tijdenss bedrijf.
Hiervoor hee
eft Simco-Ion losse M12
M 5 pin cconnectore
en beschikbaar om d eze kabels
s aan te
uiten (de aansluiting tussen Ma
anager en d
device is 1:1)
1 zie ook
k afbeeldinng 6.
slu
w
wit

wit

b
bruin

bruin
n

g
geel/groen of grijs
g

geel//groen of grijs

zzwart

zwarrt

b
blauw

blauw
w (GND)

Device
(aanzicht kkabelzijde)

Manag
ger / Extensioon IQ Easy
(aanzic
cht kabelzijd e)

Afb
beelding 6, Bedrrading device aa
an Manager IQ Easy of Extens ion IQ Easy

Ind
dien een o
oude generratie (niet IQ) device wordt gebruikt, deze
e bij voorkeeur op poort 5 of 6
IQ
Q/non-IQ aa
ansluiten. Deze
D
poorrten kunnen
n zodanig geconfigurreerd wordden dat rem
mote on/offf
en
n werking O
OK terugmelding doo
or de Mana
ager IQ verrwerkt kunnen wordeen.
Ge
ebruik ook hier stand
daard 1:1 male-femal
m
le kabels met
m 5 pins M12 conneectoren.
ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
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5.4
4.4 Seriële
e commun
nicatie com
mm aansl uitingen
Om
m het syste
eem met meer
m
dan 6 devices u
uit te voere
en zijn er tw
wee comm
m poorten beschikbaa
b
ar
op
p zowel de Manager als
a de Exte
ension, wa
aar Extensiion IQ Eas
sy’s op aanngesloten kunnen
k
wo
orden. De comm poo
orten kunne
en willekeu
urig worden aangeslo
oten om dee Managerr en de
Ex
xtensions d
door te lusssen. Zie affbeelding 7
7. Hiervoorr kunnen standaard kkabels mett 3 pins M8
8
co
onnectoren
n male-female worden
n gebruikt.. Deze zijn verkrijgba
aar via Sim
mco-Ion.

Extenssion 2

Exte
ension 1

Manager
M

E
Extension 3

Afb
beelding 7, Bedrrading seriële co
ommunicatie co
omm aansluiting
gen tussen Manager IQ Easy en
n Extension IQ Easy

5.4
4.5 Plaatsen van be
eschermka
ap
- Nadat alle
e kabels aa
angesloten
n zijn, kan d
de kunststtof kabelbe
eschermkaap gemonte
eerd worde
en.

ExttensionIQEasy_
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5.5
5 Extensio
on inbouw
wen in een
n machine
epaneel

Afb
beelding 9, Extension IQ Easy ingebouwd in ee
en machinepane
eel

De
e Extension IQ Easy kan worde
en ingebou
uwd in een machinep
paneel zod at alleen het
h kunststo
of
de
eel van de Extension zichtbaar is. Ook de
e bedrading
g wordt ach
hter het maachinepan
neel
we
eggewerkt. De maxim
male dikte van het ma
achinepan
neel is 6 mm
m.
Vo
olg de stap
ppen hieron
nder om de
e Extensio
on IQ Easy in te bouw
wen.
Voorzzie het macchinepanee
el van de b
benodigde uitsparing
g en gaten.. Gebruik hiervoor
h
de
e
me
eegeleverd
de gatensja
abloon. Le
et op de be
enodigde vrije ruimte rondom dee gaten.

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
30_NL_V1_0

13

Het ku
unststof fro
ont van de Extension
n IQ Easy is bevestigd aan de bbehuizing door
d
midde
el
va
an 4 klikverrbindingen. Trek voorzichtig he
et kunststoff front van de behuiziing. Met ee
en platte
sc
chroevendrraaier kan het kunsts
stof deel loss gewipt worden.
w
Hie
ervoor beviinden zich
2 uitsparinge
u
en onderaa
an het kunststof deel .
het front en de behuizing.
Le
et op: Trek niet aan de
d bedradin
ng tussen h

Verwijjder alle co
onnectoren
n van het ffront.
Verwijjder de M5
5 tapbouten en ringen
n (1) en de
e 4 klikverb
bindingen ((2 en 3) va
an
de
e behuizing
g.

Plaatss de behuizzing achter het mach
hinepaneell en bevestig deze m
met de 4 tap
pbouten en
n
rin
ngen (1). Let op dat de
d bedradin
ng niet kle m komt te zitten tuss
sen de behhuizing en het
ma
achinepaneel.

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
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-

Schro
oef de vier klikverbind
dingen doo
or het mach
hinepanee
el in de behhuizing.

-

Monte
eer de connectoren van
v de bed
drading uit de behuizing weer aaan het fron
nt.

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
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-

Klik het front op de vier klikverbindin
ngen op he
et machinepaneel.

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
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5.6
6 Extensio
on IQ Easy
y adres in
nstellen
Elke Extensiion IQ Eassy zal een eigen
e
adre
es toegekend moeten
n krijgen om
m actief in het systee
em
pgenomen te kunnen worden. Stel
S de dipsswitch ach
hter het kun
nststof fro nt in op ee
en uniek
op
ad
dres 1, 2, 3 of 4 (Man
nager/HMI heeft norm
maal adres 0).
-

Het kunststof front van de Exttension IQ
Q Easy is be
evestigd aan de behuuizing door middel va
an
4 klikverb
bindingen. Trek voorz
zichtig het kunststof front van de
d behuizinng. Met een platte
schroeve
endraaier kan
k het kun
nststof dee
el los gewip
pt worden. Hiervoor bbevinden zich
z
2 uitspariingen onde
eraan het kunststof
k
d
deel.
Let op: T
Trek niet aa
an de bedrading tusssen het fron
nt en de be
ehuizing.

DIP-sswitches
- Stel de DIIP-switches in de Exttension m. b.v. een klleine schro
oevendraaiier in op ee
en
uniek adre
es.
- Klik het fro
ont weer op
o de vier klikverbind
k
ingen op de
d behuizin
ng.

ExttensionIQEasy_
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6 Ingebruiikneming
g en bediening
schakelen
n
Ins
- Zorg ervo
oor dat er spanning
s
beschikbaa r is op het aansluitsn
noer.
- Zet de Exxtension IQ
Q Easy aan
n d.m.v. de power sch
hakelaar.
Lett op:
nsion IQ Easy is ges
schikt voo
or continu bedrijf.
- De Exten
- Uitschak
kelen van de
d Manager of de E
Extension heeft tot gevolg
g
datt alle op de
d Extension
aangeslo
oten devic
ces spanningsloos w
worden en
n niet mee
er function
neren.
1 Hoofdsc
cherm
6.1
Vo
oor algehele beschrijving van werking
w
van
n de Mana
ager IQ Eas
sy en de a angesloten
n devices zie
z
de
esbetreffen
nde handle
eidingen.
Hieronder worden allee
en specifie
eke zaken beschreve
en die betre
ekking hebbben op de
e Extension
n.
Na
a het opsta
arten van de
d Extensio
on toont de
e Managerr op het ho
oofdscherm
m
Ta
abblad en zzal de zand
dloper

in het

een
n extra

pictogram versch
hijnen.

e communicatie word
dt gestart en
e de para meters van
n de aange
esloten devvices word
den
De
ing
gelezen. A
Als het
pictogram
m weer verrschijnt zijn
n alle param
meters bekkend en ka
an door op
de
e Tab met h
het numme
er de desb
betreffende
e Extension
n de aange
esloten devvices weerrgegeven
wo
orden.

ExttensionIQEasy_
_UM_975210303
30_NL_V1_0

18

De
e verdere w
weergave en
e bediening van de devices is
s in de handleiding vaan de
Ma
anager IQ Easy bescchreven.
2 Extensio
on IQ Easy
y parametters instelllen in Glo
obal Settin
ngs scherm
m (expert mode)
6.2

Se
electeer he
et Tabblad met het nu
ummer van
n de Exten
nsion
Ve
erschillende instelling
gen van de
e Extension
n zelf word
den getoon
nd als het innformation
n
pic
ctogram wordt gesele
ecteerd. Om
O de para
ameters aa
an te passe
en selecteeer
, “expert”.
Ee
enmaal ing
gelogd kan men direc
ct naar de p
parameterrs bladeren
n en desgeewenst aan
npassen
zo
onder
opnieuw te
t selecteren.
Ind
dien in een
n lager geb
bruikersniv
veau is inge
elogd zulle
en niet alle paramete rs worden getoond.
6.2
2.1 Extens
sion name
e, Extensio
on Machin
ne position instellen
n
Aa
an de Extension kan een speciffieke naam
m worden gegeven
g
om
m deze duuidelijker he
erkenbaar te
ma
aken op he
et scherm van de Ma
anager en iin de datallogfile.
Ve
erander ind
dien gewen
nst de para
ameters: D
Device nam
me, Machin
ne position;;
- Selecteerr de informatie pagina
a met de te
e wijzigen parameterr door:
- [

, (n))x

parameter

m of waard
, typ naam
de in, beve
estig met

]

6.2
2.2 Extens
sion logging (de-)ac
ctiveren (e
expert mo
ode)
Ind
dien gewenst kan de
e Manager gegevens over de werking
w
van
n de Extenssion in een
n file logge
en.
Om
m de file lo
ogging te (d
de-)activerren moet d
de parametter Datalog
gging gewijjzigd worden.
- [

,(n)xx

“Data
a logging”

, seleccteer On of
o Off ]

3 Extensio
on Backpllane param
meters ins
stellen (ex
xpert mode
e)
6.3
Alle device p
poorten en overige I/O
O poorten worden aa
angestuurd
d via de IQ
Q Easy Bac
ckplane
intterface. De
eze interfacce heeft eigen setting
gs en softw
ware.
Ve
erschillende instelling
gen van de
e Extension
n Backplan
ne worden getoond aals in het hoofdscherm
m
eerst d
de tab van de Extension
en direct daarna
d
hett informatioon
pic
ctogram
wo
ordt gesele
ecteerd.
Om
m de param
meters aan
n te passen zorg er e
eerst voor dat u bent ingelogd oop het expert
ge
ebruikersniveau, sele
ecteer daarrna
, het numm
mer,
en vervolgeens
.
Ee
enmaal ing
gelogd kan men direc
ct naar de p
parameterrs bladeren
n en desgeewenst aan
npassen
zo
onder
nieuw te se
electeren.
,
opn
Ind
dien in een
n lager geb
bruikersniv
veau is inge
elogd zulle
en niet alle paramete rs worden getoond.
Aa
an de Backkplane kan
n ook een eigen
e
naam
m worden toegekend
t
en ook dee machine positie.
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6.3
3.1 Extens
sion Back
kplane RS4
485 A & B line switc
ch (expertt mode)
De
e Backplan
ne kan om de commu
unicatie me
et het device op gang
g te brengeen de RS4
485 lijnen
om
mdraaien. D
Deze parameter staa
at standaarrd aan waa
ardoor ook
k bepaalde bedrading
gsfouten
au
utomatisch gecorrigee
erd worden
n.
De
eze automatische om
mschakeling kan uitge
ezet worde
en:
- [

num
mmer,

,

,(n))x

“Togg
gle RS485
5 AB”

, selecteerr off of on ]

6.3
3.2 Extens
sion Back
kplane Auttorun para
ameter aan
npassen (expert
(
mo
ode)
Oo
ok bij de Backplane is er een Autorun
A
parrameter die
e bepaalt of
o de Backkplane na
sp
panningsuittval of bij het
h koppele
en automa
atisch in de
e actief stattus komt. H
Het kan in specifieke
ge
evallen nod
dig zijn dit uit te zette
en. Selecte
eer of dit ge
ewenst is:
- [

“1”,

,(n)x

“ Autorun”

, No / Yes ]

6.3
3.3 Device
e Port 5 & 6 geschik
kt maken v
voor niet IQ
I devices
s of IQ devvices (exp
pert mode
e)
Ind
dien device
es zonder IQ interfac
ce, met een
n analoge interface met
m remotee on/off en HV-OK,
aa
angesloten moeten worden,
w
kun
nnen deze
e met beperkte mogelijkheden ggekoppeld worden aa
an
he
et IQ platform. Device
e poorten 5 en 6 zijn hiervoor geschikt
g
ge
emaakt. Meet de Mana
ager kan dan
he
et analoge device in stand-by
s
of aangezett worden en
e het HV OK
O signaa l wordt doo
or de
Ma
anager we
eergegeven
n.
(O
OK= blauw
w, Not OK = geel = wa
aarschuwin
ng).
- [

“1”,

,

,(n)x

“Port5 mod
de”

, selecteer
s
Analog
A
I/O (niet IQ) of Serial (IQ
Q)]

- [

“1”,

,

,(n)x

“Port6 mod
de”

, selecteer
s
Analog
A
I/O (niet IQ) of Serial (IQ
Q)]

7 Controle
e op de werking
w
De
e Extension werkt co
orrect indien het tabbllad numme
er op het hoofdscher
h
rm
en
n de groene
e power Le
ed op het front
f
weerg
gegeven wordt.
w

wo
ordt getoon
nd

7.1
1 Waarsch
huwingen (warning))
De
e Managerr genereertt een waarrschuwing als een de
evice aangesloten opp de Extens
sion een
toe
estand hee
eft die om aandacht van
v de geb
bruiker vra
aagt. Het be
etreffende device zal blijven
fun
nctioneren
n en zo nod
dig in een veilige
v
mod
dus geschakeld word
den. Een w
waarschuw
wing wordt
aa
angegeven
n met een oranje/gele
o
e indicatie in de devic
ce pictogra
ammen en in algemene toestan
nd
pic
ctogram(en
n)

7.2
2 Alarmen
n (alarm)
De
e Managerr genereertt een alarm
m als een d
device aan
ngesloten op
o de Extennsion of de
e Managerr
ee
en toestand
d detecteert waarbij door
d
de ge
ebruiker of Simco-Ion
n ingesteldee waarden
n
ov
verschrede
en worden waardoor een gevaa
arlijke situa
atie kan ontstaan. Heet betreffen
nde device
za
al in veel ge
evallen uitg
geschakeld
d worden o
om schade
e te voorko
omen. Een alarm worrdt
aa
angegeven
n met een rode
r
indica
atie.
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8 Onderho
oud
De
e Extension IQ Easy heeft geen
n regulier o
onderhoud
d nodig. Ho
oud het schhoon door niet met
vu
uile vingerss te werken
n.
Co
ontroleer d
de aansluitkkabels regelmatig op
p beschadigingen. Be
eschadigdee aansluitk
kabels
dirrect vervan
ngen.

9 Storinge
en
Wa
aarschuwiing:
atie moet gebeuren door een elektrotechnisch
- Elektrische installa
vakbekwa
aam perso
oon.
Tabel
T
1, storinge
en

Probleem
m
Groene po
ower LED licht
l
niet op en aangeslotten
devices we
erken niet

orzaak
Oo
Ge
een voedin
ngsspannin
ng

Op
plossing
Ze
et de schakkelaar op on
o
Zo
org voor 244VDC of 10
00-230V
AC
C
co
ontroleer beekabeling.

Ge
een commu
unicatie mogelijk Co
ontroleer oof de Comm
m kabel is
aa
angeslotenn en deze ook
o
ve
erbinding nnaar de Ma
anager
ka
an krijgen
Ad
dres setting
g komt 2x voor
v
Ve
erander addres in een nog niet
ge
ebruikt adrees.
IQ device aangeslote
en op Po
oort is geco
onfigureerd
d voor Ve
erander Baackplane setting
poort 5 of 6 werkt nie
et
No
on IQ (anallog) device
e
vo
oor poort 5 of 6 naar IQ
Device wo
ordt niet he
erkend Co
ommunicattie komt nie
et tot Co
ontroleer bbekabeling
door Mana
ager
sta
and
Ko
oppel devicce los en sluit
s
op
pnieuw aann
Ve
erander dee RS485 A&B switch
pa
arameter een probeer opnieuw
Co
ontroleer oof er een Simco-Ion
IQ
Q geschikt ddevice is
aa
angeslotenn (typeplaat)
Device kan
n niet aan of uit De
evice is gecconfiguree
erd om Ve
erander rem
mote on/offf source
worden ge
ezet via het
te reageren o
op de remo
ote
pa
arameter n aar Contin
nuous
scherm (icconen
on
n/off ingang
g van de
veranderen wel maa
ar
ma
achine bessturing/PLC
C
device blijfft in de zelfde
status
Extension Groene Le
ed
aar er kom
mt
licht op ma
geen extra
a tabblad op
o de
Manager
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10
0 Repara
aties

Wa
aarschuwiing:
- Reparatie
e moet gebeuren do
oor een ele
ektrotechnisch vak
kbekwaam
m persoon..
atie en rep
paratie mo
oeten gebe
euren doo
or een elekktrotechnisch
- Elektrische installa
vakbekwa
aam perso
oon en wo
orden uitg
gevoerd vo
olgens de nationaall en plaats
selijk
geldende
e voorschrriften.
nderdelen van de Exxtension ku
unnen niet worden ge
erepareerd. Voor besstelling van
n onderdele
en
On
zie
e lijst reserrveonderde
elen.
Simco-Ion ra
aadt u aan voor reparaties de E
Extension retour
r
te ze
enden.
Vrraag hiervo
oor per e-m
mail een RM
MA-formul ier aan via
a service@
@simco-ion..nl.
Ve
erpak de E
Extension deugdelijk
d
en
e vermeld
d duidelijk de reden van
v retour..

11
1 Afdank
ken
Vo
olg voor he
et afdanken
n van het apparaat
a
d e lokaal ge
eldende milieuregelss.
OF
F
ooi het apparaat aan het einde vvan zijn lev
vensduur niet
n bij het normale afval,
a
maarr
Go
lever het in bij een officieel verzam
melpunt.
Op
p deze man
nier helpt u mee het m
milieu te be
eschermen
n.
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Re
eserveon
nderdele
en

Co
onnectors e
en aansluitka
abels DEVICES
1 75190203
352
Connector IQ M12
M male re
echt ø4-6 mm
m kabels
75190203
353
Connector IQ M12
M male re
echt ø6-8 mm
m kabels
2

75190203
357
75190203
358

Connector IQ M12
M male ha
aaks ø4-6 mm
m kabels
Connector IQ M12
M male ha
aaks ø6-8 mm
m kabels

3

75190203
383
75190203
384
75190203
386
75190203
387
75190203
390
75190203
391
75190203
392

Kabel device M12
M female--male recht 5 m afgesc
chermd voorr kabelrups
Kabel device M12
M female--male recht 10 m afges
schermd vooor kabelrup
ps
Kabel device M12
M female--male recht 5 m voor ka
abelrups
Kabel device M12
M female--male recht 10 m voor kabelrups
k
Kabel device M12
M female--male recht 2 m
Kabel device M12
M female--male recht 5 m
Kabel device M12
M female--male recht 10 m

4

75190203
350
75190203
351

Connector device M12 fem
male recht ø4-6
ø
mm kabels
Connector device M12 fem
male recht ø6-8
ø
mm kabels

5

75190203
355
75190203
356

Connector device M12 ma
ale haaks ø4
4-6 mm kab
bels
Connector device M12 ma
ale haaks ø6
6-8 mm kab
bels

6

75190203
365
75190203
366
75190203
380

Kabel device M12
M female recht 5 m
Kabel device M12
M female recht 10 m
Kabel device M12
M female recht 10 m afgescherm
md voor kabbelrups
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7

7519020375
7519020376

Kabel device M12 female haaks 5 m
Kabel device M12 female haaks 10 m

Aansluitkabels COMM
8 7519020291
Kabel IQ M8 female-male recht 5 m
7519020292
Kabel IQ M8 female-male recht 10 m
7519020294
Kabel IQ M8 female-male recht 25 m
Overige onderdelen
9146340700
Netsnoer 230 V IEC-C13, 2m
9370000205
Power connector 24 V, ø4 - 6,5 mm kabels

Reserveonderdelen zijn te verkrijgen via de agent in uw regio of via SIMCO (Nederland) B.V.

SIMCO (Nederland) B.V.
Postbus 71
NL-7240 AB Lochem
Telefoon +31-(0)573-288333
Telefax +31-(0)573-257319
E-mail
general@simco-ion.nl
Internet http://www.simco-ion.nl

ExtensionIQEasy_UM_9752103030_NL_V1_0

24

