
 

Een ATV-Process configureren als een ATV61/71 met I/O scanning 

Doel van dit document 
Dit document beschrijft hoe de Altivar Process wat betreft IO-scanning identiek ingesteld kan worden 

als de ATV61/71, met als doel dat een ATV 61/71 vervangen wordt door een ATV 6xx/9xx zonder 

aanpassing van de PLC applicatie. 

De Altivar Process (ATV6xx en ATV9xx) kan ingesteld worden identiek aan de werking van de 

voorgangers ATV61 en ATV71. Bij toepassing van Modbus/TCP (ethernet) communicatie, zoals IO-

scanning met een Modicon M340 of M580 PLC, moet echter rekening worden gehouden met een 

verschuiving van data in de Altivar Process ten opzichte van de voorganger. Dit wordt veroorzaakt 

doordat in de voorgangers ATV61/71 in het eerste datawoord een dummy variabele wordt 

gecommuniceerd (zie Figuur 1 en Figuur 2) 

 

 

Figuur 1: Input data IO scanning ATV61/71 in een Modicon M340 

 

 

Figuur 2: Output data IO scanning ATV61/71 in een Modicon M340 

  



Omschrijving van extra instellingen 
Bij vervanging van een ATV61/71 door een ATV6xx/9xx waarbij in de PLC applicatie gebruik wordt 

gemaakt van I/O Scanning, dienen de instellingen in de I/O scanning tabel van de ATV6xx/9xx 

aangepast te worden ten opzichte van de instellingen in de ATV61/71 I/O scanning tabel (lees 

Ethernet scanning tabel).  

Dit is noodzakelijk omdat in de ATV61/71 het eerste woord wordt gereserveerd, maar niet zichtbaar 

is. Dit is bij de ATV6xx/9xx niet meer het geval. 

Deze instellingen kunnen alleen gemaakt worden via een software configuratie (bijvoorbeeld 

SoMove of UnityPro met DTM) en niet via het display op de ATV6xx/9xx. 

SoMove 

Controleren DTM versie 

Een voorwaarde voor deze oplossing is dat minimaal de volgende DTM versies geïnstalleerd zijn: 

ATV Process DTM versie 

ATV6xxx V2.3.0 

ATV9xxx V1.9.1 

Deze DTM versies zijn geschikt voor alle firmwareversies. Het installeren van nieuwe DTM versies kan 

gratis via de Schneider Electric Software Update tool (standaard meegeleverd met SoMove en Unity 

Pro software) of kan worden gedownload van onze website. 

Om te controleren welke versie geïnstalleerd is klik in het SoMove start scherm op “To view the 

installed DTM’s, click here” 

 

  



 

Aanpassen I/O tabel 

Open SoMove en selecteer Fieldbus / Port / Protocol & Drive profiles. 

(Dit voorbeeld laat een ATV930 zien) 

 

Figuur 3: SoMove selectie protocol instellingen 

De protocol instellingen worden aan de rechterzijde van het scherm weergegeven  

(zie Figuur 4:  Protocol instellingen) 

 

 

Figuur 4: Protocol instellingen 

Verwijder de complete I/O tabel, door met de rechter muisknop op de regels te klikken en te kiezen 

voor Suppress (zoals in Figuur 5). (Dit omdat objecten niet verschoven en niet dubbel toegevoegd 

kunnen worden.) 

 

 

 

 

Figuur 5 – Leegmaken tabel via right click -> Suppress 

 



 

Figuur 6 –“Inputs” tabel geheel leeg 

Sla de eerste regel over en (rechts klik) Add op Line 2, zoek het ETA (Status Word) zoals in Figuur 7 

Dezelfde procedure dient gevolgd te worden in de “Outputs” tabel (de eerste regel overslaan). 

 

 

Figuur 7 – Voeg ETA toe op regel 2. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 – Voeg de andere objecten toe in de “inputs” tabel en de “outputs” tabel. 

 


