GE Consumer & Industrial
Power Protection

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI AC

VAT 200
System 1/3 fazowy 200-230V - moce 0,4 do 7,5 kW
System 3 - fazowy 380-480V - moce 0,75 do 11 kW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGI
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy szczegółowo zapoznać się z niniejszą
instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego
wykorzystania.
2. Upewnić się, czy instrukcja została dostarczona użytkownikowi końcowemu.
3. Jednym z elementów polityki GE jest ciągły rozwój. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania zmian konstrukcyjnych wyrobu lub jego elementów strukturalnych bez
uprzedniego powiadomienia.
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Instrukcja szybkiego startu
Instrukcja szybkiego startu pomaga w instalowaniu i użytkowaniu przetwornicy oraz w stwierdzeniu,
czy przetwornica i silnik pracują poprawnie. Uruchamianie, zatrzymywanie oraz regulacja prędkości
odbywa się z klawiatury panelu operatorskiego. Jeżeli aplikacja wymaga sterowania zewnętrznego lub
specjalnego programowania systemu, należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji przetwornicy
VAT 200 dostarczoną z wyrobem.

Krok 1: Przed uruchomieniem przetwornicy
Prosimy porzejrzeć rozdziały: „Przedmowa” i „Bezpieczeństwo” (strony 0-1 oraz 1-3) instrukcji
VAT 200. Sprawdzić, czy przetwornica została zainstalowana zgodnie z procedurami podanymi
w instrukcji VAT 200, w rozdziale „Środowisko i instalowanie” na stronach 3-1 do 3-8.
W przypadku stwierdzenia nienormalnych objawów nie uruchamiać przetwornicy przed uzyskaniem
pomocy kwalifikowanego specjalisty serwisowego (zaniechanie takiego postępowania może
doprowadzić do poważnego wypadku lub awarii).
•
•

Sprawdzić tabliczki znamionowe przetwornicy i silnika aby określić czy napięcia i moce
są zgodne (upewnić się, czy pełny prąd obciążenia silnika nie jest wyższy od prądu
znamionowego przetwornicy).
Zdjąć pokrywę zacisków przetwornicy aby odsłonić zaciski silnika i zasilania.
a. Sprawdzić, czy zasilanie AC jest podłączone do zacisków L1, L2 i L3
(strona 3-12)
b. Sprawdzić, czy silnik jest podłączony do zacisków T1, T2 i T3
(strona 3-12)
(Jeśli kierunek wirowania silnika jest nieodpowiedni, zamienić miejscami dowolne dwa
przewody.)

1. Dioda LED SEQ: 1_00 = 1, dioda świeci.
2. Dioda LED FRQ: 1_01 = 1/2/3/4, dioda świeci.
3. Dioda LED FWD: Kierunek “do przodu” - dioda błyska w trybie STOP, świeci w trybie PRACA.
4. Dioda LED REV: Kierunek „wstecz” - dioda błyska w trybie STOP, świeci w trybie PRACA.
5. Funkcjonowanie diod: FUN, Hz/RPM, VOLT, AMP i wyświetlacza 7-segmentowego wyjaśniono
w opisie obsługi i działania panelu operatorskiego.
6. Panel z wyświetlaczem LCD nie posiada diod FUN, Hz/RPM, VOLT, AMP.
i

Krok 2: Podanie zasilania do przetwornicy
•

Podać napięcie zasilania AC i obserwować wyświetlacz panelu operatorskiego. Wyświetlacz
7-segmentowy powinien wyświetlić wartość napięcia zasilania przez 3-5 sekund a następnie
podać wartość częstotliwości / prędkości 05.00. Wyświetlacz 7-segmentowy oraz dioda FWD
powinny błyskać cały czas.

Krok 3: Sprawdzić kierunek obrotów silnika bez obciążenia
•
•
•

Nacisnąć przycisk RUN (dioda FWD powinna świecić). Wyświetlacz 7-segmentowy powinien
wskazywać narastające wartości od 00.00 do 05.00.
Sprawdzić kierunek obrotów silnika. Jeśli nie jest właściwy:
Nacisnąć przycisk STOP. Wyłączyć zasilanie AC. Odczekać, aż dioda LED „charge” zgaśnie.
Zamienić dwa przewody silnika T1 i T2.
Uruchomić ponownie silnik i sprawdzić obroty.
Nacisnąć STOP aby zatrzymać przetwornicę.

Krok 4: Sprawdzić pełną prędkość przy 50 / 60 Hz
•
•
•
•

Częstotliwość / prędkość może być zmieniona poprzez naciśnięcie przycisków ze strzałkami
„góra” i „dół”. Aby przejść w lewo lub w prawo do następnej cyfry nacisnąć przycisk SHIFT /
RESET. Aby zatwierdzić nową prędkość należy nacisnąć przycisk READ / ENTER.
Ustawić częstotliwość odpowiednio na 50 / 60 Hz.
Nacisnąć przycisk RUN. Sprawdzić przyspieszanie silnika do pełnych obrotów.
Nacisnąć przycisk STOP dla sprawdzenia zwalniania silnika i zatrzymania przetwornicy.

Krok 5: Pozostałe operacje
Informacje o pozostałych działaniach podano w pełnej wersji instrukcji obsługi VAT 200. Prosimy
sprawdzić na następujących stronach:
Ustawianie przyspieszania
Ustawianie zwalniania
Ustawianie maks. prędkości
Ustawianie min. prędkości
Ustawianie prądu znamionowego silnika
Ustawianie trybu sterowania (wektorowe lub V/f)

- strona 4-11.
- strona 4-11.
- strona 4-11.
- strona 4-11.
- strona 4-9.
- strona 4-7.
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Rozdział 0 - Przedmowa

Rozdział 0. Przedmowa
0.1 Przedmowa
Aby w pełni wykorzystać możliwości produktu oraz zapewnić bezpieczeństwo eksplotacji prosimy o
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z przetwornicy.
W przypadku wystąpienia problemów z użytkowaniem wyrobu, które nie mogą być usunięte na
podstawie informacji zamieszczonych w instrukcji, prosimy o kontakt z najbliższym dystrybutorem GE
lub przedstawicielem handlowym, który udzieli Państwu pomocy. Zapraszamy do korzystania z
wyrobów GE także w przyszłości.

! Ostrzeżenia
Przetwornica jest urządzeniem elektronicznym zasilanym z sieci elektrycznej.
Dla Państwa bezpieczeństwa zamieszczono w instrukcji symbole „Niebezpieczeństwo” i „Uwaga”
aby przypominać o zwracaniu uwagi na instrukcje bezpieczeństwa przy obchodzeniu się, instalowaniu,
obsłudze i sprawdzaniu przetwornicy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy się upewnić, czy
instrukcje te są przestrzegane.
Wskazuje na potencjalne zagrożenie mogące spowodować śmierć lub
poważne urazy.
Wskazuje na możliwość uszkodzenia przetwornicy lub układu
mechanicznego.

•

Nie dotykać żadnych płytek drukowanych lub elementów, jeśli świeci się dioda „charge” nawet po odłączeniu zasilania.
• Nie podłączać żadnych przewodów gdy przetwornica jest zasilana napięciem. Nie sprawdzać
elementów i sygnałów na płytkach podczas działania przetwornicy.
• Nie demontować przetwornicy i nie modyfikować przewodów wewnętrznych, układów i części.
Zacisk uziemienia przetwornicy połączyć właściwie z ziemią. Dla klasy 200V maks. oporność
uziemienia - do 100Ω, dla klasy 400V - do 10Ω.

•
•
•

Nie wykonywać prób napięciowych elementów wewnątrz przetwornicy. Wysokie napięcie
łatwo zniszczy elementy półprzewodnikowe.
Nie podłączać linii zasilającej AC do zacisków T1 (U), T2(V), i T3(W) przetwornicy.
Układy scalone CMOS na płycie głównej przetwornicy są wrażliwe na wyładowania
elektrostatyczne. Nie dotykać płyty głównej !

0.2 Kontrola produktu
Przetwornice GE przechodzą testy funkcjonalne przed wysyłką. Po otrzymaniu dostawy i
rozpakowaniu prosimy o sprawdzenie n/w:
•
•

Czy model i moc przetwornicy są zgodne z zamówieniem.
Czy nie występują uszkodzenia transportowe.

W przypadku stwierdzenia różnic lub uszkodzeń nie podłączać napięcia i skontaktować się z
przedstawicielem handlowym GE.
0 -1
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Rozdział 1. Bezpieczeństwo
1.1 Przed rozpoczęciem użytkowania
1.1.1 Przed włączeniem zasilania

•

Podane napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym przetwornicy.

•

Upewnić się, czy podłączenia układu głównego są poprawne. Zaciski L1, L2, L3 są zaciskami
linii zasilającej i nie mogą być pomylone z zaciskami T1, T2 , T3. W przeciwnym razie
przetwornica zostanie uszkodzona !

•

Aby uniknąć niebezpieczeństwa odłączenia się płyty czołowej nie naciskać jej podczas
przenoszenia, ponieważ radiator może wypaść. Przypadkowe wypadnięcie radiatora może
zniszczyć przetwornicę lub spowodować zranienie.
Aby uniknąć ryzyka pożaru nie instalować przetwornicy w pobliżu obiektów zapalnych. Zaleca
się instalowanie jej na powierzchni z materiału niepalnego jak np. metal.
Jeśli kilka przetwornic jest zainstalowanych na jednej płycie, dodać dodatkowy radiator aby
utrzymać temperaturę poniżej 40°C i uniknąć ewentualnego przegrzania lub zapłonu.
Przy wyjmowaniu lub zakładaniu panelu operatorskiego najpierw wyłączyć napięcie zasilania.
Operować panelem zgodnie z instrukcją aby uniknąć błędów działania lub zaniku wskazań
spowodowanego złym stykiem panelu.

•
•
•

•

OSTRZEŻENIE
Przetwornica jest produktem w klasie ograniczonej dystrybucji handlowej zgodnie z
IEC 61800-3. W środowisku mieszkalnym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe.
W przypadku występowania takich zakłóceń użytkownik ma obowiązek podjęcia stosownych
kroków zapobiegawczych.
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•
•

•

Nie wkładać i nie wyciągać złącz przetwornicy, gdy napięcie zasilania jest włączone, aby
uniknąć uszkodzenia panelu sterowania wynikłego z wyładowania przy nagłym włączeniu.
Gdy chwilowa przerwa zasilania trwa ponad 2 sek (im większa moc tym dłuższy czas),
przetwornica nie ma wystarczającego zapasu mocy aby utrzymać zasilanie układu
sterowania. Dlatego w takich przypadkach, po powrocie zasilania przetwornica przyjmie tryb
sterowania oparty o nastawienia 1-00 / 2-05 i stan przycisków zewnętrznych. Warunek taki
jest rozumiany w dalszej części instrukcji jako „restart”.
Gdy chwilowy zanik zasilania jest krótszy przetwornica będzie miała wystarczający zapas
energii do zasilania układu sterowania. Wtedy start będzie oparty o nastawienia 2-00 / 2-01.

•

Przy restarcie przetwornicy (ponownym uruchomieniu) działanie jest oparte o nastawienia 100 / 2-05 oraz stan przycisków zewnętrznych (przyciski FWD / REV). Uwaga: Operacja startu
jest niezależna od 2-00 / 2-01 / 2-02 / 2-03.
1. Gdy 1-00 = 0000 przetwornica nie przejdzie automatycznie do trybu pracy po restarcie.
2. Gdy 1-00 = 0001 a przyciski zewn. FWD / REV są wyłączone przetwornica nie przejdzie
automatycznie do trybu pracy po restarcie.
3. Gdy 1-00 = 0001, przycisk FWD lub REV jest włączony i 2-05 = 0000, przetwornica przejdzie
automatycznie do trybu pracy po restarcie. Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie wciskać
trwale przycisku FWD lub REV / nie włączać przełącznika podczas zaniku zasilania aby
uniknąć wypadku lub uszkodzenia maszyny.
•

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i maszyny prosimy zapoznać się z opisem i sugestiami
odnośnie do 2-05.

1.1.3 Przed rozpoczęciem działania

Upewnić się, czy model i moc przetwornicy są takie same jak wprowadzone w 15-0.

Przez 5 sekund po włączeniu zasilania na wyświetlaczu przetwornicy będzie błyskało wskazanie
napięcia zasilania jak ustawiono w funkcji 0-07.
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1.1.4 Podczas działania

Podczas pracy przetwornicy nie włączać / nie wyłączać silnika. Duży prąd rozruchu może spowo dować zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego lub spalić główny układ.

•
•
•

•
•
•
•

Aby uniknąć porażenia prądem nie zdejmować pokrywy przedniej, gdy układ jest pod
napięciem.
Gdy funkcja „auto restart” jest włączona silnik włączy się samoczynnie po zatrzymaniu
awaryjnym. W takim przypadku nie zbliżać się do maszyny.
Uwaga: Przełącznik STOP ma inną funkcję, niż przycisk bezpieczeństwa. Aby był on aktywny
musi być najpierw zaprogramowany.

Nie dotykać nagrzewających się części jak radiatory i rezystory hamujące.
Przetwornica steruje silnikiem od obrotów minimalnych do maksymalnych. Sprawdzić dane
silnika i wymagania maszyny.
Zwrócić uwagę na nastawienia związane z hamowaniem.
Nie sprawdzać sygnałów na płycie głównej gdy przetwornica pracuje.

Demontaż lub sprawdzanie elementów przetwornicy można wykonać po czasie conajmniej 5 minut po
odłączeniu zasilania i zgaśnięciu wskaźnika włączenia.

1.1.5 Podczas konserwacji

Przetwornica może być stosowana w środowisku o atmosferze niekondensacyjnej, przy wilgotności
względnej do 95%, w temperaturach od -10 do +40°C.

Gdy pokrywa górna przetwornicy zostanie zdjęta przetwornica może pracować w środowisku niekondensacyjnym, przy wilgotności względnej do 95% i w temperaturach od -10 do +50°C. Atmosfera
nie może zawierać wody i pyłu metalowego (przewodzącego).
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Rozdział 2. Opis modelu

! Uwagi:
1) Wbudowane filtry EMC nie są dostępne dla serii 3-fazowych 230V, U203N
2) Maksymalne dopuszczalne moce znamionowe:
•
•
•

1 faza, 230V, serie U201N
3 fazy, 230V, serie U203N
3 fazy, 400V, serie U203X

- do 2,2 kW.
- do 7,5 kW.
- do 11 kW.
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Rozdział 3. Środowisko zewnętrzne i instalacja
3.1 Środowisko
Warunki środowiskowe bezpośrednio wpływają na prawidłowość działania i żywotność przetwornicy,
dlatego przetwornicę należy instalować w środowisku odpowiadającym podanym niżej parametrom:
•
•
•
•

Temperatura otoczenia: -10 do +40°C.
Unikać deszczu i wilgoci.
Unikać mgły olejowej i zasolenia.
Unikać pyłu, kurzu i drobin metalowych.

•
•
•
•

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Unikać erozyjnych gazów i cieczy.
Unikać promieniowania radioaktywnego.
Unikać czynników palnych.

• Unikać zakłóceń elektromagnetycznych (spawarki, maszyny dużej mocy).
• Unikać wibracji (maszyny udarowe). Jeśli nie da się ich uniknąć - zastosować poduszkę
amortyzacyjną.
• Jeśli kilka przetwornic jest umieszczonych w tej samej szafie, zastosować dodatkowe
radiatory, aby utrzymać temperaturę poniżej 40°C.

Dobra konfiguracja

•

Zła konfiguracja

Dobra konfiguracja

Zła konfiguracja

Dla ułatwienia chłodzenia umieścić przetwornicę w stosunku do radiatora płytą czołową na
zewnątrz a płytą górną - w górę.
•

Zainstalować przetwornicę zgodnie z poniższymi rysunkami (jeśli przetwornica jest instalowana
w szafce lub warunki na to pozwalają - zdjąć pokrywę górną dla ułatwienia chłodzenia).
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3.2 Ostrzeżenia związane ze środowiskiem
Nie używać przetwornicy w środowisku o warunkach jak niżej:
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3.3 Materiały palne
3.3.1 Uwagi odnośnie do oprzewodowania
A. Momenty dokręcenia śrub zacisków:
Przy dokręcaniu zacisków przewodów śrubokrętem należy przestrzegać n/w momentów dokręcenia:
Zakres kW
0,4 / 0,75
0,75 / 1,5
1,5 / 2,2 / 3,7 / 5,5 / 7,5
2,2 / 3,7 / 5,5 / 7,5 / 11

Moment dokręcenia
Zasilanie
Moment nominalny dla listwy TM1
200 - 240 V
0,59 / 0,08
7,10 / 8,20
lbs-ft / kGm
lbs-in / kGcm
380 - 480 V
200 - 240 V
1,5 / 0,21
18,00 / 20,28
lbs-ft / kGm
lbs-in / kGcm
380 - 480 V

B. Przewody zasilania:
Przewody zasilania są podłączane do zacisków L1, L2, L3, T1, T2, T3, P, BR i P1. Przewody dobrać
według n/w kryteriów:
(1) Używać tylko przewodów miedzianych. Dobór przekroju powinien bazować na danych dla
temperatury 105°C.
(2) Przy doborze izolacji przewodów dla napięcia pracy 230V AC typowe napięcie nominalne izolacji
wynosi 300 V a dla napięcia pracy 460V AC napięcie nominalne izolacji wynosi 600 V.
C. Przewody sterowania:
Przewody sterowania łączone są do listwy TM2. Przewody dobrać według n/w kryteriów:
(1) Używać tylko przewodów miedzianych. Dobór przekroju powinien bazować na danych dla
temperatury 105°C.
(2) Przy doborze izolacji przewodów dla napięcia pracy 230 V AC typowe napięcie nominalne izolacji
wynosi 300 V a dla napięcia pracy 460 V AC napięcie nominalne izolacji wynosi 600 V.
(3) Aby uniknąć interferencji nie prowadzić przewodów sterowania w tej samej osłonie razem
z przewodami zasilania i silnika.
D. Nominalne dane elektryczne dla listwy TM1:
Zakres mocy [kW]
0,4 / 0,75 / 1,5
0,75 / 1,5
3,7 / 5,5 / 7,5
2,2 / 3,7 / 5,5 / 7,5
11

! Uwaga:

Zasilanie
200 - 240 V
380 - 480 V
200 - 240 V
380 - 480 V
380 - 480 V

Napięcie [V]
600

Prąd [A]
15

600

40

600

40

Wartości nominalne sygnałów wejściowych i wyjściowych (TM2) - jak w danych dla klasy
2 oprzewodowania.
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E. Typy bezpieczników
Aby efektywnie zabezpieczyć przetwornicę należy zastosować bezpieczniki z funkcją ograniczania
prądu.
Zakres [kW]
5,5 / 7,5
5,5
7,5
11

Zasilanie
200 - 240 V
380 - 480 V

Dane znamionowe bezpieczników
50A, 660VAC, 100KA I.R.
32A, 660VAC, 100KA I.R.
40A, 660VAC, 100KA I.R.
50A, 660VAC, 100KA I.R.

Uwaga:
•
•

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia nie dotykać żadnych elementów elektrycznych,
gdy przetwornica jest zasilana oraz do 5 minut po wyłączeniu zasilania. Wszelkie działania
powinny być podjęte dopiero po zgaśnięciu wskaźnika zasilania.
Nie wykonywać prac przy oprzewodowaniu, gdy przetwornica jest pod napięciem.
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi śmiercią lub porażeniem.

Produkt jest zaprojektowany do stosowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 lub w
środowiskach równoważnych.
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3.3.2 Dane techniczne stycznika i przewodów
Wyłącznik samoczynny w obudowie z tworzywa / stycznik:
•

GE nie ponosi odpowiedzialności w zakresie serwisowania w razie uszkodzeń
spowodowanych wymienionymi dalej warunkami:

(1) Brak wyłącznika samoczynnego w obudowie z tworzywa pomiędzy zasilaniem i przetwornicą, jego
niewłaściwy dobór lub przewymiarowanie.
(2) Zainstalowanie stycznika, kondensatorów do poprawy współczynnika mocy lub elementów ochrony
przepięciowej pomiędzy przetwornicą i silnikiem.

Model VAT 200
Wyłącznik samoczynny w
obudowie z tworzywa
produkcji GE
Stycznik (MC) produkcji GE
Zaciski układu głównego
(TM1)
L1 / L2 / L3
T1 / T2 / T3
P / P1 / BR
Zaciski sygnałowe
(TM2)
1 - 16

Model VAT 200
Wyłącznik samoczynny w
obudowie z tworzywa
produkcji GE
Stycznik (MC) produkcji GE
Zaciski układu głównego
(TM1)
L1 / L2 / L3
T1 / T2 / T3
P / P1 / BR
Zaciski sygnałowe
(TM2)
1 - 16

N00K4

N00K7

N01K5

N02K2

N04K0

N05K5

N07K5

FD16A

FD20A

FD32A

FD32A

FD32A

FD50A

FD50A

CL04

CL45

CL00

CL01

CL01

CL02

CL25

Przekrój
przewodu
2
2 mm
Śruba
zacisku
M4

Przekrój
przewodu
2
2 mm
Śruba
zacisku
M4

Przekrój
przewodu
2
2 mm
Śruba
zacisku
M4

Przekrój
przewodu
2
3,5 mm
Śruba
zacisku
M4

Przekrój
przewodu
2
3,5 mm
Śruba
zacisku
M4

Przekrój
Przekrój
przewodu przewodu
2
2
5,5 mm
5,5 mm
Śruba
Śruba
zacisku
zacisku
M6
M6

2

Przekrój przewodów 0,75mm ( #18 AWG ), śruba zacisku M3.

X00K7, X01K5
X02K2, X04K0

X05K5

X07K5

X11K0

FD16A

FD20A

FD32A

FD50A

CL00
CL01 dla X04K0

CL02

CL25

CL04

Przekrój przewodu
2
2 mm
Śruba zacisku M4

Przekrój przewodu 3,5 mm
Śruba zacisku M4

2

Przekrój przewodu
2
5,5 mm
Śruba zacisku M6

2

Przekrój przewodów 0,75mm ( #18 AWG ), śruba zacisku M3.

•

Użyć silnika 3-fazowego, klatkowego o mocy odpowiedniej dla przetwornicy.

•

Jeśli przetwornica zasila kilka silników, łączny prąd wszystkich silników pracujących
jednocześnie musi być mniejszy od maks. prądu roboczego przetwornicy a każdy z silników
powinien posiadać własne zabezpieczenie termiczne.

•

Nie dołączać elementów pojemnościowych jak kondensatory do poprawy współczynnika mocy
i elementy LC lub RC pomiędzy silnikiem a przetwornicą.
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3.3.3 Zabezpieczenia w przypadku aplikacji zewnętrznych
Zasilanie:
• Upewnić się, czy przyłożone napięcie zasilania jest
prawidłowe, aby nie uszkodzić przetwornicy.
• Wyłącznik samoczynny w obudowie z tworzywa musi być
zainstalowany pomiędzy źródłem AC i przetwornicą.
Wyłącznik samoczynny w obudowie z tworzywa:
• Użyć wyłącznika samoczynnego odpowiedniego dla
napięcia zasilania i prądu znamionowego przetwornicy,
zdolnego do włączania / wyłączania przetwornicy oraz do
jej zabezpieczenia.
• Nie używać przetwornicy jako wyłącznika START / STOP.
Zabezpieczenie różnicowo - prądowe:
• Dla zabezpieczenia operatora oraz uniknięcia błędnego
działania w przypadku upływności doziemnych
zainstalować zabezpieczenie róznicowo - prądowe.
Stycznik:
• Normalna praca nie wymaga zastosowania stycznika,
jednak w przypadku funkcji jak np. zdalne sterowanie lub
restart automatyczny po błędzie działania albo hamowanie
DC należy zainstalować stycznik po stronie pierwotnej
przetwornicy.
• Nie używać stycznika jako elementu łączeniowego
START / STOP przetwornicy.
Dławik AC dla poprawy współczynnika mocy:
• Gdy przetwornice poniżej 200V / 400V 15 kW są zasilane
ze źródła o dużej wydajności (ponad 600 kVA), można po
stronie pierwotnej zastosować dławik AC dla poprawy
wykorzystania mocy.
Wejściowy filtr szumów:
• Gdy do przetwornicy jest podłączone obciążenie o
charakterze indukcyjnym, należy zastosować filtr szumów.
Przetwornica VAT 200:
• Zasilanie podłącza się do zacisków L1, L2, L3 przy
dowolnej kolejności faz.
• Zaciski U,V,W silnika łączy się z zaciskami T1, T2, T3
przetwornicy. W przypadku konieczności zmiany kierunku
wirowania, zamienić miejscami dwa dowolne przewody
podłączone do T1, T2 lubT3.
• Aby uniknąć uszkodzenia przetwornicy nie podłączać
napięcia zasilania AC do zacisków T1, T2 , T3.
• Wykonać prawidłowo uziemienie przetwornicy: seria 200V,
klasa 3 uziemienia - oporność < 100Ω, seria 400V oporność< 10Ω.
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Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z podanymi dalej instrukcjami. Po wykonaniu sprawdzić
połączenia i upewnić się czy są prawidłowe. Nie używać brzęczyka do sprawdzania połączeń !
(A) Oprzewodowanie układu głównego musi być oddzielone od innych przewodów
wysokonapięciowych i wysokoprądowych, aby uniknąć zakłóceń szumowych,
patrz: schematy poniżej:
•

Przetwornica korzysta z wydzielonej linii zasilania. Filtry przeciwzakłóceniowe ogólnego
stosowania mogą nie zapewniać właściwych rezultatów.

•

Zastosować filtr przeciwzakłóceniowy lub transformator separacyjny, zawsze gdy przetwornica
jest zasilana ze wspólnej linii z innymi maszynami.

•

Filtr szumów założony na wyjściu z przetwornicy tłumi szumy przewodzone. Aby zapobiec
szumom promieniowanym przewody należy prowadzić w metalowej, uziemionej osłonie,
zdala od linii sygnałowych i innych obwodów sterowania - w odległości przynajmniej 30 cm.
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•

Gdy linia pomiędzy przetwornicą i silnikiem jest zbyt długa, należy uwzględnić spadek
napięcia na przewodach układu. Spadek napięcia międzyfazowego można wyrazić wzorem:

∆U [V] =

3 x Rezyst. przewodu [ Ω/km ] x L linii [m] x I [A] x 10-3

Częstotliwość nośna musi być dobrana do długości linii - patrz: tabela poniżej:
Długość linii przetwornica - silnik
Częstotliwość nośna
Nastawa parametru 3-22

< 25m
< 16 kHz
16

<50m
< 12 kHz
12

<100m
< 8 kHz
8

> 100m
< 5 kHz
5

(B) Oprzewodowanie układu sterowania musi być oddzielne i prowadzone z dala od oprzewodowania
układu głównego i innych przewodów wysokonapięciowych aby uniknąć zakłóceń szumowych.
• Aby uniknąć błędnego działania spowodowanego przez zakłócenia szumowe, układ
sterowania należy oprzewodować kablem o żyłach skręconych, ekranowanych. Ekran należy
podłączyć do zacisku uziemienia, patrz: schemat poniżej. Maks. dystans nie powinien
przekraczać 50 m.

(C) Wykonać prawidłowo uziemienie przetwornicy: seria 200V, klasa 3 uziemienia - oporność <
100Ω, seria 400V - oporność< 10Ω.
• Oprzewodowanie uziemienia powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami technicznymi dla
osprzętu elektrycznego (AWG). Im krótsze - tym lepsze.
• Nie łączyć uziemienia przetwornicy z innymi obciążeniami wysokoprądowymi (np. spawarki,
duże silniki). Ich zaciski uziemiające połączyć bezpośrednio do ziemi.
• Nie wykonywać pętli pomiędzy przetwornicami, gdy posiadają one wspólne uziemienie.

(D) Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, użyć przewodów o odpowiednich przekrojach dla
obwodów zasilania i sterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(E) Po wykonaniu oprzewodowania sprawdzić poprawność połączeń, ułożenie przewodów
i dokręcenie zacisków.
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3.4 Dane techniczne
3.4.1 Indywidualne dane produktów
Model jednofazowy 200 – 240 V (bez - lub z filtrem EMC)
Model: U201N
FS
Moc (KM)
Moc odpowiedniego silnika (kW)
Nominalny prąd wyjściowy (A)
Moc nominalna (kVA)
Maksymalne napięcie zasilania
Maksymalne napięcie wyjściowe
Prąd zasilania (A)
Waga netto (kg)
Dopuszczalny czas przerwy zasil. (s)

00K4
0,5
0,4
3,1
1,2
8,5
1,2
(1,3)
1,0

00K7
01K5
02K5
1
2
3
0,75
1,5
2,2
4,5
7,5
10,5
1,7
2,9
4,0
1 faza, 200 - 240V, +10%, -15%, 50 / 60 Hz ±5%
3 fazy: 0 - 240V
12
19
27
1,2
1,5
1,9
(1,3)
(1,8)
(2,3)
1,0
2,0
2,0

Model trójfazowy 200 - 240V (bez filtru EMC)
Model: U203N
SS
Moc (KM)
Moc odpowiedniego silnika (kW)
Nominalny prąd wyjściowy (A)
Moc nominalna (kVA)
Maksymalne napięcie zasilania
Maksymalne napięcie wyjściowe
Prąd zasilania (A)
Waga netto (kg)
Dopuszczalny czas przerwy zasil. (s)

00K4
0,5
0,4
3,1
1,2
4,5
1,2
1,0

00K7
01K5
02K2
04K0
05K5
07K5
1
2
3
5,5
7,5
10
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
4,5
7,5
10,5
17,5
26
35
1,7
2,9
4,0
6,7
9,9
13,3
3 fazy, 200 - 240V, +10%, -15%, 50 / 60 Hz ±5%
3 fazy: 0 - 240V
6,5
11
15,4
20
29
40
1,2
1,2
1,75
1,9
5,6
5,6
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Model trójfazowy 380 - 480V (bez - lub z filtrem EMC)
Model: U203X
FS
Moc (KM)
Moc odpowiedniego silnika (kW)
Nominalny prąd wyjściowy (A)
Moc nominalna (kVA)
Maksymalne napięcie zasilania
Maksymalne napięcie wyjściowe
Prąd zasilania (A)
Waga netto (kg)
Dopuszczalny czas przerwy zasil. (s)

00K7
1
0,75
2,3
1,7
4,2
1,2
(1,3)
1,0

01K5
02K2
04K0
05K5
07K5
11K0
2
3
5,5
7,5
10
15
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
3,8
5,2
8,8
13,0
17,5
25
2,9
4,0
6,7
9,9
13,3
19,1
3 fazy, 380 - 480V, +10%, -15%, 50 / 60 Hz ±5%
3 fazy: 0 - 480V
5,6
6,0
10,2
15
20,5
30,2
1,2
1,8
1,8
5,6
5,6
5,6
(1,3)
(2,2)
(2,2)
(6,6)
(6,6)
(6,6)
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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3.4.2 Dane ogólne

Nastawianie częstotliwości

Typ
Tryb sterowania
Zakres
Moment rozruchowy
Zakres regulacji prędkości
Dokładność regulacji prędkości
Rozdzielczość nastawy
Nastawianie z klawiatury
Funkcje wyświetlacza

Sygnał nastawy zewnętrznej

Funkcja ograniczania częstotl.
Częstotliwość nośna
Charakterystyki V/f
Rampy przysp. / zwalniania
Wielofunkcyjne wyj. analogowe
Wejście wielofunkcyjne
Wyjście wielofunkcyjne
Sygnał binarny wejściowy
Inne funkcje

VAT 200
Wektorowy V/f lub prądowy.
0,1 - 650,0 Hz.
150% / 1 Hz (wektorowe, prądowe).
1:50 (wektorowe, prądowe).
± 0,5% (wektorowe, prądowe).
Cyfrowo: 0,01 Hz (uwaga 1*)
Analogowo: 0,06 Hz / 60Hz (10 bitów).
Bezpośrednio klawiszami !" lub VR z klawiatury.
Cztery wskaźniki cyfrowe LED (lub 2 x 16 LCD) oraz diody
LED stanu: wskazanie częstotliwości, prędkości, prędkości
liniowej, napięcia DC, napięcia wyjściowego, prądu, kierunku
wirowania, parametrów przetwornicy, zapisów błędów, wersji
programu.
1. Potencjometr zewnętrzny / 0-5V / 0-10V / 4-20mA / 5-0V /
10-0V / 20-4 mA.
2. Nastawianie „góra” / „dół”, regulacja prędkości i nastawiane
procedury za pomocą zestyków wielofunkcyjnych na bloku
zacisków (TM2).
Odpowiednie nastawianie częstotliwości dolnej i górnej oraz
trzy wartości częstotliwości zabronionych.
2 - 16 kHz.
18 stałych charakterystyk oraz 1 programowalna.
2-stopniowa rampa przyspieszania / zwalniania (0,1 – 3600 s)
oraz 2-stopniowe krzywe „S” (patrz: opisy 3-05).
6 funkcji (patrz: opisy 8-00/8-01).
30 funkcji (patrz: opisy 5-00 do 5-06).
16 funkcji (patrz: opisy 8-02/8-03).
Przełączanie NPN / PNP.
Restart po chwilowym zaniku napięcia, poszukiwanie
prędkości, detekcja przeciążenia, 8 nastawianych wstępnie
prędkości, przełącznik „przyspieszanie / zwalnianie” (2stopniowy), krzywe „S”, sterowanie 3-przewodowe, regulacja
PID, zwiększanie momentu, kompensacja poślizgu,
częstotliwości graniczne górna / dolna, oszczędzanie energii,
komunikacja „Modbus - slave” i PC/PDA, auto restart,
wbudowane proste funkcje PLC.
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Typ
Sterowanie komunikacją

Moment hamujący

Funkcje zabezpieczeń

Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotność
Wytrzymałośc na wibracje
EMC
LVD
Obudowa
Poziom bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Bezpieczniki
Zabezp. nadnapięciowe
Zabezp. podnapięciowe
Restart po chwilowym zaniku
napięcia
Zapobieganie utknięciu wirnika
Zwarcie na zaciskach
wyjściowych
Błąd uziemienia
Inne funkcje

VAT 200
1. Łącze RS232 lub RS485.
2. Sterowanie jedną lub więcej przetwornicami (tylko przez
RS-485).
3. Nastawialne parametry: prędkości transmisji, liczby bitów
stopu, parzystości.
Około 20%, wbudowany opornik hamujący lub opornik
zewnętrzny zapewniają 100%.
-10 do +50°C.
-20 do +60°C.
0-95% wilg. wzgl., bez kondensacji.
1G (9,8 m/s).
Spełnia wymagania EN 61800-3 z filtrem opcjonalnym.
Spełnia wymagania EN 50178.
IP20 (NEMA 1 przy dołączonej zewnętrznej obudowie).
UL 508 C.
Przekaźniki zabezpieczające silnik (o nastawialnej
charakterystyce) oraz przetwornica (150% / 1 min.).
Silnik zatrzymuje się po przepaleniu bezpieczników.
Klasa 200V: nap. DC > 410V; klasa 400V: nap. DC > 820V.
Klasa 200V: nap. DC < 190V; klasa 400V: nap. DC < 380V.
Dla przerw w zasilaniu od 15 ms do 2s - restart na obrotach.
Funkcja aktywna przy operacji przyspieszania i zwalniania.
Zabezpieczenie elektroniczne.
Zabezpieczenie elektroniczne.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem radiatora, detekcja
przeciążenia momentem, zestyk sygnalizacji błędu działania,
ograniczenia dla biegu odwrotnego, ograniczenia dla startu
bezpośredniego po włączeniu zasilania i restart po błędach,
zabezpieczenie dostępu do parametrów.

Uwaga 1: Rozdzielczość wartości nastawionej przy wprowadzaniu z klawiatury wynosi 0,1 Hz na
100 Hz a przy wprowadzaniu z PC lub z PLC - 0,01 Hz na 100 Hz.
Uwaga 2: Zakres -10 do +50°C w szafce rozdzielczej bez wentylatora / filtru.
Zakres -10 do +40°C poza szafką - z założoną obudową pyłoszczelną i filtrem.
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3.5 Schemat oprzewodowania przetwornic serii VAT 200

Uwaga 1: Prosimy zapoznać się z opisem zacisków układu głównego (PI, BR) i danymi rezystora
hamującego w celu dokonania prawidłowego doboru wielkości.
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3.6 Opis zacisków przetwornic VAT 200
Zaciski układu głównego
Symbol
L1 (L)
L2
L3 (N)
PI
BR
PI, P
T1
T2
T3

Zaciski zasilania głównego

Opis
Układ 1-fazowy: L / N
Układ 3-fazowy: L1, L2, L3.

Zaciski rezystora hamującego lub włączania. Używać w przypadkach, gdy przetwornica
często się wyłącza na skutek dużej bezwładności maszyny lub krótkiego czasu
zwalniania (patrz: dane rezystora hamującego).
Zaciski dławika DC.
Zaciski wyjściowe.

Opis zacisków układu sterowania VAT 200.
Symbol
R2A
R2B
R1C
R1B
R1A
10V
AIN
24V
COM
FM+

Symbol
S1
S2
S3
S4
S5
S6/AV2

Opis
Zaciski wielofunkcyjne - normalnie otwarte (NO).
Dane zestyków:
obciążalność
Zacisk wspólny.
1A / 250VAC lub 1A/30VDC
Zaciski wielofunkcyjne
Zacisk norm. zwarty (NC).
Zacisk norm. otwarty (NO).
Zacisk zasilania nastawnika częstotliwości VR (szpilka 3).
Zacisk wejściowy analogowego sygnału częstotliwości (patrz: opis 5-06).
Zacisk wspólny dla S1 - S5 przy wejściu PNP. Zewrzeć szpilki 2 i 3 (patrz: schemat
oprzewodowania VAT200) SW1 przy korzystaniu z wejścia PNP.
Zacisk wspólny dla S1 - S5 przy wejściu NPN. Zewrzeć szpilki 2 i 1 (patrz: schemat
oprzewodowania VAT200) SW1 przy korzystaniu z wejścia NPN.
Zacisk dodatni wyjścia analogowego dla wskaźnika wielofunkcyjnego (patrz: 8-00).
Sygnał wyjściowy na zaciskach: 0-10V.

Opis
Zaciski wejść wielofunkcyjnych (patrz: opis 5-00 do 5-04).

Zaciski wejściowe PID (patrz: opis 5-05).
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Opis przełączników SW
SW2 / SW3

Typ sygnału zewnętrznego

Uwagi

Sygnał analogowy 0 – 10 V DC
Sterowanie zewnętrzne jest dostępne, gdy
parametr 1-06 = 0002.
Sygnał analogowy 0 - 20 mA

SW2 / SW3

Typ sygnału zewnętrznego

Uwagi

Wejście NPN

Nastawa fabryczna – domyślna.

Wejście PNP
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3.7 Wymiary zewnętrzne
(1) Ramka 1:

Modele jednofazowe
Modele trójfazowe

U201_:
U203_:

N00K4, N00K7
N00K4, N00K7, N01K5, X00K7, X01K5

(2) Ramka 2:

Modele jednofazowe
Modele trójfazowe

U201_:
U203_:

N01K5, N02K2
N02K2, N04K0, X02K2, X04K0

Jednostki: mm / cale
MODEL

DŁUGOŚĆ
Ramka 1
Ramka 2

MODEL

DŁUGOŚĆ
Ramka 1
Ramka 2

A

B

C

D

163 / 6,42
187,1 / 7,36

150 / 5,9
170,5 / 6,71

78 / 3,07
114,6 / 4,51

90 / 3,54
128 / 5,04

E

F

G

147 / 5,79
148 / 5,83

141 / 5,55
142,1 / 5,59

7 / 0,28
7 / 0,28
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(3) Ramka 3:

Modele trójfazowe U203_:

N05K5, N07K5, X05K5, X07K5, X11K0

Jednostki: mm / cale
MODEL

DŁUGOŚĆ
Ramka 3

A

B

260/10,24 244/9,61
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C

D

E

F

173/6,81

186/7,32

195/7,68

188/7,4
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Rozdział 4. Indeks oprogramowania
4.1 Opis panelu operatorskiego
4.1.1 Wyświetlacz panelu i jego obsługa

1. Dioda LED SEQ: 1_00 = 1, dioda świeci.
2. Dioda LED FRQ: 1_01 = 1/2/3/4, dioda świeci.
3. Dioda LED FWD: Kierunek “do przodu” - dioda błyska w trybie STOP,
świeci w trybie PRACA (RUN)
4. Dioda LED REV: Kierunek „wstecz” - dioda błyska w trybie STOP, świeci w trybie PRACA.
5. Funkcjonowanie diod: FUN, Hz/RPM, VOLT, AMP i wyświetlacza 7-segmentowego wyjaśniono
w opisie obsługi i działania panelu operatorskiego.
6. Panel z wyświetlaczem LCD nie posiada diod FUN, Hz/RPM, VOLT, AMP.

Aby uniknąć uszkodzenia klawiatury, nie naciskać przycisków śrubokrętem lub twardymi, ostrymi
narzędziami.
4-1
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4.1.2 Obsługa panelu

*1 - Po włączeniu na wyświetlaczu przetwornicy będzie błyskać wskazanie ustawione w par. 0-07
(napięcie zasilania).
*2 - Par. 4-04 i 4-05 określają wskazania: częstotliwości, prędkości (obrotowej) i prędkości liniowej.
*3 - Nie ma potrzeby naciskania przycisku ENTER przy zatrzymaniu dla wprowadzenia modyfikacji,
patrz: przykłady 1, 2.
*4 - Wyświetlanie prądu wyj., napięcia wyj., napięcia DC, stanu PLC lub brak wskazań wybiera się
odpowiednio w parametrach 4-00 do 4-03.
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4.1.3 Obsługa panelu LED
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4.1.4 Obsługa panelu LCD
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4.1.5

Przykład obsługi panelu

Przykład 1: Modyfikacja częstotliwości w trybie zatrzymania.

Przykład 2: Modyfikacja częstotliwości w trybie działania.

Uwaga: XX.XX wskazuje aktualną częstotliwość wyjściową. Zakres wskazań: 59,58 do 0 Hz, zależnie
od czasu naciśnięcia przycisku ".
Przykład 3: Modyfikacja częstotliwości w trybie pracy.

Uwaga: XX.XX wskazuje aktualną częstotliwość wyjściową.
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Przykład 4: Modyfikacja wartości parametru.

Przykład 5: Kontrola pracy.
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4.2 Wybór trybu sterowania.
Przetwornica VAT 200 posiada trzy tryby sterowania:
1. Ogólny tryb sterowania wektorowego.
2. Sterowanie wektorowe VT (specjalnie dla dmuchaw i pomp).
3. Tryb sterowania V / F.
Użytkownik może wybierać spośród tych trzech trybów używając klawiatury cyfrowego panelu
operatorskiego, odpowiednio do charakteru aplikacji. Trybem domyślnym jest ogólne sterowanie
wektorowe. Przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić odpowiedni tryb sterowania oraz związane
z nim parametry silnika, zgodnie z poniższym schematem logicznym (tryb sterowania wektorowego
jest odpowiedni tylko dla przetwornic o tej samej, o jeden stopień niższej lub o jeden stopień wyższej
mocy znamionowej w stosunku do mocy silnika).

Uwaga:
1. Stosować tryb sterowania V/F, gdy:
(1) Jedna przetwornica steruje kilkoma silnikami jednocześnie.
(2) Dane znamionowe silnika nie są znane.
(3) Dane przetwornicy i silnika różnią się więcej niż o 1 rząd.

2. Gdy jedna przetwornica steruje kilkoma silnikami jednocześnie (dostępny tylko tryb V / F),
parametry silnika nastawić zgodnie z n/w zasadami:
(1) Wybrać najwyższą z częstotliwości znamionowych zasilanych silników.
(2) Wybrać najmniejsze z napięć znamionowych zasilanych silników.
(3) Wybrać najmniejszą z prędkości znamionowych zasilanych silników.
(4) Jako prąd znamionowy obciążenia wprowadzić sumę prądów znamionowych wszystkich silników.
(5) Jako moc znamionową wprowadzić sumę mocy znamionowych wszystkich silników.

3. Gdy brak jest tabliczki znamionowej silnika, przetwornica ustawi parametry wewnętrzne jak
dla silnika standardowego.
4. Gdy parametr 0-00 = 2, wyświetlacz pokaże „Err2” podczas autotuningu.
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4.3 Lista funkcji programowalnych VAT 200
Nr grupy
parametrów
012345678910 11 12 13 14 15 -

Opis
Tryb pracy przetwornicy
Tryby sterowania start / stop i częstotliwości
Tryby restartu ręcznego / automatycznego
Parametry działania
Tryb pracy wyświetlacza cyfrowego
Zaciski wejść wielofunkcyjnych (MFIT - Multifunction Input Terminals)
Pobudzanie i nastawianie wstępne (MFIT) częstotliwości na panelu operatorskim
Działanie wejścia analogowego
Wielofunkcyjne wyjścia przekaźnikowe i sygnały wyjściowe
Tryby zabezpieczeń przetwornicy i obciążenia
Typowe wzory działania V / F
Tryb regulacji PID
Ograniczenia i tryby awaryjne PID
Komunikacja cyfrowa
Parametry autotuningu silnika
Status przetwornicy i reset funkcji
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Grupa 0 - Tryb pracy przetwornicy
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

0-00

(Control Mode)

Tryb sterowania

0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06

(Motor Rated Volt)
(Motor Rated Amp)
(Motor Rated kW)
(Motor Rated RPM)
(Motor Rated Hz)
(Auto Tuning)

0-07

(AC Input Volt)

Nap. znam. silnika (Vac)
Prąd znam. silnika (A)
Moc znam. silnika (kW)
Obr. znam. siln. (1/min)
Częstotl. zn. siln. (Hz)
Autotuning parametrów
silnika
Napięcie linii zasil. (Vac)

0-08

(Select Language)

Wybór języka

0000: Wektorowe (ogólnego stosow.)
0001: Wektorowe (zmienny moment)
0002: Napięcie / częstotliwość (V/ F),
patrz: grupa parametrów 10 –
tryb V/F
---------------0000: Nieważny
0001: Ważny
Seria 220V: < 170,0 - 264,0
Seria 440V: 323,0 - 528,0
0000: Angielski
0001: Niemiecki
0002: Francuski
0003: Włoski
0004: Hiszpański

Nast.
fabr.
0000

Uwagi
*3

*3, *5
*3, *5
*3, *5
*3, *5
*3, *5
*3
0000

Tylko
dla
wyśw.
LCD

Grupa 1 - Tryby sterowania start / stop i częstotliwości
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

1-00

(Run Source)

Wybór źródła rozkazu
pracy RUN

1-01

(MFIT Run Mode)

Tryby: praca / stop –
do przodu / w tył z
zacisków wejściowych

1-02

(Reverse Oper)

Zakaz pracy w tył

1-03

(Keypad Stop)

1-04

(Starting Method)

Przycisk STOP
klawiatury
Wybór metody startu

1-05

(Stopping Method)

Wybór metody zatrzym.

1-06

(Frequency Source)

Wybór źródła nastawy
częstotliwości

1-07

(Keypad Up/Down)

Obsługa przyciskami
“góra” / „dół ” w trybie
pracy

Zakres / kod
0000: Klawiatura
0001: Zewnętrzny start / stop
(patrz: 10-1)
0002: Komunikacja cyfrowa
0003: Wbudowana funkcja PLC
0000: Do przodu / stop - wstecz /
stop
0001: Praca / stop - do przodu /
wstecz
0002: Ster. 3-przewod. praca / stop
0000: Włączenie rozkazu „wstecz”
0001: Wyłączenie rozkazu „wstecz”
0000: Przycisk włączony
0001: Przycisk wyłączony
0000: Start normalny
0001: Włącz. poszukiwania prędkości
0000: Kontrolowane zatrzymanie z
hamowaniem DC (szybki stop)
0001: Zatrzymanie inercyjne
0000: Klawiatura
0001: Potencjometr na klawiaturze
0002: Zewn. sygnał analogowy lub
potencjometr zewnętrzny
0003: Sterowanie ”góra” / „dół” z
użyciem MFIT (S1-S6)
0004: Nastawa cyfrowa - komunikacja
0000: Konieczność naciśnięcia
ENTER po zmianie częstotliwości
przyciskami „góra” / „dół” klawiatury
0001: Bezpośrednia zmiana często tliwości przyciskami „góra / dół”
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Grupa 2 - Tryby restartu ręcznego / automatycznego
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

Nast.
fabr.

0000: Wyłączenie natychmiastowego
startu po zaniku nap. zasilania
0000
0001: Włączenie natychmiastowego
startu po zaniku nap. zasilania
0002: Włączenie startu po zaniku nap.
zasilania podczas pracy CPU

2-00

(PwrL Selection)

Chwilowy zanik napięcia
i restart

2-01

(PwrL Ridethru T)

Czas dobiegu po zaniku
napięcia zasilania

0,0 - 2,0

0,5

2-02

(Delay of Restart)

Czas opóźnienia
autorestartu (sek)

0,0 - 800,0

0,0

2-03

(Num of Restart)

Liczba restartów
automatycznych

0 - 10

0

2-04

(Auto restart)

Metoda restartu
automatycznego

2-05

(Direct Start Sel)

Start bezpośredni po
powrocie zasilania

2-06

(Delay-on Timer)

Czas opóźnienia
załączenia (sek)

2-07

(Reset Mode Sel)

Nastawa trybu resetu

2-08

(KEB_Decel_Time)

Czas hamowania z
odzyskiem energii kinet.

0000: Włączenie poszukiwania
prędkości
0001: Start normalny
0000: Włączenie startu bezpośr. po
powrocie zasilania
0001: Wyłączenie startu bezpośr. po
powrocie zasilania
0,0 - 300,0
0000: Włączenie resetu, tylko gdy
rozkaz startu jest wyłączony
0001: Włączenie resetu, gdy rozkaz
startu jest wyłączony lub
włączony
0,0 :
Wyłączony
0,1-25,0: Czas hamowania
z odzyskiem energii (KEB)
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Grupa 3 - Parametry działania
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

3-00

(Freq Upper limit)

3-01

(Freq Lower Limit)

3-02

(Accel Time 1)

3-03

(Decel Time 1)

3-04

(S Curve 1)

3-05

(S Curve 2)

3-06

(Accel Time 2)

3-07

(Decel Time 2)

3-08

(Jog Ace Time)

3-09

(Jog Dec Time)

3-10

(DCInj Start Freq)

3-11

(DCInj Level)

3-12

(DCInj Time)

3-13

(Skip Freq 1)

3-14

(Skip Freq 2)

3-15

(Skip Freq 3)

3-16

(Skip Bandwidth)

3-17

3-18

(Parameter Lock)

(ROM Pack
Operate)

Opis

Zakres / kod

Górna granica
częstotliwości (Hz)
Dolna granica
częstotliwości (Hz)
Czas przyspieszania #1
(sek)
Czas zwalniania #1
(sek)
Krzywa „S” przysp. /
zwaln. #1 (sek)
Krzywa „S” przysp. /
zwaln. #2 (sek)
Czas przyspieszania #2
(MFIT) (sek)
Czas zwalniania #2
(MFIT) (sek)
Czas przyspieszania
przy pobudzeniu (MFIT)
(sek)
Czas zwalniania przy
pobudzeniu (MFIT) (sek)
Częstotliwość rozpo częcia hamowania DC
(Hz)
Poziom prądu
hamowania DC (%)
Czas hamowania DC
(sek)
Częstotliwość omijana
#1 (Hz)
Częstotliwość omijana
#2 (Hz)
Częstotliwość omijana
#3 (Hz)
Pasmo omijanych
częstotliwości (±Hz)
Blokada dostępu do
parametrów

Blok kopiowania

Uwagi

0,00-650,00

Nast.
fabr.
50,0
/ 60,0
0,00

0,1-3600,0

10,0

*1

0,1-3600,0

10,0

*1

0,0-4,0

0,0

0,0-4,0

0,0

0,1-3600,0

10,0

*1

0,1-3600,0

10,0

*1

0,1-25,5

0,5

*1

0,1-25,5

0,5

*1

0,1-10,0

1,5

0,0-300,0

100,0

0,0-25,5

0,5

0,00-650,00

0,0

*1

0,00-650,00

0,0

*1

0,00-650,00

0,0

*1

0,00-30,0

0,0

*1

0,01-650,00

0000: Włączenie wszystkich funkcji
0001: 6-00 do 6-08 nie mogą być
zmieniane
0002: Wszystkie funkcje za wyjątkiem
6-00 do 6-08 nie mogą być
zmieniane
0003: Wyłączenie wszystkich funkcji
0000: Wyłączony
0001: Z przetwornicy do bloku
kopiowania
0002: Z bloku kopiowania do
przetwornicy
0003: Sprawdź
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0000: Auto (zależ. od temperatury)
0001: Pracuje w trybie pracy (RUN)
0002: Zawsze pracuje
0003: Zawsze wyłączony
0000: Wyłączony
0001: Sterowany przez MFIT przy
nastawianiu częstotliwości

3-19

(Fan Control)

Sterowanie
wentylatorem

3-20

(Energy Save
Mode)

Tryb oszczędzania
1
energii *

3-21

(Energy Saving
Gain)

Poziom odzysku energii
1
(%) *

3-22

(Carrier Freq)

3-23

0000

0000

*6

0 - 100

80

*6

Częstotliwość nośna
(kHz)

2-16

10

(Center of Trav)

Częstotl. środkowa (CF)
trawersy (%)

5,00 - 100,00

20,00

3-24

(Amplit of Trav)

Amplituda (A) trawersy
(%)

0,1 - 20,0

10,0

3-25

(Drop of Trav)

Spadek (D) trawersy (%) 0,0 - 50,0

0,0

3-26

(Acc T of Trav)

Czas przyspieszania
(AT) dla trawersy (sek)

0,5 - 60

10,0

3-27

(Dec T of Trav)

Czas zwalniania (DT)
dla trawersy (sek)

0,5 - 60

10,0

3-28

(Rise deviated)

Wzniesienie (X)
trawersy odchylonej (%)

0,0 - 20,0

10,0

3-29

(Lower Deviated)

Spadek (Y) trawersy
odchylonej (%)

0,0 - 20,0

10,0

1

Uwaga: *

Tryb odzysku energii dostępny tylko w trybie sterowania V / F (0-00 = 0002).
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Grupa 4 - Tryb pracy wyświetlacza cyfrowego
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

4-00

(Motor Curr Disp)

Wskazanie prądu silnika

4-01

(Motor Volt Disp)

Wskazanie napięcia
silnika

4-02

(Bus Volt Disp)

Wskazanie napięcia
szyny DC

4-03

(PLC Status Disp)

4-04

(Display Scaling)

4-05

(Display Units)

4-06

(PID Feed Disp)

Wskazanie statusu
wewn. sterownika PLC
Jednostki użytkownika
(prędkośc liniowa).
Wartość

Jednostki użytkownika
(prędkośc liniowa).
Tryb wyświetlania

Wskazanie sygnału
sprzęż. zwrotnego PID

0000: Wyłączenie wskazania prądu
silnika
0001: Włączenie wskazania prądu
silnika
0000: Wyłączenie wskazania napięcia
silnika
0001: Włączenie wskazania napięcia
silnika
0000: Wyłączenie wskazania napięcia
szyny DC
0001: Włączenie wskazania napięcia
szyny DC
0000: Wyłączenie wskazania statusu
wewn. sterownika PLC
0001: Włączenie wskazania statusu
wewn. sterownika PLC
0 - 9999
0000: Wyświetlanie częstotliwości
wyjściowej przetwornicy
0001: Wyświetlanie prędkości liniowej
jako liczby całkowitej
0002: Wyświetlanie prędkości liniowej
z jednym miejscem
dziesiętnym
0003: Wyświetlanie prędkości liniowej
z dwoma miejscami
dziesiętnymi
0004: Wyświetlanie prędkości liniowej
z trzema miejscami
dziesiętnymi
0000: Wyłączenie wskazania sygnału
sprzężenia zwrotnego PID
0001: Włączenie wskazania sygnału
sprzężenia zwrotnego PID
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0000

*1

0000

*1
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*1

0000

*1
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0000

*1
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Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

5-00

(MFIT S1 Sel)

Wybór MFIT S1

5-01

(MFIT S2 Sel)

Wybór MFIT S2

5-02

(MFIT S3 Sel)

Wybór MFIT S3

5-03

(MFIT S4 Sel)

Wybór MFIT S4

5-04

(MFIT S5 Sel)

Wybór MFIT S5

5-05

(MFIT S6 Sel)

Wybór MFIT S6

5-06

(MFIT AIN Sel)

Wybór MFIT AIN

Zakres / kod
0000: Rozkaz “do przodu” / „stop” *1
0001: Rozkaz “wstecz” / „stop” *2
0002: Prędkość nastawiona #1 (6-02)
0003: Prędkość nastawiona #2 (6-03)
0004: Prędkość nastaw. #3 (6-05) *3
0005: Pobudzenie
0006: Przyspieszanie / zwalnianie #2
0007: Styk A zatrzymania awaryjnego
0008: Zatrzymanie podstawowe
0009: Poszukiwanie prędkości
0010: Oszczędzanie energii
0011: Wybór sygnału sterowania
0012: Wybór komunikacji
0013: Przysp. / zwalnianie wyłączone
0014: Rozkaz „w górę”
0015: Rozkaz „w dół”
0016: Prędkość: urządz. podstaw. /
dodatkowe
0017: Wyłączenie funkcji PID
0018: Reset
0019: Zacisk wejścia enkodera
(zacisk S5)
0020: Zacisk sygnału sprz. zwrotnego
PID (zacisk S6)
0021: Wejście sygnału 1 wystero wania spoczynkowego AI2
(zacisk S6)
0022: Wejście sygnału 2 wystero wania spoczynkowego AI2
(zacisk S6)
0023: Wejście analogowe
(zacisk AIN)
0024: Aplikacja PLC
0025: Praca z trawersą
0026: Górne odchylenie dla pracy z
trawersą
0027: Dolne odchylenie dla pracy z
trawersą
0028: Wykrywanie źródła zasilania dla
funkcji odzysku energii KEB
0029: Styk B zatrzymania
awaryjnego *7

4-14

Nast.
fabr.

0000

0001

0002

0003

0004

0018

0023

Uwagi
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Kod
funkcji
5-07

Komunikat na
wyśw. LCD
(MFIT Scan Time)

Opis

Zakres / kod

Czas skanowania wejść
wielofunkcyjnych MFIT,
zaciski S1-S6 (ms x 4)

1-100

(Stop Sel by MFIT)

Tryb zatrzymania
włączony poprzez MFIT

5-09

(Step Up/Down
Fun)

Krok funkcji „góra” / „dół”
(Hz)
0,00 - 5,00

Uwagi:

Uwagi

5

0000: Gdy wejścia MFIT są zapro gramowane do sterowania
częstotliwością „góra” / „dół”,
nastawiona częstotliwość
pozostanie po przejściu
przetwornicy w stan
zatrzymania.
Funkcja „góra” / „dół” zostanie
wtedy wyłączona.
0001: Gdy wejścia MFIT są zapro gramowane do sterowania
częstotliwością „góra” / „dół”,
nastawiona częstotliwość
zostanie skasowana do zera,
gdy przetwornica przejdzie do
stanu zatrzymania.
0002: Gdy wejścia MFIT są zapro gramowane do sterowania
częstotliwością „góra” / „dół”,
nastawiona częstotliwość
pozostanie po przejściu
przetwornicy w stan
zatrzymania.
Funkcja „góra” / „dół”
pozostanie załączona.

5-08

Nast.
fabr.

0000

0,00

1. Aby włączyć tryb „praca” / ”stop”, ustawić parametr 1-01=0001.
2. Aby włączyć tryb „do przodu” / „wstecz”, ustawić parametr 1-01=0001.
3. Prędkość zadaną #3 uzyskuje się poprzez jednoczesne aktywowanie wejść S3 i S4.

Grupa 6: Pobudzenie i nastawianie częstotliwości zadanych MFIT z klawiatury panelu
operatorskiego
Kod
funkcji
6-00
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08

Komunikat na
wyśw. LCD
(Keypad Freq)
(Jog Freq)
(Preset Speed #1)
(Preset Speed #2)
(Preset Speed #3)
(Preset Speed #4)
(Preset Speed #5)
(Preset Speed #6)
(Preset Speed #7)

Opis
Częstotliwość z klawiatury (Hz)
Częstotliwość dla pobudzania (Hz)
Prędkość zadana #1 (Hz)
Prędkość zadana #2 (Hz)
Prędkość zadana #3 (Hz)
Prędkość zadana #4 (Hz)
Prędkość zadana #5 (Hz)
Prędkość zadana #6 (Hz)
Prędkość zadana #7 (Hz)

4-15

Zakres / kod
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0

Nast.
fabr.
5,00
2,00
5,00
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

Uwagi
*4
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
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Grupa 7. Działanie wejścia sygnału analogowego
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

Nast.
fabr.

Uwagi

7-00

(AIN Gain)

Wzmocnienie AIN (%)

0 - 200

100

*1

7-01

(AIN Offset)

Wysterowanie wstępne AIN (%)

0 - 100

0

*1

7-02

(AIN Bias)

Wybór polaryzacji wstępnej AIN

0000: Dodatnie
0001: Ujemne

0000

*1

7-03

(AIN Slope)

Nachylenie charakterystyki AIN

0000: Dodatnie
0001: Ujemne

0000

*1

7-04

(AIN Scan Time)

Czas weryfikacji sygnału na wej. AIN, AI2
( ms x 2)

1 - 100

50

7-05

(AI2 Gain)

Wzmocnienie AI2 (%) (S6)

0 - 200

100

Uwaga: Grupa 7 jest dostępna, gdy parametr 5-06 = 0023 (zaciski AIN = wejście analogowe).

4-16

*1
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Grupa 8. Działanie wielofunkcyjnych wyjść przekaźnikowych i sygnały wyjściowe
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

8-00

(AO Mode Sel)

Tryb pracy wyjścia
napięciowego
(0 - 10VDC, zacisk FM+)

8-01

(AO Gain)

Wzmocnienie wyjścia
analogowego (%)

0000: Częstotliwość wyjściowa
0001: Nastawa częstotliwości
0002: Napięcie wyjściowe
0003: Napięcie DC
0004: Prąd wyjściowy
0005: Sprz. zwrotne PID
0 - 200
0000: Praca
0001: Częstotl. osiagnięta,
docelowa (cz. nastawiona ±
wart. 8-05).
0002: Częstotl. nastawiona
(wart. 8-04 ± 8-05).
0003: Próg ogr. częstotl. (> 8-04 ) częstotl. osiągnięta.
0004: Próg ogr. częstotl. (< 8-04 ) częstotl. osiągnięta.
0005: Próg ograniczania momentu
0006: Błąd
0007: Auto restart
0008: Chwilowy zanik napięcia AC
0009: Tryb szybkiego zatrzymania
0010: Tryb zatrzym. inercyjnego
0011: Zabezp. przeciążeniowe
silnika
0012: Zabezp. przeciążeniowe
przetwornicy
0013: Utrata sygn. sprz. zwrotnego
PID
0014: Działanie PLC
0015: Włączenie zasilania *7

Nast.
fabr.

Uwagi

0000

*1

100

*1

8-02

(Relay R1 Sel)

Tryb pracy wyjścia
przekaźnikowego 1

8-03

(Relay R2 Sel)

Tryb pracy wyjścia
przekaźnikowego 2

8-04

(Freq Agree)

Częstotliwość osiągnięta
(Hz), patrz: 8-02 0001

0,00 - 650.0

0,00

*1

8-05

(Freq Agree width)

Pasmo częstotliwości
osiągniętych (±Hz)

0,00 - 30,00

0,00

*1

4-17

0006

0000
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Grupa 9. Tryby zabezpieczeń przetwornicy i obciążenia
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

9-00

(Trip ACC Sel)

Blokada zadziałania podczas
przyspieszania

9-01

(Trip ACC Level)

Poziom blokady zadziałania
podczas przyspieszania (%)

9-02

(Trip DEC Sel)

Blokada zadziałania podczas
zwalniania

9-03

(Trip DEC Level)

Poziom blokady zadziałania
podczas zwalniania (%)

9-04

(Trip RUN Sel)

Wybór blokady zadziałania
podczas pracy

9-05

(Trip RUN Level)

Poziom blokady zadziałania
podczas pracy (%)

9-06

(Dec Sel Trip
RUN)

Wybór czasu zwalniania przy
blokadzie zadziałania
- w trybie pracy

9-07

(Dec Time Trip
RUN)

Czas zwalniania przy blokadzie
zadziałania (sek)

9-08

(Motor OL1 Sel)

Tryb działania elektronicznego
zabezp. przeciążeniowego
silnika

9-09

(Motor Type)

Wybór typu silnika

4-18

0000: Włączenie blokady
zadziałania podczas
przyspieszania.
0001: Wyłączenie blokady
zadziałania podczas
przyspieszania.
50 - 300
0000: Włączenie blokady
zadziałania podczas
zwalniania.
0001: Wyłączenie blokady
zadziałania podczas
zwalniania.
50 - 300
0000: Włączenie blokady
zadziałania w trybie
pracy.
0001: Wyłączenie blokady
zadziałania w trybie
pracy.
50 - 300
0000: Czas zwalniania przy
blokadzie zadziałania
ustawiany w par. 3-03.
0001: Czas zwalniania przy
blokadzie zadziałania
ustawiany w par. 9-07.
0,1 - 3600

Nast.
fabr.
0000

200

0000

200
0000

200
0000

3,0

0000: Włączenie
elektronicznego zabezp.
0000
przeciążeniowego silnika.
0001: Wyłączenie
elektronicznego zabezp.
przeciążeniowego silnika.
0000: Elektroniczne zabezp.
silnika ustawione dla
silników nie przezna 0000
czonych do współpracy z
przetwornicą.
0001: Elektroniczne zabezp.
silnika ustawione dla
silników przeznaczonych
do współpracy z
przetwornicą.

Uwagi
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9-10

(Motor OL1 Curve)

Wybór charakterystyki
zabezp. przeciążeniowego
silnika

9-11

(Motor OL1 Operat)

Działanie po aktywowaniu
zabezpieczenia
przeciążeniowego

9-12

(Torq Det Sel)

Wybór działania zabezp.
momentowego

9-13

(Torq Det Operat)

Działanie po aktywowaniu
zabezpieczenia
momentowego

9-14

(Torq Det level)

9-15

(Torq Det Delay)

Poziom graniczny dla
zabezpieczenia
momentowego (%)
Opóźnienie zadziałania
zabezpieczenia
momentowego (sek)

4-19

0000: Stały moment: OL=103%
(150% przez 1 min.)
0001: Zmienny moment:
OL=113%
(123% przez 1 min.)
0000: Aktywowanie zwalniania
inercyjnego po
zadziałaniu zabezp.
0001: Przetwornica nie zadziała
przy aktywowaniu
zabezpieczenia
przeciążeniowego (OL1).
0000: Wyłączenie zabezp.
momentowego.
0001: Włączenie zabezp.
momentowego tylko przy
częstotliwości równej
częstotl. zadanej.
0002: Włączenie zabezp.
momentowego tylko
podczas trybu pracy
przetwornicy.
0000: Przetwornica kontynuuje
pracę po aktywowaniu
zabezp. momentowego.
0001: Zatrzymanie inercyjne po
zadziałaniu zabezp.
momentowego.

0000

0000

0000

0000

30 - 200

160

0,0 - 25,0

0,1
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Grupa 10. Tryb pracy „napięcie / częstotliwość” (V / F)
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

Nast.
fabr.

Uwagi

10-0

(V/F Selection)

Wzory działania V / F

0 - 18

0/9

*4 *6

10-1

(Torque Boost)

Modyfikacja charakterystyki V/F
( wzmocnienie momentu) (%)

0 - 30,0

0,0

*1 *6

10-2

(Motor noLoad Amp)

Prąd jałowy silnika (A ac)

----

10-3

(Motor rated Slip)

Kompensacja poślizgu silnika (%)

0,0 - 100,0

0,0

10-4

(Max frequency)

Częstotliwość maks. (Hz)

50,00 - 650,00

50,00 / *4 *6
60,00

10-5

(Max Voltage)

Napięcie przy częstotliwości maks.,
współczynnik (%)

0,0 - 100,0

100,0

*6

10-6

(Mid frequency)

Częstotliwość środkowa (Hz)

0,10 - 650,00

2,50 /
3,00

*4 *6

10-7

(Mid voltage)

Napięcie przy częstotliwości środkowej,
współczynnik (%)

0,0 - 100,0

7,5

*6

10-8

(Min frequency)

Częstotliwość min. (Hz)

0,10 - 650,00

0,50

*6

10-9

(Min Voltage)

Napięcie przy częstotliwości min.,
współczynnik (%)

0,0 - 100,0

7,5

*6

4-20

*5 *6
*1 *6
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Grupa 11. Tryb działania PID
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod
0000: Wyłączone
0001: Reg. na bazie odchyłki D
0002: Reg. na bazie odchyłki D ze
sprz. zwrotnym.
0003: Reg. na bazie odchyłki D - charakterystyka odwrotna.
0004: Reg. D ze sprz. zwrotnym - charakterystyka odwrotna.
0005: Rozkaz częstotliwości + reg.
na bazie odchyłki D.
0006: Rozkaz częstotliwości + reg.
na bazie odchyłki D ze sprz.
zwrotnym.
0007: Rozkaz częstotliwości + reg.
na bazie odchyłki D, charakterystyka odwrotna.
0008: Rozkaz częstotliwości + reg.
na bazie odchyłki D ze sprz.
zwrotnym - charakterystyka
odwrotna.

Nast.
fabr.

Uwagi

11-0

(PID Mode Sel)

Wybór trybu działania
regulacji PID

11-1

(Feedback Gain)

Wzmocnienie sprz.
zwrotnego (%)

0,00 - 10,00

1,00

*1

11-2

(PID Gain)

Wzmocnienie członu
proporcjonalnego (%)

0,0 - 10,0

1,0

*1

11-3

(PID I Time)

Stała czasowa
całkowania

0,0 - 100,0

10,0

*1

11-4

(PID D Time)

Stała czasowa
różniczkowania

0,00 - 10,00

0,00

*1

11-5

(PID Offset)

Przesunięcie PID

0000: Dodatnie
0001: Ujemne

0000

*1

11-6

(PID Offset Adj)

0 - 109

0

*1

11-7

(Output Filter T)

Nastawianie
przesunięcia PID
Stała czasowa filtracji
sygnału wyjściowego
(sek)

0,0 - 2,5

0,0

*1

0000

Grupa 12. Ograniczenia i tryby awaryjne PID
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

12-00

(Fb Los Det Sel)

12-1

(Fb Los Det Lvl)

Opis

Zakres / kod

Tryb detekcji braku
sygnału sprz. zwrotnego

Poziom granicz. detekcji
braku sygnału sprz.
zwrotnego (%)

4-21

0000: Wyłączone
0001: Włączone - przetwornica
kontynuuje pracę po utracie
sygnału.
0002: Włączone - przetwornica
zatrzymuje pracę po utracie
sygnału.
0 - 100

Nast.
fabr.
0000

0

Uwagi
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Opóźnienie detekcji
braku sygnału sprz.
zwrotnego (sek).

12-2

(Fb Los Det time)

12-3

(PID I Limit)

12-4

(I Time value Sel)

12-5

(I Error Margin)

12-6

(PID Common
Source)

Rodzaj sygnału sprzęż.
zwrotnego PID.

12-7

(Sleep Level)

Poziom zadziałania
funkcji “usypiania”.

0,00 - 650,00

0,0

*7

12-8

(Sleep Delay Time)

Czas opóźnienia funkcji
“usypiania”.

0,0 - 25,5

0,0

*7

Stała czasowa
całkowania (%).
Czas do skasowania
stałej całkowania do
zera, gdy sygnał
sprzężenia zwrotnego
zrówna się z sygnałem
zadanym.
Dopuszczalny margines
błędu całkowania
w % „jednostki”
(„jednostka” = 1/8192).

0,0 - 25,5

1,0

0 - 109

100

0000: Wyłączone
0001: 1 sekunda
0030: 30 sekund

0000

0 - 100

0

*1

0000: 0 - 10V
0000
0001: 4 - 20 mA

Grupa 13. Komunikacja cyfrowa
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

13-0

(Serial Comm Adr)

Przyznany adres
komunikacyjny stacji

13-1

(Serial Baud Rate)

Nastawa prędkości
transmisji (bps)

13-2

(Comm Stop Bit)

Wybór liczby bitów stopu

1 - 254
0000: 4800
0001: 9600
0002: 19200
0003: 38400
0000: 1 bit stopu
0001: 2 bity stopu
0000: Bez kontroli parzystości
0001: Parzyste
0002: Nieparzyste
0000: 8 bitów danych

13-3

(Comm Parity Sel)

13-4

(Comm Data Format) Wybór formatu danych

Wybór liczby bitów
parzystości

Nast.
fabr.

Uwagi

1

*2 *3

0003

*2 *3

0000

*2 *3

0000

*2 *3

0000

*2 *3

0001: 7 bitów danych

Grupa 14. Parametry autotuningu silnika
Kod
funkcji
14-0
14-1
14-2
14-3
14-4

Komunikat na
wyśw. LCD
(Stator Resisor)
(Rotor Resistor)
(Equi Inductance)
(Magnet Current)
(Ferrite Loss)

Opis
Rezystancja stojana (Ω)
Rezystancja wirnika (Ω)
Indukcyjność równoważna (mH)
Prąd magnesowania (A ac)
Konduktancja strat w żelazie (gm)

4-22

Zakres / kod
----------------

Nast.
fabr.

Uwagi
*3 *5
*3 *5
*3 *5
*3 *5
*3 *5
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Grupa 15. Status przetwornicy i reset funkcji
Kod
funkcji

Komunikat na
wyśw. LCD

Opis

Zakres / kod

Nast.
fabr.

Uwagi

15-0

(Drive Model)

Kod wielkości
przetwornicy

Patrz: strona 4-55

15-1

(Software Version)

Wersja oprogramowania

----

----

*3

15-2

(Fault Log)

Zapis błędów
(ostatnie 3 błędy)

Patrz: strona 4-55

----

*3

15-3

(Elapsed Hours)

Zsumowane godziny
pracy (h)

0 - 9999

----

*3

15-4

(Elapsed Hr*10000)

Zsumowane godziny
pracy (h x 10 000)

0 - 27

----

*3

15-5

(Elapsed Time Sel)

Wybór czasu do
zliczania

15-6

(Reset Parameter)

Kasowanie parametrów
przetwornicy do
nastawień fabrycznych

Uwagi:

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

*3

0000: Czas obecności zasilania
0000
0001: Czas pracy urządzenia
1110: Skasować i ustawić parametry
dla silnika 50 Hz
0000
1111: Skasować i ustawić parametry
dla silnika 60 Hz
1112: Skasować program PLC

*3
*4

Może być modyfikowany podczas pracy.
Nie może być modyfikowany podczas trwania komunikacji cyfrowej.
Nie zmienia się podczas kasowania do nastawień fabrycznych.
Parametr związany z nastawieniem fabrycznym.
Parametr będzie zmieniony przy zmianie modelu ( patrz: opis w Dodatku 1).
Dostępny tylko w trybie sterowania V / F.
Tylko dla wersji oprogramowania 1.6 i wyższych.

4-23
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4.4 Opis funkcji parametrów

Grupa parametrów 0 - Tryb pracy przetwornicy
0-00

Rodzaj sterowania
0000:
Sterowanie wektorowe (tryb ogólny)
0001:
Sterowanie wektorowe (tryb VT)
0002:
Sterowanie V / F

Aby wybrać najdogodniejszy sposób sterowania wektorowego lub V / F - odpowiedni dla charakterystyki
obciążenia należy uwzględnić poniższe zalecenia:
1. Sterowanie wektorowe (ogólne) jest zalecane dla sterowania obciążeniami typowymi oraz
o szybkozmiennym momencie.
2. Sterowanie VT jest odpowiednie dla pomp i dmuchaw oraz obciążeń HVAC. Prąd magnesowania silnika
zmienia się wraz z momentem, co zmniejsza prąd obciążenia i oszczędza energię.
3. Przy wyborze sterowania V / F prosimy o zaprogramowanie parametrów grupy 10 odpowiednio
do występującego obciążenia.
0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06

Napięcie znamionowe silnika (Vac)
Prąd znamionowy silnika (A)
Moc znamionowa silnika (kW)
Prędkość znam. silnika (obr. / min.)
Częstotliwość znamionowa silnika (Hz)
Parametry autotuningu silnika
0000:
Wyłączone
0001:
Włączone

W przypadku zmiany silnika, przy ustawionym sterowaniu wektorowym konieczne jest ponowne wprowadzenie
danych z tabliczki znamionowej i autotuning.
Autotuning: Najpierw przy wyłączonym zasilaniu silnika wprowadzić dane 0-01 do 0-05 z tabliczki znamionowej.
Następnie ustawić parametr 0-06 = 0001 i wykonać autotuning - zasilanie silnika włączy się. Po całkowitym
zakończeniu autotuningu zasilanie silnika wyłączy się. Wykryte parametry silnika zostaną automatycznie wpisane
do parametrów programowych w grupie 14.

1.
2.
3.

4.
0-07

Autotuning parametrów silnika jest autotuningiem stacjonarnym. Podczas autotuningu silnik może się nie
obracać a na wyświetlaczu pojawi się komunikat -AT-.
Podczas autotuningu sygnały sterowania nie są uwzględniane.
Przed włączeniem autotuningu potwierdzić czy silnik nie jest zasilany.
Autotuning parametrów silnika jest dostępny tylko w trybie sterowania wektorowego (0-00 = 0000 lub 000 = 0001).
Napięcie linii zasilającej AC ( V ac )
Seria 220V:
170,0 - 264,0
Seria 440V:
323,0 - 528,0

Aby umożliwić upewnienie się co do poziomu napięcia zasilania, prosimy wprowadzić rzeczywistą wartość
napięcia zasilania na obiekcie.
0-08

Wybór języka
0000:
Angielski
0001:
Niemiecki
0002:
Francuski
0003:
Włoski
0004:
Hiszpański
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Grupa parametrów 1 - Tryby sterowania start / stop i częstotliwości
1-00

Wybór źródła rozkazu pracy
0000:
Klawiatura
0001:
Zaciski sterowania zewnętrznego
0002:
Sterowanie poprzez komunikację cyfrową
0003:
Wbudowana funkcja PLC

1) Gdy 1-00 = 0000, przetwornica jest sterowana z klawiatury.
2) Gdy 1-00 = 0001, przetwornica jest sterowana z zacisków sterowania zewnętrznego, ale klawisz
stopu awaryjnego jest aktywny (patrz: opis 1-03).
Uwaga: Gdy 1-00 = 0001, prosimy zapoznać się szczegółowo z parametrami grupy 2-00 do 2-03,
aby zapewnić bezpieczeństwo osób i maszyny.
3) Gdy 1-00 = 0002, przetwornica jest sterowana poprzez komunikację cyfrową.
4) Gdy 1-00 = 0003, przetwornica jest sterowana za pomocą wbudowanej funkcji PLC.
1-01

Rodzaje pracy dla sterowania z zacisków ster. zewnętrznego
0000:
Do przodu / stop - wstecz / stop
0001:
Praca / stop - do przodu / wstecz
0002:
Sterowanie 3-przewodowe praca / stop

1) Gdy rozkaz 1-00 = 0001 (zaciski ster. zewnętrznego), ważny jest par. 1-01.
2) Gdy rozkaz 1-00 = 0001, klawisz stopu awaryjnego jest aktywny (patrz: opis 1-03).
3) Jednoczesne przyciśnięcie „do przodu” i „wstecz” jest traktowane jako rozkaz stop.
Gdy 1-01 = 0000, tryb sterowania przedstawia się następująco:
(1) Sygnał wejściowy w układzie NPN

(2) Sygnał wejściowy w układzie PNP

Gdy 1-01 = 0001, tryb sterowania przedstawia się następująco:
(1) Sygnał wejściowy w układzie NPN.

(2) Sygnał wejściowy w układzie PNP.
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Gdy 1-01 = 0002, tryb sterowania przedstawia się następująco:
(1) Sygnał wejściowy w układzie NPN

(2) Sygnał wejściowy w układzie PNP

! Uwaga:
Przy wyborze sterowania 3-przewodowego zacisk S3 nie jest kontrolowany przez par. 5-02.

! Uwaga:

Przy wyborze 1-02 = 0001 rozkaz „wstecz” jest niedostępny.

1-02

Zakaz pracy „wstecz”
0000:
Załączenie rozkazu „wstecz”
0001:
Wyłączenie rozkazu „wstecz”
Gdy 1-02 = 0001, rozkaz „wstecz” jest nieważny.
1-03

Przycisk STOP na klawiaturze
0000:
Załączenie przycisku STOP.
0001:
Wyłączenie przycisku STOP.
Gdy 1-03 =0000, przycisk STOP na klawiaturze jest aktywny.
1-04

Wybór metody startu
0000:
Start normalny
0001:
Włączenie poszukiwania prędkości
1) Gdy 1-04 = 0000, przy starcie przetwornica przyspiesza od zera do częstotliwości docelowej w
zadanym czasie.
2) Gdy 1-04 = 0001, przetwornica przyspiesza od stwierdzonej prędkości silnika do prędkości
docelowej.
1-05
Wybór metody zatrzymania
0000:
Kontrolowane zatrzymanie do zera z hamowaniem DC (szybki stop)
0001:
Zatrzymanie swobodne (inercyjne)
1) Gdy 1-05 = 0000, po otrzymaniu rozkazu Stop przetwornica będzie zwalniać aż do 0 Hz w zadanym
czasie.
2) Gdy 1-05 = 0001, po otrzymaniu rozkazu Stop przetwornica wyłączy zasilanie silnika a silnik
zatrzyma się inercyjnie.
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1-06

Wybór źródła rozkazu częstotliwości
0000:
Nastawianie z klawiatury
0001:
Potencjometr na klawiaturze
0002:
Zewnętrzny sygnał analogowy lub potencjometr zewnętrzny
0003:
Sterowanie „góra” / „dół” poprzez zaciski wielofunkcyjne MFIT
0004:
Nastawianie poprzez komunikację cyfrową

1) Gdy 1-06 = 0001, ponieważ jeden z parametrów grupy 5-00 do 5-06 jest ustawiony na 16 oraz
wejście wielofunkcyjne jest wyłączone, nastawianie częstotliwości odbywa się gałką potencjometru
zlokalizowanego na klawiaturze panelu operatorskiego.
Po włączeniu wejścia wielofunkcyjnego częstotliwość jest nastawiana sygnałem analogowym
(sterowanie zewnętrzne) na zaciskach TM2.
2) Gdy 1-06 = 0002, ponieważ jeden z parametrów grupy 5-00 do 5-06 jest ustawiony na 16 oraz
wejście wielofunkcyjne jest wyłączone, nastawianie częstotliwości odbywa się sygnałem
analogowym (sterowanie zasadnicze) na zaciskach TM2.
Po włączeniu wejścia wielofunkcyjnego częstotliwość jest nastawiana potencjometrem
zewnętrznym (sterowanie zewnętrzne).
3) Prosimy zapoznać się z opisem grupy parametrów 5-00 do 5-06 (zaciski wejść wielofunkcyjnych)
dla funkcji „góra / dół”.
4) Priorytet odczytywania częstotliwości:
regulacji PLC> sterowania z trawersą > pobudzenia > prędkości zadanej > klawiszy !" na
klawiaturze lub sterowania „góra / dół” albo komunikacji cyfrowej.
1-07

Działanie przycisków !" na klawiaturze
0000:
Należy nacisnąć ENTER po zmianie częstotliwości przyciskami !"
0001:
Bezpośrednia zmiana częstotliwości przyciskami !"
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Grupa parametrów 2 - tryby restartu ręcznego / automatycznego
2-00

2-01

Chwilowy zanik napięcia i restart
0000:
Restart po chwilowym zaniku napięcia wyłączony
0001:
Restart po chwilowym zaniku napięcia załączony
0002:
Restart po chwilowym zaniku napięcia załączony podczas działania CPU
Czas dobiegania po zaniku napięcia (sek): 0,00 - 2,0

1) Jeżeli włączenie innego obciążenia w systemie zasilania spowoduje obniżenie napięcia zasilania
poniżej dopuszczalnego poziomu, przetwornica przejdzie natychmiast do stanu zatrzymania. Jeśli
zasilanie powróci w czasie nastawionym w par. 2-01, nastąpi uruchomienie na obrotach
z poszukiwaniem prędkości od wartości jak podczas wyłączenia albo przetwornica wyłączy się
z komunikatem LV-C na wyświetlaczu.
2) Dopuszczalny czas przerwy zasilania jest różny dla różnych modeli. Zakres: 1 - 2 sek.
3) Gdy par. 2-00 = 0000, po zaniku zasilania przetwornica nie uruchomi się.
4) Gdy par. 2-00 = 0001, po zaniku zasilania krótszym niż czas nastawiony w 2-01, przetwornica
wykona start na obrotach w 0,5 sek od powrotu zasilania. Ilość startów - nieograniczona.
5) Gdy par. 2-00 = 0002, po dłuższym zaniku zasilania - o ile napięcie zasilania CPU jeszcze nie
zanikło - przetwornica wykona restart zgodnie z 1-00 i 2-04 oraz stanem przełączników
zewnętrznych.

! Uwaga:
2-02
2-03

Gdy par. 1-00 = 0001, 2-04 = 0000, 2-00 = 0001 lub 0002, po zaniku zasilania na
dłuższy czas należy wyłączyć zasilanie oraz wyłączniki sterujące, aby uniknąć
wypadku lub uszkodzenia maszyny po powrocie zasilania.

Czas opóźnienia restartu automatycznego: 0 do 800,0 sek
Liczba prób restartu automatycznego: 0 do 10 razy

1) Gdy 2-03 = 0, po zdarzeniu przetwornica nie uruchomi się.
2) Gdy 2-03>0, 2-02=0:
przetwornica wykona start na obrotach w 0,5 sek od momentu powrotu zasilania. Silnik będzie się
obracał inercyjnie a następnie przyspieszy lub zwolni od częstotliwości osiągniętej do
częstotliwości docelowej.
3) Gdy 2-03>0, 2-02>0:
po zaniku zasilania przetwornica zatrzyma się na okres czasu ustalony w par. 2-02 a następnie
wykona start na obrotach do zadanej prędkości docelowej.
4) Ponieważ przetwornica jest nastawiona na zwalnianie lub hamowanie DC, nie wykona restartu
automatycznego.
2-04

Metoda startu
0000:
Załączenie poszukiwania prędkości
0001:
Start normalny

1) Gdy 2-04 = 0000, przetwornica wykryje prędkość silnika i przyspieszy do zadanej prędkości
docelowej ponieważ poszukiwanie prędkości jest włączone.
2) Gdy 2-04 = 0001, przetwornica będzie przyspieszać od zera do nastawionej prędkości docelowej.
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2-05

Start przy włączeniu zasilania
0000:
Załączenie startu bezpośredniego przy włączeniu zasilania
0001:
Wyłączenie startu bezpośredniego przy włączeniu zasilania

1) Gdy par. 2-05 = 0000, a przetwornica jest sterowana z zacisków sterowania zewnętrznego
(1-00 = 0001) - jeśli przełącznik pracy jest włączony i napięcie zostanie podane - przetwornica
wykona start automatyczny. Aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia maszyny, w przypadku zaniku
napięcia zaleca się wyłączenie wyłącznika głównego oraz wyłączenie przełącznika pracy.
2) Gdy par. 2-05 = 0001, a przetwornica jest sterowana z zacisków sterowania zewnętrznego
(1-00 = 0001) - jeśli przełącznik pracy jest włączony - po podaniu napięcia zasilania przetwornica
nie wykona startu automatycznego i pojawi się komunikat STP1. Należy wtedy wyłączyć
przełącznik pracy i włączyć go ponownie.
2-06
Opóźnienie załączenia (sek):
0 - 300,0
Po podaniu napięcia zasilania, przetwornica uruchomi się z opóźnieniem wprowadzonym w
parametrze 2-06.
2-07

Tryb resetu
0000:
Załączenie resetu możliwe tylko przy wyłączonym rozkazie startu
0001:
Załączenie resetu możliwe przy załączonym lub wyłączonym rozkazie
startu
Gdy par. 2-07 = 0000, a przetwornica wykryje zanik napięcia, należy wyłączyć przełącznik pracy dla
wykonania resetu, w przeciwnym razie przetwornica nie uruchomi się.
2-08
Czas zwalniania dla funkcji odzysku energii (KEB): 0,00 - 25,00 sek
Gdy par. 2-08 = 0000 funkcja odzysku energii (KEB) jest wyłączona.
Gdy par. 2-08 = 0001 funkcja odzysku energii (KEB) jest załączona.
Przykład: System 220V

! Uwaga:
1. Gdy 2-08 ≠ 0, a restart po chwilowym zaniku
zasilania jest wyłączony, przetwornica wykona
funkcję KEB.
2. Przy zaniku zasilania CPU zmierzy napięcie DC.
Funkcja KEB zostanie wykonana, gdy napięcie
DC będzie niższe od 190V (dla systemu 220V)
lub 380V (dla systemu 440V).
3. Przy włączonej funkcji KEB przetwornica
zwalnia do zera jak w 2-08 a następnie
zatrzyma się.
4. Gdy napięcie zasilania powróci podczas
wykonywania funkcji KEB, przetwornica
przyspieszy do częstotliwości pierwotnej.
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Grupa parametrów 3 - parametry pracy
3-00
3-01

Górna granica częstotliwości (Hz)
Dolna granica częstotliwości (Hz)

! Uwaga:
3-02
3-03
3-04
3-05
3-06
3-07
3-08
3-09

0,01 - 650,0
0,01 - 650,0

Gdy 3-01 = 0Hz, a rozkaz częstotliwości jest 0 Hz, przetwornica zwalnia do zera.
Gdy 3-01 > 0Hz, a rozkaz częstotliwości jest < 3-01, przetwornica wyda na wyjściu
częstotliwość nastawioną w 3-01.

Czas przyspieszania #1 (sek):
0,1 - 3600,0
Czas zwalniania #1 (sek):
0,1 - 3600,0
Krzywa S dla pierwszego stopnia przyspieszania (sek):
Krzywa S dla drugiego stopnia przyspieszania (sek):
Czas przyspieszania #2 (sek):
0,1 - 3600,0
Czas zwalniania #2 (sek):
0,1 - 3600,0
Czas przyspieszania przy pobudzeniu (sek): 0,1 - 25,5
Czas zwalniania przy pobudzeniu (sek):
0,1 - 25,5

0,0 - 4,0
0,0 - 4,0

1) Wzór do obliczania czasu przyspieszania i zwalniania; mianownik jest związany z częstotliwością
znamionową silnika:
czas przyspieszania = [3-02] (lub [3-06]) x nastawiona częstotliwość / [ 0-05 ],
czas zwalniania
= [3-03] (lub [3-07]) x nastawiona częstotliwość / [ 0-05 ].
2) Gdy par. 5-00 - 5-06 są ustawione na 06 (drugi czas przyspieszania / zwalniania), pierwsza lub
druga krzywa S przyspieszania / zwalniania będą ustawiane poprzez włączenie wejścia sterowania
zewnętrznego.
3) Gdy par. 5-00 - 5-06 są ustawione na 06 (pobudzanie), pobudzanie jest kontrolowane poprzez
zaciski sterowania zewnętrznego. Działanie przyspieszania / zwalniania będzie określone czasem
przyspieszania / zwalniania przy pobudzeniu 3-08, 3-09.
4) Gdy par. 5-00 - 5-06 są ustawione na 05 (pobudzanie) i 06 (przełączanie czasów przyspieszania /
zwalniania), warunki dla zmiany czasu przyspieszania / zwalniania poprzez zaciski sterowania
zewnętrznego podano poniższej tabeli:
Funkcja
Wartość zadana
Rozkaz pobudzenia:
5-00 - 5-05 = 05
Przełączanie czasów
przysp./ zwalniania:
5-00 - 5-05 = 04

Czas przysp. / zwaln. 1
Czas przysp. / zwaln. 2
(3-02 / 3-03)
(3-06 / 3-07)
Częstotl. wyjściową
Częstotl. wyjściową
określa par. 1-06
określa par. 1-06

Czas przysp. / zwaln. dla
pobudzenia (3-08 / 3-09)
Praca przy częstotl.
pobudzenia jak w 6-01

Wył.

Wył.

Zał.

Wył.

Zał.

Wył.
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5) Gdy czas krzywej S (3-04 / 3-05) jest nastawiony na 0, krzywa S nie jest użyteczna wykres przyspieszania i zwalniania jest linią prostą.
6) Gdy czas krzywej S (3-04 / 3-05) jest > 0, przyspieszanie i zwalnianie odbywa się jak na wykresie
poniżej.
7) Niezależnie od okresu zabezpieczenia przed utknięciem wirnika rzeczywisty czas przyspieszania /
zwalniania = nastawiony czas przyspieszania / zwalniania + czas krzywej S.
Przykład: czas przyspieszania = [3-03] + [3-04].
8) Podczas operacji przyspieszania / zwalniania może wystąpić stały błąd przy przełączaniu
przyspieszanie / zwalnianie. Aby uzyskać wymagany czas przyspieszania / zwalniania
w tym procesie, należy odpowiednio nastawić czas krzywej S.

3-10
3-11
3-12

Częstotliwość rozpoczęcia hamowania DC (Hz): 0,1 - 10,0
Poziom prądu hamowania DC (%): 0,0 - 300,0
Czas hamowania DC (sek): 0,0 - 25,5

Parametry 3-12 / 3-10 to czas hamowania i częstotliwość rozpoczęcia hamowania DC - jak pokazano
na wykresie poniżej.

3-13
3-14
3-15
3-16

Częstotliwość omijana #1 (Hz): 0,0 - 650,0
Częstotliwość omijana #2 (Hz): 0,0 - 650,0
Częstotliwość omijana #3 (Hz): 0,0 - 650,0
Pasmo omijanych częstotliwości (±Hz): 0,00 - 30,00

Przykład: Gdy par. 3-13 jest ustawiony na 10,0 Hz, 3-14 na 20,0 Hz, 3-15 na 30,0 Hz, 3-16 na 2,0 Hz:
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3-17

Blokada dostępu d o parametrów
0000:
Włączenie wszystkich funkcji
0001:
Parametry 6-00 do 6-08 nie mogą być zmieniane
0003:
Wszystkie funkcje za wyjątkiem 6-00do 6-08 nie mogą być zmieniane
0004:
Wyłączenie wszystkich funkcji

3-18

Blok kopiowania
0000:
Wyłączony
0001:
Z przetwornicy do bloku kopiowania
0002:
Z bloku kopiowania do przetwornicy
0003:
Sprawdź

1)
2)
3)
4)

Par. 3-18 = 0000:
Par. 3-18 = 0001:
Par. 3-18 = 0002:
Par. 3-18 = 0003:

! Uwaga:
3-19

1)
2)
3)
4)

Kopiowanie funkcji jest możliwe w modelach o tej samej wielkości.

Sterowanie wentylatorem
0000:
Praca automatyczna (zależnie od temperatury)
0001:
Praca wentylatora tylko podczas pracy przetwornicy
0002:
Zawsze włączony
0003:
Zawsze wyłączony

Par. 3-19 = 0000:
Par. 3-19 = 0001:
Par. 3-19 = 0002:
Par. 3-19 = 0003:

3-20
3-21

Przetwornica nie może kopiować parametrów.
Kopiowanie parametrów przetwornicy do modułu.
Kopiowanie parametrów modułu do przetwornicy.
Kopiowanie parametrów do modułu lub do przetwornicy w celu ich weryfikacji.

Wentylator włącza się gdy temperatura wzrośnie i pracuje aż do jej obniżenia.
Wentylator pracuje gdy przetwornica pracuje.
Wentylator jest zawsze włączony, niezależnie od działania przetwornicy.
Wentylator jest zawsze wyłączony, niezależnie od działania przetwornicy.

Tryb oszczędzania energii
0000:
Wyłączony
0001:
Sterowany z zacisków wielofunkc. MFIT przy nastawionej częstotliwości
Wzmocnienie dla funkcji oszczędzania energii (%): 0 - 100

1) W przypadku sterowania obciążeniami o dużej bezwładności jak pompy i dmuchawy,
wymagającymi dużego momentu rozruchowego, podczas pracy ustalonej zapotrzebowanie na
moment nie jest tak duże. W konsekwencji obniżenie napięcia wyjściowego poprzez włączenie
funkcji 3-20 daje oszczędność energii.
2) Par. 5-00 do 5-06 (wejścia wielofunkcyjne MFIT) należy ustawić na 10 - oszczędzanie energii.
3) Gdy par. 3-20 = 0001, a wejście wielofunkcyjne jest ustawione na 10 - oszczędzanie energii, przy
włączeniu sygnału zacisków MFIT napięcie wyjściowe będzie stopniowo spadać do nastawionej
wartości pierwotnej x [3-21] . Gdy sygnał zostanie wyłączony - napięcie będzie wzrastać do
wartości pierwotnej.

! Uwaga:
1. Zmniejszanie i zwiększanie prędkości zmiany napięcia dla oszczędzania energii są takie same jak
dla poszukiwania prędkości.
2. Tryb oszczędzania energii jest dostępny tylko w trybie sterowania V / F (par. 0-00 = 0002).
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3-22

Częstotliwość nośna (kHz):

2 - 16

3-22

Częstotliwość 3-22 Częstotliwość 3-22 Częstotliwość 3-22 Częstotliwość
nośna kHz
nośna kHz
nośna kHz
nośna kHz
2
2
6
6
10
10
14
14
3
3
7
7
11
11
15
15
4
4
8
8
12
12
16
16
5
5
9
9
13
13
! Uwaga:
Pomimo że przetwornica jest wyposażona w funkcję „miękkiego brzmienia”, zewnętrzne urządzenia
elektroniczne mogą być zakłócane, a co więcej, silnik może wpadać w drgania na skutek ostrego
przerywania fali wysokiej częstotliwości. Dlatego regulacja częstotliwości nośnej może się okazać
niezbędna.
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29

Częstotl. środkowa (CF) dla pracy z trawersą (%): 2-16
Amplituda (A) trawersy (%): 0,1 - 20,0
Spadek (D) amplitudy trawersy (%): 0,0 - 50,0
Czas przyspieszania (AT) dla trawersy (sek): 0,5 - 60,0
Czas zwalniania (DT) dla trawersy (sek): 0,5 - 60,0
Dewiacja górna (X) trawersy odchylonej (%): 0,0 - 20,0
Dewiacja dolna (Y) trawersy odchylonej (%): 0,0 - 20,0

Praca z trawersą jest definiowana jako dodawanie fali trójkątnej do przebiegu częstotliwości
podstawowej na wyjściu przetwornicy, z zadanym czasem przyspieszenia i zwalniania. Działanie takie
pokazano na wykresie poniżej.
3-23: Częstotl. środk. dla pracy z trawersą (%)
3-24: Amplituda (%)
3-25: Spadek amplitudy trawersy (%)
3-26: Czas przyspieszania (sek)
3-27: Czas zwalniania (sek)
3-28: Dewiacja górna trawersy odchylonej (X)
3-29: Dewiacja dolna trawersy odchylonej (Y)

1) Praca z trawersą jest dostępna, gdy zaciski wejść wielofunkcyjnych (5-00 - 5-05 = 0025) są
włączone dla takiej funkcji. Gdy przetwornica pracuje, gotowość funkcji pracy z trawersą jest
osiągnięta od chwili zrównania częstotliwości wyjściowej z częstotliwością środkową trawersy
(3-23). Podczas przyspieszania do wartości częstotliwości środkowej, czas przyspieszania jest
równy czasowi nastawionemu (3-02 / 3-06). Gdy praca z trawersą jest wyłączona lub przetwornica
jest wyłączona, czas zwalniania jest równy czasowi nastawionemu (3-03 / 3-07). Jednak podczas
pracy z trawersą przetwornica będzie przyspieszać i zwalniać w czasach określonych dla trawersy
(3-36 i 3-27). Działanie takie pokazano na wykresie:
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2) Podczas pracy z trawersą, częstotliwość środkowa może być kontrolowana poprzez wejścia
wielofunkcyjne. Jednakże dewiacja górna X i dolna Y nie mogą być wstawiane w tym samym czasie.
Jeśli zostaną wstawione w tym samym czasie, przetwornica przyjmie pierwotną wartość częstotliwości
środkowej. Działanie takie przedstawiono na wykresie poniżej:

3) Zabezpieczenie przed utknięciem wirnika jest nieczynne podczas przyspieszania i zwalniania z
trawersą, ale jest czynne podczas pierwszego przyspieszania, gdy częstotliwość jeszcze nie
osiągnęła wartości częstotliwości środkowej trawersy a funkcja pracy z trawersą jest jeszcze
wyłączona, a także podczas zwalniania - po otrzymaniu rozkazu „stop”.
4) Zakres częstotliwości dla pracy z trawersą jest ograniczony wartościami granicy górnej i dolnej.
Jeśli suma [częstotliwość środkowa + amplituda] ma wartość większą od wartości granicy górnej,
przyjęta zostanie częstotliwość równa granicy górnej. Analogicznie jeśli różnica [częstotliwość
środkowa - amplituda] jest mniejsza od granicy dolnej, przyjęta zostanie częstotliwość równa
granicy dolnej.
5) Podczas pracy z trawersą wszystkie wartości zadane jak np. częstotliwość środkowa, amplituda,
opadanie amplitudy, czas przyspieszania, czas zwalniania, górna i dolna granica dla trawersy
mogą być modyfikowane. Za wyjątkiem czasu przyspieszania i zwalniania dla trawersy wartości
zmodyfikowane mają priorytet przed wartościami pierwotnymi.
6) Zabezpieczenie przed utknięciem wirnika jest niedostępne podczas przyspieszania i zwalniania z
trawersą. Dlatego podczas projektowania należy rozważyć zgodność wartości obciążenia
systemowego z obciążalnością przetwornicy.
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Grupa parametrów 4 - tryb pracy wyświetlacza cyfrowego
4-00

Wskazanie prądu silnika
0000:
Wyłączenie wskazania prądu silnika
0001:
Włączenie wskazania prądu silnika

4-01

Wskazanie napięcia silnika
0000:
Wyłączenie wskazania napięcia silnika
0001:
Włączenie wskazania napięcia silnika

4-02

Wskazanie napięcia szyny DC
0000:
Wyłączenie wskazania napięcia szyny DC
0001:
Włączenie wskazania napięcia szyny DC

4-03

Wskazanie statusu wewnętrznego sterownika PLC
0000:
Wyłączenie wskazania statusu wewnętrznego sterownika PLC
0001:
Włączenie wskazania statusu wewnętrznego sterownika PLC

Funkcja jest dostępna tylko dla panelu operatorskiego z wyświetlaczem LCD.
4-04

Jednostki użytkownika (prędkość liniowa). Wartość: 0 - 9999

Wprowadzona maks. wartość wielkości użytkownika (np. prędkości liniowej) odnosi się do
częstotliwości znamionowej silnika.
Przykład:
Maks. prędkość liniowa odpowiada częstotliwości znamionowej silnika 60 Hz. Przy częstotliwości
wyjściowej równej 30 Hz wyświetlacz pokaże wartość 900.
4-05

Tryb wyświetlania jednostek użytkownika (prędkości liniowej)
0000:
Wyświetlanie częstotliwości wyjściowej silnika
0001:
Wyświetlanie prędk. liniowej jako liczby całkowitej
0002:
Wyświetlanie prędk. liniowej z 1 miejscem dziesiętnym (xx.x)
0003:
Wyświetlanie prędk. liniowej z 2 miejscami dziesiętnymi (xx.xx)
0004:
Wyświetlanie prędk. liniowej z 3 miejscami dziesiętnymi (xx.xxx)

Gdy przetwornica jest zatrzymana, wyświetlana jest częstotliwość zadana. Podczas pracy wyświetlana
jest prędkość liniowa.
4-06

Wskazanie sygnału sprzężenia zwrotnego PID
0000:
Wyłączenie wskazania sygnału sprz. zwrotnego PID
0001:
Włączenie wskazania sygnału sprz. zwrotnego PID

Wyświetlacz wskazuje wartość sygnału sprzężenia zwrotnego PID gdy:
par. 5-05 = 20 (oznacza to, że wejście S6 jest ustawione jako wej. analogowe sygnału sprz.
zwrotnego PID);
par. 11-0 = 1 (regulacja PID włączona);
par. 4-06 = 1 (wyświetlanie sygnału z wejścia S6 jako wartości sprz. zwrotnego w zakresie 0 - 100
wg. poniższych wzorów: jeśli sygnałem jest sygnał napięciowy 0-10V (12-6 = 0000), wartość
wskazywana to [S6/10V]*100, a jeśli sygnałem jest sygnał prądowy 4-20mA (12-6 = 0001) , wartość
wskazywana to [S6/20mA]*100).
! Uwaga: Aby przełączyć wskazania częst. wyj. i sygn. sprz. zwrotnego, nacisnąć przycisk DSP.
! Uwaga: Wyświetlacz pokazuje XXXF podczas pracy i XXXr podczas zatrzymania.
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Grupa parametrów 5 - zaciski wejść wielofunkcyjnych (MFIT)
Wejścia wielofunkcyjne mogą być przypisane do funkcji:
5-00 do 5-06 0000:
0001:
0002:
0003:
0004:
0005:
0006:
0007:
0008:
0009:
0010:
0011:
0012:
0013:
0014:
0015:
0016:
0017:
0018:
0019:
0020:
0021:
0022:
0023:
0024:
0025:
0026:
0027:
0028:
0029:

Rozkaz do przodu / stop *1
Rozkaz wstecz / stop *2
Prędkość zadana #1 (6-02)
Prędkość zadana #2(6-03)
Prędkość zadana #3 (6-05) *3
Pobudzanie
Czas przyspieszania / zwalniania #2
Zestyk zatrzymania awaryjnego A
Blok bazowy
Zatrzymanie poszukiwania prędkości
Oszczędzanie energii
Wybór sygnału sterowania
Wybór sterowania z komunikacji cyfrowej
Wyłączenie przyspieszania / zwalniania
Rozkaz „góra”
Rozkaz „dół”
Prędkość podstawowa / dodatkowa
Wyłączenie funkcji PID
Reset
Zacisk wejściowy enkodera (zacisk S5)
Sygnał sprz. zwrotnego PID A12 (zacisk S6)
Wejście sygnału wstępnego 1 - AI2 (zacisk S6)
Wejście sygnału wstępnego 2 - AI2 (zacisk S6 )
Wejście analogowe (zacisk AIN)
Aplikacja PLC
Praca z trawersą
Górna dewiacja dla pracy z trawersą
Dolna dewiacja dla pracy z trawersą
Wykrywanie źródła zasilania przy funkcji odzysku energii KEB
Zestyk zatrzymania awaryjnego B

A. Zaciski S1 - AIN na listwie zaciskowej TM2 są zaciskami wejść wielofunkcyjnych. Wejścia te można
przypisać do podanych wyżej 30 funkcji.
B. Opis funkcji dla par. 5-00 do 5-06:
1. Par. 5-00 do 5-06 = 0/1 (do przodu / wstecz / stop):
Gdy rozkaz „do przodu” jest włączony, przetwornica pracuje aż do momentu otrzymania rozkazu
„stop”. Nastawą fabryczną parametru 5-00 jest „do przodu”.
Gdy rozkaz „wstecz” jest włączony, przetwornica pracuje aż do momentu otrzymania rozkazu
„stop”. Nastawą fabryczną parametru 5-01 jest „wstecz”.
2. 5-00 do 5-06 = 2 - 4 (prędkości zadane 1 - 3):
Gdy zaciski wielofunkcyjne są włączone, przetwornica pracuje w nastawionym czasie, zależnym od
włączonego wejścia.
Odpowiednie parametry częstotliwościowe podano poniżej.
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3. Par. 5-00 do 5-06 = 5 (pobudzenie):
Włączenie wejścia wielofunkcyjnego powiązano z trybem pracy „pobudzenie”. Teraz przetwornica
będzie pracowała w oparciu o charakterystyki przyspieszania / zwalniania przy pobudzeniu.
Odpowiednie parametry częstotliwościowe pokazano poniżej.
Kolejność priorytetów dla nastawiania częstotliwości jest następująca: prędkość pobudzenia →
prędkość zadana → prędkość z klawiatury lub zewnętrzny sygnał częstotliwości.
Wejście wielofunk cyjne zacisk 3,
wartość zadana =
04

0
X
0
0
0
1
1
1
1

Wejście wielofunk - Wejście wielofunk cyjne zacisk 2,
cyjne zacisk 1,
wartość zadana =
wartość zadana =
03
02

0
X
0
1
1
0
0
1
1

0
X
1
0
1
0
1
0
1

Zacisk rozkazu
pobudzenia,
wartość zadana =
05

Zadana wartość
częstotliwości
wyjściowej

0
1
0
0
0
0
0
0
0

6-00
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08

4. Par. 5-00 do 5-06 = 6 (przełączanie: przyspieszanie / zwalnianie):
Na zaciskach wejść zewnętrznych można wybierać: przyspieszanie 1 , zwalnianie 1, krzywą S1 lub
przyspieszanie 2 , zwalnianie 2, krzywą S2.
5. Par. 5-00 do 5-06 = 7/29. Zestyk wyłączenia awaryjnego A i B:
Przetwornica będzie zwalniać aż do zatrzymania i wygeneruje błyskający komunikat ES po otrzymaniu
sygnału zatrzymania awaryjnego, niezależnie od wartości parametru 1-05. Po wyłączeniu zestyku
zatrzymania awaryjnego, wyłączyć przełącznik działania i włączyć go ponownie lub nacisnąć przycisk
pracy. Przetwornica rozpocznie pracę od częstotliwości startowej. Jeśli zestyk zatrzymania
awaryjnego zostanie wyłączony przed całkowitym zatrzymaniem przetwornicy, przetwornica będzie
dalej wykonywać zatrzymanie awaryjne. Parametry 8-02 i 8-03 określają działanie wejścia
zatrzymania awaryjnego. Gdy 8-02/03 = 0, wejście nie reaguje na sygnał zewnętrzny. Gdy 8-02/03 =
9, wejście reaguje na sygnał zewnętrzny.
6. Par. 5-00 do 5-06 = 8. Zatrzymanie podstawowe:
Gdy przetwornica otrzyma rozkaz „stop”, silnik zatrzymuje się inercyjnie.
7. Par. 5-00 do 5-06 = 9. Zatrzymanie z poszukiwaniem prędkości:
Po zatrzymaniu, gdy przetwornica rozpoczyna pracę, najpierw następuje poszukiwanie aktualnej
prędkości a następnie przyspieszanie do prędkości docelowej.
8. Par. 5-00 do 5-06 = 9. Oszczędzanie energii:
W przypadku sterowania pompami i dmuchawami lub innymi urządzeniami o dużej bezwładności,
wymagającymi dużego momentu rozruchowego stan pracy ustalonej nie wymaga tak wielkiego
momentu. Dlatego obniżenie napięcia wyjściowego daje wtedy oszczędność energii.
Gdy odpowiednie wejście wielofunkcyjne jest włączone, napięcie zaczyna stopniowo spadać. Przy
wyłączonym sygnale wejściowym napięcie stopniowo wzrasta do wartości pierwotnej.
Uwaga: Czas przyspieszania i zwalniania przy oszczędzaniu energii jest taki sam jak dla poszukiwania
prędkości.
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9. Par. 5-00 do 5-06 = 11. Wybór sygnału sterowania:
Gdy wejście sterowania zewnętrznego jest wyłączone, działanie i częstotliwość są określone
parametrami 1-00 / 1-01. Gdy wejście jest załączone, działanie i częstotliwość są nastawiane z
klawiatury i nie są kontrolowane z parametrów 1-00 / 1-01.
10. Par. 5-00 do 5-06 = 12. Wybór sterowania z komunikacji cyfrowej:
Gdy wejście sterowania zewnętrznego jest wyłączone, działanie i częstotliwość są kontrolowane
poprzez łącze komunikacji cyfrowej z PC lub z PLC a modyfikacja parametrów i nastawianie z
klawiatury są wyłączone. Wyświetlacz może jedynie wskazywać napięcie, prąd i częstotliwość,
parametry można tylko odczytywać a zatrzymanie awaryjne działa.
Gdy wejście jest załączone, przetwornica jest sterowana z klawiatury panelu operatorskiego
niezależnie od nastawień par. 1-00 / 1-06 i komunikacji cyfrowej.
W takim stanie, urządzenie Master może nadal odczytywać i zapisywać parametry przetwornicy.
11. Par. 5-00 do 5-06 = 13. Wyłączenie przyspieszania / zwalniania:
Funkcja przyspieszania / zwalniania nie jest dostępna aż do wycofania sygnału zakazu. Działanie
takie pokazano na wykresie poniżej:

11. Par. 5-00 do 5-06 = 14 - 15 „góra / dół”. Rzeczywisty czas przysp. / zwalniania jest bazowany na
nastawieniu.
(1) Prosimy ustawić par. 1-06 = 3 jeśli funkcja „góra” / „dół” ma być aktywna a inne sygnały
nastawiania
częstotliwości nie będą używane.
(2) Gdy par. 5-08 = 0 i 5-09 = 0, przetwornica przyspiesza do nastawionej wartości 6-00 jeśli
przełącznik pracy jest włączony, następnie utrzymuje stałą prędkość. Gdy przetwornica odbierze
rozkaz „w górę” lub „w dół”, będzie przyspieszać lub zwalniać aż do zaniku rozkazu a następnie
utrzyma nową częstotliwość. Po odebraniu rozkazu „stop” przetwornica zacznie zwalniać wg.
zaprogramowanej rampy lub inercyjnie, zależnie od par. 1-05. Częstotliwość zwalniania jest
zapisywana i przechowywana w parametrze 6-00. Po zatrzymaniu rozkazy „w górę” lub „w dół”
nie są aktywne. Aby zmodyfikować parametr, należy użyć klawiatury.
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(3) Gdy par. 5-08 = 1, przetwornica będzie pracowała od 0 Hz jeśli wejście pracy jest włączone.
Działanie „w górę” lub „w dół” - jak wyżej. Po odebraniu rozkazu „stop” przetwornica zacznie
zwalniać do 0 Hz wg. zaprogramowanej rampy lub inercyjnie, zależnie od par. 1-05. Ponowne
włączenie przetwornicy do pracy spowoduje rozpoczęcie przyspieszania od 0 Hz.
(4) Jednoczesne przyciśnięcie przycisków „w górę” i „w dół” nie będzie ważne.
(5) Gdy par. 5-09 ≠ 0, przetwornica będzie przyspieszać do wartości określonej w 6-00 a następnie
utrzyma prędkość docelową. Gdy wejścia „w górę” lub „w dół” są włączone a częstotliwość
nastawiona jest równa wartości [6-00] ±[5-09] , przetwornica przyspieszy / zwolni do [6-00]. Praca
będzie także ograniczona wartościami górnej i dolnej granicy częstotliwości. Jeśli sygnał „w górę”
lub „w dół” utrzyma się ponad 2 sekundy, przetwornica zacznie przyspieszać lub zwalniać. Jeśli
5-09 = 0, działanie jest takie same, aż sygnały „w górę” lub „w dół” zanikną. Prosimy zapoznać się
z wykresem 5-09.

13. Par. 5-00 do 5-06 = 16. Prędkość - urządzenie podstawowe / zewnętrzne:
Gdy wejście wielofunkcyjne jest wyłączone, częstotliwość jest nastawiana za pomocą
potencjometru VR na klawiaturze. Gdy wejście jest włączone, częstotliwość jest nastawiana
sygnałem analogowym dochodzącym do zacisków na listwie TM2.
14. Par. 5-00 do 5-06 = 17. Wyłączenie funkcji regulacji PID:
Gdy wejście wielofunkcyjne jest włączone, funkcja PID nie jest kontrolowana przez par. 11-0,
a gdy jest wyłączone funkcja jest kontrolowana przez 11-0.
15. Par. 5-00 do 5-06 = 18. Rozkaz resetu:
Gdy wejście wielofunkcyjne jest włączone, rozkaz resetu ma takie samo działanie jak przycisk
resetu na panelu operatorskim. Gdy wejście jest wyłączone, przetwornica nie reaguje na sygnał
resetu. Wartością domyślną 5-05 jest rozkaz resetu.
16. Par. 5-04 = 19. Wejście sygnału enkodera:
Gdy parametr wejścia wielofunkcyjnego S5 jest ustawiony na 19, oznacza to włączenie wejścia
enkodera dla programu PLC.
17. Par. 5-05 = 20. Wejście sygnału sprzężenia zwrotnego PID:
Gdy parametr wejścia wielofunkcyjnego S6 jest ustawiony na 20, oznacza to włączenie wejścia dla
sygnału sprz. zwrotnego z kontrolą za pomocą parametru 11-0.
18. Par. 5-05 = 21/ 22. Sygnał wstępny dla wejść 1 / 2:
Do regulacji przesunięcia wartości wejściowej z potencjometru VR lub z wejścia analogowego
AIN dostępny jest tylko sygnał 0-10 V lub 4-20 mA.
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Funkcja 5-05 = 21

Funkcja 5-05 = 22

19. Par. 5-06 = 23. Wejście analogowe AIN:
Wejście wielofunkcyjne AIN = 23. Działanie przeznaczone dla nastawiania częstotliwości.
20. Par. 5-00 = 24. Aplikacja PLC:
Wejście wielofunkcyjne S1 - AIN = 24 dla aplikacji PLC - przewidziane jako wejście programu
PLC.
21. 5-00 do 5-06 = 25. Praca z trawersą:
Par. 5-000 do 5-06 = 26: górna granica dewiacji dla trawersy; 5-000 do 5-06 = 27: dolna granica
dewiacji dla trawersy.
22. 5-000 do 5-06 = 28. Wykrywanie źródła zasilania dla funkcji odzysku energii KEB:
Prosimy zapoznać się z opisem na stronie 2-08.
Czas skanowania wejścia cyfrowego / analogowego
5-07
Wejście wielofunkcyjne S1 - S6 oraz AIN potwierdzają wynik skanowania
n = 1 - 100 razy (elementarny okres skanowania = msek x 4)
1. Zacisk listwy TM2 używany do skanowania. Jeżeli ten sam sygnał jest doprowadzony do zacisku
przez n okresów skanowania, jest uważany za normalny. Jeśli sygnał ten zmieni się w czasie
krótszym niż n okresów skanowania, uważany jest za szum.
2. Każdy elementarny okres skanowania trwa 4 ms.
3. Użytkownik może wyspecyfikować ilość okresów skanowania odpowiednio dla występującego
środowiska szumowego. Jeśli poziom szumów jest poważny, zwiększyć liczbę okresów 5-0, ale
wtedy czas odpowiedzi będzie dłuższy.
4. Uwaga: Jeśli wejścia S6 i AIN są przeznaczone dla sygnałów binarnych, poziom powyżej 8V jest
traktowany jako „1”, a poniżej 2V - jako „0”.
Tryb zatrzymania z użyciem wejść MFIT
5-08
0000: Przy użyciu sygnałów „w górę” / „w dół” nastawiona częstotliwość jest
utrzymywana a wejścia „w górę” / „w dół” są nieaktywne.
0001: Przy użyciu sygnałów „w górę” / „w dół” nastawiona częstotliwość jest
kasowana do 0 Hz przy zatrzymaniu przetwornicy.
0002: Przy użyciu sygnałów „w górę” / „w dół” nastawiona częstotliwość jest
utrzymywana przy zatrzymaniu a wejścia „w górę” / „w dół” są aktywne.
(1) Gdy par. 5-08 = 0, po odebraniu rozkazu pracy przetwornica przyspieszy do prędkości nasta wionej w 6-00 i będzie pracowała z nastawioną częstotliwością. Po odebraniu rozkazu „w górę”
(„w dół”) będzie przyspieszała (zwalniała) tak długo, jak odpowiednie wejście jest włączone a
następnie - po wyłączeniu rozkazu - utrzyma nastawioną częstotliwość. Po wyłączeniu rozkazu
pracy przetwornica zacznie zwalniać według rampy lub wyłączy wyjście do silnika (jak określono
w 1-05). Wartość częstotliwości zostanie zachowana, gdy rozkaz pracy zaniknie.
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Przyciski „góra” / „dół” nie są aktywne podczas zatrzymania przetwornicy. Klawiatura jest
dostępna dla modyfikacji częstotliwości zadanej (6-00). Jeśli par. 5-08 = 0002, podczas
zatrzymania przetwornicy przyciski „góra” / „dół” są aktywne.
(2) Gdy ustawiono 5-08 = 1, przy zasilanych zaciskach wejściowych pracy przetwornica działa od
0 Hz a funkcja „góra” / „dół” zachowuje się tak jak opisano powyżej. Po zaniknięciu rozkazu
pracy przetwornica będzie się zatrzymywać według rampy lub poprzez wyłączenie wyjścia do
silnika - jak określono w par. 1-05 - do 0 Hz. Następne zadziałanie rozpocznie się znowu od 0 Hz.
Krok funkcji „góra” / „dół” (Hz)
5-09
Krok (Hz):
0,00 - 5,00
Występują dwa tryby - jak pokazano poniżej:
(1) Par. 5-09 = 0.00: Funkcja jest wyłączona. Działanie przetwornicy jest zgodne z nastawieniami
fabrycznymi. Włączenie wejścia „góra” zwiększa częstotliwość a włączenie wejścia „dół” zmniejsza. Patrz: wykres poniżej.

(2) Par. 5-09 = 0.01do 5.00: Włączenie wejścia „góra” / „dół” powoduje zwiększenie /
zmniejszenie częstotliwości w krokach jak nastawiono w par. 5-09. Włączenie na czas dłuższy niż
2 sek przywołuje pierwotny tryb „góra” / „dół”. Patrz: wykres poniżej.
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Grupa parametrów 6 - pobudzanie i nastawianie (MFIT) częstotliwości zadanej
na panelu operatorskim.
Pobudzanie i nastawianie (MFIT) częstotliwości zadanej na panelu operatorskim
6-00 do 08 Nastawianie pobudzenia i częstotliwości zadanej z klawiatury.
A. Par. 5-00 do 06 = 2 do 4 (częstotliwość zadana 1 do 3):
Gdy wejście sterowania zewnętrznego jest załączone, przetwornica pracuje z zadaną prędkością.
Czas działania ośmiu stopni jest bazowany na czasie załączenia wejścia. Prosimy zapoznać się z
odpowiednią listą parametrów.
B. Par. 5-00 do 06 = 5 (wejście pobudzania):
Gdy wejście sterowania zewnętrznego jest załączone, przetwornica pracuje w trybie przyspieszania /
zwalniania przy pobudzaniu.

Parametr
6-00
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08

Wyświetlacz LCD
( Keypad freq)
(Jog freq)
(Preset Speed #1)
(Preset Speed #2)
(Preset Speed #3)
(Preset Speed #4)
(Preset Speed #5)
(Preset Speed #6)
(Preset Speed #7)

Opis
Częstotliwość z klawiatury (Hz)
Częstotliwość pobudzenia (Hz)
Częstotliwość zadana nr 1
Częstotliwość zadana nr 2
Częstotliwość zadana nr 3
Częstotliwość zadana nr 4
Częstotliwość zadana nr 5
Częstotliwość zadana nr 6
Częstotliwość zadana nr 7

Zakres / kod
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0
0,00 - 650,0

Priorytet odczytywania częstotliwości: Pobudzenie > częstotliwość zadana > częstotliwość z klawiatury
lub zewnętrzny sygnał częstotliwości.
Wejście wielofunk cyjne zacisk 3.
Wartość zadana =
04

0
X
0
0
0
1
1
1
1

Wejście wielofunk - Wejście wielofunk cyjne zacisk 2.
cyjne zacisk 1.
Wartość zadana =
Wartość zadana =
03
02

0
X
0
1
1
0
0
1
1

0
X
1
0
1
0
1
0
1
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Zacisk rozkazu
pobudzenia
Wartość zadana =
05

Zadana wartość
częstotliwości
wyjściowej

0
1
0
0
0
0
0
0
0

6-00
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08
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Grupa parametrów 7 - tryb pracy wejścia analogowego
Tryb pracy wejścia analogowego
7-00
Wzmocnienie AIN (%)
7-01
Wysterowanie wstępne AIN (%)
7-02
Wybór polaryzacji wstępnej AIN
7-03
Nachylenie charakterystyki AIN
7-04
Czas weryfikacji sygnału na wej. AIN, AI2 (ms x2)
7-05
Wzmocnienie AI2 (%) (S6)

0 - 200
0 - 100
0000: Dodatnie
0000: Dodatnie
1 - 100
0 - 200

0001: Ujemne
0001: Ujemne

1. Par. 7-03 = 0: Poziom 0V (0mA) odpowiada dolnej granicy częstotliwości a poziom 10V(20mA)
odpowiada górnej granicy częstotliwości.
2. Par. 7-03 = 0: Poziom 10V (20mA) odpowiada dolnej granicy częstotliwości a poziom 0V (0mA)
odpowiada górnej granicy częstotliwości.
Nastawy dla rysunku 1

Nastawy dla rysunku 2

Nastawy dla rysunku 3

Nastawy dla rysunku 4

3. Przetwornica odczytuje średnią wartość sygnału A/D raz na [7-04] x 4 ms. Użytkownik może
nastawić okresy skanowania odpowiednio dla występującego środowiska szumowego. W
środowisku silnie zaszumionym należy zwiększyć wartość 7-04, ale wtedy czas odpowiedzi wydłuży
się.
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Grupa parametrów 8 - wielofunkcyjne wyjścia przekaźnikowe i sygnały wyjśc.
Sterowanie analogowym wyjściem wielofunkcyjnym
8-00

Tryb pracy wyjścia napięciowego

8-01

Wzmocnienie wyjścia analogowego (%)

0000: Częstotliwość wyjściowa
0001: Nastawa częstotliwości
0002: Napięcie wyjściowe
0003: Napięcie DC
0004: Prąd wyjściowy
0005: Sprz. zwrotne PID
0 - 200

Analogowe wyjście wielofunkcyjne - listwa TM2 jest wyjściem 0 - 10V DC. Typ wyjścia jest określony
poprzez par. 8-01. Celem funkcji 8-01 jest umożliwienie uzgodnienia wskazań wskaźnika
zewnętrznego lub urządzenia peryferyjnego. Rodzaj wskazania ustala się w 8-00.
Wskazanie wartości sygnału sprzężenia zwrotnego PID (doprowadzonego do wejścia napięciowego
lub prądowego S6) jest oddawane na wyjściu FM+. Odpowiada ono wielkości wejściowej 0-10V lub
4-20mA.
! Uwaga: Maks. wartość nap. wyjściowego jest sprzętowo ograniczona do 10V. Jest to maks. zakres
sygnału do wykorzystania.
Sterowanie przekaźnikowym wyjściem wielofunkcyjnym

8-02

Tryb pracy wyjścia przekaźnikowego 1
(zaciski R1C, R1B, R1A na listwie TM2)

8-03

Tryb pracy wyjścia przekaźnikowego 2
(zaciski R2C, R2A na listwie TM2)

8-04
8-05

Częstotliwość osiągnięta (Hz)
Pasmo częstotliwości osiągniętych (±Hz)

0000: Praca
0001: Częstotliwość osiągnięta,
docelowa (cz. nastawiona ±
wart. 8-05)
0002: Częstotl. nastawiona
(wart. 8-04 ± 8-05)
0003: Próg ogr. częstotl. (> 8-04) częstotl. osiągnięta.
0004: Próg ogr. częstotl. (< 8-04) częstotl. osiągnięta.
0005: Próg ograniczania momentu
0006: Błąd
0007: Auto restart
0008: Chwilowy zanik napięcia AC
0009: Tryb szybkiego zatrzymania
0010: Tryb zatrzym. inercyjnego
0011: Zabezp. przeciążeniowe
silnika
0012: Zabezp. przeciążeniowe
przetwornicy
0013: Utrata sygn. sprz. zwrotnego
PID
0014: Działanie PLC
0015: Włączenie zasilania
0,00 - 650.0
0,00 - 30,00
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Par. 8-02 / 03 = 01:
Osiągnięta częstotliwość zadana (± [8-05])

Par. 8-02 / 03 = 02:
Stała częstotliwość wyjściowa
Fout = [8-04] ± [8-05]

Par. 8-02 / 03 = 03:
Detekcja częstotliwości wyjściowej
Fout > [8-04]

Par. 8-02 / 03 = 04:
Detekcja częstotliwości wyjściowej
Fout < [8-04]

Par. 8-02 / 03 = 05:

Detekcja przeciążenia momentowego
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Grupa parametrów 9 - tryby zabezpieczeń przetwornicy i obciążenia
9-00
9-01
9-02
9-03
9-04
9-05
9-06
9-07

Blokada zadziałania podczas przyspieszania
0000: Włączenie blokady zadziałania podczas przyspieszania.
0001: Wyłączenie blokady zadziałania podczas przyspieszania.
Poziom blokady zadziałania podczas przyspieszania 50 – 300 (%).
Blokada zadziałania podczas zwalniania
0000: Włączenie blokady zadziałania podczas zwalniania.
0001: Wyłączenie blokady zadziałania podczas zwalniania.
Poziom blokady zadziałania podczas zwalniania 50 – 300 (%)
Wybór blokady zadziałania podczas pracy.
0000: Włączenie blokady zadziałania w trybie pracy.
0001: Wyłączenie blokady zadziałania w trybie pracy.
Poziom blokady zadziałania podczas pracy 50 -300 (%).
Wybór czasu zwalniania przy blokadzie zadziałania - w trybie pracy
0000: Czas zwalniania przy blokadzie zadziałania ustawiany w par. 3-03.
0001: Czas zwalniania przy blokadzie zadziałania ustawiany w par. 9-07.
Czas zwalniania przy blokadzie zadziałania 0,1 - 3600 (sek)

1. Podczas przyspieszania, gdy ustawiony czas jest zbyt krótki, przetwornica wydłuży czas
przyspieszania tak, aby uniknąć zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego.
2. Podczas zwalniania, gdy ustawiony czas jest zbyt krótki, przetwornica wydłuży czas zwalniania tak,
aby uniknąć zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego DC VUS i zapobiec pojawieniu się
komunikatu OV (przepięcie).
3. Niektóre charakterystyki mechaniczne (np. prasy) lub stany awaryjne (zatarcia na skutek złego
smarowania, nierówna praca, zanieczyszczenia materiału w procesie itp.) mogą spowodować
zadziałanie zabezpieczeń przetwornicy i problemy eksploatacyjne. Gdy moment roboczy
przetwornicy przekroczy wartość par. 9-05, przetwornica obniży częstotliwość wyjściową w czasie
nastawionym w 9-06 i powróci do normalnej pracy gdy moment ustali się.
9-08
9-09

9-10
9-11

Tryb działania elektronicznego zabezpieczenia przeciążeniowego silnika
0000:
Włączenie elektronicznego zabezp. przeciążeniowego silnika.
0001:
Wyłączenie elektronicznego zabezp. przeciążeniowego silnika.
Wybór typu silnika
0000:
Elektroniczne zabezp. silnika ustawione dla silników nie przeznaczonych do
współpracy z przetwornicą.
0001:
Elektroniczne zabezp. silnika ustawione dla silników przeznaczonych do
współpracy z przetwornicą.
Wybór charakterystyki zabezpieczenia przeciążeniowego silnika
0000:
Stały moment (OL=103%), (150% przez 1 min)
0001:
Zmienny moment (OL=113%), (123% przez 1 min)
Działanie po aktywowaniu zabezpieczenia przeciążeniowego
0000:
Aktywowanie zwalniania inercyjnego po zadziałaniu zabezp. przeciążeniowego.
0001:
Przetwornica nie zadziała przy aktywowaniu zabezpieczenia przeciążeniowego
(OL1).

Opis funkcji zabezpieczenia termicznego:
1. Par. 9-10 = 0000: Zabezpieczenie ogólnego obciążenia mechanicznego. Gdy obciążenie jest
mniejsze od 103% prądu znamionowego, silnik pracuje. Gdy obciążenie jest większe od 150%
prądu znamionowego, silnik będzie pracował jeszcze przez 1 minutę (patrz: krzywa zadziałania
(1) ).
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Gdy par. 9-10 = 0001: Zabezpieczenie obciążeń HVAC (dmuchawy, pompy itp.). Gdy obciążenie
jest mniejsze od 113% prądu znamionowego, silnik pracuje. Gdy obciążenie jest większe od 123%
prądu znamionowego, silnik będzie pracował jeszcze przez 1 minutę (patrz: krzywa zadziałania
(1) ).
2. Odprowadzanie ciepła pogarsza się gdy silnik pracuje przy niskiej prędkości. Dlatego
charakterystyka działania zabezpieczenia termicznego powinna w tym czasie opadać (krzywa (1)
zamienia się w krzywą (2) ).
3. Par. 9-09 =0000: Nastawić par. 0-05 - częstotliwość znam. użytego silnika.
Par. 9-11 = 0000: Po zadziałaniu zabezp. przeciążeniowego silnik zatrzyma się inercyjnie.
Sygnalizacja OL1 błyska. Aby kontynuować pracę - nacisnąć RESET lub zewrzeć zewnętrzny
zestyk resetu.
Par. 9-11 = 0001: Po zadziałaniu zabezp. przeciążeniowego przetwornica kontynuuje pracę.
Sygnalizacja OL1 błyska. Gdy prąd spadnie do 103% lub 113% prądu znamionowego (określono w
par. 9-10), sygnalizacja OL1 zniknie.

9-12

9-13
9-14
9-15

Wybór działania zabezpieczenia momentowego
0000: Wyłączenie zabezpieczenia momentowego.
0001: Włączenie zabezpieczenia momentowego tylko przy częstotliwości równej
częstotliwości zadanej.
0002: Włączenie zabezp. momentowego tylko podczas trybu pracy przetwornicy.
Działanie po aktywowaniu zabezpieczenia momentowego
0000: Przetwornica kontynuuje pracę po aktywowaniu zabezpieczenia momentowego.
0001: Zatrzymanie inercyjne po zadziałaniu zabezpieczenia momentowego.
Poziom graniczny dla zabezpieczenia momentowego (%) 30 - 200
Opóźnienie zadziałania zabezpieczenia momentowego (sek) 0,0 - 25,0

Przeciążenie momentowe jest definiowane jako stan: Czas wystąpienia nie przekroczył wartości par.
9-15, poziom napięcia przy 100% momentu jest większy od wartości parametru 9-14.
Par. 9-13 = 0000: Jeśli wystąpiło przeciążenie momentem, przetwornica kontynuuje pracę, ale pojawia
się błyskający komunikat OL3 dopóki moment nie zmniejszy się do wartości mniejszej niż nastawa
9-14.
Par. 9-13 = 0001: Jeśli wystąpiło przeciążenie momentem, przetwornica zatrzyma się i pojawi się
błyskający komunikat OL3. Niezbędne jest naciśnięcie przycisku RESET lub zwarcie zewnętrznego
zestyku resetu.
Par. 8-02, 8-03 (wyjścia wielofunkcyjne) = 05: Wyjście sygnalizuje przeciążenie momentowe.

! Uwaga: Sygnał wyjściowy zostanie wygenerowany gdy par. 9-12 = 0001 lub 0002 i nastąpi
przekroczenie poziomu granicznego oraz czasu opóźnienia.
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Grupa parametrów 10 - typowe wzory działania V / F
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9

Wzory działania V / F
0 - 18
Modyfikacja charakterystyki V/F (wzmocnienie momentu) (%) 0 - 30,0
Prąd jałowy silnika (A ac)
Kompensacja poślizgu silnika (%) 0,0 - 100,0
Częstotliwość maks. (Hz) 50,00 - 650,00
Napięcie przy częstotliwości max. Współczynnik (%) 0,0 - 100,0
Częstotliwość środkowa (Hz) 0,10 - 650,00
Napięcie przy częstotliwości środkowej, współczynnik (%) 0,0 - 100,0
Częstotliwość min. (Hz) 0,10 - 650,00
Napięcie przy częstotliwości min., współczynnik (%) 0,0 - 100,0

1. Par. 10-0 = 18: Swobodna konfiguracja wzoru działania V / F, zgodnie z 10-4 do 10-9 (patrz:
wykres poniżej).
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2. Par. 10-0 = 0 : Wzory działania V / F (patrz: lista poniżej)
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(1/2 - 15 KM):
Parametr 10-0
0/9
1 / 10
2 / 11
3 / 12
4 / 13
5 / 14
6 / 15
7 / 16
8 / 17

Wartość przesunięcia B
7,5 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
17,5 %
25,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %

Wartość przesunięcia C
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %

3. Przetwornica wyda na wyjściu wartość napięcia zwiększoną o wartość przesunięcia B, C (patrz:
parametr 10-0), zgodnie z nastawionym wzorem działania V / F jak w par. 10-1. Moment
rozruchowy zostanie wzmocniony.

! Uwaga: Gdy par. 10-1 = 0, funkcja wzmocnienia momentu jest wyłączona.
4. Gdy silnik indukcyjny pracuje, zawsze występuje pewien poślizg wywołany obciążeniem. Aby
utrzymać dokładność sterowania prędkością, należy ten poślizg skompensować.
Prąd wyj. - [10-2]
Kompensacja częstotliwościowa poślizgu = -------------------------- x [ 10-3 ]
[ 0-02 ] - [ 10-2 ]
Uwaga:

0-02 = prąd znamionowy silnika
10-2 = prąd jałowy silnika

[ Prędk. synchroniczna silnika (z tabl. znam.) - prędk. znam. silnika ]
10-3: Wartość zgrubna = -----------------------------------------------------------------------------------------------Prędk. synchroniczna silnika (z tabl. znam.)
Prędkość synchroniczna silnika (obr. / min) = (120 / liczba biegunów) x częstotl. znam. (50 / 60 Hz).
Przykład: Dla 4 biegunów i częstotl. 60 Hz prędkość synchr. wynosi: (120 / 4) x 60 = 1800 obr. / min.

! Uwaga: Prąd jałowy silnika (10-2) zmienia się wraz z obciążalnością przetwornic (15-0),
(patrz: uwaga do 0-02) i powinien być dobrany do występujących warunków.
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Grupa parametrów 11 - tryb regulacji PID
11- 0

Wybór rodzaju regulacji PID
0000: Regulacja PID wyłączona.
0001: Reg. na bazie odchyłki D.
0002: Reg. na bazie odchyłki D ze sprz. zwrotnym.
0003: Reg. na bazie odchyłki D - charakterystyka odwrotna.
0004: Reg. D ze sprz. zwrotnym - charakterystyka odwrotna.
0005: Rozkaz częstotliwości + reg. na bazie odchyłki D.
0006: Rozkaz częstotliwości + reg. na bazie odchyłki D ze sprz. zwrotnym.
0007: Rozkaz częstotliwości + reg. na bazie odchyłki D - charakterystyka odwrotna.
0008: Rozkaz częstotliwości + reg. na bazie odchyłki D ze sprz. zwrotnym - charakterystyka
odwrotna.

Parametr 11-0:
=1: D jest odchyłką: [ wartość docelowa - wartość zmierzona ] w okresie czasu jak w 11-4.
=2: D jest odchyłką wartości zmierzonej w okresie czasu jak w 11-4.
=3: D jest odchyłką: [ wartość docelowa - wartość zmierzona ] w okresie czasu jak w 11-4.
Jeśli odchyłka jest dodatnia, sygnał wyjściowy częstotliwości zmniejsza się i odwrotnie.
=4: D jest odchyłką wartości zmierzonej w okresie czasu jak w 11-4. Jeśli
odchyłka jest dodatnia, sygnał wyjściowy częstotliwości zmniejsza się i odwrotnie.
=5: D jest odchyłką: [ wartość docelowa - wartość zmierzona ] w okresie czasu jak w 11-4 + rozkaz
częstotliwości.
=6: D jest odchyłką wartości zmierzonej w okresie czasu jak w 11-4 + rozkaz częstotliwości.
=7: D jest odchyłką: [ wartość docelowa - wartość zmierzona ] w okresie czasu jak w 11-4 + rozkaz
częstotliwości. Jeśli odchyłka jest dodatnia, sygnał wyjściowy częstotliwości zmniejsza się
i odwrotnie.
=8: D jest odchyłką wartości zmierzonej w okresie czasu jak w 11-4 + rozkaz częstotliwości. Jeśli
odchyłka jest dodatnia, sygnał wyjściowy częstotliwości zmniejsza się i odwrotnie.
11-1 Wzmocnienie sprz. zwrotnego (%): 0,00 - 10,00
Par. 11-1 służy do kalibracji wzmocnienia. Odchyłka = (wart. docelowa - wart. zmierzona) x [11-1].
11-2 Wzmocnienie członu proporcjonalnego (%): 0,00 - 10,00
Par. 11-2 jest wzmocnieniem członu proporcjonalnego P.
11-3 Stała czasowa całkowania (s): 0,0 - 100,0
Par. 11-3 jest stałą czasową całkowania członu I.
11-4 Stała czasowa różniczkowania (s): 0,00 - 10,00
Par. 11-4 jest stałą czasową różniczkowania członu D.
11-5

Przesunięcie PID
0000: Dodatnie.
0001: Ujemne.
11-6 Nastawianie przesunięcia PID: - 109 do +109
Par. 11-5 / 11-6 są parametrami przesunięcia sygnału PID o wartość [11-6 ] ze znakiem [11-5].
11-7 Stała czasowa filtracji sygnału wyjściowego (sek): 0,0 - 2,5
Par. 11-7 to czas aktualizacji dla sygnału częstotliwości wyjściowej.
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! Uwaga: Funkcja regulacji PID jest dostępna dla sterowania wyjściem, wentylatorem zewnętrznym
i temperaturą. Diagram przepływów funkcji regulacyjnej przedstawiono poniżej:

1. Aby wykonać funkcję regulacji PID, należy ustawić par. 5-05 = 23 i wejście AV2 na listwie
zaciskowej TM-2 jako wejście sygnału sprz. zwrotnego PID.
2. Wartością docelową dla w/w diagramu jest wartość częstotliwości wejściowej 1-06.

Grupa parametrów 12 - ograniczenia i tryby awaryjne PID
12-0

Tryb detekcji braku sygnału sprz. zwrotnego
0000: Wyłączone.
0001: Włączone - przetwornica kontynuuje pracę po utracie sygnału.
0002: Włączone - przetwornica zatrzymuje pracę po utracie sygnału.

Par. 12-0 = 0: Wyłączone.
Par. 12-0 = 1: Po wykryciu braku sygnału - dalsza praca i komunikat PDER.
Par. 12-0 = 2: Po wykryciu braku sygnału - zatrzymanie i komunikat PDER.
12-1

Poziom graniczny detekcji braku sygnału sprz. zwrotnego (%): 0 - 100

Par. 12-1 określa poziom graniczny sygnału sprzężenia zwrotnego. Odchyłka = wartość zadana wartość sprz. zwrotnego. Gdy odchyłka jest większa od nastawionego poziomu, sygnał sprzężenia
zwrotnego jest uznawany za utracony.
12-2

Opóźnienie detekcji braku sygnału sprz. zwrotnego (sek): 0,0 - 25,5

Par. 12-2 to czas opóźnienia zadziałania detekcji utraty sygnału sprz. zwrotnego.
12-3

Stała czasowa całkowania (%): 0 - 109

Par. 12-3 to stała czasowa całkowania zapobiegająca nasyceniu funkcji PID.
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12-4

Czas do skasowania stałej całkowania do zera, gdy sygnał sprzężenia zwrotnego
zrówna się z sygnałem zadanym
0000:
Wyłączone.
0001 - 0030:
1 sekunda do 30 sekund.
Par. 12-4 = 0: Człon całkowania nie zostanie skasowany do zera gdy wartość sprz. zwrotnego zrówna
się z wartością zadaną.
Par. 12-4 = 1 do 30:
Gdy wartość sprz. zwrotnego zrówna się z wartością zadaną, nastąpi reset w czasie
1 - 30 sek a przetwornica wyłączy sygnał wyjściowy. Gdy pojawi się odchyłka, sygnał
wyjściowy powróci.
12-5

Dopuszczalny margines błędu całkowania (w % „jednostki”);
„jednostka” = 1/8192 :
0 - 100
Par. 12-5 określa pasmo tolerancji dla restartu całkowania po resecie bloku całkowania wyrażone w
% „jednostki” j.w. - w zakresie 0 - 100% wartości jednostki.
12-6

Rodzaj sygnału sprz. zwrotnego PID
0000: 0 - 10V
0001: 4 - 20 mA
Par. 12-6 określa rodzaj sygnału sprzężenia zwrotnego: 0 - 10V lub 4 -20 mA.
12-7
12-8

Poziom zadziałania funkcji “usypiania” (Hz): 0,00 - 650,00
Czas opóźnienia funkcji “usypiania” (sek): 0,0 - 25,5

Tryb „uśpienia”
Par. 12-7 określa częstotliwość graniczną dla rozpoczęcia „zasypiania”.
Par. 12-8 określa czas opóźnienia dla rozpoczęcia „zasypiania”.
Gdy sygnał wyjściowy PID (częstotliwość) jest mniejszy od ustawionego poziomu zasypiania a czas
opóźnienia upłynie, przetwornica zatrzyma się do zera i wprowadzi tryb „uśpienia” PID.
Gdy częstotliwość będzie wyższa, przetwornica „obudzi się” i przejdzie do trybu regulacji PID.
Działanie takie pokazano na wykresie poniżej:
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Grupa parametrów 13 - komunikacja cyfrowa
13-0 Przyznany adres komunikacyjny stacji: 1 - 254
Par. 13-0 ustala adres sieciowy stacji w przypadku współpracy wielu przetwornic z systemem
nadrzędnym.
13-1 Nastawa prędkości transmisji (Bd)
0000:
4800
0001:
9600
0002: 19200
0003: 38400
13-2

Wybór liczby bitów stopu
0000: 1 bit stopu
0001: 2 bity stopu

13-3

Wybór liczby bitów parzystości
0000: Bez kontroli parzystości
0001: Parzyste
0002: Nieparzyste

13-4

Wybór formatu danych
0000: 8 bitów danych
0001: 7 bitów danych

1. Komunikacja RS-485:
(1) Komunikacja 1:1 - aby komunikować jedną przetwornicę z jednym urządzeniem nadrzędnym PC
lub PLC ustawić par. 13-0 = 1 do 254.
(2) Komunikacja 1 : x - aby skomunikować wiele przetwornic z jednym urządzeniem nadrzędnym PC
lub PLC należy każdej z przetwornic nadać indywidualny adres sieciowy z zakresu 1 do 254
(par.13-0 = 1 do 254). Maks. wartość = 254. Adres 0 jest adresem rozgłoszeniowym, tzn. że
przetwornice odbiorą rozkaz niezależnie od nadanego adresu.

2. Komunikacja RS-232 (wymagany interfejs RS-232):
(1) Komunikacja 1:1 - aby komunikować jedną przetwornicę z jednym urządzeniem nadrzędnym PC
lub PLC ustawić par. 13-0 = 1 do 254.

! Uwaga:

a. Prędkość transmisji (13-1) powinna być nastawiona tak samo w przetwornicy i w urządzeniu
nadrzędnym. Format komunikacji (13-2, 13-3, 13-4) powinien być również taki sam.
b. Gdy parametr przetwornicy jest modyfikowany z urządzenia nadrzędnego , przetwornica potwierdzi
wykonanie zmiany.
c. Patrz: protokół komunikacyjny przetwornic VAT 200.

Grupa parametrów 14 - autotuning
14-0
14-1
14-2
14-3
14-4

Rezystancja stojana (Ω
Ω)
Rezystancja wirnika (Ω
Ω)
Indukcyjność równoważna (mH)
Prąd magnesowania (A ac)
Konduktancja strat w żelazie (gm)

1. Po wybraniu par. 0-00 = 0 lub 1 (tryb wektorowy), po włączeniu zasilania silnik uruchomi się w celu
wykonania autotuningu. Zatrzymanie silnika oznacza koniec autotuningu. Przetwornica zapisze w
pamięci parametry silnika 14-0 do 14-4 i samoczynnie wykona reset 0-06 na 0.
2. Autotuning należy wykonać zawsze po zamianie silnika. Parametry silnika można także wprowadzić
ręcznie, jeśli są znane.
3. Gdy par. 0-06 = 1, po zakończeniu autotuningu par. 0-06 samoczynnie resetuje się do 0.
Wyświetlacz panelu operatorskiego pokaże komunikat END.
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Grupa parametrów 15 - status przetwornicy i reset funkcji
15-0

Kod wielkości przetwornicy

Par. 15-0
2P5
201
202
203
205
208
210

Model przetwornicy
U20_ N00K4
U20_ N00K7
U20_ N01K5
U20_ N02K2
U20_ N04K0
U20_ N05K5
U20_ N07K5

15-1

Wersja oprogramowania

15-2

Zapis błędów (ostatnie 3 błędy)

Par. 15-0
401
402
403
405
408
410
415

Model przetwornicy
U203X00K7
U203X01K5
U203X02K2
U203X04K0
U203X05K5
U203X07K5
U203X11K0

1. Gdy przetwornica nie pracuje normalnie, ostatni kod błędu składowany w 2.xxxx zostanie przesłany
do 3.xxxx a kod 1.xxxx do 2.xxxx. Aktualny kod błędu będzie zapisany w pustym polu 1.xxxx.
Dlatego zapis w 3.xxxx jest „najstarszy” a zapis w 1.xxxx - „najmłodszy”.
2. Po wejściu w par. 15-2 kod błędu z 1.xxx zostanie wyświetlony jako pierwszy. Po naciśnięciu
przycisku ! można odczytać zapis z 2.xxx # 3.xxx # 1.xxx a po naciśnięciu przycisku ": 3.xxx #
2.xxx # 1.xxx # 3.xxx.
3. Po wejściu w par. 15-2 i naciśnięciu przycisku RESET wszystkie zapisy zostaną skasowane. Zapisy
w pozycjach zmienią się na: 1.---, 2.---, 3.---.
4. Przykład: Zapis w pozycji 1 zawiera 1.OCC, co wskazuje na błąd OC-C itp.
15-3

Zsumowane godziny pracy (h): 0 - 9999

15-4

Zsumowane godziny pracy (h x 10 000 ): 0 - 27

15-5

Wybór czasu do zliczania
0000: Czas obecności zasilania
0001: Czas pracy urządzenia

1. Gdy czas pracy osiągnie stan 9999, zostanie zakończony okres pracy 1. Następna godzina
zostanie już przeniesiona do okresu pracy 2. W międzyczasie zapisana liczba godzin zostanie
skasowana do 0000 a w okresie pracy 2 zostanie wpisana wartość 01.
2. Opis wyboru czasów pracy:
Wartość nastawiona
0
1

Opis
Naliczanie zakumulowanego czasu włączenia zasilania.
Naliczanie zakumulowanego czasu pracy przetwornicy.

4-55

Rozdział 4 - Indeks oprogramowania

15-6

Kasowanie parametrów przetwornicy do nastawień fabrycznych
1110: Skasować i ustawić parametry fabryczne dla silnika 50 Hz.
1111: Skasować i ustawić parametry fabryczne dla silnika 60 Hz.
1112: Skasować program PLC.

Przykład: Gdy par. 15-6 zostanie ustawiony na 1111, nastąpi reset parametrów do wartości
fabrycznych, zgodnie z danymi napięcia i częstotliwości (0-01 / 0-05) z tabliczki
znamionowej silnika. Górną granicą częstotliwości będzie wartość 60 Hz, o ile nie
wprowadzono innej wartości górnej granicy.

! Uwaga:
W trybie V/F parametry silnika (14-0 / 14-4) będą po zresetowaniu zmodyfikowane do wartości
fabrycznych. W przeciwieństwie do tego, w trybie sterowania wektorowego parametry te nie zostaną
skasowane do wartości fabrycznych.
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4.5 Opis wbudowanych funkcji PLC
Przetwornica VAT 200 posiada wbudowane proste funkcje PLC, dla których użytkownik może
załadować schemat drabinkowy z komputera PC (przyjazne oprogramowanie na bazie Windows) lub
z PDA (przyjazne oprogramowanie na bazie WinCE).
4.5.1 Instrukcje podstawowe

Instrukcja wejścia
Instrukcja wyjścia
Instrukcja dodatkowa
Rejestr specjalny
Instrukcja licznika
Instrukcja timera
Instrukcja komparacji analogowej
Instrukcja komparacji enkodera
Instrukcja operacyjna

[

$

%

P

Q
M

Q
M

Q
M

Q
M

C
T
G
H
F

-||I
Q
M

-|\|i
q
m

C
T
G
H
F

c
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NO / NC
I1 do I7 / i1 do i7
Q1 do Q2 / q1 do q2
M1 do MF / m1 do mF
V1 do V7
C1 do C4 / c1 do c4
T1 do T8 / t1 do t8
G1 do G4 / g1 do g4
H1 do H4 / h1 do h4
F1 do F8 / f1 do f8

Opis rejestrów specjalnych:
V1:
V2:
V3:
V4:
V5:
V6:
V7:

Nastawianie częstotliwości
Częstotliwość pracy
Wartość wejściowa AIN
Wartość wejściowa S6
Wartość wejściowa z pot. VR na klawiaturze
Prąd roboczy
Wartość momentu

Instrukcja różniczkowania
Instrukcja SET
Instrukcja RESET
Instrukcja P

Zakres:
Zakres:
Zakres:
Zakres:
Zakres:
Zakres:
Zakres:

Górna różniczka
D

0,1 - 650,0 Hz
0,1 - 650,0 Hz
0 - 1000
0 - 1000
0 - 1000
0,1 - 999,9A
0,1 - 200,0%

Dolna różniczka
d

Inne symbole
$
%
P

Przerwa w obwodzie (stan załączenia)
Zwarcie w obwodzie (stan wyłączenia)

„ „
„ -- „

Symbole połączeń

Opis
Połączenie elementu lewego i prawego.

−
⊥
+
Τ

Połączenie elementów: lewego, górnego i prawego.
Połączenie elementów: lewego i prawego, górnego i dolnego.
Połączenie elementów: lewego, dolnego i prawego.
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4.5.2 Funkcje instrukcji podstawowych
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4.5.3 Instrukcje aplikacyjne
Symbol
Opis
1
Tryb zliczania (1 - 4).
2
Użycie wejścia (I1 - f8) do ustawienia
zliczania w górę lub w dół.
OFF = zliczanie w górę: (1, 2, 3, 4, ...).
ON = zliczanie w dół: (..., 3, 2, 1).
3
Użycie wejścia (I1 - f8) do skasowania
zliczania.
ON = inicjalizacja do zera i 6 = OFF.
OFF = kontynuacja zliczania.
4
Początkowa wartość zliczania.
5
Docelowa wartość zliczania.
6
Kod licznika (C1 - C4, razem 4 grupy).
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Przykład:
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(2) Tryb licznika 2

! Uwaga:
W tym trybie wartość początkowa licznika będzie większa od 20 z wyjątkiem trybu 1, w którym wartość
ta jest zablokowana na 20.
(3) Tryb licznika 3 jest podobny do trybu 1 z wyjątkiem tego, że ten pierwszy może zapamiętać
zapisaną wartość w przypadku wyłączenia zasilania i kontynuować zliczanie po powrocie
zasilania.
(4) Tryb licznika 4 jest podobny do trybu 2 z wyjątkiem tego, że ten pierwszy może zapamiętać
zapisaną wartość w przypadku wyłączenia zasilania i kontynuować zliczanie po powrocie
zasilania.
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Symbol
Opis
1
Tryb timera (1 - 7).
2
Jednostki czasu:
1: 0,0 - 999,9 sek,
2: 0 - 9999 sek,
3: 0 - 9999 min.
3
Użycie wejścia (I1 - f8) do skasowania
stanu timera.
ON = inicjalizacja do zera i 6 = OFF.
OFF = kontynuacja zliczania.
4
Początkowa wartość timera.
5
Docelowa wartość timera.
6
Kod licznika (T1 - T8, razem 8 grup).

(1) Tryb timera 1 (tryb opóźnienia włączenia A)
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Przykład:

(2) Tryb timera 2 (tryb opóźnienia włączenia B)
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(3) Tryb timera 3 (tryb opóźnienia wyłączenia A)

(4) Tryb timera 4 (tryb opóźnienia wyłączenia B)
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(5) Tryb timera 5 (tryb flash A)

(6) Tryb timera 6 (tryb flash B)

(5) Tryb timera 7 (tryb flash C)
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Symbol
1
2
3
4
5
6

Opis
Tryb komparacji analogowej (1-3).
Wybór wartości wej. do komparacji.
Wartość wejścia analogowego.
Ustawienie wartości referencyjnej
komparacji (górna granica).
Ustawienie wartości referencyjnej
komparacji (dolna granica).
Zaciski wyjściowe dla komparacji
analogowej (G1 - G4).

Tryb komparacji analogowej (1 - 3)
(1) Tryb komparacji analogowej 1:
(2) Tryb komparacji analogowej 2:
(3) Tryb komparacji analogowej 3:

( 2 ≤ 4, 5 = ON )
( 2 ≥ 4, 5 = ON )
( 4 ≤ 2 ≤ 3, 5 = ON )

Wybór wartości wejściowych dla komparacji (V1 - V7):
(1) Wartość wejściowa dla komparacji
(2) Wartość wejściowa dla komparacji
(3) Wartość wejściowa dla komparacji
(4) Wartość wejściowa dla komparacji
(5) Wartość wejściowa dla komparacji
(6) Wartość wejściowa dla komparacji
(7) Wartość wejściowa dla komparacji

= V1: nastawianie częstotliwości.
= V2: częstotliwość pracy.
= V3: wartość wejściowa AIN.
= V4: wartość wejściowa AI2.
= V5: wejście z potencjometru VR na klawiaturze.
= V6: prąd roboczy.
= V7: wartość momentu.
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Instrukcje komparacji dla sygnału z enkodera
Symbol
Opis
1
Tryb komparacji dla enkodera (1 - 2).
2
Użycie (I1 - f8) aby ustawić zliczanie w
górę lub w dół.
OFF = zliczanie w górę (0, 1, 2, 3, 4, ...).
ON = zliczanie w dół (... 3, 2, 1, 0).
3
Użycie (I1 - f8) aby skasować wartość
zliczoną.
4
A1, wartość wejściowa z enkodera /
współczynnik podziału dla enkodera (6).
5
A2, nastawianie wartości odniesienia dla
komparacji.
6
C, współczynnik podziału dla enkodera.
7
Zaciski sygnału wyjściowego
z komparacji, H1 - H4.

(1) Tryb komparacji 1
Funkcja komparacji sygnału enkodera: wyjście komparacji A1

A2.

(2) Tryb komparacji 2
Funkcja komparacji sygnału enkodera: wyjście komparacji A1

A2.

! Uwaga:

Włączenie / wyłączenie komparacji sygnału z enkodera jest określone przez schemat
drabinkowy ON / OFF.

Instrukcja pracy
Symbol
Opis
1
Tryb pracy może być nastawiony
poprzez I1 - f8.
OFF = „do przodu”.
ON = „wstecz”.
2
Prędkość zadana może być ustawiona
poprzez I1 - f8.
OFF = praca przy częstotliwości
nastawionej w (7).
ON = praca przy częstotliwości
nastawionej w (8).
3
Wybór stałej lub V3, V5 do nastawienia
częstotliwości .
4
Wybór stałej lub V3, V5 do nastawienia
częstotliwości zadanej.
5
Czas przyspieszania.
6
Czas zwalniania.
7
Częstotliwość zadana (stała, V3, V5).
8
Zadana prędkość (stała, V3, V5).
9
Kod instrukcji operacji (F1 - F8, razem 8
grup).
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Przykład:
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Rozdział 5. Niesprawności i konserwacja
5.1

Komunikaty błędów i środki zaradcze

5.1.1

Komunikaty błędów, które nie mogą być wyłączone ręcznie
Wyświetlacz:

Błąd
Problem z działaniem
programu.

Przyczyna
Zakłócenia zewnętrzne
(szumy).

Problem z pamięcią
EEPROM.

Uszkodzony EEPROM.

Środek zaradczy
Dołączyć równoległy
układ tłumiący RC do
cewki stycznika powo
-dującego zakłócenia.
Wymienić EEPROM.

@

Zbyt duże napięcie przy
zatrzymaniu.

Błąd działania układu
detekcji.

Odesłać przetwornicę
do naprawy.

@

Zbyt małe napięcie przy
zatrzymaniu.

1. Zbyt małe nap. zasilania.
2. Spalony rezystor
bocznikujący lub
bezpiecznik.
3. Błąd działania układu
detekcji.

@

Przegrzanie przetwornicy
przy zatrzymaniu.

1. Sprawdzić
prawidłowość
napięcia zasilania.
2. Wymienić bocznik
lub bezpiecznik.
3. Odesłać przetwor nicę do naprawy.
1. Odesłać przetwor nicę do naprawy.
2. Poprawić
wentylację.

! Uwaga:

1. Błąd działania układu
detekcji.
2. Zbyt wysoka temp.
otoczenia lub zła
wentylacja.
Czujnik prądu wykrył błąd. Błąd działania czujnika
prądu lub uszkodzenie
układu.

Symbol „@” oznacza, że zestyk sygnalizacji awarii nie zadziała.
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Odesłać przetwornicę
do naprawy.

Rozdział 5 - Niesprawności i konserwacja
Komunikaty błędów, które mogą być wyłączone ręcznie lub automatycznie
Wyświetlacz:

Błąd
Przeciążenie prądowe
przy starcie.

Przeciążenie prądowe
przy zatrzymaniu.

Przyczyna
1. Zwarcie uzwojenia silnika do
korpusu.
2. Zwarcie zacisków silnika do
uziemienia.
3. Zniszczony moduł IGBT.
Nastawiony czas zwalniania
zbyt krótki.

Środek zaradczy
1. Sprawdzić silnik.
2. Sprawdzić
oprzewodowanie.
3. Wymienić moduł IGBT.
Ustawić dłuższy czas
zwalniania.

1. Ustawić dłuższy czas
zwalniania.
2. Wymienić przetwor nicę na większą,
odpowiednią dla
silnika.
3. Sprawdzić silnik.
4. Sprawdzić
oprzewodowanie.
5. Wymienić moduł IGBT.
Przeciążenie prądowe 1. Nagła zmiana obciążenia.
1. Zwiększyć moc
przy stałej prędkości.
2. Nagła zmiana mocy.
przetwornicy.
2. Uruchomić ponownie
autotuning (0-06 = 1).
3. Zmniejszyć rezystan cję stojana (14-0),
jeśli powyższe środki
nie pomogą.
1. Ustawić dłuższy czas
Zbyt duże napięcie
1. Nastawiony czas
przy pracy / zwalnianiu.
zwalniania.
zwalniania zbyt krótki lub
2. Dodać opornik lub
duża bezwładność.
moduł hamowania.
2. Zbyt szeroki zakres zmian
3. Dodać dławik od
napięcia zasilania.
strony zasilania.
4. Zwiększyć moc
przetwornicy.
Zbyt wysoka
1. Duże obciążenie.
1. Sprawdzić, czy nie
temperatura radiatora
2. Zbyt wysoka temp. otoczenia
występują problemy
podczas pracy.
lub zła wentylacja.
z obciążeniem.
2. Zwiększyć moc
przetwornicy.
3. Poprawić wentylację.
Nieuprawnione
Zewnętrzne zakłócenia (szum). Jeśli problemy powta przerwanie pracy CPU.
rzają się - odesłać prze twornicę do naprawy.
Przeciążenie prądowe
przy przyspieszaniu.

1. Nastawiony czas zwalniania
zbyt krótki
2. Moc silnika większa od mocy
przetwornicy.
3. Zwarcie uzwojenia silnika do
korpusu.
4. Zwarcie uzwojenia silnika do
uziemienia.
5. Zniszczony moduł IGBT.
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Komunikaty błędów, które mogą być wyłączone ręcznie
Wyświetlacz:
@

Błąd
Przeciążenie prądowe
przy zatrzymaniu.
Przeciążenie silnika.

! Uwaga:

Przyczyna
1. Błąd działania układu
detekcji.
2. Złe połączenie w kablu
sygnałowym CT.
1. Duże obciążenie.
2. Niewłaściwa nastawa par.
0-02, 9-08 do 11.

Przeciążenie
przetwornicy.

Duże obciążenie.

Przeciążenie
momentem.

1. Duże obciążenie.
2. Niewłaściwa nastawa par.
9-14, 9-15.

Zbyt niskie napięcie
podczas pracy.

1. Zbyt niskie napięcie
zasilania.
2. Zbyt duży zakres zmian
napięcia zasilania.

Symbol „@” oznacza, że zestyk sygnalizacji awarii nie zadziała.
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Środek zaradczy
Odesłać przetwornicę
do naprawy.
1. Zwiększyć moc
silnika.
2. Nastawić
odpowiednio
parametry 0-02,
9-08 do 11.
Zwiększyć moc
przetwornicy.
1. Zwiększyć moc
przetwornicy.
2. Nastawić
odpowiednio
parametry 9-14,
9-15.
1. Poprawić jakość
zasilania lub
zwiększyć wartość
2-01.
2. Ustawić dłuższy
czas przyspiesza nia.
3. Zwiększyć moc
przetwornicy.
4. Dodać dławik od
strony zasilania.

Rozdział 5 - Niesprawności i konserwacja
5.1.2 Warunki specjalne
Wyświetlacz:

Błąd
Zatrzymanie do
prędkości zerowej.

Błąd startu
bezpośredniego.

Zatrzymanie awaryjne
z klawiatury.

Zewnętrzne
zatrzymanie awaryjne.

Zewnętrzny blok
bazowy.

Błąd autotuningu.

Utrata sygnału
sprzężenia zwrotnego
PID.

Opis
Występuje gdy zadana częstotliwość jest mniejsza
od 0,1 Hz.
1. Jeśli przetwornica jest nastawiona na sterowanie z
zacisków sterowania zewnętrznego (1-00 = 0001) i start
bezpośredni jest wyłączony (2-05 = 0001), przetwornica
nie może być uruchomiona i pojawi się błyskający
komunikat STP1 po włączeniu pracy i podaniu zasilania,
patrz: opisy dot. 2-04.
2. Start bezpośredni jest możliwy gdy 2-04 = 0001.
1. Jeśli przetwornica jest nastawiona na sterowanie z
zacisków sterowania zewnętrznego (1-00 = 0001)
a przycisk STOP jest włączony (1-03 = 0000),
przetwornica zatrzyma się zgodnie z nastawieniem 1-05
po naciśnięciu przycisku STOP. Po zadziałaniu
zatrzymania pojawi się błyskający komunikat STP2. Aby
ponownie uruchomić przetwornicę należy ustawić
przełącznik na WYŁ. i ponownie na ZAŁ.
2. Jeśli przetwornica jest w trybie komunikacji a przycisk
STOP jest włączony (1-03 = 0000), przetwornica
zatrzyma się zgodnie z nastawieniem 1-05 po
naciśnięciu przycisku STOP. Po zadziałaniu zatrzymania
pojawi się błyskający komunikat STP2. W celu
ponownego uruchomienia przetwornicy, komputer
nadrzędny powinien wysłać rozkaz STOP a następnie
rozkaz pracy.
3. Gdy par. 1-03 = 0001 przycisk zatrzymania awaryjnego
nie działa.
Gdy do zacisków wejścia wielofunkcyjnego doprowadzony
zostanie sygnał zatrzymania awaryjnego, przetwornica
zatrzyma się zgodnie z rampą zatrzymania i pojawi się
komunikat E.S., patrz: opis par. 5-00 do 5-06).
Gdy do zacisków wejścia wielofunkcyjnego dołączony
zostanie zewnętrzny blok bazowy, przetwornica zatrzyma
się natychmiast i pojawi się błyskający komunikat b.b.,
patrz: opis par. 5-00 do 5-06.
1. Błąd danych silnika wynikły z błędu działania
autotuningu.
2. Zatrzymanie awaryjne silnika podczas wykonywania
autotuningu.
Wykrycie utraty sygnału sprzężenia zwrotnego PID.
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5.1.3 Błędy pracy
Wyświetlacz:

Błąd
Parametry i częstotli wość biegu „wstecz”
zablokowane.

Błąd użycia przycisku.

Błąd nastawiania
parametru.

Modyfikacja parametru
niemożliwa w
komunikacji cyfrowej.

Brak komunikacji.

Konflikt parametrów.

Błąd nastawień
fabrycznych.

Przyczyna
1. Próba modyfikacji
parametru / częstotliwości,
gdy par. 3-17 > 0000.
2. Próba włączenia pracy
„wstecz”, gdy
par. 1-02 = 0001.
1. Naciśnięcie ! lub ", gdy
par. 1-06 > 0 lub podczas
pracy ze stałą prędkością.
2. Próba modyfikacji parametru,
który jest objęty zakazem
modyfikacji podczas pracy,
patrz: lista parametrów.
1. [3-01] w zakresie par. [3-13]
± [3-16] lub [3-14] ± [3-16]
lub [3-15] ± [3-16].
2. [3-00] ≤ [3-01].
3. Błąd nastawień podczas wyk.
autotuningu (np. 1-00 ≠ 0,
1-06 ≠ 0).
1. Wydanie rozkazu sterowania
podczas wyłączenia komu nikacji.
2. Modyfikacja par. 13-1 do
13-4 podczas trwania komu nikacji.
1. Błąd oprzewodowania.
2. Błąd nastawienia parametru
komunikacji.
3. Błąd sumy kontrolnej.
4. Nieprawidłowy protokół
komunikacji.
1. Próba modyfikacji par. 15-0
lub 15-7.
2. Błąd działania układu
detekcji napięcia lub prądu.
Wykonanie resetu do nastaw
fabrycznych podczas pracy
PLC.

Błąd nastawiania
1. Ustawienie par. 3-18 = 1.2
parametrów, błąd bloku
bez podłączenia bloku
kopiowania.
kopiowania.
2. Uszkodzony blok
kopiowania.
Parametry nie
Podczas kopiowania parametru
zgadzają się.
do przetwornicy wykryto
niezgodność parametrów.
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Środek zaradczy
1. Ustawić par. 3-17 =
0000.
2. Ustawić par. 1-02 =
0000.
1. Przyciski ! i " są
dostępne dla mody fikacji parametrów
tylko gdy par. 1-06 = 0.
2. Modyfikować parametr
podczas zatrzymania.
1. Zmienić par. 3-13 do
3-15 lub 3-16.
2. Ustawić: [3-00] >
[3-01].
Ustawić 1-00 = 0, 1-06
= 0 podczas auto tuningu.
1. Wysłać rozkaz
uaktywnienia przed
komunikacją.
2. Ustawić wszystkie
parametry przed
komunikacją.
1. Sprawdzić sprzęt i
oprzewodowanie.
2. Sprawdzić parametry
13-1 - 13-4.
Jeśli reset przetwornicy
nie jest dostępny, wysłać
przetwornicę do
naprawy.
Wykonać reset do
nastaw fabrycznych po
zatrzymaniu PLC.
1. Zmienić par. 3-18.
2. Wymienić blok
kopiowania.
Wymienić blok
kopiowania.

Rozdział 5 - Niesprawności i konserwacja

5.2 Typowe niesprawności
Stan
Silnik nie
pracuje.

Sprawdzić
Czy zasilanie podłączono do L1(L), L2 i
L3 (N) ? Czy lampka „charge” świeci ?

Czy występuje napięcie na zaciskach
T1, T2 i T3 ?
Czy przeciążenie spowodowało
zablokowanie silnika ?
Czy występują nienormalne objawy w
przetwornicy ?
Czy wydano rozkaz pracy „do przodu” lub
„wstecz” ?
Czy doprowadzono analogowy sygnał
częstotliwości ?
Czy tryb pracy jest prawidłowy ?
Silnik wiruje
odwrotnie.

Brak
możliwości
regulacji
prędkości.
Prędkość za
niska lub za
wysoka.

Nagłe zmiany
prędkości
silnika.

Czy oprzewodowanie T1, T2, T3 jest
poprawne ?
Czy oprzewodowanie sygnałów pracy
„do przodu” i „wstecz” jest prawidłowe ?
Czy oprzewodowanie wejścia analogo wego częstotliwości jest poprawne ?
Czy nastawiony tryb pracy jest
prawidłowy ?
Czy obciążenie nie jest zbyt duże ?
Czy dane silnika (bieguny, napięcie, ...)
są prawidłowe ?
Czy przełożenie przekładni jest
właściwe ?
Czy nastawa częstotliwości maks. jest
właściwa ?
Czy obciążenie silnika nie jest zbyt
duże ?
Czy obciążenie nie zmienia się nagle ?
Czy w zasilaniu nie brakuje fazy ?
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•
•
•
•
•

Środki zaradcze
Podłączyć zasilanie.
Wyłączyć i włączyć zasilanie.
Sprawdzić napięcie zasilania.
Dokręcić śruby zacisków.
Wyłączyć i włączyć zasilanie.

• Zmniejszyć obciążenie silnika.

• Sprawdzić / poprawić
oprzewodowanie.
• Sprawdzić oprzewodowanie wejścia
analogowego częstotliwości i wybór
wejścia.
• Wykonać operacje z panelu
operatorskiego.
• Zmienić oprzewodowanie U, V, W
silnika.
• Sprawdzić / zmienić oprzewodowanie.
• Sprawdzić / zmienić oprzewodowanie.
• Sprawdzić / zmienić tryb pracy.
• Zmniejszyć obciążenie.
• Potwierdzić dane silnika.
• Sprawdzić przełożenie.
• Sprawdzić / zmienić częstotl. maks..
• Zmniejszyć obciążenie.
•
•
•
•

Zmniejszyć wahania obciążenia.
Zwiększyć moc silnika i przetwornicy.
Sprawdzić oprzewodowanie 3-fazowe.
Zastosować dławik AC w zasilaniu 1fazowym.

Rozdział 5 - Niesprawności i konserwacja
5.3 Szybkie diagnozowanie problemów - seria VAT 200
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Rozdział 5 - Niesprawności i konserwacja
Diagnozowanie komunikatów OC, OL
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Rozdział 5 - Niesprawności i konserwacja
Diagnozowanie komunikatów OV, LV
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Silnik nie pracuje
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Silnik przegrzewa się

Silnik pracuje nierówno
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5.4 Kontrola rutynowa i okresowa
Aby zapewnić stabilną i bezpieczną pracę przetwornicy należy sprawdzać i konserwować ją
regularnie. Tabela poniżej podaje pozycje, które należy sprawdzać. Kontrolę należy rozpocząć
przynajmniej 5 minut po zgaśnięciu diody „charge” aby zapobiec porażeniu od zgromadzonego
napięcia statycznego.

Poz.

Otoczenie
maszyny

Instalacja i
uziemienie
przetwornicy

Napięcie
zasilania
Zaciski
zewnętrzne
i wewnętrzne,
śruby
montażowe
przetwornicy
Wewnętrzne
oprzewodo wanie
przetwornicy
Radiator

Płytka
drukowana

Wentylator
chłodzący

Elementy dużej
mocy

Kondensator

Szczegóły
Potwierdzić tempe raturę i wilgotność w
okolicy maszyny.
Czy w pobliżu
maszyny znajdują się
materiały palne ?
Nienormalne wibracje
w okolicy maszyny.
Czy oporność
uziemienia jest
prawidłowa ?
Czy napięcie zasilania
układu głównego jest
właściwe ?
Czy elementy nie są
luźne ?
Czy podstawa
zacisków nie jest
uszkodzona ?
Czy występują ślady
rdzy ?
Czy jest zdeformo wane lub załamane ?
Czy występują
uszkodzenia izolacji
przewodów ?
Narosty kurzu i
zablokowane drobiny.
Zanieczyszczenia
przewodzące i ślady
oleju.
Odbarwione,
przegrzane i spalone
elementy
Nienormalne wibracje
i hałas.
Narosty kurzu i
zablokowane drobiny.
Narosty kurzu i
zablokowane drobiny.
Sprawdzić oporność
pomiędzy zaciskami.
Nienormalny zapach
lub wycieki.
Wydęcia i wytłoczone
elementy kondensat.

Okres
sprawdzania
Codzie- Co
nnie
rok

Metoda

Kryteria

Środki
naprawcze

Wykonać pomiar Temp. -10 do
termometrem i
+40°C, wilgotność
Poprawić
higrometrem.
wzgl. do 95%.
warunki
otoczenia.
Sprawdzenie
Brak ciał obcych.
wzrokowe.

"
"
"

"

"

Spr. wzrokowe i
słuchowe.

Brak ciał obcych.

Dokręcić śruby.

Pomiar
oporności
multimetrem.

Seria 200V poniżej 100Ω.
Seria 400V poniżej 10Ω.

Poprawić
uziemienie.

Pomiar napięcia
multimetrem.

Napięcie zgodne z
danymi znamion.

Poprawić
napięcie
zasilania.

Sprawdzenie
wizualne lub
śrubokrętem.

Brak
nienormalnych
objawów.

Poprawić
zamocowania
lub odesłać do
naprawy.

Sprawdzenie
wzrokowe.

Brak
nienormalnych
objawów.

Wymienić
przewody
lub odesłać
przetwornicę do
naprawy.

Sprawdzenie
wzrokowe.

Brak nienor malnych objawów.

Oczyścić.

Sprawdzenie
wzrokowe.

Brak
nienormalnych
objawów.

Oczyścić lub
wymienić.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Spr. wzrokowe /
słuchowe.
Sprawdzenie
wzrokowe.
Sprawdzenie
wzrokowe.
Pomiar
oporności
multimetrem.
Sprawdzenie
wzrokowe.
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Brak
nienormalnych
objawów.
Brak nienormal nych objawów.
Brak zwarć i
przerw na wyjściu
3-fazowym.
Brak
nienormalnych
objawów.

Wymienić
wentylator.
Oczyścić.
Oczyścić.
Wymienić
elementy.
Wymienić
kondensator lub
przetwornicę.
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5.5 Konserwacja i kontrola
Przetwornica nie wymaga obsługi i konserwacji codziennej. Aby zapewnić długotrwałą , pewną pracę
przetwornicy należy przestrzegać podanych niżej instrukcji wykonywania regularnych kontroli. Przed
rozpoczęciem kontroli wyłączyć zasilanie i odczekać aż dioda „charge” (LED101) zgaśnie a następnie
odczekać jeszcze conajmniej 5 minut, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia zgromadzonym w
kondensatorach ładunkiem.
(1)
(2)
(3)

Oczyścić przetwornicę z nagromadzonych zanieczyszczeń.
Sprawdzić czy nie ma luźnych zacisków i śrub mocujących. Dokręcić luźne śruby.
Wykonać test izolacji.

a.

Odłączyć wszystkie przewody prowadzące do VAT 200 z układów zewnętrznych przed
wykonaniem testu izolacji w odniesieniu do tych układów.
Wewnętrzny test izolacji powinien być wykonany w odniesieniu do układu głównego wewnątrz
VAT 200. Użyć testera izolacji o napięciu 500V DC dla rezystancji wyższych od 5 MΩ.

b.

Uwaga! Nie wykonywać testu w odniesieniu do układu sterowania.
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Rozdział 6. Elementy zewnętrzne
6.1
6.2

Dane dławików po stronie zasilania
Dane dławików po stronie DC
Model VAT 200
U201N00K4
U201N00K7
U201N01K5
U201N02K2
U203N00K4
U203N00K7
U203N01K5
U203N02K2
U203N04K0
U203N05K5
U203N07K5
U203X00K7
U203X01K5
U203X02K2
U203X04K0
U203X05K5
U203X07K5
U203X11K0

Dławik wejściowy AC
Nr katalogowy
ACR8A2H5
ACR12A2H5
ACR18A1H3
ACR22A0H84
ACR4A2H5
ACR6A2H5
ACR9A1H3
ACR120H84
ACR180H56
ACR270H37
ACR350H27
ACR3A8H1
ACR4A5H1
ACR6A3H4
ACR102H
ACR141H4
ACR181H1
ACR270H75
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Dławik DC
Nr katalogowy
DCR4A5H7
DCR6A3H9
DCR9A2H4
DCR12A1H7
DCR4A5H7
DCR6A3H9
DCR9A2H4
DCR12A1H7
DCR18A1H0
DCR32A0H78
DCR45A0H55
DCR3A15H2
DCR4A9H2
DCR6A6H8
DCR9A4H0
DCR18A2H9
DCR25A2H1
DCR32A1H6
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6.3 Rezystory hamujące
Zalecane rezystory hamujące dla serii VAT 200.
Model
przetwornicy

Silnik
kW

U20_N00K4
U20_N00K7
U20_N01K5
U20_N02K2
U20_N04K0
U20_N05K5
U20_N07K5
U20_X00K7
U20_X01K5
U20_X02K2
U20_X04K0
U20_X05K5
U20_X07K5
U20_X11K0

0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11

Rezystor osłonięty
Nr
ED
Wymiary
katalogowy
%
mm
ERN00K7
8
115X40X20
ERN00K7
8
115X40X20
ERN01K5
10 215X40X20
ERN02K2
9
165X60X30
ERN04K0
8
215X60X30
ERN05K5
8
335X60X30
ERN07K5
8
335X60X30
ERX00K7
8
115X40X20
ERX01K5
10 215X40X20
ERX02K2
8
165X60X30
ERX04K0
8
215X60X30
ERX05K5
8
335X60X30
ERX07K5
8
335X60X30
8 615X110X50
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Rezystor nawijany cylindrycznie
Nr
ED
Wymiary
katalogowy
%
mm
TLR200P200 10 210X60X65
TLR200P200 10 210X60X65
TLR100P200 10 210X60X65
TLR75P200
10 210X60X65
TLR44P600
10 465X60X95
TLR29P600
10 465X60X95
TLR22P600
10 465X60X95
TLR50P200
10 210X60X65
TLR400P200 10 210X60X65
TLR240P200 10 210X60X65
TLR175P600 10 465X60X95
TLR118P600 10 465X60X95
TLR86P600
10 465X60X95
TLR43P1000 10 465X70X100
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Wymiary gabarytowe i instalacyjne rezystorów hamujących

Typ
ERN00K7
ERX00K7
ERN01K5
ERX01K5
ERN02K2
ERX02K2
ERN04K0
ERX04K0
ERN05K5
ERN07K5
ERX05K5
ERX07K5

L2 ±2

L3 ±2

W ±1

H ±1

115

80

175

40

20

400

215

200

175

40

20

400

165

150

125

60

30

400

215

200

175

60

30

400

335

320

295

60

30

400

Jednostka: mm
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+10

L1 ±2
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6.4 Zdalny panel operatorski i kabel połączeniowy

A. Skład układu:
1. Przetwornica
2. Panel operatorski z wyświetlaczem LED (U200ALEDK) lub LCD (U200ALCDK)
3. Kabel do zdalnego przyłączenia panelu operatorskiego:
U200AW05 - 5m
U200AW10 - 1m
U200AW20 - 2m
U200AW30 - 3m
U200AW50 - 5m
B. Procedura obsługi:
1. Wyłączyć zasilanie. Dalsze kroki mogą być wykonane, gdy żadna sygnalizacja na panelu nie świeci
się.
2. Wyjąć panel operatorski.
3. Połączyć przetwornicę i panel za pomocą kabla do zdalnego połączenia.
4. Zamocować śrubami jeden wtyk kabla w gnieździe przetwornicy a drugi w gnieździe panelu
operatorskiego.
5. Ponownie podać zasilanie i przystąpić do obsługi po potwierdzeniu połączenia.
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Panel operatorski z wyświetlaczem LED (U200ALEDK). Wymiary montażowe w mm

Panel operatorski z wyświetlaczem LCD (U200ALCDK). Wymiary montażowe w mm
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6.5 Filtr EMC
Przetwornica wykorzystuje elementy szybko przełączające dla poprawy wydajności i zredukowania
szumu silnika. Powoduje to jednak zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) i radiowe (RFI), które muszą
być stłumione poniżej dopuszczalnego poziomu.
Dyrektywy EMC
Przetwornica wyposażona w dodatkowy filtr spełnia wymagania dyrektywy EMC 89/336/EEC w
zakresie EMI i RFI. Testy wykonane przez niezależne instytucje udowodniły zgodność z podanymi
niżej normami przy zastosowaniu opcjonalnych filtrów .
Norma radiowa EMI, norma odporności EMI
EN 61800-3 1996 / A11: 2000 :
Ograniczona dystrybucja w środowisku pierwotnym.
EN 61800-3 1996 / A11: 2000 :
Środowisko wtórne.
Dobór filtru:
Model przetwornicy

Dane znam. (wejście)

U201N00K4FS
U201N00K7FS
U201N00K5FS
U201N00K2FS
U201N00K4SS
U201N00K7SS
U201N01K5SS
U201N02K2SS
U203N00K4SS
U203N00K7SS
U203N01K5SS
U203N02K2SS
U203N04K0SS
U203N05K5SS
U203N07K5SS
U203X00K7FS
U203X01K5FS
U203X02K2FS
U203X04K0FS
U203X05K5FS
U203X07K5FS
U203X11K0FS
U203X00K7SS
U203X01K5SS
U203X02K2SS
U203X04K0SS
U203X05K5SS
U203X07K5SS
U203X11K0SS

1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
1 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 170 - 264V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V
3 faz. 323 - 528 V

Model filtru
(środowisko wtórne)
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
U200F611TA1
U200F611TA1
U200F627TA2
U200F627TA2
U200F709TA1
U200F709TA1
U200F709TA1
U200F719TA2
U200F719TA2
U200F739TA3
U200F739TA3
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
U200F905TA1
U200F905TA1
U200F910TA2
U200F910TA2
U200F928TA3
U200F928TA3
U200F928TA3
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Model filtru
(środow. pierwotne)
U200F611TA1
U200F611TA1
U200F627TA2
U200F627TA2
-----------U200F905TA1
U200F905TA1
U200F910TA2
U200F910TA2
U200F928TA3
U200F928TA3
U200F928TA3
--------
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Wymiary filtru zewnętrznego VAT 200

Wielkość
Model
U200F611TA1
U200F709TA1
U200F905TA1
U200F627TA2
U200F719TA2
U200F910TA2
U200F739TA3
U200F928TA3

Montaż w
przetwornicy,
wymiary C x B

Filtr zewnętrzny,
wymiary
WxHxD

Filtr zewnętrzny,
wym. montażowe
ExA

78 X 150

91 X 192 X 28

74 X 181

114,6 X 170,5

128 X 215 X 37

111 X 204

173 X 244

188 X 289 X 42

165 X 278
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6.6 Karta interfejsu
6.6.1 Karta interfejsu RS-485 (model U200ARS485)

Schemat oprzewodowania U200ARS485:

! Uwaga:
Aby uniknąć uszkodzenia karty ładunkami statycznymi należy założyć pokrywę przetwornicy .
Używać izolowanego konwertera RS232 / RS485 do połączenia karty z PC aby uniknąć uszkodzenia
sprzętu.
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6.6.2 Karta interfejsu RS-232 (model U200ARS232)

Schemat oprzewodowania U200ARS232:
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6.6.3 Blok kopiowania parametrów (model U200AMP)

Schemat oprzewodowania U200AMP:
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Załącznik 1. VAT 200 - lista wewnętrznych parametrów silnika
Wartości fabryczne wewnętrznych parametrów silnika:
Parametr
Model

U20_N00K4
U20_N00K7
U20_X00K7
U20_N01K5
U20_X01K5
U20_N02K2
U20_X02K2
U20_N04K0
U20_X04K0
U20_N05K5
U20_X05K5
U20_N07K5
U20_X07K5
U20_X11K0

14-0
(Rezystancja
stojana)

14-1
(Rezystancja
wirnika)

14-2
(Induktancja
równoważna)

14-3
(Prąd
magnesujący)

14-4
(Przewodność
strat w żelazie)

200

200

800

7200

0

380

300

800

7200

0

300

280

800

7200

0

280

240

800

7200

0

260

200

800

7200

0

240

160

800

7200

0

220

150

800

7200

0

200

140

800

7200

0

! Uwaga:
1. Powyższe parametry silnika nie są używane w trybie sterowania V / F. Są używane tylko w trybie
sterowania wektorowego.
2. Parametry silnika (14-0 do 14-4) nie są możliwe do modyfikowania w przypadku kasowania do
nastaw fabrycznych w trybie wektorowym. Parametry wewnętrzne zostaną utrzymane po wykonaniu
autotuningu (patrz: autotuning i opis parametrów wewn. silnika).
3. Zmodyfikowane parametry silnika (14-0 do 14-4) mogą być sprowadzone do nastaw fabrycznych
w każdym trybie pracy.
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Załącznik 2 - lista nastawionych parametrów VAT 200
Klient
Obiekt
Adres
Kod
parametru
0-00
0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
0-06
0-07
0-08
1-00
1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
2-00
2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
3-00
3-01
3-02
3-03
3-04
3-05
3-06
3-07
3-08
3-09
3-10
3-11
3-12
3-13

Model przetwornicy
Telefon kontaktowy
Wartość

Kod
parametru
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
4-00
4-01
4-02
4-03
4-04
4-05
5-00
5-01
5-02
5-03
5-04
5-05
5-06
5-07
5-08
5-09
6-00
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05

Wartość

Kod
parametru
6-06
6-07
6-08
7-00
7-01
7-02
7-03
7-04
7-05
8-00
8-01
8-02
8-03
8-04
8-05
9-00
9-01
9-02
9-03
9-04
9-05
9-06
9-07
9-08
9-09
9-10
9-11
9-12
9-13
9-14
9-15
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

Zał. 2
NOTATKI

Wartość

Kod
parametru
10-7
10-8
10-9
11-0
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
12-0
12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
12-6
13-0
13-1
13-2
13-3
13-4
14-0
14-1
14-2
14-3
14-4
15-0
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6

Wartość

