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Dyrektywy bezpiecze'stwa
Instrukcja obs ugi
Prosz najpierw zapozna si z t instrukcj obs ugi.

Wersja oprogramowania
Prosz zawsze sprawdzi , czy numer wersji oprogramowania znajduj cy si na tytu owej stronie tej
instrukcji obs ugi zgadza si z wersj oprogramowania u ywan w falowniku. Mo na to atwo
sprawdzi w Setup menu w oknie [920] oprogramowania, patrz punkt 5.10.2.

Kwalifikacje personelu
Instalacja, uruchamianie demonta , dokonywanie pomiarów, etc, mo e by
przez przeszkolony do tego personel.

tylko przeprowadzane

Instalacja
Instalacja musi by przeprowadzona przez przeszkolony personel i zgodnie z przepisami
bezpiecze,stwa dla tego typu urz dze,.

Otwarcie falownika
Zagro,enie ! Przed otwarciem falownika nale,y zawsze od 0czy1
napi2cie zasilania i poczeka1 przynajmniej 5 minut w celu roz adowania
kondensatorów.
Przed otwarciem falownika zawsze nale y zachowa odpowiednie -rodki ostro no-ci. Wszystkie
zaciski sygna ów steruj cych oraz zworki s odizolowane od g ównego napi cia. Zawsze nale y
zachowa odpowiednie -rodki ostro no-ci przed otwarciem falownika.

5rodki ostro,no6ci przy pod 0czonym silniku
Je eli na silniku lub na maszynie nap dowej musz by przeprowadzone pewne prace to napi cie
zasilania musi by zawsze najpierw od czone od falownika. Nale y odczeka przynajmniej 5 minut
przed rozpocz ciem tych prac.

Uziemienie
Falownik musi zawsze by uziemiony poprzez przy czenie do g ównego przewodu ochronnego do
zacisku oznaczonego “PE”.

Przepisy EMC
Przepisy EMC (Ochrony przeciwzak óceniowej)
EMC. Patrz punkt 3.3.

musz

by stosowane aby spe nione by y normy

Wybór napi2cia zasilaj0cego
Falownik przystosowany jest do pracy z napi ciami zasilania okre-lonymi w punkcie 8.1. Regulacja
napi zasilaj cych nie jest konieczna.

Testy napi2ciowe (Megger)
Nie nale y przeprowadza testów napi ciowych (megger) na silniku przed od czeniem wszystkich
przewodów cz cych silnik z falownikiem.

Kondensacja
Kondensacja mo e si pojawi w sytuacji gdy falownik przenoszony jest z ch odnego (magazynu)
pomieszczenia do miejsca, w którym ma by on zainstalowany. W wyniku tego elementy falownika
staj si wilgotne. Nie nale y pod cza napi cia zasilania dopóki wszystkie zawilgocenia nie
odparuj .
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B 2dne pod 0czenie
Falownik nie jest zabezpieczony przed b dnym pod czeniem napi cia zasilaj cego, a zw aszcza
przed pod czeniem napi cia zasilaj cego do wyj- silnika U, V, W. Takie pod czenie mo e
spowodowa uszkodzenie falownika.

Wspó czynnik mocy kondensatorów polepszaj0cych cos 9
Od czy wszystkie kondensatory z silnika i wyj- silnika.

5rodki ostro,no6ci podczas Autoresetowania
W przypadku gdy automatyczne resetowanie jest aktywne to silnik ruszy ponownie pod warunkiem, e
przyczyna b du zosta a usuni ta. Nale y przy tym zachowa odpowiedni ostro no- . Wi cej
informacji na temat przyczyn b dów znajduje si w rozdziale 6 na stronie 94.

Transport
Aby unikn
uszkodzenia falownika w czasie transportu nale y go umie-ci w oryginalnym
opakowaniu. Opakowanie to jest specjalnie zaprojektowane aby eliminowa skutki wstrz sów w
czasie transportu.
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1 Ogólne informacje
1.1

Wprowadzenie

Falownik przeznaczony jest do sterownia pr dko-ci i momentem obrotowym standardowych
trójfazowych silników elektrycznych. Falownik jest wyposa ony w wyrafinowane sterowanie
wektorowe, które u ywa dwóch wbudowanych DSP-ów, dostarczaj cych falownikowi
wysokodynamicznych osi gów nawet przy bardzo niskiej pr dko-ci bez u ycia sygna ów sprz enia
zwrotnego od silnika. Dlatego te falownik zosta zaprojektowany do u ycia w aplikacjach o wysokiej
dynamice, gdzie wymagane s : du a dok adno- , niskie pr dko-ci i wysoki moment obrotowy oraz
mo liwo- uzyskania wysokich pr dko-ci. W "prostych" aplikacjach takich jak dla wentylatorów lub
pomp falownik VFB/VFX o sterowaniu wektorowym dostarcza wiele innych, znacz cych korzy-ci
takich jak niewra liwo- na zak ócenia napi cia zasilania lub na uderzeniowe obci enie.
Przed rozpocz2ciem instalacji, dokonywaniem pod 0cze' lub rozpocz2ciem pracy z
falownikiem nale,y uwa,nie przeczyta1 t2 instrukcj2 obs ugi.
Tre-ci z du ej litery i wyraKn czcionk dostarczaj nast puj cych wskazówek :

WSKAZÓWKA !

Dodatkowe informacje takie jak pomoc w
unikaniu problemów

OSTRZERZENIE !

B d wynikaj cy z tych instrukcji mo e
doprowadzi do powa nych urazów dla
u ytkownika oraz powa nych uszkodze,
falownika

NIEBEZPIECZELSTWO !

Xycie u ytkownika jest w
niebezpiecze,stwie

OSTROINO5K !

B d wynikaj cy z tych instrukcji mo e
doprowadzi do wadliwego dzia ania lub
uszkodzenia falownika

1.2

Opis

Ta instrukcja obs ugi opisuje instalacj i eksploatowanie nast puj cych typów falownika :
VFB40-004 do VFB40-016
VFX40-018 do VFX40-749
VFX50-018 do VFX50-749
1.2.1

Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja obs ugi ?

Ta instrukcja obs ugi przeznaczona jest dla :
in ynierów instalacji
pracowników utrzymania ruchu
operatorów
projektantów
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1.2.2

Silniki

Falownik ten przeznaczony jest do sterowania pr dko-ci i momentem obrotowym standardowych
trójfazowych silników asynchronicznych. W pewnych warunkach mo liwe jest stosowanie falownika z
innymi typami silników elektrycznych. W celu zasi gni cia szczegó ów prosz skontaktowa si z
dostawc .
1.2.3

Normy

Odpowiednie normy zamieszczone s w punkcie 1.6.
OSTROINO5K !

1.2.4

Ieby w pe ni stosowa1 si2 do norm podanych w
deklaracji producenta instrukcje instalacyjne
wyszczególnione w tej instrukcji obs ugi musz0 by1
6ci6le stosowane

Gwarancja / Odpowiedzialno61

Oprócz ustalonych normalnych warunków sprzeda y, producent nie bie e na siebie odpowiedzialno-ci
za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powsta e ze strony klientów lub innych jednostek, osób, lub
uszkodzenia maj ce miejsce bezpo-rednio lub po-rednio po sprzeda y, wynaj ciu falownika przez
klienta innym osobom, w czaj c w to mi dzy innymi funkcjonalne uszkodzenia, straty,
dania
zrekompensowania powsta ych w wyniku tego strat, lub wszelkie skutki jakie mog powsta w wyniku
danego uszkodzenia.
W przypadku gdy powy ej opisane okoliczno-ci nie maj miejsca producent bierze na siebie
odpowiedzialno- za wszelkie straty, uszkodzenia falownika.

1.3

U,ywanie instrukcji obs ugi

W tej instrukcji obs ugi u ywane jest s owo "falownik" przy wskazaniu, e jest to kompletny falownik
jako pojedyncza jednostka.
Prosz sprawdzi czy numer wersji oprogramowania znajduj cy si na pierwszej stronie instrukcji
obs ugi zgadza si z numerem wersji oprogramowania falownika. Patrz punkt 5.10.2.

1.4

Dostawa i rozpakowanie

Prosz sprawdzi czy nie ma widocznych znaków uszkodzenia. Je eli jakiekolwiek uszkodzenie
zostanie zauwa one prosz powiadomi dostawc . Nie wolno instalowa falownika w przypadku gdy
takie uszkodzenie zostanie zauwa one.
Falownik jest dostarczany z podk adk do w a-ciwego umieszczenia otworów mocuj cych na
zewn trznej powierzchni. Prosz sprawdzi czy obecne s wszystkie pozycje i czy w a-ciwy jest
numer typu falownika. Patrz punkt 1.5.
Je eli falownik jest chwilowo magazynowany przed tym jak zostanie pod czony to nale y ostro nie
stosowa si do procedury magazynowania wyszczególnionej w punkcie 8.5. Je eli falownik jest
przenoszony z ch odnego miejsca magazynowania do pomieszczenia gdzie ma by zainstalowany
mo e wyst pi kondensacja. Przed pod czeniem napi cia zasilaj cego nale y umo liwi falownikowi
przystosowanie si do zewn trznych warunków otoczenia i poczeka do chwili gdy odparuj wszystkie
zawilgocenia.
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1.5

Oznaczenie numerowe falownika

Rysunek 1 pokazuje przyk ad oznaczenia numerowego jakie u ywane jest dla wszystkich typów
falowników VFB / VFX.
Przyk ad :
VFX 40 - 146 20 C E B
Uk ad hamuj cy (Brake chopper)
„B” = wbudowany uk ad hamuj cy
Filtr EMC (EMC kit)
“E” = wbudowany filtr EMC
Panel steruj cy (Control Panel)
“C” = wbudowany panel steruj cy
Stopie, ochrony (Ingress protection)
„20” = IP20
„23” = IP23
„54” = IP54
Pr d znamionowy (A) (Rated current (A))
ci g y (continous)
Napi cie zasilania (Supply voltage)
„40” = 380-415V
„50” = 440-525V
Falownik (Inverter)
„VFB” = Model o budowie ksi kowej (Bookstyle Model)
„VFX” = Model kompaktowy (Compact Model)

Rysunek 1. Oznaczenie numerowe falownika.

1.6

Normy

Falowniki opisane w tej instrukcji obs ógi spe niaj normy takie jak pokazane w Tabeli 1. S to :
Dyrektywa Maszynowa [Machine Directive], Dyrektywa EMC [EMC Directive] oraz Dyrektywa Niskiego
Napi cia [Low Voltage Directive]. Prosz zobaczy deklaracj zgodno-ci i certyfikat producenta.
Prosz kontaktowa si z sprzedawc .
Tabela 1. Normy.
Norma
EN60204-1

EN61800-3

prEN50178

1.7

Opis
Bezpiecze,stwo na maszynach – Elektryczne wyposa enie maszyn
Cz - 1 : Wymagania ogólne
Dyrektywa maszynowa : Certyfikat producenta wed ug dodatku IIB
Regulacja pr dko-ci, moc elektryczna, uk ady nap dowe
Cz - 3 : norma EMC zawieraj ca specyficzne metody testów
Dyrektywa EMC : Deklaracja zgodno-ci i znak CE
Wyposa enie elektroniczne u ywane w instalacjach mocy
Dyrektywa niskiego napi cia : Deklaracja zgodno-ci i znak CE

Demonta, i z omowanie

Obudowy falowników s wykonane z materia ów ponownego przetworzenia takich jak aluminium,
elazo i plastik. Falownik zawiera pewn ilo- komponentów wymagaj cych specialnego traktowania,
jak na przyk\ad kondensatory elektrolityczne. P yta g ówna zawiera niewielkie ilo-ci cyny i o owiu.
Prawne wymagania co do zniszczenia i ponownego przetworzenia tych materia ów musz by
przestrzegane.
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2 Jak rozpocz01 prac2
Rozdzia ten opisuje w krótki sposób co musi by zrobione aby uruchomi silnik. Opisane s w nim :
standardowy sposób sterowania pr dko-ci oraz ustawienia fabryczne dla wej- / wyj- etc. Inne
rodzaje sterowania nap dem, ustawienia wej- / wyj- , funkcje steruj ce, etc. zamieszczone s w
rozdziale 5 na stronie 42.

2.1
•
•
•

Przeprowadzanie testu rozruchowego
Sprawdzi czy w a-ciwie pod czone s napi cie zasilania i silnik tak jak jest to pokazane w
rozdziale 3 strona 17.
Aby uruchomi silnik, musz by dost pne warto- zadana i komenda startu.
Patrz tak e
rysunek 2.
Ustawienie fabryczne dla warto-ci pr dko-ci zadanej zak ada, e wej-cie Anln1 na zacisku 2 jest
wej-ciem pr dko-ci zadanej 0 - 10VDC. Pod czy potencjometr lub sygna 0 -10V pomi dzy
wej-ciami 2 i 3 (a napi cie zadane +10V dost pne jest na zacisku 1). Je eli sygna zadany nie jest
ró nicowy to musi by mostek mi dzy zaciskami 3 i 7.

OSTROINO5K !

•
•
•
•
•

2.2

W ustawieniu fabrycznym ujemne sygna y ró,nicowych wej61 Anln1 i
Anln2 s0 zmostkowane z COM-em falownika. (Zaciski : 3, 5 i 7 na listwie
X1). To powoduje, ,e rozruch jest prosty. Prosz2 nie zapomnie1 usun01
tego mostka w przypadku gdy u,ywany jest ró,nicowy sygna
steruj0cy.

Warto- zadan podawan do falownika mo na przegl da w oknie 500, patrz punkt 5.6.
Komenda startu (RunR) jest inicjowana poprzez podanie 24VDC na zacisk 9 tj. zamkni cie
obwodu mi dzy zaciskami 9 i 11. Komenda startu b dzie przyj ta je eli wej-cie zezwalaj ce
(zacisk 10) b dzie aktywne przed chwil podania komendy startu.
Dane silnika (brane z tabliczki znamionowej silnika) powinny by wprowadzone w menu 220, patrz
punkt 5.3.7. Rekomendowane jest wykonanie conajmniej krótkiej identyfikacji parametrów silnika,
patrz punkt 5.3.15 (Motor ID-Run).
Ustawi nisk warto- zadan (oko o 10 % nominalnej pr dko-ci) i uruchomi silnik wed ug
powy szej wskazówki. Silnik rozpocznie teraz prac , warto- zadana mo e by zwi kszana i
zmniejszana, parametry pracy falownika mog by przegl dane w menu 600, patrz punkt 5.7.
Operacja ta wskazuje, e g ówne pod czenia s w porz dku oraz, e silnik dobrze wspó pracuje z
obci eniem. Kolejnym krokiem b dzie regulacja innych ustawie, w celu optymalizacji systemu
dla konkretnych aplikacji, patrz rozdzia 5 strona 42.

Sterowanie z panelu steruj0cego

Test rozruchowy mo e by tak e wykonany z panelu steruj cego przy czym nast puj ce czynno-ci w
odró nieniu od podanych w punkcie 2.1 musz by przeprowadzone :
• Ustawi sterowanie warto-ci zadan w oknie [212] (patrz punkt 5.3.3.) oraz w oknie [213] ustawi
sterowanie Run / Stop na „keyboard” (klawiatura).
• Jedynym pod czeniem, na p ycie steruj cej (control board) wymaganym przy sterowaniu z panelu
steruj cego jest zwarcie styku mi dzy zaciskami 10 i 11 „Enable” (Zezwolenie).
• Warto- zadana jest wprowadzana bezpo-rednio z okna [500], patrz punkt 5.6.
• Nap d mo e zosta uruchomiony przez naci-ni cie na panelu steruj cym jednego z przycisków
Run (RunL – lewy kierunek obrotówbv lub RunR – prawy kierunek obrotów)

2.3

Minimalne pod 0czenie umo,liwiaj0ce rozpocz2cie pracy

Rysunek 2. pokazuje minimalne pod czenie jakie potrzebne jest do uruchomienia uk adu. Wej-cie
Anln1 jest u ywane jako wej-cie normalne (nie ró nicowe) z potencjometrem 10 k . Wej-cie Enable
musi by aktywne wraz z wej-ciem Runl lub RunR. Potencjometr s u y do ustawiania warto-ci
zadanej pr dko-ci (Ustawienie fabryczne).
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Rysunek 2. Minimalne pod czenie umo liwiaj ce rozpocz cie pracy.

2.4

U,ywanie ró,nicowych wej61 analogowych

Obydwa wej-cia Anln1 i Anln2 s wej-ciami ró nicowymi. Oznacza to e COM (common) sygna u nie
jest po czony z COM-em (common) falownika, ani z adnym COM-em innego wej-cia lub wyj-cia.
Zalet tego jest to, e wej-cie jest mniej wra liwe na zewn trzne zak ócenia. Jedyn ró nic jest to,
e u ywany sygna jest dwuprzewodowy. Inn zalet jest to e sygna y steruj ce z ró nych PLC z
ró nym potencja em na COM-ie mog by pod czone bez jakichkolwiek problemów. W celu u ycia
ró nicowego wej-cia z sygna em nieró nicowym konieczne jest po czenie ujemnego sygna u z COMem (common) falownika.
OSTRZEIENIE !

W ustawieniu fabrycznym ujemne sygna y ró,nicowych wej61 Anln1 i
Anln2 s0 zmostkowane z COM-em (common) falownika. (Zaciski : 3, 5 i
7 na listwie X1). To powoduje, ,e rozruch jest prosty. Prosz2 nie
zapomnie1 usun01 tego mostka w przypadku gdy u,ywany jest
ró,nicowy sygna steruj0cy.
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Rysunek 3. U ywanie ró nych
wej- .
Rysunek 3.
pokazuje
dwa
sposoby
u ywania
wejró nicowych Anln1 i Anln2.
- Wej-cie Anln2 jest u ywane
jako wej-cie ró nicowe
(mostek X1 : 5.7 jest
roz czony)
- Wej-cie Anln1 jest u ywane
jako wej-cie normalne (nieró nicowe)
z
potencjometrem.

2.5

Ustawienie danych silnika

Falownik ten jest podstawowo zaprojektowany na dzia anie z jednym silnikiem (aplikacje z wieloma
silnikami s mo liwe tylko w przy sterowaniu V / Hz). W celu uzyskania najlepszych osi gów w
obydwu tych przypadkach pod wzgl dem precyzji, momentu obrotowego i pr dko-ci dost pne s
ró nego rodzaju algorytmy, wewn trzne p tle sprz enia zwrotnego, jest to niezmiernie wa ne, eby
falownik zna dok adne dane silnika. Falownik mo e uzyska dane silnika poprzez wykonanie startu
identyfikacyjnego falownika, który to okre-la i zapisuje zmierzone dane silnika (Motor ID Run).
Je eli do falownika nie zosta y wprowadzone adne dane silnika to b dzie on pracowa z ustawieniem
fabrycznym. Ustawienie to wykonane jest dla standardowego czterobiegunowego silnika o mocy takiej
jak nominalna warto- mocy falownika. W celu ustawienia danych silnika patrz punkt 5.3.7.
WSKAZÓWKA ! Mimo ,e falownik mo,e zosta1 uruchomiony z fabrycznymi danymi silnika jest
szczególnie zalecane, aby ustawi1 dane silnika pod 0czonego do falownika i wykona1 start
identyfikacyjny w celu osi0gni2cia najlepszych mo,liwych dynamicznych osi0gów.

2.6

Ustawienie rodzaju sterowania nap2dem

Ustawienie rodzaju sterowania (tryb pracy) jest bardzo wa ne dla prawid owego funkcjonowania
falownika. Wybór ten ustawia wewn trzn p tl sprz enia zwrotnego dla wybranego rodzaju
sterowania. Istotne jest, e je eli u ywane jest sterowanie pr dko-ci , na wej-ciu analogowym
zadawana jest pr dko- i tak samo jest przy sterowaniu momentem obrotowym. Fabrycznie
ustawione jest sterowanie pr dko-ci . W tym przypadku falownik b dzie sterowa pr dko-ci
obrotow silnika, ale równie z mo liwo-ci ograniczania warto-ci momentu obrotowego za pomoc
zewn trznego sygna u. Przy sterowaniu momentem obrotowym, wej-cie (moment obrotowy) b dzie
dzia a bezpo-rednio na p tl sprz enia zwrotnego momentu obrotowego, a zatem z omini ciem
p tli sprz enia zwrotnego pr dko-ci. Przy sterowaniu V / Hz falownik pracuje jako otwarta p tla
sprz enia zwrotnego cz stotliwo-ci steruj ca prac falownika. Wszystkie nastawy warto-ci zadanych
s odniesione do cz stotliwo-ci, ale podawane s w ilo-ci obrotów na minut . Przy tym sposobie
sterowania mo liwe s tak e aplikacje z wykorzystaniem wielu silników. Aby ustawi rodzaj
sterowania nap du patrz punkt 5.3.2.
WSKAZÓWKA ! Przy sterowaniu V / Hz, wszystkie funkcje i odczyty w oknach systemowych
je6li chodzi o pr2dko61 i ilo61 obrotów na minut2 (tj. Maksymalna pr2dko61 = 1500 rpm,
minimalna pr2dko61 = 0 rpm, etc) pokazywane s0 jako pr2dko61 i ilo61 obrotów na minut2,
mimo tego, ,e reprezentuj0 one cz2stotliwo61 wyj6ciow0.
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2.7

Przeprowadzanie ID-RUN tj. rozruchu z identyfikacj0 parametrów silnika

W celu uzyskania optymalnych osi gów uk adu falownik / silnik, falownik musi zmierzy elektryczne
parametry pod czonego silnika (oporno- etc).
Rekomendowane jest wykonanie rozszerzonego startu identyfikacyjnego przed tym jak silnik zostanie
zainstalowany w danej aplikacji (Extended ID-Run).
Je eli to nie jest mo liwe, to powinien zosta wykonany krótki start identyfikacyjny (Short ID-Run).

3 Instalacja i pod 0czenie
Zagro,enie ! Przed otwarciem falownika nale,y zawsze od 0czy1
napi2cie zasilania i poczeka1 przynajmniej 5 minut w celu roz adowania
kondensatorów.
Pomimo tego, e pod czenia sygna ów steruj cych i jumperów s odizolowane od napi cia zasilania,
nale y zawsze zachowa odpowiednie -rodki ostro no-ci przed otwarciem falownika.
WSKAZÓWKA ! Falowniki o rozmiarach X8 do X20 (umieszczone w szafkach) s0 g ównie
budowane dla wymaga' klientów, szczegó owy opis pod 0cze' zawarty jest w do 0czonej
dokumentacji tych falowników.

3.1

Monta, i ch odzenie

Falownik musi by zamontowany pionowo na p askiej powierzchni. Nale y u y
zaznaczenia pozycji otworów mocuj cych.

szablonu w celu

Rysynek 4. Monta falownika, rozmiar B1 do X5.
Rysunek 4 pokazuje minimaln przestrze, jaka jest wymagana w otoczeniu falownika o rozmiarach
B1 do X5 w celu zagwarantowania odpowiedniego ch odzenia. Poniewa radiatory zamontowane s
na górnej i dolnej powierzchni falownika to wskazane jest aby wlot powietrza nie znajdowa si
bezpo-rednio pod wylotem powietrz ch odz cego.
Nast puj ce minimalne odleg o-ci pomi dzy dwoma falownikami oraz falownikiem i -cian musz by
zachowane :
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Tabela 2. Monta i ch odzenie.
VFB - VFB

VFB - 6ciana

VFX - VFX

VFX – 6ciana

200 mm
200 mm
0 mm
0 mm

100 mm
100 mm
0 mm
0 mm

200 mm
200 mm
30 mm
30 mm

100 mm
100 mm
30 mm
30 mm

a
b
c
d

VFB : rozmiar B1, B2
VFX : rozmiar X2 do X5.
Wymiary falowników, pozycje otwprów mocuj cych zawarte s w rysunkach 64 do 71. Falowniki o
wymiarach B1 i B2 (VFB) montowane s przy pomocy standardowej szyny DIN lub szyny typu
„Omega”. W falownikach o innych rozmiarach – do rozmiaru X5 mo na u y szablonu w celu atwego
okre-lenia pozycji otworów mocuj cych.

3.2

Pod 0czenie napi2cia zasilania i silnika (X1, X2, X3)

Rysunek 5. pokazuje po o enie zacisków napi cia zasilania (X1) i zacisków silnika (X2). Dla
rozmiarów X2 do X4 (VFX) panel czo owy mo e zosta otwarty za pomoc dostarczonego klucza.
Panel ten jest umocowany zawiasowo na jednej stronie. Panel czo owy falowników o rozmiarach B1 i
B2 (VFB) jest przykr cony dwiema -rubami na dole falownika. Po odkr ceniu -rub przód mo e by w
atwy sposób wyci gni ty przez popchni cie go w gór .

Rysunek 5. Pod czenie napi cia zasilania i silnika, VFB / VFX.
ZAGROIENIE ! Aby praca przebiega a bezpiecznie uziemienie od
strony zasilania musi by1 pod 0czone do PE i uziemienie silnika do
symbolu uziemienia).
Tabela 3. Pod czenie napi cia zasilania i silnika.
X1 :
X2 :
X3 :

L1, L2, L3
PE
x
U, V, W
DC-, DC+, R

Napi cie zasilania, 3 – fazowe
Przewód ochronny
Uziemienie silnika
Wyj-cie silnika, 3 – fazowe
Rezystor hamowania (DC+ / R),
pod czenie napi cia sta ego (DC-Link) (opcja)
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3.3

Pod 0czenie napi2cia zasilania i silnika wed ug norm EMC
OSTROINO5K ! Aby spe ni1 dyrektywy EMC nale,y stosowa1 si2 do
instrukcji instalacyjnych zawartych w tej instrukcji obs ugi. W celu
uzyskania szczegó owych informacji o dyrektywach EMC i falownikach
prosz2 skorzysta1 z instrukcji instalacyjnej „ Dyrektywy EMC i
falowniki”. Prosz2 kontaktowa1 si2 z dostawc0.

Aby normy emisji EMC by y spe nione falownik musi by wyposa ony w filtr napi cia zasilania RFI.
Przewody silnika musz by tak e ekranowane i pod czone po obu stronach tzn. do obudowy silnika
i obudowy falownika. W ten sposób tak zwana „ Klatka Faraday’a” jest tworzona wokó falownika,
przewodów silnika i samego silnika. Pr dy RFI s teraz w sprz eniu zwrotnym do ich Kród a
(Tranzystorów IGBT), wi c uk ad pozostaje poni ej okre-lonego poziomu emisji.
Je eli przewody silnika s oddzielone przez wy czniki, cewki wyj-ciowe etc., to ekranowanie musi
by zapewnione poprzez u ycie metalowej obudowy, metalowej p yty monta owej etc. tak jak jest to
pokazane na rysunkach 6 i 7.

Rysunek 6. Falownik w szafce na p ycie monta owej.
Rysunek 7. przedstawia przyk ad pod cze, falownika na p ycie monta owej. Pod czenie oznaczone
na rysunku jako „Litze” przewodz ce po czenie obudowy z p yt monta ow jest konieczne tylko w
przypadku gdy p yta monta owa jest pomalowana. Wszystkie falowniki maj nie pomalowan tylni
stron dlatego te s przeznaczone do monta u na nie pomalowanej p ycie monta owej.
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Rysunek 7. Falownik montowany osobno (nie w szafce).
Rysunek 7. pokazuje przyk ad gdzie nie jest u ywana metalowa p yta monta owa (tj. : w przypadku
gdy u ywane s falowniki z os on IP54). Wa ne jest utrzymanie „obwodu” zamkni tego, poprzez
u ywanie metalowych obudów i przewodów ekranowanych metalowym oplotem.
Nale,y zwróci1 szczególn0 uwag2 na nast2puj0ce punkty :
• Przewody ekranowane musz by pokryte miedzianym ekranem. Ekranowanie metalowe
u ywane jest dla zapewnienia mechanicznej os ony, jest wi c odpowiednie w przypadku gdy
przenoszona impedancja jest zbyt wysoka, co ma miejsce w wi kszo-ci aplikacji.
• Aby by o mo liwe spe nienie standardów emisji konieczne jest u ycie metalowego ekranowania
dla przewodów o d ugo-ci do 5 metrów, mocno polecane jest u ycie ekranowania w postaci
oplotu miedzi, lub u ycie przewodów specjalnie przeznaczonych do u ywania z falownikami.
o
• Wszystkie ekranowany przewodów musz by pod czone (360 ) na obu ko,cach do metalowej
obudowy. Je eli u ywane s pomalowane p yty monta owe to nale y zdrapa farb aby
zapewni maksymalnie du
powierzchni kontaktu we wszystkich punktach monta owych
takich jak podpórki i nieos oni te przewody ekranowane. Oznacza to, e pod czenie wykonane
poprzez -ruby gwintowe jest niewystarczaj ce.
• Je eli farba ma zosta usuni ta to musz zosta podj te odpowiednie kroki zapobiegaj ce
wyst powaniu korozji. Po dokonaniu pod cze, nale y ponownie pomalowa poszczególne
elementy.
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•

•
•

Mocowanie ca ej obudowy falownika musi by elektrycznie po czone z p yt monta ow na
mo liwie jak najwi kszej powierzchni. Do tego celu usuni cie farby jest konieczne. Alternatywn
metod jest po czenie obudowy falownika z p yt monta ow za pomoc jak najkrótszej
specjalnej ta-my przewodz cej (Litze).
Nale y stara si unika przerw w ekranowaniu.
Przewody zasilaj ce nie musz by ekranowane

Falowniki o rozmiarach X8 i wi ksze s montowane w standardowej szafce. Obwody wewn trzne
spe niaj
standardy EMC. Rysunek 8. pokazuje przyk ad falownika du ych rozmiarów
zamontowanego w szafce.

Rysunek 8. Falownik du ych rozmiarów zamontowany w szafce.
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3.4

D ugo6ci przewodów odizolowanych

Rysunek 9 pokazuje jakie s
przewodów zasilania.

rekomendowane d ugo-ci przewodów odizolowanych silnika i

Tabela 4. Odizolowane d ugo-ci przewodów zasilania.
VFB1
VFX2 / S2
VFX3
VFX4 wy czaj c – 175
VFX4 – 175
VFX5

A (mm)
210
80
160
170
170
-

B (mm)
12
11
16
24
33
40

Tabela 5. D ugo-ci przewodów odizolowanych silnika.
VFB1
VFX2 / S2
VFX3
VFX4 wy czaj c – 175
VFX4 – 175
VFX5

A (mm)
210
80
160
170
170
-

B (mm)
12
11
16
24
33
40

C (mm)
35
34
41
46
46
-

Rysunek 9. D ugo-ci przewodów odizolowanych – VFX.

Rysunek
10.
D ugo-ci
odizolowanych – VFB.

przewodów
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3.5

P yta steruj0ca (control board)

Na rysunku 11. pokazane s najwa niejsze dla u ytkownika elementy p yty steruj cej. Pomimo tego,
e p yta steruj ca jest galwanicznie odseparowana ze wzgl du na bezpiecze,stwo nie mo na
dokonywa adnych zmian w chwili gdy obecne jest napi cie zasilania.
OSTRZEIENIE ! Je,eli falownik musi zosta1 otwarty w celu np.
wykonania pod 0cze' lub zmiany pozycji jumperów nale,y zawsze
od 0czy1 napi2cie zasilania i poczeka1 conajmniej 5 minut w celu
roz adowania kondensatorów. Mimo wszystko pod 0czenia sygna ów
steruj0cych i jumperów s0 odizolowane od napi2cia zasilania. Przed
otwarciem falownika zawsze nale,y zachowa1 odpowiednie 6rodki
ostro,no6ci.

- Jumpery S1 do S6 :
- Listwa zaciskowa X1 :
- Listwy zaciskowe X2 / X3 :
- Konektor X5 :
- Konektor X8 :

U ywane s do ustawienia rodzaju wej- , wyj- analogowych napi ciowe lub pr dowe.
Doprowadzenia i wyprowadzenia analogowych i cyfrowych sygna ów
steruj cych.
Wyj-cia przekaKnikowe.
Opcyjny konektor, u ywany w przypadku gdy jest wbudowany.
Pod czenie panelu steruj cego
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Rysunek 11. Uk ad p yty steruj cej.

3.6

Pod 0czenia sygna ów steruj0cych, ustawienia fabryczne

Dokonywanie
panelu. Patrz
przewodów o
Rysunek 11.
pod cze,.

pod cze, sygna ów steruj cych jest mo liwe po uprzednim otwarciu frontowego
rysunki 62 do 71. Pod czenia te wykonuje si przy pomocy skr conych gi tkich
2
2
-rednicy do 1.5 mm oraz mocnych trwa ych przewodów o -rednicy do 2.5 mm .
oraz tablica 6. dostarczaj szczegó owych informacji na temat dokonywania tych
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Tabela 6. Pod czenia sygna ów steruj cych, ustawienia fabryczne.
X1
1

Nazwa
+10V

2

Anln 1+

3

Anln 1-

4

Anln 2+

5

Anln 2-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-10V
Common
RunL
RunR
Enable
+24V
Common
AnOut 1
AnOut 2
Common
Digln 1
Digln 2
Digln 3
Digln 4
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DigOut 1

21

DigOut 2
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X2
31
32
33
X3
41
42

RESET

Funkcja (ustawienia fabryczne) :
+10VDC Napi cie zasilania
Warto- zadana pr dko-ci,
sygna dodatni
Warto- zadana pr dko-ci,
sygna ujemny
Off (nieaktywne)
sygna dodatni
Off (nieaktywne)
sygna ujemny
-10VDC Napi cie zasilania
Masa sygna u
Praca z lewymi obrotami
Praca z prawymi obrotami
Zezwolenie na start
+24VDC Napi cie zasilania
Masa sygna u
0 – Max Pr dko0 – 400% Tnom
Masa sygna u
Off (nieaktywne)
Off (nieaktywne)
Off (nieaktywne)
Off (nieaktywne)
Run (praca)
aktywne gdy falownik jest w
trybie Run
Brake (hamowanie)
sterowanie hamowaniem
mechanicznym
Kasowanie b dów

Sygna :
+10VDC, max 10mA
0 ±10VDC lub
0/4 - ±20mA
0 ±10VDC lub
0/4 - ±20mA
0 ±10VDC lub
0/4 - ±20mA
0 ±10VDC lub
0/4 - ±20mA
-10VDC, max 10mA
0V
0-8/24VDC
0-8/24VDC
0-8/24VDC
+24VDC,max 100mA
0V
0±10V lub 0/4 - ±20mA
0±10V lub 0/4 - ±20mA
0V
0-8/24VDC
0-8/24VDC
0-8/24VDC
0-8/24VDC

Typ :
wyj-cie
ró nicowe wej-cie
analogowe
ró nicowe wej-cie
analogowe
ró nicowe wej-cie
analogowe
ró nicowe wej-cie
analogowe
wyj-cie
wyj-cie
wej-cie binarne
wej-cie binarne
wej-cie binarne
wyj-cie
wyj-cie
wyj-cie analogowe
wyj-cie analogowe
wyj-cie
wej-cie cyfrowe
wej-cie cyfrowe
wej-cie cyfrowe
wej-cie cyfrowe

24VDC, 50 mA

wyj-cie cyfrowe

24VDC, 50 mA

wyj-cie cyfrowe

0-8/24VDC

wej-cie cyfrowe

N/C 1
COM 1
N/O 1

PrzekaKnik 1 wyj-cie
Gotowy, aktywne gdy falownik jest
gotowy do startu

styk bezpotencja owy
2A/250VAC/AC1

wyj-cie
przekaKnikowe

N/C 2
COM 2

PrzekaKnik 2 wyj-cie
Samoczynne wy czenie, aktywne
gdy falownik jest w stanie
samoczynnego wy czenia

styk bezpotencja owy
2A/250VAC/AC1

wyj-cie
przekaKnikowe
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N/O 2

Wskazówka ! Przedstawione w tablicy 6. funkcje wej61 i wyj61 s0 ustawieniami fabrycznymi.
Inne funkcje wej61, wyj61 zamieszczone s0 w rozdziale 5 na stronie 42. Wej6cia 8, 9, 10 i 22 s0
wej6ciami dedykowanymi i dlatego te, nie s0 one programowalne dla innych funkcji.

3.7

Pod 0czenia sygna ów steruj0cych wed ug norm EMC
OSTROIO5K ! Aby spe ni1 dyrektywy EMC (patrz punkt 1.6) konieczne
jest stosowanie si2 do instrukcji instalacyjnych opisanych w tej
instrukcji obs ugi. Szczegó owsze informacje na temat dyrektyw EMC
oraz falowników zawarte s0 w instrukcjach instalacyjnych "Dyrektywy
EMC i falowniki". Prosz2 kontaktowa1 si2 z dostawc0.

Ekranowanie przewodów sygna ów steruj cych jest niezb dne w celu zapewnienia zgodno-ci z
poziomem niewra liwo-ci okre-lonym w dyrektywie EMC.
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3.7.1

Rodzaje sygna ów steruj0cych

Zawsze nale y odró nia ró ne rodzaje sygna ów steruj cych. Poniewa ró ne sygna y mog
niekorzystnie na siebie oddzia ywa to dlatego te przewody dla ka dego rodzaju sygna u powinny
by odseparowane. Jest to tak e o wiele praktyczniejsze poniewa , przyk adowo, przewody z czujnika
ci-nienia mog by bezpo-rednio pod czone do falownika.
Wyró niane s nast puj ce rodzaje sygna ów steruj cych :
• Analogowe : sygna y napi ciowe lub pr dowe (0-10V, 0/4-20mA), których warto- zmienia si
powoli lub od czasu do czasu. Generalnie, s to sygna y steruj ce lub pomiarowe.
• Cyfrowe : sygna y napi ciowe lub pr dowe (0-10V, 0-24V, 0/4-20mA), których warto- jest
dwustanowa (poziom wysoki lub niski) i zmienia si od czasu do czasu.
• Dane : Zazwyczaj s to sygna y napi ciowe (0-5V, 0-10V), których warto- szybko si zmienia i
przy wysokiej cz stotliwo-ci, generalnie s to sygna y takie jak RS232, RS485, Profibus, etc.
• PrzekaKnikowe : Styki przekaKników (0-220VAC) mog prze cza wysoko indukcyjne obci enia
(przekaKnik pomocniczy, arówka, zawór, uk ad hamowania, etc.).
Przyk ad : Wyj-cie przekaKnikowe falownika, które steruje przekaKnikiem pomocniczym, mo e w
danej chwili prze cza sygna y b d ce Kród em wzajemnych zak óce, (emisji) dla sygna ów
pomiarowych, na przyk ad z czujnika ci-nienia.
3.7.2

Pod 0czanie ekranów przewodów zasilaj0cych i steruj0cych

Kiedy jedno, a kiedu obustronne ? W zasadzie, takie same pomiary jak stosowane dla zasilaj cych
przewodów mocy musz by stosowane dla wszystkich przewodów sygna ów steruj cych zgodnie z
dyrektywami EMC, patrz rozdzia 3.3.

Rysunek 12. Ekranowanie elektromagnetyczne (EM) przewodów sygna ów steruj cych.
W praktyce nie jest zawsze mo liwe ekranowanie sygna ów steruj cych we w a-ciwy sposób.
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Przyk ad :
Czujnik ci-nienia z d ugim ekranowanym przewodem ma pod czenie poprzez zintegrowan wtyczk .
A zatem ekranowanie czujnika jest zmienne. Rezultat tego jest taki, e teraz ekranowanie funkcjonuje
jak antena i wychwytuje wszystkie zak ócenia lokalnego otoczenia sprz gaj ce si z falownikiem. W
tym przypadku ekranowanie nie mo e by pod czone do falownika.
OSTROINO5K ! Je,eli przewód sygna u steruj0cego jest d u,szy ni, 30 cm
to nie jest mo,liwe pod 0czenie ekranowania na obu ko'cach przewodu,
wtedy lepiej w ogóle NIE pod 0cza1 ekranowania. Je,eli zostan0 wykonane
pod 0czenia bez ekranowania to nale,y wzi01 pod uwag2 problemy
niewra,liwo6ci innych pomiarów takie jak izolacja galwaniczna.
3.7.3

Pr0dowy sygna steruj0cy (0-20mA)

Sygna pr dowy taki jak 0-20mA jest mniej wra liwy na zak ócenia ni sygna 0-10V, poniewa
posiada on nisk impedancj (250 ) w porównaniu z sygna em napi ciowym (21k ). Dlatego te jest
mocno zalecane u ywanie pr dowych sygna ów steruj cych w przypadku gdy d ugo- przewodów jest
d u sza ni kilka metrów.
3.7.4

Skr2tka

Sygna y analogowe i cyfrowe s mniej wra liwe na zak ócenia je eli ich przewody s „skr cone”. Jest
to oczywi-cie rekomendowane w sytuacji gdy nie mo e by u yte ekranowanie, czyli w sytuacji
opisanej w punkcie 3.7.2. Dzi ki skr ceniu przewodów minimalizowana jest ilo- miejsc nara onych
na zak ócenia. Oznacza to, e w obwodzie pr dowym nie jest indukowane napi cie w przypadku
wyst pienia jakichkolwiek wysoko cz stotliwo-ciowych (HF) obszarów zak óce,. Dlatego te jest to
wa ne w przypadku sterowników, gdzie przewód powrotny oraz przewód sygna u znajduj si blisko
0
siebie. Jest wa ne, aby pary przewodów by y ca kowicie skr cone (360 ).
3.7.5

P2tle uziemienia

P tle uziemienia mog si tworzy przez pod czanie ekranowania kilku przewodów do punktów
uziemienia posiadaj cych ró ny potencja . Nie jest to tutaj takie wa ne, poniewa p tle uziemienia
maj znaczenie tylko tam gdzie pod czone s sygna y o niskiej cz stotliwo-ci. Ekranowanie
sygna ów o wysokich cz stotliwo-ciach (HF) jest przeznaczone do zapewnienia, e wysoko
cz stotliwo-ciowe pr dy zak óceniowe pozostaj w obiegu z zdefiniowanymi i zamkni tymi obwodami
przewodz cymi, co jest celem ekranowania.
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3.8

Przyk ad pod 0cze'

Rysunek
13.
przedstawia
ogólny
przegl d przyk adowego pod czenia
falownika.

3.9

Opcje pod 0cze'

Opcjonalne karty s pod czane przez
opcjonalne konektory X4 lub X5 i
zamontowane powy ej lub z boku p yty
steruj cej w zale no-ci od wersji i
rodzaju falownika. Dla opcjonalnych kart
wej-ciowo/ wyj-ciowych nale y bra pod
uwag te same zasady i dyrektywy EMC,
jak te opisane w punktcie 3.7.
Patrz tak e rozdzia 7 strona 99.

3.10 Wej6cia / Wyj6cia
konfiguracja poprzez
jumpery
Jumpery S1 do S6 u ywane s do
ustawiania konfiguracji wej- i wyj- dla
dwóch wej- analogowych Anln1 i Anln2
oraz dwóch wyj- analogowych AnOut1 i
AnOut2 tak jak to zosta o opisane w
tabeli 7.

Rysunek 13. Przyk ad pod cze,.

Tabela 7. Ustawienia jumperów.
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Rysunek 14. Umiejscowienie listw
zaciskowych i jumperów.

3.11 D ugo61 przewodów silnika
Je eli przewody do silnika s d u sze ni 100 m (100 m dla VFB1), to mo liwa jest sytuacja, e
szczytowy pr d pojemno-ciowy spowoduje samoczynne wy czenie si falownika wywo ane
przekroczeniem warto-ci pr du. Aby temu zapobiec nale y u y cewek wyj-ciowych. W celu
dokonania wyboru odpowiednich cewek prosz kontaktowa si z dostawc .

3.12 Prze 0czanie (roz 0czanie) przewodów silnikowych
Prze czenia przewodów silnika nie s wskazane. W przypadku gdy nie mo na tego unikn
(tj. w
przypadku awaryjnych lub konserwacyjnych roz cze,) roz czenia takie s mo liwe tylko wtedy gdy
pr d jest równy zero. Je eli nie zostanie to tak zrobione, to falownik mo e si samoczynnie wy czy z
powodu wyst pienia pr du szczytowego.

3.13 Równoleg e 0czenie silników
Równoleg e czenie silników jest mo liwe tylko w przypadku gdy zosta wybrany rodzaj sterowania
V /Hz. W trybie sterowania pr dko-ci lub momentem obrotowym falownik mo e wspó pracowa tylko
z jednym silnikiem. Patrz tak e punkt 2.6.

3.14 U,ywanie termistorów i termicznych przekaWników przeci0,eniowych
Falownik jest tak zaprojektowany, e umo liwia prac silników przy niskich pr dko-ciach z wysokim
momentem obrotowym utrzymywanych przez d u szy okres czasu. Standardowe silniki s
wyposa one w wewn trzny wentylator. Wydajno- ch odzenia wbudowanego wentylatora zale y od
pr dko-ci silnika. Przy niskich pr dko-ciach wydajno- ch odzenia b dzie niewystarczaj ca przy
znamionowych obci eniach. Prosz skontaktowa si z dostawc silnika w celu uzyskania
charakterystyki ch odzenia silnika przy niskich pr dko-ciach.
OSTRZERZENIE ! W zale,no6ci od charakterystyki ch odzenia silnika,
aplikacji, pr2dko6ci i obci0,enia, mo,e okaza1 si2 koniecznym zastosowanie
wymuszonego ch odzenia na silniku.
Zwyk y termiczny przekaKnik przeci eniowy (umieszczony pomi dzy falownikiem a silnikiem) b dzie
wystarczaj cy w przypadku, gdy silnik przy niskich pr dko-ciach jest obci any tylko w krótkich
okresach czasu.
OSTRZERZENIE ! Termiczne zabezpieczenie przeci0,eniowe nie bierze pod
uwag2 pr2dko6ci obrotowej wentylatora silnika. Je,eli silnik jest mocno
obci0,ony przy niskich pr2dko6ciach (zale,nie od typu silnika i aplikacji) oraz
silnik nie jest wyposa,ony w wymuszone ch odzenie to mo,e si2 on ci0gle
przegrzewa1.
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Termistory montowane w uzwojeniach silnika stanowi lepsze termiczne zabezpieczenie silnika. W
zale no-ci od typu termistora w jaki wyposa ony jest silnik mo e by u yta opcja PTC (Patrz punkt
7.4.).Termistor silnika jest zabezpieczeniem termicznym, które jest niezale ne od pr dko-ci silnika, a
zatem od pr dko-ci wentylatora ch odz cego silnik. Patrz tak e funkcje : Wentylacja silnika [227]
2
2
punkt 5.3.14, Rodzaje zabezpieczenia silnika typu I t [354] punkt 4.4.41, Pr d I t silnika [355] punkt
5.4.42.

3.15 Kategorie stopu i stop awaryjny
Nast puj ce informacje s wa ne w przypadku je eli s u ywane lub wymagane obwody
bezpiecze,stwa w instalacji, w której zastosowany jest falownik. Norma EN60204-1 definiuje 3
kategorie stopu :
• Kategoria 0 : STOP niekontrolowany
Funkcja stopu zrealizowana poprzez od czenie napi cia zasilania. Musi zadzia a stop
mechaniczny. Ten rodzaj STOPU nie mo e by zrealizowany przy pomocy falownika lub jego
wej-ciowych i wyj-ciowych sygna ów.
• Kategoria 1 : STOP kontrolowany
Funkcja stopu jest aktywna, a do momentu ca kowitego zatrzymania silnika po którym to
od czane jest napi cie zasilania. Ten rodzaj stopu nie mo e by zrealizowany przy pomocy
falownika lub jego wej-ciowych i wyj-ciowych sygna ów.
• Kategoria 2 : STOP kontrolowany
Funkcja stopu jest aktywna, a napi cie zasilania jest nadal obecne. Ten rodzaj STOPU mo e by
zastosowany dla ka dej komendy STOPU falownika.
OSTRZERZENIE ! W normie En 60204-1 jest okre6lone, ,e ka,da maszyna
musi by1 wyposa,ona w stop kategorii 0. Je,eli aplikacja nie dopuszcza
mo,liwo6ci zastosowania stopu tej kategorii, to musi by1 to wyraWnie
zaznaczone. Ponadto, ka,da maszyna musi by1 wyposa,ona w funkcj2
stopu awaryjnego. Stop awaryjny musi zagwarantowa1, ,e napi2cie na
stykach maszyny, które mo,e stanowi1 zagro,enie zostanie zostanie
zdj2te tak szybko jak to tylko jest mo,liwe bez powodowania
jakichkolwiek innych niebezpiecze'stw. I tak w zale,no6ci od sytuacji,
mo,e by1 u,ywana kategoria 0 lub 1. Wybór rodzaju kategorii b2dzie
okre6lony na podstawie mo,liwego ryzyka na maszynie.

3.16 Warto61 przep ywu powietrza wentylatora ch odz0cego
Je eli falownik zainstalowany jest w szafie, to musz
powietrza dostarczanego przez wentylator ch odz cy.

by

wzi te pod uwag

Tabela 8. Warto-ci przep ywu powietrza wentylatora ch odz cego.
Wymiary falownika :
B1
X2 / S2
X3
X4
X5

3

Warto61 przep ywu [m /h]
140
165
510
800
975

warto-ci przep ywu
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3.17 Definicje
W tej instrukcji obs ugi u ywane s
cz stotliwo-ci:

nast puj ce poj cia dla pr du, momentu obrotowego i

Tabela 9. Definicje.
3.17.1.1.1.1 Nazwa
IIN
INOM
IMOT
PNOM
PMOT
TNOM
TMOT
fOUT
fMOT
nNOM
Pr dko- (Speed)
Moment obrotowy (Torque)

Opis
Znamionowy pr d wej-ciowy falownika
Znamionowy pr d wyj-ciowy falownika
Pr d silnika
Znamionowa moc falownika
Moc silnika
Znamionowy moment obrotowy silnika
Moment obrotowy silnika
Cz stotliwo- wyj-ciowa falownika
Znamionowa cz stotliwo- silnika
Znamionowa pr dko- silnika
Aktualna pr dko- silnika
Aktualny moment obrotowy silnika

Jednostka
A, RMS
A, RMS
A, RMS
kW
kW
Nm
Nm
Hz
Hz
rpm
rpm
Nm

4 Obs uga falownika
Je eli doprowadzane jest napi cie zasilania, to wszystkie ustawienia s adowane z pami ci trwa ej
2
(E PROM). Po na adowaniu kondensatorów oraz inicjalizacji falownika na wy-wietlaczu LCD pojawi
si Okno Startowe (Start Window) [100]. Patrz tak e punkt 5.2. W zale no-ci od rodzaju falownika
potrwa to przez kilka sekund.
Pojawi si nast puj ce okno startowe :
100
Stp

0%

0rpm
0.0Nm

4.1

Obs uga panelu
steruj0cego

Na rysunku 15. pokazany jest panel
steruj cy (CP). Panel ten wy-wietla stan
falownika
i
jest
u ywany
do
programowania wszystkich ustawie,. Jest
tak e mo liwe sterowanie silnikiem
bezpo-renio z panelu steruj cego.
Wskazówka
!
Falownik mo,e
pracowa1 bez pod 0czonego panelu
steruj0cego. Jednak zaprogramowany
musi by1 w taki sposób, ,eby
wszystkie sygna y steruj0ce by y
zaprogramowane do zewn2trznego
u,ycia.
Falownik mo e by
zamówiony bez
panelu steruj cego. Zamiast panelu
steruj cego b d wtedy 3 wskaKniki LED.
Patrz tak e punkt 4.1.2 oraz punkt 7.2.
Rysunek 15. Panel steruj cy.
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4.1.1

Wy6wietlacz LCD

Wy-wietlacz LCD posiada 2 linie po 16 znaków wy-wietlanych na jasnym tle. Jest on podzielony na 4
obszary. Opisane tutaj obszary ró ni si tylko dla okna startowego, poniewa okno to jest jedynym
wyj tkiem od opisanych tutaj "regu ".
Rysunek 16. Wy-wietlacz.
Obszar A : Pokazuje numer aktywnego okna (3 pozycje)
Obszar B : Pokazuje nag ówek aktywnego okna.
Obszar C : Pokazuje stan falownika (3 pozycje).
Nast puj ce stany mog by tutaj wskazywane :
Acc
Dec
2
It
Run
Trp
Stp
VL
SL
CL
TL
OT
OVG
OVD
OVL

: Przy-pieszanie (Acceleration)
: Zwalnianie (Deceleration)
2
: Zabezpieczenie I t
: Tryb pracy (Run Mode)
: Samoczynne wy czenie si falownika (Tripped)
: Tryb stopu (Stop Mode)
: Ograniczenie napi ciowe (Voltage limit)
: Ograniczenie pr dko-ciowe (Speed limit)
: Ograniczenie pr dowe (Current limit)
: Ograniczenie momentu obrotowego (Torque limit)
: Ostrze enie o przekroczeniu warto-ci granicznej temperatury (Overtemperature warning)
: Ostrze enie o przekroczeniu warto-ci granicznej napi cia G (Overvoltage G warning)
: Ostrze enie o przekroczeniu warto-ci granicznej napi cia D (Overvoltage D warning)
: Ostrze enie o przekroczeniu warto-ci granicznej napi cia L (Overvoltage L warning)

1.1.1.1.1.1.2
321
Stp A :

Max Speed
1500rpm

1.1.1.1.1.1.3
OC
LV

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.4

: Ostrze enie o przekroczeniu warto-ci granicznej pr du (Overcurrent warning)
: Ostrze enie o zbyt niskiej warto-ci napi cia (Low voltage warning)

Obszar D : Pokazuje ustawienie, wybór w aktywnym oknie. Obszar ten jest pusty na poziomie 1
(setki) oraz poziomie 2 (dziesi tki) menu.
300
Stp

PARAM SETS

Rysunek 17. Przyk ad najwy szego poziomu g ównego menu (Main menu).
330
Stp

Torques

Rysunek 18. Przyk ad -redniego poziomu menu (Podmenu dziesi tek).
331
Stp

Max Torque
A
150%

Rysunek 19. Przyk ad najni szego poziomu menu (Podmenu jednostek).
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4.1.2

WskaWniki LED
Czerwona i zielona dioda LED na panelu
steruj cym (Control Panel) posiadaj
nast puj ce funkcje :
Rysunek 20. WskaKniki LED.

Tabela 10. WskaKniki LED.
Funkcja
6wieci (ON)

LED
Zasilanie (Power)
zielona (green)
Samoczynne wy 0czenie
falownika (Trip)
czerwona (red)
Praca (Run)
zielona (green)

Falownik jest zasilany

miga

nie 6wieci (OFF)

-----------------------

Falownik nie jest zasilany

Falownik
samoczynnie si
wy czy

Falownik jest w trybie
ostrze enia

Nie nast pi o samoczynne
wy czenie si falownika

Wa silnika obraca si

Wa silnika
przy-pieszanie /
zwalnianie

Silnik zatrzymany

WSKAZÓWKA ! Je,eli panel steruj0cy (Control Panel - CP) jest wbudowany to pod6wietlenie
wy6wietlacza LCD ma tak0 sam0 funkcj2 jak dioda zasilania (Power LED) w tablicy 10
(Wygaszony panel diod –Blank panel LED’s).
4.1.3

Klawisz szybkiego dost2pu (The Toggle Key)
Przy
pomocy
tego
klawisza
mog
by
szybko przegl dane 4
zaznaczone
wcze-niej
okna.
Standardowo
pierwszym
z
okien
„szybkiego dost pu” jest okno „100”. Aby
zaznaczy
kolejne okna jako okna
szybkiego dost pu nale y po wy-wietleniu
danego okna nacisn
ten przycisk.
Nast pne
„okno
szybkiego
dost pu”
zostanie
wy-wietlone
automatycznie.
Pami
„okien szybkiego dost pu” jest
kasowana po wy czeniu zasilania.

Rysunek 21. Pami
4.1.4

klawisza szybkiego dost pu.

Klawisze steruj0ce

Przy pomocy klawiszy steruj cych dost pne s , bezpo-rednio z panelu steruj cego, komendy Start
(Run), Stop, lub Reset. Jako ustawienie fabryczne klawisze te s nieaktywne. Mog by one
aktywowane przy u yciu funkcji Run/Stop Ctrl [213]. Wej-cie zezwalaj ce (zacisk X1:10) musi by
aktywne, aby komendy Run/Stop mog y by podawane z panelu steruj cego (patrz punkt 3.6)
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Tabela 11. Klawisze steruj ce.

Start lewo (RUN L) :

Komenda startu z lewym kierunkiem obrotów

STOP/RESET :

Komenda zatrzymania silnika lub resetowania
falownika po jego samoczynnym wy czeniu si

Start prawo (RUN R) :

Komenda startu z prawym kierunkiem obrotów

WSKAZÓWKA ! Nie jest mo,liwe aktywowanie komend Run/Stop/Reset równocze6nie z
klawiatury i zdalnie z listwy zaciskowej (X1).
4.1.5

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne obs uguj Setup Menu i s u
ustawie, w menu.

do programowania oraz odczytywania wszystkich

Tabela 12. Klawisze funkcyjne.

-

przej-cie do ni szego poziomu menu
potwierdzanie wprowadzonych zmian ustawie,

-

przej-cie do wy szego poziomu menu
anulowanie wprowadzonych zmian
potwierdzenia

-

przej-cie do poprzedniego okna menu na tym samym
poziomie

-

przej-cie do nast pnego okna menu na tym samym
poziomie

:

-

zmniejsza warto- nastawy
zmiana pomi dzy alternatywnymi parametrami w oknie

Klawisz + :

-

zwi ksza warto- nastawy
zmiana pomi dzy alternatywnymi parametrami w oknie

Klawisz ENTER :

Klawisz ESCAPE :

Klawisz PREVIOUS :

Klawisz NEXT :

Klawisz

ustawie,,

bez
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4.1.6

Struktura Menu

Menu posiada 3 poziomy :
• Menu g ówne [Main Menu] :
•

Podmenu 1 [Submenu 1] :

•

Podmenu 2 [Submenu 2] :

Poziom najwy szy
(okna numerowane s w setkach : 100, 200, itd.)
Poziom -redni
(okna numerowane s w dziesi tkach : 110, 120, itd.)
Poziom najni szy
(okna numerowane s w jednostkach : 111, 112, itd.)

Menu g ówne [Main Menu] zawiera nast puj ce funkcje g ówne :
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Okno startowe [Startup Window]
Nastawy g ówne [Main Setup]
Zestawy parametrów [Parameter Sets]
I / O [Wej-cia / Wyj-cia]
Nastawa / Przegl d warto-ci zadanych [Set / View Reference value]
Przegl d operacji [View Operation]
Przegl d wykazu samoczynnych wy cze, falownika [View Trip Log]
Monitorowanie [Monitor]
Przegl d danych systemowych [View System Data]

Dane menu mo e posiada tylko jedno wybieralne okno (okno SET / VIEW REFERENCE VALUE
[500]), lub mo e posiada 17 wybieralnych okien (okno Rio Card [260]).

Rysunek 22. Struktura Menu.
Wzkazówka ! Je,eli w obr2bie jednego poziomu jest wi2cej ni, 10 okien to numeracja
kontynuowana jest w porz0dku alfabetycznym.
Przyk ad 1 :
Podmenu pr dko-ci [320] liczone jest od 321 do 32H.
Przyk ad 2 :
W menu g ównym Przegl d operacji [View Operation] liczone jest od 610 do 6H0.
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Na rysunku 22. jest pokazane, e w obr bie ka dego poziomu klawisze Enter oraz Escape s
u ywane do przej-cia krok w gór lub krok w dó z ka dego poziomu, oraz za pomoc klawiszy
Previous i Next mo e by wybrane ka de okno menu w obr bie danego poziomu.
4.1.7

Programowanie podczas pracy

Wiele funkcji mo e by zmienianych podczas dzia ania falownika, bez konieczno-ci zatrzymywania
jego pracy. Funkcje te oznaczone s gwiazdk ( ) w li-cie Setup Menu (Rozdzia 9, strona 111, oraz
rozdzia 5, strona 42).
Wskazówka ! Je,eli podejmowana jest próba zmiany funkcji, której nie mo,na zmienia1
podczas pracy falownika to wy6wietlany jest wtedy komunikat „Stop first” (zatrzymaj prac2
falownika).
4.1.8

Przyk ad programowania

Przyk ad ten pokazuje sposób programowania jaki ma miejsce przy dokonaniu zmiany czasu
przy-pieszania [Acc Time] z 2s na 4s.
Migaj cy kursor wskazuje, e zmiana jest dokonywana, ale nie jest jeszcze zachowana. Je eli w tym
momencie wyst pi zanik napi cia to zmiana nie b dzie zachowana.
Nale y u y klawiszy ESC, PREV, NEXT lub klawisza szybkiego przegl du okien, aby przej- do
innego menu.

Rysunek 23. Przyk ad programowania.
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4.2

Obs uga funkcji Start / Stop / Zezwolenie [Run / Stop / Enable]

Jako ustawienie fabryczne wszystkie powi zane ze sob funkcje start / stop s zaprogramowane dla
zdalnej obs ugi poprzez wej-cia na listwie zaciskowej X1 na p ycie steruj cej. Przy pomocy funkcji
Run / Stp Ctrl [213] mo e by ustawione sterowanie z klawiatury lub poprzez port szeregowy, patrz
punkt 5.3.4.
Wskazówka ! W przyk adach zamieszczonych w tym punkcie jest przyj2te, ,e funkcje w oknach
Rotacja (Rotation [214]) oraz kierunek pr2dko6ci (Speed Direction [324]) s0 ustawione na R + L.
Patrz punkt 4.2.4, 5.3.5 oraz 5.4.17.
4.2.1

Wej6cia Start / Stop / Zezwolenie (Run / Stop / Enable), sterowane poziomem sygna u

Fabrycznie wej-cia s ustawione na sterowanie poziomem (patrz funkcja
sterowanie: poziom /
zbocze [215] punkt 5.3.6). Oznacza to, e wej-cie aktywowane jest przez wprowadzenie go w stan
„wysoki” (high). Ten sposób dzia ania jest zwykle u ywany w przypadku gdy stosowany jest sterownik
PLC wspó pracuj cy z falownikiem.
OSRTOINO5K ! Wej6cia sterowane poziomem NIE SPE_NIAJ` dyrektywy
maszynowej (patrz punkt 1.6), je,eli s0 one u,ywane bezpo6rednio do
za 0czania i zatrzymywania maszyny
Aby zosta y przyj te komendy start-prawo (RunR) lub start-lewo (RunL) wej-cie zezwalaj ce musi by
ci gle aktywne. W przypadku gdy obydwa wej-cia start-prawo i start-lewo b d aktywowane, lub
wej-cie zezwalaj ce (Enable) przejdzie w stan niski to zatrzymywana jest praca falownika wed ug
wybranego rodzaju stopu. Rysunek 24. pokazuje przyk ad mo liwej sekwencji.
Rysunek 24. Funkcje Start / Stop
Zezwolenie sterowane poziomem sygna u.
4.2.2

/

Wej6cia Start / Stop / Zezwolenie
(Run / Stop / Enable) sterowane
zboczem sygna u

Aby by o aktywne sterowanie zboczem w
oknie Poziom / Zbocze (Level / Edge [215])
musi by wybrane zbocze (Edge). Oznacza
to, e wej-cie jest aktywowane przy przej-ciu
sygna u z poziomu niskiego na wysoki. Teraz
wej-cia mog by okablowane jako tak
zwane „3-przewodowe” dzia anie, dla którego
wymagane s
4 przewody dla dwóch
kierunków pracy.
WSKAZÓWKA !
Wej6cia sterowane
zboczem spe niaja Dyrektyw2 Maszynow0
(patrz
punkt 1.6), je,eli s0 one
bezpo6rednio u,ywane do za 0czania i
zatrzymywania maszyny.
Aby zosta y przyj te komendy start-prawo (RunR) lub start-lewo (RunL) wej-cie zezwalaj ce musi by
ci gle aktywne. W przypadku gdy obydwa wej-cia start-prawo i start-lewo b d aktywowane, lub
wej-cie zezwalaj ce (Enable) przejdzie w stan niski to zatrzymywana jest praca falownika wed ug
wybranego rodzaju stopu. Rysunek 25 pokazuje przyk ad mo liwej sekwencji.
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Rysunek 25. Funkcje Start / Stop /
Zezwolenie sterowane zboczem sygna u.
4.2.3

Obs uga Reset i Autoreset

Je eli z powodu samoczynnego wy czenia
si , falownik znajduje si w trybie stopu, to
mo e on zosta zresetowany przez podanie
impulsu (zbocze narastaj ce) na wej-cie
Reset (X1:22, patrz punkt 3.6). Ponowne
uruchomienie falownika odbywa si
w
sposób zale ny od wybranego rodzaju
sterowania (patrz funkcja Poziom / Zbocze
(Level / Edge [215]) punkt 5.3.6) :
- sterowanie poziomem
Je eli
wej-cia
startu
pozostan
w
niezmienionej pozycji to po podaniu
komendy resetu falownik natychmiast
rozpocznie prac .
- sterowanie zboczem
Po podaniu komendy resetu, aby ponownie
uruchomi falownik nale y poda komend startu.
Autoreset jest mo liwy je eli wej-cie Reset jest ci gle aktywne. Funkcje Autoresetu programowane s
w funkcji Autoreset [240] (patrz punkt 5.3.26).
WSKAZÓWKA !
Autoreset nie jest mo,liwy w przypadku gdy komendy steruj0ce s0
zaprogramowane dla sterowania z klawiatury.
4.2.4

Kierunek pr2dko6ci i rotacja

Kierunek pr dko-ci mo e by sterowany przez :
- Start-prawo / Start-lewo (RunR / RunL) na panelu steruj cym
- Start-prawo / Start-lewo (RunR / RunL) na listwie zaciskowej X1
- Bipolarny sygna warto-ci zadanej na Anln1 lub Anln2
Obydwa prawe i lewe wej-cia musz by w a-ciwie u yte.
- Port szeregowy
Funkcje Rotacja (Rotation [214], patrz punkt 5.3.5.) oraz Kierunek pr dko-ci (Speed direction [324],
patrz punkt 5.4.17.) s u do ustawiania ogranicze, i priorytetów dla kierunku pr dko-ci falownika.
- Ogólne ograniczenie przy pomocy funkcji Rotacja (Rotation [214])
Funkcja ta ustawia ogólny kierunek pr dko-ci który mo e by ograniczony do prawego lub lewego
kierunku. Ograniczenie to posiada pierwsze,stwo w stosunku do wszystkich innych ustawie, tj. Je eli
rotacja jest ograniczona do prawego kierunku to komenda Start-lewo (RunL) b dzie ignorowana.
- Ograniczenie przez nastaw2 parametru w funkcji kierunek pr2dko6ci (Speed direction [324])
Przy u yciu tej funkcji ustawia si kierunek pr dko-ci, który mo e by ograniczony do prawego lub
lewego kierunku, dla ka dego zestawu parametrów praca w prawo = prawo nigdy w lewo, praca w
lewo = lewo nigdy prawo.

4.3

Krótki opis Setup Menu

Menu g ówne zawiera nast puj ce g ówne funkcje :
100

Okno startowe [Startup Window]
Wy-wietlane przy za czeniu falownika. W oknie tym wy-wietlana jest aktualna pr dko- i
moment obrotowy - ustawienie fabryczne. Mo na sobie zaprogramowa , aby wy-wietlane by y
inne parametry.
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200

300

400
500

600
700
800
900

4.4

Nastawy g ówne [Main Setup]
W oknie tym wprowadzane s najwa niejsze nastawy, które umo liwiaj uruchomienie
falownika. Najwa niejsze jest wprowadzenie danych silnika. Ustawiane s tutaj tak e
pozosta e u yteczne parametry dzia ania falownika.
Zestawy parametrów [Parameter Sets]
4 zestawy parametrów, dokonywane s nastawy takich parametrów jak czasy przy-pieszania i
zwalniania, ustawienia pr dko-ci, ustawienie momentu obrotowego, ustawienia regulacji PID,
etc. Ka dy zestaw parametrów mo e by wybrany zewn trznie poprzez wej-cie cyfrowe.
Zestawy parametrów mog by zmieniane i zachowywane podczas pracy falownika w panelu
steruj cym.
I / O, Wej6cia / Wyj6cia
W tym menu dokonywane s wszystkie nastawy dla wej- i wyj- falownika.
Nastawa / Przegl0d warto6ci zadanych [Set / View Reference Value]
W tym menu dokonywane jest ustawienie lub przegl d warto-ci zadanych. W zale no-ci od
wybranego rodzaju sterowania (sterowanie pr dko-ci
lub momentem obrotowym)
interesuj ca nas warto- zadana mo e by przegl dana. Je eli ustawienie warto-ci zadanej
jest tak zaprogramowane, e wprowadza si j z panelu steruj cego to jest ona ustawiana w
tym oknie (potencjometr silnika).
Przegl0d operacji [View Operation]
Menu to zawiera funkcje, które umo liwiaj zobaczenie aktualnej pr dko-ci, momentu
obrotowego, mocy, pr du, etc.
Przegl0d wykazu samoczynnych wy 0cze' falownika [View Trip Log]
Mo na przegl da samoczynne wy czenia falownika – ostatnie 10, zachowane w pami ci.
Monitorowanie [Monitor]
Funkcje alarmowe w warunkach przeci enia i niedoci enia.
Przegl0d danych systemowych [View System data]
To menu zawiera informacje o falowniku np. typ falownika, wersja oprogramowania, itp.

U,ywanie zestawów parametrów
Maj c do dyspozycji 4 zestawy parametrów jest
mo liwo- u ycia ró nych sterowa,, które mog by
zastosowane do szybkiej zmiany sposobu dzia ania
falownika. Falownik mo e dostosowywa si „online”
do zmieniaj cych si warunków dzia ania maszyny.
Sposób w jaki zestawy parametrów s wprowadzane i
sterowane
powoduje,
e
posiadamy
du
elastyczno- co do takich ustawie, jak : pr dko- ,
moment obrotowy, czas przy-pieszania / zwalniania,
sterowanie PID, etc. Opiera si to na fakcie, e w
dowolnym momencie podczas pracy lub w sytuacji
gdy falownik jest zatrzymany, poprzez wej-cie cyfrowe
mo e by aktywowany jeden z czterech zestawów
parametrów. Poniewa ka dy zestaw parametrów
zawiera wi cej ni 30 ró nych funkcji (parametrów) to
mo e by wykonywanych bardzo du o konfiguracji i
kombinacji. Na rysunku 26. pokazany jest sposób
aktywowania zestawu parametrów poprzez wej-cia
cyfrowe Digln 3 i Digln 4.

Rysunek 26. Wybór zestawów parametrów.
Wybór zestawu parametrów dokonywany jest za pomoc funkcji wyboru zestawu (Select Set [234]),
(patrz punkt 5.3.20.). Zestawy parametrów mog by wybierane z panelu steruj cego, przy pomocy
wej- cyfrowych Digln 3+4, poprzez tylko jedno wej-cie cyfrowe Digln 3 lub poprzez szeregowy port
komunikacyjny. Wykorzystuj c funkcj Copy Set [233] (patrz punkt 5.3.19), mo na w atwy sposób
przekopiowa ca y zestaw parametrów do innego zestawu. Je eli zestawy parametrów s wybierane
za pomoc wej- cyfrowych Digln 3 i Digln 4 to w tabeli 13. pokazane s stany wej- dla
poszczególnych zestawów.
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Tabela 13. Zestawy parametrów.
Zestaw Parametrów
A
B
C
D

Digln 3
0
1
0
1

Digln 4
0
0
1
1

WSKAZÓWKA ! Wybierany za pomoc0 wej61 cyfrowych zestaw parametrów jest natychmiast
aktywowany. Nowy zestaw parametrów b2dzie aktywowany „online” tak,e podczas pracy
falownika.
WSKAZÓWKA ! Fabrycznie ustawiony jest zestaw parametrów A.
Zestawy parametrów dostarczaj wiele u ytecznych mo liwo-ci. Zostanie tutaj podane kilka
przyk adów wykorzystania takich zestawów parametrów :
• Wybór pomi2dzy wieloma pr2dko6ciami
W obr bie jednego zestawu parametrów mo e by wybieranych poprzez wej-cia cyfrowe 7
uprzednio wprowadzonych pr dko-ci. Wykorzystuj c kombinacj zestawów parametrów mo e
by wybieranych 16 uprzednio wprowadzonych pr dko-ci przy u yciu 4 wej- cyfrowych : Digln
1, i Digln 2 do wyboru pr dko-ci w obr bie danego zestawu parametrów, Digln 3 i Digln 4 do
wyboru zestawu parametrów.
• Maszyna transportuj0ca 3 rodzaje butelek
3 zestawy parametrów s u yte dla 3 ró nych pr dko-ci podczas pracy r cznej, czyli wtedy gdy
maszyna jest ustawiana. Czwarty zestaw parametrów mo e by u yty do analogowego
sterowania pr dko-ci wtedy gdy maszyna pracuje w trybie automatycznym.
•

Ró,ne produkty na przewijarce
Maszyna obs uguje 2 lub 3 ró ne produkty tj. nawijane s nici o ró nych rozmiarach. Jest wa ne
aby dla ka dego rodzaju nici by y odpowiednio dopasowane : czasy przy-pieszania / zwalniania,
maksymalna pr dko- i maksymalny moment obrotowy. Dla ka dego rodzaju nici musi by u yty
inny zestaw parametrów.

W tabeli 14 pokazane s funkcje (parametry) jakie mog by ustawiane w ka dym zestawie
parametrów. Numer znajduj cy si przy danej funkcji jest numerem okna tej funkcji.
Tabela 14. Funkcje zestawu parametrów.
Start / Stop [310] (Run / Stop [310] )
Czas przy-pieszania (Acceleration time)
Typ krzywej przy-pieszania (Acc ramp type)
Czas zwalniania (Deceleration time)
Typ krzywej zwalniania (Dec ramp type)
Rodzaj startu (Start Mode)
Rodzaj stopu (Stop Mode)
Czas wyzwolenia hamowania (Brake release time)
Czas w czenia hamowania (Brake engage time)
Przerwa czasowa przed hamowaniem (Wait before brake time)
Hamowanie wektorowe (Vector brake)
Czas szybkiego zatrzymania (Q-Stop time)

[311]
[312]
[313]
[314]
[315]
[316]
[317]
[318]
[319]
[31A]
[31B]

Pr2dko61 [320] (Speed [320])
Pr dko- minimalna (Minimum Speed)
Pr dko- maksymalna (Maximum Speed)
Tryb pr dko-ci minimalnej (Minimum Speed Mode)

[321]
[322]
[323]
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Kierunek pr dko-ci (Speed Direction)
Potencjometr silnika (Mot Pot function)
Zadana pr dko- 1 (Pre-set Speed 1)
Zadana pr dko- 2 (Pre-set Speed 2)
Zadana pr dko- 3 (Pre-set Speed 3)
Zadana pr dko- 4 (Pre-set Speed 4)
Zadana pr dko- 5 (Pre-set Speed 5)
Zadana pr dko- 6 (Pre-set Speed 6)
Zadana pr dko- 7 (Pre-set Speed 7)
Skok pr dko-ci 1 Dolna Warto- (Skip Speed 1 Low)
Skok pr dko-ci 1 Górna Warto- (Skip Speed 1 High)
Skok pr dko-ci 2 Dolna Warto- (Skip Speed 2 Low)
Skok pr dko-ci 2 Górna Warto- (Skip Speed 2 High)
Pr dko- przy pracy r cznej (Jog Speed)

[324]
[325]
[326]
[327]
[328]
[329]
[32A]
[32B]
[32C]
[32D]
[32E]
[32F]
[32G]
[32H]

Moment obrotowy [330] (Torque [330])
Maksymalny moment obrotowy (Maximum Torque)

[331]

Regulatory [340] (Controllers [340])
Pr dko- - Automatyczne dostrajanie PI (Speed PI Auto tune)
Pr dko- - Wzmocnienie P (Speed P Gain)
Pr dko- - Czas ca kowania I (Speed I Time)
Optymalizacja strumienia (Flux Optimization)
Regulator PID (PID Controler)
Wzmocnienie P regulatora PID (PID P Gain)
Czas ca kowania I regulatora PID (PID I Time)
Czas ró niczkowania D regulatora PID (PID D time)

[341]
[342]
[343]
[344]
[345]
[346]
[347]
[348]

Ograniczenia / Zabezpieczenia [350] (Limits / Protections [350])
Przekroczenie niskiego napi cia (Low Volt Override)
Zablokowany wirnik silnika (Rotor locked)
Strata silnika (Motor lost)
2
2
Zabezpieczenie silnika typu I t (Motor I t Type)
2
2
Pr d I t silnika (Motor I t Current)

4.5

[351]
[352]
[353]
[354]
[355]

U,ywanie pami2ci panelu steruj0cego

Panel steruj cy (CP) posiada 2 banki pami ci nazwane Mem1 i Mem2. Normalnie wszystkie
dokonane ustawienia lub zmiany przy zaniku napi cia b d zachowane w pami ci Eeprom na p ycie
steruj cej falownika.
Banki pami ci na panelu steruj cym s u ywane do kopiowania ustawie, danego falownika do innego
falownika poprzez panel steruj cy.
Panel steruj cy musi zosta od czony od danego (Kród owego) falownika, a nast pnie pod czony do
docelowego falownika. Lepszym rozwi zaniem jest wykonanie kopiowania przy pomocy opcji ECP
(Zewn trzny panel steruj cy, patrz punkt 7.2)
Ustawienia mog by kopiowane na dwa ró ne sposoby :
• Kopiowane s0 wszystkie ustawienia
Komendy kopiowania i adowania kopiuj lub aduj wszystkie ustawienia z ca ego Setup Menu
oraz dane silnika, funkcje u ytkowe, etc. Jest to wykonywane przez funkcje Copy To CP [236] oraz
CP>Settings [239]. Patrz punkt 5.3.22 oraz punkt 5.3.25
• Kopiowane s0 tylko zestawy parametrów
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Przy u yciu funkcji CP>All Sets [237] adowane s tylko zawrto-ci podmenu Parameter Sets [300],
czyli zestawy parametrów. Przy u yciu funkcji CP>Act Set [238] adowana jest tylko zawartoaktywnego zestawu parametrów. Patrz punkt 5.3.24 i punkt 5.4.
WSKAZÓWKA ! W obydwu przypadkach u,ywana jest ta sama komenda kopiowania Copy To
CP [236], patrz punkt 5.3.22.

5 Funkcjonalny opis Setup Menu
WSKAZÓWKA ! Je,eli przy danej funkcji znajduje si2 gwiazdka (*) oznacza to, ,e mo,e by1 ona
wybierana w czasie pracy falownika.

5.1

Rozdzielczo61 ustawie'

Dla wszystkich ustawie, opisana w tym punkcie rozdzielczo- wynosi 3 cyfry znacz ce, ale dla
pr dko-ci s to 4 cyfry znacz ce. W tabeli 15. pokazana jest rozdzielczo- dla 3 i 4 cyfr znacz cych.
Tabela 15. Rozdzielczo- ustawie,.
3 cyfry
0.01-9.99
10.0-99.9
100-999
1000-9990
10000-99900

5.2

Rozdzielczo61
0.01
0.1
1
10
100

4 cyfry
0.001-9.999
10.00-99.99
100.0-999.9
1000-9999
10000-99990

Rozdzielczo61
0.001
0.01
0.1
1
10

Okno startowe [100], (Start Window [100])

Okno to wy-wietlane jest przy ka dym za czeniu falownika oraz w czasie jego pracy. Okno to jest
fabrycznie ustawione na wy-wietlanie aktualnej pr dko-ci i momentu obrotowego.
100
Stp 0%

0rpm
0.0Nm

Wy-wietlanie innych parametrów programowane jest przy u yciu funkcji 1st Line [110] i 2nd Line
[120]. Funkcja wy-wietlacza ustawia zawarto- okna startowego [100].
Na rysunku 27. pokazane jest, e mog byc wy-wietlane 2 warto-ci, pierwsza 1st Line [6H1] w górnej
linii oraz druga 2nd Line [6H2] w linii dolnej.
100
Stp

( 1st Line)
(2nd Line)

Rysunek 27. Funkcje wy-wietlania.
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5.2.1

Pierwsza linia [110] (1st Line [110])

Ustawianie zawarto-ci pierwszej linii w oknie startowym [100]
110
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Pr2dko61 (Speed)
Moment obrotowy % Nm (Torque % Nm)
Moc na wale silnika (Shaft Power)
Moc elektryczna (El Power)
Pr0d (Current)
Napi2cie (Voltage)
Cz2stotliwo61 (Frequency)
Napi2cie sta e (DC Voltage)
Temperatura (Temperature)
Status nap2du (FI Status)
Pr2dko61 procesu (Process Speed)
5.2.2

1st Line
Speed

Pr dkoPr dko- , Moment obrotowy w % i Nm, Moc na wale
silnika, moc elektryczna, Pr d, Napi cie,
Cz stotliwo- , Napi cie sta e, Temperatura, Status
nap du, Pr dko- procesu
Patrz okno 610 punkt 5.7.1
Patrz okno 620 punkt 5.7.2
Patrz okno 630 punkt 5.7.3
Patrz okno 640 punkt 5.7.4
Patrz okno 650 punkt 5.7.5
Patrz okno 660 punkt 5.7.6
Patrz okno 670 punkt 5.7.7
Patrz okno 680 punkt 5.7.8
Patrz okno 690 punkt 5.7.9
Patrz okno 6A0 punkt 5.7.10
Patrz okno 6G0 punkt 5.7.18

Druga linia [120] (2nd Line [120])

Dost pne sa takie same funkcje jak w przypadku linii pierwszej [110].
120
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

5.3

2nd Line
Torque

Moment obrotowy + Nm %
Pr dko- , Moment obrotowy w % i Nm, Moc na wale
silnika, moc elektryczna, Pr d, Napi cie, Cz stotliwo- ,
Napi cie sta e, Temperatura, Status nap du, Pr dkoprocesu

Nastawy g ówne [200] (Main set-up [200])

W menu g ównym (Main menu) dokonuje si najwa niejszych dla falownika ustawie, takich jak dane
silnika, dane nap du, funkcje u yteczne i opcje.
5.3.1

Sterowanie [210] (Operation [210])

Jest to podmenu w którym ustawia si
sterowanie start / stop.
5.3.2

rodzaj sterowania, nap du, sterowanie warto-ci zadanej,

Rodzaj sterowania nap2du [211] (Drive Mode [211])

Ustawiany jest tutaj rodzaj sterowania nap dem. Ustawiane s tutaj tak e rodzaje wszystkich
sygna ów analogowych, odczytów w zale no-ci od wybranego rodzaju sterowania (Patrz punkt 2.6).
- rpm w trybie sterowania pr dko-ci (Speed Mode), aktualna pr dko- na wale silnika.
- Nm w trybie sterowania momentem obrotowym, aktualny moment obrotowy
- Hz w trybie sterowania V / Hz, cz stotliwo- wyj-ciowa w rpm.
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211
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Pr2dko61 (Speed)

Pr dkoPr dko- , Moment obrotowy, V / Hz
Wszystkie p tle steruj ce s zwi zane z sterowaniem pr dko-ci .
Ograniczenia momentu obrotowego mog by wci ustawiane.
Wszystkie p tle steruj ce s zwi zane z sterowaniem momentem
obrotowym. Przy sterowaniu momentem obrotowym : Ograniczenie
pr dko-ci = Maksymalnej pr dko-ci.
Wszystkie p tle steruj ce s
zwi zane z sterowaniem
cz stotliwo-ci . W tym trybie mo liwe s aplikacje z wieloma
silnikami. WSKAZÓWKA ! Wszystkie funkcje i odczyty je6li
chodzi o pr2dko61 i obr/min (tj. Maksymalna pr2dko61=1500
obr/min, Minimalna pr2dko61=0 obr/min, etc) pozostaj0 w
formie pr2dko6ci i obr/min, chocia, reprezentuj0 one
cz2stotliwo61 wyj6ciow0.

Moment obrotowy (Torque)
V / Hz

5.3.3

Drive Mode
Speed

Sterowanie warto6ci0 zadan0 [212] (Reference control [212])

Wybór ród a warto-ci zadanej.
212
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Zdalne (Remote)
Klawiatura (Keyboard)

Comm
Rem / Digln 1

Comm / Digln 1

Opcje (Options)

Ref Control
Remote

Zdalne
Zdalne, Klawiatura, Comm, Rem / Digln 1, Rem / Digln 2, Opcje
Sygna warto-ci zadanej przychodzi z analogowego wej-cia listwy
zaciskowej X1 (patrz punkt 5.5.2)
Warto- zadana jest ustawiana na panelu steruj cym za pomoc
klawiszy + i . Jest to wykonywane przy wykorzystaniu okna
Ustawianie / Przegl d warto-ci zadanych [500] (Set / View Ref [500]),
(patrz punkt 5.6).
Wartozadana jest ustawiana poprzez szeregowy port
komunikacyjny (RS 485, fieldbus, patrz punkt 5.3.30).
Sterowanie warto-ci zadan jest wybierane przy u yciu wej-cia Digln
1. Patrz rysunek 28.
Digln 1 = High : sterowanie warto-ci zadan
z klawiszy
Digln 1 = Low : zdalne sterowanie warto-ci
zadan
Sterowanie warto-ci
zadan
jest wybierane przy u yciu wej-cia
Digln 1. Patrz rysunek 29.
Digln 1 = High : sterowanie warto-ci zadan
z klawiszy
Digln 1 = Low : sterowanie warto-ci zdan
poprzez szeregowy port komunikacyjny
Warto- zadana jest ustawiana poprzez opcjonalny konektor, zale nie
od u ytej opcji. Patrz rozdzia 7. strona 99.
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Rysunek 28. Sterowanie warto-cia zadan =
Rem / Digln1.

Rysunek 29. Sterowanie warto-ci zadana =
Comm / Digln 1.

WSKAZÓWKA ! Programowalne wej6cie Digln 1 nie mo,e by1 programowane z I / O menu
[400] w przypadku gdy zosta y wybrane funkcje „Rem / Digln 1” lub „Comm / Digln 1”. (Patrz
punkt 5.5)
WSKAZÓWKA ! Funkcje „Rem / Digln 1” lub „Comm / Digln 1” mog0 by1 u,yte do prze 0czania
si2 mi2dzy sterowaniem lokalnym (z panelu steruj0cego), a zdalnym (z listwy zaciskowej). Patrz
tak,e punkty 5.3.4 oraz 5.5.2.

Rysunek 30. Run /Stp sterowanie = Rem /
Digln 1.

Rysunek 31. Run / Stp sterowanie = Comm /
Digln 1.
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5.3.4

Sterowanie Start / Stop [213] (Run / Stop Control [213])

Wybor Króde sygna ów dla komend Start (Run), Stop i Reset : patrz punkt 4.2 w którym zawarty jest
opis funkcjonalny.

213
Stp
Ustawienie fabryczne
Wybór :
Zdalne (Remote)
Klawiatura (Keyboard)
Comm
Rem / Digln 1

Comm / Digln 1

Opcje (Options)

Run / Stp Ctrl
Remote

Zdalne
Zdalne, Klawiatura, Comm, Rem / Digln 1,
Comm / digln 1, Opcje
Komendy przychodz z wej- listwy zaciskowej X1
Komendy przychodz z klawiszy panelu steruj cego. Patrz punkt 4.1.4.
Komendy przychodz z szeregowego portu komuniacyjnego (RS 485,
fieldbus, patrz punkt 5.3.30).
Przy u yciu wej-cia Digln 1 komendy mog by podawane z klawiatury
lub zdalnie. Patrz rysunek 30.
Digln 1 = High : sterowanie z klawiszy
Digln 1 = Low : sterowanie zdalne
Przy u yciu wej-cia Digln 1 komendy mog by podawane z klawiatury
lub poprzez szeregowy port komunikacyjny. Patrz rysunek 31.
Digln 1 = High : sterowanie z klawiszy
Digln 1 = Low : sterowanie poprzez szeregowy
port komunikacyjny.
Komendy s ustawiane poprzez opcjonalny konektor, zale nie od
u ytej opcji. Patrz rozdzia 7. strona 99.

WSKAZÓWKA ! Programowalne wej6cie Digln 1 nie mo,e by1 programowane z I / O menu
[400] w przypadku gdy zosta y wybrane funkcje „Rem / Digln 1” lub „Comm / Digln 1”. (Patrz
punkt 5.5)
WSKAZÓWKA ! Funkcje „Rem / Digln 1” lub „Comm / Digln 1” mog0 by1 u,yte do prze 0czania
si2 mi2dzy sterowaniem lokalnym (z panelu steruj0cego), a zdalnym (z listwy zaciskowej). Patrz
tak,e punkty 5.3.4 oraz 5.5.2.
5.3.5

Rotacja [214] (Rotation [214])

Ustawienie kierunku obrotów silnika. Patrz tak e punkt 4.2.4.
214
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
R+L
R
L

Rotation
R+L

R+L
R +L, R, L
Mo liwe s dwa kierunki pr dko-ci, prawy i lewy.
Prawy kierunek pr dko-ci (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara).
Wej-cie i klawisz Start-lewo (RunL) s zablokowane. Bipolarne analogowe
wej-cia / wyj-cia s niedost pne.
Lewy kierunek pr dko-ci (przeciwnie do kierunku wskazówek zegara).
Wej-cie i klawisz Start-prawo (RunR) s zablokowane. Bipolarne
analogowe wej-cia / wyj-cia s niedost pne.

WSKAZÓWKA ! Je,eli wybrano funkcj2 „R” lub „L” to nast2puj0ce okna nie b2d0 dost2pne :
Kierunek pr2dko6ci [324] (Speed Direct [324])
Anln 1 Bipolarne [415]
Anln 2 Bipolarne [41A]
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5.3.6

Sterowanie Poziom / Zbocze [215] (Level /Edge Control [215])

Ustawiany jest tutaj sposób sterowania wej-ciami start-prawo (RunR) i start-lewo (RunL). Aby uzyska
wi cej informacji patrz punkt 4.2.
215
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Poziom (Level)
Zbocze (Edge)
5.3.7

Level / Edge
Level

Poziom
Poziom, Zbocze
Wej-cia s aktywowane lub deaktywowane przez ci g y sygna w stanie
wysokim lub niskim
Wej-cia s aktywowane lub deaktywowane przez przej-cie sygna u z
poziomu „niskiego” do „wysokiego”.

Dane silnika [220] (Motor data [220])

W tym podmenu ustawiane s : dane silnika oraz wykonanie pracy identyfikacyjnej.Wprowadzane s
dane wej-ciowe z tabliczki znamionowej silnika w celu przystosowania falownika do pod czonego
silnika. Poszczególne pozycje mog by zmieniane tylko w sytuacji gdy silnik jest zatrzymany, w
przeciwnym razie b dzie tylko mo liwo- ich odczytania.
WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne sa dla standardowego 4-biegunowego silnika,
ustawiona fabrycznie znamionowa moc silnika równa jest znamionowej mocy falownika.
5.3.8

Moc silnika [221] (Motor power [221])

Ustawianie znamionowej mocy silnika.
221
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Motor Power
(PNOM) kW

PNOM (patrz wskazówka)
35 - 150% x PNOM

PNOM jest znamionow moc falownika.
Nie nale y u ywa silników o mocy mniejszej ni
wypadku nale y u y falownik o mniejszej mocy.

25% znamionowej mocy falownika. W takim

WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne sa dla standardowego 4-biegunowego silnika,
odniesione do znamionowej mocy falownika.
5.3.9

Napi2cie silnika [222] (Motor voltage [222])

Ustawianie znamionowego napi cia silnika (UNOM).

222
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Motor Volts
(UNOM) VAC

UNOM (patrz wskazówka)
100 - 700V

WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne s0 dla standardowego 4-biegunowego silnika,
odniesione do znamionowej mocy falownika.
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5.3.10 Cz2stotliwo61 silnika [223] (Motor frequency [223])
Ustawianie znamionowej cz stotliwo-ci silnika.
223
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Motor Freq
50Hz

50Hz
50 - 300Hz

WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne s0 dla standardowego 4-biegunowego silnika,
odniesione do znamionowej mocy falownika.
5.3.11 Pr0d silnika [224] (Motor current [224])
Ustawianie znamionowego pr du silnika.
224
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Motor Curr
(INOM) A

INOM (patrz wskazówka)
0.1A - 1.5 x INOM

INOM jest znamionowym pr dem silnika.
WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne s0 dla standardowego 4-biegunowego silnika,
odniesione do znamionowej mocy falownika.
5.3.12 Pr2dko61 silnika [225] (Motor speed [225])
Ustawianie znamionowej pr dko-ci silnika (nMOT).
225
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Motor Speed
(nMOT) rpm

nMOT (patrz wskazówka)
400 - 18000 rpm

WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne s0 dla standardowego 4-biegunowego silnika,
odniesione do znamionowej mocy falownika.
5.3.13 Cos PHI silnika [226] (Motor cos PHI [226])
Ustawianie znamionowego cos PHI silnika (wspó czynnik mocy).

226
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Motor Cosphi

(patrz wskazówka)
0.50 - 1.00

WSKAZÓWKA !
Ustawienia fabryczne s0 dla standardowego 4-biegunowego silnika,
odniesione do znamionowej mocy falownika.
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5.3.14 Wentylacja silnika [227] (Motor ventilation [227])
2

Ustawianie typu wentylacji silnika. Wp ywa to na charakterystyk zabezpieczenia I t silnika.

227
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
W asna wentylacja (Self)
Wymuszona wentylacja (Forced)
Brak wentylacji (None)

Motor Vent
Self

W asna
W asna, Wymuszona, Brak
2
Zwyk a krzywa przeci enia I t
2
Rozszerzona krzywa przeci enia I t
2
Ograniczona krzywa przeci enia I t

Poni szy rysunek pokazuje relacj pod wzgl dem znamionowego pr du i pr dko-ci

2

Rysunek 32. Krzywe I t.
5.3.15 Praca z identyfikacj0 silnika [228] (Motor identification run [228])
Dostrajanie parametrów silnika. W czasie wykonywania testu na wy-wietlaczu pokazany jest migaj cy
tekst „Test Run”. Uruchomienie z identyfikacj jest aktywowane wtedy gdy w wyborze (Selection)
wybrany zosta parametr „Short” lub „Extended”. Aby uruchomi prac z identyfikacj musi zosta
podana z panelu steruj cego komenda startu (Run). Aby przerwa prac z identyfikacj nale y z
panelu steruj cego poda komend stopu (Stop). Po zako,czeniu takiego testu dany parametr
automatycznie powróci w pozycj OFF. Zostanie wy-wietlony tekst „Test Run OK”.

228
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy czony (Off)
Krótki (Short)
Rozszerzony (Extended)

Motor ID-run
Off

Wy czony
Wy czony, Krótki, Rozszerzony
Nie aktywne
Parametry s mierzone z wstrzykiwanymi pr dami sta ymi. Nie pojawi
si rotacja wa u silnika.
Dodatkowe pomiary, nie mo liwe do wykonania z pr dami sta ymi,
wykonywane bezpo-rednio po krótkim te-cie rozruchowym. Wa silnika
b dzie si obraca i musi by od czony od obci enia.

OSTRZERZENIE ! W czasie pracy z identyfikacj0 silnik b2dzie si2 obraca .
Nale,y zachowa1 odpowiednie 6rodki ostro,no6ci w celu unikni2cia
niespodziewanych, niebezpiecznych sytuacji.
WSKAZÓWKA ! Je,eli praca z identyfikacj0 zostanie przerwana lub niedoko'czona to zostanie
wy6wietlony komunikat „ Interrupted !”.
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5.3.16 Funkcje u,ytkowe [230] (Utility [230])
W tym podmenu wprowadzane s ogólne ustawienia falownika takie jak j zyk w jakim obs ugiwany
b dzie wy-wietlacz, blokowanie panelu steruj cego, za adowanie ustawie, fabrycznych kopiowanie i
wybór zestawów parametrów, kopiowanie ustawie, pomi dzy falownikami.
5.3.17 J2zyk [231] (Language [231])
Wybór j zyka w jakim b dzie obs ugiwany wy-wietlacz.
231
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Language
English

Angielski
Angielski, Niemiecki, Szwedzki, Holenderski, Francuski

5.3.18 Klawiatura (od)blokowanie [232] (Keyboard (un)lock [232])
Je eli klawiatura nie jest zablokowana (ustawienie fabryczne) to pojawi si okno wyboru kodu
blokowania „Lock code”. Je eli klawiatura by a ju wcze-niej zablokowana to pojawi si okno wyboru
kodu odblokowania „Unlock code ?”. Klawiatura mo e by zablokowana za pomoc has a aby
zabezpieczy si przed mo liwo-ci wprowadzenia zmian parametrów przez inne nie powo ane do
tego osoby. W sytuacji gdy klawiatura jest zablokowana parametry mog by przegl dane ale nie
mog by zmieniane. Warto- zadana mo e by zmieniana, falownik mo e by uruchamiany,
zatrzymywany, mog by zmieniane kierunki obrotów, ale wszystkie te zmiany mog by dokonywane
wtedy gdy funkcje te zosta y ustawione na sterowanie z klawiatury. Kod = 291.

232
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres:

Lock Code?
0

0
0 - 9999

OSTRZEIENIE ! Je,eli klawiatura jest zablokowana i b2dzie podj2ta próba
zmiany jakigo6 parametru to pojawi si2 komunikat „CP locked !”. Komunikat ten
b2dzie wy6wietlany tak d ugo dopóki nie zostanie naci6ni2ty klawisz „+” lub „-”.
Je,eli zostanie naci6ni2ty klawisz „Enter” to warto61 parametru [232] zostanie
ustawiona na 0.
5.3.19 Ustawienie kopiowania [233] (Copy Set [233])
Kopiowanie zawarto-ci zestawu parametrów do innego zestawu parametrów. Zestaw parametrów
sk ada si z wszystkich parametrów które znajduj si w podmenu Zestawy Parametrów [300]
(Parameter Sets [300]), patrz punkt 4.4.
233
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Copy Set
A>B

A>B
A > B, A > C, A > D, B > A, B > C, B > D,
C > A, C > B, C > D, D > A, D > B, D > C
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5.3.20 Wybór zestawu parametrów [234] (Select set no. [234])
Zestaw parametrów sk ada si z wszystkich parametrów które znajduj si w podmenu Zestawy
Parametrów [300]. Ka da funkcja w podmenu Zestawy Parametrów [300] posiada wskaKnik A, B, C
lub D w zale no-ci od aktywnego zestawu parametrów. Zestawy parametrów mog by wybierane z
klawiatury lub poprzez programowalne wej-cia 3 i / lub 4. Mog by one zmieniane podczas pracy
falownika, patrz punkt 4.4.

234
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
A, B, C, D
Digln 3
Digln 3 + 4
Comm

Select Set
A

A
A, B, C, D, Digln 3, Digln 3 + 4, Comm
Wybór jednego z czterech zestawów parametrów A, B, C lub D.
Wybór zestawu parametrów A lub B przy wykorzystaniu wej-cia Digln 3.
Patrz punkt 4.4 – tabela wyboru.
Wybór zestawu parametrów A, B, C lub D przy wykorzystaniu wej- Digln 3
i Digln 4. Patrz punkt 4.4 – tabela wyboru.
Wybór zestawu parametrów przy pomocy szeregowego portu
komunikacyjnego. (RS 485, fieldbus, patrz punkt 5.3.30).

Aktywne ustawienie mo e by przegl dane przy pomocy funkcji 6A0 FI status. (Patrz punkt 5.7.10).
WSKAZÓWKA ! Programowalne wej6cie Digln 3 lub Digln 4 nie b2dzie programowalne z menu
I / O je,eli zosta o wybrane wej6cie Digln 3 lub Digln 4.
WSKAZÓWKA ! Przy wybieraniu wej6cia Digln 3 lub Digln 4, filtr (50 ms) zapobiega drganiu
styków etc. zapobiegaj0c tym samym aktywowaniu niew a6ciwego zestawu parametrów.
5.3.21 Za adowanie ustawie' fabrycznych [235] (Load default values [235])
Za adowanie warto-ci ustawionych fabrycznie mo liwe jest na 3 ró nych poziomach (ustawienia
fabryczne).
235
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
A, B, C, D
Wszystkie (All)
Fabryczne (Factory)

Load Default
A

A (Aktywny zestaw parametrów)
A, B, C, D, Wszystkie, Fabryczne
Tylko wybrany zestaw parametrów przyjmie warto-ci ustawione
fabrycznie.
Wszystkie 4 zestawy parametrów (ca e menu 300) przyjm warto-ci
ustawione fabrycznie.
Wszystkie 4 zestawy parametrów oraz menu 100, 200, 300, 400 i 800
przyjm warto-ci ustawione fabrycznie.

WSKAZÓWKA ! Samoczynne wy 0czenia falownika, czas pracy i inne okna przeznaczone tylko
do przegl0du nie maj0 mo,liwo6ci dokonywania w nich ustawie'.
WSKAZÓWKA ! Kiedy zosta a wybrana opcja „Factory” komunikat „Sure?” musi by1
potwierdzony przez „Yes”.
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5.3.22 Kopiowanie wszystkich ustawie' do Panelu steruj0cego [236]
Wszystkie zestawy parametrów (ca e Setup Menu) s kopiowane do Panelu steruj cego. Dost pne s
w nim dwa oddzielne banki pami ci Mem1, Mem2. W jednym panelu steruj cym mog by zapisane
dwa kompletne ustawienia zestawów parametrów i mog by one za adowane do innego falownika.
(Patrz tak e punkt 4.5).
236
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Copy to CP
CP Memory 1

CP memory 1
CP memory 1 – CP memory 2

5.3.23 _adowanie zestawów parametrów z Panelu steruj0cego [237]
Wszystkie 4 zestawy parametrów s adowane z Panelu Steruj cego. Zestawy parametrów z
Kród owego falownika kopiowane s do zestawów parametrów docelowego falownika, a wi c
kopiowane s A do A, B do B, C do C, i D do D. (Patrz punkt 4.5).
237
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

CP>All Sets
CP memory 1

CP memory 1
CP memory 1 – CP memory 2

5.3.24 _adowanie aktywnego zestawu parametrów z Panelu Steruj0cego [238]
Z panelu Steruj cego adowany jest tylko aktywny zestaw parametrów.
Przyk ad :
Je eli aktywnym zestawem parametrów w docelowym falowniku jest zestaw „B” to z wybranego banku
pami ci b dzie adowany zestaw parametrów „B”.
238
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

CP>Act Set
CP memory 1

CP memory 1
CP memory 1 – CP memory 2

5.3.25 _adowanie wszystkich ustawie' z Panelu Steruj0cego [239]
Z panelu steruj cego adowane s wszystkie ustawienia. Ca e Setup Kród owego falownika jest
kopiowane do docelowego falownika. (Patrz punkt 4.5).

239
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

CP>Settings
CP memory 1

CP memory 1
CP memory 1 – CP memory 2

5.3.26 Autoreset [240].
Po pierwsze Autoreset musi by aktywowany przez wprowadzenie wej-cia Autoreset w stan wysoki
(high). Patrz punkt 4.2.3. Autoreset jest aktywowany przy pomocy funkcji Numer samoczynnych
wy cze, falownika [241] (Number of trips [241]). Funkcja Wybór autokasowania samoczynnych
wy cze, falownika [242] do [24D] musi by ponownie uruchomiona.
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5.3.27 Liczba samoczynnych wy 0cze' falownika [241]
Jakakolwiek liczba wi ksza od 0 aktywuje funkcj autoresetu. Oznacza to, e po samoczynnym
wy czeniu si falownika nast pi jego ponowne automatyczne uruchomienie wed ug liczby wybranych
prób. Nie b dzie prób ponownego uruchomienia w przypadku wyst powania jakich- nieprawid owych
stanów.
Je eli licznik autoresetu zawiera wi ksz liczb samoczynnych wy cze, ani eli ustawiona liczba prób
autoresetu to cykl autoresetu zostanie przerwany. Xaden autoreset nie b dzie mia wtedy miejsca.
Warto- licznika autoresetu jest pomniejszana o jeden co ka de 10 minut.
Przyk ad :
• Autoreset = 5
• W przeci gu 10 minut pojawia si 6 samoczynnych wy cze, falownika
• Przy szóstym samoczynnym wy czeniu nie b dzie adnego autoresetu poniewa
autoresetowania zawiera ju 5 samoczynnych wy cze,.
• W celu dokonania zresetowania, nale y wy czy i w czy napi cie zasilania.

241
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

algorytm

No of Trips
0

0 (Brak autoresetu)
0 – 10 prób autoresetu

WSKAZÓWKA ! Autoreset jest opóWniany przez pozostaj0cy czas zwalniania.
WSKAZÓWKA ! Samoczynne wy 0czenie falownika spowodowane zbyt niskim napi2ciem nie
jest liczone.
WSKAZÓWKA ! Je,eli zostanie osi0gni2ta maksymalna liczba samoczynnych wy 0cze' to
komunikat licznika godzin jest oznaczony liter0 „A”. Patrz tak,e punkt 5.8 i 6.2. Po
przekroczeniu tej liczby falownik musi by1 zresetowany poprzez wy 0czenie i w 0czenie
napi2cia zasilania.
5.3.28 Wybór autokasowania samoczynnych wy 0cze' falownika
W oknach [242] do [24D] ustawia si funkcj autoresetowania dla ka dego rodzaju samoczynnego
wy czenia si falownika. Fabrycznie dla ka dego rodzaju samoczynnego wy czenia si falownika
ustawiony jest brak autoresetu. Wyborem jest „Yes” - z autoresetem lub „No” – bez autoresetu.
Okno
242 Przekroczenie temperatury (Overtemp)
243 Przekroczenie pr du (Overcurrent)
244 Przekroczenie napi cia D (Overvolt D)
245 Przekroczenie napi cia G (Overvolt G)
246 Przekroczenie napi cia L (Over volt L)
247 Temperatura silnika (Motor temp)
248 Zewn trzne samoczynne wy czenie (Ext.Trip)
249 Utrata silnika (Motor Lost)
24A Alarm
24B Zablokowany wirnik silnika (Locked Rotor)
24C B d mocy (Power Fault)

Ustawienie fabryczne
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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5.3.29 Opcja : Enkoder [250]
Ustawienia opcjonalnego enkodera. Patrz punkt 7.7 oraz instrukcja enkodera.
WSKAZÓWKA ! To podmenu jest dost2pne tylko wtedy gdy zamontowana jest szeregowa
karta enkodera.
5.3.30 Opcja : Komunikacja szeregowa [260]
Ustawienia opcyjnego wej-cia szeregowego. Patrz tak e instrukcja szeregowej komunikacji.
5.3.31 Opcja : PTC [270]
Ustawienia opcjonalnej karty PTC. Patrz tak e punkt 7.4 oraz instrukcja karty.
WSKAZÓWKA !
falownika.

To podmenu jest dost2pne tylko wtedy gdy karta PTC jest pod 0czona do

5.3.32 Opcjonalna karta CRIO [280]
Ustawienia opcjonalnej karty CRIO (Karta zdalnych dKwigowych wej- / wyj- ). Patrz tak e punkt 7.6
oraz instrukcja karty CRIO.
WSKAZÓWKA ! To podmenu jest dost2pne tylko wtedy gdy karta CRIO jest pod 0czona do
falownika.

5.4

Zestawy parametrów [300] (Parameter Sets [300])

Parametry w tym menu g ównym mieszcz si w zestawie parametrów. S to parametry, które s
cz sto regulowane w celu osi gni cia optymalnych osi gów maszyny. Mo e by zapami tane do 4
zestawów (A, B, C, i D). Zestawy te mog by wybierane (tak e w czasie pracy falownika) z
klawiatury, poprzez listw zaciskow (wej-cia Digln 3 i Digln 4) lub za pomoc komunikacji
szeregowej. Aktywny zestaw parametrów jest wskazywany przez liter znajduj c si przed ka d
warto-ci parametru. Mo e to by tak e odczytane w statusie nap du FI [6A0] (5.7.10).
Dodatkowe informacje zawarte s w punkcie 4.4.
5.4.1

Start / Stop [310] (Run / Stop [310)

Podmenu z wszystkimi funkcjami dotycz cymi przy-pieszania, zwalniania, startu, zatrzymywania
pracy, etc.
5.4.2

Czas przy6pieszania [311] (Acceleration time [311])

Czas przy-pieszania jest zdefiniowany jako czas przej-cia pr dko-ci od 0 rpm do pr dko-ci
synchronicznej silnika.
311 Acc Time
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

2.00s

2.00 s (10.0 s dla rozmiarów falownika 4 i wi kszych)
0.00 - 3600 s

Poni szy rysunek pokazuje relacj pomi dzy Synchroniczn
przy-pieszania. Tak samo jest w przypadku czasu zwalniania.

/ Maksymaln

pr dko-ci

a czasem
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Rysunek 33. Czas przyspieszania i pr dko- maksymalna.
Rysunek 34 pokazuje ustawienia czasów przy-pieszania i zwalniania w odniesieniu do pr dko-ci
synchronicznej

Rysunek 34. Czasy przy-pieszania i zwalniania
5.4.3

Typ krzywej przy6pieszania [312] (Acceleration ramp type [312])

Ustawianie typu krzywej przy-pieszania. Patrz rysunek 35.

312 Acc
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Liniowa (Linear)
Krzywa typu S (S - Curve)

Ramp
Linear

Liniowa
Liniowa, Krzywa typu S
Liniowa krzywa przy-pieszania
Przy-pieszanie wed ug krzywej S
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Rysunek 35. Przy-pieszanie wed ug krzywej S
5.4.4

Czas zwalniania [313] (Deceleration time [313])

Czas zwalniania jest zdefiniowany jako czas przej-cia pr dko-ci od pr dko-ci synchronicznej silnika
do 0 rpm. Patrz punkt 5.4.2.

313 Dec Time
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :
5.4.5

2.00s

2.00 s (10.0 s dla rozmiaru falownika 4 i wi kszych
0.00 - 3600 s

Typ krzywej zwalniania [314] (Deceleration ramp type [314])

Ustawienie typu krzywej zwalniania. Patrz rysunek 36.
314 Dec
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Liniowa (Linear)
Krzywa typu S (S - Curve)

Ramp
Linear

Liniowa
Liniowa, Krzywa typu S
Liniowa krzywa zwalniania
Zwalnianie wed ug krzywej S

WSKAZÓWKA ! Okna [311] do [314] s0 dost2pne tylko wtedy gdy zosta o wybrane sterowanie
pr2dko6ci0 lub V / Hz (patrz punkt 5.3.2)
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Rysunek 36.

5.4.6

Zwalnianie wed ug krzywej S.

Rodzaj startu [315] (Start Mode [315])

Ustawienie sposobu startu silnika kiedy podawana jest komenda startu.
315 Start Mode
Stp A:
Normal DC
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Normalny DC (Normal DC)

Szybki (Fast)

Normalny DC
Normalny DC, Szybki
Po komendzie startu silnik po pierwsze si namagnesuje i mierzona
b dzie rezystancja stojana silnika. Odbywa si to zanim silnik
zacznie si obraca i zajmuje to oko o 500 ms (w zale no-ci od
sta ego czasu silnika oraz jego rozmiaru, maksymalna warto- to
1.3 s). Ten typ startu dostarcza lepszego sterowania silnika
podczas startu.
Strumie, silnika stopniowo wzrasta. Silnik zaczyna si obraca
natychmiast po podaniu komendy startu.

Obroty silnika s zawsze wykrywane przez falownik w momencie podania komendy startu. Falownik
wykona wtedy start „ w biegu”.
5.4.7

Rodzaj stopu [316] (Stop Mode [316])

Ustawienie sposobu zatrzymania silnika po podaniu komendy stopu.
316 Stop Mode
Stp A:
Decel
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Zwalnianie (Decel)
Swobodne (Coast)

Zwalnianie
Zwalnianie, Swobodne
Silnik zwalnia do zerowej pr dko-ci wed ug ustawionego czasu
zwalniania.
Pr dko- silnika w sposób naturalny schodzi do zera (wybieg).
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5.4.8

Czas wyzwolenia hamowania [317] (Brake relase time [317])

Czas wyzwolenia hamowania kompensuje czas jaki jest potrzebny do wyzwolenia mechanicznego
hamowania. Jest to uzasadnione tylko przypadku gdy wybrano rodzaj startu Normalny DC (Patrz
punkt 5.4.6). Rysunek 37.

317 Brk Release
Stp A:
0.00s
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0.00 s
0.00 - 3.00 s

WSKAZÓWKA ! Chocia, funkcja ta zosta a zaprojektowana do obs ugi mechanicznego
hamowania poprzez cyfrowe wyj6cia lub przekaWniki (ustawienie funkcji hamowania,
sterowanie mechanicznym hamowaniem, patrz punkt 5.5.29), to mo,e by1 ona tak,e u,yta bez
mechanicznego hamowania do utrzymywania obci0,enia w sta ej pozycji.

Rysunek 37. Funkcje wyj- hamowania.
5.4.9

Czas w 0czenia hamowania [318] (Brake engage time [318])

Czas w czenia hamowania jest to czas potrzebny na utrzymanie obci enia w sytuacji kiedy
w czane jest mechaniczne hamowanie. Jest on tak e u ywany w celu uzyskania pewnego stopu w
przypadku gdy przek adnia etc. powoduje tzw. efekty „bicia”. Kompensuje on czas jaki jest wymagany
do w czenia mechanicznego hamowania. Rysunek 37.
318 Brk Engage
Stp A:
0.00s
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0.00 s
0.00 – 3.00 s
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WSKAZÓWKA ! Chocia, funkcja ta zosta a zaprojektowana do obs ugi mechanicznego
hamowania poprzez cyfrowe wyj6cia lub przekaWniki (ustawienie funkcji hamowania,
sterowanie mechanicznym hamowaniem, patrz punkt 5.5.29), to mo,e by1 ona tak,e u,yta bez
mechanicznego hamowania do utrzymywania obci0,enia w sta ej pozycji.
5.4.10 Przerwa czasowa przed hamowaniem [319] (Wait before Brake Time [319])
Przerwa czasowa przed hamowaniem jest to czas potrzebny do utrzymania obci
by o natychmiast przy-pieszy , lub zatrzyma i w czy hamowanie. Rysunek 37.

319 Brk Wait
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres

enia, aby mo na

0.00s

0.00 s
0.00 – 3.00 s

WSKAZÓWKA ! Chocia, funkcja ta zosta a zaprojektowana do obs ugi mechanicznego
hamowania poprzez cyfrowe wyj6cia lub przekaWniki (ustawienie funkcji hamowania,
sterowanie mechanicznym hamowaniem, patrz punkt 5.5.29), to mo,e by1 ona tak,e u,yta bez
mechanicznego hamowania do utrzymywania obci0,enia w sta ej pozycji.
5.4.11 Hamowanie wektorowe [31A] (Vector brake [31A])
Hamowanie przy dysypacji energii w stojanie.
31A Vector Brake
Stp A:
Off
Ustawienie fabryczne :
Zakres :
Wy 0czone (Off)
W 0czone (On)

Wy czone
Wy czone, W czone
Hamowanie wektorowe jest wy czone. Falownik hamuje w normalny
sposób z ograniczeniem napi cia DC.
Do hamowania dost pny jest maksymalny pr d falownika (ICL). Patrz
punkt 8.2 oraz tabela 26.

5.4.12 Czas szybkiego zatrzymania [31B] (Quick Stop Time [31B])
Czas szybkiego zatrzymania jest to czas szybkiego zwalniania do zerowej pr dko-ci. Jest on
aktywowany poprzez jedno z programowalnych wej- Digln 1, 2, 3, lub 4. Patrz punkt 5.5.13.
31B Q-Stop Time
Stp A:
Off
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0.00 s
0.00 – 3.00 s

Rysunek 38. pokazuje jak funkcja szybkiego zatrzymania skraca ustawiony czas zwalniania. Typ
krzywej szybkiego zatrzymania jest taki jak wybrany typ krzywej zwalniania (patrz punkt 5.4.5). Je eli
funkcja szybkiego zatrzymania jest aktywowana, to falownik zjedzie do pr dko-ci zerowej wed ug
ustawionej krzywej. Falownik nie przejdzie w tryb stopu.

56

Rysunek 38. Czas szybkiego zatrzymania.
WSKAZÓWKA ! Okno to dost2pne jest tylko wtedy gdy funkcja Rodzaj Sterowania Nap2du
[211] ustawiona jest na sterownie pr2dko6ci0 lub tryb V / Hz (patrz punkt 5.3.2).
5.4.13 Pr2dko6ci [320] (Speeds [320])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi pr dko-ci, takimi jak: minimalna /
maksymalna pr dko- , pr dko- przy pracy r cznej, zadane pr dko-ci, skoki pr dko-ci.
5.4.14 Pr2dko61 minimalna [321] (Minimum Speed [321])
Ustawienia minimalnej pr dko-ci. Patrz funkcja Tryb Pr dko-ci Minimalnej [323] punkt 5.4.16.
321 Min Speed
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0rpm

0 rpm
0 – Maksymalna pr dko-

WSKAZÓWKA ! Okno to nie jest dost2pne je,eli u,ywane jest sterowanie momentem
obrotowym (Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Moment obrotowy, patrz punkt 5.3.2) lub
u,ywane jest bipolarne sterowanie warto6ci0 zadan0 (patrz punkt 5.5.11).
5.4.15 Pr2dko61 maksymalna [322] (Maximum Speed [322])
Ustawianie maksymalnej pr dko-ci przy 10V / 20 mA, o ile nie zosta a zdefiniowana w asna
charakterystyka wej-cia analogowego (patrz punkt 5.5.4, 5.5.5, 5.5.9 oraz 5.5.10). Pr dkosynchroniczna jest okre-lana przez funkcj Pr dko- Silnika [225] (patrz punkt 5.3.12).
Przyk ad : Je eli parametr Pr dko- Silnika [225] = 1460 rpm, to falownik oblicza pr dkosynchroniczn na 1500 rpm (4 – biegunowy silnik). Ustawienie fabryczne maksymalnej pr dko-ci
wynosi wówczas 1500 rpm.
Patrz tak e rysunek 39.
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322 MAX Speed
Stp A:
Syncspdrpm
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Pr dko- Synchroniczna
Minimalna Pr dko- – 2 x Pr dko- Synchroniczna

5.4.16 Tryb pr2dko6ci minimalnej [323] (Min Speed Mode [323])
Dokonywany jest tutaj wybór zachowania si falownika przy minimalnej pr dko-ci.

323 Min Spd Mode
Stp A:
Scale
Ustawienie fabryczne :
Zakres :
Skala (Scale)
Ograniczenie (Limit)
Stop

Skala
Skala, Ograniczenie, Stop
Pr dko- minimalna = Zero odniesienia, patrz rysunek 39.
Pr dko- minimalna = Zero odniesienia ale z stref nieczu o-ci wed ug
rysunku 40.
Falownik zatrzyma si w sytuacji gdy pr dko- odniesienia jest ni sza od
minimalnej pr dko-ci. Falownik zostanie ponownie uruchomiony z chwil ,
gdy sygna odniesienia powróci do stanu >= minimalna pr dko- . Patrz
rysunek 41.

WSKAZÓWKA ! Okno to nie jest dost2pne je,eli u,ywane jest sterowanie momentem
obrotowym (Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Moment obrotowy, patrz punkt 5.3.2) lub
u,ywane jest bipolarne sterowanie warto6ci0 zadan0 (patrz punkt 5.5.11).

Rysunek 39. Tryb minimalnej pr dko-ci = skala.
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Rysunek 40. Tryb minimalnej pr dko-ci = Ograniczenie.

Rysunek 41. Tryb minimalnej pr dko-ci = Stop.
5.4.17 Kierunek pr2dko6ci [324] (Speed Direction [324])
Ustawianie kierunku obrotów dla aktywnego zestawu parametrów. Patrz punkt 4.2.4.
324 Speed Direct
Stp A:
R+L
Ustawienie fabryczne :
Zakres :
Prawo + Lewo (R + L)
Prawo (R)

Lewo (L)

Prawo + Lewo
Praw + Lewo, Prawo, Lewo
Mo liwe s dwa kierunki pr dko-ci
Kierunek pr dko-ci jest ograniczony do prawego kierunku (zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegara). Wej-cie oraz klawisz Start-Prawo i
Start-Lewo dzia aj jako ogólna komenda startu. Bipolarne analogowe
wej-cia / wyj-cia s rozpatrywane jako unipolarne wej-cia / wyj-cia.
Kierunek pr dko-ci jest ograniczony do lewego kierunku (przeciwnie do
kierunku ruchu wskazówek zegara). Wej-cie oraz klawisz Start-Prawo i
Start-Lewo dzia aj jako ogólna komenda startu. Bipolarne analogowe
wej-cia / wyj-cia s rozpatrywane jako unipolarne wej-cia / wyj-cia.
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WSKAZÓWKA ! Okno to jest dost2pne tylko gdy funkcja Rotacja [214] = Prawo + Lewo (patrz
punkt 5.3.5)
5.4.18 Potencjometr silnika [325] (Motor Potentiometer [325])
Ustawianie w asno-ci funkcji potencjometru silnika. W celu wyboru funkcji potencjometru silnika patrz
parametr Digln 1 [421] punkt 5.5.13.
325 Motorpot
Stp A:
Non Vola
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Z samo podtrzymaniem (Non voltaile)

Bez samo podtrzymania (Voltaile)

Z samo podtrzymaniem
Z samo podtrzymaniem, Bez samo podtrzymania
Po zatrzymaniu, samoczynnym wy czeniu si lub zaniku
napi cia falownika pami tana b dzie pr dko- wyj-ciowa
jaka by a przed zatrzymaniem. Z chwil podania nowej
komendy startu pr dkowyj-ciowa powróci do
zapami tanej warto-ci.
Po zatrzymaniu, samoczynnym wy czeniu si , lub zaniku
napi cia, przy podaniu nowej komendy startu falownik
startuje od pr dko-ci równej zero (lub od pr dko-ci
minimalnej, je eli dokonano takiego ustawienia).

5.4.19 Zadana pr2dko61 1 [326] do zadana pr2dko61 7 [32C] (Pre-set Speed 1 [326] to Pre-set
Speed 7 [32C])
Zadane pr dko-ci s aktywowane przez wej-cia cyfrowe (Digln 1 do Digln 4, patrz punkt 5.5.13 i
5.5.16. Wej-cia cyfrowe musz by ustawione na funkcj Warto- Zadana 1, Warto- Zadana 2 lub
Warto- Zadana 4).
W zale no-ci od liczby u ywanych wej- cyfrowych mo e by aktywowane do 7 pr dko-ci zadanych
na jeden zestaw parametrów. U ywaj c wszystkich zestawów parametrów dost pne jest 16 pr dko-ci
zadanych (patrz punkt 4.4).
326 Preset Spd 1
Stp A:
0rpm
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0 rpm
0 – maksymalna pr dko-

Takie same ustawienia obowi zuj dla okien :
[327 Pr dko- Zadana 2], z ustawieniem fabrycznym 250 rpm
[328 Pr dko- Zadana 3], z ustawieniem fabrycznym 500 rpm
[329 Pr dko- Zadana 4], z ustawieniem fabrycznym 750 rpm
[32A Pr dko- Zadana 5], z ustawieniem fabrycznym 1000 rpm
[32B Pr dko- Zadana 6], z ustawieniem fabrycznym 1250 rpm
[32C Pr dko- Zadana 7], z ustawieniem fabrycznym 1500 rpm
Wybór pr dko-ci zadanych odbywa si wed ug tabeli 16.
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Tabela 16. Pr dko-ci zadane.
Warto61
zadana 4
0
0
0
0
1
1
1
1

Warto61
zadana 2
0
0
1
1
0
0
1
1

Warto61
zadana 1
0
1
0
1
0
1
0
1

Pr2dko61 wyj6ciowa
Analogowa pr dko- zadana jako zaprogramowana
Pr dko- zadana 1
Pr dko- zadana 2
Pr dko- zadana 3
Pr dko- zadana 4
Pr dko- zadana 5
Pr dko- zadana 6
Pr dko- zadana 7

1 = wej-cie aktywne
0 = wej-cie nieaktywne
Pr dko-ci zadane posiadaj priorytet nad analogowymi wej-ciami.
WSKAZÓWKA ! Je,eli tylko warto61 zadana 4 jest aktywna to wówczas pr2dko61 zadana 4
mo,e by1 wybrana. Je,eli aktywne s0 warto61 zadana 2 i 4 to wówczas mo,e by1 wybrana
pr2dko61 zadana 6.
WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Pr2dko61
lub V / Hz (patrz punkt 5.3.2).
5.4.20 Dolna granica pierwszej pr2dko6ci krytycznej [32D] (Skip Speed 1 Low 32D])
Funkcja ta s u y do blokowania zakresów pr dko-ci w których podczas pracy mog wyst pi
problemy, takie jak pojawienie si mechanicznych rezonansów w uk adzie nap dowym. Prostym
przyk adem s wibracje w uk adzie wentylatora powodowane przez rezonans. Wynikiem dzia ania tej
funkcji jest to, e falownik przeskakuje wyspecyfikowane pr dko-ci.
Kiedy Pr dko- Krytyczna Dolna
Pr dko- Zadana
Pr dko- Krytyczna Górna, to wówczas
pr dko- na wale silnika = Pr dko- Krytyczna Górna w czasie zwalniania oraz Pr dko- Krytyczna
Dolna w czasie przy-pieszania. Rysunek 16. pokazuje funkcj blokowania zakresu pr dko-ci.
32D Skipspd 1 LO
Stp A:
0rpm
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0 rpm
0 – 2 x Pr dko- Synchroniczna

Rysunek 42. Funkcja blokowania zakresu pr dko-ci.
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WSKAZÓWKA ! Zakresy dwóch pr2dko6ci skoku mog0 na siebie zachodzi1.
WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Pr2dko61
lub V / Hz (patrz punkt 5.3.2).
5.4.21 Górna granica pierwszej pr2dko6ci krytycznej [32E] (Skip Speed 1 High [32E])
Patrz punkt 5.4.20.
32E Skipspd 1 Hi
Stp A:
0rpm
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0 rpm
0 – 2 x Pr dko- Synchroniczna

5.4.22 Dolna granica drugiej pr2dko6ci krytycznej [32F] (Skip Speed 2 Low [32F])
Patrz punkt 5.4.20.
32F Skipspd 2 LO
Stp A:
0rpm
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0 rpm
0 – 2 x Pr dko- Synchroniczna

5.4.23 Górna granica drugiej pr2dko6ci krytycznej [32G] (Skip Speed 2 High [32G])
Patrz punkt 5.4.20.
32G Skipspd 2 HI
Stp A:
0rpm
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0 rpm
0 – 2 x Pr dko- Synchroniczna

5.4.24 Pr2dko61 przy pracy r2cznej [32H] (Jog Speed [32H])
Komenda pr dko-ci przy pracy r cznej jest aktywowana przez jedno z cyfrowych wej- (Digln 1 –
Digln 4, patrz punkt 5.5.13 oraz 5.5.16. Wej-cie cyfrowe musi by ustawione na funkcj pracy r cznej
(Jog)).
Komenda pracy r cznej automatycznie daje komend startu tak d ugo jak komenda pracy r cznej jest
aktywna. Ruch obrotowy jest okre-lony przez biegunowo- ustawienia pr dko-ci przy pracy r cznej.
Przyk ad :
Je eli pr dko- przy pracy r cznej = - 30 to podawana jest komenda Start-Lewo przy 30 rpm bez
wzgl du na komendy Start-Prawo lub Start-Lewo. Rysunek 43. pokazuje funkcje komendy pracy
r cznej.
32H Jogspeed
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

50rpm

50 rpm
-2x Pr dko- synchroniczna 0

+2x Pr dko- Synchroniczna
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Rysunek 43. Komenda pracy r cznej.
WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Pr2dko61
lub V / Hz (patrz punkt 5.3.2).
5.4.25 Priorytety pr2dko6ci
Aktywny sygna pr dko-ci zadanej mo e by programowany z kilku Króde i funkcji. Poni sza tabela
pokazuje priorytet ró nych funkcji dotycz cych pr dko-ci zadanej.
Tabela 17. Priorytety pr dko-ci
Tryb pracy r2cznej

Zadane pr2dko6ci

Potencjometr silnika

On

X

X

Off

On

X

Off

Off

On

Off

Off

Off

Sygna warto6ci
zadanej

Opcjonalne karty
Pr dko- przy pracy
r cznej
Zadana pr dkoKomendy z
potencjometru silnika
Anln 1, Anln 2

5.4.26 Moment obrotowy [330] (Torque [330])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi momentu obrotowego.
5.4.27 Maksymalny moment obrotowy [331] (Maximum Torque [331])
Ustawienie maksymalnego momentu obrotowego.
331 Max Torque
Stp A:
150%
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

150 %
0 - 400 %

63
WSKAZÓWKA ! 100 % momentu obrotowego oznacza : T = TMOT (TSILNIKA). Maksymalna warto61
momentu zale,y od ustawie' pr0du silnika i maksymalnego pr0du falownika (patrz punkt
5.3.11), ale maksymalnie mo,na ustawi1 400 %.
WSKAZÓWKA ! Je,eli falownik dzia a z momentem wy,szym ni, 100 % to straty mocy w silniku
s0 zwi2kszane do kwadratu. 400 % momentu daje rezultat 1600 % strat mocy, co powoduje ,e
bardzo szybko zwi2ksza si2 temperatura silnika.
5.4.28 Regulatory [340] (Controllers [340])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi wewn trznego regulatora PI i zewn trznego
regulatora PID oraz funkcji optymalizacji strumienia.
5.4.29 Pr2dko61 - Automatyczne Dostrajanie PI [341] (Speed PI Autotune [341])
Falownik posiada wewn trzny regulator pr dko-ci, który u ywany jest do utrzymania równo-ci
pr dko-ci na wale silnika z pr dko-ci zadan . Ten wewn trzny regulator pracuje bez zewn trznego
sprz enia zwrotnego.
Przy pomocy funkcji Pr dko- Wzmocnienie P [342] (punkt 5.4.30) oraz Pr dko- Czas Ca kowania I
[343] (punkt 5.4.31) regulator mo e by r cznie optymalizowany.
Funkcja automatycznego dostrajania wykonuje krokow zmian momentu obrotowego i mierzy
reakcj
pr dko-ci na wale silnika. W sposób automatyczny dokonywane jest ustawienie
wewn trznych parametrów P oraz I, tak aby przyjmowa y one optymalne warto-ci. Automatyczne
dostrajanie PI pr dko-ci musi by wykonywane w czasie dzia ania falownika z pod czonym
obci eniem silnika. W czasie operacji automatycznego dostrajania na wy-wietlaczu b dzie miga
komunikat „ Spd PI Auto”. Kiedy operacja ta zako,czy si pomy-lnie na wy-wietlaczu przez 3 sekundy
zostanie wy-wietlony komunikat „Spd PI OK”.

341 Spd PI Auto
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór

Off

Wy czone (Off)
Wy czone (Off), Za czone (On)

WSKAZÓWKA ! Po zako'czeniu automatycznego dostrajania, ustawienie automatycznie
powróci w stan wy 0czenia (Off).
WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Pr2dko61
lub V / Hz (patrz punkt 5.3.2).
5.4.30 Pr2dko61 - Wzmocnienie P [342] (Speed P Gain [342])
Regulacja wzmocnienia P wewn trznego regulatora
Automatyczne Dostrajanie PI [341] punkt 5.4.29.

pr dko-ci,

patrz funkcja

Pr dko-

-

342 Speed P Gain
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Patrz wskazówka
0.0 - 30.0

WSKAZÓWKA ! Ustawienia fabryczne s0 dla standardowych 4 - biegunowych silników, wed ug
znamionowej mocy falownika.
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5.4.31 Pr2dko61 - Czas ca kowania I [343] (Speed I Time [343])
Regulacja czasu ca kowania wewn trznego regulatora pr dko-ci, patrz funkcja Pr dkoAutomatyczne Dostrajanie [341] punkt 5.4.29.

- PI

343 Speed I Time
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Patrz wskazówka
0.01 - 10 s

WSKAZÓWKA ! Ustawienia fabryczne s0 dla standardowych 4 - biegunowych silników, wed ug
znamionowej mocy falownika.
5.4.32 Optymalizacja strumienia [344] (Flux optimization [344])
Optymalizacja strumienia redukuje zu ycie energii oraz poziom ha asu silnika, przy warunkach
niskiego obci enia, braku obci enia.

344 Flux Optimiz
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Off

Wy czone (Off)
Wy czone (Off), Za czone (On)

WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli Rodzaj Sterowania Nap2du [211] = Pr2dko61
(patrz punkt 5.3.2)
5.4.33 Regulator PID [345] (PID Controller [345])
Regulator PID jest u ywany do sterowania zewn trznym procesem przy wykorzystaniu sygna u
sprz enia zwrotnego. W trybie sterowania pr dko-ci , regulator dzia a bezpo-rednio na p tli
pr dko-ci. W trybie sterowania momentem obrotowym, regulator dzia a bezpo-rednio na p tli
momentu obrotowego. Warto- zadana mo e by ustawiana poprzez analogowe wej-cie Anln 1, z
panelu steruj cego [500], lub poprzez szeregowy port komunikacyjny. Sygna sprz enia zwrotnego
powinien by pod czony do analogowego wej-cia Anln 2, które jest zablokowane do ustawie,
„Sterowanie PID” kiedy wybrano regulator PID - „W czony” lub „W czony-Z Odwróceniem”.

Rysunek 44. Zamkni ta p tla sprz

enia zwrotnego w sterowaniu PID.
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345 PID Control
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czony (Off)
W 0czony (On)
Wl0czony-Z Odwróceniem
(Invert)

Off

Wy czony
Wy czony, W czony, Odwrócenie
Sterowanie PID jest wy czone
Pr dko- (lub moment obrotowy) zwi ksza si gdy sygna
sprz enia zwrotnego si zmniejsza. Ustawienia PID dokonywane
s wed ug okien [345] do [348], (patrz punkty 5.4.33 oraz 5.4.36)
Pr dko- (lub moment obrotowy) zmniejsza si gdy sygna
sprz enia zwrotnego si zmniejsza. Ustawienia PID dokonywane
s wed ug okien [345] do [348], (patrz punkty 5.4.33 oraz 5.4.36)

WSKAZÓWKA ! Je,eli Regulator PID = W 0czony lub W aczony-Z Odwróceniem, to analogowe
wej6cie Anln 2 jest automatycznie ustawiane jako wej6cie sygna u sprz2,enia zwrotnego.
Warto61 zadana jest wed ug ustawie' okna [212]. Pozosta e ustawienia dla wej61 Anln 1 i Anln
2 b2d0 pomini2te.
5.4.34 Wzmocnienie P regulatora PID [346] (PID P Gain [346])
Ustawianie wzmocnienia P regulatora PID. Patrz tak e punkt 5.4.33.
346 PID P Gain
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

1.0

1.0
0.0 - 30.0

WSKAZÓWKA ! Okno to jest niedost2pne je,eli Regulator PID = Wy 0czony.
5.4.35 Czas ca kowania I regulatora PID [347] (PID I Time [347])
Ustawianie czasu ca kowania regulatora PID. Patrz punkt 5.4.33.
347 PID I Time
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

1.00s

1.00 s
0.01 - 300 s

WSKAZÓWKA ! Okno to jest niedost2pne je,eli Regulator PID = Wy 0czony.
5.4.36 Czas ró,niczkowania D regulatora PID [348] (PID D Time)
Ustawianie czasu ró niczkowania regulatora PID. Patrz tak e punkt 5.4.33.
348 PID D Time
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0.00s

0.00 s
0.00 - 30 s

WSKAZÓWKA ! Okno to jest niedost2pne je,eli Regularor PID = Wy 0czony.
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5.4.37 Ograniczenia / Zabezpieczenia [350] (Limits / protections [350])
Podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi funkcji zabezpieczaj cych i ograniczaj cych
warto-ci dla falownika i silnika.
5.4.38 Przekroczenie niskiego napi2cia [351] (Low Voltage Override [351])
Je eli pojawi si spadek napi cia zasilania, falownik automatycznie zmniejszy pr dko- do momentu
ponownego wzrostu napi cia. Energia ruchu obrotowego w silniku / obci eniu b dzie utrzymywa a
wewn trzne napi cie DC (DC-Link) w warunkach spadku napi cia, tak d ugo jak jest to mo liwe lub do
chwili zatrzymania silnika. Jest to ca kowicie zale ne od inercji kombinacji silnik / obci enie oraz od
obci enia silnika w chwili pojawienia si spadku napi cia.
351 Low Volt OR
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czone (Off)
W 0czone (On)

Off

Wy czone
Wy czone, W czone
Dzia anie normalne, przy spadku napi cia zasilania samoczynne
wy czenie si stanowi ochron falownika
Przy spadku napi cia zasilania falownik zmniejsza pr dko- do momentu
ponownego wzrostu napi cia.

Rysynek 45. Przekroczenie niskiego napi cia (spadek napi cia).
WSKAZÓWKA ! W czasie przekroczenia niskiego napi2cia migaj0 diody LED trip / limits
(samoczynne wy 0czenie si2 falownika / ograniczenia).
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5.4.39 Zablokowany wirnik silnika [352] (Rotor Locked [352])
Wykrywanie zablokowania wirnika silnika. Wyst puje to, gdy ograniczenie momentu obrotowego jest
aktywne przy zerowej pr dko-ci przez okres czasu d u szy ni 5 s.

352 Rotor locked
Stp A:
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czone (Off)
W 0czone (On)

Off

Wy czone
Wy czone, W czone
Brak detekcji
Je eli zostanie wykryte zablokowanie wirnika silnika nast puje samoczynne
wy czenie si falownika. Wy-wietlany jest komunikat „Locked Rotor”. Patrz
tak e rozdzia 6 strona 94.

5.4.40 Strata silnika [353] (Motor Lost [353])
Wykrywane jest : od czony silnik lub zanik fazy w silniku (1, 2 lub 3 fazy).
353 Motor Lost
Stp A:
Resume
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Wznowienie pracy
Wznowienie
pracy,
Samoczynne
wy czenie
si ,
Wy czone
Dzia anie falownika jest wznawiane, kiedy silnik zostanie
pod czony (spin start)
Kiedy silnik jest od czony nast puje samoczynne
wy czenie si falownika. Wy-wietlany jest komunikat
„Motor Lost”. Patrz tak e rozdzia 6 strona 94.
Funkcja jest wy czona, u ywane je eli silnik nie jest
pod czony lub pod czony jest bardzo ma y silnik.

Wznowienie pracy (Resume)
Samoczynne wy 0czenie si2 (Trip)
Wy 0czone (Off)

2

2

5.4.41 Zabezpieczenie silnika typu I t [354] (Motor I t Type [354])
2

Wybór rodzaju zabezpieczenia I t silnika.
354
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czone (Off)
Samoczynne wy 0czenie falownika
(Trip)
Ograniczenie (Limit)

2

Mot I t Type
Trip

Samoczynne wy czenie si
Wy czone, Samoczynne wy czenie si , Ograniczenie
2
Zabezpieczenie typu I t jest nie aktywne
2
2
Je eli I t > I t samoczynnego wy czenia si , falownik
przechodzi w stan stopu. Wy-wietlany jest komunikat
2
„Motor I t”. Patrz tak e rozdzia 6 strona 94.
2
Ograniczenie momentu obrotowego kiedy licznik I t jest 5%
od warto-ci maksimum. Samoczynne wy czenie si
falownika jest kalkulowane poprzez formu :
2
t = 120 x 1.25 / (I / Inom) - 1

WSKAZÓWKA ! W czasie ograniczenia migaj0 diody LED trip / limits (samoczynne wy 0czenie
si2 falownika / ograniczenia).
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2

2

5.4.42 Pr0d I t silnika [355] (Motor I t Current [355])
2

Ustawienie ograniczenia pr du dla kalkulacji zabezpieczania silnika typu I t. Poziom ten jest
niezale ny od ograniczenia momentu obrotowego. Dla mniejszych silników mo na nadal u ywa
zdolno-ci przeci eniowych wi kszych falowników (przeci enie pr dowe
moment) ale przy
2
ni szym poziomie ustawie, I t.
355
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

2

Mot I t I
(INOM) A

INOM
0.1 A - 1.5 x INOM
2

WSKAZÓWKA ! Okno to jest niedost2pne je,eli Zabezpieczenie Silnika Typu I t = Wy 0czone,
(patrz punkt 5.4.41).

5.5

Wej6cia / Wyj6cia [400] (I / O [400])

Jest to menu g ówne z wszystkimi ustawieniami standardowych wej- i wyj- falownika.
5.5.1

Wej6cia analogowe [410] (Analog Inputs [410])

Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi wej- analogowych.
5.5.2

Funkcja wej6cia Anln 1 [411] (Anln 1 Function [411]])

Ustawianie funkcji dla wej-cia analogowego 1.
411
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czona (Off)
Pr2dko61 (Speed)
Moment obrotowy (Torque)

Anln 1 Funct
Speed

Pr dkoWy czone, Pr dko- , Moment obrotowy
Wej-cie jest nieaktywne
Warto- zadana jest ustawiona na sterowanie pr dko-ci
Wartozadana jest ustawiona na sterowanie momentem
obrotowym

WSKAZÓWKA ! Wybór Pr2dko61 lub Moment obrotowy jest tylko mo,liwy gdy Regulator PID =
Wy 0czony, (patrz punkt 5.4.3). Je,eli Regulator PID = W 0czony to komunikat „PID Controller”
jest tutaj wy6wietlany. Je,eli sygna warto6ci zadanej przychodzi z opcjonalnej karty, to wtedy
wy6wietlany jest tutaj komunikat „Option”. Jest to uzale,nione od wyboru sygna u warto6ci
zadanej.
WSKAZÓWKA ! Okna 412, 413, 414, i 415 s0 niedost2pne je,eli Funkcja Anln 1 = Wy 0czona.
Funkcje specialne :
• Dodawanie wej61 Anln 1 i Anln 2
Je eli obydwa wej-cia Anln 1 i Anln 2 s ustawione na t sam funkcj to warto-ci tych wej- s
dodawane.
• Lokalne / Zdalne sterowanie
Je eli wej-cie cyfrowe (patrz punkt 5.5.13) jest ustawione na funkcj „Wybór Anln 2”, to wej-cie to
mo e by u ywane do prze czania si pomi dzy dwoma wej-ciami Anln 1 i Anln 2.
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Przyk ad :
- Wej-cie Anln 1 ustawione jest na sterowanie pr dko-ci 0 - 10V (z lokalnego potencjometru)
- Wej-cie Anln 2 ustawione jest na sterowanie pr dko-ci 4 - 20mA (przez uk ad zdalnego sterowania)
- Wej-cie cyfrowe Digln 1 = Wybór Anln 2
Teraz przy pomocy wej-cia Digln 1 sygna warto-ci zadanej mo e by prze czany pomi dzy
wej-ciem Anln 1 (sterowanie z lokalnego potencjometru, napi ciowe) a wej-ciem Anln 2 (zdalne
sterowanie, pr dowe).
WSKAZÓWKA ! W celu poznania innych mo,liwo6ci sterowania Lokalne / Zdalne sterowanie
sygna em warto6ci zadanej, patrz tak,e funkcja Sterowanie Warto6ci0 Zadan0 [212] punkt 5.3.3.
WSKAZÓWKA ! Wej6cie analogowe jest anulowane wed ug punktu 5.5.13.
5.5.3

Anln 1 Ustawienia [412] (Anln 1 Set-up [412])

Dokonywane jest tutaj skalowanie i nastawa przesuni cia charakterystyki konfigurowanego wej-cia.
Wej-cie jest bipolarne. Oznacza to, e ujemny sygna warto-ci zadanej daje odwrócenie kierunku
pr dko-ci silnika.
412 Anln 1 Setup
Stp 0 – 10V / 0 – 20 mA
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
0-10V / 0 –20mA
2 – 10V / 4 – 20 mA

Zdefiniowane
u,ytkownika
(User defined)

0 – 10V / 0 – 20 mA
0 – 10V / 0 – 20 mA, 2 – 10V / 4 – 20 mA, Zdefiniowane przez
u ytkownika
Normalna konfiguracja pe nej skali wej-cia. Patrz rysunek 46.
Wej-cie posiada sta e 20 % przesuni cia charakterystyki.
Wzmocnienie = 1.25. Patrz rysunek 47.

WSKAZÓWKA ! Je,eli zosta o wybrane przesuni2cie
charakterystyki to nie jest mo,liwe stosowanie wej6cia
bipolarnego.
przez Wej-cie mo e by ustawione z zdefiniowanymi przez u ytkownika :
skalowaniem i przesuni ciem charakterystyki. Przy tej opcji pojawi si
funkcje Anln 1 Przesuni cie Charakterystyki [413] oraz Anln 1
Wzmocnienie [414], za pomoc których dokonuje si konfiguracji
wej-cia. (W przypadku wej-cia Anln 2 s to okna 417 oraz 418).
WSKAZÓWKA ! Je,eli zosta o wybrane przesuni2cie
charakterystyki, to nie jest mo,liwe stosowanie wej6cia
bipolarnego.

5.5.4

Anln 1 Przesuni2cie charakterystyki [413] (Anln 1 Offset [413])

413
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0%
-100 %

Anln 1 Offst
0%

100 %

Przesuni cie w lewo lub w prawo charakterystyki wej-cia. Rysunek 48.
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WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli funkcja Anln 1 Ustawienia [412] =
Zdefiniowane Przez U,ytkownika.
Patrz tak,e :
punkt 5.5.3
Anln 2 [416] ponkt 5.5.7 oraz
Ruch obrotowy [214] = Prawo + Lewo punkt 5.3.5.
WSKAZÓWKA ! Je,eli zosta o wybrane przesuni2cie charakterystyki, to nie jest mo,liwe
stosowanie wej6cia bipolarnego.
5.5.5

Anln1 Wzmocnienie [414] (Anln 1 Gain [414])

414
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Anln 1 Gain
1.00

1.00
-4.00 do 4.00

Wiele ró nych charakterystyk uzyskiwanych przy ró nym wzmocnieniu. Rysunek 49.
WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli funkcja Anln 1 Ustawienia [412] =
Zdefiniowane Przez U,ytkownika, patrz punkt 5.5.3 oraz punkt 5.5.7.
Funkcje specjalne : odwrócony sygna warto6ci zadanej
Je eli przesuni cie charakterystyki wynosi -100 % oraz wzmocnienie wynosi -1.00 to charakterystyka
wej-cia jest odwrócona, Rysunek 50.
5.5.6

Anln 1 Wej6cie bipolarne [415] (Anln 1 Bipolar [415])

415
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czone (Off)
W 0czone (On)

Anln 1 Bipol
Off

Wy czone
Wy czone, W czone
Wej-cie jest unipolarne i mo e by u yte dla sterowania napi ciem (0 –
10VDC) oraz pr dem (0 – 20mA)
Wej-cie jest bipolarne. Polaryzacja sygna u warto-ci zadanej (-10V –
+10V lub –20mA - +20mA) okre-la kierunek pr dko-ci.

WSKAZÓWKA ! Okno to jest niedost2pne je,eli funkcja Ruch Obrotowy [214] jest ustawiona
na sta y kierunek, patrz punkt 5.3.5.
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Rysunek 46. Normalna konfiguracja z pe n skal .

Rysunek 47. Wzmocnienie = 1.25, (4 – 20 mA).
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Rysunek 48. Funkcja ustawiania przesuni cia charakterystyki.

Rysunek 49. Funkcja ustawiania wzmocnienia.

73

Rysunek 50. Charakterystyka odwrócona.
5.5.7

Funkcja wej6cia Anln 2 [416] (Anln 2 Function)

Ustawianie funkcji dla wej-cia analogowego 2.
Funkcje s takie same jak dla wej-cia Anln 1 [411] patrz punkt 5.5.2.
416
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
5.5.8

Anln 2 Funct
Off

Wy czone
Wy czone, Pr dko- , Moment obrotowy

Anln 2 Ustawienia [417] (Anln 2 Set-up[417])

Funkcje s takie same jak dla wej-cia Anln 1 [412] patrz punkt 5.5.3.

417 Anln 2 Setup
Stp 0 – 10V / 0 – 20mA
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
5.5.9

0 –10V /0 – 20mA
0 –10V / 0 – 20mA, Zdefiniowane przez u ytkownika

Anln 2 Przesuni2cie charakterystyki [418] (Anln 2 Offset [418])

Funkcja taka sama jak Anln 1 Przesuni cie charakterystyki [413], patrz punkt 5.5.4.
418
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

0%
-100%

Anln 2 Offset
0%

100%
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5.5.10 Anln 2 Wzmocnienie [419] (Anln 2 Gain [419])
Funkcja taka sama jak Anln 1 Wzmocnienie [414], patrz punkt 5.5.5.
419
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

1.00
-4.00

Anln 2 Gain
1.00

+4.00

5.5.11 Anln 2 Wej6cie bipolarne [41A] (Anln 2 Bipolar [41A])
Funkcja taka sama jak Anln 1 Wej-cie bipolarne [415], patrz punkt 5.5.
41A
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Anln 2 Bipol
Off

Wy czone (Off)
Wy czone (Off), W czone (On)

5.5.12 Wej6cia cyfrowe [420] (Digital Inputs [420])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi wej- cyfrowych.
5.5.13 Wej6cie Digln 1 [421] (Digln 1 [421])
Wybór funkcji wej-cia cyfrowego. W sumie s 4 wej-cia cyfrowe. Je eli ta sama funkcja jest
zaprogramowana dla wi cej ni jednego wej-cia to b dzie ona aktywowana wed ug logiki „OR”.
421
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Digln 1
Off

Wy czone
Off, Lim Switch +, Lim Switch -, Ext.Trip, Anln 2
Sel, Pres Ref 1, Pres Ref 2, Pres Ref 4, Quick
Stop, Jog, Mot Pot Up, Mot Pot Down
Wy 0czone (Off)
Wej-cie jest nieaktywne
Aktywny niski poziom sygna u, Funkcja
Falownik zatrzymuje si i uniemo liwia prac z
wy 0cznika kra'cowego (Active Low Lim
prawym kierunkiem obrotów (R) (zgodnie z
Switch)
kierunkiem ruchu wskazówek zegara) w sytuacji
+
gdy poziom sygna u jest niski (low) !
Aktywny niski poziom sygna u,Funkcja
Falownik zatrzymuje si i uniemo liwia prac z
wy 0cznika kra'cowego (Active Low Lim
lewym kierunkiem obrotów (L) (przeciwnie do
Switch)
ruchu wskazówek zegara) w sytuacji gdy poziom
sygna u jest niski (low) !
Aktywny niski poziom sygna u, Funkcja
Wej-cie u ywane jest jako zewn trzne wej-cie
zewn2trznego wej6cia samoczynnego
samoczynnego wy czenia si falownika (aktywny
wy 0czenia si2 falownika (Active low Ext. Trip) niski poziom sygna u). Falownik zareaguje tak jak
w przypadku samoczynnego wy czenia si , a
wiec bezw adnie si zatrzyma. Wy-wietlany jest
wtedy komunikat „External trip”. Patrz rozdzia 6
strona 94.
Wybór wej6cia Anln (Anln Select)
Wybór wej-cia Anln 1 lub Anln 2 w sytuacji gdy
posiadaj one tak sam funkcj . Opcja ta mo e
by u yta do sterowania Lokolne / Zdalne. Patrz
punkt 5.5.2.
Warto61 zadana pr2dko6ci 1 (Preset Ref 1)
Wybór warto-ci zadanej pr dko-ci. Patrz punkt
5.4.19.
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Warto61 zadana pr2dko6ci 2 (Preset Ref 2)
Warto61 zadana pr2dko6ci 4 (Preset Ref 4)
Szybki stop (Quick Stop)
Praca r2czna (Jog)
Funkcja potencjometru silnika, zwi2kszanie
wewn2trznego sygna u warto6ci zadanej
(MotPot Up)
Funkcja potencjometru silnika, zmniejszanie
wewn2trznego sygna u warto6ci zadanej
(MotPot Down)

Wybór warto-ci zadanej pr dko-ci. Patrz punkt
5.4.19.
Wybór warto-ci zadanej pr dko-ci. Patrz punkt
5.4.19.
Aktywowanie funkcji szybkiego stopu. Patrz punkt
5.4.12.
Aktywacja funkcji pracy r cznej. Podaje komend
startu ustawion pr dko-ci przy pracy r cznej
oraz jej kierunkiem.
Zwi kszana jest wewn trzna warto- zadana
wed ug ustawionego czasu przy-pieszania,
minimalna warto- tego czasu wynosi 16 s. Opcja
ta posiada tak sam funkcj jak „rzeczywisty”
potencjometr silnika. Patrz rysunek 51.
Zmniejszana jest wewn trzna warto- zadana
wed ug ustawionego czasu zwalniania, minimalna
warto- tego czasu wynosi 16 s. Patrz Funkcja
potencjometra silnika, zwi kszanie wewn trznego
sygna u warto-ci zadanej.

OSTROINO5K ! Funkcja zewn2trznego wej6cia samoczynnego wy 0czenia si2
falownika jest aktywna przy niskim poziomie sygna u (Low). Nale,y pami2ta1 o
tym, ,e je,eli do wej6cia nie b2dzie pod 0czony ,aden sygna , to falownik
natychmiast samoczynnie si2 wy 0czy „External Trip”.

Rysunek 51. Funkcja potencjometra silnika.
WSKAZÓWKA ! Funkcja potencjometru silnika posiada wy,szy priorytet ni, analogowe
wej6cia. Je,eli analogowa warto61 zadana jest aktywna i w tym samym czasie aktywowana jest
funkcja potencjometru silnika (Motpot Up), to od tej chwili warto61 zadana b2dzie si2
zwi2ksza1. Analogowa warto61 zadana nie jest u,ywana w sytuacji gdy funkcja potencjometru
silnika jest aktywna.
WSKAZÓWKA ! Je,eli którakolwiek z funkcji Sterowanie Warto6ci0 Zadan0 [212] (punkt 5.3.3)
lub Sterowanie Start / Stop [213] (punkt 5.3.4) jest ustawiona na Rem/Digln 1 lub Comm/Digln 1,
to wej6cie cyfrowe nie mo,e by1 programowane. Nast2puj0cy komunikat jest wy6wietlany :
„Ref by key”, „Run by key” lub „Rf + Rn = key”.
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5.5.14 Wej6cie Digln 2 [422] (Digln 2 [422])
Wej-cie to posiada tak sam funkcj jak wej-cie Digln 1 [421]. Patrz punkt 5.5.13.

422
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Digln 2
Off

Wy czone
Off, Lim Switch +, Lim Switch -, Ext.Trip, Anln 2 Sel, Pres Ref 1, Pres Ref 2,
Pres Ref 4, Quick Stop, Jog, Mot Pot Up, Mot Pot Down

5.5.15 Wej6cie Digln 3 [423] (Digln 3 [423])
Wej-cie to posiada tak sam funkcj jak wej-cie Digln 1 [421]. Patrz punkt 5.5.13.

423
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Digln 3
Off

Wy czone
Off, Lim Switch +, Lim Switch -, Ext.Trip, Anln 2 Sel, Pres Ref 1, Pres Ref 2,
Pres Ref 4, Quick Stop, Jog, Mot Pot Up, Mot Pot Down

WSKAZÓWKA ! Je,eli funkcja Wybór Zestawu Parametrów [234] (punkt 5.3.20) ustawiona jest
na Digln 3+4 lub Digln 3, to wej6cie cyfrowe nie mo,e by1 programowane. Nast2puj0cy
komunikat jest wy6wietlany „PS. Selected”.
5.5.16 Wej6cie Digln 4 [424]
Wej-cie to posiada tak sam funkcj jak wej-cie Digln 1 [421]. Patrz punkt 5.5.13.
424
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Digln 4
Off

Wy czone
Off, Lim Switch +, Lim Switch -, Ext.Trip, Anln 2 Sel, Pres Ref 1, Pres Ref 2,
Pres Ref 4, Quick Stop, Jog, Mot Pot Up, Mot Pot Down

WSKAZÓWKA ! Je,eli funkcja Wybór Zestawu Parametrów [234] (punkt 5.3.20) ustawiona jest
na Digln 3+4, to wej6cie cyfrowe nie mo,e by1 programowane. Nast2puj0cy komunikat jest
wy6wietlany „PS. Selected”.
5.5.17 Wyj6cia analogowe [430] (Analog Outputs [430])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami odno-nie wej- analogowych.
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5.5.18 Funkcja wyj6cia AnOut 1 [431] (AnOut 1 function [431])
Ustawianie funkcji dla opcjonalnego wyj-cia analogowego 1. Patrz tak e rysunek 46 - 50.
431
Stp

AnOut 1 Funct
Speed

Ustawienie fabryczne : Pr dkoZakres :

(Speed)

-Maksymalna pr dko- do +Maksymalna
pr dkoMoment obrotowy (Torque)
-400 do +400% momentu znamionowego
TNOM
Pr dko-Maksymalna pr dko- do +Maksymalna
pr dkoMoc na wale silnika (Shaft -400 do +400% mocy znamionowej PNOM
power)
Cz stotliwo- (Frequency)
-200 do +200% cz stotliwo-ci silnika
fMOT
Pr d (Current)
0 - 400% pr du silnika IMOT
Moc elektryczna (El. power)
-400 do +400% mocy znamionowej PNOM
Napi cie wyj-ciowe (Output
0 -100% maksymalnego napi cia
Voltage)
wyj-ciowego ( = Napiecie zasilania)

WSKAZÓWKA ! Wej6cie mo,e by1 tylko bipolarne je,eli ustawiono je na napi2ciowe : -10 - 0
±10VDC. Wej6cie jest unipolarne je,eli ustawiono je na pr0dowe : 0 -20 mA. Patrz punkt 5.5.22.
5.5.19 AnOut 1 Ustawienia [432] (AnOut 1 Setup [432])
Dokonywane jest tutaj skalowanie i nastawa przesuni cia charakterystyki konfigurowanego wyj-cia.

432
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
0-10V / 0 –20mA
2 – 10V / 4 – 20 mA
Zdefiniowane przez u,ytkownika
(User defined)

AnOut 1 Setup
0 – 10V / 0 – 20mA

0 – 10V / 0 – 20 mA
0 – 10V / 0 – 20 mA, 2 – 10V / 4 – 20 mA, Zdefiniowane przez
u ytkownika
Normalna konfiguracja pe nej skali wyj-cia.
Wyj-cie posiada sta e 20 % przesuni cia charakterystyki.
Wyj-cie mo e by
ustawione z zdefiniowanymi przez
u ytkownika : skalowaniem i przesuni ciem charakterystyki.
Przy tej opcji pojawi si funkcje AnOut 1 Przesuni cie
Charakterystyki [423] oraz AnOut 1 Wzmocnienie [424] za
pomoc których dokonuje si konfiguracji wyj-cia. (W przypadku
wyj-cia AnOut 2 s to okna 428 oraz 429).

WSKAZÓWKA ! Ustawienia przesuni2cia charakterystyki oraz wzmocnienia definiowane przez
u,ytkownika dotycz0ce wej61 i wyj61 analogowych opisane s0 w funkcji Anln 1 Przesuni2cie
charakterystyki [413] punkt 5.5.4 oraz Anln 1 Wzmocnienie [414] punkt 5.5.5.
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5.5.20 AnOut 1 Przesuni2cie charakterystyki [433] (AnOut 1 Offset [433])
Przesuni cie w lewo lub w prawo charakterystyki wyj-cia.
433
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

AnOut 1 Offst
0%

0%
-100% do 100%

WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli funkcja AnOut 1 Ustawienia [432] =
Zdefiniowane Przez U,ytkownika, patrz punkt 5.5.19.
5.5.21 AnOut 1 Wzmocnienie [434] (AnOut 1 Gain [434])
Wiele ró nych charakterystyk uzyskiwanych przy ró nym wzmocnieniu.
434
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

AnOut 1 Gain
1.00

1.00
-4.00 do +4.00

WSKAZÓWKA ! Okno to jest tylko dost2pne je,eli funkcja AnOut 1 Ustawienia [432] =
Zdefiniowane Przez U,ytkownika, patrz punkt 5.5.19.
5.5.22 AnOut 1 Wyj6cie bipolarne [435] (AnOut 1 Bipolar [435])
Ustawianie wyj-cia na bipolarne.

435
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Wy 0czone (Off)
W 0czone (On)

AnOut 1 Bipol
Off

Wy czone
Wy czone, W czone
Wej-cie jest unipolarne i mo e by u yte dla sterowania napi ciem (0 10V) oraz sterowania pr dem (0 - 20mA)
Wyj-cie jest bipolarne i mo e by tylko u yte jako wyj-cie napi ciowe (-10
- 0 ± 10 VDC)

WSKAZÓWKA ! Je,eli wyj6cie ustawione jest na pr0dowe (ustawianie przez jumpery) to
ustawiania AnOut 3 (4, 5) Wej6cie bipolarne = W 0czone, b2d0 lekcewa,one.
5.5.23 Funkcja wyj6cia AnOut 2 [436] (AnOut 2 function [436])
Ustawianie funkcji dla opcjonalnego wyj-cia analogowego 2.

436
Stp

AnOut 2 Funct
Torque

Ustawienie fabryczne : Moment obrotowy
Zakres :

Moment obrotowy (Torque)
Pr dko-

(Speed)

-400 do 400% momentu znamionowego
TNOM
-400 do +400% momentu znamionowego
TNOM
-Maksymalna pr dko- do +Maksymalna
pr dko-
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Moc na wale silnika (Shaft
power)
Cz stotliwo- (Frequency)
Pr d (Current)
Moc elektryczna (El. power)
Napi cie wyj-ciowe (Output
Voltage)

-400 do +400% mocy znamionowej PNOM
-200 do +200% cz stotliwo-ci silnika fMOT
0 - 400% pr du silnika IMOT
-400 do +400% mocy znamionowej PNOM
0 -100% maksymalnego napi cia
wyj-ciowego ( = Napi cie zasilania)

WSKAZÓWKA ! Wej6cie mo,e by1 tylko bipolarne je,eli ustawiono je na napi2ciowe : -10 - 0
±10VDC. Wej6cie jest unipolarne je,eli ustawiono je na pr0dowe : 0 -20 mA. Patrz tak,e punkt
5.5.11.
5.5.24 AnOut 2 Ustawienia [437] (AnOut 2 Set-up [437])
Wyj-cie to posiada tak sam funkcj jak wyj-cie AnOut 1 [432]. Patrz punkt 5.5.19.
5.5.25 AnOut 2 Przesuni2cie charakterystyki [438] (AnOut 2 Offset [438])
Funkcja ta jest taka sama jak AnOut 1 Przesuni cie charakterystyki [433]. Patrz punkt 5.5.20.
5.5.26 AnOut 2 Wzmocnienie [439] (AnOut 2 Gain [439])
Funkcja ta jest taka sama jak AnOut 1 Wzmocnienie [434]. Patrz punkt 5.5.21.
5.5.27 AnOut 2 Wyj6cie bipolarne [43A] (AnOut 2 Bipolar [43A])
Funkcja ta jest taka sama jak AnOut 1 Wyj-cie bipolarne [435]. Patrz punkt 5.5.22.
5.5.28 Wyj6cia cyfrowe [440] (Digital Outputs [440])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi wyj- cyfrowych.
5.5.29 Funkcja wyj6cia DigOut 1 [441] (DigOut 1 Function [441])
Ustawienia funkcji wyj-cia cyfrowego 1.
WSKAZÓWKA ! Opisane tutaj definicje s0 wa,ne dla wyj61 b2d0cych w stanie aktywnym.
441
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Praca (Run)
Stop
Przy6pieszanie / Zwalnianie (Acc / Dec)
Pr2dko61 (At Speed)
Maksymalna pr2dko61 (At Max Speed)
Brak samoczynnego wy 0czenia si2 falownika
(No Trip)

DigOut 1
Run

Praca
Praca, Stop, Przy-pieszanie / Zwalnianie,
Pr dko- , Maksymalna pr dko- , Brak
samoczynnego wy czenia si falownika,
Samoczynne wy czenie si falownika,
Samoczynne wy czenie si falownika z
autoresetem, Ograniczenie, Ostrze enie,
Gotowo- , T = Tlim, I > Inom, Hamowanie,
Maksymalny poziom alarmu, Maksymalny zadany
poziom alarmu, Minimalny poziom alarmu,
Minimalny zadany poziom alarmu, Alarm, Zadany
poziom alarmu, Sygna < 75% poziomu
przesuni cia charakterystyki (Offset Level)
Wyj-cie falownika jest aktywne
Wyj-cie falownika jest nieaktywne
Pr dko- jest zwi kszana lub zmniejszana
Wyj-cie pr dko-ci = Pr dko- zadana
Pr dko- jest ograniczona przez maksymaln
pr dko- , patrz punkt 5.4.15
Funkcja samoczynnego wy czenia si falownika
jest nieaktywna, patrz rozdzia 6. strona 94.
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Samoczynne wy 0czenie si2 falownika (Trip)
Samoczynne wy 0czenie si2 falownika z
autoresetem (Autoreset Trip)
Ograniczenie (Limit)
Ostrze,enie (Warning)
Gotowo61 (Ready)
T = Tlim

I > Inom
Hamowanie (Brake)

Maksymalny poziom alarmu (Max Alarm)
Maksymalny zadany poziom alarmu (Max PreAlarm)
Minimalny poziom alarmu (Min Alarm)
Minimalny zadany poziom alarmu (Min PreAlarm
Alarm
Zadany poziom alarmu (Pre – Alarm)
Sygna < 75% poziomu przesuni2cia
charakterystyki (Offset Level)

Funkcja samoczynnego wy czenia si falownika
jest aktywna, patrz rozdzia 6. strona 94.
Funkcja samoczynnego wy czenia si falownika
z automatycznym resetem jest aktywna, patrz
punkt 6.2.4.
Funkcja ograniczenia jest aktywna, patrz rozdzia
6. strona 94.
Funkcja ostrze enia jest aktywna, patrz rozdzia 6.
strona 94.
Falownik jest gotowy do dzia ania. Oznacza to, e
falownik jest zasilony i sprawny.
Moment obrotowy jest ograniczony przez funkcj
ograniczenia momentu obrotowego. Patrz
ograniczenie momentu obrotowego punkt
5.4.26.
Pr d wyj-ciowy jest wi kszy ni znamionowy pr d
falownika.
Wyj-cie u ywane jest do sterowania
mechanicznym hamowaniem. Sterowanie
hamowaniem ustawiane jest przez funkcje :
- punkt 5.4.8
- punkt 5.4.9
- punkt 5.4.10
Maksymalny poziom alarmu zosta osi gni ty.
Patrz punkt 5.9
Maksymalny zadany poziom alarmu zosta
osi gni ty. Patrz punkt 5.9
Minimalny poziom alarmu zosta osi gni ty. Patrz
punkt 5.9
Minimalny zadany poziom alarmu zosta
osi gni ty. Patrz punkt 5.9
Maksymalny lub minimalny poziom alarmu zosta
osi gni ty. Patrz punkt 5.9
Maksymalny lub minimalny zadany poziom
alarmu zosta osi gni ty. Patrz punkt 5.9
Jeden z sygna ów wej-cia analogowego Anln jest
mniejszy ni 75% poziomu przesuni cia
charakterystyki (Offset Level)

5.5.30 Funkcja wyj6cia DigOut 2 [442]
Ustawienia funkcji wyj-cia cyfrowego 2. Funkcja ta jest taka sama jak Funkcja wyj-cia DigOut 1 [441]
(punkt 5.5.29).
442
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

DigOut 2
Brake

Hamowanie
Praca, Stop, Przy-pieszanie / Zwalnianie, Pr dko- , Maksymalna
pr dko- , Brak samoczynnego wy czenia si falownika, Samoczynne
wy czenie si falownika, Samoczynne wy czenie si falownika z
autoresetem, Ograniczenie, Ostrze enie, Gotowo- , T = Tlim, I > Inom,
Hamowanie, Maksymalny poziom alarmu, Maksymalny zadany poziom
alarmu, Minimalny poziom alarmu, Minimalny zadany poziom alarmu,
Alarm, Zadany poziom alarmu, Sygna < 75% poziomu przesuni cia
charakterystyki (Offset Level)
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5.5.31 PrzekaWniki wyj6ciowe [450] (Relays [450])
Jest to podmenu z wszystkimi ustawieniami dotycz cymi wyj- przekaKnikowych.
5.5.32 Funkcja przekaWnika wyj6ciowego 1 [451] (Relay 1 Function [451])
Ustawienia funkcji wyj-cia przekaKnikowego 1.
Funkcja ta jest taka sama jak Wyj-cie DigOut 1 [441], punkt 5.5.29.
451
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Relay 1 Func
Ready

GotowoPraca, Stop, Przy-pieszanie / Zwalnianie, Pr dko- , Maksymalna
pr dko- , Brak samoczynnego wy czenia si falownika, Samoczynne
wy czenie si falownika, Samoczynne wy czenie si falownika z
autoresetem, Ograniczenie, Ostrze enie, Gotowo- , T = Tlim, I > Inom,
Hamowanie, Maksymalny poziom alarmu, Maksymalny zadany poziom
alarmu, Minimalny poziom alarmu, Minimalny zadany poziom alarmu,
Alarm, Zadany poziom alarmu, Sygna < 75% poziomu przesuni cia
charakterystyki (Offset Level)

5.5.32 Funkcja przekaWnika wyj6ciowego 2 [452] (Relay 2 Funktion [452])
Ustawienia funkcji wyj-cia przekaKnikowego 2.
Funkcja ta jest taka sama jak Wyj-cie DigOut 1 [441], punkt 5.5.29.
452
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

5.6

Relay 2 Func
Trip

Samoczynne wy czenie si falownilka
Praca, Stop, Przy-pieszanie / Zwalnianie, Pr dko- , Maksymalna
pr dko- , Brak samoczynnego wy czenia si falownika, Samoczynne
wy czenie si falownika, Samoczynne wy czenie si falownika z
autoresetem, Ograniczenie, Ostrze enie, Gotowo- , T = Tlim, I > Inom,
Hamowanie, Maksymalny poziom alarmu, Maksymalny zadany poziom
alarmu, Minimalny poziom alarmu, Minimalny zadany poziom alarmu,
Alarm, Zadany poziom alarmu, Sygna < 75% poziomu przesuni cia
charakterystyki (Offset Level)

Ustawianie / Przegl0d warto6ci zadanych [500] (Set / View reference value
[500])

Jest to menu g ówne do przegl dania lub ustawiania warto-ci zadanych. W zale no-ci od tego jaki
zosta wybrany rodzaj sterowania nap du, czy u ywany jest regulator PID odczyty s nast puj ce :
Tabela 18. Ustawianie / Przegl d warto-ci zadanych.
Rodzaj sterowania nap2du
(DRIVE Mode)
Sterowanie pr dko-ci (Speed
Mode)
Sterowanie momentem
obrotowym (Torque Mode)
Regulator PID

Odczyt

Rozdzielczo61 (patrz punkt
5.1)

rpm

4 cyfry

Nm

3 cyfry

%

3 cyfry
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Przegl0d warto6ci zadanych
Fabrycznie okno 500 ustawione jest na przegl d warto-ci zadanych. W zale no-ci od rodzaju
sterowania nap du - tabela 18. wy-wietlany jest zwi zany z nim sygna warto-ci zadanej.
Ustawianie warto6ci zadanej
Je eli funkcja Sterowanie Warto-ci Zadan [212] (Reference Control [212], punkt 5.3.3)
zaprogramowana jest na : Sterowanie warto-ci zadan = Klawiatura, tzn warto- zadana musi by
ustawiana w oknie 500 przy pomocy klawiszy + i - na panelu steruj cym. W oknie 500 wy-wietlana
jest online aktualna warto- zadana wed ug rodzaju ustawie, pokazanych w tabeli 18.

5.7

Przegl0d operacji [600] (View operation [600])

Jest to menu g ówne do przegl dania wszystkich aktualnych danych operacyjnych, takich jak
pr dko- , moment obrotowy, moc, etc.
5.7.1

Pr2dko61 [610] (Speed [610])

Wy-wietlana jest aktualna pr dko- na wale silnika.
610
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.2

Speed
rpm

rpm
1 rpm

Moment obrotowy [620] (Torque [620])

Wy-wietlany jest aktualny moment obrotowy na wale silnika.
620
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.3

Torque
%Nm

Nm i %
0.1 Nm i 1 %

Moc na wale silnika [630] (Shaft power [630])

Wy-wietlana jest aktualna moc na wale silnika.
630
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.4

Shaft Power
kW

kW
1 kW

Moc elektryczna [640] (Electrical power [640])

Wy-wietlana jest aktualna wyj-ciowa moc elektryczna.
640
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :

kW
1 kW

El Power
kW
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5.7.5

Pr0d [650] (Current [650])

Wy-wietlany jest aktualny pr d wyj-ciowy.
650
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.6

Current
A

A
0.1 A

Napi2cie [660] (Voltage [660])

Wy-wietlane jest aktualne napi cie wyj-ciowe.
660
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.7

Voltage
V

V
1 VAC

Cz2stotliwo61 [670] (Frequency [670])

Wy-wietlana jest aktualna cz stotliwo- wyj-ciowa.
670
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.8

Frequency
Hz

Hz
0.1 Hz

Napi2cie pod 0czenia VDC [680] (VDC-Link voltage [680])

Wy-wietla aktualne napi cie pod czenia VDC.
680
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :
5.7.9

DC Voltage
V

V
1V

Temperatura radiatora [690] (Heatsink temperatura [690])

Wy-wietla aktualn temperatur radiatora.
690
Stp
Jednostka :
Rozdzielczo- :

o

C
o
1C

Temperature

o

C
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5.7.10 Status nap2du [6A0] (Drive Status [6A0])
Wskazuje ogólny status falownika.
6A0
Stp

Drive Status
1 / 222 / 333 / 44

Rysunek 57. Status nap du.
Tabela 19. Status FI
Pozycja wy6wietlania
1

status

warto61

Zestaw parametrów

A, B, C, D
- Klawiatura (Key)
- Zdalne (Remote)
cród o warto-ci zadanej
- Port szeregowy (Com)
- opcja (OPT)
- Klawiatura (Key)
- Zdalne (Remote)
cród o komend Start / Stop
- Port szeregowy (Com)
- opcja (OPT)
- Ograniczenie momentu obrotowego (TL)
- Ograniczenie pr dko-ci (SL)
Funkcje ograniczenia
- Ograniczenie pr du (CL)
- Ograniczenie napi cia (VL)

222

333

44

Przyk ad : „A / Klawiatura / Zdalnie / TL”
Oznacza to :
-A:
Aktywny jest zestaw parametrów A.
- Klawiatura :
Warto- zadana podawana jest z klawiatury panelu steruj cego (CP).
- Rem :
Komendy Start / Stop podawane s z listwy zaciskowej X1.
- TL :
Aktywne jest ograniczenie momentu obrotowego.
5.7.11 Status wej6cia cyfrowego [6B0] (Digital input status [6B0])
Wskazuje status wej- cyfrowych. Patrz rysunek 53.
Pierwszy szereg wskazuje wej-cia cyfrowe.
-L
Wej-cie Start – lewo (RunL)
-R
Wej-cie Start – prawo (RunR)
-E
Wej-cie za czone
-R
Wej-cie resetuj ce
-1
Wej-cie Digln 1
-2
Wej-cie Digln 2
-3
Wej-cie Digln 3
-4
Wej-cie Digln 4
Odczyty w drugim szeregu wskazuj status poszczególnych wej- :
-H
-L

Hi, wej-cie aktywne (stan wysoki)
LO, wej-cie nieaktywne (stan niski)

Przyk ad na rysunku 53. wskazuje, e w czony jest Start – prawo (RunR), oraz aktywne jest wej-cie
Digln 2 w tym momencie.
6B0
Run

DI : LRER 1234
HLHL LHLL

Rysunek 53. Status wej-cia cyfrowego.

85

5.7.12 Status wej6cia analogowego [6C0] (Analogue input status [6C0])
Wskazuje status wej-cia analogowego. Rysunek 54.
6C0
Stp

AI :

1
-100%

2
65%

Rysunek 54. Status wej-cia analogowego.
Pierwszy szereg wskazuje wej-cia analogowe.
-1
Anln 1
-2
Anln 2
Odczyty w drugim szeregu wskazuj status poszczególnych wej- w procentach :
- 100%
Wej-cie Anln 1 posiada warto- ujemn 100%
65%
Wej-cie Anln 2 posiada warto- 65%
Przyk ad na rysunku 54. wskazuje, e obydwa analogowe wej-cia s aktywne.
5.7.13 Czas pracy [6D0] (Run Time 6D0])
Wy-wietlany jest ca kowity czas pracy falownika.

6D0
Stp
Jednostka :
Zakres :

Run Time
h:m

h : m (godziny : minuty)
0h : 0m - 65535h : 59m

5.7.14 Kasowanie czasu pracy [6D1] (Reset Run Time [6D1])
Kasowany jest czas pracy falownika, patrz funkcja Czas Pracy Falownika [6D0], rysunek 5.7.13 oraz
punkt 5.7.13.

6D1
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Reset Run Tm
No

Brak kasowania (No)
Brak kasowania (No), Kasowanie (Yes)

WSKAZÓWKA : Po przeprowadzeniu operacji kasowania czasu pracy falownika ustawienie
automatycznie powróci w pozycj2 Brak kasowania (No).
5.7.15 Czas zasilania falownika [6E0] (Mains Time [6E0])
Wy-wietlany jest ca kowity czas pod czenia napi cia zasilania do falownika. Czas ten nie mo e by
kasowany.
6E0
Stp
Jednostka :
Zakres :

Mains Time
h:m

h : m (godzin : minuty)
0h : 0m – 65535h : 59m

WSKAZÓWKA ! Przy 65535 h : 59m zliczanie czasu si2 zatrzymuje. Warto61 czasu nie powróci
do 0h : 0m.
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5.7.16 Energia [6F0] (Energy [6F0])
Wy-wietlany jest pobór energii jaki ma miejsce od czasu ostatniego kasowania licznika energii [6F1],
(patrz punkt 5.7.17)

6F0
Stp
Jednostka :
Zakres :

Energy
kWh

kWh
0.0 – 999999.9kWh

5.7.17 Kasowanie licznika energii [6F1] (Reset Energy [6F1])
Kasowany jest licznik energii (kWh), patrz punkt 5.7.16.
6F1
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Reset Energy
No

Brak kasowania (No)
Brak kasowania (No), Kasowanie (Yes)

WSKAZÓWKA : Po przeprowadzeniu operacji kasowania licznika energii ustawienie
automatycznie powróci w pozycj2 Brak kasowania (No).
5.7.18 Pr2dko61 procesu [6G0] (Process Speed [6G0])
Pr dko- procesu jest funkcj wy-wietlacza, która mo e by programowana zgodnie z kilkoma
jednostkami pr dko-ci. Programowanie to odbywa si w tym menu przy pomocy funkcji Ustawienie
Jednostki Procesu [6G1] oraz Ustawienie Skali Procesu [6G2].
6G0
Stp

Process Spd

5.7.19 Ustawienie jednostki procesu [6G1] (Set Process Unit [6G1])
Wybór jednostki procesu odno-nie pr dko-ci.
6G1
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Brak (None)
rpm
%
/ min
/ hr

Set Prc Unit
None

Brak
Brak, rpm, %, / min, / hr
Nie wybrano adnej jednostki
Obroty na minut
Procent maksymalnej pr dko-ci
Na minut
Na godzin
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5.7.20 Ustawienie skali procesu [6G2] (Set Process Scale [6G2])
Skalowanie warto-ci procesowej z odniesieniem do pr dko-ci na wale silnika.
Przyk ad :
Ta-ma przeno-nikowa posiada 1200 rpm, jej pr dko- wynosi 3.6 m/s. Nale y ustawi jednostk
procesu – m/s. Skala procesu wunosi 3.6 : 1200 = 0.003. Wi c je eli zostanie ustawiona skala
procesu = 0.003 to odczyt przy 1200 rpm b dzie wynosi 3.6 m/s.
WSKAZÓWKA ! Rozdzielczo61 wynosi 4 cyfry znacz0ce (patrz punkt 5.1).
6G2
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Set Prc Scal
1.000

1.000
0.000 – 10.000

5.7.21 Ostrze,enie [6H0] (Warning [6H0])
Wy-wietlane jest aktualne lub ostatnie ostrze enie. Ostrze enie pojawia si je eli falownik znajduje
si w stanie bliskim sytuacji wyst pienia samoczynnego jego wy czenia si , w stanie ostrze enia
falownik wci dzia a. W czasie wyst powania ostrze enia czerwona dioda samoczynnego wy czenia
si falownika (Trip LED) b dzie miga tak d ugo, jak d ugo ostrze enie to jest aktywne (patrz punkt
4.1.2).

6H0
Stp

Warning
warn.msg

Mog si pojawi nast puj ce komunikaty ostrze enia :
- przekroczenie warto-ci granicznej temperatury (Overtemp)
- Przekroczenie warto-ci granicznej napi cia D (Overvolt D)
- Przekroczenie warto-ci granicznej napi cia G (Overvolt G)
- Przekroczenie warto-ci granicznej pr du (Overcurrent)
- Temperatura silnika (tylko dla VFB)
- Zbyt niska warto- napi cia (Low voltage)
- Maksymalny zadany poziom alarmu (Max Pre-Alarm). Mo e by
samoczynne wy czenie si falownika lub ostrze enie.
- Minimalny zadany poziom alarmu (Min Pre-alarm).
Je eli nie wyst puj
6.1.

5.8

tutaj wy-wietlane ka de

adne ostrze enia to wy-wietlany jest komunikat „No Warning”. Patrz tak e punkt

Przegl0d wykazu samoczynnych wy 0cze' falownika [700] (View trip log
[700])

Jest to menu g ówne do przegl dania zapisanych samoczynnych wy cze, falownika. W sumie
falownik zachowuje w pami ci 10 ostatnich samoczynnych wy cze,. Pami
samoczynnych
wy cze, od-wie ana jest wed ug zasady FIFO (Pierwsze wchodzi, Pierwsze wychodzi). Ka de
samoczynne wy czenie falownika zapisywane jest w pami ci wraz z chwil jego wyst pienia
okre-lon przez Czas Pracy [6D0] falownika.
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5.8.1

Samoczynne wy 0czenie 1 [710] do samoczynne wy 0czenie 10 [7A0] (Trip 1 [710] to
trip 10 [7A0])

Komunikatem o samoczynnym wy czeniu si falownika mo e by ka dy komunikat jaki opisany jest
w punkcie 6.2.

7x0
Stp
Chwila wyst pienia :
Zakres :
730
Stp

Trip message
h:m

h : m (godzina : minuta)
0h : 0m – 65355h : 59m

OVERCURRENT
1396h : 13m

Rysunek 55. Samoczynne wy czenie falownika 3.
Przyk ad :
Na rysunku 55. pokazany jest komunikat samoczynnego wy czenia falownika 3, który zawarty jest w
oknie 730 : Samoczynne wy czenie falownika spowodowane przekroczeniem warto-ci granicznej
pr du (Overcurrent) wyst pi o w chwili 1396 godzin i 13 minut od chwili rozpocz cia pracy falownika.
5.8.2

Kasowanie wykazu samoczynnych wy 0cze' falownika [7B0] (Reset trip log [7B0])

Dokonywane jest tutaj kasowanie ca ej zawarto-ci pami ci dziesi ciu samoczynnych wy cze,
falownika . Patrz punkt 5.8.1.
7B0
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Reset Trip
No

Brak kasowania (No)
Brak kasowania (No), Kasowanie (Yes)

Po dokonaniu kasowania pami ci ustawienia automatycznie powracaj
(No). Przez dwie sekundy wy-wietlana jest wiadomo- „OK”.

5.9

w pozycj

Brak kasowania

Monitorowanie [800] (Monitor [800])

Jest to menu g ówne dla ustawiania funkcji monitoruj cych.
5.9.1

Funkcje alarmowe [810] (Alarm functions [810])

Funkcje monitoruj ce pozwalaj na monitorowanie obci enia. Monitorowanie obci enia u ywane
jest do ochrony maszyn przed mechanicznym przeci eniem i niedoci eniem np. zablokowanie
przeno-nika ta-mowego, przeno-nika -limakowego, uszkodzenie pasa wentylatora, suchobieg
pompy. Obci enie mierzone jest w falowniku poprzez kalkulacj momentu obrotowego silnika. A wi c
jest alarm przeci enia – Overload Alarm (maksymalny alarm i maksymalny zadany alarm) oraz alarm
niedoci enia – Underload Alarm (minimalny alarm oraz minimalny zadany alarm). Maksymalny i
minimalny alarm wyst puj w sytuacji samoczynnego wy czenia si falownika natomiast maksymalny
i minimalny zadany alarm wyst puj w sytuacji ostrze enia.
Patrz : punkt 6.1
punkt 5.7.21 oraz
tabela 21, „Okoliczno-ci, przyczyny samoczynnego wy czenia si falownika” na stronie 97.
Funkcja autoresetu w czasie pracy automatycznie okre-la 4 poziomy alarmu : Maksymalny alarm,
Maksymalny zadany alarm, Minimalny alarm oraz Minimalny zadany alarm.
Na rysunku 56 pokazane s dwa przyk ady funkcji monitoruj cych.
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5.9.2

Wybór alarmu [811] (Alarm Select [811])

Dokonywany jast tutaj wybór rodzaju aktywnego alarmu alarmu.
811
Stp

Alarm Select
Off

Ustawienie fabryczne :
Wybór :

Alarm nieaktywny
Alarm nieaktywny, Aktywny maksymalny alarm,
Aktywny minimalny alarm, Aktywny maksymalny i
minimalny alarm
Alarm nieaktywny (Off)
Alarm jest nieaktywny.
WSKAZÓWKA ! Okna 812-819 s0 niedost2pne
Aktywny maksymalny alarm (Max)
Aktywny jest maksymalny alarm. Funcje wyj-cia
alarmowego stanowi alarm od przeci enia
(Overload alarm).
WSKAZÓWKA ! Okna 818-819 s0 niedost2pne
Aktywny minimalny alarm (Min)
Aktywny jest minimalny alarm. Funcje wyj-cia
alarmowego stanowi alarm od niedoci enia
(Underload alarm).
WSKAZÓWKA ! Okna 816-817 s0 niedost2pne
Aktywny maksymalny i minimalny alarm (Max Aktywne s
obydwa alarmy :maksymalny i
+ Min)
minimalny. Funcje wyj-cia alarmowego stanowi
alarm od przeci enia (Overload alarm) i
niedoci enia (Underload alarm).
5.9.3

Aktywno61 alarmów [812] (Ramp Enable [812])

Dokonywany jest tutaj wybór czy alarmy, zadane alarmy s nieaktywne w czasie przy-pieszania /
zwalniania pracy silnika w celu unikni cia fa szywych alarmów.
812
Stp
Ustawienie fabryczne :
Wybór :
Funkcja w 0czona (On)
Funkcja wy 0czona (Off)
5.9.4

Ramp Enable
Off

Funkcja wy czona
Funkcja wy czona, Funkcja w czona
Alarmy, alarmy zadane s nieaktywne podczas przy-pieszania /
zwalniania
Alarmy, alarmy zadane s
aktywne podczas przy-pieszania /
zwalniania

Zw oka czasowa na zadzia anie alarmu podczas startu [813] (Alarm start delay [813])

Ustawiana jest tutaj zw oka czasowa na zadzia anie alarmu podczas startu, po której taki alarm jest
generowany.
- Je eli Aktywno- alarmów = Funkcja aktywna (On) (patrz punkt 5.9.3) to zw oka czasowa
rozpoczyna si po podaniu komendy startu
- Je eli Aktywno- alarmów = Funkcja nieaktywna (Off) (patrz punkt 5.9.3) to zw oka czasowa
rozpoczyna si po zwi kszeniu przy-pieszenia.

813
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Start Delay

0
0 - 3600s

2s
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5.9.5

Zw oka czasowa odpowiedzi alarmowej [814] (Alarm response delay [814])

Ustawiana jest tutaj zw oka czasowa na zadzia anie alarmu aktywowana w momencie wyst pienia
pierwszego stanu alarmowego, po której taki alarm jest generowany.

814
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :
5.9.6

Response Dly
0.1s

0.1s
0 - 90s

Funkcja automatycznych ustawie' [815] (Auto set function [815])

Ustawiany jest tutaj poziom momentu obrotowego 100% oraz automatycznie ustawiane s
odpowiadaj ce mu poziomy alarmu.

815
Stp

Auto Set
No

Ustawienie fabryczne :
Funkcja nieaktywna (No)
Wybór :
Funkcja nieaktywna (No), Funkcja aktywna (Yes)
Ustawienie poziomów alarmu, zadanego alarmu jest nast puj ce :
Przeci
Niedoci

enie
enie

Maksymalny alarm
Maksymalny zadany alarm
Minimalny zadany poziom alarmu
Minimalnu poziom alrmu

1.15×tMOMENTARY
1.10×tMOMENTARY
0.90×tMOMENTARY
0.85×tMOMENTARY

Po przeprowadzeniu tej operacji wy-wietlany jest przez 1 sekund
ustawienie powraca w pozycj Funkcja nieaktywna (No).
5.9.7

komunikat „Autoreset OK!” i

Maksymalny poziom alarmu (Przeci0,enie) [816] (Max Alarm level (Overload) [816])

Ustawianie maksymalnego poziomu alarmu (Przeci

816
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

enie)

Max Alarm
150%

150%
0 - 400%

Poziom alarmu podawany jest w % znamionowego momentu obrotowego TNOM. Ustawienie fabryczne
: 150%. Alarm zostanie aktywowany je eli zostanie osi gni ta ustawiona warto- .
5.9.8

Maksymalny zadany poziom alarmu (Przeci0,enie) [817] (Max Pre-alarm level
(Overload) [817])

Ustawienie maksymalnego zadanego poziomu alarmu (Przeci

817
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

Max Pre-Alrm

110%
0 - 400%

110%

enie).
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Zadany poziom alarmu podawany jest w % znamionowego momentu obrotowego TNOM. Ustawienie
fabryczne : 110%. Zadany alarm zostanie aktywowany je eli zostanie osi gni ta ustawiona warto- .
5.9.9

Minimalny poziom alarmu (Niedoci0,enie) [818] (Min Alarm level (Undreload) [818])

Ustawienie minimalnego poziomu alarmu (Niedoci
818
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

enie).

Min Alarm
0%

0%
0 - 400%

Poziom alarmu podawany jest w % znamionowego momentu obrotowego TNOM.
Ustawienie fabryczne: 0%. Alarm zostanie aktywowany je eli zostanie osi gni ta ustawiona warto- .
5.9.10 Minimalny zadany poziom alarmu (Niedoci0,enie) [819] (Max Pre-alarm level
(Underload) [819])
Ustawienie minimalnego zadanego poziomu alarmu (Niedoci

819
Stp
Ustawienie fabryczne :
Zakres :

enie).

Min Pre-Alrm
90%

90%
0 - 400%

Zadany poziom alarmu podawany jest w % znamionowego momentu obrotowego TNOM. Ustawienie
fabryczne : 90%. Zadany alarm zostanie aktywowany je eli zostanie osi gni ta ustawiona warto- .
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Rysunek 56. Funkcje alarmowe.
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5.10 Przegl0d danych systemowych [900] (View system data [900])
Jest to menu g ówne do przegl dania wszystkich danych systemowych falownika.
5.10.1 Typ falownika [910] (Type [910])
W oknie tym pokazywany jest typ falownika posiadaj cy odpowiedni numeracj . Patrz punkt 1.5.
Wskazywany jest tak e tutaj tylko zewn trzny, opcjonalny uk ad hamowania (Option Brake choper).
Pozosta e opcje s opisane na tabliczce znamionowej falownilka. Patrz rysunek 57.
910
Stp

Invert Type
VFX-074

Rysunek 57. Przyk ad typu falownika.
Przyk ad :
- VFX40-074

VFX 400 volt, 74A kW

5.10.2 Oprogramowanie [920] (Software [920])
W oknie tym pokazywany jest numer wersji oprogramowania falownika.
Na rysunku 58. pokazany jest przyk ad numeru wersji oprogramowania U1, 23-123 U1, 23 opcja 123.
920
Stp

Software
V1.00

Rysunek 58. Przyk ad wersji oprogramowania.
WSKAZÓWKA ! Wa,ne jest a,eby wersja oprogramowania wy6wietlana w oknie 920 by a t0
sam0 wersj0 jaka jest na stronie tytu owej tej instrukcji obs ugi. Je,eli tak nie jest to
funkcjonalno61 jaka zosta a opisana w tej instrukcji obs ugi mo,e si2 ró,ni1 od
funkcjonalno6ci falownika.

6 Wskazania b 2dów. diagnostyka i konserwacja
6.1

Samoczynne wy 0czenia falownika, ostrze,enia i ograniczenia

A eby chroni falownik g ówne zmienne oporacyjne s stale monitorowane przez DSP. Je eli jedna z
tych zmiennych przekroczy granic bezpiecze,stwa to wy-wietlany jest wtedy komunikat b du. Xeby
unikn
mo liwo-ci wyst pienia jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej, falownik przechodzi w tryb
stopu zwany samoczynnym wy czeniem si
falownika oraz wy-wietlana jest przyczyna
samoczynnego wy czenia.
Samoczynne wy czenie si falownika zawsze powoduje zatrzymanie pracy falownika.
„Samoczynne wy 0czenie si2 falownika” (Trips)
- falownik zatrzymuje si natychmiast, silnik zatrzymuje si w sposób naturalny
- przekaKnik samoczynnego wy czenia falownika lub wyj-cie jest aktywne (je eli tak ustawiono)
- -wieci dioda LED samoczynnego wy czenia falownika (Trip LED)
- na wy-wietlaczu LCD wy-wietlany jest odpowiedni komunikat samoczynnego wy czenia
falownika
- za czona jest flaga „TRP” na wy-wietlaczu LCD (obszar C na wy-wietlaczu LCD, punkt 4.1.1)
Oprócz tego s 2 ddodatkowe wskaKniki, które pokazuj , e falownik znajduje si w „anormalnej”
sytuacji. Wska niki te mog by zaprogramowane na sterowanie przekaKnikiem lub wyj-ciem (patrz
punkt 5.5.32).
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„Ograniczenia” (Limits)
- falownik posiada ograniczenie momentu obrotowego i / lub pr dko-ci które zapobiega
samoczynnemu wy czeniu si falownika.
- przekaKnik funkcji ograniczenia lub wyj-cie (je eli tak ustawiono) jest aktywny
- miga dioda LED samoczynnego wy czenia falownika (Trip LED)
- jedna z flag ograniczenia na wy-wietlaczu LCD jest za czona (obszar C na wy-wietlaczu LCD,
punkt 4.1.1)
- w lewym dolnym rogu wy-wietlacza wy-wietlane jest „TRP”.
„Ostrze,enie” (Warning)
- stan falownika jest bliski granicy samoczynnego wy czenia si falownika
- przekaKnik funkcji ostrze enia lub wyj-cie (je eli tak ustawiono) jest aktywny
- miga dioda samoczynnego wy czenia falownika (Trip LED)
Tabela 20. Samoczynne wy czenia falownika, ostrze enia i ograniczenia.
Samoczynne wy 0czenie
falownika

Wybór

Zablokowany wirnik silnika
Wy czone (Off)
(Rotor locked)
W czone (On)
Strata silnika
Wznowienie pracy (Resume)
(Motor lost)
Samoczynne wy aczenie (Trip)
Zabezpieczenie silnika
Wy czone (Off)
2
typu I t
Samoczynne wy czenie (Trip)
Ograniczenie (Limit)
Przekroczenie niskiego
W czone (On)
napi cia
Wy czone (Off)
(Low voltage override)
Zbyt niska wartonapi cia
(Low voltage)
Przepi cie w sieci
(Overvoltage line)
Przepi cie Gen / Dec
(Overvoltage Gen / Dec)
Przekroczenie granicznej
temperatury
(Overtemperature)
Zewn trzne samoczynne
wy czenie
(External trip)
Temperatura silnika
Wy czone (Off)
(Motor Temperature)
W czone (On)
Alarm maksimum (Alarm Max)
Alarm minimum (Alarm Min)
Maksmalny zadany poziom alarmu (Pre-alarm
Max)
Minimalny zadany poziom alarmu (Pre-alarm Min)

Samoczynne
wy 0czenie
Ograniczenie Ostrze,enie
falownika
(natychmiastowe)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X

X

-

X

X

-

-

X

-

X

X

-

-

X
X
X

-

-

-

-

X
X

WSKAZÓWKA ! Wskazania samoczynnego wy 0czenia si2 falownika: zablokowany wirnik
2
silnika, zabezpieczenie silnika typu I t, przekroczenie niskiego napi2cia moga by1 ustawiane
osobno, patrz punkt 5.4.37.
WSKAZÓWKA ! Wskazanie samoczynnego wy 0czenia „Temperatura silnika” jest aktywne
tylko w przypadku gdy wbudowana jest w falowniku opcjonalna karta enkodera PTC, RIO lub
CRIO. Patrz rozdzia 7 strona 99.
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6.2

Przyczyny samoczynnych wy 0cze' i 6rodki zapobiegawcze.

Tabela zamieszczona w tym rozdziale musi by rozpatrywana jako podstawowa pomoc w znalezieniu
przyczyny awarii w uk adzie oraz w znalezieniu rozwi zania danego problemu. Falownik jest
przewa nie tylko ma cz -ci ca kowitego uk adu nap dowego. Czasami przyczyna awarii jest trudna
do okre-lenia, pomimo tego e w falowniku wy-wietlany jest odpowiedni komunikat samoczynnego
wy czenia to nie zawsze atwo jest ustali w a-ciw przyczyn wyst pienia takiej awarii. Konieczna
jest wtedy dobra znajomo- ca ego uk adu nap dowego. W przypadku niejasno-ci prosz
kontaktowa si z dostawc .
Awarie pojawiaj ce si
podczas rozruchu, lub wkrótce po rozruchu, najprawdopodobniej
spowodowane s przez niew a-ciwe ustawienia lub nawet z e pod czenia.
Awarie lub problemy pojawiaj ce si po pewnym okresie dzia ania bezawaryjnego mog by
spowodowane przez zmiany w uk adzie (np. zu ycie) lub zmiany warunków otoczenia uk adu.
Awarie, które pojawiaj si regularnie bez uzasadnionych powodów, mog by zazwyczaj
spowodowane zak óceniami elektromagnetycznymi. Nale y si upeweni , e instalacja spe nia
wymagania okre-lone przez dyrektywy EMC. Patrz rozdzia 3 strona 16.
Czasem tak zwana metoda „Trial and error” („Metoda prób i do-wiadcze,”) jest szybkim sposobem na
okre-lenie przyczyny awarii. Metoda ta mo e by przeprowadzona na ka dym poziomie i s to
operacje pocz wszy od zmiany ustawie, i funkcji do od czenia pojedynczych przewodów steruj cych
lub zamiany ca ego falownika.
Nale y by -wiadomym tego, e próba zamiany ca ego falownika jest zwi zana z mo liwo-ci
znalezienia przyczyny awarii.
Wykaz samoczynnych wy cze, falownika (Trip Log) (patrz punkt 5.8) mo e by u ywany do
okre-lenia czy pewne samoczynne wy czenia falownika pojawiaj si w pewnych, ustalonych
momentach. W wykazie samoczynnych wy acze, falownika jest tak e zapisany czas wyst pienia
takiego wy czenia który odniesiony jest do czasu pracy falownika.
WSKAZÓWKA !
Je,eli konieczne jest otwarcie falownika lub
jakichkolwiek cz26ci uk adu (os ona przewodów silnika, elektryczne
panele, szafki, etc.) w celu dokonania sprawdzenia lub wykonania
pomiarów, to konieczne jest zapoznanie si2 z stosownymi instrukcjami
bezpiecze'stwa jak równie, instrukcjami bezpiecze'stwa zawartymi na
stronie 1.
6.2.1

Technicznie wykwalifikowany personel
Instalacja, rozruch, dokonywanie pomiarów, demonta , etc., falownika mo e
by przeprowadzane tylko przez technicznie wykfalifikowany do tego
personel.

6.2.2

Otwarcie falownika
Zagro,enie ! Przed otwarciem falownika nale,y zawsze od 0czy1
napi2cie zasilania i poczeka1 przynajmniej 5 minut w celu roz adowania
kondensatorów.

Je eli falownik musi by otwarty, na przyk ad w celu dokonania pod cze, lub zmiany ustawienia
jumperów, zawsze nale y od czy napi cie zasilania i poczeka przynajmniej 5 minut w celu
roz adowania kondensatorów. Pod czenia dla sygna ów steruj cych i jumperów s odizolowane od
napi cia zasilania. Zawsze nale y zachowa odpowiednie -rodki ostro no-ci przed otwarciem
falownika.
6.2.3

5rodki ostro,no6ci przy pod 0czonym silniku.

Je eli na silniku lub na maszynie nap dowej musz by przeprowadzone pewne prace to napi cie
zasilania musi by zawsze najpierw od czone od falownika. Nale y odczeka przynajmniej 5 minut
przed rozpocz ciem tych prac.
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6.2.4

Autokasowanie samoczynnego wy 0czenia falownika

Je eli podczas autokasowania (autoreset) zostanie osi gni ta maksymalna ilo- samoczynnych
wy cze, falownika, to komunikat samoczynnego wy czenia z licznikiem czasu oznaczony jest
literk „A”.
730
Stp

OVERVOLT G
A
345 h : m

Rysunek 59. Autokoasowanie samoczynnego wy czenia falownika
Na rysunku 55. pokazany jest komunikat samoczynnego wy czenia falownika, który zawarty jest w
oknie 730 : Przekroczenie warto-ci granicznej napi cia G (Overvoltage G) wyst pi o w chwili 345
godzin i 45 minut od chwili rozpocz cia pracy falownika oraz osi gni ta zosta a maksymalna ilosamoczynnych wy cze,.
Tabela 21. Okoliczno-ci, przyczyny samoczynnego wy czenia falownika.
Samoczynne wy 0czenie
Prawdopodobna przyczyna
falownika
Niskie napi2cie
Zbyt niska warto- napi cia
(tylko ostrze,enie)
pod czenia VDC (DC-Link
(Low voltage)
voltage):
- zbyt niskie lub brak napi cia
zasilania
- spadek napi cia zasilania
spowodowany za czeniem innych
maszyn o du ym poborze mocy,
b d cych w tej samej sieci

Przepi2cie w sieci
(Overvoltage Line)
Przekroczenie warto6ci
granicznej napi2cia
G(enerator)
(Overvoltage
G(enerator))

Zbyt wysoka warto- napi cia
pod czenia VDC; spowodowane
zbyt wysok warto-ci napi cia
zasilania.
Zbyt wysoka warto- napi cia
pod czenia VDC;
- Zbyt krótki czas zwalniania w
stosunku do inercji silnik /
maszyna
- Zbyt ma y rezystor hamowania
niesprawno- uk adu hamowania
(Brake choper)

Przekroczenie warto6ci
granicznej napi2cia
D(zwalnianie))
(Overvoltage
D(eceleration))
B 0d mocy (Power fault) Przekroczona ochrona przed
nasyceniem tranzystorów IGBT
- Zwarcie pomi dzy fazami lub
faz a uziemieniem
- nasycenie pr du w obwodzie
pomiarowym

Post2powanie
- Upewnij si czy wszystkie trzy fazy
s w a-ciwie pod czone oraz czy
zaciski -rubowe s dobrze
dokr cone
- SprawdK czy napi cie zasilania nie
przekracza warto-ci granicznych
napi cia falownika
- Spróbuj zasili falownik z innej
sieci, je eli spadek napi cia
spowodowany jest przez inne
maszyny zasilane z tej samej sieci co
falownik
- U yj funkcji Przekroczenie Niskiego
Napi cia [351] (Low voltage override
[351]), patrz punkt 5.4.38
- SprawdK napi cie zasilania
- Spróbuj usun przyczyn zak óce,
lub zasili falownik z innej sieci
- SprawdK ustawienia czasu
zwalniania i je eli to konieczne
zwi ksz go
- SprawdK oporno- rezystora
hamuj cego oraz funkcjonowanie
uk adu hamowania (Brake choper),
je eli jest on u ywany

- SprawdK poprawno- pod czenia
przewodów silnika
- SprawdK poprawno- pod czenia
uziemienia
- SprawdK czy niema zawilgocenia
lub obecno-ci wody na obudowie
silnika i przewodach
- SprawdK czy zosta y wprowadzone
w a-ciwe dane silnika (znajduj ce si

97

na tabliczce znamionowej silnika) i
czy i uruchom falownik w trybie pracy
z identyfikacj silnika
Przekroczenie warto6ci Przekroczenie temperatury
- SprawdK ch odzenie szafki
granicznej temperatury radiatora
falownika. Patrz równie punkt 8.5.
o
o
(Overtemperature)
VFB 85 C (ostrze enie przy 80 C) - SprawdK funkcjonowanie
o
o
VFX 80 C (ostrze enie przy 75 C) wbudowanego wentylatora.
Wentylator musi si automatycznie
- Zbyt wysoka temperatura
za cza je eli temperatura radiatora
otoczenia falownika
o
przekroczy 60 C
- Niedostateczne ch odzenie
- Zbyt du y pr d
- sprawdK warto-ci znamionowe
- Zablokowany lub zatkany
falownika i silnika
wentylator
- oczy- wentylator
Strata silnika
Zanik fazy lub dysproporcja
- sprawdK napi cie silnika na
(Motor lost)
napi cia w fazach silnika
wszystkich trzech fazach
- sprawdK przewody silnika oraz czy
nie s one poluzowane na
pod czeniu
- je eli wszystkie pod czenia s w
porz dku, skontaktuj si z dostawc
- ustaw alarm straty silnika na OFF
[nnn] (nieaktywny)
Zewn2trne samoczynne Aktywne zewn trzne wej-cie
- sprawdKi sprz t, który inicjuje
wy 0czenie falownika
alarm poprzez zewn trzne wej-cie
(Digln 1-4)
(External trip)
- aktywny niski poziom (funkcja) na (Digln 1-4)
- sprawdK zaprogramowanie wejwej-ciu
cyfrowych Digln 1-4 (patrz punkt
5.5.13)
Wewn2trzne
- sprawdK pod czenia sygna ów
B d w uk adzie mikroprocesora
samoczynne wy 0czenie - zak ócenia elektromagnetyczne
steruj cych wed ug dyrektyw EMC.
falownika
Patrz punkt 3.6 oraz dyrektywy EMC.
sygna ów steruj cych
(Internal trip)
- wykonaj resetowanie falownika
poprzez od czenie od niego energii
elektrycznej
- je eli wci wyst puje samoczynne
wy czenie falownika, skontaktuj si
z dostawc
Zablokowany wirnik
Graniczny moment obrotowy przy - sprawdK cz wyst puj mechaniczne
silnika
problemy w silniku lub maszynie
zatrzymanym silniku
(Rotor locked)
pod czonej do silnika
- mechaniczne zablokowanie
- ustaw alarm zablokowania wirnika
wirnika silnika
silnika na OFF (nieaktywny)
2
Zabezpieczenie silnika
- sprawdK mechaniczne przeci enie
Przekroczona warto- I t
2
typu I t
silnika lub maszyny ( o yska,
2
(Motor I t)
WSKAZÓWKA ! Jest to
przek adnie, pasy, etc. )
obowi0zyj0ce tylko w przypadku - zmie, ustawienie pr du I2t, patrz
gdy zosta a zaprogramowana
punkt 5.4.42
funkcja samoczynnego
wy 0czenia falownika
wywo anego przekroczeniem
2
warto6ci I t. Patrz punkt 5.4.42

Zbyt niska warto61
napi2cia
(Low voltage)

- przeci enie silnika wed ug
2
zaprogramowanych ustawie, I t.
Patrz punkt 5.4.42
Spadek napi cia zasilania
- lub jest ono za niskie

- sprawdK czy napi cie zasilania nie
przekracza warto-ci granicznych
napi cia falownika
- Spróbuj zasili falownik z innej
sieci, je eli spadek napi cia
spowodowany jest przez inne
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Temperatura silnika
(Motor temperature)

Alarm maksimum
(Max alarm)
Alarm minimum
(Min alarm)

6.3

maszyny zasilane z tej samej sieci co
falownik
- U yj funkcji Przekroczenie Niskiego
Napi cia [351] (Low voltage override
[351]), patrz punkt 5.4.38
Przekroczony maksymalny poziom - sprawdK mechaniczne przeci enie
silnika lub maszyny ( o yska,
termistora silnika
przek adnie, pasy, etc.)
WSKAZÓWKA ! Jest to
- sprawdK uk ad ch odzenia silnika
obowi0zuj0ce tylko w przypadku - w asne ch odzenie silnika przy
gdy u,ywane jest opcjonalne
niskich pr dko-ciach, zbyt du e
wej6cie PTC. Patrz punkt 7.4
obci enie
- sprawdK stan obci enia maszyny
Zosta osi gni ty maksymalny
- sprawdK ustawienia w funkcji
poziom alarmowy (przeci enie).
monitorowania, punkt 5.9
Patrz punkt 5.9
- sprawdK stan obci enia maszyny
Zosta osi gni ty minimalny
poziom alarmowy (niedoci enie). - sprawdK ustawienia w funkcji
monitorowania, punkt 5.9
Patrz punkt 5.9

Konserwacja

Falownik jest tak zaprojektowany, e nie wymaga on konserwacji. Mimo wszystko jest kilka punktów,
które musz by regularnie sprawdzane.
Wszystkie falowniki posiadaj wbudowane wentylatory, które automatycznie si za czaj je eli
o
temperatura radiatora osi gnie 60 C. Oznacza to, e wentylatory b d pracowa tylko wtedy gdy
falownik pracuje i jest obci ony. Radiatory s tak skonstruowane, e wentylator nie wdmuchuje
powietrza ch odz cego do wn trza falownika, ale tylko w poprzek zewnetrznej powierzchni radiatora.
Jednak, pracuj ce wentylatory zawsze b d wraz z powietrzem wdmuchiwa kurz. W zale no-ci od
warunków otoczenia wentylator i radiator b d gromadzi kurz. Sprawdzaj to i je eli to konieczne
oczy- radiator i wentylatory.
Je eli falowniki s wbudowane w szafkach, nale y tak e regularnie sprawdza i oczyszcza z kurzu
filtry szafki. Nale y sprawdza zewn trzne pod czenia, po czenia oraz sygna y steruj ce, je eli to
konieczne docisn zaciski -rubowe.

7 Opcje
Opisane sa tutaj dost pne standardowe opcje. Niektóre z tych opcji posiadaj swoje w asne instrukcje
lub podr czniki instalacji.

7.1

Stopie' ochrony IP23 i IP54

Falownik o rozmiarach X5 do X20 jest dost pny z stopniem ochrony IP23 oraz falownik o rozmiarach
X2 do X20 jest dost pny z stopniem ochrony IP54, wed ug standardów IEC 529.
Poni sza tabela pokazuje typy falowników w odniesieniu do wersji standardowych IP20.
Wymiary i ci ar falowników zawarte s w rozdziale 8 strona 104.
Tabela 22. Opcje
Rozmiar

B1

S2

Typ
400V/
500V
VFB40-004
VFB40-006
VFB40-008
VFB40-010
VFB40-012
VFB40-016
VFX**-018
VFX**-026

IP20

IP23

IP54

Pojedyncza
jednostka

Nie dost pne

Nie dost pne

Pojedyncza
jednostka

Nie dost pne

Pojedyncza jednostka, rozmiary
takie same jak IP20
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VFX**-031
VFX**-037
VFX**-046
VFX**-061
VFX40-073
VFX**-074
VFX**-090
VFX**-109
VFX**-146
VFX40-175

X2
X3
X4

Pojedyncza
jednostka

Nie dost pne

Pojedyncza jednostka, rozmiary
takie same jak IP20

Pojedyncza
jednostka

Nie dost pne

Pojedyncza jednostka, rozmiary
takie same jak IP20

Pojedyncza
jednostka

Nie dost pne

Pojedyncza jednostka, rozmiary
takie same jak IP20

Pojedyncza jednostka,
wbudowana w szafce, z
bezpiecznikami i panelem
steruj cym (CP)
zamontowanym na
drzwiach szafki
2 pojedyncze jednostki
rozmiar X5 po czone
równolegle, wbudowane w
szafce, z bezpiecznikami i
panelem steruj cym (CP)
zamontowanym na
drzwiach szafki

Pojedyncza jednostka, wbudowana
w szafce, z bezpiecznikami i
panelem steruj cym (CP)
zamontowanym na drzwiach szafki.
Z nadci-nieniowymi wentylatorami i
dobranymi filtrami
2 pojedyncze jednostki rozmiar X5
po czone równolegle, wbudowane
w szafce, z bezpiecznikami i
panelem steruj cym (CP)
zamontowanym na drzwiach szafki.
Z nadci-nieniowymi wentylatorami i
dobranymi filtrami

X5

VFX50-175
VFX**-210
VFX**-250
VFX**-300
VFX**-374

Pojedyncza
jednostka

X10

VFX**-500
VFX**-600
VFX**-749

2 pojedyncze
jednostki
rozmiar X5

7.2

Zewn2trzny panel steruj0cy (ECP)

Zewn trzny panel steruj cy mo e by u yty do wbudowania w drzwi szafki lub w pulpit. Falownik musi
by wtedy bez wbudowanego panelu steruj cego. Panel steruj cy mo e by tak e u yty do odczytu
danych z jednego falownika i skopiowania ich do innego falownika. Patrz rozdzia 5.3.16 strona 50.

7.3

Uk ad hamuj0cy (Brake choper)

Falowniki o wszystkich rozmiarach mog by opcjonalnie wyposa one w wbudowany uk ad hamuj cy
(Brake choper). Rezystor hamuj cy musi by zamontowany na zewn trz falownika. Wybór rezystora
zale y od cyklu aplikacji;
Opcja ta jest kompletna z wymaganym materia em pod czenia i instrukcjami instalacyjnymi.
Tabela 23. Rezystor hamuj cy dla 400V typ
Falownik
VFB40-004
VFB40-006
VFB40-008
VFB40-010
VFB40-012
VFB40-016
VFX40-018
VFX40-026
VFX40-031
VFX40-037
VFX40-046
VFX40-060
VFX40-073 / -074
VFX40-090
VFX40-109
VFX40-146
VFX40-175
VFX40-210
VFX40-250
VFX40-300

Rezystancja [ ]

47

22
9,7
9,7
9,7 / 6,1
5,0
4,2
3,1
2,6
2,16
1,81
1,51

100

VFX40-374
VFX40-500
VFX40-600
VFX40-749

1,21
2×1,81
2×1,51
2×1,21

Rezystor hamuj cy dla 500V typ
Falownik
VFX50-018
VFX50-026
VFX50-031
VFX50-037
VFX50-046
VFX50-060
VFX50-074
VFX50-090
VFX50-109
VFX50-146
VFX50-175
VFX50-210
VFX50-250
VFX50-300
VFX50-374
VFX50-500
VFX50-600
VFX50-749

Rezystancja [ ]
27
12,5
12,5
7,9
6,5
5,4
4,0
3,33
2,78
2,33
1,94
1,56
2×2,33
2×1,94
2×1,56

Patrz tak e rozdzia 3.2.
WSKAZÓWKA !
Mimo ,e falownik b2dzie wykrywa
uszkodzenie elektronicznych
komponentów uk adu hamowania to jest mocno rekomendowane u,ywanie rezystorów z
zabezpieczeniem termicznym , które przerwie dop yw energii przy przeci0,eniu.
Opcjonalny uk ad hamuj cy jest wbudowywany przez producenta i musi by
zamawianym falownikiem.

7.4

zamówiony wraz

Karta PTC

Opcjonalna karta PTC jest u ywana do bezpo-redniego pod czenia termistorów (PTC) wed ug normy
DIN 44 081/44082. Specyfikacja wej-cia :
Tabela 24. Karta PTC.
Przyj ta sie termistorów
Napi cie
Graniczny pr d zwarciowy
Próg samoczynnego wy czenia si falownika
Próg prze czenia zwrotnego

1, 3 lub 6 termistorów w szeregu
2.0V ±10%
1.0mA ±10%
2825 ±10%
1500 ±10%
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Rysunek 60. Pod czenie termistora silnika (PTC).
Na rysunku 60 pokazane jest pod czenie termistora wprost do falownika.
Do wej-cia PTC mog by przy czone opcyjne karty :
- karta PTC
- karta enkodera
- karta RIO
- karta CRIO
Opcja ta jest kompletna z wymaganym materia em pod czenia i instrukcjami instalacyjnymi.
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7.5

Karta CRIO

Karta CRIO (Zdalne wej-cia/wyj-cia (I/O) gdy falownik wspó pracuje z dKwigiem) jest specjalnie
zaprojektowana dla u ycia z dKwigami. Posiada ona kilka osobnych wej- i wyj- , które przeznaczone
s do sterowania systemami w których u ywane s dKwigi. Patrz tak e punkt 5.3.32.
Opcja ta jest kompletna z wymaganym materia em pod czenia i instrukcjami instalacyjnymi.

7.6

Karta enkodera
Karta enkodera u ywana jest do
pod czenia enkodera do falownika w celu
uzyskania
bardziej
precyzyjnego
sterowania pr dko-ci . Do karty tej mo na
pod czy wi kszo- z typowych sygna ów
enkoderów. Patrz tak e punkt 5.3.29.
Karta ta posiada równie wej-cie PTC,
patrz punkt 5.3.31. Na rysunku 62.
pokazane jest pod czenie karty enkodera.
Opcja ta jest kompletna z wymaganym
materia em pod czenia i instrukcjami
instalacyjnymi.

Rysunek 62. Pod czenie karty enkodera

7.7

Komunikacja szeregowa, fieldbus
Dost pna jest osobna, opcjonalna karta
do komunikacji szeregowej w zale no-ci
od systemu bus. Na rysunku 63.
pokazane jest pod czenie szeregowego
portu komunikacyjnego.
Dost pne s opcjonalne karty dla kilku
systamów bus : RS485, Profibus, etc.
Opcja ta jest kompletna z wymaganym
materia em pod czenia i instrukcjami
instalacyjnymi.

Rysunek 63. Pod czenie szeregowego
portu komunikacyjnego.
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8 Dane techniczne
8.1

Ogólne parametry elektryczne

Tabela 25. Ogólne parametry elektryczne.
Napi cia zasilania :
Cz stotliwo- napi cia zasilania :
Wej-ciowy wspó czynnik mocy :
Napi cie wyj-ciowe :
Cz stotliwo- wyj-ciowa :
Cz stotliwo- prze czania wyj-cia :
Sprawno- w warunkach znamionowych :
Wej6cia sygna ów steruj0cych :
Analogowe (ró nicowe)
Analogowe Napi cie / Pr d :
Maksymalne napi cie wej-ciowe :
Impedancja wej-ciwa :
Rozdzielczo- :
Dok adno- :
Nieliniowo- :
Cyfrowe
Napi cie wej-ciowe :

400-415V +10%/-15% (VFB / VFX40)
480-525V +10%/-15% (VFX50)
50/60Hz
0.95
0 - Napi cie zasilaj ce
0 - 300HZ
4.5kHz maks. (1.5kHz maks. dla falowników o
rozmiarach X5 i wi kszych)
97.5% dla falowników o rozmiarach X2 i wi kszych

±0-10V / 20mA wybór poprzez jumpery
±30V
21k (wej-cie napi ciowe)
250 (wej-cie pr dowe)
10 bitów
2.2% tyb kalibrowany +1.5 LSB fsd
1.5 LSB

Maksymalne napi cie wej-ciowe :
Impedancja wej-ciowa :
Zw oka czasowa wej-cia :

Stan wysoki (High) > 7VDC
Stan niski (Low) < 4VDC
+30VDC
<14VDC : 5k
14VDC : 3k
8ms

Wyj6cia sygna ów steruj0cych :
Analogowe
Wyj-cie napi ciowe / pr dowe :
Maksymalne napi cie wyj-ciowe :
Pr d zwarcia (g) :
Impedancja wyj-ciowa :
Rozdzielczo- :
Dok adno- :
B d Offset :
Nieliniowo- :

±10V / +20mA ustawiane poprzez jumpery.
±15V
±15mA (napi cie) +140mA (pr d)
10 (napi cie)
8 bitów + 10 bitów wyj-cie 1
1.9% fsd (napi cie) 2.4% typ fsd (pr d)
3LSB
2LSB

Cyfrowe :
Wyj-cie napi ciowe :
Pr d zwarcia (g) :
PrzekaKniki
Styki
Warto-ci wzorcowe
+10VDC
-10VDC
+24VDC

Poziom wysoki > 20VDC @50mA >23VDC otwarte
Poziom niski < 1VDC @50mA
100mA maksymalnie

2A / 250V /AC1
+10VDC @10mA Pr d zwarcia +30mA maksymalnie
-10mA @10VDC Pr d zwarcia -30mA maksymalnie
Pr d zwarcia +100mA maksymalnie
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8.2

Elektryczne parametry dla ró,nych typów falownika

Tabela 26. Elektryczne parametry dla ró nych typów falownika.
Moc
znamionowa
(400V)

Typ

400V

PNOM [kW]

500V

PNOM [kW]

VFB40-004

1,5

-

-

4

6

4,5

VFB40-006

2,2

-

-

6

9

6,8

VFB40-008

3,0

-

-

7,5

11

8,5

VFB40-010

4,0

-

-

9,5

14

10,5

VFB40-012

5,5

-

-

12

18

13,3

VFB40-016

7,5

-

-

16

24

17,8

VFX40-018

7,5

VFX50-018

11

18

27

16

VFX40-026

11

VFX50-026

15

26

39

23

VFX40-031

15

VFX50-031

18,5

31

46

28

VFX40-037

18,5

VFX50-037

22

37

55

35

VFX40-046

22

VFX50-046

30

46

69

44

VFX40-060

30

VFX50-060

37

61

92

58

VFX40-073

37

-

-

74

111

70

VFX40-074

37

VFX50-074

45

74

111

70

VFX40-090

45

VFX50-090

55

90

135

86

VFX40-109

55

VFX50-109

75

109

164

104

VFX40-146

75

VFX50-146

90

146

220

139

VFX40-175

90

-

-

175

260

166

Rozmiar

B1

S2

X2

X3

X4

X10

8.3

Graniczny
pr d Icl w
czasie 60s

Znamionowy
pr d
wej-ciowy

INOM[A,RMS] IMAX [A,RMS]

IIN [A,RMS]

-

VFX50-175

110

175

263

166

VFX40-210

110

VFX50-210

132

210

315

200

VFX40-250

132

VFX50-250

160

250

375

238

VFX40-300

160

VFX50-300

200

300

450

285

VFX40-374

200

VFX50-374

250

375

560

356

VFX40-500

250

VFX50-500

315

500

750

475

VFX40-600

315

VFX50-600

400

600

900

570

VFX40-749

400

VFX50-749

500

750

1125

721

X5

Moc
Znamionowy
pr d
znamionowa
wyj-ciowy
(500V)

Typ

Stopie' ochrony

Wszystkie falowniki serii VFB i VFX standardowo dostarczane s z ochron IP20. W tabeli 27
pokazane s opcje z wy szymi stopniami ochrony wraz z temperatur otoczenia falowników. Patrz
tak e punkt 7.1.
Tabela 27. Stopie, ochrony
Typ falownika

Maksymalna temperatura otoczenia
IP20

IP23 / IP54

VFB

o

45 C

35 C

VFX

o

45 C

50 C

o
o
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8.4

Specyfikacje mechaniczne

W poni szej tabeli zamieszczone s wymiary i wagi falowników. Rozmiary 8 do 20 sk adaj si z 2, 3
lub 4 falowników wbudowanych w standardowej szafce.
Tabela 28. Specyfikacje mechaniczne.
Wymiary [mm] IP20

Wymiary [mm] IP54

Waga IP20

Waga IP54

Wys. x Szer. x G 2b.

Wys. x Szer. x G 2b.

[kg]

[kg]

360 x 126 x 260

-

7

-

S2

-

470(530) x 176 x 272

-

19

X2

530(590) x 220 x 270

530(590) x 220 x 270

26

26

X3

650(750) x 340 x 295

650(750) x 340 x 295

55

55

X4

800(900) x 450 x 330

800(900) x 450 x 330

85

85

X5

1100(1145)x500x400

160

-

X10

2 x X5

320

-

Typ

Rozmiar

VFB

B1

VFX

8.5

Warunki otoczenia

Tabela 29. Warunki otoczenia.
Dzia anie normalne
Temperatura :

Patrz tabela 30.

Ci-nienie atmosferyczne :

86 – 106 kPa

Wilgotno- wzgl dna, bez kondensacji :

0 – 90 %

Przechowywanie, sk adowanie
o

Temperatura :

-20 - +60 C

Ci-nienie atmosferyczne :

86 – 106 kPa

Wilgotno- wzgl dna, bez kondensacji :

0 – 90%

W tabeli 29 pokazane s mo liwo-ci falowników w przypadku wyst powania wy szej temperatury
otoczenia. Na przyk ad : Je eli falownik o rozmiarze X2 VFX 40-031 posiada maksymaln
o
temperatur otoczenia 50 C to nie ma konieczno-ci obni ania warto-ci znamionowych. Ale w
falowniku o rozmiarze 2 VFX 40-046 konieczne jest obni enie warto-ci znamionowych 25% (10 x
o
2.5%) w celu jego funkcjonowania przy temperaturze otoczenia 50 C.
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Tabela 30. Temperatura otoczenia i obni enie warto-ci znamionowych.

Rozmiar

B1

Typ

IP20

IP54

400 / 500V

Maks.
Temp.

Obni,enie warto6ci
znamionowych

Maks.
Temp.

Obni,enie warto6ci
znamionowych

VFB40-***

40°C

Tak, -2.5%/°C do maks.
+10°C

-

-

-

-

40°C

Tak, -2.5%/°C do maks.
+10°C

40°C

Tak, -2.5%/°C do maks.
+10°C

35°C

Tak, -2.5%/°C do maks.
+10°C

40°C

Tak, -2.5%/°C do maks.
+10°C

35°C

Tak, -2.5%/°C do maks.
+10°C

VFX**-109

50°C

Nie

45°C

Nie

VFX**-018
S2

do
VFX**-037
VFX**-046

X2

do
VFX**-073
VFX**-074

X3

VFX**-090

X4

X5

X10

8.6

VFX**-146

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

VFX40-175

40°C

Tak, ...

-

-

VFX50-175

-

-

45°C

Nie

VFX**-210

50°C

Nie

45°C

Nie

VFX**-250

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

VFX**-300

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

VFX**-374

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

VFX**-500

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

VFX**-600

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

VFX**-749

40°C

Tak, ...

35°C

Tak, ...

Bezpieczniki, przekroje poprzeczne przewodów i d awiki

U ywanie g ównych bezpieczników typu gL/gG, instalowanie
charakterystykach jest dostosowaniem si do normy IEC269.

od czników

o

prostych

Tabela 31. Bezpieczniki, przekroje poprzeczne przewodów i d awiki.

Rozmiar

B1

S2

X2

Typ
400V/500V

Maks.
warto61
bezpiecznika

Maks. przekroje
poprzeczne

Zakres mocowanych d awików [mm]

2

konektor [mm ]
Trwa y

Gi2tki

VFB**-004

6

4

2.5

VFB**-006

10

4

2.5

VFB**-008

10

4

2.5

VFB**-010

16

10

6

VFB**-013

16

10

6

VFB**-016

20

10

6

VFX**-018

20

VFX**-026

25

VFX**-031

35

16

10

VFX**-037

50

VFX**-046

50

25

16

Przewody silnika

Przewody
zasilania

IP20

IP54

-

-

-

PG29 (14-25)

PG29 (23-31)

PG29 (18-25)

M40 (19-28)

M40 (27-34)

M40 (27-34)

PG29 (14-25)

PG29 (23-31)

PG29 (18-25)
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X3

X4

X5

X10

VFX**-060

80

25

16

VFX40-073

80

50

35

VFX**-074

80

VFX**-090

100

50

35

VFX**-109

125

VFX**-146

160

VFX40-175

200

VFX40-175

200

VFX**-210

250

VFX**-250

315

VFX**-300

400

VFX**-374

500

VFX**-500

2×315

VFX**-600

2×400

VFX**-749

2×500

M40 (19-28)

M40 (27-34)

M40 (27-34)

PG42 (28-38)

PG42 (34-50)

PG42 (32-38)

M50 (27-35)

M50 (35-43)

M50 (35-43)

PG48 (34-44)

PG48 (39-50)

PG48 (37-44)

M63 (34-45)

M63 (40-47,5)

M63 (40-47,5)

150

-

-

-

2x240

-

-

-
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WSKAZÓWKA ! Przekroje poprzeczne przewodów s0 zale,ne od aplikacji oraz musz0 by1
okre6lone zgodnie z lokalnymi przepisami.
WSKAZÓWKA ! Rozmiary zacisków zasilania u,ywane w falownikach o rozmiarach X8 i
wi2kszych mog0 by1 inne ni, w tabeli 31, zale,nie od specyfikacji u,ytkownika. Prosz2
sprawdzi1 za 0czon0 dokumentacj2 projektu w celu uzyskania szczegó owszych informacji.

Rysunek 64. Falownik VFB rozmiar B1

Rysunek 66. Falownik VFX rozmiar S2
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Rysunek 65. Falownik VFX rozmiar X2. Rysunek 67. Falownik VFX rozmiar X3.

Rysunek 68. Falownik VFX rozmiar X4

Rysunek 69. Falownik VFX rozmiar X5
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Rysunek 70. Falownik VFX rozmiar X10.
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9 Spis funkcji Setup Menu
- Funkcje, które oznaczone s gwiazdk (*) mog by zmieniane w czasie pracy falownika.
- Ustawienia fabryczne zaznaczone s pogrubion lini i s one zale ne od P yty Zasilania ID i / lub
od ustawie, danych silnika.
- Je eli w ustawieniu fabrycznym nie ma adnej warto-ci to oznacza to, e jest to funkcja przegl dania
i mo e ona by poKniej wprowadzona dla celów diagnostycznych.
Ustawienia
fabryczne
100

200

Start Window

Okno startowe

110

1st Line

Pierwsza linia

Speed

120

2nd Line

Druga linia

Torque

Main Set-Up
210

220

230

240

G ówne menu set-up

Operation
211
Drive Mode
212
Reference Control
213
Run / Stop Control
214
Rotation
215
Level / Edge Control
Motor Data
221
Motor Power

Sterowanie
Rodzaj sterowania nap du
Sterowanie warto-ci zadan
Sterowanie Start / Stop
Rotacja
Sterowanie Poziom / Zbocze
Dane silnika
Moc silnika

Speed
Remote
Remote
R+L
Level
PNOM (kW)

222
223

Motor Voltage
Motor Frequency

Napi cie silnika
Cz stotliwo- silnika

UNOM (VAC)
50Hz

224
225
226
227

Motor Current
Motor Speed
Motor Cos Phi
Motor Ventilation

INOM (A)
nMOT (rpm)
dle motoru
Self

228

Motor ID Run

Pr d silnika
Pr dko- silnika
Cos PHI silnika
Wentylacja silnika
Uruchomienie falownika z
identyfikacj
U,yteczno61
J zyk
Klawiatura (od)blokowanie
Ustawienie kopiowania
Wybór zestawu parametrów
Za adowanie ustawie,
fabrycznych
Kopiowanie wszystkich ustawie,
do Panelu Steruj cego
Padowanie zestawu parametrów
z panelu steruj cego
Padowanie aktywnego zestawu
parametrów z Panelu
Steruj cego
Padowanie wszystkich ustawie,
z Panelu Steruj cego
Autoreset
Liczba samoczynnych RESET
falownika

Utility
231*
232*
233*
234*

Language
Keyboard (un) lock
Copy Set
Select Set No.

235

Load Default

236*

Copy all settings to CP

237

Load Par. Sets from CP

238

Load active Par. Set from
CP

239

Load all settings from CP

Autoreset
241

Numbers of Trips

242
243
244
245
246

Overtemperatur
Overcurrent
Overvolt D
Overvolt G
Overvolt L

Off
English
0
A>B
A
Active Set
CP MEM1
CP MEM1
CP MEM1
CP MEM1

0
Off
Off
Off
Off
Off

Ustawienia
u,ytkownika
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247
248
249
24A
24B
24C
250

270

Encoder
Encoder Pulses

261

Baudrate

262

Adress

Option: PTC

320

Karta PTC

(Tylko v przapadku instalacji
karty)
Off

CRIO karta

(Tylko v przapadku instalacji
karty)
Off
4-speed
Brake
100ms
100%

Zestawy parametrów

Run / Stop
311*
Acceleration Time
312*
Acc. Ramp Type
313*
Deceleration Time
314*
Dec. Ramp Type
315*
Start Mode
316*
Stop Mode
317*

Brake release Time

318*

Brake engage Time

319*

Wait before Brake Time

31A*
31B*

Vector Brake
Q-Stop Time

31C*
Speeds
321*

1

CRIO Card
CRIO Controls
CRIO Relay 2
Deviation - Time
Set Load

Parameter Sets
310

(Tylko v przapadku instalacji
karty)
9600

PTC

Option: CRIO Card
281
282
283
284
285

300

(Tylko v przapadku instalacji
karty)
Off
1024

Option: Serial Communication

271
280

Off
Off
Off
Off
Off
Off

Option: Encoder Card
251
252

260

Motor Temperatur
Ext. Trip
Motor Lost
Alarm
Locked Rotor
Power Fault

Spinstart

Start / Stop
Czas przy-pieszania
Typ krzywej przy-pieszania
Czas zwalniania
Typ krzywej zwalniania
Rodzaj startu
Rodzaj stopu
Czas wyzwolenia hamowania tbh
Czas w czenia hamowania - tbf
Przerwa czasowa przed
hamowaniem - tba
Hamowanie wektorowe
Czas szybkiego zatrzymania

2s
Linear
2s
Linear
Normal DC
Decel
0.00s
0.00s
0.00s
Off
0.00s

Minimum Speed

Szybki start
Pr2dko6ci
Pr dko- minimalna

Off

322*
323*
324
325
326*

Maximum Speed
Minimum Speed Mode
Speed Direct
Motor Pot.
Preset Speed 1

Pr dko- maksymalna
Tryb minimalnej pr dko-ci
Kierunek pr dko-ci
Potencjometr silnika
Zadana pr dko- 1

Min. - 2×Sync.
Scale
R+L
Non Vola
0rpm

327*
328*
329*
32A*
32B*
32C*

Preset Speed 2
Preset Speed 3
Preset Speed 4
Preset Speed 5
Preset Speed 6
Preset Speed 7

250rpm
500rpm
750rpm
1000rpm
1250rpm
1500rpm

32D*

Skip Speed 1 Low

Zadana pr dko- 2
Zadana pr dko- 3
Zadana pr dko- 4
Zadana pr dko- 5
Zadana pr dko- 6
Zadana pr dko- 7
Dolna granica 1 pr dko-ci
krytycznej

0rpm

0rpm

112

330

340

32E*

Skip Speed 1 High

32F*

Skip Speed 2 Low

32G*

Skip Speed 2 High

32H*
Jog Speed
32I*
Start Speed
Torques
331*
Maximum Torque
332*
Minimum Torque
Contollers
341*

350

400

Speed PI Auto Tune

342*
Speed P Gain
343*
Speed I Time
344*
Flux Optimatization
345*
PID Controller
346*
PID P Gain
347*
PID I Time
348*
PID D Time
Limits / Protections
351*
Low Volt Override
352*
Rotor Locked
353*
Motor Lost
2

420

430

2

354*

Motor I t Type

355*

2

Motor I t Current

Pr d I t silnika

356*

Overvoltage

Przekroczenie maks. napi cia

I/O
410

Górna granica 1 pr dko-ci
krytycznej
Dolna granica 2 pr dko-ci
krytycznej
Górna granica 2 pr dko-ci
krytycznej
Pr dko- przy pracy r cznej
Start - pr dkoMoment obrotowy
Maksymalny moment obrotowy
Minimalny moment obrotowy
Regulatory
Pr dko- , Automatyczne
dostrajanie PI
Pr dko- , Wzmocnienie P
Pr dko- , Czas ca kowania I
Optymalizacja strumienia
Regulator PID
Wzmocnienie P regolarora PID
Czas ca kowania I regulatora PID
Czas ró niczkowania D reg.PID
Ograniczania / Zabezpieczenia
Przekroczenie niskiego napi cia
Zablokowany wirnik silnika
Strata silnika
Zabezpieczenie silnika typu I t
2

0rpm
0rpm
0rpm
0rpm
0rpm
150%
15%
Off
5.0
0.14s
Off
Off
1.0
1.00s
0.00s
Off
Off
Resume
Trip
INOM (A)
On

Wej6cia / Wyj6cia
Analogue Inputs
411
AnIn 1 Function
412
AnIn 1 Setup
413
AnIn 1 Offset
414
AnIn 1 Gain
415
AnIn 1 Bipol
416
AnIn 2 Function
417
AnIn 2 Setup
418
AnIn 2 Offset
419
AnIn 2 Gain
41A
AnIn 2 Bipol
Digital Inputs
421
DigIn 1
422
DigIn 2
423
DigIn 3
424
DigIn 4
Analogue Outputs
431*
AnOut 1 Funktion
432*
AnOut 1 Setup
433*
AnOut 1 Offset
434*
AnOut 1 Gain
435*
AnOut 1 Bipol
436*
AnOut 2 Funktion
437*
AnOut 2 Setup
438*
AnOut 2 Offset

Wej6cia analogowe
AnIn 1 - Funkcja
AnIn 1 - Ustawianie
AnIn 1 - Offset
AnIn 1 - Wzmocnienie
AnIn 1 - Wej-cie bipolarne
AnIn 2 - Funkcja
AnIn 2 - Ustawianie
AnIn 2 - Offset
AnIn 2 - Wzmocnienie
AnIn 2 - Wej-cie bipolarne
Wej6cia cyfrowe
DigIn 1
DigIn 2
DigIn 3
DigIn 4
Wyj6cia analogowe
AnOut 1 - Funkcja
AnOut 1 - Ustawianie
AnOut 1 - Offset
AnOut 1 - Wzmocnienie
AnOut 1 - Wyj-cie bipolarne
AnOut 2 - Funkcja
AnOut 2 - Ustawianie
AnOut 2 - Offset

Speed
0-10V/0-20mA
0%
1.00
Off
Off
0-10V/0-20mA
0%
1.00
Off
Off
Off
Off
Off
Speed
0-10V/0-20mA
0%
1.00
Off
Torque
0-10V/0-20mA
0%

113

440

450

439*
AnOut 2 Gain
43A*
AnOut 2 Bipol
Digital Outputs
441*
DigOut 1 Funktion
442*
DigOut 2 Funktion
Relays
451*
Relay 1 Funktion
452*
Relay 2 Funktion

AnOut 2 - Wzmocnienie
AnOut 2 - Wyj-cie bipolarne
Wyj6cia cyfrowe
DigOut 1 - Funkcja
DigOut 2 - Funkcja
PrzekaWniki wyj6ciowe
Relé 1 - Funkcja
Relé 2 - Funkcja

1.00
Off
Run
Brake
Ready
Trip

500

Set / View Reference Value

Ustawianie / Przegl0d warto6ci zadanych

600

View Operetion

Przegl0d operacji

610

Speed

Pr dko-

… rpm

620

Torque

Moment obrotowy

… % Nm

630

Shaft Power

Moc na wale silnika

… kW

640

Elektrical Power

Moc elektryczna

… kW

650

Current

Pr d

… A RMS

660

Voltage

Napi cie

… V AC

670

Frequency

Cz stotliwo-

… Hz

680

DC-Link Voltage

Napi cie DC pod czenia

… V DC

690

Temperature

Temperatura falownika

… °C

6A0

FI Status

Status nap du

…… / ……

6B0

Digital Input Status

Status wej- cyfrowych

…… / ……

6C0

Analogue Input Status

Status wej- analogowych

…… / ……

6D0

Run Time
6D1
Reset Run Time

Czas pracy
Kasowanie czasu pracy

Mains Time
Energy
6F1
Reset Energy

Czas zasilania falownika
Zu ycie energii
Kasowanie zu ycia energii

Process Speed
6G1*
Set Process Unit
6G2*
Set Process Scale

Pr dko- procesu
Ustawienie jednostki procesu
Ustawianie skali procesu

Warning

Ostrze enie

6E0
6F0
6G0

6H0
700

800

View Trip Log
710
720
730
740
750
760
770
780
790

Trip 1
Trip 2
Trip 3
Trip 4
Trip 5
Trip 6
Trip 7
Trip 8
Trip 9

7A0

Trip 10

7B0

Reset Trip

… h: … m
No
… h: … m
… kW
No
…
None
1.000
…

Przegl d wykazu samoczynnych wy cze, falownika
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
… h: … m
Kasowanie wykazu wy cze,

Monitor

Monitorowanie

810

Funkcje alarmowe
Wybór alarmu
Aktywno- alarmów
Zw oka na zadzia anie alarmu
Zw oka odpowiedzi alarmowej
Funkcja automatycznych
ustawie,
Maks. poziom alarmu

Alarm Funktion
811*
Alarm Select
812*
Ramp Enable
813*
Start Delay
814*
Alarm Delay
815*

Auto Set

816*

Max. Alarm

No

Off
Off
2s
0.1s
No
150%

114

820

830

840

900

817*
Max. Pre-Alarm
818*
Min. Alarm
819*
Min. Pre-Alarm
Comparators

Maks. poziom. uprzedzenia
Minimalny poziom alarmowy
Minimalny poziom uprzedzenia
Komparatory

110%
0%
90%
Speed

821

CA1 Value

CA1 Warto-

822

CA1 Constant

CA1 Sta a

300 rpm

823

CA2 Value

CA2 Warto-

Torque

824

CA2 Constant

CA2 Sta a

825

CD1

CD1

826
Logic Y

CD2

CD2
Funkcja logiczna Y

831

Y Comp 1

Y komparator 1

832

Y Operator 1

Y operator 1

833

Y Comp 2

Y komparator 2

834

Y Operator 2

Y operator 2

835
Logic Z

Y Comp 3

Y komparator 3
Funkcja logiczna Z

CD1
CA1&!A2&!CD1

831

Z Comp 1

Z komparator 1

CA1

832

Z Operator 1

Z operator 1

833

Z Comp 2

Z komparator 2

834

Z Operator 2

Z operator 2

835

Z Comp 3

Z komparátor 3

View System Data

20 %
Run
DigIn1
CA1&!A2&!CD1
CA1
&
!A2
&

&
!A2
&
CD1

Przegl d danych systemowych

910

Inverter Type

Typ falownika

…

920

Software

Oprogramowanie

…

