
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

• Prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! 

• Sprawdź czy posiadasz najnowszą wersję instrukcji obsługi! 

• Obowiązkowo naleŜy wpisać parametry silnika i wykonać jego autotuning (kody 

F800~810), brak tej czynności oznacza utratę gwarancji! 

• Przed podłączeniem zasilania prosimy sprawdzić na tabliczce przemiennika 

częstotliwości wartość napięcia zasilającego! 

• Nie wolno podłączać zasilania do zacisków U, V, W! 

• Przed podaniem sygnału startu na przemiennik silnik musi być zatrzymany 

• Nie wolno podłączać silnika do zacisków U, V, W przy podanym zasilaniu na 
przemiennik częstotliwości 

Instrukcja obsługiInstrukcja obsługiInstrukcja obsługiInstrukcja obsługi    

Przemienniki częstotliwości 

E-1000 / E-2000 Micro Drive 
(0,25kW ÷ 800kW) 

Wersja instrukcji 005/2011 
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Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! 

Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma  

HF Inverter Polska. 

  Celem poniŜszej instrukcji obsługi jest dostarczenie uŜytkownikowi 

wskazówek, ostrzeŜeń i wytycznych odnośnie instalacji, uruchamiania, 

ustawiania lub zmiany parametrów oraz wykrywania i diagnozowania 

nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić podczas pracy z przemiennikami 

częstotliwości serii E-1000/2000 Micro Drive. Prosimy dokładnie przeczytać 

instrukcję obsługi przed instalacją i rozpoczęciem pracy z przemiennikami 

częstotliwości. Zawsze aktualną instrukcję obsługi moŜna pobrać z naszej 

strony internetowej www.hfinverter.pl. 

Pojęcia przemiennik(i) częstotliwości, przemiennik(i) i falownik(i) są 

stosowane w tej instrukcji obsługi zamiennie i oznaczają te same urządzenie. 

Oznaczenia E-1000/2000 Micro Drive lub E-1000/2000 MD i E-

1000/2000 są stosowane w tej instrukcji obsługi zamiennie i oznaczają to 

same urządzenie. 

Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji instrukcji:     

• Zmieniono sposób parametryzacji regulatora PID 

• Dodano nowe uwagi dotyczące uŜytkowania falownika 

• Wprowadzono nowe kody poprawiające funkcjonalność urządzenia 

 Symbole uŜyte w instrukcji obsługi: 

ZAGROśENIE!ZAGROśENIE!ZAGROśENIE!ZAGROśENIE!    

Niewłaściwa instalacja lub uŜytkowanie przemiennika 

częstotliwości E-1000/E-2000 moŜe spowodować zagroŜenie 

Ŝycia, zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie 

urządzenia. 

     OSTRZEśENIE!OSTRZEśENIE!OSTRZEśENIE!OSTRZEśENIE!    

Niewłaściwa instalacja lub uŜytkowanie przemiennika moŜe 

spowodować zagroŜenie Ŝycia, zdrowia ludzkiego lub 

nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. 

            UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!    

Niewłaściwe uŜytkowanie moŜe spowodować nieodwracalne 

uszkodzenie urządzenia. 

               WAśNE!WAśNE!WAśNE!WAśNE!    

    Wskazówki dotyczące poprawnego uŜytkowania urządzenia. 

    Pomocne informacje dotyczące urządzenia. 
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 OSTRZEśENIE! 

• Przemienniki częstotliwości spełniają wymogi dyrektyw: dotyczących niskiego napięcia 

73/23/EEC, 93/68/EEC, dotyczących zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC. 

• W przemiennikach zastosowano zharmonizowane normy szeregu 

     EN61800-5-1:2003. 

• Przemienniki częstotliwości oferowane przez firmę HF Inverter jak i produkty EURA Drive 

Electric Co.Ltd. stanowią produkty o ograniczonej dostępności zgodnie z EN61800-

3:2004. 

• Uziemienie ochronne przemiennika częstotliwości i zastosowanie wyłączników 

róŜnicowoprądowych powinno być zawsze zgodne z przepisami i normami krajowymi i 

lokalnymi. 

• Maksymalna długość przewodu silnikowego, nieekranowanego/niezbrojonego 

zainstalowanego bez spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

nie powinna przekraczać 15m. Przewody mogą być dłuŜsze, ale pod warunkiem 

zastosowania dławików silnikowych lub filtrów sinusoidalnych. 

• Przed pracą układu napędowego naleŜy wykonać czynności związane z autotuningiem 

silnika elektrycznego zasilanego poprzez przemiennik częstotliwości. 
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1. Zasady bezpiecznej pracy. 
1.1 OstrzeŜenia i zagroŜenia 

 

 

ZAGROśENIE! 

• Przemiennika nie wolno instalować w środowisku łatwopalnym i/lub 

wybuchowym, gdyŜ moŜe stać się przyczyną poŜaru i/lub eksplozji. 

• Instalacji, obsługi, konserwacji i napraw urządzenia moŜe dokonywać wyłącznie 

odpowiednio przeszkolony i posiadający wymagane uprawnienia personel. 

• Zacisk ochronny przemiennika PE powinien być podłączony do ziemi (impedancja 

uziemienia nie większa niŜ 4 Ω  

• Poszczególne urządzenia nie mogą być połączonego szeregowo przewodem 

ochronnym. 

• Zabrania się łączenia zacisków CM, GND, AGND do wewnętrznych układów 

zasilających i/lub do zacisku N przemiennika oraz zacisku zerowego sieci 

zasilającej. 

• Przed włączeniem przemiennika naleŜy upewnić się, Ŝe został on prawidłowo 

zainstalowany i została załoŜona zaślepka zakrywająca listwy połączeniowe 

urządzenia. 

•  Zabrania się dotykania zacisków napięciowych włączonego do sieci 

przemiennika. 

• W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian podłączeń lub konserwacji, 

napraw przemiennika, naleŜy bezwzględnie odłączyć zasilanie. 

• Zabrania się dokonywania w/w czynności oraz dotykania wewnętrznych 

obwodów i komponentów w czasie krótszym niŜ 15 minut od chwili wyłączenia 

zasilania przemiennika lub do czasu obniŜenia napięcia wewnętrznej szyny DC 

do poziomu 24V. 

• Przemiennik magazynowany dłuŜej niŜ 3 miesiące lub przemiennik naraŜony na 

zawilgocenie przed podłączeniem do sieci powinien zostać osuszony, a 

następnie podłączony do sieci i uruchomiony bez obciąŜenia przynajmniej na 12 

godzin. Niezachowanie tej procedury grozi uszkodzeniem przemiennika. 

ZagroŜeniem w tym przypadku jest zawilgocenie układów elektroniki które moŜe 

doprowadzić do zwarć, a tym samym uszkodzeń. Ta sama procedura obowiązuje 

układy zamontowane, które maja przerwę w pracy. W sytuacjach naraŜenie na 

zawilgocenie zaleca się wręcz zdemontowanie przemiennika i magazynowanie w 

suchym pomieszczeniu, lub stosowanie grzałek ogrzewających wnętrze szafy 

sterowniczej. 
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OSTRZEśENIE! 

• Prosimy o przeczytanie poniŜszej instrukcji obsługi przed podjęciem 

jakichkolwiek prac z przemiennikiem. 

• Przed instalacją naleŜy upewnić się, Ŝe sieć zasilająca jest właściwa dla danego 

typu przemiennika. 

• NaleŜy wystrzegać się przedostania do wnętrza przemiennika jakichkolwiek 

przedmiotów. 

• Nie naleŜy instalować w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych. 

• Nie naleŜy zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. 

• Nie naleŜy podłączać fazowych przewodów sieciowych do zacisków U, V, W lub 

PE, P, B, - (N). 

• Nie naleŜy podłączać rezystora hamującego do zacisku – (N), a wyłącznie do 

zacisków P i B 

• Bezwzględnie nie wolno restartować układu, kiedy wirnik silnika jest w ruchu 

(wyjątek stanowi przypadek aktywowanej funkcji lotnego startu lub 

wyhamowanie silnika przed startem)! 

• Do prawidłowej pracy układu napędowego, konieczne jest wykonanie 

autotuningu silnika elektrycznego zasilanego poprzez przemiennik 

częstotliwości. 

• Zdejmowanie obudowy w przemienniku moŜe być dokonywane po całkowitym 

rozładowaniu kondensatorów w układzie pośredniczącym i po upływie okresu 

gwarancyjnego. 

Ingerencja w przemiennik w okresie gwarancyjnym jest zabroniona. 

Dodatkowo wymaga się, aby ponowne załączanie zasilania następowało po 

rozładowaniu kondensatorów, czyli w chwili, kiedy wyświetlacz zgaśnie. 

• rozłączanie/załączanie po stronie wtórnej przemiennika podczas pracy jest 

zabronione, 

• dla przemienników powyŜej 37kW zaleca się stosowanie dławików od strony 

zasilania (dławików AC) lub dławików w układzie pośredniczącym (dławiki 

DC), 

• układ chłodzenia przemiennika naleŜy regularnie czyścić 

• naleŜy regularnie sprawdzać stan izolacji okablowania jak równieŜ stan 

połączeń śrubowych (dokręcanie śrub) i samych zacisków (korozja), 
• Przemiennik nie powinien być instalowany w środowisku naraŜającym go na 

silne wibracje, korozję, pył, wysoką temperaturę lub zawilgocenie. 

• NaleŜy regularnie sprawdzać stan połączenia wejść i wyjść przemiennika. 

• Przed podłączeniem i uruchomieniem naleŜy sprawdzić rezystancję izolacji 

uzwojeń silnika. 
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• W celu uniknięcia zakłóceń, przewody sterujące naleŜy odseparować od 

przewodów mocowych. 

• JeŜeli silnik dłuŜszy czas będzie pracował na niskich obrotach (mniej niŜ35 ÷ 

30Hz), naleŜy zastosować dodatkowe chłodzenie silnika. Podane częstotliwości 

nie dają pewności nie przegrzania układu, dlatego kaŜdy układ naleŜy 

rozpatrywać indywidualnie. Dla układów z przemiennikiem częstotliwości zaleca 

się stosowanie silników z termokontaktem zamontowanym w uzwojeniach, który 

naleŜy skojarzyć z przemiennikiem. 

• W celu uniknięcia przeciąŜeń prądowych podczas hamowania silnika, naleŜy 

zastosować rezystor lub moduł hamujący. 

• Nie wolno instalować styczników, układów zmiany kierunku i rozłączników 

pomiędzy wyjściem przemiennika a silnikiem, (w szczególnych przypadkach 

moŜna instalować wyłączniki serwisowe, ale zabezpieczając i pamiętając, Ŝe 

przemiennik nie moŜe być uruchomiony przed załączeniem wyłącznika 

serwisowego). 

Przemiennik z silnikiem powinien mieć trwałe połączenie! 

• Przemienniki serii E-1000 i E-2000 posiadają stopień ochrony IP20 

• Systematycznie, w zaleŜności od warunków pracy, naleŜy wyczyścić z kurzu, 

zanieczyszczeń itp. wnętrze przemiennika – zapewni to długą i bezawaryjną 

pracę. 

• Przemienniki częstotliwości E-1000 i E-2000 są przeznaczone do zabudowy w 

szafach sterowniczych, elektrycznych urządzeniach lub maszynach. 

• Nie są to urządzenia przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie 

domowym, lecz jako elementy przeznaczone do eksploatacji w warunkach 

przemysłowych lub profesjonalnych zgodnie z normą EN61000-3-2. 

• W przypadku zabudowania przemiennika częstotliwości w maszynie, nie wolno 

maszyny uruchomić, dopóki nie zostanie stwierdzona zgodność maszyny z 

dyrektywami UE98/37/EG (dyrektywy maszynowe), 89/336/EWG (dyrektywa 

kompatybilności elektromagnetycznej) oraz normy EN60204. 

• Przewód silnikowy powinien być moŜliwie jak najkrótszy, aby zredukować 

poziom zakłóceń i prądy upływnościowe. 

• Aby spełnić wymogi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), naleŜy 

korzystać z ekranowanego/zbrojonego przewodu silnikowego. 
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1.2 Wymiana elementów zuŜywających się: 
• zwykle Ŝywotność wentylatora chłodzącego wynosi 2-3 lata. Uszkodzeniom 

mogą ulegać łoŜyska wentylatorów lub ich łopatki, co objawia się zbyt duŜym 

hałasem lub wibracjami podczas rozruchu. śywotność jest uzaleŜniona od 

warunków pracy. Wymiany powinno się dokonywać na podstawie czasu pracy lub 

obserwacji układu. Wentylator chłodzący nie podlega gwarancji! 

• Zwykle Ŝywotność kondensatorów elektrolitycznych wynosi 4-5lat. Starzenie jest 

uzaleŜnione od stabilności zasilania, temperatury otoczenia, zbyt częstych 

przeciąŜeń prądowych i napięciowych. Objawami uszkodzenia kondensatorów 

jest wypływający elektrolit, wybrzuszenia obudowy lub bezpiecznika 

kondensatora, uszkodzenia rezystorów zabezpieczających kondensatory, zbyt 

mały stopień naładowania kondensatorów. Wymiany powinno się dokonywać na 

podstawie czasu pracy lub obserwacji układu. 

 

1.3 Przechowywanie: 

• w oryginalnym opadaniu 

• w suchym miejscu 

• przemiennik niepodłączony do sieci przez więcej niŜ 3 miesiące naleŜy 

podłączyć do sieci bez obciąŜenia przynajmniej na 12 godzin. 

• układ zawilgocony naleŜy przed podłączenie osuszyć i podłączyć jak wyŜej 

 

1.4 Codzienna konserwacja: 

• wilgotność, kurz, temperatura zmniejszają Ŝywotność układu, więc naleŜy takie 

zjawiska eliminować, 

• naleŜy sprawdzać dźwięk pracy silnika 

• naleŜy sprawdzać wibracje silnika podczas pracy 

Odpowiednia czystość, konserwacja i dbałość zapewni długą i bezawaryjną prace 

układu. Bardzo waŜnym elementem jest równieŜ odpowiednia parametryzacja 

układu (kody z grupy 800), nie tylko przed pierwszym uruchomieniem, ale równieŜ 

okresowa parametryzacja (parametry zmieniają się na skutek starzenia, zuŜycia, itp. 

silnika). Źle wykonana grozi uszkodzeniem napędu lub nieprawidłową pracą silnika. 

W tym celu naleŜy zwrócić uwagę na dźwięk, jaki wydaje silnik, równomierność jego 

pracy i sprawdzić pobierany prąd zarówno w stanie jałowym jak i obciąŜenia. Nasz 

wysoko zaawansowany napęd opiera swoją pracę na algorytmie matematycznym, dla 

tego tak waŜne jest właściwe wpisanie parametrów silnika i jego podłączenie. Dzięki 

temu wzrasta kultura pracy samego silnika oraz znacząco poprawia się sprawność 

napędu. Jest to jeden z naszych wyróŜników względem konkurencji. 
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2. Produkty 

2.1 Oznaczenie modeli. 

Przykład oznaczenia modelu – przemiennik częstotliwości z zasilaniem 

jednofazowym o mocy 0,75kW serii E1000. 

 

 
UWAGA: Przemienniki do 15kW mogą posiadać komunikacje typu F1. 

 

 

Tabliczka znamionowa przemiennika częstotliwości serii E-1000 Micro Drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład wypełnienia tabliczki 

przemiennika o mocy znamionowej 

0,75kW, zasilaniu jednofazowym 

230V 50/60Hz, o znamionowym 

prądzie wyjściowym 4,5A i 

częstotliwości wyjściowej od 0,0 do 
650Hz. 
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2.2 Typy przemienników. 
Typy przemienników serii E-1000 / E2000 Micro Driver 

TYP Moc 
kW 

Prąd 
wyjściowy 

A 
Kod 

obudowy 
System 

chłodzenia 
Waga 

kg 
Zasilanie i 
obudowa 

E1000/2000-0002S2 0.2 1.5 E1 własne 1.36 
E1000/2000-0004S2 0.4 2.5 E1 wymuszone 1.4 
E1000/2000-0007S2 0.75 4.5 E1 wymuszone 1.43 
E1000/2000-0011S2 1.1 5 E2 wymuszone 2.0 
E1000/2000-0015S2 1.5 7 E2 wymuszone 2.0 
E1000/2000-0022S2 2.2 10 E3 wymuszone 2.28 

1
-fazo

w
e 

zasilan
ie 

o
b
u
d
o
w

a 
p
lastik

o
w

a 

E1000/2000-0007T3 0.75 2 E2 wymuszone 2.0 
E1000/2000-0015T3 1.5 4 E2 wymuszone 2.0 
E1000/2000-0022T3 2.2 6.5 E2 wymuszone 2.0 
E1000/2000-0030T3 3.0 7 E4 wymuszone 3.02 
E1000/2000-0037T3 3.7 8 E4 wymuszone 3.02 
E1000/2000-0040T3 4.0 9 E4 wymuszone 3.02 
E1000/2000-0055T3 5.5 12 E5 wymuszone 4.2 
E1000/2000-0075T3 7.5 17 E5 wymuszone 4.4 
E1000/2000-0110T3 11 23 E6 wymuszone 8.0 
E1000/2000-0150T3 15 32 E6 wymuszone 8.2 

3
-
faz

o
w

e z
asilan

ie 
o
b
u
d
o
w

a p
lastik

o
w

a 

E1000/2000-0185T3 18.5 38 C3 wymuszone 19 
E1000/2000-0220T3 22 44 C3 wymuszone 20 
E1000/2000-0300T3 30 60 C3 wymuszone 22.5 

E1000/2000-0370T3 37 75 C5 wymuszone 37.6 
E1000/2000-0450T3 45 90 C5 wymuszone 38.6 
E1000/2000-0550T3 55 110 C5 wymuszone 41.5 

E1000/2000-0750T3 75 150 C6 wymuszone 55 
E1000/2000-0900T3 90 180 C6 wymuszone 56 
E1000/2000-1100T3 110 220 C7 wymuszone 87 

E1000/2000-1320T3 132 265 C8 wymuszone 120 
E1000/2000-1600T3 160 320 C8 wymuszone 123 
E1000/2000-1800T3 180 360 C9 wymuszone 125 

E1000/2000-2000T3 200 400 CA wymuszone 180 
E1000/2000-2200T3 220 440 CA wymuszone 185 

E1000-2500T3 250 480 CB wymuszone 220 

E1000-2800T3 280 530 CB wymuszone 225 
E1000-3150T3 315 580 CB wymuszone 230 
E1000-3550T3 355 640 CB wymuszone 233 

3
-
faz

o
w

e z
asilan

ie 

o
b
u
d
o
w

a m
etalo

w
a w

isz
ąca 

w
yk

o
n
an

ie b
ez

 filtra 

E1000/2000-1100T3D 110 220 D0 wymuszone 160 
E1000/2000-1320T3D 132 265 D1 wymuszone 200 
E1000/2000-1600T3D 160 320 D1 wymuszone 202 

E1000/2000-1800T3D 180 360 D1 wymuszone 205 
E1000/2000-2000T3D 200 400 D2 wymuszone 275 
E1000/2000-2200T3D 220 440 D2 wymuszone 280 

E1000-2500T3D 250 480 D3 wymuszone 350 
E1000-2800T3D 280 530 D3 wymuszone 380 
E1000-3150T3D 315 580 D3 wymuszone 385 

E1000-3550T3D 355 640 D3 wymuszone 445 
E1000-4000T3D 400 690 D4 wymuszone 535 
E1000-4500T3D 450 770 D5 wymuszone 670 

3
-
faz

o
w

e z
asilan

ie 

o
b
u
d
o
w

a m
etalo

w
a sto

jąca 

w
yk

o
n
an

ie b
ez

 filtra 
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E1000-5000T3D 500 860 D5 wymuszone 675 
E1000-5600T3D 560 950 D5 wymuszone 700 
E1000-6300T3D 630 1100 D5 wymuszone 700 

E1000-7100T3D 710 1300 D5 wymuszone 710 
E1000-8000T3D 800 1500 D5 wymuszone 710 

E1000/2000-0185T3R 18,5 38 E7 wymuszone 24,5 

E1000/2000-0220T3R 22 44 E7 wymuszone 25,5 
E1000/2000-0300T3R 30 60 E7 wymuszone 28 
E1000/2000-0370T3R 37 75 E8 wymuszone 48 

E1000/2000-0450T3R 45 90 E8 wymuszone 49 
E1000/2000-0550T3R 55 110 E8 wymuszone 52 
E1000/2000-0750T3R 75 150 E9 wymuszone 66,5 

E1000/2000-0900T3R 90 180 E9 wymuszone 67,5 

3
-
faz

o
w

e z
asilan

ie 

o
b
u
d
o
w

a m
etalo

w
a 

w
isz

ąca 

w
yk

o
n
an

ie z
 filtrem

 

 

 

 

2.3 Wymiary 

 
Kod 

obudowy 
Wymiary zewnętrzne 

(A×B/B1×H) 
Wymiary montażowe 

(W×L) 
Śruby 

montażowe 
Uwagi 

E1 80×135(142)×138 70×128 

E2 106×150(157)×180 94×170 

E3 106×170(177)×180 94×170 

M4 

E4 138×152(159)×235 126×225 

E5 156×170(177)×265 146×255 

E6 205×196(202)×340 194×330 

M5 

Obudowa z 
tworzywa, 
zawieszana 

E7 271×235×637 235×613 M6 

E8 360×265×901 320×876 M8 

E9 420×300×978 370×948 M10 

C3 265×235×435 235×412 M6 

C5 360×265×555 320×530 M8 

C6 410×300×630 370×600 M10 

C7 516×326×760 360×735 

C8 560×326×1000 390×970 
M12 

C9 400×385×1300 280×1272 

CA 535×380×1330 470×1300 

CB 600×380×1580 545×1550 

M10 

Obudowa 
metalowa, 
zawieszana 

D0 580×500×1410 410×300 

D1 600×500×1650 400×300 

D2 660×500×1850 450×300 

D3 800×600×1950 520×340 

D4 1000×550×2000 800×350 

D5 1200×600×2200 986×400 

M16 
Obudowa 

metalowa, stojąca 
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  Obudowa plastikowa 
 

Obudowa metalowa wisząca 
 

Obudowa metalowa stojąca 
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2.4 Budowa przemienników. 
 

Przemienniki serii E-1000/E-2000 dostępne są w obudowach plastikowych do mocy 

15kW a od mocy 18,5kW do 800kW w obudowie metalowej. Obudowy z tworzywa 

(poliwęglan) są estetyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne.  

 

 
 

Obudowa metalowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W falownikach serii E-1000/E-2000 od mocy 18,5kW panel operatorski jest 

wyjmowany i istnieje moŜliwość montaŜu go na elewacji szafy sterowniczej, poniŜej 

tej mocy klawiatura stanowi integralną część falownika i nie ma moŜliwości montaŜu 

jej na elewacji szafy sterowniczej. MoŜna jednak dokupić klawiaturę zewnętrzną, 

która za pomocą łącza RS485 pozwoli na sterowanie falownika np. z elewacji szafy. 

Klawiatura i przemienniki dla tych mocy posiadają gniazdo RJ-9. Klawiatury 

przemienników o mocy od 18,5kW posiadają gniazda RJ45. 

 

 

 

1 – panel operatorski 

2 – płyta czołowa 

3 – otwory wentylacyjne 

4 – obudowa 

5 – otwory montaŜowe 

6 – śruba montaŜowa 

7 – tabliczka znamionowa 

8 – zaciski zasilające 

9 – zaciski sterujące 

10 - przepust kablowy 
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2.5 Parametry techniczne przemiennika częstotliwości E-1000 
Parametr Opis 

Napięcie  trójfazowe ~ 400V±15% lub jednofazowe ~ 230V±15% 
Wejście 

Częstotliwość 50/60Hz±5% 
Napięcie  trójfazowe 0~400V; trójfazowe 0~230V 

Częstotliwości 0.5÷650.0Hz (rozdzielczość częstotliwości 0.01Hz) 
Wyjście 

Zdolność 
przeciąŜenia 

150% prądu znamionowego w czasie 60s 

Rozdzielczość 
zadawania 

częstotliwości 

- zadawanie cyfrowe: 0.01Hz, 
- zadawanie analogowe: max. częstotliwość×0.1% 

Rodzaj sterowania sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) 

Sterowanie U/f 
charakterystyka liniowa krzywej U/f, charakterystyka 
kwadratowa U/f, charakterystyka dowolnie zdefiniowana 

Wzmocnienie 
momentu 

- ręczne wzmocnienie w zakresie 16 krzywych, auto 
wzmocnienie 

Częstotliwość 
nośna 

0,8kHz~10kHz (wybierana losowo lub ustawiana na stałe F159) 

Rodzaj startu Bezpośredni, lotny start (obracającego się silnika) 
Regulator PID wbudowany regulator PID 

Hamowanie 
Hamowanie prądem stałym dla częstotliwości 0,2 ~ 5Hz i czasu 
0 ~ 10s 

Automatyczna 
regulacja napięcia 

AVR 

W przypadku zmian napięcia zasilającego układ będzie 
stabilizował napięcie wyjściowe 

Praca 
wielobiegowa i 
automatyczna 

MoŜliwość ustawienia do 15 stałych prędkości na wejściach 
cyfrowych, lub moŜliwość pracy automatycznej do 8 kroków. 

Parametry 
pracy 

Ustawianie 
prędkości 

nadrzędnych 
(JOG) 

Istnieje moŜliwość zdefiniowania stałej prędkości, która będzie 
miara najwyŜszy status. W tym zakresie ustawiamy równieŜ czas 
przyspieszania i zwalniania. 

Zadawanie 
częstotliwości 

• przyciskami na panelu “▲/▼” , 
• sygnałem analogowym napięciowym lub prądowym, 
• poprzez łącze komunikacyjne RS485, 
• z zacisków „UP” i „DOWN” 
• sygnałem mieszanym  

Sterowanie 

Start/Stop 
panelem operatorskim, łączem komunikacyjnym RS485, listwą 
zaciskową 

Funkcja 
ochronne 

• zanik fazy napięcia zasilającego (od 5,5kW) 
• przekroczenie napięcia, przekroczenie prądu, 
• przeciąŜenie przemiennika częstotliwości, 
• przeciąŜenie silnika, 
• problem z pomiarem prądu, problem z urządzeniem peryferyjnym, 
• złe hasło uŜytkownika – ingerencja z zewnątrz, 
• kontrola braku fazy na wyjściu  
• przekroczenie napięcia na szynie DC 
• blokada prądu 
• przegrzanie przemiennika, 
• zbyt niskie napięcie zasilające 
• kontrola wejścia analogowego, kontrola sygnału ciśnienia 
• zewnętrzne zakłócenia 
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Parametr Opis 

Wyświetlacz 

wyświetlacz 4xLED, wskazujący bieŜący status przemiennika: 
• częstotliwość pracy, 
• prędkość obrotowa lub linowa, 
• prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, 
• kod błędu, funkcji i wartość funkcji 
• temperaturę 

Środowisko pracy 
wolne od bezpośredniego nasłonecznienia, gazów Ŝrących i 
palnych, kurzu, pyłu, wilgoci, pary, soli itp. 

Temperatura -10℃÷+50℃ 
Wilgotność mniej niŜ 90% (bez skraplania) 
Wibracje poniŜej 0.5g (przyśpieszenie) 

Warunki pracy 

Wysokość pracy n.p.m. poniŜej 1000 metrów nad poziomem morza 
Obudowa IP20 wg normy PN-EN60529:2003 

Opcje 
dodatkowe 

Wbudowany filtr EMC, wbudowany moduł hamujący, komunikacja ModBus – patrz 
strona z oznaczeniami modeli. 

Zakres silników 0,25kW~800kW 

 

2.6 Parametry techniczne przemiennika częstotliwości E-2000 
Parametr Opis 

Napięcie  trójfazowe ~ 400V±15% lub jednofazowe ~ 230V±15% 
Wejście 

Częstotliwość 50/60Hz±5% 
Napięcie  trójfazowe 0~400V; trójfazowe 0~230V 

Częstotliwości 
0.0÷650.0Hz (rozdzielczość częstotliwości 0.01Hz) / dla 
sterowania SVC (wektorowego) 0,5÷150Hz. Wyjście 

Zdolność 
przeciąŜenia 

150% prądu znamionowego w czasie 60s 

Rozdzielczość 
zadawania 

częstotliwości 

- zadawanie cyfrowe: 0.01Hz, 
- zadawanie analogowe: max. częstotliwość×0.1% 

Rodzaj sterowania 
sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency), 
sterowanie wektorowe SVC w otwartej pętli 

Sterowanie U/f 
charakterystyka liniowa krzywej U/f, charakterystyka 
kwadratowa U/f, charakterystyka dowolnie zdefiniowana 

Moment 
początkowy 

150% momentu przy 0,5Hz 

Zakres kontroli 
prędkości 

1:100 dla SVC 

Dokładność 
kontroli prędkości 

±0,5% dla SVC 

Dokładność 
kontroli momentu 

±5% dla SVC 

Wzmocnienie 
momentu 

- ręczne wzmocnienie w zakresie 16 krzywych, auto 
wzmocnienie 

Częstotliwość 
nośna 

0,8kHz~10kHz (wybierana losowo lub ustawiana na stałe F159) 

Rodzaj startu Bezpośredni, lotny start (obracającego się silnika) 
Regulator PID wbudowany regulator PID 

Parametry 
pracy 

Hamowanie 
Hamowanie prądem stałym dla częstotliwości 0,2 ~ 5Hz i czasu 
0 ~ 10s 
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Parametr Opis 
Automatyczna 

regulacja napięcia 
AVR 

W przypadku zmian napięcia zasilającego układ będzie 
stabilizował napięcie wyjściowe 

Praca 
wielobiegowa i 
automatyczna 

MoŜliwość ustawienia do 15 stałych prędkości na wejściach 
cyfrowych, lub moŜliwość pracy automatycznej do 8 kroków.  

Ustawianie 
prędkości 

nadrzędnych 
(JOG) 

Istnieje moŜliwość zdefiniowania stałej prędkości, która będzie 
miara najwyŜszy status. W tym zakresie ustawiamy równieŜ czas 
przyspieszania i zwalniania. 

Zadawanie 
częstotliwości 

• przyciskami na panelu “▲/▼” , 
• sygnałem analogowym napięciowym lub prądowym, 
• poprzez łącze komunikacyjne RS485, 
• z zacisków „UP” i „DOWN” 
• sygnałem mieszanym  

Sterowanie 

Start/Stop 
panelem operatorskim, łączem komunikacyjnym RS485, listwą 
zaciskową 

Funkcja 
ochronne 

• zanik fazy napięcia zasilającego (od 5,5kW) 
• przekroczenie napięcia, przekroczenie prądu, 
• przeciąŜenie przemiennika częstotliwości, 
• przeciąŜenie silnika, 
• problem z pomiarem prądu, problem z urządzeniem peryferyjnym, 
• złe hasło uŜytkownika – ingerencja z zewnątrz, 
• kontrola braku fazy na wyjściu  
• przekroczenie napięcia na szynie DC 
• blokada prądu 
• przegrzanie przemiennika, 
• zbyt niskie napięcie zasilające 
• kontrola wejścia analogowego, kontrola sygnału ciśnienia 
• zewnętrzne zakłócenia 

Wyświetlacz 

wyświetlacz 4xLED, wskazujący bieŜący status przemiennika: 
• częstotliwość pracy, 
• prędkość obrotowa lub linowa, 
• prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, 
• kod błędu, funkcji i wartość funkcji 
• temperaturę 

Środowisko pracy 
wolne od bezpośredniego nasłonecznienia, gazów Ŝrących i 
palnych, kurzu, pyłu, wilgoci, pary, soli itp. 

Temperatura -10℃÷+50℃ 
Wilgotność mniej niŜ 90% (bez skraplania) 
Wibracje poniŜej 0.5g (przyśpieszenie) 

Warunki pracy 

Wysokość pracy n.p.m. poniŜej 1000 metrów nad poziomem morza 
Obudowa IP20 wg normy PN-EN60529:2003 

Opcje 
dodatkowe 

Wbudowany filtr EMC, wbudowany moduł hamujący, komunikacja ModBus – patrz 
strona 9 niniejszej instrukcji obsługi. 

Zakres silników 0,25kW~220kW 
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3. Instalacja i podłączenie. 

3.1 Instalacja. 

3.1.1 Wytyczne instalacji. 

Dla optymalnego odprowadzania ciepła, przemiennik 

częstotliwości powinien zostać zainstalowany w pozycji 

pionowej. 

Minimalne odległości, które powinny być zachowane podczas 

montaŜu falownika w szafie sterowniczej. 

Moc przemiennika Odległości 

wisząca <22kW A≥150mm B≥50mm 

wisząca >22kW A≥200mm B≥75mm 

szafa 110~800kW A≥200mm B≥75mm 

 

MontaŜ kratki wentylacyjnej i wentylatora w szafie sterowniczej 
1 – falownik 

2 – wentylator 

3 – kratka wentylacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MontaŜ kilku falowników w jednej szafie sterowniczej 

                  
   

 

MontaŜ prawidłowy MontaŜ nieprawidłowy 

MontaŜ prawidłowy MontaŜ nieprawidłowy 
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MontaŜ w wielu rzędach 

 

 
MontaŜ wielu przemienników w jednej szafie wymaga odpowiedniego chłodzenia, 

montaŜu naprzemiennego przemienników, oraz zachowania odpowiednich 

odległości tak, aby nie naraŜać układów na przegrzanie. 

 

3.1.2 Otoczenie (środowisko pracy). 

• Wolne od wilgoci, kapiącej wody, pary, kurzu i/lub oleistego kurzu, 

łatwopalnych i/lub wybuchowych gazów, lotnych cząstek metalu, 

środowisko pracy nie korozyjne, 

• Temperatura otoczenia w zakresie od -10℃ do +50℃, 

• Wilgotność względna: mniej niŜ 90% bez skraplania, 

• Otoczenie wolne od zakłóceń elektromagnetycznych, 

• Wibracje: mniej niŜ 0,5g (przyśpieszenie), 

• Zapewnić właściwą cyrkulację powietrza – wentylacja szafy. 

 

3.1.3 Uwagi dotyczące instalacji przemienników 

 

• JeŜeli stycznik lub wyłącznik musi być zainstalowany pomiędzy 

przemiennikiem a silnikiem to naleŜy załączanie i wyłączanie realizować w 

stanach beznapięciowych celem ochronny przemiennika przed 

uszkodzeniem.  Dodatkowo naleŜy aktywować kod F727 na 1 oraz FA26 na 3. 

O ile jest to moŜliwe wymaga się trwałego połączenia pomiędzy silnikiem a 

przemiennikiem. 

• Przy pierwszym podłączeniu lub po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzać stan 

izolacji silnika celem wyeliminowania zwarcia a tym samym uszkodzenia 

przemiennika. 

• Nie naleŜy instalować pomiędzy silnikiem, a przemiennikiem Ŝadnych 

kondensatorów lub warystorów, poniewaŜ napięcie wyjściowe ma kształt fali 



 
ver.05/2011 

 

- 21 - 

tętniącej w wyniku takiego podłączenia dojdzie to wystąpienia błędu 

lub uszkodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaz stosowania kondensatorów na wyjściu! 

 

• Dla układów instalowanych na wysokości powyŜej 1000m npm naleŜy 

uwzględnić pogarszające się moŜliwości chłodzenia układu, a tym samym 

malejąca wydajność układu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres pokazuje stopień obciąŜenia prądowego w funkcji wysokości. 

 

3.1.4 Podstawy eliminacji zakłóceń 

 

Zakłócenia wytwarzane przez przemienniki częstotliwości mogą powodować 

niewłaściwą pracę układów znajdujących się w pobliŜu. Stopień zakłóceń zaleŜy od 

układu napędowego, podatności urządzeń współpracujących, okablowania, budowy 

instalacji oraz jakości i sposobu podłączenia uziemień. 

 

 

 

 

 

E10 00E10 00E10 00E10 00 M
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3.1.4.1 MoŜliwe sposoby przenoszenia zakłóceń i metody ich eliminacji: 

•  Kategorie zakłóceń 

 
• Drogi przenoszenia zakłóceń 
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Drogi przenoszenia 

zakłóceń 
Sposoby ograniczania zakłóceń 

2 Gdy mamy problemy z urządzeniami współpracującymi w tej samej 

pętli z przemiennikiem na skutek prądów upływnościowych. Przyczyną 

moŜe być brak uziemienia układu. 

3 JeŜeli urządzenia współpracujące są zasilane z tego samego źródła AC 

co przemiennik. Zakłócenia mogą być wówczas przenoszone 

przewodami na inne urządzenia współpracujące. Aby takie zjawiska 

wyeliminować naleŜy: po stronie wejściowej przemiennika zainstalować 

filtr sieciowy, a poszczególne układy zasilać poprzez transformatory 

separujące lub zainstalować filtry ferrytowe w celu zapobiegania 

roznoszeniu się zakłóceń. 

1, 7, 8 JeŜeli przewody urządzeń pomiarowych, radiowych, czujników są 

zainstalowane w szafie wraz z przemiennikiem to istnieje duŜe 

prawdopodobieństwo zakłóceń. Aby temu zapobiegać naleŜy: 

1. Urządzenia i przewody powinny być jak najdalej od napędu. 

Przewody sygnałowe powinny być ekranowane, a sam ekran 

uziemiony. W przypadku wraŜliwych urządzeń na zakłócenia 

naleŜy przewody sygnałowe poprowadzić w metalowej rurze, i 

jak najdalej umieszczone od wejścia i wyjścia przemiennika. 

JeŜeli jest konieczność przejścia przewodów sygnałowych przez 

przewody zasilające naleŜy je poprowadzić pod kątem prostym. 

2. Zainstalować filtr sieciowy, oraz filtry ferrytowe na wejściach i 

wyjściach przemiennika celem tłumienia i emisji zakłóceń w 

przewodach zasilających. 

3. Kable silnikowe powinny być ekranowane, dodatkowo 

umieszczone w metalowej rurze (o grubości ścianek min 2mm) 

lub w rurze betonowej. Ekran naleŜy uziemić. 

4, 5, 6 Nie wolno prowadzić razem tras przewodów zasilających wraz z 

przewodami sygnałowymi, poniewaŜ mogą powstawać zakłócenia 

elektromagnetyczne i ESD (wyładowania elektromagnetyczne) 

wprowadzając zakłócenia w przewodach sygnałowych. Inne urządzenia 

współpracujące powinny w miarę moŜliwości znajdować się jak najdalej 

od napędu. Przewody sygnałowe powinny być ekranowane, a 

dodatkowo umieszczone w rurze metalowej i umieszczone jak najdalej 

od wejścia i wyjścia napędu. Przewody zasilające powinny teŜ być 

ekranowane, a na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych 

wpłynie dodatkowe umieszczenie w metalowej rurze. Odległości 

pomiędzy obudowami rur przewodów zasilających i sygnalizacyjnych 

powinny wynosić 20cm. 
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3.1.4.2 PołoŜenie przewodów 

 

Przewody sterujące (sygnałowe), przewody zasilające i przewody silnikowe 

powinny być ułoŜone oddzielnie, a odległości pomiędzy nimi dostatecznie duŜe 

szczególnie, kiedy są prowadzone równolegle a ich długość jest duŜa. JeŜeli 

przewody sygnałowe przechodzą przez przewody zasilające to ich przecięcie 

powinno być pod kątem prostym. 

 

 
 

Przewody sterujące powinny być ekranowane. 

Ekran powinien być podłączony do metalowej obudowy przemiennika poprzez 

zacisk ochronny. 
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3.1.4.3 Podłączenie uziemienia 

 
Indywidualne podłączenie (BARDZO DOBRE)   Zbiorowe podłączenie (DOBRE) 

 
 

Zbiorowe podłączenie (ZŁE) 

 
 

Uwaga: 

1. Aby zmniejszyć rezystancje uziemienia naleŜy stosować przewody płaskie, 

poniewaŜ dla duŜych częstotliwości impedancja przewodu płaskiego jest mniejsza 

od impedancji przewodu okrągłego o tej samej powierzchni CSA (zjawisko 

naskórkowości). 

2. JeŜeli uziemienia poszczególnych urządzeń są połączone ze sobą, to prądy 

upływnościowe mogą być źródłem zakłóceń dla całego systemu. W związku z tym 

naleŜy uziemienia urządzeń typu sprzęt audio, czujniki, PC itp. podłączyć do 

osobnego uziomu. 

3. Przewody uziemiające powinny być jak najdalej od przewodów sterujących typu 

I/O, a ich długość powinna być moŜliwie jak najkrótsza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ver.05/2011 

 

- 26 - 

3.1.4.4 Prądy upływnościowe 

Prąd upływnościowy moŜe przepływać przez wejście i wyjście przemiennika, 

kondensatory układu pośredniczącego i pojemność silnika. Wartość prądu upływu 

zaleŜy od pojemności rozproszonych i częstotliwości fali nośnej. Wartość prądu 

upływnościowego stanowi sumę prądu upływu do ziemi i prądów upływnościowych 

międzyfazowych. 

Prąd upływu do ziemi. 

Mówimy tutaj zarówno o upływie z samego przemiennika jak i urządzeń 

towarzyszących poprzez przewody uziemiające. Taka sytuacja moŜe spowodować 

fałszywe zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych i róŜnicowoprądowych. Im 

większa częstotliwość nośna przemiennika tym większy prąd upływu. 

Metody zmniejszenia upływu: 

• Zmniejszenie częstotliwości nośnej, ale wówczas wzrośnie hałas związany z 

pracą silnika, 

• Jak najkrótsze przewody silnikowe, 

• Zabezpieczenia przed prądami upływnościowymi (wyłączniki 

róŜnicowoprądowe i nadprądowe) powinny być dostosowane do współpracy z 

urządzeniami energoelektronicznymi (problem wyŜszych harmonicznych, 

duŜych częstotliwości i prądów upływnościowych).  

 

Uwarunkowania prawne co do stosowania zabezpieczeń róŜnicowoprądowych z 

przemiennikami nie są jasne, a zdania specjalistów są podzielone, dlatego ich 

stosowanie naleŜy rozwaŜać indywidualnie. 

 

Prądy upływnościowe międzyfazowe: 

Prądy upływnościowe układu pojemnościowego przemiennika mogą równieŜ 

spowodować fałszywe zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych i 

róŜnicowoprądowych szczególnie dla mocy mniejszych niŜ 7,5kW. Dla przewodu 

silnikowego dłuŜszego niŜ 50m prąd upływnościowy w stosunku do prądu 

znamionowego silnika moŜe stanowić znaczną wartość, co w sumie moŜe 

spowodować błędne zadziałanie zewnętrznego zabezpieczenia termicznego. 

Metody zmniejszenia upływu: 

• Zmniejszenie częstotliwości nośnej, ale wówczas wzrośnie hałas związany z 

pracą silnika, 

• Instalowanie dławików silnikowych 

W celu wiarygodnego określenia temperatury silnika zaleca się stosowanie silników z 

czujnikami temperatury (termokontakt) i przemiennika z odpowiednio 

skonfigurowanym zabezpieczeniem przeciąŜeniowym (elektroniczny przekaźnik 

termiczny) zamiast zabezpieczenia termicznego. 
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3.1.4.5 Instalacja elektryczna przemiennika 

 
Uwaga: 

• Przewód silnikowy powinien być uziemiony po stronie napędu. Przemiennik 

częstotliwości i silnik powinny być uziemione osobno. 

• Przewody sterujące i przewód silnikowy powinny być ekranowane. Ekran 

naleŜy uziemić celem wyeliminowania zakłóceń powodowanych wyŜszymi 

harmonicznymi. 

• NaleŜy zapewnić dobre połączenie pomiędzy płytą mocującą, a metalową 

obudową napędu. 
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3.1.4.6 Zastosowanie filtrów sieciowych. 
Filtry sieciowe naleŜy stosować w urządzeniach które emitują silne pole 

elektromagnetyczne EMI lub w urządzeniach wraŜliwych na działanie pola. 

Zastosowany filtr powinien być dwukierunkowy, dolnoprzepustowy, co oznacza, Ŝe 

prądy do 50Hz będą przepuszczane, a prądy wyŜszych częstotliwości będą 

tłumione. 

 

Funkcja filtra sieciowego: 

Filtry sieciowe eliminują zakłócenia emitowane i zmniejszają wraŜliwość na 

zakłócenia w standardzie EMC. Przy ich zastosowaniu moŜna teŜ zniwelować 

promieniowanie sprzętu. 

Najczęściej popełniane błędy przy podłączeniu filtra zasilającego: 

 

1. Zbyt długie przewody zasilające: 

Przemienniki z wbudowanym filtrem sieciowym powinny znajdować się jak najbliŜej 

źródła zasilania. 

 

2. Zbyt blisko poprowadzone przewody wejściowe i wyjściowe filtra. 

Przewody wejściowe i wyjściowe filtrów zewnętrznych powinny być skierowane w 

przeciwnych kierunkach, aby nie dochodziło do oddziaływania prądów składowej 

asymetrycznej między równoległymi przewodami (w wyniku tego moŜe dojść do 

pominięcia filtra). 

 

3. Złe uziemienie filtra: 

Obudowa filtra powinna być właściwie połączona z obudową przemiennika. Filtr 

powinien być wyposaŜony w osobny zacisk uziemiający. Jeśli korzystamy z jednego 

przewodu do podłączenia filtra to moŜe się okazać, Ŝe dla duŜych częstotliwości 

uziemienie nie będzie skuteczne. Wynika to z faktu, Ŝe wraz ze wzrostem 

częstotliwości rośnie impedancja. Dlatego przewód uziemiający powinien być 

prowadzony osobno, lub filtr powinien być zamontowany w tej samej obudowie co 

przemiennik (wbudowany). Styk pomiędzy płytą a obudową filtra powinien być jak 

najlepszy. 
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3.2 Podłączenie. 
 

OSTRZEśENIE! 

• Zaleca się, aby start falownika był zainicjowany poprzez wejście cyfrowe lub z 

klawiatury. 

• Nie montować stycznika po stronie pierwotnej i/lub wtórnej falownika. 

• Nie zatrzymywać silnika poprzez wyłączenie stycznika po stronie pierwotnej 

lub wtórnej falownika. 

 
• Nie naleŜy włączać kondensatorów przesuwających fazę ani ochronnika 

przeciw przepięciowego pomiędzy zaciskami wyjściowymi a silnikiem. 

• Do zacisku PE lub E (w zaleŜności od zastosowanych oznaczeń na listwie) 

podłączyć uziemienie 

• Do zacisku – (N) nie naleŜy podłączać przewodu neutralnego. Zacisk – (N) w 

przemienniku częstotliwości słuŜy wyłącznie do podłączenia modułu 

hamującego. 
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Schemat 1  

Standardowy układ połączeń przemiennika zasilanego jednofazowo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ver.05/2011 

 

- 31 - 

Schemat 2 

Standardowy układ połączeń przemiennika zasilanego trójfazowo 
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OSTRZEśENIE! 

1. W przemiennikach 1-fazowych zasilanie podłączać do zacisków L1 / L2 lub R 

/S. 

2. Przed podłączeniem sprawdzić na tabliczce wartość napięcia zasilającego. 

3. W przemiennikach do 15kW zdalny panel podłączamy przewodem 4-

Ŝyłowym (tzw. telefonicznym). Pamiętajmy, Ŝe jednocześnie nie moŜemy 

korzystać z panelu i komunikacji ModBus. 

4. W przemiennikach do 15kW port RS485 jest wbudowany po lewej stronie 

przemiennika. Wszystkie przemienniki są wyposaŜone w standardowy 

protokół komunikacyjny ModBus. Kolejność poszczególnych styków gniazda 

od góry (do 15kW): 5V, B-, A+, GND. 

5. Przemienniki powyŜej 15kW posiadają 8 wejść cyfrowych (wielofunkcyjnych 

OP1…OP3), a przemienniki do 15kW posiadają 6 wejść cyfrowych. 

6. Przekaźniki programowalne w przemiennikach do 15kW posiadają 

obciąŜalność prądową:10A/125V AC, 5A/250V AC, 5A/30V DC, powyŜej 

15kW: 12A/125V AC, 7A/250V AC, 7A/30V DC 

7. Układ sterowania jest galwanicznie oddzielony od obwodów siłowych; 

przewody sterujące naleŜy układać w oddzielnych kanałach w celu uniknięcia 

przypadkowego zwarcia. 

8. Przewody sterujące i siłowe powinny być ekranowane 

9. Rezystor lub moduł hamujący stosowane są opcjonalnie – szczegóły opisano 

w dodatku niniejszej instrukcji obsługi. 

10. Przemienniki częstotliwości 1-fazowe standardowo nie posiadają opcji 

modułu hamującego, 
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3.2.1 Zaciski wejść i wyjść listwy zasilającej, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaciski torów prądowych przy zasilaniu 3f 400V od 18,5kW 

UWAGA! 
Rysunki powyŜej są jedynie szkicami, rzeczywista kolejność złącz moŜe się róŜnić 

od tej przedstawionej powyŜej. NaleŜy zwrócić na to szczególną uwagę podczas 

podłączania przewodów. Na listwie zasilającej falowników zasilanych 3f oznaczenia 

R, S, T mogą być oznaczone jako L1, L2, L3 i jest to toŜsame. Na listwie zasilającej 

falowników zasilanych 1f oznaczenia L1, L2 mogą być oznaczone jako R, S i jest to 

toŜsame 

Uwagi dotyczące podłączenia przemiennika. 

• Zasilanie podłączyć do zacisków R-S lub L1-L2 (w zaleŜności od 

zastosowanych oznaczeń na listwie) dla falowników zasilanych jednofazowo, 

(dla mocy 1,5~2,2kW/1-faza w obudowie E2 znajdują się zaciski R-S-T lub 

L1-L2-L3, podłączenie odbywa się według zasady jak napisano wyŜej, czyli 

pod zaciski L1/R, L2/S, napięcie 230V AC). Pod zacisk L3/T nie podłączamy 

zasilania. 

• Zasilanie podłączyć do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zaleŜności od 

zastosowanych oznaczeń na listwie) dla falowników zasilanych trójfazowo, 

• Do zacisku PE lub E (w zaleŜności od zastosowanych oznaczeń na listwie) 

podłączyć przewód ochronny, 

• Zasilanie silnika podłączyć do zacisków U-V-W, silnik musi być uziemionysilnik musi być uziemionysilnik musi być uziemionysilnik musi być uziemiony,    

• Dla przemienników zasilanych jednofazowo lub trójfazowo z wbudowanym 

modułem hamującym podłączenie rezystora hamującego jest konieczne przy 

 

~230
V 

 
 

Zaciski torów prądowych przy zasilaniu 1f 230V dla mocy 0,2~0,75kW 

 

~400
V  

 
 

Zaciski torów prądowych przy zasilaniu 3f 400V /0,75~15kW, oraz 1x230V/ 
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duŜej dynamice pracy układu napędowego, kiedy występuje konieczność 

odprowadzenia nadwyŜki energii w postaci ciepła - naleŜy zastosować 

rezystor hamujący i podłączyć go do zacisków P-B – patrz schemat na stronie 

12 i 13. 

 

 

ZaciskZaciskZaciskZacisk    OznaczenieOznaczenieOznaczenieOznaczenie    PrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczenie    

R, S, T Zaciski trójfazowej sieci zasilającej 3x400V AC 

Zasilanie 
L1, L2, L3 

Przy zasilaniu jednofazowym 230V AC uŜyć zacisków L1 i L2; 

przy zasilaniu trójfazowym 3 x 230V AC, uŜyć zacisków L1, L2, 

L3 (Uwaga: nie podłączać zacisków L3 w przemiennikach 

zasilanych jednofazowo 230V AC, bez wbudowanego modułu 

hamującego) 

Wyjście  U, V, W Wyjściowe zaciski siłowe, do podłączenia silnika. 

Uziemienie 
PE (E) 

Zacisk uziemiający. 

P, B 

Zewnętrzny rezystor hamujący (Uwaga: zacisków P i B nie 

podłączać w przemiennikach bez wbudowanego modułu 

hamującego) 

P+, - (N) Wyjście szyny stałoprądowej DC 

P, -(N) 

Zewnętrzny moduł hamujący podłączyć do zacisku „P”: 

zaciskiem „P” lub zacisk „DC+”, zacisk – („N”) przemiennika 

połączyć z zaciskiem N lub „DC-„ modułu hamującego. 

Zacisk 

modułu / 

rezystora 

hamowania 

P, P+ Szyna DC, miejsce podłączenia dławika DC. 

Opis zacisków siłowychOpis zacisków siłowychOpis zacisków siłowychOpis zacisków siłowych 
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Przekrój przewodu 
Typ przemiennika częstotliwości Eura Drives 

S [mm2] 
E1000/E2000-0002S2 1.5 
E1000/E2000-0004S2  1.5 
E1000/E2000-0007S2  2.5 
E1000/E2000-0011S2  2.5 
E1000/E2000-0015S2  2.5 
E1000/E2000-0022S2  4.0 
E1000/E2000-0007T3 1.5 
E1000/E2000-0015T3 2.5 
E1000/E2000-0022T3 2.5 
E1000/E2000-0030T3 2.5 
E1000/E2000-0037T3 2.5 
E1000/E2000-0040T3 2.5 
E1000/E2000-0055T3 4.0 
E1000/E2000-0075T3 4.0 
E1000/E2000-0110T3 6.0 
E1000/E2000-0150T3 10 
E1000/E2000-0185T3 16 
E1000/E2000-0220T3 16 
E1000/E2000-0300T3 25 
E1000/E2000-0370T3 25 
E1000/E2000-0450T3 35 
E1000/E2000-0550T3 35 
E1000/E2000-0750T3 60 
E1000/E2000-0900T3 70 
E1000/E2000-1100T3 70 
E1000/E2000-1320T3 95 
E1000/E2000-1600T3 120 
E1000/E2000-1800T3 120 
E1000/E2000-2000T3 150 
E1000/E2000-2200T3 185 

E1000-2500T3 240 
E1000-2800T3 240 
E1000-3150T3 300 
E1000-3550T3 300 
E1000-4000T3 400 
E1000-4500T3 480 
E1000-5000T3 520 
E1000-5600T3 560 

E1000-6300T3 720 

E1000-710T3 780 

E1000-800T3 900 
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Tabela z zalecanymi przekrojami przewodu ochronnego. 

 

 

 

 

 

 
 

OSTRZEśENIE! 

• Zaciski siłowe naleŜy mocno dokręcać, tak, aby zlikwidować niebezpieczeństwo 

poluzowania śruby w zacisku. Nie stosować momentu większego niŜ 0,5Nm. 

• Zasilanie podłączyć do zacisków R-S lub L1-L2 (w zaleŜności od zastosowanych 

oznaczeń na listwie) dla falowników zasilanych jednofazowo  

• Zasilanie podłączyć do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zaleŜności od zastosowanych 

oznaczeń na listwie) dla falowników zasilanych trójfazowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia przekroju 

przewodu zasilającego S 

Minimalna powierzchnia przekroju 

przewodu ochronnego 

[mm2] [mm2] 

S ≤ 16 S 

16 < S ≤ 35 16 

35 < S S/2 
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3.2.3  Zalecane zabezpieczenia. 

Typ Moc Napięcie 
Prąd 

wyjściowy 
Bezpiecznik topikowy 

E1000/E2000-0002S2 0,25 230 1,5 M10A 

E1000/E2000-0004S2 0,40 230 2,5 M10A 

E1000/E2000-0007S2 0,75 230 4,5 M16A 

E1000/E2000-0011S2 1,10 230 5 M20A 

E1000/E2000-0015S2 1,50 230 7 M20A 

E1000/E2000-0022S2 2,20 230 10 M25A 

E1000/E2000-0007T3 0,75 400 2 M10A 

E1000/E2000-0015T3 1,50 400 4 M10A 

E1000/E2000-0022T3 2,20 400 6,5 M10A 

E1000/E2000-0037T3 3,70 400 8 M16A 

E1000/E2000-0040T3 4,00 400 9 M16A 

E1000/E2000-0055T3 5,50 400 12 M20A 

E1000/E2000-0075T3 7,50 400 17 M25A 

E1000/E2000-0110T3 11,0 400 23 M32A 

E1000/E2000-0150T3 15,0 400 32 M45A 

E1000/E2000-0185T3 18,5 400 38 M50A 

E1000/E2000-0220T3 22,0 400 44 M63A 

E1000/E2000-0300T3 30,0 400 60 M80A 

E1000/E2000-0370T3 37,0 400 75 M100A 

E1000/E2000-0450T3 45,0 400 90 M125A 

E1000/E2000-0550T3 55,0 400 110 M160A 

E1000/E2000-0750T3 75,0 400 150 M160A 

E1000/E2000-0900T3 90,0 400 180 M200A 

E1000/E2000-1100T3 110 400 220 M250A 

E1000/E2000-1320T3 132 400 265 M315A 

E1000/E2000-1600T3 160 400 320 M400A 

E1000/E2000-1800T3 180 400 360 M400A 

E1000/E2000-2000T3 200 400 400 M500A 

E1000/E2000-2200T3 220 400 440 M500A 

E1000-2500T3 250 400 480 M500A 

E1000-2800T3 280 400 530 M630A 

E1000-3150T3 315 400 580 M630A 

E1000-3550T3 355 400 640 M800A 

E1000-4000T3 400 400 690 M800A 

E1000-4500T3 450 400 770 M900A 

E1000-5000T3 500 400 860 M1000A 

E1000-5600T3 560 400 950 M1250A 

E1000-6300T3 630 400 1100 M1500A 
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E1000-7100T3 710 400 1300 M1600A 

E1000-8000T3 800 400 1500 M1800A 

 

3.2.4 Przełącznik kodujący SW1 

W pobliŜu zacisków sterujących falownika serii E1000/E2000 zasilanego 

napięciem jednofazowym jak i trójfazowym do mocy 15kW znajduje się 

czerwony przełącznik SW1, z dwoma switchami – patrz rysunek. 

Przełącznik kodujący przeznaczony jest do wyboru zakresu i rodzaju 

wejściowego sygnału analogowego kanału AI2. Gdy przełącznik 

kodujący jest w pozycji „dół” (jak ukazano to na rysunku) oznacza, Ŝe 

jest on w stanie „wyłączonym” - „OFF”, jeŜeli jest w pozycji „góra” 

oznacza to stan „włączony” – „ON”.  Przełącznik słuŜy do wyboru 

zakresu wejścia analogowego AI2 na sygnał napięciowy (0~5V/0~10V) lub prądowy. 

Aktywny kanał analogowy wybieramy w kodzie F203. JeŜeli w kodzie F203 byłby 

wybrany kanał analogowy AI2 (F203 – 2) to dla przedstawionego rysunku zakres 

wejścia analogowego mamy ustawiony na 0~5V. 
 

W pobliŜu zacisków sterujących falownika serii E1000/E2000 zasilanego napięciem 

trójfazowym od mocy 18,5kW znajduje się czerwony przełącznik SW1, z czterema 

switchami – patrz rysunek. Przełącznik kodujący przeznaczony jest do wyboru 

zakresu i rodzaju wejściowego sygnału analogowego kanałów AI1 i AI2. Gdy 

przełącznik kodujący jest w pozycji „dół” (jak ukazano to na rysunku) oznacza, Ŝe 

jest on w stanie „wyłączonym” - „OFF”, jeŜeli jest w pozycji „góra” oznacza to stan 

„włączony” – „ON”.  Przełącznik słuŜy do wyboru zakresu wejść analogowych AI1 i 

AI2 na sygnał napięciowy (0~5V/0~10V) lub prądowy. Dla przedstawionego rysunku 

zakres wejścia analogowego AI1 mamy ustawiony na 0~10V., a wejście AI2 mamy 

ustawione na 0`20mA. 

 
 

 

 

 

 
 
    

    
    
    

 

Kod F203 na 2, aktywne wejście AI2 
Kodowanie switcha 1 Kodowanie switcha Zakres wejścia analog. 

OFF OFF 0~5V napięciowe 
OFF ON 0~10Vnapięciowe 
ON ON 0~20mA prądowe 

ON switch w pozycji górnej  
OFF switch w pozycji dolnej 

Kod F203 na 1, aktywne wejście AI1 Kod F203 na 2, aktywne wejście AI2 

Kodowanie  
switcha 1 

kodowanie  
switcha 3 

Zakres wejścia analog 
Kodowanie  
switcha 2 

kodowanie  
switcha 4 

Zakres wejścia analog 

OFF OFF 0~5V napięciowe OFF OFF 0~5V napięciowe 
OFF ON 0~10Vnapięciowe OFF ON 0~10Vnapięciowe 
ON ON 0~20mA prądowe ON ON 0~20mA prądowe 

ON switch w pozycji górnej  
OFF switch w pozycji dolnej 
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3.2.5 Zaciski sterujące. 

Zaciski sterujące dla przemienników częstotliwości: 

 

TATATATA    TBTBTBTB    TCTCTCTC    DO1DO1DO1DO1    24V24V24V24V    CMCMCMCM    OP1OP1OP1OP1    OP2OP2OP2OP2    OP3OP3OP3OP3    OP4OP4OP4OP4    OP5OP5OP5OP5    OP6OP6OP6OP6    10V10V10V10V    AI1AI1AI1AI1    AI2AI2AI2AI2    GNDGNDGNDGND    AO1AO1AO1AO1    AO2AO2AO2AO2    

Dla mocy powyżej 15kW mamy dodatkowo zaciski A+, B-, DO2 i OP7, OP8. 

 

Poziomy napięcia wejść cyfrowych 

Polaryzacja wejścia cyfrowego Logika Napięcie 

PNP 0 < 5 V DC 

PNP 1 > 10 V DC 

NPN 0 > 19 V DC 

NPN 1 < 14 V DC 

Uwaga: Dla mocy 0,25; 0,4 i 0,75kW / 1-faza przełącznik polaryzacji NPN/PNP 

znajduje się pod płytą sterującą, co wymaga zdjęcia obudowy. W pozostałych 

mocach przełącznik znajduje się nad listwą sterującą. 

 

 

 
Rodzaj sygnału Zacisk Funkcja Opis funkcji Uwagi 

DO1DO1DO1DO1    

Wyjście typu otwarty kolektor. Źródło 
napięcia 24V; obciąŜalność poniŜej 
50mA. Zacisk ten moŜe być uŜyty jako 
szybkie wyjście licznikowe z max. 
częstotliwością 50kHz. 

DO2DO2DO2DO2    

Wielofunkcyjny 
zacisk 

wyjściowy JeŜeli funkcja jest aktywna na tym 
zacisku i na zacisku CM jest napięcie 0V, 
jeŜeli w falowniku aktywna jest funkcja 
STOP wtedy na tych zaciskach występuje 
napięcie 24V 

TATATATA    

TBTBTBTB    

TCTCTCTC    

Styk 
przekaźnika 

TC jest punktem wspólnym 
TB-TC styki NC (normalnie zamknięty) 
TA-TC styki NO (normalnie otwarty) 
ObciąŜalność  styków przekaźnika w 
przemiennikach do 15kW, 125V 
AC/10A, 250V AC/5A, 30V DC/5A, dla 
przemienników powyŜej 15kW, 125V 
AC/12A, 250V AC/7A, 30V DC/7A 

Funkcje zacisków 
wyjściowych powinny być 
definiowane zgodnie z 
wartościami producenta. 
Ich stan początkowy moŜe 
być zmieniany poprzez 
zmianę kodów 
funkcyjnych. 

AO1AO1AO1AO1    
Częstotliwość 

pracy 
Kody odpowiedzialne - 
funkcje F423-F426 

Sygnał wyjściowy 

AO2AO2AO2AO2    Prąd 

MoŜna w tym miejscu podłączyć miernik 
analogowy  Kody odpowiedzialne – 

funkcje F427-F430 

Napięcie 
odniesienia +10V+10V+10V+10V    Źródło napięcia 

Źródło napięcie referencyjnego 10V 

względem punktu GND (lub AGND) 

DC +10V 
<20mA 



 
ver.05/2011 

 

- 40 - 

AI1AI1AI1AI1    
Wejście 

napięciowe 

Napięcie 
wejściowe:0~10V. 
Ustawienie zakresu w 
kodach F400 – F405 
Dla mocy od 18,5kW 
zakres wejścia identyczny 
jak AI2. 

Wejścia 
analogowe 

AI2AI2AI2AI2    

Wejście 

napięciowe / 

prądowe 

Wejścia analogowe uŜywane są do 

analogowego ustawiania prędkości oraz 

parametrów PID (sprzęŜenie zwrotne).  

Wejście AI1 moŜe otrzymywać sygnał 

napięciowy, a wejście AI2 sygnał 

napięciowy lub prądowy. Aktualny tryb 

pracy wejścia analogowego AI2 

ustawiany jest switchami – patrz 

ustawianie switchi (przełączników). 
Wartość wejściowa rezystancji wynosi 
500Ω 

Prąd wejściowy: 0~20mA 
Napięcie wejściowe 0~10 
(5)V 
Ustawienie zakresu w 
kodach F406 – F411. 

A+A+A+A+    
Dodatnia polaryzacja 
sygnału róŜnicowego Wejścia 

komunikacyjne 
BBBB----    

Wejście 

Komunikacja z komputerem klasy PC lub 

innym systemem kontroli. Protokół 

komunikacyjny Modbus RTU lub ASCII. 

Standard: TIA/EIA-485(RS-485) 

Ujemna polaryzacja 
sygnału róŜnicowego 

Masa cyfrowa GNDGNDGNDGND    
Masa 

analogowa 

Masa analogowa dla napięcia sterującego 

10V, oraz zewnętrznego sygnału 

prądowego lub napięciowego. 

Nie łączyć z zaciskami, 
“PE” lub “N”  

Napięcie 
sterujące 24V24V24V24V    

Napięcie 

sterujące 

Dodatkowe napięcie sterujące względem 

masy CM. 

DC +24V ±1,5V 
<50mA 

Masa cyfrowa CMCMCMCM    Masa cyfrowa 
Zacisk zerowy dla zacisków OP1 do OP8. 

Jest to punkt odniesienia dla 24V DC. 

Nie łączyć z zaciskami 
“PE”, „N” 

Zaciski 
sterowania 
zdalnego 

(programowalne) 

OP1OP1OP1OP1    
Praca na 

jogingu 

Uruchamia pracę na stałej, nadrzędnej 

prędkości – to wejście ma wyŜszy 

priorytet niŜ sterowanie innymi źródłami 

prędkości. Wejście to ma wbudowany 

szybki licznik impulsowy, max. 

Częstotliwość impulsu 50kHz 

Podane funkcje wejść 
cyfrowych są 
zdefiniowane przez 
producenta. MoŜna je 
zmieniać według potrzeb 
aplikacyjnych. 

Rodzaj sygnału Zacisk Funkcja Opis funkcji Uwagi 

OP2OP2OP2OP2    Awaryjny STOP 
Uruchamia awaryjne zatrzymanie, na 

wyświetlaczu będzie wyświetlane “ESP” 

OP3OP3OP3OP3    Zacisk „FWD” Praca falownika w przód 

OP4OP4OP4OP4    Zacisk „REV” Praca falownika w tył 

OP5OP5OP5OP5    RESET Reset falownika 

OP6OP6OP6OP6    Wolny STOP Zatrzymanie z wybiegiem 

OP7OP7OP7OP7    START 
Falownik wystartuje według ustawionego 

czasu przyśpieszania 

 

OP8OP8OP8OP8    STOP 
Falownik zatrzyma się według 

ustawionego czasu zatrzymania 

 

Zaciski 
komunikacji 

Modus RS485 
A+BA+BA+BA+B----     

Standard: TIA/EIA-485 (RS-485) 

Protokół komunikacyjny Modus 

Prędkości transmisji: 
1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps 
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Uwagi:Uwagi:Uwagi:Uwagi:    
W przemiennikach z funkcją F1 do 15kW nie ma zacisków A+B- (jest gniazdo RJ9), 

nie ma wyjścia cyfrowego DO2 i wejść cyfrowych OP7, OP8, w przemiennikach z 

funkcją F2 do 15kW nie ma wyjścia cyfrowego DO2 i wejść cyfrowych OP6, OP7, 

OP8, oraz wyjścia analogowego AO2. W sprzedaŜy dostępna jest wersja F1. 

W przemiennikach do 15kW wejście AI1 jest tylko wejściem napięciowym 0-10V. 

W przemiennikach do 15kW wyjście analogowe AO1 jest tylko napięciowym. 
 

Podłączenie zacisków sterujących dla polaryzacji sygnałem pozytywnym PNP 

(inicjowanie wejść cyfrowych napięciem 24V DC). 

 

 
 

Przewody sterujące powinny być jak najkrótsze ze względu na moŜliwość 

generowania zakłóceń szczególnie dla sterowania sygnałem pozytywnym. Zaleca się, 

aby przewody były ekranowane. 

Podłączenie zacisków sterujących z wybranym NPN (inicjowanie wejść cyfrowych 

stykiem bez napięciowym). 
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4 Zespół napędowy 
 

Zespół napędowy z regulowaną prędkością obrotową składa się nie tylko z silnika i 

falownika, ale równieŜ z szeregu innych urządzeń zapewniających jego optymalną, 

wydajną i bezpieczną pracę. Do takich urządzeń naleŜy 

zaliczyć komplet zabezpieczeń, dławiki sieciowe, filtry RFI, 

dławiki i filtry silnikowe, moduły i rezystory hamujące. MoŜna 

ograniczyć się do podłączenia silnika do falownika oraz 

kompletu zabezpieczeń, które są wymagane obowiązującymi 

normami, ale moŜe się okazać, Ŝe aplikacja do prawidłowej 

pracy potrzebuje innych elementów napędu. 

Prosimy o zapoznanie się ze schematem, który przedstawia 

kompletny, właściwie podłączony zespół napędowy 

zaopatrzony w szereg dodatkowych elementów, które w wielu 

aplikacjach są niezbędne. 

Symb

ol 
Opis funkcji elementu 

S193 

Zabezpieczenie nadprądowe – naleŜy dobrać 

zgodnie z obowiązującymi normami – patrz 

tabela zabezpieczeń tej instrukcji. Do ochrony 

zwarciowej zalecane są bezpieczniki topikowe. 

L1 

Dławik sieciowy stosowany w celu ograniczenia 

harmonicznych generowanych w źródle, 

ograniczenia szybkości narastania prądu 

rozruchowego w układzie oraz poprawienia 

współczynnika mocy 

Z1 Ekran przewodu zasilającego przemiennik 

E1 

Filtr przeciwzakłóceniowy EMC redukujący szumy 

generowane przez falownik w kierunku sieci 

zasilającej. Filtr EMC stosuje się po stronie 

zasilania falownika. 

BU 

Rezystor hamujący, który podczas dynamicznej 

pracy zespołu napędowego pochłania nadmiar 

energii 

Z2 Podobnie jak Z1  

L2 

Dławik silnikowy, (dU/dt lub sinusoidalny) Zaleca 

się stosowanie dławików wyjściowych, jeśli 

odległość między falownikiem a silnikiem jest 

większa niŜ 50m. 
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4.1 Podłączenie jednego silnika do przemiennika. 

 

Silnik musi być podłączony 

bezpośrednio do falownika – 

nie moŜe pomiędzy nimi 

znajdować się zabezpieczenie 

ani Ŝaden wyłącznik! Wyjątek 

mogą tylko stanowić sytuacje 

uwarunkowane przepisami 

ochrony przeciwporaŜeniowej, 

pamiętać jednak naleŜy 

wówczas o właściwym 

zabezpieczeniu układu i jego 

sparametryzowaniu. 

Zaciski wyjściowe na falowniku: 

U, V, W. 

Zaciski silnika: T1, T2 i T3 

Falownik serii E-1000/E-2000 

jest urządzeniem słuŜącym do 

sterowania silnikiem poprzez 

zmianę częstotliwości napięcia 

zasilającego. 
 

OSTRZEśENIE! 

• Falowniki zasilane jednofazowo 230V na wyjściu dają napięcie trójfazowe 

230V. Silnik naleŜy podłączyć do falownika zgodnie z tabliczką znamionową 

znajdującą się na silniku, pamiętając o właściwej parametryzacji uzwojeń. 

• Falowniki zasilane trójfazowo 400V zasilają silnik elektryczny napięciem 

trójfazowym 400V. Silnik naleŜy podłączyć do falownika zgodnie z tabliczką 

znamionową znajdującą się na silniku, pamiętając o właściwej parametryzacji 

uzwojeń. 
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5 Obsługa – Panel operatorski. 

5.1 Wyświetlacz i klawiatura. 

5.1.1 Opis klawiatury. 

Wszystkie przemienniki częstotliwości serii E-1000 i E-2000 wyposaŜone są w panel 

operatorski. 

 

 

 

 

 

 

• Klawiatura do przemienników E-1000 i E-2000 do montaŜu na elewacji szafy. 

 
Wymiary klawiatury zewnętrznej w mm: 

Typ Typ Typ Typ 

klawiaturyklawiaturyklawiaturyklawiatury    
AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    HHHH    

Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar otworu otworu otworu otworu 

pod klawiaturępod klawiaturępod klawiaturępod klawiaturę    

AAAAAAAA    76767676    52525252    72727272    48484848    24242424    73x4973x4973x4973x49    

A6A6A6A6    124124124124    74747474    121212120000    70707070    26262626    121x71121x71121x71121x71    

W sprzedaŜy dostępne wykonanie A6! 

 

 

Wyświetlacz LED, pokazujący aktualną 
częstotliwość pracy, funkcje, wartości 
parametrów oraz kody błędów 

Cztery wskaźniki LED: 

• RUN – w stanie pracy falownika, 

• FWD – kierunek obrotów, 

• DGT – w chwili parametryzowania 

przemiennika, 

• FRQ – w trybie wyświetlania częstotliwości 

Pokrętło potencjometru 
 

Sześć klawiszy funkcyjnych klawiatury 
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• ramka zewnętrzna do zabudowy klawiatury 

 

Wymiary ramki w mm: 

Wymiary ramki 
Wymiar otworu pod 

ramkę klawiatury Typ 

klawiatury 
E F L N M 

AA 109 80 20 75 81 

A6 170 110 22 102 142 

W sprzedaŜy dostępna klawiatura zewnętrzna typu A6! 
 

UWAGA: 

- w przemiennikach do 15kW klawiatura przemiennika jest wbudowana na stałe. Dla 

przemienników z funkcją F1 wybieramy klawiaturę AA-B lub A6-1-B z gniazdem 4-

Ŝyłowym pod RJ9. Połączenie przemiennika z klawiaturą wykonujemy przewodem 

telefoniczny zarobionym RJ9. Dla przemienników z funkcją F2 wybieramy klawiaturę 

AA-A lub A6-1-A z gniazdem 8-Ŝyłowym pod RJ45. Połączenie przemiennika z 

klawiaturą wykonujemy przewodem sieciowym zarobionym RJ45. 

W sprzedaŜy jest dostępna opcja A6-1-B pod RJ9. 

- w przemiennikach od 18,5kW panel jest demontowany, który moŜna wyciągnąć na 

8-Ŝyłowym przewodzie sieciowym. 

• Opis przyłączy od klawiatury (Modbus) 

 

 
Piny 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 piny  5V B- A+ Masa     
8 pinów Potencjometr  5V Masa Masa Sygnał 1 Sygnał 2 Sygnał 3 Sygnał 4 
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Aby uruchomić tryb zmiany parametrów naleŜy wcisnąć „FUN”.  

Naciśnięcie przycisku „SET” spowoduje odczytanie ostatnio zapamiętanych 

parametrów, przyciskami “▲/▼” dokonujemy wyboru funkcji lub zmieniamy wartości 

parametru. Ponowne wciśnięcie „SET” spowoduje zapamiętanie wartości 

zmienianego parametru. Przyciski “▲/▼” słuŜą równieŜ do dynamicznej zmiany 

parametrów – podczas pracy przemiennika np. częstotliwości. Przyciski „RUN” i 

„STOP/RESET” słuŜą do uruchamiania i zatrzymywania pracy przemiennika, 

dodatkowo przycisk „STOP/RESET” słuŜy do resetowania przemiennika w chwili 

wystąpienia błędu oraz do zmiany wartości w dziesiątkach, setkach, tysiącach itd. w 

trybie programowania. Więcej na temat obsługi falownika za pomocą panelu 

operatorskiego opisane jest na kolejnych stronach niniejszej instrukcji obsługi. 

 

5.1.2 Opis funkcji przycisków panelu. 

Przycisk Opis 

FUN lub MODE 

Wejście w tryb wyboru funkcji, 
Przełączanie pomiędzy ekranami (dla edycji róŜnych funkcji), 
Naciśnięcie tego przycisku w trybie zmiany parametrów powoduje powrót 
do trybu wyboru funkcji bez zapamiętywania zmiennej wartości. 

SET 
Wejście w tryb edycji funkcji z trybu wyboru funkcji, 
Ten przycisk jest uŜywany do zapamiętywania danych podczas powrotu do 
trybu wybór funkcji z trybu edycja funkcji. 

▲ 
Ten przycisk powoduje zwiększenie wyświetlanej wartości w trybie wyboru 
funkcji, edycji funkcji lub wyświetlanej częstotliwości. 

▼ 
Ten przycisk powoduje zmniejszenie wyświetlanej wartości w trybie 
wyboru funkcji, edycji funkcji lub wyświetlanej częstotliwości. 

RUN 
Uruchamia przemiennik (przy aktywnym sterowaniu z panelu – nastawa 
funkcji F200=0). 

STOP/RESET 

Ten przycisk pełni funkcję: 
1. Reset przemiennika w trybie bezpiecznym; 
2. Wybór funkcji do edycji; 
3. Wybór bitu danych przy ustawianiu parametrów; 
4. Gdy F201=0, zatrzymuje pracę przemiennika (przy aktywnym 

sterowaniu z panelu); 
5. Gdy F201=1, zatrzymuje pracę przemiennika (przy aktywnym 

sterowaniu z panelu) oraz pełni funkcję Stopu bezpieczeństwa w 
trybie sterowania sygnałami z listwy sterującej i sterowania z 
komputera; 

6. Gdy F201=2, zatrzymuje pracę przemiennika (przy aktywnym 
sterowaniu z panelu), przy sterowaniu z listwy sterującej (3-
przewodowo), sygnałami START/STOP i sygnałami z komputera. 
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5.2 Ustawianie parametrów. 
 

Fabrycznie przemiennik nie jest zabezpieczany hasłem. Hasło uŜytkownika, 

definiowane poprzez parametry F100, F107 i F108 moŜna zmieniać jedynie, kiedy 

przemiennik nie pracuje, hasło uŜytkownika wg nastaw fabrycznych: „8”. Gdy ustawi 

się zabezpieczenie przemiennika hasłem to po wpisaniu poprawnego hasła, 

uzyskuje się pełny dostęp do zmiany parametrów przemiennika (w tym i samego 

hasła). 

Wprowadzanie parametrów krok po kroku. 

Krok Przycisk Operacja Wyświetlacz 

1 FUN lub MODE Naciśnij przycisk „FUN” lub „MODE”, aby wejść w menu.  

2 STOP/RESET 

Naciśnij przycisk “STOP/RESET”. JeŜeli wskaźnik LED 

“DGT” na panelu nie świeci naciśnij “▲/▼”, aby wybrać 

grupę funkcji do edycji; jeŜeli wskaźnik LED “DGT” 

świeci, naciśnij “▲/▼”, aby znaleźć funkcję, której 

parametr chcesz zmieniać. 

 

3 ▲/▼ 
Naciśnij “▲/▼”, aby wybrać funkcję, której parametr 

chcesz zmienić. 

 

4 SET 
Naciśnij przycisk “SET”, aby odczytać wartość parametru 

funkcji. 

 

5 STOP/RESET 

Naciśnij “STOP/RESET”, aby wybrać konkretny bit do 

edycji. Wybrany bit zacznie migać, oznacza to gotowość 

do edycji.  

 

6 ▲/▼ 
Naciśnij przycisk “▲/▼”, aby zmieniać wartość 

wybranego bitu. 

 

7 
SET lub FUN 

(lub MODE) 
 

Naciśnij “SET”, aby zapisać zmienioną wartość i powrócić 

do poprzedniego poziomu lub naciśnij “FUN” (lub 

“MODE”), aby zrezygnować z zapisu I powrócić do 

poprzedniego poziomu. 

 

Zilustrowany proces programowania. 
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5.3 Opis grup parametrów. 

 

Wszystkie funkcje przemiennika zostało podzielone na 10 grup, grupy opisane są w 

tabeli poniŜej. 

 

Rodzaj parametrówRodzaj parametrówRodzaj parametrówRodzaj parametrów    Kody funKody funKody funKody funkcjikcjikcjikcji    GrupyGrupyGrupyGrupy    

Funkcje podstawowe F100~F160 1 

Parametry kontroli sterowania F200~F230 2 

Parametry wielofunkcyjnych wejść/wyjść F300~F330 3 

Parametry programowalnych wejść/wyjść F400~F439 4 

Parametry wejść/wyjść impulsowych F440~F480 4 

Parametry pracy wielobiegowej F500~F580 5 

Parametry modułu hamującego F600~F650 6 

Ustawienia czasów/zabezpieczeń F700~F760 7 

Parametry silnika F800~F850 8 

Parametry komunikacyjne F900~F930 9 

Parametry regulatora PID FA00~FA70 A 

PoniewaŜ ustawianie parametrów zajmuje sporo czasu, specjalnie zaprojektowana 

opcja umoŜliwiająca przełączanie kodów funkcji wewnątrz grup kodów oraz 

przełączanie pomiędzy grupami skraca ten czas i pozwala na ustawianie 

parametrów w sposób prosty i wygodny. 

 

Schemat przełączania kodów funkcji wewnątrz/pomiędzy grupami kodów. 

 
Wciśnięcie przycisku FUN lub MODE spowoduje wyświetlenie kodu funkcji. 

Klawiszami „▲” lub „▼” wybieramy kod funkcji wewnątrz danej grupy kodów, 

wciśnięcie klawisza STOP/RESET spowoduje przełączanie pomiędzy grupami kodów. 
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5.4 Opis wyświetlanych parametrów. 

Komunikat Opis komunikatu 

HF-0 

Wyświetli się po wciśnięciu klawisza FUN w stanie zatrzymania, 

wyświetlenie oznacza aktywowanie funkcji jogging z klawiatury. 

Wyświetlenie HF-0 moŜe nastąpić pod warunkiem 

sparametryzowania F132. 

-HF- 
Trwa proces resetowania przemiennika – błyska określoną ilość 

razy, po wyświetli częstotliwość docelową 
    Błyska po włączeniu przemiennika do sieci. 

10.00 
Wskazuje wartość bieŜącej częstotliwości lub ustawianego 

parametru. 

F112 Funkcja (parametr funkcji). 

A 2.5 Oznacza prąd wyjściowy 2,5A. 

U100  Oznacza napięcie wyjściowe 100V. 

ESP 

Wyświetli się podczas sterowania 2 lub 3 liniowego naciśnięcie 

przycisku stop/reset lub kiedy nastąpi awaryjne zatrzymanie z 

listwy. 

0. 

Wstrzymanie podczas czasu zmiany kierunku pracy. Wykonanie 

komend „STOP” oraz „Free Stop” powodują anulowanie czasu 

wstrzymywania pomiędzy zmianami kierunku obrotów. 

AErr, EP, nP, 

Err5 

Kody błędów wejść analogowych 

(patrz Dodatek – niniejszej instrukcji obsługi) 

OC, OC1, OE, 

OL1, OL2, OH, 

LU, PF1, PFO 

Kody błędów  

(patrz Dodatek – niniejszej instrukcji obsługi) 

b*.* Wyświetlana wartość sprzęŜenia zwrotnego PID 

o*.* Wyświetlana wartość zadana PID 

L*** Wyświetlana wartość liniowa prędkości 

H*** Wyświetlana wartość temperatury radiatora 

 

 

6. Pomiar prądu, napięcia i mocy w układzie z przemiennikiem 

częstotliwości 

Zarówno napięcia jak i prądy zarówno po stronie wejściowej przemiennika jak i 

wyjściowej posiadają zakłócenia (wyŜsze harmoniczne), w związku z tym 

dokładność pomiaru zaleŜy w duŜym stopniu od zastosowanych mierników i 

sposobu pomiaru. Kiedy więc dokonujemy pomiaru w obwodach duŜych 

częstotliwości (wyŜszych harmonicznych) naleŜy zastosować zalecane narzędzia 

pomiarowe. 
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Moving-iron – miernik elektromagnetyczny z elektromagnesem 

Elektrodynamometr – watomierz elektrodynamiczny 

Moving-coil – miernik elektromagnetyczny z magnesem stałym 

Rectifier – woltomierz z prostownikiem (do pomiaru napięć po stronie wstecznej 

przemiennika) 

 

Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość 

fizycznafizycznafizycznafizyczna    
Punkt pomiaruPunkt pomiaruPunkt pomiaruPunkt pomiaru    

InstInstInstInstrument rument rument rument 

pomiarowypomiarowypomiarowypomiarowy    

Uwagi (wartość Uwagi (wartość Uwagi (wartość Uwagi (wartość 

pomiaru)pomiaru)pomiaru)pomiaru)    

Wartość napięcia 

zasilającego V1 
R-S, S-T, T-R 

Eletromagnetyczny 

woltomierz AC 

400V±15% 

230V±15% 

Wartość prądu 

zasilającego I1 
W fazie R, S, T 

Elektromagnetyczny 

amperomierz AC 
 

Wartość mocy 

wejściowej P1 

Cewki prądowe 

w fazach R, S, T 

Cewki 

napięciowe R-S, 

S-T, T-R 

1-fazowy watomierz 

elektrodynamiczny 

P1=W11+W12+W13 

(pomiar za pomocą 

3 watomierzy) 

Wyznaczenie 

współczynnika 

mocy po stronie 

wejściowej Pf1 

Aby obliczyć współczynnik mocy po stronie wejścia 

przemiennika dla układu 3-fazowego naleŜy obliczoną moc P1, 

prąd I1, oraz napięcie V1 obliczyć z wzoru: 

%100
113

1
1 ×

×
=

IV

P
Pf  
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Wielkość Wielkość Wielkość Wielkość 

fizycznafizycznafizycznafizyczna    

Punkt pomiaruPunkt pomiaruPunkt pomiaruPunkt pomiaru    Instrument Instrument Instrument Instrument 

pomiarowypomiarowypomiarowypomiarowy    

Uwagi (wartość Uwagi (wartość Uwagi (wartość Uwagi (wartość 

pomiaru)pomiaru)pomiaru)pomiaru)    

Wartość napięcia 

wyjściowego V2 
U-V, V-W, W-U 

Woltomierz AC z 

prostownikiem 

(pomiaru napięcia nie 

moŜna dokonać 

miernikiem 

elektromagnetycznym) 

RóŜnica pomiędzy 

poszczególnymi 

fazami nie moŜe 

być większa ±1% 

napięcia 

maksymalnego na 

wyjściu 

Wartość prądu 

wyjściowego I2 
W fazie U, V, W 

Elektromagnetyczny 

amperomierz AC 

Wartość powinna 

być ≤ In 

przemiennika. 

RóŜnica pomiędzy 

fazami nie moŜe 

być większa niŜ 

10%. 

Wartość mocy 

wyjściowej P2 

Cewki prądowe 

w fazach U, W 

Cewki 

napięciowe U-V, 

W-V 

1-fazowy watomierz 

elektrodynamiczny 

P2=W21+W22 

(pomiar za pomocą 

2 watomierzy, układ 

Arona) 

Wyznaczenie 

współczynnika 

mocy po stronie 

wyjściowej Pf2 

Aby obliczyć współczynnik mocy po stronie wyjściowej 

przemiennika dla układu 3-fazowego naleŜy obliczoną moc P2, 

prąd I2, oraz napięcie V2 obliczyć z wzoru: 

%100
223

2
2 ×

×
=

IV

P
Pf  

Wartość napięcia 

w układzie 

pośredniczącym 

P(P+)  - N(-) 

Elektromagnetyczny 

woltomierz DC 

(multimetr) 

Napięcie stałe o 

wartości: 

 12 V×  

10V - GND DC 10V±0,2V Zasilanie płyty 

sterującej Control 

PCB 24V - CM 

Elektromagnetyczny 

woltomierz DC 

(multimetr) DC 24V±1,5V 

AO1 - GND 

Elektromagnetyczny 

woltomierz DC 

(multimetr) 

DC 10V przy max 

wartości 
Wyjścia 

analogowe 

AO2 - GND 

Elektromagnetyczny 

amperomierz DC 

(multimetr) 

DC 20mA przy max 

wartości 

TA – TC Normalnie otwarty 

Sygnał awarii 
TB - TC 

Elektromagnetyczny 

omomierz (multimetr) 
Normalnie 

zamknięty 
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7. Obsługa i proste uruchomienie. 
7.1 Tryb sterowania 

Falowniki E-1000 posiadają jeden tryb sterowania: 

- sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) i jest to  

sterowanie skalarne U/f, 

Falowniki E-2000 posiadają trzy tryby sterowania: 

- sterowanie SVC (Sensorless Vector Control) – sterowanie wektorowe bez 

czujnikowe 

- sterowanie VC (Vector Control) – sterowanie wektorowe bez czujnikowe 

- sterowanie VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) i jest to  

sterowanie skalarne U/f 

7.2 Tryb ustawiania częstotliwości 

Metodę i kanał ustawiania częstotliwości roboczej przemiennikach 

E1000/E2000 ustawia się w kodach od F203 do F207. 

7.3 Tryb sterowania dla polecenia pracy 

Tryby poleceń sterowania pracą wybiera się przy uŜyciu kodów F200 i F201. 

Kanał falownika, słuŜący do otrzymywania poleceń sterowania posiada trzy 

tryby: 

1 – sterowanie klawiaturą 

2 – zewnętrzne sterowanie przy uŜyciu zacisków wyjściowych 

3 – sterowanie przy uŜyciu komunikacji szeregowej RS485 

Gotowe polecenia sterowań z listwy mamy równieŜ w kodzie 

nadrzędnym F208, gdzie jest pięć gotowych sterowań dwu i 

trójprzewodowych. 

7.4 Stany falownika 

Gdy falownik jest włączony moŜe znajdować się w jednym z czterech stanów 

operacyjnych: 

- stanie zatrzymania 

- stanie programowania 

- stanie pracy 

- stanie błędu. 

Stan zatrzymania występuje w momencie ponownego włączenia zasilania, (gdy 

samoczynne uruchomienie po włączeniu zasilania jest ustawione w kodzie F213=0), 

w momencie zwalniania aŜ do zatrzymania lub znajduje się on w stanie zatrzymania 

aŜ do otrzymania polecenia startu. W tym stanie wskaźnik stanu pracy „RUN” na 

klawiaturze wyłącza się, a wyświetlacz pokazuje stan sprzed wyłączenia zasilania. 

Stan programowania występuje w momencie programowania falownika, aby 

uruchomić tryb zmiany parametrów naleŜy wcisnąć klawisz „FUN”, w stanie 

programowania podświetlona jest na panelu dioda „DGT”. 

Stan pracy występuje, gdy falownik otrzyma polecenie startu, na wyświetlaczu 

podświetlona jest dioda „RUN”. 
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Stan błędu lub alarmu pojawia się w momencie niewłaściwej pracy układu 

napędowego. W tym stanie na wyświetlaczu pojawi się kod błędu a falownik będzie 

zatrzymany do momentu rozwiązania problemu lub skasowania błędu klawiszem 

„STOP/RESET”. Więcej o błędach i ich rozwiązywaniu przeczytać moŜna w dodatku 

poświeconym kodom błędu i ich eliminacji niniejszej instrukcji obsługi.  

7.5 Kompensacja momentu obrotowego dla sterowania skalarnego  

Mamy do wyboru w kodzie F137 kilka sposobów kompensacji momentu: 

F137=0 – kompensacja liniowa, czyli U/f=const 

F137=1 – kwadratowa dedykowana do układów wentylacyjno-pompowyh 

F137=2 – wielopunktowa, czyli sami sobie tworzymy najbardziej optymalna 

charakterystykę (wymaga doświadczenia i fachowej wiedzy) 

F137=3 – auto korekta momentu, jest to aplikacja, która na podstawie mierzonych 

parametrów koryguje napięcie wyjściowe, aby uzyskać najbardziej optymalne 

parametry pracy. Aplikacja ta pozwala na pracę z małymi stratami, czyli najbardziej 

ekonomiczną. 

8. Szybkie uruchomienie 

8.1 Etapy instalacji i uruchomienia falownika E-1000 lub E-2000. 

Etap Czynności do wykonania 

Instalacja i środowisko 

pracy 

Zainstalować falownik w miejscu spełniającym warunki techniczne – 

odpowiednie odprowadzenie ciepła oraz wibracje poniŜej 0.5g - i środowiska 

pracy falownika – temperatura pracy, wilgotność i zanieczyszczenia powietrza. 

Podłączenie elektryczne 

falownika 

Podłączenie zacisków wejściowych i wyjściowych obwodu zasilania, 

podłączenie uziemienia, podłączenie zacisku sterowania, zacisku 

analogowego, interfejsu komunikacji itp. Zgodnie z obowiązującymi normami 

Kontrola przed 

załączeniem 

Sprawdzić prawidłowość podłączenia zasilania, zacisków sterowania i innych 

elementów tj. dławika, filtra RFI itp. 

Kontrola bezpośrednio 

po włączeniu 

Sprawdzić, czy nie występują niepoŜądane dźwięki, wibracje, czy na 

wyświetlaczu klawiatury niewyświetlane są Ŝadne błędy. W przypadku anomalii 

natychmiast naleŜy wyłączyć zasilanie i ponownie sprawdzić układ. 

Poprawne wprowadzenie 

parametrów podanych na 

tabliczce znamionowej 

silnika 

Sprawdzić, czy parametry podane na tabliczce znamionowej silnika zostały 

poprawnie wprowadzone, oraz czy automatyczny pomiar dokonany przez 

przemiennik odpowiada stanowi faktycznemu. 

Wykonać autotuning 

silnika elektrycznego 

Dla poprawności działania przemiennika częstotliwości naleŜy wykonać 

autotuning silnika wykorzystując funkcję F800~F810. Więcej na ten temat 

znajduje się w dziale „Parametry silnika” niniejszej instrukcji. 

Ustawienie parametrów 

pracy 

Poprawnie wprowadzić parametry pracy falownika i silnika dostosowane do 

danej aplikacji, które mogą obejmować: częstotliwość górną i dolną, czasy 

przyśpieszania/zwalniania, sterowanie kierunkiem itp. 

Kontrola bez obciąŜenia 

Uruchomić falownik przy nieobciąŜonym silniku. Sprawdzić i potwierdzić stan pracy 

układu napędowego. Stan silnika: stabilna i normalna praca, poprawny kierunek 

obrotów, zdefiniowany proces przyśpieszania/zwalniania, brak nieprawidłowych 

wibracji, hałasu itp.  Stan falownika: normalna praca, brak błędów wyświetlanych na 

panelu, prawidłowe wskazania na wyświetlaczu 



 
ver.05/2011 

 

- 54 - 

Etap Czynności do wykonania 

Kontrola z obciąŜeniem 

Podłączyć układ napędowy pod obciąŜenie, obciąŜyć układ napędowy 50% 

wartości nominalnego obciąŜenia i utrzymać pracę układu przez okres min. 5 

min – kontrolować poprawność pracy falownika i silnika. ObciąŜyć układ 

napędowy 100% wartości nominalnego obciąŜenia i utrzymać pracę układu 

przez okres min. 5 min – kontrolować poprawność pracy falownika i silnika. W 

razie pojawienia się jakichkolwiek anomalii w pracy układu naleŜy natychmiast 

układ zatrzymać i powtórzyć etapy instalacji i uruchomienia. 

Kontrola podczas pracy 

Prowadzić systematyczną kontrolę pracy układu napędowego. Natychmiast 

reagować na wszelkie nieprawidłowości w pracy układu i postępować zgodnie 

z niniejszą instrukcja obsługi jak i innych instrukcji dotyczących np. silnika  
 

8.2 Przykład instalacji i uruchomienia falownika 

Przykład instalacji i uruchomienia falownika o mocy 7,5kW z silnikiem 

asynchronicznym o następujących danych znamionowych: 

- moc silnika P=7,5kW, częstotliwość 50Hz, napięcie U=400V, znamionowa 

prędkość obrotowa n=1440obr/min, prąd znamionowy I=15,4A 
 

8.2.1 Praca z ustaloną częstotliwością, start/stop zadawane z panelu i praca w 

przód. 

Podłączyć przewody zgodnie ze 

schematem zamieszczonym obok, 

sprawdzić prawidłowość podłączenia i 

włączyć zasilanie. 

1. Nacisnąć przycisk „FUN” lub „MODE” 

(są to przyciski o tej samej 

funkcjonalności oznaczone w 

zaleŜności od modelu falownika). 

2. Wprowadzić następujące parametry 

w kodach: 

- F203=0 - częstotliwość moŜna 

zwiększać i zmniejszać 

klawiszami ▲/▼ 

- F111=50.00 – ustawienie 

maksymalnej częstotliwości, tutaj 

50Hz 

- F200=0 – wybór źródła polecenia „START” – tutaj z klawiatury 

- F201=0 – wybór źródła polecenia „STOP” – tutaj z klawiatury 

- F202=0 – tryb ustawiania kierunku pracy – tutaj praca tylko w przód 

- F801=7,5 – moc silnika 

- F802=400 – napięcie zasilania silnika 

- F803= 15,4 – prąd silnika 

- F804=4 - liczba pól silnika 
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- F805=1440 - prędkość obrotowa silnika 

- F810=50 – częstotliwość znamionowa silnika 

- F800 dla E1000 – 1, dla E2000 – 1 (dynamiczny test bez obciąŜenia na 

wale silnika), lub 2 (statyczny dla silnika z obciąŜonym wałem) – 

aktywowanie autotuningu silnika. 

3. Wcisnąć przycisk RUN, wówczas pojawi się napis „TEST”, który wskazuje 

przeprowadzanie pomiaru parametrów silnika. Szczegóły opisane przy okazji 

opisu kodów z grupy F800. 

Nacisnąć przycisk RUN, który uruchomi silnik. Najlepiej wykonać to przy 

nieobciąŜonym silniku. Sprawdzić poprawność pracy całego napędu, tzn. stabilność 

pracy silnika zarówno podczas przyspieszania, zwalniania i normalnej pracy, 

wartości prądów i napięć, dźwięk pracującego silnika, wibracje. Jeśli wszystko działa 

poprawnie naleŜy silnik obciąŜyć i sprawdzić cały napęd podobnie jak w stanie 

jałowym. W przypadku wykrycia nieprawidłowości naleŜy natychmiast odłączyć 

napęd od zasilania, aby przeanalizować układ celem wykrycia problemu i jego 

wyeliminowania. 

Bardzo waŜnym elementem jest prawidłowe podłączenie napędu oraz wpisanie 

parametrów silnika i wykonanie pomiarów parametrów silnika. 

4. Wcisnąć przycisk „RUN”, aby uruchomić pracę przemiennika częstotliwości. 

Naciśnięcie przycisku „FUN” lub „MODE” spowoduje podgląd parametrów 

pracy, w kodzie F131 fabrycznie ustawiono wartość F131=15, która 

umoŜliwia podgląd następujących parametrów: kodu funkcji, częstotliwości, 

prędkości obrotowej, prądu wyjściowego z falownika, napięcia wyjściowego 

oraz napięcia PN, przełączanie się pomiędzy wyświetlanymi parametrami 

umoŜliwia naciśnięcie przycisku „FUN” lub „MODE” podczas pracy falownika. 

5. Wciśnięcie klawisza „STOP/RESET” spowoduje zatrzymanie silnika po rampie 

czasu F115.  

8.2.2 Praca z ustawianą częstotliwością z klawiatury, start/stop i pracą w przód i 

wstecz zadawaną poprzez zaciski sterowania. 

 

1. Podłączyć przewody zgodnie ze 

schematem zamieszczonym 

obok, sprawdzić prawidłowość 

podłączenia i włączyć zasilanie. 

2. Nacisnąć przycisk „FUN” lub 

„MODE” (są to przyciski o tej 

samej funkcjonalności oznaczone 

w zaleŜności od modelu 

falownika). 

3. Wprowadzić następujące 

parametry w kodach: 
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6. F203=0 - częstotliwość moŜna zmieniać przyciskami „▲/▼” 

7. F111=50.00 – ustawienie maksymalnej częstotliwości, tutaj 50Hz 

8. F208=1 – wybór sterowania dwuprzewodowego typu 1, w tym przypadku 

kody F200, F201 i F202 nie są uŜywane 

9. Wpisać parametry silnika w kodach z grupy F800 oraz wykonać pomiar i 

analizę układu podobnie jak w pierwszym przykładzie. 

4. Zwarcie zacisku OP3, falownik wystartuje – praca do przodu 

5. Podczas pracy bieŜąca częstotliwość moŜe być zmieniana przy pomocy 

klawiszy „▲” i „▼” 

6. Zmiana kierunku obrotów następuje poprzez rozwarcie zacisku OP3 i zwarcie 

zacisku OP4, czas nawrotu jest ustalony w kodzie F120 

7. Rozłączenie zacisku OP3 lub OP4 spowoduje zatrzymanie silnika z 

nastawionym czasem w kodzie F115. 

 

8.2.3 Proces joggowania przy pomocy klawiatury. 

1. Podłączyć przewody zgodnie 

ze schematem 

zamieszczonym obok, 

sprawdzić prawidłowość 

podłączenia i włączyć 

zasilanie. 

2. Nacisnąć przycisk „FUN” lub 

„MODE” (są to przyciski o tej 

samej funkcjonalności 

oznaczone w zaleŜności od 

modelu falownika). 

3. Wprowadzić następujące 

parametry w kodach: 

10. F132=1 – joggowanie z 

panelu 

11. F124=5.00 – ustawienie 

parametru joggowania, tutaj 5Hz 

12. F125=30 – ustawienie czasu przyśpieszenia, tutaj 30s 

13. F126=30 – ustawienie czasu zwalniania, tutaj 30s  

14. F200=0 – wybór źródła polecenia „START” – tutaj z klawiatury 

15. F201=0 – wybór źródła polecenia „STOP” – tutaj z klawiatury 

16. F202=0 – tryb ustawiania kierunku pracy – tutaj praca tylko w przód 

17. Wpisać parametry silnika w kodach z grupy F800 oraz wykonać pomiar i 

analizę układu podobnie jak w pierwszym przykładzie. 

4. Wcisnąć i przytrzymać przycisk „RUN” w celu uruchomienia falownika. Silnik 

przyśpieszy do częstotliwości joggowania i utrzyma ten parametr. 

5. Puszczenie przycisku „RUN” spowoduje zwalnianie silnika 
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6. Wciśniecie przycisku „STOP” spowoduje zatrzymanie silnika w czasie 

joggowania. 

 

8.2.4 Praca z zadawaniem częstotliwości poprzez potencjometr, start/stop 

zadawane poprzez zaciski sterujące. 

1. Podłączyć przewody zgodnie ze 

schematem zamieszczonym 

obok, sprawdzić poprawność 

podłączenia i włączyć zasilanie. 

2. Nacisnąć przycisk „FUN” lub 

„MODE” (są to przyciski o tej 

samej funkcjonalności oznaczone 

w zaleŜności od modelu 

falownika). 

3. Ustawić parametry funkcyjne 

falownika: 

- F203=1 – główne źródło 

częstotliwości X – tutaj 

zewnętrzne analogowe AI1 

w zakresie od 0 do+10V 

- F208=1 - tryb sterowania 

z listwy sterującej, 

sterowanie dwuprzewodowe typu 1, Podłączyć OP6 jako stop z 

wybiegiem, OP3 dla startu „w przód”, OP4 dla startu „w tył” 

- Wpisać parametry silnika w kodach z grupy F800 oraz wykonać pomiar i 

analizę układu podobnie jak w pierwszym przykładzie. 

4. W pobliŜu bloku zacisków sterowania falownika, umieszczony jest czerwony 

przełącznik kodujący SW1 – patrz schemat. 

Dla przemienników do 15kW wejście AI1 jest wejściem napięciowym 0-10V, a 

przełącznik kodujący jest tylko powiązany z wejściem AI2. 

Dla przemienników od 18,5kW zadaniem tego przełącznika jest wybór zakresu 

wejściowego analogowego AI1 i AI2 (moŜliwe do wyboru są dwa zakresy 

napięciowe od 0 do 5V lub od 0 do 10V i jeden prądowy 0~20mA). W tym 

przypadku przełącznik powinien być ustawiony jak na schemacie. Więcej zobacz 

w rozdziale poświeconym przełącznikom kodującym. 

5. Zwarcie zacisku OP3, falownik wystartuje – praca do przodu 

6. Podczas pracy bieŜąca częstotliwość moŜe być zmieniana przy pomocy 

potencjometru. 

7. Zmiana kierunku obrotów następuje poprzez rozwarcie zacisku OP3 i zwarcie 

zacisku OP4, czas nawrotu jest ustalony w kodzie F120 

8. Rozłącznie zacisku OP3 jak i OP4 spowoduje zatrzymanie silnika z ustalonym 

czasem w kodzie F115. 
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9 Opis funkcji przemiennika. 

9.1 Funkcje podstawowe. 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    NazwaNazwaNazwaNazwa    Nastawa fNastawa fNastawa fNastawa fabrycznaabrycznaabrycznaabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F1F1F1F100000000    Hasło uŜytkownikaHasło uŜytkownikaHasło uŜytkownikaHasło uŜytkownika    8888    0~99990~99990~99990~9999    

Dla F107=0 funkcja nie jest aktywna. Dla F107=0 funkcja nie jest aktywna. Dla F107=0 funkcja nie jest aktywna. Dla F107=0 funkcja nie jest aktywna. 

Gdy funkcja F107=1, zmiany ustawień w Gdy funkcja F107=1, zmiany ustawień w Gdy funkcja F107=1, zmiany ustawień w Gdy funkcja F107=1, zmiany ustawień w 

kodach tylko po wpisaniu hasła. kodach tylko po wpisaniu hasła. kodach tylko po wpisaniu hasła. kodach tylko po wpisaniu hasła. 

Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat „Err1”„Err1”„Err1”„Err1” oznacza  złe hasło. oznacza  złe hasło. oznacza  złe hasło. oznacza  złe hasło.    

F102F102F102F102    
Prąd znamionowy Prąd znamionowy Prąd znamionowy Prąd znamionowy 

przemiennika (A)przemiennika (A)przemiennika (A)przemiennika (A)    

F103F103F103F103    Moc przemiennika (kW)Moc przemiennika (kW)Moc przemiennika (kW)Moc przemiennika (kW)    

W zaleŜności od W zaleŜności od W zaleŜności od W zaleŜności od 

modelu modelu modelu modelu przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika    

F105F105F105F105    Wersja oprogramowaniaWersja oprogramowaniaWersja oprogramowaniaWersja oprogramowania    
AAAAktualnktualnktualnktualnaaaa wersj wersj wersj wersjaaaa    

oprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowania    

Brak zmianBrak zmianBrak zmianBrak zmian    
Jest to fabryczna nastawa w celu Jest to fabryczna nastawa w celu Jest to fabryczna nastawa w celu Jest to fabryczna nastawa w celu 

informacji dla uŜytkownika.informacji dla uŜytkownika.informacji dla uŜytkownika.informacji dla uŜytkownika.    

F106F106F106F106    
Tryb SterowaniaTryb SterowaniaTryb SterowaniaTryb Sterowania    

(dotyczy tylko E2000)(dotyczy tylko E2000)(dotyczy tylko E2000)(dotyczy tylko E2000)    
0000    

0 0 0 0 ––––    bezczujnikowe bezczujnikowe bezczujnikowe bezczujnikowe 

sterowanie wektsterowanie wektsterowanie wektsterowanie wektoroweoroweoroweorowe    

1111---- zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane    

2222---- skalarne skalarne skalarne skalarne U/f U/f U/f U/f    

3 3 3 3 –––– sterowanie wektorowe  sterowanie wektorowe  sterowanie wektorowe  sterowanie wektorowe 

1111    

    

Wyboru sterowania naleŜy dokonać w zaleŜności od wymagań aplikacyjnych.Wyboru sterowania naleŜy dokonać w zaleŜności od wymagań aplikacyjnych.Wyboru sterowania naleŜy dokonać w zaleŜności od wymagań aplikacyjnych.Wyboru sterowania naleŜy dokonać w zaleŜności od wymagań aplikacyjnych. Właściwy wybór pozwala na optymalna pracę  Właściwy wybór pozwala na optymalna pracę  Właściwy wybór pozwala na optymalna pracę  Właściwy wybór pozwala na optymalna pracę napędunapędunapędunapędu,.,.,.,.    

Dla sterowania wektorowego moc silnika=mocy przemiennika, dla przDla sterowania wektorowego moc silnika=mocy przemiennika, dla przDla sterowania wektorowego moc silnika=mocy przemiennika, dla przDla sterowania wektorowego moc silnika=mocy przemiennika, dla przemienników do 2,2kW, od mocy 3,7kW róŜnica moŜe wynosi co emienników do 2,2kW, od mocy 3,7kW róŜnica moŜe wynosi co emienników do 2,2kW, od mocy 3,7kW róŜnica moŜe wynosi co emienników do 2,2kW, od mocy 3,7kW róŜnica moŜe wynosi co 

najwyŜej jeden stopień.najwyŜej jeden stopień.najwyŜej jeden stopień.najwyŜej jeden stopień.    

0: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe jest dedykowane do bardzo wymagających aplikacji gdzie jest waŜna wydajność0: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe jest dedykowane do bardzo wymagających aplikacji gdzie jest waŜna wydajność0: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe jest dedykowane do bardzo wymagających aplikacji gdzie jest waŜna wydajność0: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe jest dedykowane do bardzo wymagających aplikacji gdzie jest waŜna wydajność, precyzja, precyzja, precyzja, precyzja    

oraz zachowanie pełnego momentu w pełnym zakresie oraz zachowanie pełnego momentu w pełnym zakresie oraz zachowanie pełnego momentu w pełnym zakresie oraz zachowanie pełnego momentu w pełnym zakresie regulacji. Z jednego przemiennika zasilamy jeden silnik.regulacji. Z jednego przemiennika zasilamy jeden silnik.regulacji. Z jednego przemiennika zasilamy jeden silnik.regulacji. Z jednego przemiennika zasilamy jeden silnik.    

2: sterowanie skalarne U/f dedykowane jest do aplikacji gdzie nie jest wymagana szczególnie wysoka precyzja regulacji, aplikacje ze 2: sterowanie skalarne U/f dedykowane jest do aplikacji gdzie nie jest wymagana szczególnie wysoka precyzja regulacji, aplikacje ze 2: sterowanie skalarne U/f dedykowane jest do aplikacji gdzie nie jest wymagana szczególnie wysoka precyzja regulacji, aplikacje ze 2: sterowanie skalarne U/f dedykowane jest do aplikacji gdzie nie jest wymagana szczególnie wysoka precyzja regulacji, aplikacje ze 

względu na swoją specyfikę względu na swoją specyfikę względu na swoją specyfikę względu na swoją specyfikę potrzebująpotrzebująpotrzebująpotrzebują bardziej miękkiej charakterys bardziej miękkiej charakterys bardziej miękkiej charakterys bardziej miękkiej charakterystyki pracy (np. wentylatory), zakres regulacji nie obejmuje tyki pracy (np. wentylatory), zakres regulacji nie obejmuje tyki pracy (np. wentylatory), zakres regulacji nie obejmuje tyki pracy (np. wentylatory), zakres regulacji nie obejmuje 

niskich częstotliwościniskich częstotliwościniskich częstotliwościniskich częstotliwości, , , , cięŜkichcięŜkichcięŜkichcięŜkich rozruchów rozruchów rozruchów rozruchów, , , , obciąŜenieobciąŜenieobciąŜenieobciąŜenie nie jest stało momentowe. W  nie jest stało momentowe. W  nie jest stało momentowe. W  nie jest stało momentowe. W tym trybie moŜna warunkowo zasilacz z jednego tym trybie moŜna warunkowo zasilacz z jednego tym trybie moŜna warunkowo zasilacz z jednego tym trybie moŜna warunkowo zasilacz z jednego 

przemiennika kilka silników.przemiennika kilka silników.przemiennika kilka silników.przemiennika kilka silników.    

3: Sterowanie wektorowe 1 nazywane pro3: Sterowanie wektorowe 1 nazywane pro3: Sterowanie wektorowe 1 nazywane pro3: Sterowanie wektorowe 1 nazywane prostym jest dedykowane do aplikacji wymagających gdzie zrobienie autotuningu stym jest dedykowane do aplikacji wymagających gdzie zrobienie autotuningu stym jest dedykowane do aplikacji wymagających gdzie zrobienie autotuningu stym jest dedykowane do aplikacji wymagających gdzie zrobienie autotuningu 

dynamicznego nie jest moŜliwe. dynamicznego nie jest moŜliwe. dynamicznego nie jest moŜliwe. dynamicznego nie jest moŜliwe. Z jednego przemiennika moŜemy zasilacz jeden silnik.Z jednego przemiennika moŜemy zasilacz jeden silnik.Z jednego przemiennika moŜemy zasilacz jeden silnik.Z jednego przemiennika moŜemy zasilacz jeden silnik.    

---- dla sterowania wektorowego konieczne jest wykonanie precyzyjnego autotuningu. dla sterowania wektorowego konieczne jest wykonanie precyzyjnego autotuningu. dla sterowania wektorowego konieczne jest wykonanie precyzyjnego autotuningu. dla sterowania wektorowego konieczne jest wykonanie precyzyjnego autotuningu.    

---- dla sterowania  dla sterowania  dla sterowania  dla sterowania wektorowego z jednego przemiennika zasilamy jeden silwektorowego z jednego przemiennika zasilamy jeden silwektorowego z jednego przemiennika zasilamy jeden silwektorowego z jednego przemiennika zasilamy jeden silnik a jego moc powinna być zbliŜnik a jego moc powinna być zbliŜnik a jego moc powinna być zbliŜnik a jego moc powinna być zbliŜona do ona do ona do ona do mocy mocy mocy mocy 

przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika. W przeciwnym razie wyniki . W przeciwnym razie wyniki . W przeciwnym razie wyniki . W przeciwnym razie wyniki autotuninguautotuninguautotuninguautotuningu    zostanązostanązostanązostaną zakłamane a napę zakłamane a napę zakłamane a napę zakłamane a napęd nie będzie pracował prawidłowo.d nie będzie pracował prawidłowo.d nie będzie pracował prawidłowo.d nie będzie pracował prawidłowo.        

---- parametry mierzone podczas autotuningu moŜna w parametry mierzone podczas autotuningu moŜna w parametry mierzone podczas autotuningu moŜna w parametry mierzone podczas autotuningu moŜna wprowadzić ręcznie o ile będziemy mieli dostęp do takich danych.prowadzić ręcznie o ile będziemy mieli dostęp do takich danych.prowadzić ręcznie o ile będziemy mieli dostęp do takich danych.prowadzić ręcznie o ile będziemy mieli dostęp do takich danych.    

---- zwykle  zwykle  zwykle  zwykle silniki 4silniki 4silniki 4silniki 4----polowe o takiej samej mocy co przemiennik będą pracowały poprawnie na ustawieniach fabrycznychpolowe o takiej samej mocy co przemiennik będą pracowały poprawnie na ustawieniach fabrycznychpolowe o takiej samej mocy co przemiennik będą pracowały poprawnie na ustawieniach fabrycznychpolowe o takiej samej mocy co przemiennik będą pracowały poprawnie na ustawieniach fabrycznych, ale moŜe się , ale moŜe się , ale moŜe się , ale moŜe się 

okazać ze najlepsze parametry bez autotuningu nie okazać ze najlepsze parametry bez autotuningu nie okazać ze najlepsze parametry bez autotuningu nie okazać ze najlepsze parametry bez autotuningu nie zostanązostanązostanązostaną osiągn osiągn osiągn osiągnięte. Dlatego dla prawidłowej pracy i jak najlepszych parametrów ięte. Dlatego dla prawidłowej pracy i jak najlepszych parametrów ięte. Dlatego dla prawidłowej pracy i jak najlepszych parametrów ięte. Dlatego dla prawidłowej pracy i jak najlepszych parametrów 

pracy naleŜy wpisywać i pomierzyć parametry silnika.pracy naleŜy wpisywać i pomierzyć parametry silnika.pracy naleŜy wpisywać i pomierzyć parametry silnika.pracy naleŜy wpisywać i pomierzyć parametry silnika.    

---- moŜe się  moŜe się  moŜe się  moŜe się zdarzyćzdarzyćzdarzyćzdarzyć,,,, Ŝe dla sterowania wektorowego trzeba będzie dodatkowo sparametryzować funkcje  Ŝe dla sterowania wektorowego trzeba będzie dodatkowo sparametryzować funkcje  Ŝe dla sterowania wektorowego trzeba będzie dodatkowo sparametryzować funkcje  Ŝe dla sterowania wektorowego trzeba będzie dodatkowo sparametryzować funkcje F813~F818.F813~F818.F813~F818.F813~F818.    

---- naleŜy pamiętać Ŝe funkcja  naleŜy pamiętać Ŝe funkcja  naleŜy pamiętać Ŝe funkcja  naleŜy pamiętać Ŝe funkcja lotnego startu działa tylko dla sterowania skalarnego F106 lotnego startu działa tylko dla sterowania skalarnego F106 lotnego startu działa tylko dla sterowania skalarnego F106 lotnego startu działa tylko dla sterowania skalarnego F106 –––– 2. 2. 2. 2.    

F107F107F107F107    
Kontrola hasła Kontrola hasła Kontrola hasła Kontrola hasła 

uŜytkownikauŜytkownikauŜytkownikauŜytkownika    
0000    

0 0 0 0 –––– wyłączona ochrona  wyłączona ochrona  wyłączona ochrona  wyłączona ochrona 

hasłem uŜytkownikahasłem uŜytkownikahasłem uŜytkownikahasłem uŜytkownika    

1111---- włączona ochrona  włączona ochrona  włączona ochrona  włączona ochrona 

hasłem uŜytkownikahasłem uŜytkownikahasłem uŜytkownikahasłem uŜytkownika    

Gdy funkcja F107=1, uŜytkownik Gdy funkcja F107=1, uŜytkownik Gdy funkcja F107=1, uŜytkownik Gdy funkcja F107=1, uŜytkownik celem celem celem celem 

dokonania zmian w kodach dokonania zmian w kodach dokonania zmian w kodach dokonania zmian w kodach musi musi musi musi 

wprowadzićwprowadzićwprowadzićwprowadzić hasło  hasło  hasło  hasło w kodzie F100, w kodzie F100, w kodzie F100, w kodzie F100, po po po po 

wwwwłączeniu lub zresetowaniu błędu. W łączeniu lub zresetowaniu błędu. W łączeniu lub zresetowaniu błędu. W łączeniu lub zresetowaniu błędu. W 

przeciwnym razie zmiana parametrów przeciwnym razie zmiana parametrów przeciwnym razie zmiana parametrów przeciwnym razie zmiana parametrów 

nie będzie moŜliwanie będzie moŜliwanie będzie moŜliwanie będzie moŜliwa i wyświetlony  i wyświetlony  i wyświetlony  i wyświetlony 

zostanie błąd „Err1”. zostanie błąd „Err1”. zostanie błąd „Err1”. zostanie błąd „Err1”.     

F108F108F108F108    
Ustawienie hasła Ustawienie hasła Ustawienie hasła Ustawienie hasła 

uŜytkownikauŜytkownikauŜytkownikauŜytkownika    
8888    0~99990~99990~99990~9999    

Funkcja umoŜliwia definiowanie hasła Funkcja umoŜliwia definiowanie hasła Funkcja umoŜliwia definiowanie hasła Funkcja umoŜliwia definiowanie hasła 

uŜytkownika. uŜytkownika. uŜytkownika. uŜytkownika.     

F109F109F109F109    
CzęCzęCzęCzęstotliwość stotliwość stotliwość stotliwość 

początkowa (Hz)początkowa (Hz)początkowa (Hz)początkowa (Hz)    
0.000.000.000.00    0.00~10.000.00~10.000.00~10.000.00~10.00    

F110F110F110F110    
Czas utrzymania Czas utrzymania Czas utrzymania Czas utrzymania 

częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości 

początkowej (s)początkowej (s)początkowej (s)początkowej (s)    

0.00.00.00.0    0.0~10.00.0~10.00.0~10.00.0~10.0    
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Falownik rozpoczyna pracę od częstotliwości początkowej, na tej częstotliwości falownik pracuje przez czas ustawiony w funkcji Falownik rozpoczyna pracę od częstotliwości początkowej, na tej częstotliwości falownik pracuje przez czas ustawiony w funkcji Falownik rozpoczyna pracę od częstotliwości początkowej, na tej częstotliwości falownik pracuje przez czas ustawiony w funkcji Falownik rozpoczyna pracę od częstotliwości początkowej, na tej częstotliwości falownik pracuje przez czas ustawiony w funkcji 

F110 po tym czasiF110 po tym czasiF110 po tym czasiF110 po tym czasie zaczyna przyśpieszanie do częstotliwości docelowej F113. e zaczyna przyśpieszanie do częstotliwości docelowej F113. e zaczyna przyśpieszanie do częstotliwości docelowej F113. e zaczyna przyśpieszanie do częstotliwości docelowej F113. Częstotliwość początkowa musi być większa od 0Hz. Częstotliwość początkowa musi być większa od 0Hz. Częstotliwość początkowa musi być większa od 0Hz. Częstotliwość początkowa musi być większa od 0Hz.     

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!    

Czas Czas Czas Czas F110 F110 F110 F110 nie jest wliczany do czasu przyśpieszania i/lub zwalniania. Częstotlinie jest wliczany do czasu przyśpieszania i/lub zwalniania. Częstotlinie jest wliczany do czasu przyśpieszania i/lub zwalniania. Częstotlinie jest wliczany do czasu przyśpieszania i/lub zwalniania. Częstotliwość początkowa nie jest ograniczona częstotliwością wość początkowa nie jest ograniczona częstotliwością wość początkowa nie jest ograniczona częstotliwością wość początkowa nie jest ograniczona częstotliwością 

minimalminimalminimalminimalną F112, jeŜeli F109<F11ną F112, jeŜeli F109<F11ną F112, jeŜeli F109<F11ną F112, jeŜeli F109<F112 wówczas przemiennik zacznie 2 wówczas przemiennik zacznie 2 wówczas przemiennik zacznie 2 wówczas przemiennik zacznie pracowaćpracowaćpracowaćpracować z częstotliwością F109 w czasie F110, a następnie  z częstotliwością F109 w czasie F110, a następnie  z częstotliwością F109 w czasie F110, a następnie  z częstotliwością F109 w czasie F110, a następnie 

przejdzie do normalnej pracy w zakresie F112…F111.przejdzie do normalnej pracy w zakresie F112…F111.przejdzie do normalnej pracy w zakresie F112…F111.przejdzie do normalnej pracy w zakresie F112…F111.    

Częstotliwość F109 musi być niŜsza odCzęstotliwość F109 musi być niŜsza odCzęstotliwość F109 musi być niŜsza odCzęstotliwość F109 musi być niŜsza od częstotliwości maksymalnej F111 częstotliwości maksymalnej F111 częstotliwości maksymalnej F111 częstotliwości maksymalnej F111....    

JeŜeli częstotliwość JeŜeli częstotliwość JeŜeli częstotliwość JeŜeli częstotliwość docelowa F113 jest mniejsza od częstotliwości początkowej F109 docelowa F113 jest mniejsza od częstotliwości początkowej F109 docelowa F113 jest mniejsza od częstotliwości początkowej F109 docelowa F113 jest mniejsza od częstotliwości początkowej F109 wówczas kod F09 i F110 sąwówczas kod F09 i F110 sąwówczas kod F09 i F110 sąwówczas kod F09 i F110 są traktowane jako  traktowane jako  traktowane jako  traktowane jako 

nieaktywne.nieaktywne.nieaktywne.nieaktywne.    

Uwaga: funkcje F109 i F110 dla Uwaga: funkcje F109 i F110 dla Uwaga: funkcje F109 i F110 dla Uwaga: funkcje F109 i F110 dla procesuprocesuprocesuprocesu lotnego startu nie są aktywne. lotnego startu nie są aktywne. lotnego startu nie są aktywne. lotnego startu nie są aktywne.    

F111F111F111F111    Max. częstotliwość (Hz)Max. częstotliwość (Hz)Max. częstotliwość (Hz)Max. częstotliwość (Hz)    50.0050.0050.0050.00    

F113~650.0F113~650.0F113~650.0F113~650.0    

dla sterowania dla sterowania dla sterowania dla sterowania 

wektwektwektwektoroorooroorowego SVC do wego SVC do wego SVC do wego SVC do 

150150150150HzHzHzHz    

F112F112F112F112    Min. częstotliwość (Hz)Min. częstotliwość (Hz)Min. częstotliwość (Hz)Min. częstotliwość (Hz)    0.500.500.500.50    

0.0~F1130.0~F1130.0~F1130.0~F113    

dla sterowania dla sterowania dla sterowania dla sterowania 

wektorowego od 0,5Hzwektorowego od 0,5Hzwektorowego od 0,5Hzwektorowego od 0,5Hz    

    

Uwaga: dla sterowania wektorowego Uwaga: dla sterowania wektorowego Uwaga: dla sterowania wektorowego Uwaga: dla sterowania wektorowego SVC (F106 SVC (F106 SVC (F106 SVC (F106 –––– 0)  0)  0)  0) częstotliwość maksymalna F111<150Hz.częstotliwość maksymalna F111<150Hz.częstotliwość maksymalna F111<150Hz.częstotliwość maksymalna F111<150Hz.    

Częstotliwość  minimalna powinna być mniejsza od częstotliwości docelCzęstotliwość  minimalna powinna być mniejsza od częstotliwości docelCzęstotliwość  minimalna powinna być mniejsza od częstotliwości docelCzęstotliwość  minimalna powinna być mniejsza od częstotliwości docelowej.owej.owej.owej.    

F111 i F112 określa nam zakres pracy. Ustawienia F111 i F112 określa nam zakres pracy. Ustawienia F111 i F112 określa nam zakres pracy. Ustawienia F111 i F112 określa nam zakres pracy. Ustawienia w tych kodach w tych kodach w tych kodach w tych kodach dotyczą zadawania prędkości z dotyczą zadawania prędkości z dotyczą zadawania prędkości z dotyczą zadawania prędkości z klawiatury, klawiatury, klawiatury, klawiatury, wejść cyfrowych lub wejść cyfrowych lub wejść cyfrowych lub wejść cyfrowych lub 

ModBus. Dla zadawania ModBus. Dla zadawania ModBus. Dla zadawania ModBus. Dla zadawania analogowego naleŜyanalogowego naleŜyanalogowego naleŜyanalogowego naleŜy skonfigurować kody F400…F420.  skonfigurować kody F400…F420.  skonfigurować kody F400…F420.  skonfigurować kody F400…F420.     

Uwaga: Przy pracy ciągłej <30Uwaga: Przy pracy ciągłej <30Uwaga: Przy pracy ciągłej <30Uwaga: Przy pracy ciągłej <30----35353535Hz w silniku zastosowHz w silniku zastosowHz w silniku zastosowHz w silniku zastosować obcą wentylację!ać obcą wentylację!ać obcą wentylację!ać obcą wentylację!    

F113F113F113F113    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość docelowa docelowa docelowa docelowa 

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    
50.0050.0050.0050.00    F112~F111F112~F111F112~F111F112~F111    

Kiedy ta funkcja jest aktywna Kiedy ta funkcja jest aktywna Kiedy ta funkcja jest aktywna Kiedy ta funkcja jest aktywna 

(np.F20(np.F20(np.F20(np.F203333=0 lub =0 lub =0 lub =0 lub 5555), po rozpoczęciu ), po rozpoczęciu ), po rozpoczęciu ), po rozpoczęciu 

pracy przemiennik automatycznie pracy przemiennik automatycznie pracy przemiennik automatycznie pracy przemiennik automatycznie 

będzie dąŜył do osiągnięcia będzie dąŜył do osiągnięcia będzie dąŜył do osiągnięcia będzie dąŜył do osiągnięcia 

częstotliwości zdefiniowanej częstotliwości zdefiniowanej częstotliwości zdefiniowanej częstotliwości zdefiniowanej 

parametrem F113.parametrem F113.parametrem F113.parametrem F113.    

F114F114F114F114    
Czas przyśCzas przyśCzas przyśCzas przyśpieszania 1 pieszania 1 pieszania 1 pieszania 1 

(s)(s)(s)(s)    
Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.    

F115F115F115F115    Czas zwalniania 1 (s)Czas zwalniania 1 (s)Czas zwalniania 1 (s)Czas zwalniania 1 (s)    

Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od 

mocy falownika:mocy falownika:mocy falownika:mocy falownika:    

0,20,20,20,2kW~3,7kW kW~3,7kW kW~3,7kW kW~3,7kW –––– 5.0 5.0 5.0 5.0    

5,5kW~5,5kW~5,5kW~5,5kW~30303030kW kW kW kW –––– 30.0 30.0 30.0 30.0    

od 37kW  od 37kW  od 37kW  od 37kW  ---- 60,0s 60,0s 60,0s 60,0s    
Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.    

F116F116F116F116    
Czas przyśpieszania 2 Czas przyśpieszania 2 Czas przyśpieszania 2 Czas przyśpieszania 2 

(s)(s)(s)(s)    

Czas przyśpieszaniaCzas przyśpieszaniaCzas przyśpieszaniaCzas przyśpieszania „2” „2” „2” „2”    (aktywowany (aktywowany (aktywowany (aktywowany 

wejściem cyfrowymwejściem cyfrowymwejściem cyfrowymwejściem cyfrowym, wartość 18, wartość 18, wartość 18, wartość 18))))    

Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.Odniesienie w kodzie F119.    

F117F117F117F117    Czas zwalniania 2 (s)Czas zwalniania 2 (s)Czas zwalniania 2 (s)Czas zwalniania 2 (s)    

Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od 

momomomocy falownika:cy falownika:cy falownika:cy falownika:    

0,20,20,20,2kW~3,7kW kW~3,7kW kW~3,7kW kW~3,7kW –––– 8.0 8.0 8.0 8.0    

5,5kW~5,5kW~5,5kW~5,5kW~30303030kW kW kW kW –––– 50.0 50.0 50.0 50.0    

od 37kW od 37kW od 37kW od 37kW –––– 90,0s 90,0s 90,0s 90,0s    

0.1~30000.1~30000.1~30000.1~3000    

Czas zwalniania Czas zwalniania Czas zwalniania Czas zwalniania „2” (aktywowany „2” (aktywowany „2” (aktywowany „2” (aktywowany 

wejściem cyfrowymwejściem cyfrowymwejściem cyfrowymwejściem cyfrowym, wartość 18, wartość 18, wartość 18, wartość 18))))    

OdOdOdOdniesienie w kodzie F119.niesienie w kodzie F119.niesienie w kodzie F119.niesienie w kodzie F119.    

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!     Do funkcji F114, F115, F116 i F117Do funkcji F114, F115, F116 i F117Do funkcji F114, F115, F116 i F117Do funkcji F114, F115, F116 i F117    

Kiedy funkcja programowalnych wejść (OP1do OPKiedy funkcja programowalnych wejść (OP1do OPKiedy funkcja programowalnych wejść (OP1do OPKiedy funkcja programowalnych wejść (OP1do OP6666) jest aktywna (1) jest aktywna (1) jest aktywna (1) jest aktywna (18888    –––– programowany czas przyśpieszania/zwalniania), wtedy wejścia  programowany czas przyśpieszania/zwalniania), wtedy wejścia  programowany czas przyśpieszania/zwalniania), wtedy wejścia  programowany czas przyśpieszania/zwalniania), wtedy wejścia 

te mogą być uŜyte do zmiany pierwszego/drugiego przyśpieszante mogą być uŜyte do zmiany pierwszego/drugiego przyśpieszante mogą być uŜyte do zmiany pierwszego/drugiego przyśpieszante mogą być uŜyte do zmiany pierwszego/drugiego przyśpieszania/zwalniania. Podanie stanu ia/zwalniania. Podanie stanu ia/zwalniania. Podanie stanu ia/zwalniania. Podanie stanu wysokiegowysokiegowysokiegowysokiego na wejście, spowoduje  na wejście, spowoduje  na wejście, spowoduje  na wejście, spowoduje 

wybranie przez przemiennik drugiego czasu przyśpieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domyślnie wybrany będzie pierwszy wybranie przez przemiennik drugiego czasu przyśpieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domyślnie wybrany będzie pierwszy wybranie przez przemiennik drugiego czasu przyśpieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domyślnie wybrany będzie pierwszy wybranie przez przemiennik drugiego czasu przyśpieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domyślnie wybrany będzie pierwszy 

czas przyśpieszania/zwalniania.czas przyśpieszania/zwalniania.czas przyśpieszania/zwalniania.czas przyśpieszania/zwalniania.    

Czasy przyspieszania i zwalniania ustawCzasy przyspieszania i zwalniania ustawCzasy przyspieszania i zwalniania ustawCzasy przyspieszania i zwalniania ustawione w kodach F114…F117 nie są aktywne dla pracy wielostopniowej. ione w kodach F114…F117 nie są aktywne dla pracy wielostopniowej. ione w kodach F114…F117 nie są aktywne dla pracy wielostopniowej. ione w kodach F114…F117 nie są aktywne dla pracy wielostopniowej. Dla tej aplikacji czasy Dla tej aplikacji czasy Dla tej aplikacji czasy Dla tej aplikacji czasy 

są definiowane w kodach F519…F548.są definiowane w kodach F519…F548.są definiowane w kodach F519…F548.są definiowane w kodach F519…F548.    

W trakcie procesuW trakcie procesuW trakcie procesuW trakcie procesu lotnego startu czas przyspieszania, zwalniania, częstotliwość minimalna i docelowa nie są aktywne. Po  lotnego startu czas przyspieszania, zwalniania, częstotliwość minimalna i docelowa nie są aktywne. Po  lotnego startu czas przyspieszania, zwalniania, częstotliwość minimalna i docelowa nie są aktywne. Po  lotnego startu czas przyspieszania, zwalniania, częstotliwość minimalna i docelowa nie są aktywne. Po 

zakończeniuzakończeniuzakończeniuzakończeniu    procesu procesu procesu procesu lotnego startu przetwornica będzie działała zgodnie z parametrami przyspieszania i zwalniania na zadanej lotnego startu przetwornica będzie działała zgodnie z parametrami przyspieszania i zwalniania na zadanej lotnego startu przetwornica będzie działała zgodnie z parametrami przyspieszania i zwalniania na zadanej lotnego startu przetwornica będzie działała zgodnie z parametrami przyspieszania i zwalniania na zadanej 

częstotliwości.częstotliwości.częstotliwości.częstotliwości.    

F118F118F118F118    
Znamionowa Znamionowa Znamionowa Znamionowa 

częstotliwość pracy częstotliwość pracy częstotliwość pracy częstotliwość pracy 

silnika (Hz)silnika (Hz)silnika (Hz)silnika (Hz)    

50.0050.0050.0050.00    15151515.00~.00~.00~.00~656565650.00.00.00.0    

    

Wartość ta Wartość ta Wartość ta Wartość ta określa punkt załamania charakterystyki U/f, określa punkt załamania charakterystyki U/f, określa punkt załamania charakterystyki U/f, określa punkt załamania charakterystyki U/f, czyli czyli czyli czyli osiągnięciaosiągnięciaosiągnięciaosiągnięcia pełnego napięcia wyjściowego.  pełnego napięcia wyjściowego.  pełnego napięcia wyjściowego.  pełnego napięcia wyjściowego.     

Gdy częstotliwość pracy jest mniejsza od podanej to przemiennik pracuje z stałym momentem obrotowym (elektromagnetycznym), Gdy częstotliwość pracy jest mniejsza od podanej to przemiennik pracuje z stałym momentem obrotowym (elektromagnetycznym), Gdy częstotliwość pracy jest mniejsza od podanej to przemiennik pracuje z stałym momentem obrotowym (elektromagnetycznym), Gdy częstotliwość pracy jest mniejsza od podanej to przemiennik pracuje z stałym momentem obrotowym (elektromagnetycznym), 

jeŜeli częstotliwość pracy jest wijeŜeli częstotliwość pracy jest wijeŜeli częstotliwość pracy jest wijeŜeli częstotliwość pracy jest większa to wówczas pracuje z stałąększa to wówczas pracuje z stałąększa to wówczas pracuje z stałąększa to wówczas pracuje z stałą mocą. mocą. mocą. mocą.    

Dodatkowo Dodatkowo Dodatkowo Dodatkowo cccczęstotliwość dozęstotliwość dozęstotliwość dozęstotliwość do autotuningu deklarujemy w kodzie F810. autotuningu deklarujemy w kodzie F810. autotuningu deklarujemy w kodzie F810. autotuningu deklarujemy w kodzie F810.    

Kod ten nie jest aktywny Kod ten nie jest aktywny Kod ten nie jest aktywny Kod ten nie jest aktywny podczas procesupodczas procesupodczas procesupodczas procesu lotnego startu. lotnego startu. lotnego startu. lotnego startu.    
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F119F119F119F119    
Odniesienie czasów Odniesienie czasów Odniesienie czasów Odniesienie czasów 

przyspieszania i przyspieszania i przyspieszania i przyspieszania i 

zwalnianiazwalnianiazwalnianiazwalniania    

0000    
0: 0~50Hz0: 0~50Hz0: 0~50Hz0: 0~50Hz    

1: 0~max1: 0~max1: 0~max1: 0~max    

    

JeŜeli mamy ustawione „0” czas przyspieszania i zwalniania odnosi siJeŜeli mamy ustawione „0” czas przyspieszania i zwalniania odnosi siJeŜeli mamy ustawione „0” czas przyspieszania i zwalniania odnosi siJeŜeli mamy ustawione „0” czas przyspieszania i zwalniania odnosi się do zakresu od 0Hz do 50Hz.  JeŜeli ę do zakresu od 0Hz do 50Hz.  JeŜeli ę do zakresu od 0Hz do 50Hz.  JeŜeli ę do zakresu od 0Hz do 50Hz.  JeŜeli mamy ustawionąmamy ustawionąmamy ustawionąmamy ustawioną    

częstotliwość docelową 100Hz a czas przyspieszania 5s, to czas dochodzenia do wartości nastawionej będzie tutaj wynosił 10s.częstotliwość docelową 100Hz a czas przyspieszania 5s, to czas dochodzenia do wartości nastawionej będzie tutaj wynosił 10s.częstotliwość docelową 100Hz a czas przyspieszania 5s, to czas dochodzenia do wartości nastawionej będzie tutaj wynosił 10s.częstotliwość docelową 100Hz a czas przyspieszania 5s, to czas dochodzenia do wartości nastawionej będzie tutaj wynosił 10s.    

JeŜeli mamy ustawione "1”  czas przyspieszania i zwalniania odnosi się do zakreJeŜeli mamy ustawione "1”  czas przyspieszania i zwalniania odnosi się do zakreJeŜeli mamy ustawione "1”  czas przyspieszania i zwalniania odnosi się do zakreJeŜeli mamy ustawione "1”  czas przyspieszania i zwalniania odnosi się do zakresu od 0Hz do max Hz (F111).su od 0Hz do max Hz (F111).su od 0Hz do max Hz (F111).su od 0Hz do max Hz (F111).    

F120F120F120F120    
Czas martwy przy Czas martwy przy Czas martwy przy Czas martwy przy 

nawrocie (s)nawrocie (s)nawrocie (s)nawrocie (s)    
0000.0.0.0.0    0.0~30000.0~30000.0~30000.0~3000    

    

Ten parametr określa czas zatrzymania przemiennika (0Hz), podczas zmiany kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji Ten parametr określa czas zatrzymania przemiennika (0Hz), podczas zmiany kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji Ten parametr określa czas zatrzymania przemiennika (0Hz), podczas zmiany kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji Ten parametr określa czas zatrzymania przemiennika (0Hz), podczas zmiany kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji 

wpływa na zmniejszenie udarów prądowych podczas zmianwpływa na zmniejszenie udarów prądowych podczas zmianwpływa na zmniejszenie udarów prądowych podczas zmianwpływa na zmniejszenie udarów prądowych podczas zmiany kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma wartość 0, przemiennik zmienia y kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma wartość 0, przemiennik zmienia y kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma wartość 0, przemiennik zmienia y kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma wartość 0, przemiennik zmienia 

kierunek natychmiast po zatrzymaniu. Funkcja jest aktywna dla wszystkich rodzajów regulacji prędkości oprócz automatycznej.kierunek natychmiast po zatrzymaniu. Funkcja jest aktywna dla wszystkich rodzajów regulacji prędkości oprócz automatycznej.kierunek natychmiast po zatrzymaniu. Funkcja jest aktywna dla wszystkich rodzajów regulacji prędkości oprócz automatycznej.kierunek natychmiast po zatrzymaniu. Funkcja jest aktywna dla wszystkich rodzajów regulacji prędkości oprócz automatycznej.    

W trakcie procesu lotnego startu ta funkcja nie jest aktywna. W trakcie procesu lotnego startu ta funkcja nie jest aktywna. W trakcie procesu lotnego startu ta funkcja nie jest aktywna. W trakcie procesu lotnego startu ta funkcja nie jest aktywna. Po zakończeniu lotnego startu Po zakończeniu lotnego startu Po zakończeniu lotnego startu Po zakończeniu lotnego startu funkcjafunkcjafunkcjafunkcja zostaje ponownie aktywowana. zostaje ponownie aktywowana. zostaje ponownie aktywowana. zostaje ponownie aktywowana.    

F122F122F122F122    Zakaz pracy nawrotnejZakaz pracy nawrotnejZakaz pracy nawrotnejZakaz pracy nawrotnej    0000    
0 0 0 0 –––– praca nawrotna praca nawrotna praca nawrotna praca nawrotna    

1 1 1 1 –––– zakaz pracy nawrotnej zakaz pracy nawrotnej zakaz pracy nawrotnej zakaz pracy nawrotnej    
    

Funkcja zabraniająca lub zezwalająca na pracę nawrotną. Jej wartość jest Funkcja zabraniająca lub zezwalająca na pracę nawrotną. Jej wartość jest Funkcja zabraniająca lub zezwalająca na pracę nawrotną. Jej wartość jest Funkcja zabraniająca lub zezwalająca na pracę nawrotną. Jej wartość jest nadrzędna względem zacisków wejśnadrzędna względem zacisków wejśnadrzędna względem zacisków wejśnadrzędna względem zacisków wejściowychciowychciowychciowych i kodu F202. i kodu F202. i kodu F202. i kodu F202.    

Jeśli zakaz pracy nawrotnej jestJeśli zakaz pracy nawrotnej jestJeśli zakaz pracy nawrotnej jestJeśli zakaz pracy nawrotnej jest aktywny, to po podaniu sygnału aktywny, to po podaniu sygnału aktywny, to po podaniu sygnału aktywny, to po podaniu sygnału zmiany kierunku obrotów układ zostanie zatrzymany.  zmiany kierunku obrotów układ zostanie zatrzymany.  zmiany kierunku obrotów układ zostanie zatrzymany.  zmiany kierunku obrotów układ zostanie zatrzymany. Jeśli funkcja Jeśli funkcja Jeśli funkcja Jeśli funkcja 

zmiany kierunku jest aktywna (F20zmiany kierunku jest aktywna (F20zmiany kierunku jest aktywna (F20zmiany kierunku jest aktywna (F202 2 2 2 ----1) niezaleŜ1) niezaleŜ1) niezaleŜ1) niezaleŜnie od tego nie od tego nie od tego nie od tego czy lotnyczy lotnyczy lotnyczy lotny strat jest  strat jest  strat jest  strat jest aktywnyaktywnyaktywnyaktywny czy teŜ czy teŜ czy teŜ czy teŜ nie, układ pozost nie, układ pozost nie, układ pozost nie, układ pozostanie cały czas anie cały czas anie cały czas anie cały czas 

zatrzymany. zatrzymany. zatrzymany. zatrzymany. KiedyKiedyKiedyKiedy ustawimy kody ustawimy kody ustawimy kody ustawimy kody    F122F122F122F122    = 1,= 1,= 1,= 1,    F613F613F613F613    = 1, i= 1, i= 1, i= 1, i    F614F614F614F614≥≥≥≥2222    i podai podai podai podamy sygnmy sygnmy sygnmy sygnał pracy do przodu, a silnik np. kręał pracy do przodu, a silnik np. kręał pracy do przodu, a silnik np. kręał pracy do przodu, a silnik np. kręci się samoistnie ci się samoistnie ci się samoistnie ci się samoistnie 

do tyłu wówczas układ do tyłu wówczas układ do tyłu wówczas układ do tyłu wówczas układ okreokreokreokreśli kierunek obrotów i śli kierunek obrotów i śli kierunek obrotów i śli kierunek obrotów i częstotliwośćczęstotliwośćczęstotliwośćczęstotliwość pracy napędu, przejmie układ  pracy napędu, przejmie układ  pracy napędu, przejmie układ  pracy napędu, przejmie układ sprowadzającsprowadzającsprowadzającsprowadzając    prędkośćprędkośćprędkośćprędkość do 0Hz, a  do 0Hz, a  do 0Hz, a  do 0Hz, a 

następnienastępnienastępnienastępnie    rozpędzirozpędzirozpędzirozpędzi do zadanej wartości w zadeklarowanym kierunku. do zadanej wartości w zadeklarowanym kierunku. do zadanej wartości w zadeklarowanym kierunku. do zadanej wartości w zadeklarowanym kierunku.    

F123F123F123F123    

Definiowanie znaku Definiowanie znaku Definiowanie znaku Definiowanie znaku 

częstotliwości dla częstotliwości dla częstotliwości dla częstotliwości dla 

kombinowanej kontroli kombinowanej kontroli kombinowanej kontroli kombinowanej kontroli 

prędkościprędkościprędkościprędkości    

0000    
0 0 0 0 –––– dodatni dodatni dodatni dodatni    

1 1 1 1 –––– ujemny ujemny ujemny ujemny    

Funkcja pozwala na określenie znaku + Funkcja pozwala na określenie znaku + Funkcja pozwala na określenie znaku + Funkcja pozwala na określenie znaku + 

lub lub lub lub –––– częstotliwości dla  częstotliwości dla  częstotliwości dla  częstotliwości dla kombinowanego kombinowanego kombinowanego kombinowanego 

ssssterowania prędkością.terowania prędkością.terowania prędkością.terowania prędkością.    

F124F124F124F124    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

joggowania (Hz)joggowania (Hz)joggowania (Hz)joggowania (Hz)    
5.005.005.005.00    F112~F111F112~F111F112~F111F112~F111    

F125F125F125F125    
Czas przyśpieszania Czas przyśpieszania Czas przyśpieszania Czas przyśpieszania 

joggowania (s)joggowania (s)joggowania (s)joggowania (s)    
0.1~30000.1~30000.1~30000.1~3000    

F126F126F126F126    
Czas zwalniania Czas zwalniania Czas zwalniania Czas zwalniania 

joggowania (s)joggowania (s)joggowania (s)joggowania (s)    

Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od 

mocy falownika:mocy falownika:mocy falownika:mocy falownika:    

0,2kW~3,7kW 0,2kW~3,7kW 0,2kW~3,7kW 0,2kW~3,7kW –––– 5.0 5.0 5.0 5.0    

5,5kW~30kW 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW –––– 30.0 30.0 30.0 30.0    

od 37kW  od 37kW  od 37kW  od 37kW  ---- 60,0s 60,0s 60,0s 60,0s    
0.1~30000.1~30000.1~30000.1~3000    

Funkcja joggingu Funkcja joggingu Funkcja joggingu Funkcja joggingu (prędkości (prędkości (prędkości (prędkości 

nadrzędnej) nadrzędnej) nadrzędnej) nadrzędnej) odnosi się wyłącznie do odnosi się wyłącznie do odnosi się wyłącznie do odnosi się wyłącznie do 

sterowania z listwy sterującej (F200=1).sterowania z listwy sterującej (F200=1).sterowania z listwy sterującej (F200=1).sterowania z listwy sterującej (F200=1).    

Funkcję joggingu uruchamia się łącząc Funkcję joggingu uruchamia się łącząc Funkcję joggingu uruchamia się łącząc Funkcję joggingu uruchamia się łącząc 

zacisk CM i pzacisk CM i pzacisk CM i pzacisk CM i programowalne wejście rogramowalne wejście rogramowalne wejście rogramowalne wejście 

(OP1 d(OP1 d(OP1 d(OP1 do OP8o OP8o OP8o OP8) zdefiniowane wcześniej ) zdefiniowane wcześniej ) zdefiniowane wcześniej ) zdefiniowane wcześniej 

do obsługi joggingudo obsługi joggingudo obsługi joggingudo obsługi joggingu....    

Ta funkcja sterowania prędkością ma Ta funkcja sterowania prędkością ma Ta funkcja sterowania prędkością ma Ta funkcja sterowania prędkością ma 

najwyŜszy status!!!najwyŜszy status!!!najwyŜszy status!!!najwyŜszy status!!! Czas przyspieszania  Czas przyspieszania  Czas przyspieszania  Czas przyspieszania 

i zwalniania dotyczy zakresu 0i zwalniania dotyczy zakresu 0i zwalniania dotyczy zakresu 0i zwalniania dotyczy zakresu 0----50Hz.50Hz.50Hz.50Hz.    

IstniejąIstniejąIstniejąIstnieją dwa rodzaje joggowania dwa rodzaje joggowania dwa rodzaje joggowania dwa rodzaje joggowania    

1.1.1.1. Joggowanie z klawiatury Joggowanie z klawiatury Joggowanie z klawiatury Joggowanie z klawiatury  (status aktywny dla zatrzymanego  (status aktywny dla zatrzymanego  (status aktywny dla zatrzymanego  (status aktywny dla zatrzymanego 
układu):układu):układu):układu):    

a.a.a.a. Aktywowanie funkcji odbywa się w kodzie F132Aktywowanie funkcji odbywa się w kodzie F132Aktywowanie funkcji odbywa się w kodzie F132Aktywowanie funkcji odbywa się w kodzie F132....    

b.b.b.b. PrzyciskiemPrzyciskiemPrzyciskiemPrzyciskiem FUN wywołujemy na wyświetlaczu  FUN wywołujemy na wyświetlaczu  FUN wywołujemy na wyświetlaczu  FUN wywołujemy na wyświetlaczu 
hasło HFhasło HFhasło HFhasło HF----0 (układ jest gotowy do pracy 0 (układ jest gotowy do pracy 0 (układ jest gotowy do pracy 0 (układ jest gotowy do pracy 
joggowania z klawiatury)joggowania z klawiatury)joggowania z klawiatury)joggowania z klawiatury)    

c.c.c.c.  Dla wyświetlonej wartości HF Dla wyświetlonej wartości HF Dla wyświetlonej wartości HF Dla wyświetlonej wartości HF----0 kaŜdorazowe 0 kaŜdorazowe 0 kaŜdorazowe 0 kaŜdorazowe 
aktywowanie przycisku RUN na klawiaturze będzie aktywowanie przycisku RUN na klawiaturze będzie aktywowanie przycisku RUN na klawiaturze będzie aktywowanie przycisku RUN na klawiaturze będzie 
skutkowało pracą z skutkowało pracą z skutkowało pracą z skutkowało pracą z częstotliwościączęstotliwościączęstotliwościączęstotliwością joggowania.  joggowania.  joggowania.  joggowania.     

DezaktywowanieDezaktywowanieDezaktywowanieDezaktywowanie joggo joggo joggo joggowania z klawiatury odbywa się przyciskiem wania z klawiatury odbywa się przyciskiem wania z klawiatury odbywa się przyciskiem wania z klawiatury odbywa się przyciskiem 
FUN na inną wartość niŜ HFFUN na inną wartość niŜ HFFUN na inną wartość niŜ HFFUN na inną wartość niŜ HF----0.0.0.0.    

2.2.2.2. JoggowanieJoggowanieJoggowanieJoggowanie z listwy (status aktywny dla zatrzymanego i  z listwy (status aktywny dla zatrzymanego i  z listwy (status aktywny dla zatrzymanego i  z listwy (status aktywny dla zatrzymanego i 
pracującego układu):pracującego układu):pracującego układu):pracującego układu):    

a.a.a.a. Programujemy jeden z zacisków OP1…OP8 w Programujemy jeden z zacisków OP1…OP8 w Programujemy jeden z zacisków OP1…OP8 w Programujemy jeden z zacisków OP1…OP8 w 
kodach z zakresu F316…F323 na prace na kodach z zakresu F316…F323 na prace na kodach z zakresu F316…F323 na prace na kodach z zakresu F316…F323 na prace na 
joggingujoggingujoggingujoggingu    

b.b.b.b. Zwarcie zaprogramowaZwarcie zaprogramowaZwarcie zaprogramowaZwarcie zaprogramowanego wejścia z CM nego wejścia z CM nego wejścia z CM nego wejścia z CM 
spowoduje aktywowanie pracy z częstotliwością joggowania.spowoduje aktywowanie pracy z częstotliwością joggowania.spowoduje aktywowanie pracy z częstotliwością joggowania.spowoduje aktywowanie pracy z częstotliwością joggowania.    

    

Kiedy Kiedy Kiedy Kiedy funkcjafunkcjafunkcjafunkcja    joggowaniajoggowaniajoggowaniajoggowania ( ( ( (prędkościprędkościprędkościprędkości nadrzędnej) jest aktywna funkcja lotnego startu jest  nadrzędnej) jest aktywna funkcja lotnego startu jest  nadrzędnej) jest aktywna funkcja lotnego startu jest  nadrzędnej) jest aktywna funkcja lotnego startu jest dezaktywowanadezaktywowanadezaktywowanadezaktywowana....    
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F127F127F127F127    
Częstotliwość pomijania Częstotliwość pomijania Częstotliwość pomijania Częstotliwość pomijania 

A (Hz)A (Hz)A (Hz)A (Hz)    
0.000.000.000.00    0.00~6500.00~6500.00~6500.00~650    

F128F128F128F128    Pomijany zakres A (Hz)Pomijany zakres A (Hz)Pomijany zakres A (Hz)Pomijany zakres A (Hz)    0.000.000.000.00    ±2.50±2.50±2.50±2.50    

F129F129F129F129    
Częstotliwość pomijania Częstotliwość pomijania Częstotliwość pomijania Częstotliwość pomijania 

B (Hz)B (Hz)B (Hz)B (Hz)    
0.000.000.000.00    0.00~6500.00~6500.00~6500.00~650    

F130F130F130F130    Pomijany zakres B (Hz)Pomijany zakres B (Hz)Pomijany zakres B (Hz)Pomijany zakres B (Hz)    0.000.000.000.00    ±2.50±2.50±2.50±2.50    

Parametr pozwala na Parametr pozwala na Parametr pozwala na Parametr pozwala na pominiecie pominiecie pominiecie pominiecie 

określonych częstotliwości np:, w określonych częstotliwości np:, w określonych częstotliwości np:, w określonych częstotliwości np:, w 

których występują systematyczne których występują systematyczne których występują systematyczne których występują systematyczne 

wibracje silnikawibracje silnikawibracje silnikawibracje silnika    

Przemiennik automatycznie pominie Przemiennik automatycznie pominie Przemiennik automatycznie pominie Przemiennik automatycznie pominie 

zdefiniowany punkt, kiedy częstotliwość zdefiniowany punkt, kiedy częstotliwość zdefiniowany punkt, kiedy częstotliwość zdefiniowany punkt, kiedy częstotliwość 

wyjściowa będzie równa wyjściowa będzie równa wyjściowa będzie równa wyjściowa będzie równa 

zdefiniowanemu parametrowi.zdefiniowanemu parametrowi.zdefiniowanemu parametrowi.zdefiniowanemu parametrowi.    

„Pomijany zakres” określa zakres „Pomijany zakres” określa zakres „Pomijany zakres” określa zakres „Pomijany zakres” określa zakres 

częsczęsczęsczęstotliwości wokół wartości totliwości wokół wartości totliwości wokół wartości totliwości wokół wartości 

zdefiniowanej jako „częstotliwość zdefiniowanej jako „częstotliwość zdefiniowanej jako „częstotliwość zdefiniowanej jako „częstotliwość 

pomijana”.pomijana”.pomijana”.pomijana”.    

    

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!     

Funkcja ta nie działa podczas przyśpieszFunkcja ta nie działa podczas przyśpieszFunkcja ta nie działa podczas przyśpieszFunkcja ta nie działa podczas przyśpieszania/zwalniania!ania/zwalniania!ania/zwalniania!ania/zwalniania!    

    

Przykład na poniŜszym wykresie obrazujePrzykład na poniŜszym wykresie obrazujePrzykład na poniŜszym wykresie obrazujePrzykład na poniŜszym wykresie obrazuje    

następujące nastawy:następujące nastawy:następujące nastawy:następujące nastawy:    

częstotliwość pomijana A częstotliwość pomijana A częstotliwość pomijana A częstotliwość pomijana A ---- 20Hz (F127=20.0), 20Hz (F127=20.0), 20Hz (F127=20.0), 20Hz (F127=20.0),    

zakres częstotliwości pomijanej A zakres częstotliwości pomijanej A zakres częstotliwości pomijanej A zakres częstotliwości pomijanej A ---- 0.50 (F128=0.50), 0.50 (F128=0.50), 0.50 (F128=0.50), 0.50 (F128=0.50),    

częstotliwość pomijana B częstotliwość pomijana B częstotliwość pomijana B częstotliwość pomijana B ---- 30Hz (F129=20.0), 30Hz (F129=20.0), 30Hz (F129=20.0), 30Hz (F129=20.0),    

zakres częstotliwości pomijanej Bzakres częstotliwości pomijanej Bzakres częstotliwości pomijanej Bzakres częstotliwości pomijanej B    ---- 0.50 (F130=0.50), 0.50 (F130=0.50), 0.50 (F130=0.50), 0.50 (F130=0.50),    

    

przemiennik automatycznie pominie częstotliwość przemiennik automatycznie pominie częstotliwość przemiennik automatycznie pominie częstotliwość przemiennik automatycznie pominie częstotliwość     

z zakresu od 19.5Hz do 20.5Hz oraz od 29.5Hz do 30.5Hzz zakresu od 19.5Hz do 20.5Hz oraz od 29.5Hz do 30.5Hzz zakresu od 19.5Hz do 20.5Hz oraz od 29.5Hz do 30.5Hzz zakresu od 19.5Hz do 20.5Hz oraz od 29.5Hz do 30.5Hz    

    

Podczas działania funkcji lotnego startu pomijanie częstotliwości Podczas działania funkcji lotnego startu pomijanie częstotliwości Podczas działania funkcji lotnego startu pomijanie częstotliwości Podczas działania funkcji lotnego startu pomijanie częstotliwości 

nie jest aktywne. Dopiero po zakończeniu lotnego startu funkcjanie jest aktywne. Dopiero po zakończeniu lotnego startu funkcjanie jest aktywne. Dopiero po zakończeniu lotnego startu funkcjanie jest aktywne. Dopiero po zakończeniu lotnego startu funkcja    

staje się aktywna.staje się aktywna.staje się aktywna.staje się aktywna.    

F131F131F131F131    Wyświetlany parametrWyświetlany parametrWyświetlany parametrWyświetlany parametr    

15151515    

(wynik dodawania (wynik dodawania (wynik dodawania (wynik dodawania 

zakresu, tj. zakresu, tj. zakresu, tj. zakresu, tj. 

0+1+2+4+8=15)0+1+2+4+8=15)0+1+2+4+8=15)0+1+2+4+8=15)    

Zakres: 0~127Zakres: 0~127Zakres: 0~127Zakres: 0~127    

0 0 0 0 –––– aktualna częstotliwość  aktualna częstotliwość  aktualna częstotliwość  aktualna częstotliwość 

i kody funkcyjnei kody funkcyjnei kody funkcyjnei kody funkcyjne    

1 1 1 1 –––– prędkość obrotowa, prędkość obrotowa, prędkość obrotowa, prędkość obrotowa,    

2 2 2 2 –––– prąd wyjściowy, prąd wyjściowy, prąd wyjściowy, prąd wyjściowy,    

4 4 4 4 –––– napięcie wyjściowe, napięcie wyjściowe, napięcie wyjściowe, napięcie wyjściowe,    

8 8 8 8 –––– napięcie PN układu  napięcie PN układu  napięcie PN układu  napięcie PN układu 

pośredniczącegpośredniczącegpośredniczącegpośredniczącego,o,o,o,    

16 16 16 16 –––– wartość sprzęŜenia  wartość sprzęŜenia  wartość sprzęŜenia  wartość sprzęŜenia 

zwrotnego PID,zwrotnego PID,zwrotnego PID,zwrotnego PID,    

32323232---- temperatura temperatura temperatura temperatura    

64 64 64 64 –––– wartość wejścia  wartość wejścia  wartość wejścia  wartość wejścia 

licznikowego,licznikowego,licznikowego,licznikowego,    

128 128 128 128 –––– prędkość liniowa prędkość liniowa prędkość liniowa prędkość liniowa    

256 256 256 256 –––– wartość regulatora  wartość regulatora  wartość regulatora  wartość regulatora 

PIDPIDPIDPID    

512 512 512 512 ---- zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane zarezerwowane    

Wybór 1, 2, 4, 8, … 512 powoduje Wybór 1, 2, 4, 8, … 512 powoduje Wybór 1, 2, 4, 8, … 512 powoduje Wybór 1, 2, 4, 8, … 512 powoduje 

wyświetlanie jednej, konkretnej wyświetlanie jednej, konkretnej wyświetlanie jednej, konkretnej wyświetlanie jednej, konkretnej 

wartości. Aby naprzemienniwartości. Aby naprzemienniwartości. Aby naprzemienniwartości. Aby naprzemiennie wyświetlać e wyświetlać e wyświetlać e wyświetlać 

kilka róŜnych parametrów, naleŜy kilka róŜnych parametrów, naleŜy kilka róŜnych parametrów, naleŜy kilka róŜnych parametrów, naleŜy 

zsumować odpowiadające im wartości i zsumować odpowiadające im wartości i zsumować odpowiadające im wartości i zsumować odpowiadające im wartości i 

sumę wpisać jako parametr funkcji sumę wpisać jako parametr funkcji sumę wpisać jako parametr funkcji sumę wpisać jako parametr funkcji 

F131, np.:, aby wyświetlić częstotliwość, F131, np.:, aby wyświetlić częstotliwość, F131, np.:, aby wyświetlić częstotliwość, F131, np.:, aby wyświetlić częstotliwość, 

prąd wyjściowy i wartość sprzęŜenia prąd wyjściowy i wartość sprzęŜenia prąd wyjściowy i wartość sprzęŜenia prąd wyjściowy i wartość sprzęŜenia 

zwrotnego PI naleŜy wpisać sumę zwrotnego PI naleŜy wpisać sumę zwrotnego PI naleŜy wpisać sumę zwrotnego PI naleŜy wpisać sumę 

1+8+16 jako parametr funkcji 1+8+16 jako parametr funkcji 1+8+16 jako parametr funkcji 1+8+16 jako parametr funkcji 

F131=25. W tym przypadku inne F131=25. W tym przypadku inne F131=25. W tym przypadku inne F131=25. W tym przypadku inne 

wartości nie będą wyświetlane. JeŜeli wartości nie będą wyświetlane. JeŜeli wartości nie będą wyświetlane. JeŜeli wartości nie będą wyświetlane. JeŜeli 

F131=511 wyświetlane będą wszystkie F131=511 wyświetlane będą wszystkie F131=511 wyświetlane będą wszystkie F131=511 wyświetlane będą wszystkie 

parametry. Aby zmieniać rodzaj parametry. Aby zmieniać rodzaj parametry. Aby zmieniać rodzaj parametry. Aby zmieniać rodzaj 

wyświetlanych parametrów naleŜy uŜyć wyświetlanych parametrów naleŜy uŜyć wyświetlanych parametrów naleŜy uŜyć wyświetlanych parametrów naleŜy uŜyć 

przycisku FUN lub MODE.przycisku FUN lub MODE.przycisku FUN lub MODE.przycisku FUN lub MODE.    

Sposoby wyświetlania parametrów:Sposoby wyświetlania parametrów:Sposoby wyświetlania parametrów:Sposoby wyświetlania parametrów:    

A*.* A*.* A*.* A*.* ---- wyświetlenie prądu  wyświetlenie prądu  wyświetlenie prądu  wyświetlenie prądu (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9);  U*** (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9);  U*** (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9);  U*** (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9);  U*** ---- wyświetlenie napięcia DC, u***  wyświetlenie napięcia DC, u***  wyświetlenie napięcia DC, u***  wyświetlenie napięcia DC, u*** 

---- wyświetlenie napięcia wyjściowego, o*.*  wyświetlenie napięcia wyjściowego, o*.*  wyświetlenie napięcia wyjściowego, o*.*  wyświetlenie napięcia wyjściowego, o*.* ---- wartość regulatora PID;     H***  wartość regulatora PID;     H***  wartość regulatora PID;     H***  wartość regulatora PID;     H*** ---- temperatura;    ****  temperatura;    ****  temperatura;    ****  temperatura;    **** ---- wartość zliczana;     L***  wartość zliczana;     L***  wartość zliczana;     L***  wartość zliczana;     L*** ----    

prędkość liniowa,prędkość liniowa,prędkość liniowa,prędkość liniowa, b*.* wartość sprzęŜenia PID b*.* wartość sprzęŜenia PID b*.* wartość sprzęŜenia PID b*.* wartość sprzęŜenia PID    

(w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9) (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9) (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9) (w miejscu * są wyświetlane liczby dziesiętne w zakresie od 0 do 9) –––– patrz tabela poniŜej patrz tabela poniŜej patrz tabela poniŜej patrz tabela poniŜej    

W przemiennikach 0,25kW~0,75kW 1W przemiennikach 0,25kW~0,75kW 1W przemiennikach 0,25kW~0,75kW 1W przemiennikach 0,25kW~0,75kW 1----fazowych brak kontroli temperatury.fazowych brak kontroli temperatury.fazowych brak kontroli temperatury.fazowych brak kontroli temperatury.    

NiezaleŜnie od wartości F131 zawsze będzie wyświetlana częstotliwośNiezaleŜnie od wartości F131 zawsze będzie wyświetlana częstotliwośNiezaleŜnie od wartości F131 zawsze będzie wyświetlana częstotliwośNiezaleŜnie od wartości F131 zawsze będzie wyświetlana częstotliwość.  Wyświetlana prędkość jest zawsze liczbą całkowitą, jeśli jej ć.  Wyświetlana prędkość jest zawsze liczbą całkowitą, jeśli jej ć.  Wyświetlana prędkość jest zawsze liczbą całkowitą, jeśli jej ć.  Wyświetlana prędkość jest zawsze liczbą całkowitą, jeśli jej 

wartość przekroczy 9999 na końcu dodana zostaje „.” (kropka), np.: 1300. oznacza 13000obr/min.wartość przekroczy 9999 na końcu dodana zostaje „.” (kropka), np.: 1300. oznacza 13000obr/min.wartość przekroczy 9999 na końcu dodana zostaje „.” (kropka), np.: 1300. oznacza 13000obr/min.wartość przekroczy 9999 na końcu dodana zostaje „.” (kropka), np.: 1300. oznacza 13000obr/min.    
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Tabela zawierająca wartości wyświetlanego parametru na panelu sterowania.Tabela zawierająca wartości wyświetlanego parametru na panelu sterowania.Tabela zawierająca wartości wyświetlanego parametru na panelu sterowania.Tabela zawierająca wartości wyświetlanego parametru na panelu sterowania.    

Nazwa parametru Nazwa parametru Nazwa parametru Nazwa parametru     Przykładowa wartość wyświetlanaPrzykładowa wartość wyświetlanaPrzykładowa wartość wyświetlanaPrzykładowa wartość wyświetlana    JednostkaJednostkaJednostkaJednostka    

CzęstotliwośćCzęstotliwośćCzęstotliwośćCzęstotliwość    50.0050.0050.0050.00    HzHzHzHz    

Prędkość obrotowaPrędkość obrotowaPrędkość obrotowaPrędkość obrotowa    300300300300    obr/minobr/minobr/minobr/min    

Wartość zliczanaWartość zliczanaWartość zliczanaWartość zliczana    99999999        

Prąd wyjściowyPrąd wyjściowyPrąd wyjściowyPrąd wyjściowy    A 3.5A 3.5A 3.5A 3.5    AmperAmperAmperAmper    

Edytowana funkcjaEdytowana funkcjaEdytowana funkcjaEdytowana funkcja    F112F112F112F112        

Napięcie DCNapięcie DCNapięcie DCNapięcie DC    U100U100U100U100    VoltVoltVoltVolt    

Napięcie wyjścioweNapięcie wyjścioweNapięcie wyjścioweNapięcie wyjściowe    u100u100u100u100    VoltVoltVoltVolt    

Prędkość liniowaPrędkość liniowaPrędkość liniowaPrędkość liniowa    L7.85L7.85L7.85L7.85    m/sm/sm/sm/s    

WWWWartość regulatora PIDartość regulatora PIDartość regulatora PIDartość regulatora PID    o50.0o50.0o50.0o50.0    HzHzHzHz    

Wartość sprzęŜenia PIDWartość sprzęŜenia PIDWartość sprzęŜenia PIDWartość sprzęŜenia PID    b0.1b0.1b0.1b0.1    V lub mA/2V lub mA/2V lub mA/2V lub mA/2    

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    H 18H 18H 18H 18    ˚C˚C˚C˚C    

F132F132F132F132    
Wyświetlane elementy Wyświetlane elementy Wyświetlane elementy Wyświetlane elementy 

zatrzymaniazatrzymaniazatrzymaniazatrzymania    

6666    

(wynik dodawania (wynik dodawania (wynik dodawania (wynik dodawania 

zakresu, tj. zakresu, tj. zakresu, tj. zakresu, tj. 

0+2+4=6)0+2+4=6)0+2+4=6)0+2+4=6)    

Zakres: 0~16Zakres: 0~16Zakres: 0~16Zakres: 0~16    

0 0 0 0 –––– częstotliwość, kody  częstotliwość, kody  częstotliwość, kody  częstotliwość, kody 

funkcyjnefunkcyjnefunkcyjnefunkcyjne    

1 1 1 1 –––– jogging z klawiatury, jogging z klawiatury, jogging z klawiatury, jogging z klawiatury,    

2 2 2 2 –––– docelow docelow docelow docelowa prędkość a prędkość a prędkość a prędkość 

obrotowa,obrotowa,obrotowa,obrotowa,    

4 4 4 4 –––– napięcie PN, napięcie PN, napięcie PN, napięcie PN,    

8 8 8 8 –––– wartość PID  wartość PID  wartość PID  wartość PID 

sprzęŜeniasprzęŜeniasprzęŜeniasprzęŜenia    

16161616---- temperatura temperatura temperatura temperatura    

32 32 32 32 –––– wartość wejścia  wartość wejścia  wartość wejścia  wartość wejścia 

licznikowegolicznikowegolicznikowegolicznikowego    

64 64 64 64 –––– wartość regulatora  wartość regulatora  wartość regulatora  wartość regulatora 

PIDPIDPIDPID    

Wybór 1, 2, 4, 8, 16 powoduje Wybór 1, 2, 4, 8, 16 powoduje Wybór 1, 2, 4, 8, 16 powoduje Wybór 1, 2, 4, 8, 16 powoduje 

wyświetlanie jednej, konkretnej wyświetlanie jednej, konkretnej wyświetlanie jednej, konkretnej wyświetlanie jednej, konkretnej 

wartości. Aby naprzemiennie wyświetlać wartości. Aby naprzemiennie wyświetlać wartości. Aby naprzemiennie wyświetlać wartości. Aby naprzemiennie wyświetlać 

kilka róŜnyckilka róŜnyckilka róŜnyckilka róŜnych parametrów, naleŜy h parametrów, naleŜy h parametrów, naleŜy h parametrów, naleŜy 

zsumować odpowiadające im wartości i zsumować odpowiadające im wartości i zsumować odpowiadające im wartości i zsumować odpowiadające im wartości i 

sumę wpisać jako parametr funkcji F132 sumę wpisać jako parametr funkcji F132 sumę wpisać jako parametr funkcji F132 sumę wpisać jako parametr funkcji F132 

–––– podobnie jak w F131 podobnie jak w F131 podobnie jak w F131 podobnie jak w F131    

F133F133F133F133    
Przeniesienie napędu Przeniesienie napędu Przeniesienie napędu Przeniesienie napędu 

(przekładnia) (przekładnia) (przekładnia) (przekładnia)     
1.01.01.01.0    0.10~200.00.10~200.00.10~200.00.10~200.0    

    

F134F134F134F134    
Promień koła Promień koła Promień koła Promień koła 

napędowego (m)napędowego (m)napędowego (m)napędowego (m)    
0.0010.0010.0010.001    0.001~1.0000.001~1.0000.001~1.0000.001~1.000    

    

Obliczenie prędkości obroObliczenie prędkości obroObliczenie prędkości obroObliczenie prędkości obrotowej i prędkości liniowej:towej i prędkości liniowej:towej i prędkości liniowej:towej i prędkości liniowej:    

JeŜeli maksymalna częstotliwość przemiennika F111=50.00 (Hz), Ilość pól silnika F804=4,JeŜeli maksymalna częstotliwość przemiennika F111=50.00 (Hz), Ilość pól silnika F804=4,JeŜeli maksymalna częstotliwość przemiennika F111=50.00 (Hz), Ilość pól silnika F804=4,JeŜeli maksymalna częstotliwość przemiennika F111=50.00 (Hz), Ilość pól silnika F804=4,    

przełoŜenie F133=1.0, promień koła napędowego F134=0.05 (m), wówczas:przełoŜenie F133=1.0, promień koła napędowego F134=0.05 (m), wówczas:przełoŜenie F133=1.0, promień koła napędowego F134=0.05 (m), wówczas:przełoŜenie F133=1.0, promień koła napędowego F134=0.05 (m), wówczas:    

1.1.1.1. Obwód koła napędowego: 2Obwód koła napędowego: 2Obwód koła napędowego: 2Obwód koła napędowego: 2πr=2 x 3.14 x 0.05=0.314 (m)πr=2 x 3.14 x 0.05=0.314 (m)πr=2 x 3.14 x 0.05=0.314 (m)πr=2 x 3.14 x 0.05=0.314 (m)    

2.2.2.2. Prędkość obrotowaPrędkość obrotowaPrędkość obrotowaPrędkość obrotowa koła napędowego: 60x50/(2x1.00)=1500 (obr/min) koła napędowego: 60x50/(2x1.00)=1500 (obr/min) koła napędowego: 60x50/(2x1.00)=1500 (obr/min) koła napędowego: 60x50/(2x1.00)=1500 (obr/min)    

(60 x częstotliwość pracy/(ilość pól silnika x przełoŜenie)(60 x częstotliwość pracy/(ilość pól silnika x przełoŜenie)(60 x częstotliwość pracy/(ilość pól silnika x przełoŜenie)(60 x częstotliwość pracy/(ilość pól silnika x przełoŜenie)    

3.3.3.3. Prędkość liniowa: 1500X0.314=471(m/min) = 7.85 (m/s)Prędkość liniowa: 1500X0.314=471(m/min) = 7.85 (m/s)Prędkość liniowa: 1500X0.314=471(m/min) = 7.85 (m/s)Prędkość liniowa: 1500X0.314=471(m/min) = 7.85 (m/s)    

(prędkość obrotowa x obwód koła napędowego)(prędkość obrotowa x obwód koła napędowego)(prędkość obrotowa x obwód koła napędowego)(prędkość obrotowa x obwód koła napędowego)    

F136F136F136F136    
Kompensacja poślizgu Kompensacja poślizgu Kompensacja poślizgu Kompensacja poślizgu 

(%)(%)(%)(%)    
0000    0~10%0~10%0~10%0~10%    

    

Funkcja odFunkcja odFunkcja odFunkcja odpowiedzialna za kompensację poślizgu silnika dla pracy w trybie skalarnym. U/F. W raz ze wzrostem obciąŜenia zwiększa powiedzialna za kompensację poślizgu silnika dla pracy w trybie skalarnym. U/F. W raz ze wzrostem obciąŜenia zwiększa powiedzialna za kompensację poślizgu silnika dla pracy w trybie skalarnym. U/F. W raz ze wzrostem obciąŜenia zwiększa powiedzialna za kompensację poślizgu silnika dla pracy w trybie skalarnym. U/F. W raz ze wzrostem obciąŜenia zwiększa 

się poślizg wirnika, dlatego naleŜy to zjawisko zneutralizować. Współczynnik naleŜy dobrać do warunków pracy.się poślizg wirnika, dlatego naleŜy to zjawisko zneutralizować. Współczynnik naleŜy dobrać do warunków pracy.się poślizg wirnika, dlatego naleŜy to zjawisko zneutralizować. Współczynnik naleŜy dobrać do warunków pracy.się poślizg wirnika, dlatego naleŜy to zjawisko zneutralizować. Współczynnik naleŜy dobrać do warunków pracy.    

Uwaga: Podczas trwania proceUwaga: Podczas trwania proceUwaga: Podczas trwania proceUwaga: Podczas trwania procesu lotnego startu funkcja kompensacji poślizgu dla sterowania skalarnego U/F nie jest aktywna. Po su lotnego startu funkcja kompensacji poślizgu dla sterowania skalarnego U/F nie jest aktywna. Po su lotnego startu funkcja kompensacji poślizgu dla sterowania skalarnego U/F nie jest aktywna. Po su lotnego startu funkcja kompensacji poślizgu dla sterowania skalarnego U/F nie jest aktywna. Po 

zakończeniu lotnego startu funkcja jest aktywowana.zakończeniu lotnego startu funkcja jest aktywowana.zakończeniu lotnego startu funkcja jest aktywowana.zakończeniu lotnego startu funkcja jest aktywowana.    
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F137F137F137F137    
Tryb kompensacji Tryb kompensacji Tryb kompensacji Tryb kompensacji 

momentu obrotowegomomentu obrotowegomomentu obrotowegomomentu obrotowego    
0000    0~30~30~30~3    

Zakres ustawień:Zakres ustawień:Zakres ustawień:Zakres ustawień:    

0 0 0 0 –––– kompensacja liniowa  kompensacja liniowa  kompensacja liniowa  kompensacja liniowa –––– ustawien ustawien ustawien ustawienia ia ia ia 

pod kodem F138,pod kodem F138,pod kodem F138,pod kodem F138,    

1 1 1 1 –––– kompensacja kwadratowa  kompensacja kwadratowa  kompensacja kwadratowa  kompensacja kwadratowa ––––    

ustawienia pod kodem F139,ustawienia pod kodem F139,ustawienia pod kodem F139,ustawienia pod kodem F139,    

2 2 2 2 –––– kompensacja wielopunktowa  kompensacja wielopunktowa  kompensacja wielopunktowa  kompensacja wielopunktowa 

zdefiniowana przez uŜytkownika pod zdefiniowana przez uŜytkownika pod zdefiniowana przez uŜytkownika pod zdefiniowana przez uŜytkownika pod 

kodami od F140 do F151kodami od F140 do F151kodami od F140 do F151kodami od F140 do F151    

3333---- automatyczna kompensacja  automatyczna kompensacja  automatyczna kompensacja  automatyczna kompensacja 

momentu (energooszczędna).momentu (energooszczędna).momentu (energooszczędna).momentu (energooszczędna).    

F138F138F138F138    
Moment początkowy dla Moment początkowy dla Moment początkowy dla Moment początkowy dla 

kompensacjkompensacjkompensacjkompensacji linioweji linioweji linioweji liniowej    

Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od Ustawienie zaleŜne od 

mocy falownika:mocy falownika:mocy falownika:mocy falownika:    

0,4kW~4kW 0,4kW~4kW 0,4kW~4kW 0,4kW~4kW –––– 7.0 7.0 7.0 7.0    

5,5kW~30kW 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW –––– 6.0 6.0 6.0 6.0    

37kW~75kW 37kW~75kW 37kW~75kW 37kW~75kW –––– 5 5 5 5    

Od 90kW Od 90kW Od 90kW Od 90kW ---- 4 4 4 4    

1~161~161~161~16    Kompensacja liniowaKompensacja liniowaKompensacja liniowaKompensacja liniowa    

F139F139F139F139    
Moment początkowy dla Moment początkowy dla Moment początkowy dla Moment początkowy dla 

kompensacji kompensacji kompensacji kompensacji 

kwadratowejkwadratowejkwadratowejkwadratowej    

1111    1~41~41~41~4    

Zakres ustawień kompensacji Zakres ustawień kompensacji Zakres ustawień kompensacji Zakres ustawień kompensacji 

kwadratowej:kwadratowej:kwadratowej:kwadratowej:    

1 1 1 1 –––– 1.5; 2  1.5; 2  1.5; 2  1.5; 2 –––– 1.8;  3  1.8;  3  1.8;  3  1.8;  3 –––– 1 1 1 1.9;  4 .9;  4 .9;  4 .9;  4 –––– 2.0 2.0 2.0 2.0    

Celem zrekompensowania dla sterowania skalarnego U/F niskich napięć dla Celem zrekompensowania dla sterowania skalarnego U/F niskich napięć dla Celem zrekompensowania dla sterowania skalarnego U/F niskich napięć dla Celem zrekompensowania dla sterowania skalarnego U/F niskich napięć dla 

małych częstotliwości wprowadzono specjalne tryby kompensacji momentu małych częstotliwości wprowadzono specjalne tryby kompensacji momentu małych częstotliwości wprowadzono specjalne tryby kompensacji momentu małych częstotliwości wprowadzono specjalne tryby kompensacji momentu 

obrotowego:obrotowego:obrotowego:obrotowego:    

F137 F137 F137 F137 –––– 0: kompensacja liniowa jest stosowana dla standardowych obciąŜeń  0: kompensacja liniowa jest stosowana dla standardowych obciąŜeń  0: kompensacja liniowa jest stosowana dla standardowych obciąŜeń  0: kompensacja liniowa jest stosowana dla standardowych obciąŜeń 

ze stałym momenze stałym momenze stałym momenze stałym momentem obrotowymtem obrotowymtem obrotowymtem obrotowym    

F137 F137 F137 F137 –––– 1: kompensacja kwadratowa stosuje się do wentylatorów i pomp  1: kompensacja kwadratowa stosuje się do wentylatorów i pomp  1: kompensacja kwadratowa stosuje się do wentylatorów i pomp  1: kompensacja kwadratowa stosuje się do wentylatorów i pomp     

F137 F137 F137 F137 –––– 2: kompensacja wielopunktowa jest stosowany do aplikacji  2: kompensacja wielopunktowa jest stosowany do aplikacji  2: kompensacja wielopunktowa jest stosowany do aplikacji  2: kompensacja wielopunktowa jest stosowany do aplikacji 

specjalnych np. suszarki, wirówki itp..specjalnych np. suszarki, wirówki itp..specjalnych np. suszarki, wirówki itp..specjalnych np. suszarki, wirówki itp..    

Parametr napięcia naleŜy zwiększyć, jeŜeli w danym punkcie obciąŜenieParametr napięcia naleŜy zwiększyć, jeŜeli w danym punkcie obciąŜenieParametr napięcia naleŜy zwiększyć, jeŜeli w danym punkcie obciąŜenieParametr napięcia naleŜy zwiększyć, jeŜeli w danym punkcie obciąŜenie jest  jest  jest  jest 

duŜe, a zmniejszyć, jeŜeli jest małe. JeŜeli kompensacja momentu jest zbyt duŜe, a zmniejszyć, jeŜeli jest małe. JeŜeli kompensacja momentu jest zbyt duŜe, a zmniejszyć, jeŜeli jest małe. JeŜeli kompensacja momentu jest zbyt duŜe, a zmniejszyć, jeŜeli jest małe. JeŜeli kompensacja momentu jest zbyt 

duŜa łatwo przegrzać silnik na skutek przekroczenia prądu silnika. Dlatego duŜa łatwo przegrzać silnik na skutek przekroczenia prądu silnika. Dlatego duŜa łatwo przegrzać silnik na skutek przekroczenia prądu silnika. Dlatego duŜa łatwo przegrzać silnik na skutek przekroczenia prądu silnika. Dlatego 

dla tej kompensacji naleŜy wykazać się doświadczeniem i dodatkowo po dla tej kompensacji naleŜy wykazać się doświadczeniem i dodatkowo po dla tej kompensacji naleŜy wykazać się doświadczeniem i dodatkowo po dla tej kompensacji naleŜy wykazać się doświadczeniem i dodatkowo po 

ustawieniu monitorować układ.ustawieniu monitorować układ.ustawieniu monitorować układ.ustawieniu monitorować układ.    

FFFF137 137 137 137 –––– 3 auto kompensacja momentu, poślizg silnika jest niwelowany  3 auto kompensacja momentu, poślizg silnika jest niwelowany  3 auto kompensacja momentu, poślizg silnika jest niwelowany  3 auto kompensacja momentu, poślizg silnika jest niwelowany 

automatycznie, co zapewnia energooszczędną pracę napędu. Napięcie automatycznie, co zapewnia energooszczędną pracę napędu. Napięcie automatycznie, co zapewnia energooszczędną pracę napędu. Napięcie automatycznie, co zapewnia energooszczędną pracę napędu. Napięcie 

wyjściowe jest korygowane automatycznie, co  niweluje drgania mechaniczne wyjściowe jest korygowane automatycznie, co  niweluje drgania mechaniczne wyjściowe jest korygowane automatycznie, co  niweluje drgania mechaniczne wyjściowe jest korygowane automatycznie, co  niweluje drgania mechaniczne 

i poprawia kulturę pracy całego napędu. Aby jednaki poprawia kulturę pracy całego napędu. Aby jednaki poprawia kulturę pracy całego napędu. Aby jednaki poprawia kulturę pracy całego napędu. Aby jednak aplikacja działała poprawnie musi być wykonany autotuning, szczególnie  aplikacja działała poprawnie musi być wykonany autotuning, szczególnie  aplikacja działała poprawnie musi być wykonany autotuning, szczególnie  aplikacja działała poprawnie musi być wykonany autotuning, szczególnie 

dokładnie dla tej kompensacji (kody F800…F810). W przeciwnym wypadku moŜe dochodzić do przeciąŜeń, przepięć i uszkodzenia dokładnie dla tej kompensacji (kody F800…F810). W przeciwnym wypadku moŜe dochodzić do przeciąŜeń, przepięć i uszkodzenia dokładnie dla tej kompensacji (kody F800…F810). W przeciwnym wypadku moŜe dochodzić do przeciąŜeń, przepięć i uszkodzenia dokładnie dla tej kompensacji (kody F800…F810). W przeciwnym wypadku moŜe dochodzić do przeciąŜeń, przepięć i uszkodzenia 

napędu.napędu.napędu.napędu.    

    

F140F140F140F140    
Punkt F1 Punkt F1 Punkt F1 Punkt F1 –––– częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość    

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    
1.001.001.001.00    0000----F142F142F142F142    

F141F141F141F141    
Punkt V1 Punkt V1 Punkt V1 Punkt V1 –––– napięcie napięcie napięcie napięcie    

(%)(%)(%)(%)    
4444    0~1000~1000~1000~100    

F142F142F142F142    
Punkt F2 Punkt F2 Punkt F2 Punkt F2 –––– częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość    

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    
5.005.005.005.00    F140F140F140F140----F144F144F144F144    

FFFF143143143143    
Punkt V2 Punkt V2 Punkt V2 Punkt V2 –––– napięcie napięcie napięcie napięcie    

(%)(%)(%)(%)    
13131313    0~1000~1000~1000~100    

F144F144F144F144    
Punkt F3 Punkt F3 Punkt F3 Punkt F3 –––– częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość    

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    
10.0010.0010.0010.00    F142F142F142F142----F146F146F146F146    

F145F145F145F145    
Punkt V3 Punkt V3 Punkt V3 Punkt V3 –––– napięcie napięcie napięcie napięcie    

(%)(%)(%)(%)    
24242424    0~1000~1000~1000~100    

F146F146F146F146    
Punkt F4 Punkt F4 Punkt F4 Punkt F4 –––– częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość    

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    
20.0020.0020.0020.00    F144F144F144F144----F148F148F148F148    

F147F147F147F147    
Punkt V4 Punkt V4 Punkt V4 Punkt V4 –––– napięcie napięcie napięcie napięcie    

(%)(%)(%)(%)    
45454545    0~1000~1000~1000~100    

KompeKompeKompeKompensacja wielopunktowa nsacja wielopunktowa nsacja wielopunktowa nsacja wielopunktowa 

definiowana przez uŜytkownika w definiowana przez uŜytkownika w definiowana przez uŜytkownika w definiowana przez uŜytkownika w 

kodach od F140 do F151 pozwala na kodach od F140 do F151 pozwala na kodach od F140 do F151 pozwala na kodach od F140 do F151 pozwala na 

bardziej efektywną prace przemiennika bardziej efektywną prace przemiennika bardziej efektywną prace przemiennika bardziej efektywną prace przemiennika 

w wybranych zakresach częstotliwości.w wybranych zakresach częstotliwości.w wybranych zakresach częstotliwości.w wybranych zakresach częstotliwości.    
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F148F148F148F148    
Punkt F5 Punkt F5 Punkt F5 Punkt F5 –––– częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość    

((((Hz)Hz)Hz)Hz)    
30.0030.0030.0030.00    F146F146F146F146----F150F150F150F150    

F149F149F149F149    
Punkt V5 Punkt V5 Punkt V5 Punkt V5 –––– napięcie napięcie napięcie napięcie    

(%)(%)(%)(%)    
63636363    0~1000~1000~1000~100    

F150F150F150F150    
Punkt F6 Punkt F6 Punkt F6 Punkt F6 –––– częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość    

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    
40.0040.0040.0040.00    F148F148F148F148----F118F118F118F118    

F151F151F151F151    
Punkt V6 Punkt V6 Punkt V6 Punkt V6 –––– napięcie napięcie napięcie napięcie    

(%)(%)(%)(%)    
81818181    0~1000~1000~1000~100    

    

Uwaga: Podczas trwania lotnego startu kompensacja wielopunktowa sterowania skalarnego U/f nie jesUwaga: Podczas trwania lotnego startu kompensacja wielopunktowa sterowania skalarnego U/f nie jesUwaga: Podczas trwania lotnego startu kompensacja wielopunktowa sterowania skalarnego U/f nie jesUwaga: Podczas trwania lotnego startu kompensacja wielopunktowa sterowania skalarnego U/f nie jest aktywna. Po zakończeniu t aktywna. Po zakończeniu t aktywna. Po zakończeniu t aktywna. Po zakończeniu 

lotnego startu funkcja jest aktywowana.lotnego startu funkcja jest aktywowana.lotnego startu funkcja jest aktywowana.lotnego startu funkcja jest aktywowana.    

F152F152F152F152    

Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe 

odpowiadające odpowiadające odpowiadające odpowiadające 

zmiennej częstotliwościzmiennej częstotliwościzmiennej częstotliwościzmiennej częstotliwości    

(%)(%)(%)(%)    

100100100100    10~10010~10010~10010~100            

Funkcji naleŜy uŜyć, gdy silnik ma szczególne parametry np. przy 300Hz i napięciu 200V, wtedy kod F118=300 (dFunkcji naleŜy uŜyć, gdy silnik ma szczególne parametry np. przy 300Hz i napięciu 200V, wtedy kod F118=300 (dFunkcji naleŜy uŜyć, gdy silnik ma szczególne parametry np. przy 300Hz i napięciu 200V, wtedy kod F118=300 (dFunkcji naleŜy uŜyć, gdy silnik ma szczególne parametry np. przy 300Hz i napięciu 200V, wtedy kod F118=300 (dla 300Hz) la 300Hz) la 300Hz) la 300Hz) 

F152=(200÷400)x100=50 F152=(200÷400)x100=50 F152=(200÷400)x100=50 F152=(200÷400)x100=50 –––– wartość 400 odnosi się do napięcia zasilającego falownika. Wtedy w kodzie F152 naleŜy wpisać wartość  wartość 400 odnosi się do napięcia zasilającego falownika. Wtedy w kodzie F152 naleŜy wpisać wartość  wartość 400 odnosi się do napięcia zasilającego falownika. Wtedy w kodzie F152 naleŜy wpisać wartość  wartość 400 odnosi się do napięcia zasilającego falownika. Wtedy w kodzie F152 naleŜy wpisać wartość 

50, jeŜeli wyjdą wartości dziesiętne 50, jeŜeli wyjdą wartości dziesiętne 50, jeŜeli wyjdą wartości dziesiętne 50, jeŜeli wyjdą wartości dziesiętne –––– zaokrąglamy je w górę. zaokrąglamy je w górę. zaokrąglamy je w górę. zaokrąglamy je w górę.    

Uwaga: kod jest aktywny dla sterowania skalarnego F106Uwaga: kod jest aktywny dla sterowania skalarnego F106Uwaga: kod jest aktywny dla sterowania skalarnego F106Uwaga: kod jest aktywny dla sterowania skalarnego F106----2 i 2 i 2 i 2 i dla kompensacji liniowej, kwadratowej i wielopunktowej (F137 dla kompensacji liniowej, kwadratowej i wielopunktowej (F137 dla kompensacji liniowej, kwadratowej i wielopunktowej (F137 dla kompensacji liniowej, kwadratowej i wielopunktowej (F137 –––– 0, 1,  0, 1,  0, 1,  0, 1, 

2)!2)!2)!2)!    

NaleŜy tutaj zwrócić szczególną uwagę na parametry silnika które są umieszczone na tabliczce znamionowej silnika. Przekroczenie NaleŜy tutaj zwrócić szczególną uwagę na parametry silnika które są umieszczone na tabliczce znamionowej silnika. Przekroczenie NaleŜy tutaj zwrócić szczególną uwagę na parametry silnika które są umieszczone na tabliczce znamionowej silnika. Przekroczenie NaleŜy tutaj zwrócić szczególną uwagę na parametry silnika które są umieszczone na tabliczce znamionowej silnika. Przekroczenie 

napięcia czy częstotliwości grozi uszkodzeniem.napięcia czy częstotliwości grozi uszkodzeniem.napięcia czy częstotliwości grozi uszkodzeniem.napięcia czy częstotliwości grozi uszkodzeniem.    

Dla aktDla aktDla aktDla aktywnej funkcji lotnego startu funkcja nie jest aktywna, po zakończeniu lotnego startu funkcja zostaje aktywowana.ywnej funkcji lotnego startu funkcja nie jest aktywna, po zakończeniu lotnego startu funkcja zostaje aktywowana.ywnej funkcji lotnego startu funkcja nie jest aktywna, po zakończeniu lotnego startu funkcja zostaje aktywowana.ywnej funkcji lotnego startu funkcja nie jest aktywna, po zakończeniu lotnego startu funkcja zostaje aktywowana.    

4000400040004000    0,2~7,5kW: 800~100000,2~7,5kW: 800~100000,2~7,5kW: 800~100000,2~7,5kW: 800~10000    

3000300030003000    11~15kW: 800~1000011~15kW: 800~1000011~15kW: 800~1000011~15kW: 800~10000    

4000400040004000    18,5~45kW: 800~600018,5~45kW: 800~600018,5~45kW: 800~600018,5~45kW: 800~6000    
F153F153F153F153    

Częstotliwość nośnaCzęstotliwość nośnaCzęstotliwość nośnaCzęstotliwość nośna    

(Hz)(Hz)(Hz)(Hz)    

2000200020002000    od 55kW: 800~4000od 55kW: 800~4000od 55kW: 800~4000od 55kW: 800~4000    

Czytaj uwagi poniŜej!Czytaj uwagi poniŜej!Czytaj uwagi poniŜej!Czytaj uwagi poniŜej!    

    

    

Częstotliwość nośna odpowiedzialna jest wprost za głośność Częstotliwość nośna odpowiedzialna jest wprost za głośność Częstotliwość nośna odpowiedzialna jest wprost za głośność Częstotliwość nośna odpowiedzialna jest wprost za głośność 

pracy silnika, jego rezonans mechaniczny oraz prądy upływu. pracy silnika, jego rezonans mechaniczny oraz prądy upływu. pracy silnika, jego rezonans mechaniczny oraz prądy upływu. pracy silnika, jego rezonans mechaniczny oraz prądy upływu. 

NaleŜy być ostroŜnym w ustalaniu tego parametru, poniewaŜ NaleŜy być ostroŜnym w ustalaniu tego parametru, poniewaŜ NaleŜy być ostroŜnym w ustalaniu tego parametru, poniewaŜ NaleŜy być ostroŜnym w ustalaniu tego parametru, poniewaŜ 

mogą wystąpić nieprawidłowości lub niepoŜądane objawy mogą wystąpić nieprawidłowości lub niepoŜądane objawy mogą wystąpić nieprawidłowości lub niepoŜądane objawy mogą wystąpić nieprawidłowości lub niepoŜądane objawy 

ppppracy układu napędowego falownikracy układu napędowego falownikracy układu napędowego falownikracy układu napędowego falownik----silnik.silnik.silnik.silnik.    

Np. zbyt duŜa wartość częstotliwości nośnej moŜe Np. zbyt duŜa wartość częstotliwości nośnej moŜe Np. zbyt duŜa wartość częstotliwości nośnej moŜe Np. zbyt duŜa wartość częstotliwości nośnej moŜe 

spowodować błąd O.C. przetęŜenie.spowodować błąd O.C. przetęŜenie.spowodować błąd O.C. przetęŜenie.spowodować błąd O.C. przetęŜenie.    

Dla niskiej częstotliwości nośnej mamy zwiększenie hałasu Dla niskiej częstotliwości nośnej mamy zwiększenie hałasu Dla niskiej częstotliwości nośnej mamy zwiększenie hałasu Dla niskiej częstotliwości nośnej mamy zwiększenie hałasu 

podczas pracy silnika i jego zwiększone nagrzewanie, ale za to podczas pracy silnika i jego zwiększone nagrzewanie, ale za to podczas pracy silnika i jego zwiększone nagrzewanie, ale za to podczas pracy silnika i jego zwiększone nagrzewanie, ale za to 

mniejszy upłmniejszy upłmniejszy upłmniejszy upływ do ziemi, oraz mniejsze nagrzewanie się przemiennika. Dla wysokich częstotliwości mamy odwrócenie zjawisk oraz yw do ziemi, oraz mniejsze nagrzewanie się przemiennika. Dla wysokich częstotliwości mamy odwrócenie zjawisk oraz yw do ziemi, oraz mniejsze nagrzewanie się przemiennika. Dla wysokich częstotliwości mamy odwrócenie zjawisk oraz yw do ziemi, oraz mniejsze nagrzewanie się przemiennika. Dla wysokich częstotliwości mamy odwrócenie zjawisk oraz 

większe zakłócenia.większe zakłócenia.większe zakłócenia.większe zakłócenia.    

F154F154F154F154    
Automatyczna Automatyczna Automatyczna Automatyczna 

stabilizacja napięcia stabilizacja napięcia stabilizacja napięcia stabilizacja napięcia 

wyjściowegowyjściowegowyjściowegowyjściowego    

0000    

0 0 0 0 –––– nieaktywna nieaktywna nieaktywna nieaktywna    

1 1 1 1 –––– aktywna aktywna aktywna aktywna    

2 2 2 2 –––– nieaktywna podczas  nieaktywna podczas  nieaktywna podczas  nieaktywna podczas 

procesu zwalnianiprocesu zwalnianiprocesu zwalnianiprocesu zwalnianiaaaa    

    

Funkcja pozwala na utrzymanie stałego napięcia wyjściowego podczas wahań napięcia zasilającego. NaleŜy pamiętać Ŝe podczas Funkcja pozwala na utrzymanie stałego napięcia wyjściowego podczas wahań napięcia zasilającego. NaleŜy pamiętać Ŝe podczas Funkcja pozwala na utrzymanie stałego napięcia wyjściowego podczas wahań napięcia zasilającego. NaleŜy pamiętać Ŝe podczas Funkcja pozwala na utrzymanie stałego napięcia wyjściowego podczas wahań napięcia zasilającego. NaleŜy pamiętać Ŝe podczas 

zwalniania funkcja moŜe mieć wpływ na czas zwalniania poprzez wewnętrzny regulator PI. JeŜeli zmiany w czasie zwalniania nie są zwalniania funkcja moŜe mieć wpływ na czas zwalniania poprzez wewnętrzny regulator PI. JeŜeli zmiany w czasie zwalniania nie są zwalniania funkcja moŜe mieć wpływ na czas zwalniania poprzez wewnętrzny regulator PI. JeŜeli zmiany w czasie zwalniania nie są zwalniania funkcja moŜe mieć wpływ na czas zwalniania poprzez wewnętrzny regulator PI. JeŜeli zmiany w czasie zwalniania nie są 

Kompensacja wielopunktowaKompensacja wielopunktowaKompensacja wielopunktowaKompensacja wielopunktowa uŜytkownika ustawiana jest za  uŜytkownika ustawiana jest za  uŜytkownika ustawiana jest za  uŜytkownika ustawiana jest za 

pomocą 12 parametrów w kodach od F140 dopomocą 12 parametrów w kodach od F140 dopomocą 12 parametrów w kodach od F140 dopomocą 12 parametrów w kodach od F140 do F151. F151. F151. F151.    

    

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!    

Parametry muszą spełniać następującą nierówność:Parametry muszą spełniać następującą nierówność:Parametry muszą spełniać następującą nierówność:Parametry muszą spełniać następującą nierówność:    

V1<V2<V3<V4<V5<V6 i F1<F2<F3<F4<F5<F6V1<V2<V3<V4<V5<V6 i F1<F2<F3<F4<F5<F6V1<V2<V3<V4<V5<V6 i F1<F2<F3<F4<F5<F6V1<V2<V3<V4<V5<V6 i F1<F2<F3<F4<F5<F6    

    

JeŜeli przy małej częstotliwości ustawiona jest zbyt duŜa JeŜeli przy małej częstotliwości ustawiona jest zbyt duŜa JeŜeli przy małej częstotliwości ustawiona jest zbyt duŜa JeŜeli przy małej częstotliwości ustawiona jest zbyt duŜa 

wartość wartość wartość wartość prądu prądu prądu prądu –––– silnik będzie się przegrzewał i moŜe ulec  silnik będzie się przegrzewał i moŜe ulec  silnik będzie się przegrzewał i moŜe ulec  silnik będzie się przegrzewał i moŜe ulec 
uszkodzeniu! uszkodzeniu! uszkodzeniu! uszkodzeniu!     

ZaleŜność w układzie falownikZaleŜność w układzie falownikZaleŜność w układzie falownikZaleŜność w układzie falownik----silnik, dla niskiej wartości F153 silnik, dla niskiej wartości F153 silnik, dla niskiej wartości F153 silnik, dla niskiej wartości F153     

Częstotliwość nośnaCzęstotliwość nośnaCzęstotliwość nośnaCzęstotliwość nośna    NiskaNiskaNiskaNiska    WysokaWysokaWysokaWysoka    

ParametrParametrParametrParametr    ZaleŜności od częstotliwościZaleŜności od częstotliwościZaleŜności od częstotliwościZaleŜności od częstotliwości    

Głośność pracy silnikaGłośność pracy silnikaGłośność pracy silnikaGłośność pracy silnika    WysokaWysokaWysokaWysoka    NiskaNiskaNiskaNiska    

Sinusoida prądu wSinusoida prądu wSinusoida prądu wSinusoida prądu wyjściowegoyjściowegoyjściowegoyjściowego    ZłaZłaZłaZła    DobraDobraDobraDobra    

Temperatura silnikaTemperatura silnikaTemperatura silnikaTemperatura silnika    WysokaWysokaWysokaWysoka    NiskaNiskaNiskaNiska    

Temperatura falownikaTemperatura falownikaTemperatura falownikaTemperatura falownika    NiskaNiskaNiskaNiska    WysokaWysokaWysokaWysoka    

Prądy upływuPrądy upływuPrądy upływuPrądy upływu    NiskieNiskieNiskieNiskie    WysokieWysokieWysokieWysokie    

Generowanie zakłóceńGenerowanie zakłóceńGenerowanie zakłóceńGenerowanie zakłóceń    NiskieNiskieNiskieNiskie    WysokieWysokieWysokieWysokie    
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ddddozwolone naleŜy wybrać w F154 ozwolone naleŜy wybrać w F154 ozwolone naleŜy wybrać w F154 ozwolone naleŜy wybrać w F154 –––– 2. 2. 2. 2.    

Napięcie jest stabilizowane do wartości zapisanej w kodzie F802, naleŜy o tym pamiętać szczególnie jeśli silnik ma zasilanie niŜsze Napięcie jest stabilizowane do wartości zapisanej w kodzie F802, naleŜy o tym pamiętać szczególnie jeśli silnik ma zasilanie niŜsze Napięcie jest stabilizowane do wartości zapisanej w kodzie F802, naleŜy o tym pamiętać szczególnie jeśli silnik ma zasilanie niŜsze Napięcie jest stabilizowane do wartości zapisanej w kodzie F802, naleŜy o tym pamiętać szczególnie jeśli silnik ma zasilanie niŜsze 

od sieciowego. Jeśli ten kod wykorzystamy do obniŜenia napięcia to F154 musi być nastawiood sieciowego. Jeśli ten kod wykorzystamy do obniŜenia napięcia to F154 musi być nastawiood sieciowego. Jeśli ten kod wykorzystamy do obniŜenia napięcia to F154 musi być nastawiood sieciowego. Jeśli ten kod wykorzystamy do obniŜenia napięcia to F154 musi być nastawiony na wartość 1.ny na wartość 1.ny na wartość 1.ny na wartość 1.    

F155F155F155F155    

Początkową wartość Początkową wartość Początkową wartość Początkową wartość 

cyfrowego źródła cyfrowego źródła cyfrowego źródła cyfrowego źródła 

częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości 

pomocniczej.pomocniczej.pomocniczej.pomocniczej.    

0000    0~F1110~F1110~F1110~F111    

F156F156F156F156    

Polaryzacja cyfrowego Polaryzacja cyfrowego Polaryzacja cyfrowego Polaryzacja cyfrowego 

zadawania zadawania zadawania zadawania 

częstotliwości źródła częstotliwości źródła częstotliwości źródła częstotliwości źródła 

pomocniczegopomocniczegopomocniczegopomocniczego    

0000    0 l0 l0 l0 lub 1ub 1ub 1ub 1    

Wartość cyfrowa pomocniczego źródła Wartość cyfrowa pomocniczego źródła Wartość cyfrowa pomocniczego źródła Wartość cyfrowa pomocniczego źródła 

częstotliwości moŜe być zmieniana częstotliwości moŜe być zmieniana częstotliwości moŜe być zmieniana częstotliwości moŜe być zmieniana 

strzałkami.strzałkami.strzałkami.strzałkami.    

F157F157F157F157    
Odczyt częstotliwości Odczyt częstotliwości Odczyt częstotliwości Odczyt częstotliwości 

pomocniczejpomocniczejpomocniczejpomocniczej    
        

F158F158F158F158    
 Odczyt polaryzacji  Odczyt polaryzacji  Odczyt polaryzacji  Odczyt polaryzacji 

częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości 

pomocniczejpomocniczejpomocniczejpomocniczej    

        

Parametry słuŜą do odczytu Parametry słuŜą do odczytu Parametry słuŜą do odczytu Parametry słuŜą do odczytu 

pomocniczego kanału regulacji.pomocniczego kanału regulacji.pomocniczego kanału regulacji.pomocniczego kanału regulacji.    

JeŜeli pomocnicze źródło częstotliwości w kodzie F204=0 wtedy F155 i F156 są traktowane jako JeŜeli pomocnicze źródło częstotliwości w kodzie F204=0 wtedy F155 i F156 są traktowane jako JeŜeli pomocnicze źródło częstotliwości w kodzie F204=0 wtedy F155 i F156 są traktowane jako JeŜeli pomocnicze źródło częstotliwości w kodzie F204=0 wtedy F155 i F156 są traktowane jako wartości początkowe. Polaryzacja wartości początkowe. Polaryzacja wartości początkowe. Polaryzacja wartości początkowe. Polaryzacja 

będzie miała znaczenie szczególnie przy kombinowanym sterowaniu. W zaleŜności od znaku wartość ta będzie pomniejszała lub będzie miała znaczenie szczególnie przy kombinowanym sterowaniu. W zaleŜności od znaku wartość ta będzie pomniejszała lub będzie miała znaczenie szczególnie przy kombinowanym sterowaniu. W zaleŜności od znaku wartość ta będzie pomniejszała lub będzie miała znaczenie szczególnie przy kombinowanym sterowaniu. W zaleŜności od znaku wartość ta będzie pomniejszała lub 

powiększała częstotliwość główną.powiększała częstotliwość główną.powiększała częstotliwość główną.powiększała częstotliwość główną.    

W trybie kombinowanego sterowania prędkością kody F157 i F158 są uŜW trybie kombinowanego sterowania prędkością kody F157 i F158 są uŜW trybie kombinowanego sterowania prędkością kody F157 i F158 są uŜW trybie kombinowanego sterowania prędkością kody F157 i F158 są uŜywane do odczytu wartości częstotliwości i polaryzacji ywane do odczytu wartości częstotliwości i polaryzacji ywane do odczytu wartości częstotliwości i polaryzacji ywane do odczytu wartości częstotliwości i polaryzacji 

częstotliwości początkowej.częstotliwości początkowej.częstotliwości początkowej.częstotliwości początkowej.    

Na przykład F203=1, F204=0. Kiedy F207=1, a wartość analogowa wynosi 15Hz, a chcemy Ŝeby napęd ruszał nam z częstotliwością Na przykład F203=1, F204=0. Kiedy F207=1, a wartość analogowa wynosi 15Hz, a chcemy Ŝeby napęd ruszał nam z częstotliwością Na przykład F203=1, F204=0. Kiedy F207=1, a wartość analogowa wynosi 15Hz, a chcemy Ŝeby napęd ruszał nam z częstotliwością Na przykład F203=1, F204=0. Kiedy F207=1, a wartość analogowa wynosi 15Hz, a chcemy Ŝeby napęd ruszał nam z częstotliwością 

20Hz to w kodzie F155=5, a w kodzie 156 ustawiamy20Hz to w kodzie F155=5, a w kodzie 156 ustawiamy20Hz to w kodzie F155=5, a w kodzie 156 ustawiamy20Hz to w kodzie F155=5, a w kodzie 156 ustawiamy 0 lub 1 w zaleŜności od polaryzacji wejścia analogowego. 0 lub 1 w zaleŜności od polaryzacji wejścia analogowego. 0 lub 1 w zaleŜności od polaryzacji wejścia analogowego. 0 lub 1 w zaleŜności od polaryzacji wejścia analogowego.    

F159F159F159F159    
Losowy wybór Losowy wybór Losowy wybór Losowy wybór 

częstotliwości nośnej częstotliwości nośnej częstotliwości nośnej częstotliwości nośnej     
1111    

0 0 0 0 –––– niedozwolony niedozwolony niedozwolony niedozwolony    

1 1 1 1 ---- dozwolony dozwolony dozwolony dozwolony    

Dla wartości „0” przemiennik pracuje z Dla wartości „0” przemiennik pracuje z Dla wartości „0” przemiennik pracuje z Dla wartości „0” przemiennik pracuje z 

częstotliwością ustawioną w kodzie częstotliwością ustawioną w kodzie częstotliwością ustawioną w kodzie częstotliwością ustawioną w kodzie 

F153, dla wartości „1” przemiennik sam F153, dla wartości „1” przemiennik sam F153, dla wartości „1” przemiennik sam F153, dla wartości „1” przemiennik sam 

sobie dobisobie dobisobie dobisobie dobiera częstotliwość nośną.era częstotliwość nośną.era częstotliwość nośną.era częstotliwość nośną.    

F160F160F160F160    
Przywracanie nastaw Przywracanie nastaw Przywracanie nastaw Przywracanie nastaw 

fabrycznychfabrycznychfabrycznychfabrycznych    
0000    

0 0 0 0 –––– bez przywracania bez przywracania bez przywracania bez przywracania    

1 1 1 1 –––– przywrócenie nastaw  przywrócenie nastaw  przywrócenie nastaw  przywrócenie nastaw 

fabrycznychfabrycznychfabrycznychfabrycznych    

    

W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych naleŜy F160=1.  W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych naleŜy F160=1.  W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych naleŜy F160=1.  W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych naleŜy F160=1.      

Po przywróceniu nastaw fabrycznych, funkcja F160 automatycznie przejmPo przywróceniu nastaw fabrycznych, funkcja F160 automatycznie przejmPo przywróceniu nastaw fabrycznych, funkcja F160 automatycznie przejmPo przywróceniu nastaw fabrycznych, funkcja F160 automatycznie przejmie wartość 0 ie wartość 0 ie wartość 0 ie wartość 0 ---- naleŜy odczekać na gotowość falownika do  naleŜy odczekać na gotowość falownika do  naleŜy odczekać na gotowość falownika do  naleŜy odczekać na gotowość falownika do 

pracy.pracy.pracy.pracy.    

Uwaga: Przywracanie nastaw fabrycznych nie obejmuje kodów z grupy F800!Uwaga: Przywracanie nastaw fabrycznych nie obejmuje kodów z grupy F800!Uwaga: Przywracanie nastaw fabrycznych nie obejmuje kodów z grupy F800!Uwaga: Przywracanie nastaw fabrycznych nie obejmuje kodów z grupy F800!    

 

 

9.2 Funkcje kontroli sterowania. 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    
    

F200F200F200F200    ŹródłŹródłŹródłŹródło polecenia startuo polecenia startuo polecenia startuo polecenia startu    0000    

0 0 0 0 –––– polecenie z klawiatury, polecenie z klawiatury, polecenie z klawiatury, polecenie z klawiatury,    

1 1 1 1 –––– polecenie z zacisku, polecenie z zacisku, polecenie z zacisku, polecenie z zacisku,    

2 2 2 2 –––– klawiatura + zacisk, klawiatura + zacisk, klawiatura + zacisk, klawiatura + zacisk,    

3 3 3 3 –––– RS 485  ModBus, RS 485  ModBus, RS 485  ModBus, RS 485  ModBus,    

4 4 4 4 –––– klawiatura + zacisk +  klawiatura + zacisk +  klawiatura + zacisk +  klawiatura + zacisk + 

RS485 ModBusRS485 ModBusRS485 ModBusRS485 ModBus    

To polecenie startu obsługuje wszystkie To polecenie startu obsługuje wszystkie To polecenie startu obsługuje wszystkie To polecenie startu obsługuje wszystkie 

aplikacje przemiennika w tym równieŜ aplikacje przemiennika w tym równieŜ aplikacje przemiennika w tym równieŜ aplikacje przemiennika w tym równieŜ 

pracę automatyczną!!!pracę automatyczną!!!pracę automatyczną!!!pracę automatyczną!!!        

Nastawa 0 Nastawa 0 Nastawa 0 Nastawa 0 –––– dotyczy polecenia startu, wysyłanego przez przycisk „RUN” na klawiaturze. dotyczy polecenia startu, wysyłanego przez przycisk „RUN” na klawiaturze. dotyczy polecenia startu, wysyłanego przez przycisk „RUN” na klawiaturze. dotyczy polecenia startu, wysyłanego przez przycisk „RUN” na klawiaturze.    

Nastawa 1 Nastawa 1 Nastawa 1 Nastawa 1 –––– dotyczy polecenia startu, realizowanego p dotyczy polecenia startu, realizowanego p dotyczy polecenia startu, realizowanego p dotyczy polecenia startu, realizowanego przez wejścia rzez wejścia rzez wejścia rzez wejścia cyfrowe, którecyfrowe, którecyfrowe, którecyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323. programujemy w kodach F316~F323. programujemy w kodach F316~F323. programujemy w kodach F316~F323.    

Nastawa 3 Nastawa 3 Nastawa 3 Nastawa 3 –––– dotyczy polecenia startu realizowanego pr dotyczy polecenia startu realizowanego pr dotyczy polecenia startu realizowanego pr dotyczy polecenia startu realizowanego przez port komunikacyjny. zez port komunikacyjny. zez port komunikacyjny. zez port komunikacyjny. NastawaNastawaNastawaNastawa ta jest równieŜ  ta jest równieŜ  ta jest równieŜ  ta jest równieŜ niezbędna, abyniezbędna, abyniezbędna, abyniezbędna, aby móc  móc  móc  móc 

nawiązać nawiązać nawiązać nawiązać komunikacje z programem do obsługi przemienników Intkom.komunikacje z programem do obsługi przemienników Intkom.komunikacje z programem do obsługi przemienników Intkom.komunikacje z programem do obsługi przemienników Intkom.    

Nastawa 4 Nastawa 4 Nastawa 4 Nastawa 4 –––– obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia. obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia. obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia. obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia.    

Polecenia startu F200 nie jestPolecenia startu F200 nie jestPolecenia startu F200 nie jestPolecenia startu F200 nie jest aktywne dla F208>0. aktywne dla F208>0. aktywne dla F208>0. aktywne dla F208>0.    
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F201F201F201F201    
Źródło poleceŹródło poleceŹródło poleceŹródło polecenia nia nia nia 

zatrzymaniazatrzymaniazatrzymaniazatrzymania    
0000    

0 0 0 0 –––– polecenie z klawiatury, polecenie z klawiatury, polecenie z klawiatury, polecenie z klawiatury,    

1 1 1 1 –––– polecenie z zacisku, polecenie z zacisku, polecenie z zacisku, polecenie z zacisku,    

2 2 2 2 –––– klawiatura + zacisk, klawiatura + zacisk, klawiatura + zacisk, klawiatura + zacisk,    

3 3 3 3 –––– RS 485  ModBus, RS 485  ModBus, RS 485  ModBus, RS 485  ModBus,    

4 4 4 4 –––– klawiatura + zacisk +  klawiatura + zacisk +  klawiatura + zacisk +  klawiatura + zacisk + 

RS485 ModBusRS485 ModBusRS485 ModBusRS485 ModBus    

To polecenie stopu obsługuje wszystkie To polecenie stopu obsługuje wszystkie To polecenie stopu obsługuje wszystkie To polecenie stopu obsługuje wszystkie 

aplikacje przemiennika w tym równieŜ aplikacje przemiennika w tym równieŜ aplikacje przemiennika w tym równieŜ aplikacje przemiennika w tym równieŜ 

pracę automatyczną!!!pracę automatyczną!!!pracę automatyczną!!!pracę automatyczną!!!    

NaNaNaNastawa 0 stawa 0 stawa 0 stawa 0 –––– dotyczy polecenia zatrzymania, wysyłanego przez przycisk „STOP/RESET” na klawiaturze. dotyczy polecenia zatrzymania, wysyłanego przez przycisk „STOP/RESET” na klawiaturze. dotyczy polecenia zatrzymania, wysyłanego przez przycisk „STOP/RESET” na klawiaturze. dotyczy polecenia zatrzymania, wysyłanego przez przycisk „STOP/RESET” na klawiaturze.    

Nastawa 1 Nastawa 1 Nastawa 1 Nastawa 1 –––– dotyczy polecenia zatrzymania, realizowanego przez wejścia cyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323.  dotyczy polecenia zatrzymania, realizowanego przez wejścia cyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323.  dotyczy polecenia zatrzymania, realizowanego przez wejścia cyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323.  dotyczy polecenia zatrzymania, realizowanego przez wejścia cyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323.     

Nastawa 3 Nastawa 3 Nastawa 3 Nastawa 3 –––– dotyczy polecenia zatrzymani dotyczy polecenia zatrzymani dotyczy polecenia zatrzymani dotyczy polecenia zatrzymania, realizowanego przez port komunikacyjnya, realizowanego przez port komunikacyjnya, realizowanego przez port komunikacyjnya, realizowanego przez port komunikacyjny....    

Nastawa 4 Nastawa 4 Nastawa 4 Nastawa 4 –––– obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia. obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia. obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia. obejmuje wszystkie powyŜsze polecenia.    

Polecenia zatrzymania F201 nie jest aktywne dla F208>0.Polecenia zatrzymania F201 nie jest aktywne dla F208>0.Polecenia zatrzymania F201 nie jest aktywne dla F208>0.Polecenia zatrzymania F201 nie jest aktywne dla F208>0.    

F202F202F202F202    
Tryb ustawiania Tryb ustawiania Tryb ustawiania Tryb ustawiania 

kierunkukierunkukierunkukierunku    
0000    

0 0 0 0 –––– obroty w prawo obroty w prawo obroty w prawo obroty w prawo    

1 1 1 1 –––– obroty w lewo obroty w lewo obroty w lewo obroty w lewo    

2 2 2 2 –––– z listwy zaciskowej z listwy zaciskowej z listwy zaciskowej z listwy zaciskowej    

---- Zmiana obr Zmiana obr Zmiana obr Zmiana obrotów poprzez listwę otów poprzez listwę otów poprzez listwę otów poprzez listwę 

zaciskową, oznacza zmianę poprzez zaciskową, oznacza zmianę poprzez zaciskową, oznacza zmianę poprzez zaciskową, oznacza zmianę poprzez 

zmianę stanu jednego z wejść zmianę stanu jednego z wejść zmianę stanu jednego z wejść zmianę stanu jednego z wejść 

cyfrowych OP1 … OP8cyfrowych OP1 … OP8cyfrowych OP1 … OP8cyfrowych OP1 … OP8    

---- Dla polecenia startu F200 musimy  Dla polecenia startu F200 musimy  Dla polecenia startu F200 musimy  Dla polecenia startu F200 musimy 

kierunek obrotów zdefiniować w kodzie kierunek obrotów zdefiniować w kodzie kierunek obrotów zdefiniować w kodzie kierunek obrotów zdefiniować w kodzie 

F202 lub na jednym z zacisków F202 lub na jednym z zacisków F202 lub na jednym z zacisków F202 lub na jednym z zacisków 

cyfrowych (FWD lub REV)!cyfrowych (FWD lub REV)!cyfrowych (FWD lub REV)!cyfrowych (FWD lub REV)!    

---- funkcja nie jest aktywn funkcja nie jest aktywn funkcja nie jest aktywn funkcja nie jest aktywna dla pracy a dla pracy a dla pracy a dla pracy 

automatycznej F502=2automatycznej F502=2automatycznej F502=2automatycznej F502=2    

F203F203F203F203    
Główne źródło Główne źródło Główne źródło Główne źródło 

częstotliwości Xczęstotliwości Xczęstotliwości Xczęstotliwości X    
0000    

0 0 0 0 –––– pamięć cyfrowa pamięć cyfrowa pamięć cyfrowa pamięć cyfrowa    

1 1 1 1 –––– zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe 

AI1AI1AI1AI1    

2 2 2 2 –––– zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe 

AI2AI2AI2AI2    

3 3 3 3 –––– zadawanie impulsowe zadawanie impulsowe zadawanie impulsowe zadawanie impulsowe    

4 4 4 4 –––– stopniowa kontrola  stopniowa kontrola  stopniowa kontrola  stopniowa kontrola 

prędkościprędkościprędkościprędkości    

5 5 5 5 –––– bez pamięci cyfrowej bez pamięci cyfrowej bez pamięci cyfrowej bez pamięci cyfrowej    

6 6 6 6 –––– z potencjometru na  z potencjometru na  z potencjometru na  z potencjometru na 

klklklklawiaturzeawiaturzeawiaturzeawiaturze----jeŜeli dotyczyjeŜeli dotyczyjeŜeli dotyczyjeŜeli dotyczy    

7 7 7 7 –––– zastrzeŜone zastrzeŜone zastrzeŜone zastrzeŜone    

8 8 8 8 –––– zastrzeŜone zastrzeŜone zastrzeŜone zastrzeŜone    

9 9 9 9 –––– regulator PID regulator PID regulator PID regulator PID    

10 10 10 10 –––– RS485 ModBus RS485 ModBus RS485 ModBus RS485 ModBus    

    

0 0 0 0 ––––pamięć cyfrowa, jej wartością początkową jest wartość F113, częstotliwość moŜe być ustawiana przy uŜyciu przycisków „pamięć cyfrowa, jej wartością początkową jest wartość F113, częstotliwość moŜe być ustawiana przy uŜyciu przycisków „pamięć cyfrowa, jej wartością początkową jest wartość F113, częstotliwość moŜe być ustawiana przy uŜyciu przycisków „pamięć cyfrowa, jej wartością początkową jest wartość F113, częstotliwość moŜe być ustawiana przy uŜyciu przycisków „▲” i „▼” ▲” i „▼” ▲” i „▼” ▲” i „▼” 

lub zacisków cyfrowych „góra” i lub zacisków cyfrowych „góra” i lub zacisków cyfrowych „góra” i lub zacisków cyfrowych „góra” i „dół”„dół”„dół”„dół”    

Pamięć cyfrowa oznacza, Ŝe po zatrzymaniu falownika częstotliwość docelowa jest częstotliwością pracy przed zatrzymaniem. Jeśli Pamięć cyfrowa oznacza, Ŝe po zatrzymaniu falownika częstotliwość docelowa jest częstotliwością pracy przed zatrzymaniem. Jeśli Pamięć cyfrowa oznacza, Ŝe po zatrzymaniu falownika częstotliwość docelowa jest częstotliwością pracy przed zatrzymaniem. Jeśli Pamięć cyfrowa oznacza, Ŝe po zatrzymaniu falownika częstotliwość docelowa jest częstotliwością pracy przed zatrzymaniem. Jeśli 

uŜytkownik chciałby zapisać częstotliwość docelową w pamięci po odłączeniu zasilania, musi ustawić F220=1uŜytkownik chciałby zapisać częstotliwość docelową w pamięci po odłączeniu zasilania, musi ustawić F220=1uŜytkownik chciałby zapisać częstotliwość docelową w pamięci po odłączeniu zasilania, musi ustawić F220=1uŜytkownik chciałby zapisać częstotliwość docelową w pamięci po odłączeniu zasilania, musi ustawić F220=1    

1 1 1 1 –––– zewnętrzne a zewnętrzne a zewnętrzne a zewnętrzne analogowe AI1, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI1nalogowe AI1, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI1nalogowe AI1, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI1nalogowe AI1, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI1    

2 2 2 2 –––– zewnętrzne analogowe AI2, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI2, zewnętrzne analogowe AI2, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI2, zewnętrzne analogowe AI2, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI2, zewnętrzne analogowe AI2, częstotliwość jest ustawiana przez analogowy zacisk wejściowy AI2,    

3 3 3 3 –––– zadawanie impulsowe realizowane tylko przez wejście cyfrowe OP1, maksymalna zadawanie impulsowe realizowane tylko przez wejście cyfrowe OP1, maksymalna zadawanie impulsowe realizowane tylko przez wejście cyfrowe OP1, maksymalna zadawanie impulsowe realizowane tylko przez wejście cyfrowe OP1, maksymalna częstotliwość impulsów równa się 50 kHz częstotliwość impulsów równa się 50 kHz częstotliwość impulsów równa się 50 kHz częstotliwość impulsów równa się 50 kHz    

4 4 4 4 –––– stopniowa kontrola prędkości, częstotliwość jest ustawiana przez zacisk wielostopniowy lub częstotliwość cyklu automatycznego stopniowa kontrola prędkości, częstotliwość jest ustawiana przez zacisk wielostopniowy lub częstotliwość cyklu automatycznego stopniowa kontrola prędkości, częstotliwość jest ustawiana przez zacisk wielostopniowy lub częstotliwość cyklu automatycznego stopniowa kontrola prędkości, częstotliwość jest ustawiana przez zacisk wielostopniowy lub częstotliwość cyklu automatycznego    

5 5 5 5 –––– bez pamięci cyfrowej oznacza, Ŝe po zatrzymaniu częstotliwość docelowa jest przyw bez pamięci cyfrowej oznacza, Ŝe po zatrzymaniu częstotliwość docelowa jest przyw bez pamięci cyfrowej oznacza, Ŝe po zatrzymaniu częstotliwość docelowa jest przyw bez pamięci cyfrowej oznacza, Ŝe po zatrzymaniu częstotliwość docelowa jest przywracana do wartości F113racana do wartości F113racana do wartości F113racana do wartości F113    

9 9 9 9 –––– ustawienie PID częstotliwości jest wykonywane zgodnie z zewnętrznie ustawioną wartością odniesienia wielkości fizycznej ustawienie PID częstotliwości jest wykonywane zgodnie z zewnętrznie ustawioną wartością odniesienia wielkości fizycznej ustawienie PID częstotliwości jest wykonywane zgodnie z zewnętrznie ustawioną wartością odniesienia wielkości fizycznej ustawienie PID częstotliwości jest wykonywane zgodnie z zewnętrznie ustawioną wartością odniesienia wielkości fizycznej    

F204F204F204F204    
Pomocnicze źródło Pomocnicze źródło Pomocnicze źródło Pomocnicze źródło 

częstotliwości Yczęstotliwości Yczęstotliwości Yczęstotliwości Y    
0000    

0 0 0 0 –––– pamięć cyfrowa pamięć cyfrowa pamięć cyfrowa pamięć cyfrowa    

1 1 1 1 –––– zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe  zewnętrzne analogowe 

AI1AI1AI1AI1    

2 2 2 2 –––– zewnętrzne an zewnętrzne an zewnętrzne an zewnętrzne analogowe alogowe alogowe alogowe 

AI2AI2AI2AI2    

3 3 3 3 –––– zadawanie impulsowe zadawanie impulsowe zadawanie impulsowe zadawanie impulsowe    

4 4 4 4 –––– stopniowa kontrola  stopniowa kontrola  stopniowa kontrola  stopniowa kontrola 

prędkościprędkościprędkościprędkości    

5 5 5 5 –––– ustawianie PID ustawianie PID ustawianie PID ustawianie PID    

6 6 6 6 ---- z potencjometru na  z potencjometru na  z potencjometru na  z potencjometru na 

klawiaturzeklawiaturzeklawiaturzeklawiaturze----jeŜeli dotyczyjeŜeli dotyczyjeŜeli dotyczyjeŜeli dotyczy    

Źródło to moŜe być aktywowane Źródło to moŜe być aktywowane Źródło to moŜe być aktywowane Źródło to moŜe być aktywowane 

wejściem cyfrowym lub wykorzystane w wejściem cyfrowym lub wykorzystane w wejściem cyfrowym lub wykorzystane w wejściem cyfrowym lub wykorzystane w 

kombinowanej kontroli prędkości co kombinowanej kontroli prędkości co kombinowanej kontroli prędkości co kombinowanej kontroli prędkości co 

definiuje się w definiuje się w definiuje się w definiuje się w kodzie F207.kodzie F207.kodzie F207.kodzie F207.    

Dzięki takiemu rozwiązaniu falownik ma Dzięki takiemu rozwiązaniu falownik ma Dzięki takiemu rozwiązaniu falownik ma Dzięki takiemu rozwiązaniu falownik ma 

moŜliwość np. pracy „ręczna” , moŜliwość np. pracy „ręczna” , moŜliwość np. pracy „ręczna” , moŜliwość np. pracy „ręczna” , 

„automatyczna”„automatyczna”„automatyczna”„automatyczna”    

Dla F204=0 i F207=1 lub 3 wartość Dla F204=0 i F207=1 lub 3 wartość Dla F204=0 i F207=1 lub 3 wartość Dla F204=0 i F207=1 lub 3 wartość 

początkowa częstotliwości jest ustalona początkowa częstotliwości jest ustalona początkowa częstotliwości jest ustalona początkowa częstotliwości jest ustalona 

w kodzie F155, a polaryzacja F156. w kodzie F155, a polaryzacja F156. w kodzie F155, a polaryzacja F156. w kodzie F155, a polaryzacja F156. 

Odczytu tego źródła dokonujemy w Odczytu tego źródła dokonujemy w Odczytu tego źródła dokonujemy w Odczytu tego źródła dokonujemy w 

F157 F158.F157 F158.F157 F158.F157 F158.    
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F205F205F205F205    
Zakres wyboru Zakres wyboru Zakres wyboru Zakres wyboru 

pomocniczego źródła pomocniczego źródła pomocniczego źródła pomocniczego źródła 

częstotliwości Yczęstotliwości Yczęstotliwości Yczęstotliwości Y    

1111    

0 0 0 0 –––– względem  względem  względem  względem 

częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości 

maksymalnejmaksymalnejmaksymalnejmaksymalnej    

1 1 1 1 –––– względem  względem  względem  względem 

częstotliwości Xczęstotliwości Xczęstotliwości Xczęstotliwości X    

W tym kodzie definiujemy względem W tym kodzie definiujemy względem W tym kodzie definiujemy względem W tym kodzie definiujemy względem 

jakiej wartości częstotliwości będzie jakiej wartości częstotliwości będzie jakiej wartości częstotliwości będzie jakiej wartości częstotliwości będzie 

sterowane źródło pomocnicze.sterowane źródło pomocnicze.sterowane źródło pomocnicze.sterowane źródło pomocnicze.    

F206F206F206F206    
Zakres pomocniczego Zakres pomocniczego Zakres pomocniczego Zakres pomocniczego 

źródłźródłźródłźródła częstotliwości Ya częstotliwości Ya częstotliwości Ya częstotliwości Y    

(%)(%)(%)(%)    

100100100100    0~1000~1000~1000~100    

Procent zakresu częstotliwości Procent zakresu częstotliwości Procent zakresu częstotliwości Procent zakresu częstotliwości 

pomocniczej odnosi się do wartości pomocniczej odnosi się do wartości pomocniczej odnosi się do wartości pomocniczej odnosi się do wartości 

zdefiniowanej w kodzie F205zdefiniowanej w kodzie F205zdefiniowanej w kodzie F205zdefiniowanej w kodzie F205    

F207F207F207F207    
Wybór źródła Wybór źródła Wybór źródła Wybór źródła 

częstotliwościczęstotliwościczęstotliwościczęstotliwości    
0000    

0 0 0 0 –––– częstotliwość X częstotliwość X częstotliwość X częstotliwość X    

1 1 1 1 –––– częstotliwość X+Y częstotliwość X+Y częstotliwość X+Y częstotliwość X+Y    

2 2 2 2 –––– częstotliwość X lub Y  częstotliwość X lub Y  częstotliwość X lub Y  częstotliwość X lub Y 

poprzez zmianę zaciskupoprzez zmianę zaciskupoprzez zmianę zaciskupoprzez zmianę zacisku    

3 3 3 3 –––– częstotliwość X lub  częstotliwość X lub  częstotliwość X lub  częstotliwość X lub 

X+Y poprzez zmianę X+Y poprzez zmianę X+Y poprzez zmianę X+Y poprzez zmianę 

zaciskuzaciskuzaciskuzacisku    

4 4 4 4 –––– połączenie prędkości  połączenie prędkości  połączenie prędkości  połączenie prędkości 

stopniowej X i analogowej stopniowej X i analogowej stopniowej X i analogowej stopniowej X i analogowej 

YYYY    

5 5 5 5 –––– częstotliwość X częstotliwość X częstotliwość X częstotliwość X----YYYY    

6 6 6 6 –––– częstotliwość  częstotliwość  częstotliwość  częstotliwość 

X+Y*(F206X+Y*(F206X+Y*(F206X+Y*(F206----50%)*F20550%)*F20550%)*F20550%)*F205    

F207=0 F207=0 F207=0 F207=0 –––– częstotliwość jest ustawiana  częstotliwość jest ustawiana  częstotliwość jest ustawiana  częstotliwość jest ustawiana 

przez główne źródło częstotliwościprzez główne źródło częstotliwościprzez główne źródło częstotliwościprzez główne źródło częstotliwości    

F207=1 F207=1 F207=1 F207=1 –––– częstotliwoś częstotliwoś częstotliwoś częstotliwość jest ustawiana ć jest ustawiana ć jest ustawiana ć jest ustawiana 

przez dodanie głównego źródła przez dodanie głównego źródła przez dodanie głównego źródła przez dodanie głównego źródła 

częstotliwości do pomocniczegoczęstotliwości do pomocniczegoczęstotliwości do pomocniczegoczęstotliwości do pomocniczego    

F207=2 F207=2 F207=2 F207=2 –––– główne i pomocnicze źródło  główne i pomocnicze źródło  główne i pomocnicze źródło  główne i pomocnicze źródło 

częstotliwości moŜe być przełączane częstotliwości moŜe być przełączane częstotliwości moŜe być przełączane częstotliwości moŜe być przełączane 

przy uŜyciu wejścia cyfrowegoprzy uŜyciu wejścia cyfrowegoprzy uŜyciu wejścia cyfrowegoprzy uŜyciu wejścia cyfrowego    

MoŜna to wykorzystaćMoŜna to wykorzystaćMoŜna to wykorzystaćMoŜna to wykorzystać np np np np do pracy  do pracy  do pracy  do pracy 

„ręczna”, „automatyczna” lub zmian „ręczna”, „automatyczna” lub zmian „ręczna”, „automatyczna” lub zmian „ręczna”, „automatyczna” lub zmian 

źródeł zźródeł zźródeł zźródeł zadawania.adawania.adawania.adawania.    

F207=3 F207=3 F207=3 F207=3 –––– dodawanie głównego i  dodawanie głównego i  dodawanie głównego i  dodawanie głównego i 

pomocniczego źródła czępomocniczego źródła czępomocniczego źródła czępomocniczego źródła częstotliwości stotliwości stotliwości stotliwości 

moŜe być aktywowanemoŜe być aktywowanemoŜe być aktywowanemoŜe być aktywowane przy uŜyciu  przy uŜyciu  przy uŜyciu  przy uŜyciu 

zacisku przełączania źródła na jednym z zacisku przełączania źródła na jednym z zacisku przełączania źródła na jednym z zacisku przełączania źródła na jednym z 

wejść cyfrowychwejść cyfrowychwejść cyfrowychwejść cyfrowych    

F207=4 F207=4 F207=4 F207=4 –––– stopniowe ustawianie  stopniowe ustawianie  stopniowe ustawianie  stopniowe ustawianie 

prędkości głównego źródła prędkości głównego źródła prędkości głównego źródła prędkości głównego źródła 

częstotliwości ma pierwszeństwo przedczęstotliwości ma pierwszeństwo przedczęstotliwości ma pierwszeństwo przedczęstotliwości ma pierwszeństwo przed    

analogowym ustawieniem źródła analogowym ustawieniem źródła analogowym ustawieniem źródła analogowym ustawieniem źródła 

pomocniczego pomocniczego pomocniczego pomocniczego     

(tylko dla F203=4, F204=1)(tylko dla F203=4, F204=1)(tylko dla F203=4, F204=1)(tylko dla F203=4, F204=1)    

Uwaga;Uwaga;Uwaga;Uwaga;    

1.1.1.1. Kiedy F203 Kiedy F203 Kiedy F203 Kiedy F203 –––– 4 i F204  4 i F204  4 i F204  4 i F204 –––– 1 ustawienie kodu F207  1 ustawienie kodu F207  1 ustawienie kodu F207  1 ustawienie kodu F207 –––– 1 lub F207  1 lub F207  1 lub F207  1 lub F207 –––– 4 spowoduje róŜne działanie napędu. RóŜnica 4 spowoduje róŜne działanie napędu. RóŜnica 4 spowoduje róŜne działanie napędu. RóŜnica 4 spowoduje róŜne działanie napędu. RóŜnica w tych dwóch  w tych dwóch  w tych dwóch  w tych dwóch 

kombinacji polega na kombinacji polega na kombinacji polega na kombinacji polega na tym, Ŝetym, Ŝetym, Ŝetym, Ŝe dla F207  dla F207  dla F207  dla F207 –––– 1  1  1  1 regulacja wieloregulacja wieloregulacja wieloregulacja wielostopniowastopniowastopniowastopniowa jest sumowana z prędkością ustawianą analogowo. Zaś  jest sumowana z prędkością ustawianą analogowo. Zaś  jest sumowana z prędkością ustawianą analogowo. Zaś  jest sumowana z prędkością ustawianą analogowo. Zaś 

dla dla dla dla F207 F207 F207 F207 –––– 4 prędkości 4 prędkości 4 prędkości 4 prędkości źródła głównego (praca wielobiegowa) ma wyŜszy priorytet od prędkości analogowej. Zadawanie  źródła głównego (praca wielobiegowa) ma wyŜszy priorytet od prędkości analogowej. Zadawanie  źródła głównego (praca wielobiegowa) ma wyŜszy priorytet od prędkości analogowej. Zadawanie  źródła głównego (praca wielobiegowa) ma wyŜszy priorytet od prędkości analogowej. Zadawanie 

wielostopniowe i analogowe są w tym przypadku przez układ rozpatrywane jako dwawielostopniowe i analogowe są w tym przypadku przez układ rozpatrywane jako dwawielostopniowe i analogowe są w tym przypadku przez układ rozpatrywane jako dwawielostopniowe i analogowe są w tym przypadku przez układ rozpatrywane jako dwa oddzielne źródła zadawania np. jeśli  oddzielne źródła zadawania np. jeśli  oddzielne źródła zadawania np. jeśli  oddzielne źródła zadawania np. jeśli 

na wejściu analogowym ustawimy 30Hz silnik będzie się obracał z nastawiona prędkością, aktywowanie w tym czasie na wejściu analogowym ustawimy 30Hz silnik będzie się obracał z nastawiona prędkością, aktywowanie w tym czasie na wejściu analogowym ustawimy 30Hz silnik będzie się obracał z nastawiona prędkością, aktywowanie w tym czasie na wejściu analogowym ustawimy 30Hz silnik będzie się obracał z nastawiona prędkością, aktywowanie w tym czasie 

prędkości wielostopniowej np. 5Hz spowoduje przejście silnika do pracy z częstotliwością 5Hz i ignorowanieprędkości wielostopniowej np. 5Hz spowoduje przejście silnika do pracy z częstotliwością 5Hz i ignorowanieprędkości wielostopniowej np. 5Hz spowoduje przejście silnika do pracy z częstotliwością 5Hz i ignorowanieprędkości wielostopniowej np. 5Hz spowoduje przejście silnika do pracy z częstotliwością 5Hz i ignorowanie sygnału  sygnału  sygnału  sygnału 

analogowego (wyŜszy priorytet prędkości wielobiegowej). Takie rozwiązanie pozwala na ustawienie do 16 biegów.analogowego (wyŜszy priorytet prędkości wielobiegowej). Takie rozwiązanie pozwala na ustawienie do 16 biegów.analogowego (wyŜszy priorytet prędkości wielobiegowej). Takie rozwiązanie pozwala na ustawienie do 16 biegów.analogowego (wyŜszy priorytet prędkości wielobiegowej). Takie rozwiązanie pozwala na ustawienie do 16 biegów.    

2.2.2.2. Dla wielostopniowej kontroli prędkości czasy przyspieszania F114 i zwalniania F115 nie są aktywne.Dla wielostopniowej kontroli prędkości czasy przyspieszania F114 i zwalniania F115 nie są aktywne.Dla wielostopniowej kontroli prędkości czasy przyspieszania F114 i zwalniania F115 nie są aktywne.Dla wielostopniowej kontroli prędkości czasy przyspieszania F114 i zwalniania F115 nie są aktywne.    

3.3.3.3. Czasy zwalniania i przyspieszania Czasy zwalniania i przyspieszania Czasy zwalniania i przyspieszania Czasy zwalniania i przyspieszania są zsą zsą zsą zmienianemienianemienianemieniane w chwili zmiany źródła zadawania. w chwili zmiany źródła zadawania. w chwili zmiany źródła zadawania. w chwili zmiany źródła zadawania.    

4.4.4.4. Praca automatyczna nie moŜe być łączona z innymi źródłami zadawania.Praca automatyczna nie moŜe być łączona z innymi źródłami zadawania.Praca automatyczna nie moŜe być łączona z innymi źródłami zadawania.Praca automatyczna nie moŜe być łączona z innymi źródłami zadawania.    

5.5.5.5. Przemiennik pozwala na Przemiennik pozwala na Przemiennik pozwala na Przemiennik pozwala na zmianęzmianęzmianęzmianę źródła zadawania poprzez jedno z wejść cyfrowych np. praca ręczna / automatyczna źródła zadawania poprzez jedno z wejść cyfrowych np. praca ręczna / automatyczna źródła zadawania poprzez jedno z wejść cyfrowych np. praca ręczna / automatyczna źródła zadawania poprzez jedno z wejść cyfrowych np. praca ręczna / automatyczna    

6.6.6.6. JeŜeli źródła JeŜeli źródła JeŜeli źródła JeŜeli źródła czętotliwościczętotliwościczętotliwościczętotliwości główn główn główn głównej i pomocniczej są takie same to tylko główne będzie w tej sytuacji aktywne.ej i pomocniczej są takie same to tylko główne będzie w tej sytuacji aktywne.ej i pomocniczej są takie same to tylko główne będzie w tej sytuacji aktywne.ej i pomocniczej są takie same to tylko główne będzie w tej sytuacji aktywne.    

7.7.7.7. Kiedy F207=6, F205=0 i F206=100 wtedy X+Y*(F206Kiedy F207=6, F205=0 i F206=100 wtedy X+Y*(F206Kiedy F207=6, F205=0 i F206=100 wtedy X+Y*(F206Kiedy F207=6, F205=0 i F206=100 wtedy X+Y*(F206----50%)*F205=X+(100%50%)*F205=X+(100%50%)*F205=X+(100%50%)*F205=X+(100%----50%)*F111. Kiedy F207=6, F205=150%)*F111. Kiedy F207=6, F205=150%)*F111. Kiedy F207=6, F205=150%)*F111. Kiedy F207=6, F205=1    

I F206=100 wtedy X+Y*(F206I F206=100 wtedy X+Y*(F206I F206=100 wtedy X+Y*(F206I F206=100 wtedy X+Y*(F206----50%)*F205=X+(100%50%)*F205=X+(100%50%)*F205=X+(100%50%)*F205=X+(100%----50%)*X50%)*X50%)*X50%)*X    

8. Sterowanie regulatorem PI8. Sterowanie regulatorem PI8. Sterowanie regulatorem PI8. Sterowanie regulatorem PID nie moŜe być łączone z innymi źródłami zadawania prędkości. Sterowanie regulatorem PID moŜe D nie moŜe być łączone z innymi źródłami zadawania prędkości. Sterowanie regulatorem PID moŜe D nie moŜe być łączone z innymi źródłami zadawania prędkości. Sterowanie regulatorem PID moŜe D nie moŜe być łączone z innymi źródłami zadawania prędkości. Sterowanie regulatorem PID moŜe 

być stosowane tylko dla F207 być stosowane tylko dla F207 być stosowane tylko dla F207 być stosowane tylko dla F207 –––– 2 kiedy to następuje zamiana źródła zadawania. 2 kiedy to następuje zamiana źródła zadawania. 2 kiedy to następuje zamiana źródła zadawania. 2 kiedy to następuje zamiana źródła zadawania.    

F208F208F208F208    
Tryb sterowania z listwy Tryb sterowania z listwy Tryb sterowania z listwy Tryb sterowania z listwy 

sterującejsterującejsterującejsterującej    
0000    

0 0 0 0 –––– inny rodzaj inny rodzaj inny rodzaj inny rodzaj    

1 1 1 1 –––– sterowanie  sterowanie  sterowanie  sterowanie 

dwuprzewodwuprzewodwuprzewodwuprzewodowe typu 1dowe typu 1dowe typu 1dowe typu 1    

2 2 2 2 –––– sterowanie  sterowanie  sterowanie  sterowanie 

dwuprzewodowe typu 2dwuprzewodowe typu 2dwuprzewodowe typu 2dwuprzewodowe typu 2    

3 3 3 3 –––– sterowanie  sterowanie  sterowanie  sterowanie 

trójprzewodowe typu 1trójprzewodowe typu 1trójprzewodowe typu 1trójprzewodowe typu 1    

4 4 4 4 –––– sterowanie  sterowanie  sterowanie  sterowanie 

trójprzewodowe typu 2trójprzewodowe typu 2trójprzewodowe typu 2trójprzewodowe typu 2    

5 5 5 5 –––– start/stop sterowany  start/stop sterowany  start/stop sterowany  start/stop sterowany 

przez impulsprzez impulsprzez impulsprzez impuls    

Są to gotowe konfiguracje zacisków Są to gotowe konfiguracje zacisków Są to gotowe konfiguracje zacisków Są to gotowe konfiguracje zacisków 

sterujących, które są pokazane na sterujących, które są pokazane na sterujących, które są pokazane na sterujących, które są pokazane na 

kolejnych stronachkolejnych stronachkolejnych stronachkolejnych stronach. . . .     

WartośWartośWartośWartość kodu F208 róŜna od 0 ć kodu F208 róŜna od 0 ć kodu F208 róŜna od 0 ć kodu F208 róŜna od 0 

powoduje Ŝe kody F200, 201 i 202 nie powoduje Ŝe kody F200, 201 i 202 nie powoduje Ŝe kody F200, 201 i 202 nie powoduje Ŝe kody F200, 201 i 202 nie 

są aktywne (kod F208 jest nadrzędny).są aktywne (kod F208 jest nadrzędny).są aktywne (kod F208 jest nadrzędny).są aktywne (kod F208 jest nadrzędny).    

Stosowanie tego kodu ogranicza pewne Stosowanie tego kodu ogranicza pewne Stosowanie tego kodu ogranicza pewne Stosowanie tego kodu ogranicza pewne 

aplikacje przemiennika ze względu na aplikacje przemiennika ze względu na aplikacje przemiennika ze względu na aplikacje przemiennika ze względu na 

elielielieliminujące się polecenia. Dla F20minujące się polecenia. Dla F20minujące się polecenia. Dla F20minujące się polecenia. Dla F208 8 8 8 

róŜne od  0 np. nie jest moŜliwa praca róŜne od  0 np. nie jest moŜliwa praca róŜne od  0 np. nie jest moŜliwa praca róŜne od  0 np. nie jest moŜliwa praca 

automatycautomatycautomatycautomatyczna i wielobiegowa.zna i wielobiegowa.zna i wielobiegowa.zna i wielobiegowa.    
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9.2.1 Tryby sterowania z listwy sterującej 

 

Tryb 1 – sterowanie dwuprzewodowe typu 1 

 

Nastawa funkcji F208=1 

 

Logika 

K1 K2 Wydane polecenie 

0 0 Stop 

1 0 Start - praca w przód 

0 1 Start - praca w tył 

1 1 Stop 

 
Tryb 2 – sterowanie dwuprzewodowe typu 2 

 

Nastawa funkcji F208=2 

 

Logika 

K1 K2 Wydane polecenie 

0 0 Stop 

0 1 Stop 

1 0 Start - praca w przód 

1 1 Start – praca w tył 

 

 

 

Tryb 3 – sterowanie trójprzewodowe typu 1 

 

 

Nastawa funkcji F208=3 

K1- pozwolenie pracy, rozwarcie 

powoduje zablokowanie pracy 

przemiennika 

SB2- impulsowy sygnał start w prawo 

SB1- impulsowy sygnał start w lewo 
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Tryb 4 – sterowanie trójprzewodowe typu 2 

 

Nastawa funkcji F208=4 

K1- pozwolenie pracy, rozwarcie 

powoduje zablokowanie pracy 

przemiennika 

SB2- impulsowy sygnał start 

przemiennika 

K2- zmiana kierunku obrotów stykiem 

z potrzymaniem 

 

 

 

Tryb 5 – sterowanie impulsowe 

 

Nastawa funkcji F208=5 

SB2- impulsowy sygnał start/stop 

kierunek obrotów w prawo 

SB1- impulsowy sygnał start stop 

kierunek obrotów w lewo 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 
- Tryb kontroli prędkości cyklu 

automatycznego nie moŜe być łączony 

z innymi trybami. Dla tego trybu 

kontroli prędkości nie moŜemy teŜ 

wykorzystywać sterowania z kodu 

F208. 

- Tryb kontroli sterowania z listwy w 

kodzie F208 jest nadrzędny względem 

kodów F200 i F201. 

- Jeśli kombinacja obejmuje dwa 

identyczne tryby zadawania prędkości 

to tylko tryb kontroli prędkości 

głównej będzie działać. W tabeli 

pokazane są moŜliwe kombinacje 

częstotliwości głównej i pomocniczej. 

  Nastawa parametru 

       204 

 

F203 

0 1 2 3 4 5 6 

0        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

9        

10        

 - kombinacja niedozwolona 

N
as

ta
w

a 
p
ar

am
et

ru
 

 - kombinacja dozwolona 

      MoŜliwe kombinacje sterowania prędkością. 
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F209F209F209F209    
Wybór trybu Wybór trybu Wybór trybu Wybór trybu 

zatzatzatzatrzymania silnikarzymania silnikarzymania silnikarzymania silnika    
0000    

0 0 0 0 –––– zatrzymanie w  zatrzymanie w  zatrzymanie w  zatrzymanie w 

zdeklarowanym czasie zdeklarowanym czasie zdeklarowanym czasie zdeklarowanym czasie     

1 1 1 1 –––– zatrzymanie z  zatrzymanie z  zatrzymanie z  zatrzymanie z 

wybiegiemwybiegiemwybiegiemwybiegiem    

Zatrzymanie wybiegiem oznacza, Ŝe Zatrzymanie wybiegiem oznacza, Ŝe Zatrzymanie wybiegiem oznacza, Ŝe Zatrzymanie wybiegiem oznacza, Ŝe 

silnik będzie zatrzymywał się bez silnik będzie zatrzymywał się bez silnik będzie zatrzymywał się bez silnik będzie zatrzymywał się bez 

Ŝadnej kontroli przemiennika.Ŝadnej kontroli przemiennika.Ŝadnej kontroli przemiennika.Ŝadnej kontroli przemiennika.    

F210F210F210F210    
Dokładność cyfrowego Dokładność cyfrowego Dokładność cyfrowego Dokładność cyfrowego 

zadawania zadawania zadawania zadawania 

częstotliwościczęstotliwościczęstotliwościczęstotliwości    

0.010.010.010.01    0.01~2.000.01~2.000.01~2.000.01~2.00    

W tyW tyW tyW tym kodzie określamy, z jaką m kodzie określamy, z jaką m kodzie określamy, z jaką m kodzie określamy, z jaką 

dokładnością będziemy zadawać dokładnością będziemy zadawać dokładnością będziemy zadawać dokładnością będziemy zadawać 

częstotliwość z klawiatury lub wejść częstotliwość z klawiatury lub wejść częstotliwość z klawiatury lub wejść częstotliwość z klawiatury lub wejść 

cyfrowychcyfrowychcyfrowychcyfrowych    

F211F211F211F211    
Szybkość cyfrowego Szybkość cyfrowego Szybkość cyfrowego Szybkość cyfrowego 

sterowania prędkościsterowania prędkościsterowania prędkościsterowania prędkością ą ą ą 

(Hz/s)(Hz/s)(Hz/s)(Hz/s)    

5.005.005.005.00    0.01~100.00.01~100.00.01~100.00.01~100.0    
Określa szybkość narastania Określa szybkość narastania Określa szybkość narastania Określa szybkość narastania 

częstotliwości w jednostce czasu.(Hz/s)częstotliwości w jednostce czasu.(Hz/s)częstotliwości w jednostce czasu.(Hz/s)częstotliwości w jednostce czasu.(Hz/s)    

F212F212F212F212    
PamięćPamięćPamięćPamięć k k k kierunku pracy ierunku pracy ierunku pracy ierunku pracy 

przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika    
0000    

0 0 0 0 –––– nie aktywna nie aktywna nie aktywna nie aktywna    

1 1 1 1 ---- aktywna aktywna aktywna aktywna    

Funkcja jest aktywna dla sterowania 3 Funkcja jest aktywna dla sterowania 3 Funkcja jest aktywna dla sterowania 3 Funkcja jest aktywna dla sterowania 3 ––––    

przewodowego F208 przewodowego F208 przewodowego F208 przewodowego F208 ---- 3 3 3 3    

Gdy F212 Gdy F212 Gdy F212 Gdy F212 –––– 0 wówczas w sytuacji resetu układu, zatrzymania lub restartu układu kierunek nie jest zapamiętany 0 wówczas w sytuacji resetu układu, zatrzymania lub restartu układu kierunek nie jest zapamiętany 0 wówczas w sytuacji resetu układu, zatrzymania lub restartu układu kierunek nie jest zapamiętany 0 wówczas w sytuacji resetu układu, zatrzymania lub restartu układu kierunek nie jest zapamiętany    

Gdy F212 Gdy F212 Gdy F212 Gdy F212 –––– 1 wówczas w sytu 1 wówczas w sytu 1 wówczas w sytu 1 wówczas w sytuacji resetu układu, zatrzymania lub restartu przemiennik zacznie pracować z ostatnim kierunkiem acji resetu układu, zatrzymania lub restartu przemiennik zacznie pracować z ostatnim kierunkiem acji resetu układu, zatrzymania lub restartu przemiennik zacznie pracować z ostatnim kierunkiem acji resetu układu, zatrzymania lub restartu przemiennik zacznie pracować z ostatnim kierunkiem 

pracypracypracypracy    

F213F213F213F213    
Automatyczny restart Automatyczny restart Automatyczny restart Automatyczny restart 

po włączeniu zasilaniapo włączeniu zasilaniapo włączeniu zasilaniapo włączeniu zasilania    
0000    

Dotyczy to startu z klawiatury lub Dotyczy to startu z klawiatury lub Dotyczy to startu z klawiatury lub Dotyczy to startu z klawiatury lub 

sygnału impulsowego. Dla zwartego sygnału impulsowego. Dla zwartego sygnału impulsowego. Dla zwartego sygnału impulsowego. Dla zwartego 

zaciskzaciskzaciskzacisku na stałe, start nastąpi u na stałe, start nastąpi u na stałe, start nastąpi u na stałe, start nastąpi 

automatycznie.automatycznie.automatycznie.automatycznie.    

F214F214F214F214    
Automatyczny restart Automatyczny restart Automatyczny restart Automatyczny restart 

po wykasowaniu błędupo wykasowaniu błędupo wykasowaniu błędupo wykasowaniu błędu    
0000    

0 0 0 0 –––– wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone    

1 1 1 1 ---- włączone włączone włączone włączone    

Dla F21Dla F21Dla F21Dla F216666≠0 uk≠0 uk≠0 uk≠0 układ moŜe sam ład moŜe sam ład moŜe sam ład moŜe sam 

wykasować błąwykasować błąwykasować błąwykasować błąd i ponowić próbę pracy.d i ponowić próbę pracy.d i ponowić próbę pracy.d i ponowić próbę pracy.    

F215F215F215F215    
Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia 

automatycznego automatycznego automatycznego automatycznego 

restartu (s)restartu (s)restartu (s)restartu (s)    

60.060.060.060.0    0.1~3000.00.1~3000.00.1~3000.00.1~3000.0    

W tym kodzie określa się czas W tym kodzie określa się czas W tym kodzie określa się czas W tym kodzie określa się czas 

opóźopóźopóźopóźnienia pomiędzy załączeniem, a nienia pomiędzy załączeniem, a nienia pomiędzy załączeniem, a nienia pomiędzy załączeniem, a 

automatycznym restartem.automatycznym restartem.automatycznym restartem.automatycznym restartem.    

F216F216F216F216    Ilość prób restartuIlość prób restartuIlość prób restartuIlość prób restartu    0000    0~50~50~50~5    

F217F217F217F217    
Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia 

resetowania błęresetowania błęresetowania błęresetowania błędu (s) du (s) du (s) du (s)     
3.03.03.03.0    0.0~10.00.0~10.00.0~10.00.0~10.0    

Dotyczy automatycznego restartu. W Dotyczy automatycznego restartu. W Dotyczy automatycznego restartu. W Dotyczy automatycznego restartu. W 

przypadku powtarzających się błędów. przypadku powtarzających się błędów. przypadku powtarzających się błędów. przypadku powtarzających się błędów. 

Ilość prób jest zmniejszana po kaŜdej Ilość prób jest zmniejszana po kaŜdej Ilość prób jest zmniejszana po kaŜdej Ilość prób jest zmniejszana po kaŜdej 

awaryjnej sytuacji. awaryjnej sytuacji. awaryjnej sytuacji. awaryjnej sytuacji.     

F220F220F220F220    
Pamięć częstotliwości Pamięć częstotliwości Pamięć częstotliwości Pamięć częstotliwości 

po wyłączeniu zasilaniapo wyłączeniu zasilaniapo wyłączeniu zasilaniapo wyłączeniu zasilania    
0000    

F222F222F222F222    
Pamięć zliczająca przy Pamięć zliczająca przy Pamięć zliczająca przy Pamięć zliczająca przy 

zadawaniu impulsowym zadawaniu impulsowym zadawaniu impulsowym zadawaniu impulsowym 

po wyłączeniu zasilaniapo wyłączeniu zasilaniapo wyłączeniu zasilaniapo wyłączeniu zasilania    

0000    

0 0 0 0 –––– wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone    

1 1 1 1 ---- włączone włączone włączone włączone    

Dotyczy takŜe zapamiętania wartości Dotyczy takŜe zapamiętania wartości Dotyczy takŜe zapamiętania wartości Dotyczy takŜe zapamiętania wartości 

podczas pracy falownikapodczas pracy falownikapodczas pracy falownikapodczas pracy falownika    

JeŜeli F213=1 JeŜeli F213=1 JeŜeli F213=1 JeŜeli F213=1 ustawionustawionustawionustawionyyyy jest automatyczny restart falownika po ponownym włączeniu zasilania. Falownik uruchomi się i będzie dąŜył  jest automatyczny restart falownika po ponownym włączeniu zasilania. Falownik uruchomi się i będzie dąŜył  jest automatyczny restart falownika po ponownym włączeniu zasilania. Falownik uruchomi się i będzie dąŜył  jest automatyczny restart falownika po ponownym włączeniu zasilania. Falownik uruchomi się i będzie dąŜył 

do osiągnięcia punktu pracy sprzed wyłączenia zasilania po czasie ustawionym w kodzie F215. JeŜeli przy tym kod F220=0, czyli do osiągnięcia punktu pracy sprzed wyłączenia zasilania po czasie ustawionym w kodzie F215. JeŜeli przy tym kod F220=0, czyli do osiągnięcia punktu pracy sprzed wyłączenia zasilania po czasie ustawionym w kodzie F215. JeŜeli przy tym kod F220=0, czyli do osiągnięcia punktu pracy sprzed wyłączenia zasilania po czasie ustawionym w kodzie F215. JeŜeli przy tym kod F220=0, czyli 

brak zapamiętabrak zapamiętabrak zapamiętabrak zapamiętania punktu częstotliwości, falownik będzie dąŜył do ustawień z kodzie F113, czyli częstotliwości docelowej.nia punktu częstotliwości, falownik będzie dąŜył do ustawień z kodzie F113, czyli częstotliwości docelowej.nia punktu częstotliwości, falownik będzie dąŜył do ustawień z kodzie F113, czyli częstotliwości docelowej.nia punktu częstotliwości, falownik będzie dąŜył do ustawień z kodzie F113, czyli częstotliwości docelowej.    

JeŜeli F213=0 JeŜeli F213=0 JeŜeli F213=0 JeŜeli F213=0 –––– wtedy falownik nie będzie samoczynnie startował po ponownym włączeniu zasilania, oprócz sytuacji kiedy polecenie  wtedy falownik nie będzie samoczynnie startował po ponownym włączeniu zasilania, oprócz sytuacji kiedy polecenie  wtedy falownik nie będzie samoczynnie startował po ponownym włączeniu zasilania, oprócz sytuacji kiedy polecenie  wtedy falownik nie będzie samoczynnie startował po ponownym włączeniu zasilania, oprócz sytuacji kiedy polecenie 

startu jest podawanstartu jest podawanstartu jest podawanstartu jest podawane w postaci sygnału ciągłego. JeŜeli F214=1 e w postaci sygnału ciągłego. JeŜeli F214=1 e w postaci sygnału ciągłego. JeŜeli F214=1 e w postaci sygnału ciągłego. JeŜeli F214=1 –––– wtedy w przypadku błędu w stanie pracy, falownik automatycznie  wtedy w przypadku błędu w stanie pracy, falownik automatycznie  wtedy w przypadku błędu w stanie pracy, falownik automatycznie  wtedy w przypadku błędu w stanie pracy, falownik automatycznie 

zresetuje się i automatycznie ponownie uruchomi, w przypadku błędu w stanie zatrzymania, falownik tylzresetuje się i automatycznie ponownie uruchomi, w przypadku błędu w stanie zatrzymania, falownik tylzresetuje się i automatycznie ponownie uruchomi, w przypadku błędu w stanie zatrzymania, falownik tylzresetuje się i automatycznie ponownie uruchomi, w przypadku błędu w stanie zatrzymania, falownik tylko automatycznie zresetuje ko automatycznie zresetuje ko automatycznie zresetuje ko automatycznie zresetuje 

błądbłądbłądbłąd. Funkcja F222 . Funkcja F222 . Funkcja F222 . Funkcja F222 odpowiedzialna jest za zapamiętanie, czy przed wyłączeniem zasilania lub awarią licznik w zadawaniu odpowiedzialna jest za zapamiętanie, czy przed wyłączeniem zasilania lub awarią licznik w zadawaniu odpowiedzialna jest za zapamiętanie, czy przed wyłączeniem zasilania lub awarią licznik w zadawaniu odpowiedzialna jest za zapamiętanie, czy przed wyłączeniem zasilania lub awarią licznik w zadawaniu 

impulsowym dodawał, czy odejmował wartości. Dodatkowo funkcja F220 ustala, czy pamięć zliczająca jest waŜna, czy nie jest waŜna.impulsowym dodawał, czy odejmował wartości. Dodatkowo funkcja F220 ustala, czy pamięć zliczająca jest waŜna, czy nie jest waŜna.impulsowym dodawał, czy odejmował wartości. Dodatkowo funkcja F220 ustala, czy pamięć zliczająca jest waŜna, czy nie jest waŜna.impulsowym dodawał, czy odejmował wartości. Dodatkowo funkcja F220 ustala, czy pamięć zliczająca jest waŜna, czy nie jest waŜna.    

9.3 Wielofunkcyjne zaciski wejściowe i wyjściowe 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F300F300F300F300    Wyjście przekaźnikoweWyjście przekaźnikoweWyjście przekaźnikoweWyjście przekaźnikowe    1111    

F301F301F301F301    
Wyjście typu „otwarty Wyjście typu „otwarty Wyjście typu „otwarty Wyjście typu „otwarty 

kolektor” D01kolektor” D01kolektor” D01kolektor” D01    
14141414    

F302F302F302F302    

Wejście typu „otwarty Wejście typu „otwarty Wejście typu „otwarty Wejście typu „otwarty 

kolektor” D02kolektor” D02kolektor” D02kolektor” D02    

(dotyczy falowników o (dotyczy falowników o (dotyczy falowników o (dotyczy falowników o 

mocy powyŜej 15kW)mocy powyŜej 15kW)mocy powyŜej 15kW)mocy powyŜej 15kW)    

5555    

0~320~320~320~32    

W przemiennikach do 15kW mamy W przemiennikach do 15kW mamy W przemiennikach do 15kW mamy W przemiennikach do 15kW mamy 

jedno wyjście przekaźnikowe jedno wyjście przekaźnikowe jedno wyjście przekaźnikowe jedno wyjście przekaźnikowe oraz oraz oraz oraz 

jedno wyjście cyfrowe jedno wyjście cyfrowe jedno wyjście cyfrowe jedno wyjście cyfrowe DO1, w DO1, w DO1, w DO1, w 

przemiennikach od 18,5kW mamy przemiennikach od 18,5kW mamy przemiennikach od 18,5kW mamy przemiennikach od 18,5kW mamy 

doddoddoddodatkowe wyjśatkowe wyjśatkowe wyjśatkowe wyjście cyfrowe DO2.cie cyfrowe DO2.cie cyfrowe DO2.cie cyfrowe DO2.    
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NumerNumerNumerNumer    FunkcjaFunkcjaFunkcjaFunkcja    InstrukcjaInstrukcjaInstrukcjaInstrukcja    

0000    BBBBrak funkcjirak funkcjirak funkcjirak funkcji    Przekaźnik nie jest aktywnyPrzekaźnik nie jest aktywnyPrzekaźnik nie jest aktywnyPrzekaźnik nie jest aktywny    

1111    BBBBłąd przemiennikałąd przemiennikałąd przemiennikałąd przemiennika    
PojPojPojPojawia się sygnał ON w chwili awia się sygnał ON w chwili awia się sygnał ON w chwili awia się sygnał ON w chwili wystąpieniawystąpieniawystąpieniawystąpienia stanu awaryjnego  stanu awaryjnego  stanu awaryjnego  stanu awaryjnego 

przemiennika.przemiennika.przemiennika.przemiennika.    

2222    
CCCCzęstotliwość charakterystyczna 1 zęstotliwość charakterystyczna 1 zęstotliwość charakterystyczna 1 zęstotliwość charakterystyczna 1     

(kody F307 do F309)(kody F307 do F309)(kody F307 do F309)(kody F307 do F309)    
Proszę odnieść się do kodów F307 i F309.Proszę odnieść się do kodów F307 i F309.Proszę odnieść się do kodów F307 i F309.Proszę odnieść się do kodów F307 i F309.    

3333    
CCCCzęstotliwość charakterystyczna 2zęstotliwość charakterystyczna 2zęstotliwość charakterystyczna 2zęstotliwość charakterystyczna 2    

(kody F308(kody F308(kody F308(kody F308 do F309) do F309) do F309) do F309)    
Proszę odnieść się do kodów FProszę odnieść się do kodów FProszę odnieść się do kodów FProszę odnieść się do kodów F308 i F309.308 i F309.308 i F309.308 i F309.    

4444    SSSStop z wybiegiemtop z wybiegiemtop z wybiegiemtop z wybiegiem    

PrzekaźnikPrzekaźnikPrzekaźnikPrzekaźnik jest aktywny  jest aktywny  jest aktywny  jest aktywny (ON) (ON) (ON) (ON) po podaniu sygnału po podaniu sygnału po podaniu sygnału po podaniu sygnału swobodnego swobodnego swobodnego swobodnego 

zatrzymania z listwy. W chwili zdjęcia sygnału, przekaźnik jest zatrzymania z listwy. W chwili zdjęcia sygnału, przekaźnik jest zatrzymania z listwy. W chwili zdjęcia sygnału, przekaźnik jest zatrzymania z listwy. W chwili zdjęcia sygnału, przekaźnik jest 

dezaktywowanydezaktywowanydezaktywowanydezaktywowany OFF. OFF. OFF. OFF.    

5555    PPPPraca przemiennika dla statusu 1raca przemiennika dla statusu 1raca przemiennika dla statusu 1raca przemiennika dla statusu 1    
Przekaźnik staje się aktywnPrzekaźnik staje się aktywnPrzekaźnik staje się aktywnPrzekaźnik staje się aktywny, kiedy układ zaczy, kiedy układ zaczy, kiedy układ zaczy, kiedy układ zaczyna pracować dla yna pracować dla yna pracować dla yna pracować dla 

częstotliwości >0Hz.częstotliwości >0Hz.częstotliwości >0Hz.częstotliwości >0Hz.    

6666    HHHHamowanie DCamowanie DCamowanie DCamowanie DC    Przekaźnik jest aktywny podczas hamowania DC.Przekaźnik jest aktywny podczas hamowania DC.Przekaźnik jest aktywny podczas hamowania DC.Przekaźnik jest aktywny podczas hamowania DC.    

7777    ZZZZmiana czasów przyśpieszania/zwalnianiamiana czasów przyśpieszania/zwalnianiamiana czasów przyśpieszania/zwalnianiamiana czasów przyśpieszania/zwalniania    
Przekaźnik jest aktywnyPrzekaźnik jest aktywnyPrzekaźnik jest aktywnyPrzekaźnik jest aktywny,,,, kiedy mamy aktywny drugi pakiet czasów  kiedy mamy aktywny drugi pakiet czasów  kiedy mamy aktywny drugi pakiet czasów  kiedy mamy aktywny drugi pakiet czasów 

przyspieszania i zwalniania.przyspieszania i zwalniania.przyspieszania i zwalniania.przyspieszania i zwalniania.    

8888    
OOOOsiągnięcie wyznasiągnięcie wyznasiągnięcie wyznasiągnięcie wyznaczonej liczby impulsów z czonej liczby impulsów z czonej liczby impulsów z czonej liczby impulsów z 

kodu F314kodu F314kodu F314kodu F314    

Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu impulsów wyznaczonych w impulsów wyznaczonych w impulsów wyznaczonych w impulsów wyznaczonych w 

kodzie F314kodzie F314kodzie F314kodzie F314    

9999    
OOOOsiągnięcie wyznaczonej liczby impulsów z siągnięcie wyznaczonej liczby impulsów z siągnięcie wyznaczonej liczby impulsów z siągnięcie wyznaczonej liczby impulsów z 

kodu F315kodu F315kodu F315kodu F315    

Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu impulsów wyznaczonych w Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu impulsów wyznaczonych w Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu impulsów wyznaczonych w Przekaźnik jest aktywowany po zliczeniu impulsów wyznaczonych w 

kodzie F315kodzie F315kodzie F315kodzie F315    

10101010    
OOOOstrzeŜenistrzeŜenistrzeŜenistrzeŜenie przed przeciąŜeniem e przed przeciąŜeniem e przed przeciąŜeniem e przed przeciąŜeniem 

przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika    

Ochrona przeciąŜeniowa przemiennika polega na aktywacji Ochrona przeciąŜeniowa przemiennika polega na aktywacji Ochrona przeciąŜeniowa przemiennika polega na aktywacji Ochrona przeciąŜeniowa przemiennika polega na aktywacji 

zabezpieczenia po przekroczeniu zadeklarowanego prądu w czasie. zabezpieczenia po przekroczeniu zadeklarowanego prądu w czasie. zabezpieczenia po przekroczeniu zadeklarowanego prądu w czasie. zabezpieczenia po przekroczeniu zadeklarowanego prądu w czasie. 

Aktywacja przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania Aktywacja przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania Aktywacja przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania Aktywacja przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia i stanowi ostrzeŜenie przei stanowi ostrzeŜenie przei stanowi ostrzeŜenie przei stanowi ostrzeŜenie przed wyłąd wyłąd wyłąd wyłączeniem przemiennika czeniem przemiennika czeniem przemiennika czeniem przemiennika 

na skutek na skutek na skutek na skutek przeciąŜeniaprzeciąŜeniaprzeciąŜeniaprzeciąŜenia,,,, co daje moŜliwość co daje moŜliwość co daje moŜliwość co daje moŜliwość zmniejszenia obciąŜenia  zmniejszenia obciąŜenia  zmniejszenia obciąŜenia  zmniejszenia obciąŜenia 

układu i dalszej pracy.układu i dalszej pracy.układu i dalszej pracy.układu i dalszej pracy.    

11111111    OOOOstrzeŜenie przed przeciąŜeniem silnikastrzeŜenie przed przeciąŜeniem silnikastrzeŜenie przed przeciąŜeniem silnikastrzeŜenie przed przeciąŜeniem silnika    

Ochrona przeciąŜenia silnika polega na aktywacji zabezpieczenia po Ochrona przeciąŜenia silnika polega na aktywacji zabezpieczenia po Ochrona przeciąŜenia silnika polega na aktywacji zabezpieczenia po Ochrona przeciąŜenia silnika polega na aktywacji zabezpieczenia po 

przekroczeniu zadeklarowanegprzekroczeniu zadeklarowanegprzekroczeniu zadeklarowanegprzekroczeniu zadeklarowanego prądu w czasie. Aktywacja o prądu w czasie. Aktywacja o prądu w czasie. Aktywacja o prądu w czasie. Aktywacja 

przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania zabezpieczenia przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania zabezpieczenia przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania zabezpieczenia przekaźnika następuje w połowie cyklu zadziałania zabezpieczenia i i i i 

stanowi ostrzeŜenie przed wyłąstanowi ostrzeŜenie przed wyłąstanowi ostrzeŜenie przed wyłąstanowi ostrzeŜenie przed wyłączeniem przemiczeniem przemiczeniem przemiczeniem przemiennika na skutek ennika na skutek ennika na skutek ennika na skutek 

przeciąŜenia, przeciąŜenia, przeciąŜenia, przeciąŜenia, co daje co daje co daje co daje moŜliwośćmoŜliwośćmoŜliwośćmoŜliwość zmniejszenia obciąŜenia układu i  zmniejszenia obciąŜenia układu i  zmniejszenia obciąŜenia układu i  zmniejszenia obciąŜenia układu i 

dalszej pracy.dalszej pracy.dalszej pracy.dalszej pracy.    

12121212    
Aktywna ochrona Aktywna ochrona Aktywna ochrona Aktywna ochrona przepięciowa i przepięciowa i przepięciowa i przepięciowa i 

przetęŜeniowaprzetęŜeniowaprzetęŜeniowaprzetęŜeniowa    

Przemiennik w chwili przekroczenia wartości prądu lub napięcia Przemiennik w chwili przekroczenia wartości prądu lub napięcia Przemiennik w chwili przekroczenia wartości prądu lub napięcia Przemiennik w chwili przekroczenia wartości prądu lub napięcia 

ustalonych w kodach F608ustalonych w kodach F608ustalonych w kodach F608ustalonych w kodach F608----609 układ zatrzymuje proces 609 układ zatrzymuje proces 609 układ zatrzymuje proces 609 układ zatrzymuje proces 

przyspieszania lub zwalniania oraz aktywuje przekaźnik.przyspieszania lub zwalniania oraz aktywuje przekaźnik.przyspieszania lub zwalniania oraz aktywuje przekaźnik.przyspieszania lub zwalniania oraz aktywuje przekaźnik.    

13131313    PrzemiennikPrzemiennikPrzemiennikPrzemiennik gotowy do  gotowy do  gotowy do  gotowy do pracypracypracypracy    

Przekaźnik jest aktywowPrzekaźnik jest aktywowPrzekaźnik jest aktywowPrzekaźnik jest aktywowany w chwili podania napięcia i braku błędówany w chwili podania napięcia i braku błędówany w chwili podania napięcia i braku błędówany w chwili podania napięcia i braku błędów. . . . 

Przekaźnik pozostaje aktywny podczas pracy, a jego Przekaźnik pozostaje aktywny podczas pracy, a jego Przekaźnik pozostaje aktywny podczas pracy, a jego Przekaźnik pozostaje aktywny podczas pracy, a jego dezaktywacjadezaktywacjadezaktywacjadezaktywacja    

następuje w przypadkach awaryjnych układu.następuje w przypadkach awaryjnych układu.następuje w przypadkach awaryjnych układu.następuje w przypadkach awaryjnych układu.    

14141414    PPPPraca przemiennika dla statusu 2raca przemiennika dla statusu 2raca przemiennika dla statusu 2raca przemiennika dla statusu 2    
Przekaźnik staje się aktywny, kiedy układ zaczyna pracować, równieŜ Przekaźnik staje się aktywny, kiedy układ zaczyna pracować, równieŜ Przekaźnik staje się aktywny, kiedy układ zaczyna pracować, równieŜ Przekaźnik staje się aktywny, kiedy układ zaczyna pracować, równieŜ 

dla sygnału RUN przy częstotliwości 0Hz.dla sygnału RUN przy częstotliwości 0Hz.dla sygnału RUN przy częstotliwości 0Hz.dla sygnału RUN przy częstotliwości 0Hz.    

15151515    OOOOsisisisiągnięągnięągnięągnięcie cie cie cie zadanego progu częstotliwościzadanego progu częstotliwościzadanego progu częstotliwościzadanego progu częstotliwości    
Sygnalizuje osiągniecie zadanej Sygnalizuje osiągniecie zadanej Sygnalizuje osiągniecie zadanej Sygnalizuje osiągniecie zadanej częstotliwości. Próg zadziałaniaczęstotliwości. Próg zadziałaniaczęstotliwości. Próg zadziałaniaczęstotliwości. Próg zadziałania    

określany w kodzie F312.określany w kodzie F312.określany w kodzie F312.określany w kodzie F312.    

16161616    OOOOstrzeŜstrzeŜstrzeŜstrzeŜenie przed przegrzaniemenie przed przegrzaniemenie przed przegrzaniemenie przed przegrzaniem    
Sygnał jest aktywnySygnał jest aktywnySygnał jest aktywnySygnał jest aktywny, kiedy temperatura osią, kiedy temperatura osią, kiedy temperatura osią, kiedy temperatura osiąga 80% wartości określonej ga 80% wartości określonej ga 80% wartości określonej ga 80% wartości określonej 

w kodzie F703. PoniŜej tej temperatury sygnał jest w kodzie F703. PoniŜej tej temperatury sygnał jest w kodzie F703. PoniŜej tej temperatury sygnał jest w kodzie F703. PoniŜej tej temperatury sygnał jest dezaktywowanydezaktywowanydezaktywowanydezaktywowany....    

17171717    
OOOOstrzeŜenie strzeŜenie strzeŜenie strzeŜenie przed przed przed przed przekroczeniem prąduprzekroczeniem prąduprzekroczeniem prąduprzekroczeniem prądu    

wyjwyjwyjwyjściowegościowegościowegościowego    

Gdy wartość prGdy wartość prGdy wartość prGdy wartość prądu przekracza wartość okreądu przekracza wartość okreądu przekracza wartość okreądu przekracza wartość określonąślonąślonąśloną za pomocą kodów  za pomocą kodów  za pomocą kodów  za pomocą kodów 

F310 i F311 nF310 i F311 nF310 i F311 nF310 i F311 nastęastęastęastępuje aktywacja przekaźnika.puje aktywacja przekaźnika.puje aktywacja przekaźnika.puje aktywacja przekaźnika.    

18181818    RRRRozłączenie wejściaozłączenie wejściaozłączenie wejściaozłączenie wejścia analogowego analogowego analogowego analogowego    
Przemiennik wykrywa odłączenie wejścia analogowego i sygnalizuje to Przemiennik wykrywa odłączenie wejścia analogowego i sygnalizuje to Przemiennik wykrywa odłączenie wejścia analogowego i sygnalizuje to Przemiennik wykrywa odłączenie wejścia analogowego i sygnalizuje to 

wygnałem wyjściowym. Sparametryzuj kod F741.wygnałem wyjściowym. Sparametryzuj kod F741.wygnałem wyjściowym. Sparametryzuj kod F741.wygnałem wyjściowym. Sparametryzuj kod F741.    

19191919    NNNNiedociąŜenia przemiennikaiedociąŜenia przemiennikaiedociąŜenia przemiennikaiedociąŜenia przemiennika    

JeŜeli maJeŜeli maJeŜeli maJeŜeli mamy niedociąŜenie układu sygnał jest aktywowany w połowie my niedociąŜenie układu sygnał jest aktywowany w połowie my niedociąŜenie układu sygnał jest aktywowany w połowie my niedociąŜenie układu sygnał jest aktywowany w połowie 

okresu aktywacji zabezpieczenia i stanowokresu aktywacji zabezpieczenia i stanowokresu aktywacji zabezpieczenia i stanowokresu aktywacji zabezpieczenia i stanowi sygnał ostrzegawczy przed i sygnał ostrzegawczy przed i sygnał ostrzegawczy przed i sygnał ostrzegawczy przed 

wyłąwyłąwyłąwyłączeniem przemieczeniem przemieczeniem przemieczeniem przemiennikannikannikannika.  Funkcja teŜ jest uŜywana przy ochronie .  Funkcja teŜ jest uŜywana przy ochronie .  Funkcja teŜ jest uŜywana przy ochronie .  Funkcja teŜ jest uŜywana przy ochronie 

przed suchobiegiem. Prosimy odnieść się do kodów FA26 i FA27.przed suchobiegiem. Prosimy odnieść się do kodów FA26 i FA27.przed suchobiegiem. Prosimy odnieść się do kodów FA26 i FA27.przed suchobiegiem. Prosimy odnieść się do kodów FA26 i FA27.    

20202020    Zbyt mały prąd obciąŜeniaZbyt mały prąd obciąŜeniaZbyt mały prąd obciąŜeniaZbyt mały prąd obciąŜenia    

JeŜeli wartośćJeŜeli wartośćJeŜeli wartośćJeŜeli wartość prądu  prądu  prądu  prądu jest mniejszajest mniejszajest mniejszajest mniejsza    od od od od zadeklarowanego w kodzie F754zadeklarowanego w kodzie F754zadeklarowanego w kodzie F754zadeklarowanego w kodzie F754    

przez czasprzez czasprzez czasprzez czas F755 F755 F755 F755 to nastę to nastę to nastę to następuje aktywacja przekaźnika wyjpuje aktywacja przekaźnika wyjpuje aktywacja przekaźnika wyjpuje aktywacja przekaźnika wyjściowego. ściowego. ściowego. ściowego. 

Prosimy odnosićProsimy odnosićProsimy odnosićProsimy odnosić się do kodów F754 i F755. się do kodów F754 i F755. się do kodów F754 i F755. się do kodów F754 i F755.    

21212121----29292929    ZZZZarezerwowanearezerwowanearezerwowanearezerwowane    ----    

30303030    PPPPraca pompyraca pompyraca pompyraca pompy głównej głównej głównej głównej    SygnalizSygnalizSygnalizSygnalizuje uje uje uje (inicjuje) (inicjuje) (inicjuje) (inicjuje) pracępracępracępracę pompy pompy pompy pompy głównej głównej głównej głównej    
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NumerNumerNumerNumer    FunkcjaFunkcjaFunkcjaFunkcja    InstrukcjaInstrukcjaInstrukcjaInstrukcja    

31313131    Praca pompy regulowanejPraca pompy regulowanejPraca pompy regulowanejPraca pompy regulowanej    Sygnalizuje (inicjuje) pracę pompy regulowanejSygnalizuje (inicjuje) pracę pompy regulowanejSygnalizuje (inicjuje) pracę pompy regulowanejSygnalizuje (inicjuje) pracę pompy regulowanej    

32323232    Przekroczenie ciśnienia maksymalnegoPrzekroczenie ciśnienia maksymalnegoPrzekroczenie ciśnienia maksymalnegoPrzekroczenie ciśnienia maksymalnego    

Sygnalizacja przekroczenia wartości maksymalnej ciśnienia dla Sygnalizacja przekroczenia wartości maksymalnej ciśnienia dla Sygnalizacja przekroczenia wartości maksymalnej ciśnienia dla Sygnalizacja przekroczenia wartości maksymalnej ciśnienia dla 

regulacji PID jesregulacji PID jesregulacji PID jesregulacji PID jest bardzo waŜne szczególnie dla ujemnego sprzęŜenia t bardzo waŜne szczególnie dla ujemnego sprzęŜenia t bardzo waŜne szczególnie dla ujemnego sprzęŜenia t bardzo waŜne szczególnie dla ujemnego sprzęŜenia 

zwrotnego.  Przekaźnik jest aktywowany po przekroczeniu wartości z zwrotnego.  Przekaźnik jest aktywowany po przekroczeniu wartości z zwrotnego.  Przekaźnik jest aktywowany po przekroczeniu wartości z zwrotnego.  Przekaźnik jest aktywowany po przekroczeniu wartości z 

kodu FA03.kodu FA03.kodu FA03.kodu FA03.    

 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F303F303F303F303    
Rodzaj wyjścia typu Rodzaj wyjścia typu Rodzaj wyjścia typu Rodzaj wyjścia typu 

„otwarty kolektor” D0„otwarty kolektor” D0„otwarty kolektor” D0„otwarty kolektor” D0    
0000    

0 0 0 0 –––– funkcje przekaźnikowe funkcje przekaźnikowe funkcje przekaźnikowe funkcje przekaźnikowe    

1111---- wyjście impulsowe wyjście impulsowe wyjście impulsowe wyjście impulsowe    

    

Gdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako (F303=0) wtedy wszystkie funkcje wyjścia D01 moŜna definiować w Gdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako (F303=0) wtedy wszystkie funkcje wyjścia D01 moŜna definiować w Gdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako (F303=0) wtedy wszystkie funkcje wyjścia D01 moŜna definiować w Gdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako (F303=0) wtedy wszystkie funkcje wyjścia D01 moŜna definiować w 

kodzie F301.kodzie F301.kodzie F301.kodzie F301.    

Gdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako impulsGdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako impulsGdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako impulsGdy rodzaj wyjścia typu „otwarty kolektor” jest ustawiony jako impulsowy (F303=1) wtedy wyjście D01 pracuje jako impulsowe. owy (F303=1) wtedy wyjście D01 pracuje jako impulsowe. owy (F303=1) wtedy wyjście D01 pracuje jako impulsowe. owy (F303=1) wtedy wyjście D01 pracuje jako impulsowe. 

Maksymalna częstotliwość impulsów moŜe wynosić 50kHz. Parametry wyjścia impulsowego definiujemy w kodach F449, F450, F451, Maksymalna częstotliwość impulsów moŜe wynosić 50kHz. Parametry wyjścia impulsowego definiujemy w kodach F449, F450, F451, Maksymalna częstotliwość impulsów moŜe wynosić 50kHz. Parametry wyjścia impulsowego definiujemy w kodach F449, F450, F451, Maksymalna częstotliwość impulsów moŜe wynosić 50kHz. Parametry wyjścia impulsowego definiujemy w kodach F449, F450, F451, 

F452, F453.F452, F453.F452, F453.F452, F453.    

F307F307F307F307    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

charakterystyczna 1charakterystyczna 1charakterystyczna 1charakterystyczna 1    
10101010    

F308F308F308F308    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

charakterystyczna 2charakterystyczna 2charakterystyczna 2charakterystyczna 2    
50505050    

F112F112F112F112----F111F111F111F111    Parametr okreParametr okreParametr okreParametr określany w Hzślany w Hzślany w Hzślany w Hz    

F309F309F309F309    
Szerokość Szerokość Szerokość Szerokość 

częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości 

charakterystycznej (%)charakterystycznej (%)charakterystycznej (%)charakterystycznej (%)    

50505050    0~1000~1000~1000~100    

    

Gdy w kodzie F300 ustawimy 2 lub 3 jak równieŜ w F301 ustawimy 2 lub 3 wówczas deklarujemy, Ŝe dla nastawionych częstotliwości Gdy w kodzie F300 ustawimy 2 lub 3 jak równieŜ w F301 ustawimy 2 lub 3 wówczas deklarujemy, Ŝe dla nastawionych częstotliwości Gdy w kodzie F300 ustawimy 2 lub 3 jak równieŜ w F301 ustawimy 2 lub 3 wówczas deklarujemy, Ŝe dla nastawionych częstotliwości Gdy w kodzie F300 ustawimy 2 lub 3 jak równieŜ w F301 ustawimy 2 lub 3 wówczas deklarujemy, Ŝe dla nastawionych częstotliwości 

charaktecharaktecharaktecharakterystycznych nasz układ ma wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). rystycznych nasz układ ma wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). rystycznych nasz układ ma wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). rystycznych nasz układ ma wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). 

Sygnał jest aktywny, gdy wartość częstotliwości osiągnie lub przekroczy wartość zadeklarowaną w kodzie F307 lub 308. MoŜemy Sygnał jest aktywny, gdy wartość częstotliwości osiągnie lub przekroczy wartość zadeklarowaną w kodzie F307 lub 308. MoŜemy Sygnał jest aktywny, gdy wartość częstotliwości osiągnie lub przekroczy wartość zadeklarowaną w kodzie F307 lub 308. MoŜemy Sygnał jest aktywny, gdy wartość częstotliwości osiągnie lub przekroczy wartość zadeklarowaną w kodzie F307 lub 308. MoŜemy 

tutaj deklarowtutaj deklarowtutaj deklarowtutaj deklarować szerokość pasma histerezy sygnału, w jakim przekaźnik będzie aktywny poniŜej zadeklarowanej w kodzie F307 lub ać szerokość pasma histerezy sygnału, w jakim przekaźnik będzie aktywny poniŜej zadeklarowanej w kodzie F307 lub ać szerokość pasma histerezy sygnału, w jakim przekaźnik będzie aktywny poniŜej zadeklarowanej w kodzie F307 lub ać szerokość pasma histerezy sygnału, w jakim przekaźnik będzie aktywny poniŜej zadeklarowanej w kodzie F307 lub 

F308. Na przykład, jeŜeli kod F301=2, F307=10 i F309=10% to wyjście D01 będzie aktywne od 10Hz do wartości F111, a jego F308. Na przykład, jeŜeli kod F301=2, F307=10 i F309=10% to wyjście D01 będzie aktywne od 10Hz do wartości F111, a jego F308. Na przykład, jeŜeli kod F301=2, F307=10 i F309=10% to wyjście D01 będzie aktywne od 10Hz do wartości F111, a jego F308. Na przykład, jeŜeli kod F301=2, F307=10 i F309=10% to wyjście D01 będzie aktywne od 10Hz do wartości F111, a jego 

dezaktywacja nastąpi prdezaktywacja nastąpi prdezaktywacja nastąpi prdezaktywacja nastąpi przy wartości 9Hz (10zy wartości 9Hz (10zy wartości 9Hz (10zy wartości 9Hz (10----10*10%).10*10%).10*10%).10*10%).    

    

F310F310F310F310    
Prąd charakterystyczny Prąd charakterystyczny Prąd charakterystyczny Prąd charakterystyczny 

(A)(A)(A)(A)    
Prąd znamionowy Prąd znamionowy Prąd znamionowy Prąd znamionowy     0~10000~10000~10000~1000    

    

F311F311F311F311    
Szerokość pętli Szerokość pętli Szerokość pętli Szerokość pętli 

histerezy prądu histerezy prądu histerezy prądu histerezy prądu 

charakterystycznego (%)charakterystycznego (%)charakterystycznego (%)charakterystycznego (%)    

10101010    0~1000~1000~1000~100    

    

Gdy w kodzie  F300 lub/i F301 ustawiamy 17 wówczas deklarujemy Ŝe dla nastawionego prądu charakGdy w kodzie  F300 lub/i F301 ustawiamy 17 wówczas deklarujemy Ŝe dla nastawionego prądu charakGdy w kodzie  F300 lub/i F301 ustawiamy 17 wówczas deklarujemy Ŝe dla nastawionego prądu charakGdy w kodzie  F300 lub/i F301 ustawiamy 17 wówczas deklarujemy Ŝe dla nastawionego prądu charakterystycznego nasz układ ma terystycznego nasz układ ma terystycznego nasz układ ma terystycznego nasz układ ma 

wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). Sygnał jest aktywny,  gdy wartość wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). Sygnał jest aktywny,  gdy wartość wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). Sygnał jest aktywny,  gdy wartość wysłać sygnał za pomocą przekaźnika (ON/OFF) lub za pomocą wyjścia „otwarty kolektor” (ON). Sygnał jest aktywny,  gdy wartość 

prądu jest równa lub przekroczy F310. Dezaktywacja przekaźnika nastąpi: np. gdy F301=17, F310=100 i F3prądu jest równa lub przekroczy F310. Dezaktywacja przekaźnika nastąpi: np. gdy F301=17, F310=100 i F3prądu jest równa lub przekroczy F310. Dezaktywacja przekaźnika nastąpi: np. gdy F301=17, F310=100 i F3prądu jest równa lub przekroczy F310. Dezaktywacja przekaźnika nastąpi: np. gdy F301=17, F310=100 i F311=10, wówczas sygnał  11=10, wówczas sygnał  11=10, wówczas sygnał  11=10, wówczas sygnał  

na D01 będzie dezaktywowany przy prądzie 90A (100na D01 będzie dezaktywowany przy prądzie 90A (100na D01 będzie dezaktywowany przy prądzie 90A (100na D01 będzie dezaktywowany przy prądzie 90A (100----100*10%).100*10%).100*10%).100*10%).    

F312F312F312F312    

Szerokość progu Szerokość progu Szerokość progu Szerokość progu 

zadziałania dla zadziałania dla zadziałania dla zadziałania dla 

osiągnięcia  zadanej osiągnięcia  zadanej osiągnięcia  zadanej osiągnięcia  zadanej 

częstotliwości (Hz)częstotliwości (Hz)częstotliwości (Hz)częstotliwości (Hz)    

0.000.000.000.00    0.00~5.000.00~5.000.00~5.000.00~5.00    

    

Kiedy F300=15 i/lub F301=15 wówczas moŜemy ustawić w kodzie F312 szerokość prKiedy F300=15 i/lub F301=15 wówczas moŜemy ustawić w kodzie F312 szerokość prKiedy F300=15 i/lub F301=15 wówczas moŜemy ustawić w kodzie F312 szerokość prKiedy F300=15 i/lub F301=15 wówczas moŜemy ustawić w kodzie F312 szerokość progu zadziałania dla osiągnięcia zadanej ogu zadziałania dla osiągnięcia zadanej ogu zadziałania dla osiągnięcia zadanej ogu zadziałania dla osiągnięcia zadanej 

częstotliwości. Np. jeŜeli F301=15, częstotliwość podstawowa F113=20 i F312=2, kiedy przemiennik zacznie przyspieszać to przy częstotliwości. Np. jeŜeli F301=15, częstotliwość podstawowa F113=20 i F312=2, kiedy przemiennik zacznie przyspieszać to przy częstotliwości. Np. jeŜeli F301=15, częstotliwość podstawowa F113=20 i F312=2, kiedy przemiennik zacznie przyspieszać to przy częstotliwości. Np. jeŜeli F301=15, częstotliwość podstawowa F113=20 i F312=2, kiedy przemiennik zacznie przyspieszać to przy 

częstotliwości 18Hz (20częstotliwości 18Hz (20częstotliwości 18Hz (20częstotliwości 18Hz (20----2) nastąpi zadziałanie przekaźnika wyjściowego. Przekaźnik dezakty2) nastąpi zadziałanie przekaźnika wyjściowego. Przekaźnik dezakty2) nastąpi zadziałanie przekaźnika wyjściowego. Przekaźnik dezakty2) nastąpi zadziałanie przekaźnika wyjściowego. Przekaźnik dezaktywuje się kiedy podamy sygnał STOP wuje się kiedy podamy sygnał STOP wuje się kiedy podamy sygnał STOP wuje się kiedy podamy sygnał STOP 

a/lub częstotliwość spadnie poniŜej 18Hz.a/lub częstotliwość spadnie poniŜej 18Hz.a/lub częstotliwość spadnie poniŜej 18Hz.a/lub częstotliwość spadnie poniŜej 18Hz.    

F313F313F313F313    
Dzielnik impulsów Dzielnik impulsów Dzielnik impulsów Dzielnik impulsów 

wejściowych wejściowych wejściowych wejściowych     
1111    1~650001~650001~650001~65000    

Funkcja odnosi się do impulsów na Funkcja odnosi się do impulsów na Funkcja odnosi się do impulsów na Funkcja odnosi się do impulsów na 

wejściu przemiennika i impulsów wejściu przemiennika i impulsów wejściu przemiennika i impulsów wejściu przemiennika i impulsów 

faktycznie zliczonych, np. kiedy faktycznie zliczonych, np. kiedy faktycznie zliczonych, np. kiedy faktycznie zliczonych, np. kiedy 

F313=3, wtedy przemiennik będzie F313=3, wtedy przemiennik będzie F313=3, wtedy przemiennik będzie F313=3, wtedy przemiennik będzie 

zzzzliczał raz na 3 impulsy wejściowe.liczał raz na 3 impulsy wejściowe.liczał raz na 3 impulsy wejściowe.liczał raz na 3 impulsy wejściowe.    
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F314F314F314F314    Impulsy do zliczeniaImpulsy do zliczeniaImpulsy do zliczeniaImpulsy do zliczenia    1000100010001000    F315~65000F315~65000F315~65000F315~65000    

Funkcja określa ilość impulsów, po Funkcja określa ilość impulsów, po Funkcja określa ilość impulsów, po Funkcja określa ilość impulsów, po 

zliczeniu których uaktywnione zliczeniu których uaktywnione zliczeniu których uaktywnione zliczeniu których uaktywnione 

zostanie wyjście OUT lub wyjście zostanie wyjście OUT lub wyjście zostanie wyjście OUT lub wyjście zostanie wyjście OUT lub wyjście 

przekaźnikowe listwy sterującej przekaźnikowe listwy sterującej przekaźnikowe listwy sterującej przekaźnikowe listwy sterującej 

(wcześniej zaprogramowane do (wcześniej zaprogramowane do (wcześniej zaprogramowane do (wcześniej zaprogramowane do 

obsługi tej funkcjiobsługi tej funkcjiobsługi tej funkcjiobsługi tej funkcji). Dezaktywacja ). Dezaktywacja ). Dezaktywacja ). Dezaktywacja 

wyjścia następuje po otrzymaniu wyjścia następuje po otrzymaniu wyjścia następuje po otrzymaniu wyjścia następuje po otrzymaniu 

kolejnego impulsu.kolejnego impulsu.kolejnego impulsu.kolejnego impulsu.    

F315F315F315F315    
Wyznaczona liczba Wyznaczona liczba Wyznaczona liczba Wyznaczona liczba 

impulsówimpulsówimpulsówimpulsów    
500500500500    1~F3141~F3141~F3141~F314    

Funkcja określa ilość impulsów, po Funkcja określa ilość impulsów, po Funkcja określa ilość impulsów, po Funkcja określa ilość impulsów, po 

zliczeniu których uaktywnione zliczeniu których uaktywnione zliczeniu których uaktywnione zliczeniu których uaktywnione 

zostanie wyjście OUT lub wyjście zostanie wyjście OUT lub wyjście zostanie wyjście OUT lub wyjście zostanie wyjście OUT lub wyjście 

przekaźnikowe listwy sterującej przekaźnikowe listwy sterującej przekaźnikowe listwy sterującej przekaźnikowe listwy sterującej 

(wcześniej zapr(wcześniej zapr(wcześniej zapr(wcześniej zaprogramowane do ogramowane do ogramowane do ogramowane do 

obsługi tej funkcji). Dezaktywacja obsługi tej funkcji). Dezaktywacja obsługi tej funkcji). Dezaktywacja obsługi tej funkcji). Dezaktywacja 

wyjścia następuje po zliczeniu wyjścia następuje po zliczeniu wyjścia następuje po zliczeniu wyjścia następuje po zliczeniu 

impulsu rozpoczynającego kolejne impulsu rozpoczynającego kolejne impulsu rozpoczynającego kolejne impulsu rozpoczynającego kolejne 

zliczanie, określone wartością zliczanie, określone wartością zliczanie, określone wartością zliczanie, określone wartością 

funkcji F314.funkcji F314.funkcji F314.funkcji F314.    

Przykład do F314Przykład do F314Przykład do F314Przykład do F314    

JeŜeli F313=1, F314=8, F315=5 i F300=9, wyjście OUT stanie się aktywne po zliczeJeŜeli F313=1, F314=8, F315=5 i F300=9, wyjście OUT stanie się aktywne po zliczeJeŜeli F313=1, F314=8, F315=5 i F300=9, wyjście OUT stanie się aktywne po zliczeJeŜeli F313=1, F314=8, F315=5 i F300=9, wyjście OUT stanie się aktywne po zliczeniu ośmiu impulsów z wejścia OP1, nieaktywne niu ośmiu impulsów z wejścia OP1, nieaktywne niu ośmiu impulsów z wejścia OP1, nieaktywne niu ośmiu impulsów z wejścia OP1, nieaktywne 

stanie się po zliczeniu kolejnego impulsu. Jednocześnie wyjście przekaźnikowe listwy sterującej stanie się aktywne po zliczeniu stanie się po zliczeniu kolejnego impulsu. Jednocześnie wyjście przekaźnikowe listwy sterującej stanie się aktywne po zliczeniu stanie się po zliczeniu kolejnego impulsu. Jednocześnie wyjście przekaźnikowe listwy sterującej stanie się aktywne po zliczeniu stanie się po zliczeniu kolejnego impulsu. Jednocześnie wyjście przekaźnikowe listwy sterującej stanie się aktywne po zliczeniu 

pięciu impulsów. Dezaktywacja wyjścia następuje po zliczeniu impulsu rozpoczynającepięciu impulsów. Dezaktywacja wyjścia następuje po zliczeniu impulsu rozpoczynającepięciu impulsów. Dezaktywacja wyjścia następuje po zliczeniu impulsu rozpoczynającepięciu impulsów. Dezaktywacja wyjścia następuje po zliczeniu impulsu rozpoczynającego kolejne zliczanie, określone wartością go kolejne zliczanie, określone wartością go kolejne zliczanie, określone wartością go kolejne zliczanie, określone wartością 

funkcji F314.funkcji F314.funkcji F314.funkcji F314.    

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

                                 OP1 wejście:                                 OP1 wejście:                                 OP1 wejście:                                 OP1 wejście:    

    

                                             OUT wyjście:                                    OUT wyjście:                                    OUT wyjście:                                    OUT wyjście:           

    

                                      Zliczanie:                                      Zliczanie:                                      Zliczanie:                                      Zliczanie:    

    

F316F316F316F316    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP1zacisku OP1zacisku OP1zacisku OP1    
11111111    

F317F317F317F317    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP2zacisku OP2zacisku OP2zacisku OP2    
9999    

F318F318F318F318    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP3zacisku OP3zacisku OP3zacisku OP3    
15151515    

F319F319F319F319    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP4zacisku OP4zacisku OP4zacisku OP4    
16161616    

F320F320F320F320    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP5zacisku OP5zacisku OP5zacisku OP5    
7777    

F321F321F321F321    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP6zacisku OP6zacisku OP6zacisku OP6    
8888    

F322F322F322F322    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP7zacisku OP7zacisku OP7zacisku OP7    
1111    

F32F32F32F323333    
Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji Ustawienie funkcji 

zacisku OP8zacisku OP8zacisku OP8zacisku OP8    
2222    

0~330~330~330~33    

Funkcje swobodnego zatrzymania i Funkcje swobodnego zatrzymania i Funkcje swobodnego zatrzymania i Funkcje swobodnego zatrzymania i 

zatrzymania awaryjnego mają zatrzymania awaryjnego mają zatrzymania awaryjnego mają zatrzymania awaryjnego mają 

najwyŜszy priorytet.najwyŜszy priorytet.najwyŜszy priorytet.najwyŜszy priorytet.    

Funkcja joggowania definiujeFunkcja joggowania definiujeFunkcja joggowania definiujeFunkcja joggowania definiuje    

wartość prędkości nadrzędnej.wartość prędkości nadrzędnej.wartość prędkości nadrzędnej.wartość prędkości nadrzędnej.    

Przyłączenie źródła częstotliwości Przyłączenie źródła częstotliwości Przyłączenie źródła częstotliwości Przyłączenie źródła częstotliwości 

dotyczy sytuacji, kiedy w kodzie dotyczy sytuacji, kiedy w kodzie dotyczy sytuacji, kiedy w kodzie dotyczy sytuacji, kiedy w kodzie 

F207 mamy ustawione wartości 2 F207 mamy ustawione wartości 2 F207 mamy ustawione wartości 2 F207 mamy ustawione wartości 2 

lub 3.lub 3.lub 3.lub 3.    

    

Uwaga: w przemiennikach do 15kW Uwaga: w przemiennikach do 15kW Uwaga: w przemiennikach do 15kW Uwaga: w przemiennikach do 15kW 

mamy sześć wejść cyfrowych mamy sześć wejść cyfrowych mamy sześć wejść cyfrowych mamy sześć wejść cyfrowych 

OP1…OP6, a w przemiennikach od OP1…OP6, a w przemiennikach od OP1…OP6, a w przemiennikach od OP1…OP6, a w przemiennikach od 

18,5kW mamy osiem wejść 18,5kW mamy osiem wejść 18,5kW mamy osiem wejść 18,5kW mamy osiem wejść 

cyfrcyfrcyfrcyfrowych OP1…OP8.owych OP1…OP8.owych OP1…OP8.owych OP1…OP8.    

    

Wejście OP1 posiada wbudowany Wejście OP1 posiada wbudowany Wejście OP1 posiada wbudowany Wejście OP1 posiada wbudowany 

szybki licznik i jest dedykowane szybki licznik i jest dedykowane szybki licznik i jest dedykowane szybki licznik i jest dedykowane 

jako wejście zliczające. Jednak dla jako wejście zliczające. Jednak dla jako wejście zliczające. Jednak dla jako wejście zliczające. Jednak dla 

aplikacji gdzie częstotliwość aplikacji gdzie częstotliwość aplikacji gdzie częstotliwość aplikacji gdzie częstotliwość 

impulsów jest mniejsza od 1kHz impulsów jest mniejsza od 1kHz impulsów jest mniejsza od 1kHz impulsów jest mniejsza od 1kHz 

zaleca się korzystanie z pozostałych zaleca się korzystanie z pozostałych zaleca się korzystanie z pozostałych zaleca się korzystanie z pozostałych 

wejść ze względu na zbyt duŜą wejść ze względu na zbyt duŜą wejść ze względu na zbyt duŜą wejść ze względu na zbyt duŜą 

czułość OP1!czułość OP1!czułość OP1!czułość OP1!    
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NumerNumerNumerNumer    FunkcjaFunkcjaFunkcjaFunkcja    InstrukcjaInstrukcjaInstrukcjaInstrukcja    

0000    Brak funkcjiBrak funkcjiBrak funkcjiBrak funkcji    
Nawet, jeśli sygnał jest podany przemiennik nie reaguje. Tak Nawet, jeśli sygnał jest podany przemiennik nie reaguje. Tak Nawet, jeśli sygnał jest podany przemiennik nie reaguje. Tak Nawet, jeśli sygnał jest podany przemiennik nie reaguje. Tak 

zdefiniowane wejście moŜe eliminować przypadkowe błędy..zdefiniowane wejście moŜe eliminować przypadkowe błędy..zdefiniowane wejście moŜe eliminować przypadkowe błędy..zdefiniowane wejście moŜe eliminować przypadkowe błędy..    

1111    StartStartStartStart    

Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F200 definiZacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F200 definiZacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F200 definiZacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F200 definiujemy zadawanie z ujemy zadawanie z ujemy zadawanie z ujemy zadawanie z 

zacisku lub kombinacje zacisku z innym sposobem polecenia startu.  zacisku lub kombinacje zacisku z innym sposobem polecenia startu.  zacisku lub kombinacje zacisku z innym sposobem polecenia startu.  zacisku lub kombinacje zacisku z innym sposobem polecenia startu.  

Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk RUN na klawiaturze.Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk RUN na klawiaturze.Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk RUN na klawiaturze.Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk RUN na klawiaturze.    

2222    StopStopStopStop    

Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F201 definiujemy zadawanie z Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F201 definiujemy zadawanie z Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F201 definiujemy zadawanie z Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F201 definiujemy zadawanie z 

zacisku lub kombinacje zacisku z innyzacisku lub kombinacje zacisku z innyzacisku lub kombinacje zacisku z innyzacisku lub kombinacje zacisku z innym sposobem plecenia stop.  m sposobem plecenia stop.  m sposobem plecenia stop.  m sposobem plecenia stop.  

Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk STOP na klawiaturze.Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk STOP na klawiaturze.Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk STOP na klawiaturze.Zacisk ma taką samą funkcje jak przycisk STOP na klawiaturze.    

3333    Wielostopniowa prędkość 1Wielostopniowa prędkość 1Wielostopniowa prędkość 1Wielostopniowa prędkość 1    

4444    Wielostopniowa prędkość 2Wielostopniowa prędkość 2Wielostopniowa prędkość 2Wielostopniowa prędkość 2    

5555    Wielostopniowa prWielostopniowa prWielostopniowa prWielostopniowa prędkość 3ędkość 3ędkość 3ędkość 3    

6666    Wielostopniowa prędkość 4Wielostopniowa prędkość 4Wielostopniowa prędkość 4Wielostopniowa prędkość 4    

Sterowanie 15Sterowanie 15Sterowanie 15Sterowanie 15----stopniową kontrolą prędkości. Szczegółowe ustawienia stopniową kontrolą prędkości. Szczegółowe ustawienia stopniową kontrolą prędkości. Szczegółowe ustawienia stopniową kontrolą prędkości. Szczegółowe ustawienia 

w grupie kodów F500.w grupie kodów F500.w grupie kodów F500.w grupie kodów F500.    

7777    ResetResetResetReset    
Reset na listwie ma taką sama funkcje jak Rest na klawiaturze.Reset na listwie ma taką sama funkcje jak Rest na klawiaturze.Reset na listwie ma taką sama funkcje jak Rest na klawiaturze.Reset na listwie ma taką sama funkcje jak Rest na klawiaturze.    

Przycisk słuŜy do resetowania błędów pojawiających się podczas pracy.Przycisk słuŜy do resetowania błędów pojawiających się podczas pracy.Przycisk słuŜy do resetowania błędów pojawiających się podczas pracy.Przycisk słuŜy do resetowania błędów pojawiających się podczas pracy.    

8888    Zatrzymanie z wybiegiemZatrzymanie z wybiegiemZatrzymanie z wybiegiemZatrzymanie z wybiegiem    

Przemiennik zatrzymuje proces sterowania, a proPrzemiennik zatrzymuje proces sterowania, a proPrzemiennik zatrzymuje proces sterowania, a proPrzemiennik zatrzymuje proces sterowania, a proces sterowania nie ces sterowania nie ces sterowania nie ces sterowania nie 

jest kontrolowany przez przemiennik. Funkcja jest uŜywana przy jest kontrolowany przez przemiennik. Funkcja jest uŜywana przy jest kontrolowany przez przemiennik. Funkcja jest uŜywana przy jest kontrolowany przez przemiennik. Funkcja jest uŜywana przy 

duŜych bezwładnościach obciąŜenia (problem z wytraceniem energii) i duŜych bezwładnościach obciąŜenia (problem z wytraceniem energii) i duŜych bezwładnościach obciąŜenia (problem z wytraceniem energii) i duŜych bezwładnościach obciąŜenia (problem z wytraceniem energii) i 

tam gdzie nie ma potrzeby szybkiego zatrzymania układu. Funkcja ta tam gdzie nie ma potrzeby szybkiego zatrzymania układu. Funkcja ta tam gdzie nie ma potrzeby szybkiego zatrzymania układu. Funkcja ta tam gdzie nie ma potrzeby szybkiego zatrzymania układu. Funkcja ta 

działa identycznie jak w kodzie F209.działa identycznie jak w kodzie F209.działa identycznie jak w kodzie F209.działa identycznie jak w kodzie F209.    

9999    Zatrzymanie awaryjne (zewnętrzny błąd)Zatrzymanie awaryjne (zewnętrzny błąd)Zatrzymanie awaryjne (zewnętrzny błąd)Zatrzymanie awaryjne (zewnętrzny błąd)    

W chwili podania sygnału następuje natychmiastowe zatrzymanie W chwili podania sygnału następuje natychmiastowe zatrzymanie W chwili podania sygnału następuje natychmiastowe zatrzymanie W chwili podania sygnału następuje natychmiastowe zatrzymanie 

procesu sterowania i układ zatrzymuje się wybiegiem. Na wyświetlaczu procesu sterowania i układ zatrzymuje się wybiegiem. Na wyświetlaczu procesu sterowania i układ zatrzymuje się wybiegiem. Na wyświetlaczu procesu sterowania i układ zatrzymuje się wybiegiem. Na wyświetlaczu 

pojawia się błąd ESP. Funkcja uŜywana np. dla zabezpieczenia pojawia się błąd ESP. Funkcja uŜywana np. dla zabezpieczenia pojawia się błąd ESP. Funkcja uŜywana np. dla zabezpieczenia pojawia się błąd ESP. Funkcja uŜywana np. dla zabezpieczenia 

termokontaktem uzwojeń termokontaktem uzwojeń termokontaktem uzwojeń termokontaktem uzwojeń silnika.silnika.silnika.silnika.    

10101010    Blokada przyspieszania/zwalnianiaBlokada przyspieszania/zwalnianiaBlokada przyspieszania/zwalnianiaBlokada przyspieszania/zwalniania    

W chwili podania sygnału przemiennik przestaje reagować na W chwili podania sygnału przemiennik przestaje reagować na W chwili podania sygnału przemiennik przestaje reagować na W chwili podania sygnału przemiennik przestaje reagować na 

zewnętrzne sygnały (z wyjątkiem sygnału zatrzymania) i pracuje na zewnętrzne sygnały (z wyjątkiem sygnału zatrzymania) i pracuje na zewnętrzne sygnały (z wyjątkiem sygnału zatrzymania) i pracuje na zewnętrzne sygnały (z wyjątkiem sygnału zatrzymania) i pracuje na 

aktualnej częstotliwości.aktualnej częstotliwości.aktualnej częstotliwości.aktualnej częstotliwości.    

11111111    Joggowanie w przódJoggowanie w przódJoggowanie w przódJoggowanie w przód    

12121212    Joggowanie w tyłJoggowanie w tyłJoggowanie w tyłJoggowanie w tył    

Sygnał nadrzędny prędkości. ProsimySygnał nadrzędny prędkości. ProsimySygnał nadrzędny prędkości. ProsimySygnał nadrzędny prędkości. Prosimy odnosić się do kodów F124,  odnosić się do kodów F124,  odnosić się do kodów F124,  odnosić się do kodów F124, 

F125, F126. NaleŜy pamiętać, Ŝe czasy przyspieszania i zwalniania są F125, F126. NaleŜy pamiętać, Ŝe czasy przyspieszania i zwalniania są F125, F126. NaleŜy pamiętać, Ŝe czasy przyspieszania i zwalniania są F125, F126. NaleŜy pamiętać, Ŝe czasy przyspieszania i zwalniania są 

tutaj ustawiane indywidualnie.tutaj ustawiane indywidualnie.tutaj ustawiane indywidualnie.tutaj ustawiane indywidualnie.    

13131313    Zmiana częstotliwości w góręZmiana częstotliwości w góręZmiana częstotliwości w góręZmiana częstotliwości w górę    

14141414    Zmiana częstotliwości w dółZmiana częstotliwości w dółZmiana częstotliwości w dółZmiana częstotliwości w dół    

Kiedy deklarujemy cyfrowe źródło zadawania moŜemy tych przycisków Kiedy deklarujemy cyfrowe źródło zadawania moŜemy tych przycisków Kiedy deklarujemy cyfrowe źródło zadawania moŜemy tych przycisków Kiedy deklarujemy cyfrowe źródło zadawania moŜemy tych przycisków 

uŜywać uŜywać uŜywać uŜywać do zmiany częstotliwości (tzw motopotencjometr). Szybkość do zmiany częstotliwości (tzw motopotencjometr). Szybkość do zmiany częstotliwości (tzw motopotencjometr). Szybkość do zmiany częstotliwości (tzw motopotencjometr). Szybkość 

narastania deklarujemy w kodzie F211.narastania deklarujemy w kodzie F211.narastania deklarujemy w kodzie F211.narastania deklarujemy w kodzie F211.    

15151515    Zacisk „FWD”Zacisk „FWD”Zacisk „FWD”Zacisk „FWD”    

16161616    Zacisk „REV”Zacisk „REV”Zacisk „REV”Zacisk „REV”    

Zacisk słuŜy do określania kierunku obrotów lub jako zacisk start/stop Zacisk słuŜy do określania kierunku obrotów lub jako zacisk start/stop Zacisk słuŜy do określania kierunku obrotów lub jako zacisk start/stop Zacisk słuŜy do określania kierunku obrotów lub jako zacisk start/stop 

przy sterowaniu 2 lub 3 przewodowym dekprzy sterowaniu 2 lub 3 przewodowym dekprzy sterowaniu 2 lub 3 przewodowym dekprzy sterowaniu 2 lub 3 przewodowym deklarowanym w kodzie F208.larowanym w kodzie F208.larowanym w kodzie F208.larowanym w kodzie F208.    

17171717    
Zacisk wejściowy X dla sterowania Zacisk wejściowy X dla sterowania Zacisk wejściowy X dla sterowania Zacisk wejściowy X dla sterowania 

trójprzewodowegotrójprzewodowegotrójprzewodowegotrójprzewodowego    

Zacisk pozwolenia startu dla sterowania 3Zacisk pozwolenia startu dla sterowania 3Zacisk pozwolenia startu dla sterowania 3Zacisk pozwolenia startu dla sterowania 3----przewodowego przewodowego przewodowego przewodowego 

wybieranego w kodzie F208.wybieranego w kodzie F208.wybieranego w kodzie F208.wybieranego w kodzie F208.    

18181818    
Przełączanie czasu Przełączanie czasu Przełączanie czasu Przełączanie czasu 

przyśpieszania/zwalnianiaprzyśpieszania/zwalnianiaprzyśpieszania/zwalnianiaprzyśpieszania/zwalniania    

Po wybraniu tego zacisku akPo wybraniu tego zacisku akPo wybraniu tego zacisku akPo wybraniu tego zacisku aktywujemy drugi czas przyspieszania i tywujemy drugi czas przyspieszania i tywujemy drugi czas przyspieszania i tywujemy drugi czas przyspieszania i 

zwalniania deklarowany w kodach F116 i F117.zwalniania deklarowany w kodach F116 i F117.zwalniania deklarowany w kodach F116 i F117.zwalniania deklarowany w kodach F116 i F117.    

19191919    ZastrzeŜonyZastrzeŜonyZastrzeŜonyZastrzeŜony    ----    

20202020    ZastrzeŜonyZastrzeŜonyZastrzeŜonyZastrzeŜony    ----    

21212121    Przełączanie źródła częstotliwościPrzełączanie źródła częstotliwościPrzełączanie źródła częstotliwościPrzełączanie źródła częstotliwości    

JeŜeli w kodzie F207 JeŜeli w kodzie F207 JeŜeli w kodzie F207 JeŜeli w kodzie F207 –––– 2 wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się  2 wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się  2 wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się  2 wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się 

przełączać pomiędzy źródłami X lprzełączać pomiędzy źródłami X lprzełączać pomiędzy źródłami X lprzełączać pomiędzy źródłami X lub Y.  JeŜeli w kodzie F207 ub Y.  JeŜeli w kodzie F207 ub Y.  JeŜeli w kodzie F207 ub Y.  JeŜeli w kodzie F207 –––– 3  3  3  3 

wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się przełączać pomiędzy wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się przełączać pomiędzy wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się przełączać pomiędzy wówczas za pomocą tego zacisku moŜemy się przełączać pomiędzy 

źródłami X lub X+Y.źródłami X lub X+Y.źródłami X lub X+Y.źródłami X lub X+Y.    

22222222    Wejście licznika impulsówWejście licznika impulsówWejście licznika impulsówWejście licznika impulsów    

Wejście definiowane, jako licznikowe (dedykowanym jest OP1, tzw Wejście definiowane, jako licznikowe (dedykowanym jest OP1, tzw Wejście definiowane, jako licznikowe (dedykowanym jest OP1, tzw Wejście definiowane, jako licznikowe (dedykowanym jest OP1, tzw 

szybkie wejście licznikowe). Dla aplikacji o częszybkie wejście licznikowe). Dla aplikacji o częszybkie wejście licznikowe). Dla aplikacji o częszybkie wejście licznikowe). Dla aplikacji o częstotliwości impulsów stotliwości impulsów stotliwości impulsów stotliwości impulsów 

poniŜej 1kHz zaleca się korzystanie z pozostałych wejść cyfrowych. poniŜej 1kHz zaleca się korzystanie z pozostałych wejść cyfrowych. poniŜej 1kHz zaleca się korzystanie z pozostałych wejść cyfrowych. poniŜej 1kHz zaleca się korzystanie z pozostałych wejść cyfrowych. 

Amplituda impulsów powinna wynosić 24V do 50kHz.Amplituda impulsów powinna wynosić 24V do 50kHz.Amplituda impulsów powinna wynosić 24V do 50kHz.Amplituda impulsów powinna wynosić 24V do 50kHz.    

23232323    Reset wejścia licznika impulsówReset wejścia licznika impulsówReset wejścia licznika impulsówReset wejścia licznika impulsów    Wejście resetuje licznik do wartości zero.Wejście resetuje licznik do wartości zero.Wejście resetuje licznik do wartości zero.Wejście resetuje licznik do wartości zero.    

24242424----29292929    ZastrzeŜonyZastrzeŜonyZastrzeŜonyZastrzeŜony    ----    

30303030    Sygnał braku prSygnał braku prSygnał braku prSygnał braku przepływu wodyzepływu wodyzepływu wodyzepływu wody    
Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1. Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1. Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1. Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1. 

Mimo braku wody przemiennik będzie w stanie gotowości.Mimo braku wody przemiennik będzie w stanie gotowości.Mimo braku wody przemiennik będzie w stanie gotowości.Mimo braku wody przemiennik będzie w stanie gotowości.    

31313131    Sygnał przepływu wodySygnał przepływu wodySygnał przepływu wodySygnał przepływu wody    

Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1.Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1.Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1.Funkcja będzie aktywna, jeŜeli mamy regulacje PID a kod FA26=1.    

Przetwornica jest automatycznie rePrzetwornica jest automatycznie rePrzetwornica jest automatycznie rePrzetwornica jest automatycznie resetowana z stanu gotowości, jeśli setowana z stanu gotowości, jeśli setowana z stanu gotowości, jeśli setowana z stanu gotowości, jeśli 

ilość wody jest dostateczna.ilość wody jest dostateczna.ilość wody jest dostateczna.ilość wody jest dostateczna.    
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NumerNumerNumerNumer    FunkcjaFunkcjaFunkcjaFunkcja    InstrukcjaInstrukcjaInstrukcjaInstrukcja    

32323232    Przejście na ciśnienie poŜarowePrzejście na ciśnienie poŜarowePrzejście na ciśnienie poŜarowePrzejście na ciśnienie poŜarowe    

Kiedy mamy regulacje PID układu, a aktywujemy to wejście to wówczas Kiedy mamy regulacje PID układu, a aktywujemy to wejście to wówczas Kiedy mamy regulacje PID układu, a aktywujemy to wejście to wówczas Kiedy mamy regulacje PID układu, a aktywujemy to wejście to wówczas 

przemiennik zaczyna pracować z ciśnieniem alarmu poŜarowego przemiennik zaczyna pracować z ciśnieniem alarmu poŜarowego przemiennik zaczyna pracować z ciśnieniem alarmu poŜarowego przemiennik zaczyna pracować z ciśnieniem alarmu poŜarowego 

zazazazadeklarowanym w kodzie FA58.deklarowanym w kodzie FA58.deklarowanym w kodzie FA58.deklarowanym w kodzie FA58.    

33333333    Alarm poŜarowyAlarm poŜarowyAlarm poŜarowyAlarm poŜarowy    
Aby funkcja zadziałała musimy w kodzie FA59 aktywować jedną z Aby funkcja zadziałała musimy w kodzie FA59 aktywować jedną z Aby funkcja zadziałała musimy w kodzie FA59 aktywować jedną z Aby funkcja zadziałała musimy w kodzie FA59 aktywować jedną z 

funkcji alarmu poŜarowego.funkcji alarmu poŜarowego.funkcji alarmu poŜarowego.funkcji alarmu poŜarowego.    

Dla zadawania przez wejścia cyfrowe musimy pamiętać o ustawieniu przełącznika polaryzacji PNP/NPN. Dla sterowania wejśćDla zadawania przez wejścia cyfrowe musimy pamiętać o ustawieniu przełącznika polaryzacji PNP/NPN. Dla sterowania wejśćDla zadawania przez wejścia cyfrowe musimy pamiętać o ustawieniu przełącznika polaryzacji PNP/NPN. Dla sterowania wejśćDla zadawania przez wejścia cyfrowe musimy pamiętać o ustawieniu przełącznika polaryzacji PNP/NPN. Dla sterowania wejść    

cyfrowych potencjałem 24V (np. ze sterownika) przełącznik ustawiamy na PNP, dla sterowania stykiem bezpotecjałowym przełącznik cyfrowych potencjałem 24V (np. ze sterownika) przełącznik ustawiamy na PNP, dla sterowania stykiem bezpotecjałowym przełącznik cyfrowych potencjałem 24V (np. ze sterownika) przełącznik ustawiamy na PNP, dla sterowania stykiem bezpotecjałowym przełącznik cyfrowych potencjałem 24V (np. ze sterownika) przełącznik ustawiamy na PNP, dla sterowania stykiem bezpotecjałowym przełącznik 

ustawiamy na NPN, czyli korzystamy z zasilania wewnętrznego przemiennika!ustawiamy na NPN, czyli korzystamy z zasilania wewnętrznego przemiennika!ustawiamy na NPN, czyli korzystamy z zasilania wewnętrznego przemiennika!ustawiamy na NPN, czyli korzystamy z zasilania wewnętrznego przemiennika!    

    

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    NastaNastaNastaNastawa Fabrycznawa Fabrycznawa Fabrycznawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F324F324F324F324    
Logika zacisku Logika zacisku Logika zacisku Logika zacisku 

swobodnego swobodnego swobodnego swobodnego 

zatrzymaniazatrzymaniazatrzymaniazatrzymania    

0000    

F325F325F325F325    
LogiLogiLogiLogika zacisku ka zacisku ka zacisku ka zacisku 

zewnętrznego zewnętrznego zewnętrznego zewnętrznego 

zatrzymania awaryjnegozatrzymania awaryjnegozatrzymania awaryjnegozatrzymania awaryjnego    

0000    

0 0 0 0 –––– logika dodatnia  logika dodatnia  logika dodatnia  logika dodatnia     

1 1 1 1 –––– logika ujemna  logika ujemna  logika ujemna  logika ujemna     

Deklarujemy w jakim stanie styk Deklarujemy w jakim stanie styk Deklarujemy w jakim stanie styk Deklarujemy w jakim stanie styk 

będzie aktywny. Logika dodatnia będzie aktywny. Logika dodatnia będzie aktywny. Logika dodatnia będzie aktywny. Logika dodatnia ––––    

zwarcie powoduje aktywacje; logika zwarcie powoduje aktywacje; logika zwarcie powoduje aktywacje; logika zwarcie powoduje aktywacje; logika 

ujemna ujemna ujemna ujemna –––– rozwarcie powoduje  rozwarcie powoduje  rozwarcie powoduje  rozwarcie powoduje 

aktywacjeaktywacjeaktywacjeaktywacje    

F328F328F328F328    
Stała filtrowania wejść Stała filtrowania wejść Stała filtrowania wejść Stała filtrowania wejść 

cyfrowychcyfrowychcyfrowychcyfrowych    
10101010    1~1001~1001~1001~100        

K4K4K4K4    K3K3K3K3    K2K2K2K2    K1K1K1K1    Ustawienie częstotliwościUstawienie częstotliwościUstawienie częstotliwościUstawienie częstotliwości    ParametryParametryParametryParametry    

0000    0000    0000    0000    BrakBrakBrakBrak    BrakBrakBrakBrak    

0000    0000    0000    1111    Prędkość 1Prędkość 1Prędkość 1Prędkość 1    F504/519/534/549/557/565F504/519/534/549/557/565F504/519/534/549/557/565F504/519/534/549/557/565    

0000    0000    1111    0000    Prędkość 2Prędkość 2Prędkość 2Prędkość 2 F505/520/535/550/558/5F505/520/535/550/558/5F505/520/535/550/558/5F505/520/535/550/558/566666666 

0000    0000    1111    1111    Prędkość 3Prędkość 3Prędkość 3Prędkość 3 F506/521/536/551/559/567F506/521/536/551/559/567F506/521/536/551/559/567F506/521/536/551/559/567 

0000    1111    0000    0000    Prędkość 4Prędkość 4Prędkość 4Prędkość 4 F507/522/537/552/559/567F507/522/537/552/559/567F507/522/537/552/559/567F507/522/537/552/559/567 

0000    1111    0000    1111    Prędkość 5Prędkość 5Prędkość 5Prędkość 5 F508/523/538/553/560/568F508/523/538/553/560/568F508/523/538/553/560/568F508/523/538/553/560/568 

0000    1111    1111    0000    Prędkość 6Prędkość 6Prędkość 6Prędkość 6 F509/524/539/554/561/569F509/524/539/554/561/569F509/524/539/554/561/569F509/524/539/554/561/569 

0000    1111    1111    1111    Prędkość 7Prędkość 7Prędkość 7Prędkość 7 F510/525/540/555/562/570F510/525/540/555/562/570F510/525/540/555/562/570F510/525/540/555/562/570 

1111    0000    0000    0000    Prędkość 8Prędkość 8Prędkość 8Prędkość 8 F511/526F511/526F511/526F511/526/541/556/563/571/541/556/563/571/541/556/563/571/541/556/563/571 

1111    0000    0000    1111    Prędkość 9Prędkość 9Prędkość 9Prędkość 9 F512/527/542/573F512/527/542/573F512/527/542/573F512/527/542/573 

1111    0000    1111    0000    Prędkość 10Prędkość 10Prędkość 10Prędkość 10 F513/528/543/574F513/528/543/574F513/528/543/574F513/528/543/574 

1111    0000    1111    1111    Prędkość 11Prędkość 11Prędkość 11Prędkość 11 F514/529/544/575F514/529/544/575F514/529/544/575F514/529/544/575 

1111    1111    0000    0000    Prędkość 12Prędkość 12Prędkość 12Prędkość 12 F515/530/545/576F515/530/545/576F515/530/545/576F515/530/545/576 

1111    1111    0000    1111    Prędkość 13Prędkość 13Prędkość 13Prędkość 13 F516/531/546/577F516/531/546/577F516/531/546/577F516/531/546/577 

1111    1111    1111    0000    Prędkość 14Prędkość 14Prędkość 14Prędkość 14 F517/532/547/578F517/532/547/578F517/532/547/578F517/532/547/578 

1111    1111    1111    1111    PręPręPręPrędkość 15dkość 15dkość 15dkość 15 F518/533/548/579F518/533/548/579F518/533/548/579F518/533/548/579 

Uwaga: K1, K2, K3, K4 oznaczają kolejne stopnie prędkości (K1-wielostopniowa 

prędkość pierwsza, K2-wielostopniowa prędkość druga itd.). Wartość „1” oznacza 

stan ON wejścia cyfrowego, wartość „0” oznacza stan OFF wejścia cyfrowego. 
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9.3.1 Wejścia i wyjścia analogowe. 
Przemienniki posiadają dwa wejścia analogowe i dwa wyjścia. Oprócz tego mamy 

trzecie wejście analogowe (potencjometr na klawiaturze). Wersja z potencjometrem 

na klawiaturze nie jest dostępna w sprzedaŜy. 

KodKodKodKod    MoŜliwMoŜliwMoŜliwMoŜliwości nastawyości nastawyości nastawyości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

FFFF400400400400    

Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego analogowego analogowego analogowego  AI1 (V lub  AI1 (V lub  AI1 (V lub  AI1 (V lub 

mA/2)mA/2)mA/2)mA/2)    

0000....00001111    0.000.000.000.00~F~F~F~F402402402402    

W tym kodzie W tym kodzie W tym kodzie W tym kodzie określamy, od jakiejokreślamy, od jakiejokreślamy, od jakiejokreślamy, od jakiej    

wartości sygnału analogowegowartości sygnału analogowegowartości sygnału analogowegowartości sygnału analogowego    

następuje zmiana prędkościnastępuje zmiana prędkościnastępuje zmiana prędkościnastępuje zmiana prędkości minimalnej minimalnej minimalnej minimalnej    

(ak(ak(ak(aktywność wejścia analogowego)tywność wejścia analogowego)tywność wejścia analogowego)tywność wejścia analogowego)....    

F401F401F401F401    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

odpowiadającaodpowiadającaodpowiadającaodpowiadająca    

minimalnej wartości minimalnej wartości minimalnej wartości minimalnej wartości 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego  AI1 (%)analogowego  AI1 (%)analogowego  AI1 (%)analogowego  AI1 (%)    

1.001.001.001.00    0000~F~F~F~F403403403403    

Wartość „1” odpowiada wartości Wartość „1” odpowiada wartości Wartość „1” odpowiada wartości Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz0Hz0Hz0Hz    

(f(f(f(fminminminmin)))), zaś wartość „0” i „2” wartości , zaś wartość „0” i „2” wartości , zaś wartość „0” i „2” wartości , zaś wartość „0” i „2” wartości 

maksymalnejmaksymalnejmaksymalnejmaksymalnej ustawionej w kodzie F111 ustawionej w kodzie F111 ustawionej w kodzie F111 ustawionej w kodzie F111....        

F402F402F402F402    

Maksymalna wartość Maksymalna wartość Maksymalna wartość Maksymalna wartość 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI1 (V1 (V1 (V1 (V lub  lub  lub  lub 

mA/2mA/2mA/2mA/2))))    

10101010.00.00.00.00    F400F400F400F400~~~~10101010.00.00.00.00    

W tym kodzie określamyW tym kodzie określamyW tym kodzie określamyW tym kodzie określamy,,,, do jakiej  do jakiej  do jakiej  do jakiej 

wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego będzie będzie będzie będzie 

następowała regulacjanastępowała regulacjanastępowała regulacjanastępowała regulacja częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości....    

F403F403F403F403    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

maksymalnejmaksymalnejmaksymalnejmaksymalnej wartości  wartości  wartości  wartości 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI1 (%)1 (%)1 (%)1 (%)    

2.002.002.002.00    MaxMaxMaxMax.(1.00, F.(1.00, F.(1.00, F.(1.00, F401401401401))))~2~2~2~2.00.00.00.00    

Wartość „1” odpowiada Wartość „1” odpowiada Wartość „1” odpowiada Wartość „1” odpowiada wartości 0, zaśwartości 0, zaśwartości 0, zaśwartości 0, zaś    

wartość „0” i „2” wartości maksymalnejwartość „0” i „2” wartości maksymalnejwartość „0” i „2” wartości maksymalnejwartość „0” i „2” wartości maksymalnej    

ustawionej w kodzie F111ustawionej w kodzie F111ustawionej w kodzie F111ustawionej w kodzie F111....    

F404F404F404F404    
Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny 

K1 kanału AI1K1 kanału AI1K1 kanału AI1K1 kanału AI1    
1.01.01.01.0    0.00.00.00.0~1~1~1~10.00.00.00.0    

Sygnał analogowy jSygnał analogowy jSygnał analogowy jSygnał analogowy jeeeest mnoŜony przez st mnoŜony przez st mnoŜony przez st mnoŜony przez 

współczynnik współczynnik współczynnik współczynnik K1*AI1K1*AI1K1*AI1K1*AI1, czyli jeŜeli 1V , czyli jeŜeli 1V , czyli jeŜeli 1V , czyli jeŜeli 1V 

odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika 

F404=2, będzie odpowiadał 20HzF404=2, będzie odpowiadał 20HzF404=2, będzie odpowiadał 20HzF404=2, będzie odpowiadał 20Hz    

F405F405F405F405    
Stała czasu filtrowania Stała czasu filtrowania Stała czasu filtrowania Stała czasu filtrowania 

AI1AI1AI1AI1    
0.10.10.10.1    0.10.10.10.1~1~1~1~10.00.00.00.0    

Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu 

sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.    

F406F406F406F406    

Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość 

wejściwejściwejściwejściowego sygnału owego sygnału owego sygnału owego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI2 (V2 (V2 (V2 (V lub  lub  lub  lub 

mA/2mA/2mA/2mA/2))))    

0.010.010.010.01    0.00~F4080.00~F4080.00~F4080.00~F408    

W tym kodzie W tym kodzie W tym kodzie W tym kodzie określamy odokreślamy odokreślamy odokreślamy od jakiej  jakiej  jakiej  jakiej 

wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego 

następuje zmiana prędkości minimalnej następuje zmiana prędkości minimalnej następuje zmiana prędkości minimalnej następuje zmiana prędkości minimalnej 

(aktywność wejścia analogowego).(aktywność wejścia analogowego).(aktywność wejścia analogowego).(aktywność wejścia analogowego).    

F407F407F407F407    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

minimalnej wartości minimalnej wartości minimalnej wartości minimalnej wartości 

wewewewejściowego sygnału jściowego sygnału jściowego sygnału jściowego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI2 (%)2 (%)2 (%)2 (%)    

1.001.001.001.00    0000~F409~F409~F409~F409    

Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, 

zaś wartość „0” i „2” wartości zaś wartość „0” i „2” wartości zaś wartość „0” i „2” wartości zaś wartość „0” i „2” wartości 

maksymalnej ustawionej w kodzie F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111.     

F408F408F408F408    

Maksymalna wartość Maksymalna wartość Maksymalna wartość Maksymalna wartość 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI2 (V2 (V2 (V2 (V lub  lub  lub  lub 

mA/2mA/2mA/2mA/2))))    

10.0010.0010.0010.00    F406~10.00F406~10.00F406~10.00F406~10.00    

W tym kodW tym kodW tym kodW tym kodzie określamy, do jakiej zie określamy, do jakiej zie określamy, do jakiej zie określamy, do jakiej 

wartości sygnału analogowego będzie wartości sygnału analogowego będzie wartości sygnału analogowego będzie wartości sygnału analogowego będzie 

następowała regulacja częstotliwości.następowała regulacja częstotliwości.następowała regulacja częstotliwości.następowała regulacja częstotliwości.    

F409F409F409F409    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

maksymalnej wartości maksymalnej wartości maksymalnej wartości maksymalnej wartości 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI2 (%)2 (%)2 (%)2 (%)    

2.002.002.002.00    MaxMaxMaxMax(1.00, F(1.00, F(1.00, F(1.00, F407)~2.00407)~2.00407)~2.00407)~2.00    

Wartość „1” odpowiada Wartość „1” odpowiada Wartość „1” odpowiada Wartość „1” odpowiada wartowartowartowartości 0, zaśści 0, zaśści 0, zaśści 0, zaś    

wartość „0” i „2” wartości maksymalnej wartość „0” i „2” wartości maksymalnej wartość „0” i „2” wartości maksymalnej wartość „0” i „2” wartości maksymalnej 

ustawionej w kodzie F111.ustawionej w kodzie F111.ustawionej w kodzie F111.ustawionej w kodzie F111.    

F410F410F410F410    
Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny 

K1 kanału AI2K1 kanału AI2K1 kanału AI2K1 kanału AI2    
1.01.01.01.0    0.0~10.00.0~10.00.0~10.00.0~10.0    

Sygnał analogowy jest mnoŜony przez Sygnał analogowy jest mnoŜony przez Sygnał analogowy jest mnoŜony przez Sygnał analogowy jest mnoŜony przez 

współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V 

odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika 

F404=2, będziF404=2, będziF404=2, będziF404=2, będzie odpowiadał 20Hze odpowiadał 20Hze odpowiadał 20Hze odpowiadał 20Hz    
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F411F411F411F411    
Stała czasu filtrowania Stała czasu filtrowania Stała czasu filtrowania Stała czasu filtrowania 

AI2AI2AI2AI2    
0.10.10.10.1    0.1~10.00.1~10.00.1~10.00.1~10.0    

Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu 

sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.    

Wejście sterowania AI3 oznacza opcje sterowanie prędkością potencjometrem na klawiaturze.Wejście sterowania AI3 oznacza opcje sterowanie prędkością potencjometrem na klawiaturze.Wejście sterowania AI3 oznacza opcje sterowanie prędkością potencjometrem na klawiaturze.Wejście sterowania AI3 oznacza opcje sterowanie prędkością potencjometrem na klawiaturze.    

F412F412F412F412    
Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość 

wejściowego sygnałuwejściowego sygnałuwejściowego sygnałuwejściowego sygnału    

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI3 (V)3 (V)3 (V)3 (V)        

0.00.00.00.05555    0.00~F0.00~F0.00~F0.00~F414414414414    

W tym kodzie W tym kodzie W tym kodzie W tym kodzie określamy odokreślamy odokreślamy odokreślamy od jakiej  jakiej  jakiej  jakiej 

wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego wartości sygnału analogowego 

następuje zmiana prędkości minimalnej następuje zmiana prędkości minimalnej następuje zmiana prędkości minimalnej następuje zmiana prędkości minimalnej 

(aktywność wejścia analogowego).(aktywność wejścia analogowego).(aktywność wejścia analogowego).(aktywność wejścia analogowego).    

F413F413F413F413    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

minimalnej wartości minimalnej wartości minimalnej wartości minimalnej wartości 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

anaanaanaanalogowego AIlogowego AIlogowego AIlogowego AI3 (%)3 (%)3 (%)3 (%)    

1.001.001.001.00    0~F4150~F4150~F4150~F415    

Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, Wartość „1” odpowiada wartości 0Hz, 

zaś wartość „0” i „2” wartości zaś wartość „0” i „2” wartości zaś wartość „0” i „2” wartości zaś wartość „0” i „2” wartości 

maksymalnej ustawionej w kodzie F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111. maksymalnej ustawionej w kodzie F111.     

F414F414F414F414    
Maksymalna wartość Maksymalna wartość Maksymalna wartość Maksymalna wartość 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI3 (V)3 (V)3 (V)3 (V)    

10.010.010.010.0    F412~10.0F412~10.0F412~10.0F412~10.0    

W tym kodzie określamy, do jakiej W tym kodzie określamy, do jakiej W tym kodzie określamy, do jakiej W tym kodzie określamy, do jakiej 

wartoścwartoścwartoścwartości sygnału analogowego będzie i sygnału analogowego będzie i sygnału analogowego będzie i sygnału analogowego będzie 

następowała regulacja częstotliwości.następowała regulacja częstotliwości.następowała regulacja częstotliwości.następowała regulacja częstotliwości.    

F415F415F415F415    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

maksymalnej wartości maksymalnej wartości maksymalnej wartości maksymalnej wartości 

wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału wejściowego sygnału 

analogowego AI3 (%)analogowego AI3 (%)analogowego AI3 (%)analogowego AI3 (%)    

2.02.02.02.0    Max(1.00, F413)~2.00Max(1.00, F413)~2.00Max(1.00, F413)~2.00Max(1.00, F413)~2.00    

Wartość „1” odpowiada wartości 0, zaś Wartość „1” odpowiada wartości 0, zaś Wartość „1” odpowiada wartości 0, zaś Wartość „1” odpowiada wartości 0, zaś 

wartość „0” i „2” wartwartość „0” i „2” wartwartość „0” i „2” wartwartość „0” i „2” wartości maksymalnej ości maksymalnej ości maksymalnej ości maksymalnej 

ustawionej w kodzie F111.ustawionej w kodzie F111.ustawionej w kodzie F111.ustawionej w kodzie F111.    

F416F416F416F416    
Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny Przyrost proporcjonalny 

K1 kanału AI3K1 kanału AI3K1 kanału AI3K1 kanału AI3    
1.01.01.01.0    0.0~10.00.0~10.00.0~10.00.0~10.0    

Sygnał analogowy jest mnoŜony przez Sygnał analogowy jest mnoŜony przez Sygnał analogowy jest mnoŜony przez Sygnał analogowy jest mnoŜony przez 

współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V współczynnik K1*AI1, czyli jeŜeli 1V 

odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika odpowiadał 10Hz to dla współczynnika 

F404=2, będzie odpowiadał 20HzF404=2, będzie odpowiadał 20HzF404=2, będzie odpowiadał 20HzF404=2, będzie odpowiadał 20Hz    

F417F417F417F417    
Stała czaStała czaStała czaStała czasu filtrowania su filtrowania su filtrowania su filtrowania 

AI3AI3AI3AI3    
0.10.10.10.1    0.1~10.00.1~10.00.1~10.00.1~10.0    

Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu Parametr definiuje szybkość odczytu 

sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.    

Przykładowe ustawienia częstotliwości wzorcowej w zaleŜności od wartości sygnału 

analogowego. 

 
Opis przykładowych krzywych: 

X i Z – krzywa regulacji prędkości w zaleŜności od wartości sygnału analogowego. W tym 

przypadku regulacja w zakresie jednego kierunku obrotów. 

Y – krzywa regulacja prędkości w zaleŜności od wartości sygnału analogowego. W tym 

przypadku regulacja obejmuje regulacje prędkości w zakresie obrotów prawo/lewo, czyli 

+100%/-100%. 
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Uwagi: Ustawienie w kodzie F112 wartości minimalnej odnosi siUwagi: Ustawienie w kodzie F112 wartości minimalnej odnosi siUwagi: Ustawienie w kodzie F112 wartości minimalnej odnosi siUwagi: Ustawienie w kodzie F112 wartości minimalnej odnosi się tylko do sterowania cyfrowego. ę tylko do sterowania cyfrowego. ę tylko do sterowania cyfrowego. ę tylko do sterowania cyfrowego. Aby ustawić wartość minimalna przy Aby ustawić wartość minimalna przy Aby ustawić wartość minimalna przy Aby ustawić wartość minimalna przy 

sterowaniu poprzez wejście analogowe naleŜy skorzystać z wzoru: sterowaniu poprzez wejście analogowe naleŜy skorzystać z wzoru: sterowaniu poprzez wejście analogowe naleŜy skorzystać z wzoru: sterowaniu poprzez wejście analogowe naleŜy skorzystać z wzoru:     

A= (F401-1)* F111 
B= (F403-1)* F111 
C= F400 
D= F402 
 

A – częstotliwość przy minimalnej wartości sygnału analogowego 

B - częstotliwość przy maksymalnej wartości sygnału analogowego 

C – wartość minimalna sygnału analogowego 

D – wartość maksymalna wejścia analogowego 
Dla sterowania anaDla sterowania anaDla sterowania anaDla sterowania analoglogloglogowego częstotliwość minimalnaowego częstotliwość minimalnaowego częstotliwość minimalnaowego częstotliwość minimalna F112 ustawiamy na zero. Wartość większa od zera powoduje oprócz  F112 ustawiamy na zero. Wartość większa od zera powoduje oprócz  F112 ustawiamy na zero. Wartość większa od zera powoduje oprócz  F112 ustawiamy na zero. Wartość większa od zera powoduje oprócz 

ograniczenia częstotliwości równieŜ ograniczenia częstotliwości równieŜ ograniczenia częstotliwości równieŜ ograniczenia częstotliwości równieŜ symetryczne symetryczne symetryczne symetryczne ograniczenie ograniczenie ograniczenie ograniczenie sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.sygnału analogowego.    

Kody częstotliwości (F401, F403…) są tutaj podane procentowo tzn 2=+100%, 1=0%, Kody częstotliwości (F401, F403…) są tutaj podane procentowo tzn 2=+100%, 1=0%, Kody częstotliwości (F401, F403…) są tutaj podane procentowo tzn 2=+100%, 1=0%, Kody częstotliwości (F401, F403…) są tutaj podane procentowo tzn 2=+100%, 1=0%, 0=0=0=0=----100%.100%.100%.100%.    

Schemat ustawiania częstotliwości względem wejścia analogowego Schemat ustawiania częstotliwości względem wejścia analogowego Schemat ustawiania częstotliwości względem wejścia analogowego Schemat ustawiania częstotliwości względem wejścia analogowego przedstawiony jest wcześniejprzedstawiony jest wcześniejprzedstawiony jest wcześniejprzedstawiony jest wcześniej....    

Aplikacja ta pozwala teŜ na sterowanie częstotliwością w zakresie prawo / lewo, np. od Aplikacja ta pozwala teŜ na sterowanie częstotliwością w zakresie prawo / lewo, np. od Aplikacja ta pozwala teŜ na sterowanie częstotliwością w zakresie prawo / lewo, np. od Aplikacja ta pozwala teŜ na sterowanie częstotliwością w zakresie prawo / lewo, np. od ----50Hz do 50Hz. Daje to nam moŜliwość 50Hz do 50Hz. Daje to nam moŜliwość 50Hz do 50Hz. Daje to nam moŜliwość 50Hz do 50Hz. Daje to nam moŜliwość 

zmiany obrotów poprzez wejściezmiany obrotów poprzez wejściezmiany obrotów poprzez wejściezmiany obrotów poprzez wejście analogowe. analogowe. analogowe. analogowe.    

Dzięki takiej konfiguracji wejścia analogowego, układ ten pozwala równieŜ na realizacje nietypowych aplikacji, np.: odwracanie Dzięki takiej konfiguracji wejścia analogowego, układ ten pozwala równieŜ na realizacje nietypowych aplikacji, np.: odwracanie Dzięki takiej konfiguracji wejścia analogowego, układ ten pozwala równieŜ na realizacje nietypowych aplikacji, np.: odwracanie Dzięki takiej konfiguracji wejścia analogowego, układ ten pozwala równieŜ na realizacje nietypowych aplikacji, np.: odwracanie 

sygnału analogowego 10V sygnału analogowego 10V sygnału analogowego 10V sygnału analogowego 10V –––– 0Hz, 0V  0Hz, 0V  0Hz, 0V  0Hz, 0V –––– 50Hz, wybór zakresu analogowego 2…8 50Hz, wybór zakresu analogowego 2…8 50Hz, wybór zakresu analogowego 2…8 50Hz, wybór zakresu analogowego 2…8V, wybórV, wybórV, wybórV, wybór zakresu częstotliwości 20..50Hz, lub  zakresu częstotliwości 20..50Hz, lub  zakresu częstotliwości 20..50Hz, lub  zakresu częstotliwości 20..50Hz, lub wybór wybór wybór wybór 

zakresu sygnału i zakresu częstotliwości jednocześnie. Połączenie tego z pomocniczym źródłem częstotliwości daje bardzo duŜe zakresu sygnału i zakresu częstotliwości jednocześnie. Połączenie tego z pomocniczym źródłem częstotliwości daje bardzo duŜe zakresu sygnału i zakresu częstotliwości jednocześnie. Połączenie tego z pomocniczym źródłem częstotliwości daje bardzo duŜe zakresu sygnału i zakresu częstotliwości jednocześnie. Połączenie tego z pomocniczym źródłem częstotliwości daje bardzo duŜe 

moŜliwości, comoŜliwości, comoŜliwości, comoŜliwości, co do konfiguracji zadawani do konfiguracji zadawani do konfiguracji zadawani do konfiguracji zadawania częstotliwości i obróbki wejściowych sygnałów a częstotliwości i obróbki wejściowych sygnałów a częstotliwości i obróbki wejściowych sygnałów a częstotliwości i obróbki wejściowych sygnałów analogowych.analogowych.analogowych.analogowych.    

F418F418F418F418    
Strefa martwa napięStrefa martwa napięStrefa martwa napięStrefa martwa napięcia cia cia cia 

kanału AI1 przy 0Hz (V)kanału AI1 przy 0Hz (V)kanału AI1 przy 0Hz (V)kanału AI1 przy 0Hz (V)    

F419F419F419F419    
Strefa martwa napięcia Strefa martwa napięcia Strefa martwa napięcia Strefa martwa napięcia 

kanału AI2 przykanału AI2 przykanału AI2 przykanału AI2 przy 0Hz (V) 0Hz (V) 0Hz (V) 0Hz (V)    

F420F420F420F420    
Strefa martwa napięcia Strefa martwa napięcia Strefa martwa napięcia Strefa martwa napięcia 

kanału AI3 przy 0Hz (V)kanału AI3 przy 0Hz (V)kanału AI3 przy 0Hz (V)kanału AI3 przy 0Hz (V)    

0.000.000.000.00    0~±0.500~±0.500~±0.500~±0.50    

Kod zabezpiecza zatrzymanie układu, Kod zabezpiecza zatrzymanie układu, Kod zabezpiecza zatrzymanie układu, Kod zabezpiecza zatrzymanie układu, 

przy sterowaniu z wejścia analogowego, przy sterowaniu z wejścia analogowego, przy sterowaniu z wejścia analogowego, przy sterowaniu z wejścia analogowego, 

np. dla wartości Fnp. dla wartości Fnp. dla wartości Fnp. dla wartości F418=0, 5V418=0, 5V418=0, 5V418=0, 5V, wejście , wejście , wejście , wejście 

analogowe AI1 nie będzie aktywne do analogowe AI1 nie będzie aktywne do analogowe AI1 nie będzie aktywne do analogowe AI1 nie będzie aktywne do 

tej wartości napięcia.tej wartości napięcia.tej wartości napięcia.tej wartości napięcia.    

F421F421F421F421    Wybór paneluWybór paneluWybór paneluWybór panelu    0000    
0 0 0 0 –––– panel wbudowany panel wbudowany panel wbudowany panel wbudowany    

1111---- panel zdalny panel zdalny panel zdalny panel zdalny    

F422F422F422F422    Wybór potencjometruWybór potencjometruWybór potencjometruWybór potencjometru    0000    

0 0 0 0 –––– potencjomet potencjomet potencjomet potencjometr w r w r w r w 

klawiaturze wbudowanejklawiaturze wbudowanejklawiaturze wbudowanejklawiaturze wbudowanej    

1111---- potencjometr w  potencjometr w  potencjometr w  potencjometr w 

zdalnej klawiaturzezdalnej klawiaturzezdalnej klawiaturzezdalnej klawiaturze    

Funkcje dostępne dla przemienników w Funkcje dostępne dla przemienników w Funkcje dostępne dla przemienników w Funkcje dostępne dla przemienników w 

wykonaniu F2 oraz z potencjometrem wykonaniu F2 oraz z potencjometrem wykonaniu F2 oraz z potencjometrem wykonaniu F2 oraz z potencjometrem 

na klawiaturze.na klawiaturze.na klawiaturze.na klawiaturze.    

Kiedy w kodzie F421 mamy ustawione 0 tKiedy w kodzie F421 mamy ustawione 0 tKiedy w kodzie F421 mamy ustawione 0 tKiedy w kodzie F421 mamy ustawione 0 to panel na przemienniku działa. o panel na przemienniku działa. o panel na przemienniku działa. o panel na przemienniku działa. Kiedy wKiedy wKiedy wKiedy w kodzie F421 mamy ustawione 1 to panel zdalny  kodzie F421 mamy ustawione 1 to panel zdalny  kodzie F421 mamy ustawione 1 to panel zdalny  kodzie F421 mamy ustawione 1 to panel zdalny 

działa, a panel wbudowany na przemienniku jest działa, a panel wbudowany na przemienniku jest działa, a panel wbudowany na przemienniku jest działa, a panel wbudowany na przemienniku jest wyłączonywyłączonywyłączonywyłączony celem osz celem osz celem osz celem oszczędności energii.czędności energii.czędności energii.czędności energii.    

NaleŜy pamiętać Ŝe dla F421 NaleŜy pamiętać Ŝe dla F421 NaleŜy pamiętać Ŝe dla F421 NaleŜy pamiętać Ŝe dla F421 –––– 1 nie będzie moŜliwości ustawienia w kodzie F422  1 nie będzie moŜliwości ustawienia w kodzie F422  1 nie będzie moŜliwości ustawienia w kodzie F422  1 nie będzie moŜliwości ustawienia w kodzie F422 –––– 0 poniewaŜ klawiatura wbudowana jest  0 poniewaŜ klawiatura wbudowana jest  0 poniewaŜ klawiatura wbudowana jest  0 poniewaŜ klawiatura wbudowana jest 

wyłączona.wyłączona.wyłączona.wyłączona.    

Kodów F421 i F422 nie obejmuje przywracanie nastaw fabrycznych.Kodów F421 i F422 nie obejmuje przywracanie nastaw fabrycznych.Kodów F421 i F422 nie obejmuje przywracanie nastaw fabrycznych.Kodów F421 i F422 nie obejmuje przywracanie nastaw fabrycznych.    

Zdalny panel w tej wersji wykonania musi byćZdalny panel w tej wersji wykonania musi byćZdalny panel w tej wersji wykonania musi byćZdalny panel w tej wersji wykonania musi być połączony z przemiennikiem 8 Ŝyłowym przewodem telefonicznym. połączony z przemiennikiem 8 Ŝyłowym przewodem telefonicznym. połączony z przemiennikiem 8 Ŝyłowym przewodem telefonicznym. połączony z przemiennikiem 8 Ŝyłowym przewodem telefonicznym.    

F423F423F423F423    
Wybór zakresu Wybór zakresu Wybór zakresu Wybór zakresu 

wyjściowego AO1 (Vwyjściowego AO1 (Vwyjściowego AO1 (Vwyjściowego AO1 (V lub  lub  lub  lub 

mAmAmAmA))))    

1111    

0  0  0  0  ––––  0~5  0~5  0~5  0~5    

1 1 1 1 –––– 0~10 0~10 0~10 0~10 lub 0~20mA lub 0~20mA lub 0~20mA lub 0~20mA    

2 2 2 2 –––– 4~20mA 4~20mA 4~20mA 4~20mA    

    

F424F424F424F424    

Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

najniŜszemu napięciu najniŜszemu napięciu najniŜszemu napięciu najniŜszemu napięciu 

wyjścia AO1 (Hz)wyjścia AO1 (Hz)wyjścia AO1 (Hz)wyjścia AO1 (Hz)    

0.050.050.050.05    0.0~F4250.0~F4250.0~F4250.0~F425    

    

F425F425F425F425    

CzęstotliCzęstotliCzęstotliCzęstotliwość wość wość wość 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

najwyŜszemu napięciu najwyŜszemu napięciu najwyŜszemu napięciu najwyŜszemu napięciu 

wyjścia AO1 (Hz)wyjścia AO1 (Hz)wyjścia AO1 (Hz)wyjścia AO1 (Hz)    

50.0050.0050.0050.00    F424~F111F424~F111F424~F111F424~F111    

    

F426F426F426F426    
Zamknięcie wyjścia AO1 Zamknięcie wyjścia AO1 Zamknięcie wyjścia AO1 Zamknięcie wyjścia AO1 

(%)(%)(%)(%)    
100100100100    0~1200~1200~1200~120    Zabezpieczenia wyjścia analogowegoZabezpieczenia wyjścia analogowegoZabezpieczenia wyjścia analogowegoZabezpieczenia wyjścia analogowego    

W kodzie F423 dokonujemy wyboru rodzaju i zakresu wyjścia analogowego. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŜeli wybieW kodzie F423 dokonujemy wyboru rodzaju i zakresu wyjścia analogowego. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŜeli wybieW kodzie F423 dokonujemy wyboru rodzaju i zakresu wyjścia analogowego. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŜeli wybieW kodzie F423 dokonujemy wyboru rodzaju i zakresu wyjścia analogowego. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŜeli wybieramy zakres prądowy to ramy zakres prądowy to ramy zakres prądowy to ramy zakres prądowy to 

naleŜy na płycie sterującej Control PCB ustawić mikroprzełącznik J5 naleŜy na płycie sterującej Control PCB ustawić mikroprzełącznik J5 naleŜy na płycie sterującej Control PCB ustawić mikroprzełącznik J5 naleŜy na płycie sterującej Control PCB ustawić mikroprzełącznik J5 na pozycje „na pozycje „na pozycje „na pozycje „I”. I”. I”. I”. Funkcja ta nie jest dostępna w Funkcja ta nie jest dostępna w Funkcja ta nie jest dostępna w Funkcja ta nie jest dostępna w przemiennikach doprzemiennikach doprzemiennikach doprzemiennikach do    

15kW. 15kW. 15kW. 15kW.     
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Zakres działania wyjścia analogowego względem Zakres działania wyjścia analogowego względem Zakres działania wyjścia analogowego względem Zakres działania wyjścia analogowego względem częstotliwości jestczęstotliwości jestczęstotliwości jestczęstotliwości jest definiowany w kodach F424 i definiowany w kodach F424 i definiowany w kodach F424 i definiowany w kodach F424 i F425, np. F423  F425, np. F423  F425, np. F423  F425, np. F423 –––– 0, F424  0, F424  0, F424  0, F424 –––– 10Hz,  10Hz,  10Hz,  10Hz, 

F425 F425 F425 F425 –––– 120Hz, znaczy to Ŝe częstotliwości 10Hz będzie odpowiadać sygnał napięciowy 0V, a 120Hz sygnał 5V. 120Hz, znaczy to Ŝe częstotliwości 10Hz będzie odpowiadać sygnał napięciowy 0V, a 120Hz sygnał 5V. 120Hz, znaczy to Ŝe częstotliwości 10Hz będzie odpowiadać sygnał napięciowy 0V, a 120Hz sygnał 5V. 120Hz, znaczy to Ŝe częstotliwości 10Hz będzie odpowiadać sygnał napięciowy 0V, a 120Hz sygnał 5V.    

F427F427F427F427    
Wybór zakresu Wybór zakresu Wybór zakresu Wybór zakresu 

wyjściowego AO2 (mA)wyjściowego AO2 (mA)wyjściowego AO2 (mA)wyjściowego AO2 (mA)    
0000    

0 0 0 0 –––– 0~20 0~20 0~20 0~20    

1 1 1 1 –––– 4~20 4~20 4~20 4~20    
    

F428F428F428F428    
NajniŜsza częstotliwość NajniŜsza częstotliwość NajniŜsza częstotliwość NajniŜsza częstotliwość 

odpowiadająca AO2 (Hz)odpowiadająca AO2 (Hz)odpowiadająca AO2 (Hz)odpowiadająca AO2 (Hz)    
0000.05.05.05.05    0.0~F4290.0~F4290.0~F4290.0~F429    

    

F429F429F429F429    
NajwyŜsza częstotliwość NajwyŜsza częstotliwość NajwyŜsza częstotliwość NajwyŜsza częstotliwość 

odpowiadająca AO2 (Hz)odpowiadająca AO2 (Hz)odpowiadająca AO2 (Hz)odpowiadająca AO2 (Hz)    
50.0050.0050.0050.00    F428~F111F428~F111F428~F111F428~F111    

    

F430F430F430F430    
Zamknięcie wyjścia AO2 Zamknięcie wyjścia AO2 Zamknięcie wyjścia AO2 Zamknięcie wyjścia AO2 

(%)(%)(%)(%)    
100100100100    0~1200~1200~1200~120    Zabezpieczenia wyjścia analogowegoZabezpieczenia wyjścia analogowegoZabezpieczenia wyjścia analogowegoZabezpieczenia wyjścia analogowego    

F431F431F431F431    
Wybór parametru, który Wybór parametru, który Wybór parametru, który Wybór parametru, który 

ma odwzorowywać ma odwzorowywać ma odwzorowywać ma odwzorowywać 

sygnał analogowy AO1sygnał analogowy AO1sygnał analogowy AO1sygnał analogowy AO1    

0000    

    

F432F432F432F432    
Wybór parametru, który Wybór parametru, który Wybór parametru, który Wybór parametru, który 

ma odwzorowywać ma odwzorowywać ma odwzorowywać ma odwzorowywać 

sygnał analogowy AO2sygnał analogowy AO2sygnał analogowy AO2sygnał analogowy AO2    

1111    

0 0 0 0 ––––częstotliwość pracyczęstotliwość pracyczęstotliwość pracyczęstotliwość pracy    

1 1 1 1 –––– prąd wyjściowy prąd wyjściowy prąd wyjściowy prąd wyjściowy    

2 2 2 2 –––– napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe    

3~5 3~5 3~5 3~5 ---- zastrzeŜone zastrzeŜone zastrzeŜone zastrzeŜone        

---- dla wybranego w kodzie F431 lub 4 dla wybranego w kodzie F431 lub 4 dla wybranego w kodzie F431 lub 4 dla wybranego w kodzie F431 lub 432 prą32 prą32 prą32 prądu wyjściowegodu wyjściowegodu wyjściowegodu wyjściowego     sygnał analogowy będzie od sygnał analogowy będzie od sygnał analogowy będzie od sygnał analogowy będzie odwzorowywał w zakresie 0…200% prąwzorowywał w zakresie 0…200% prąwzorowywał w zakresie 0…200% prąwzorowywał w zakresie 0…200% prądu du du du 

znamionowznamionowznamionowznamionowego przemiennikaego przemiennikaego przemiennikaego przemiennika    

---- dla wybranego w kodzie F431 lub 432  dla wybranego w kodzie F431 lub 432  dla wybranego w kodzie F431 lub 432  dla wybranego w kodzie F431 lub 432 napięcianapięcianapięcianapięcia wyjściowego sygnał analogowy będzie odwzorowywał w zakresie 0…100%  wyjściowego sygnał analogowy będzie odwzorowywał w zakresie 0…100%  wyjściowego sygnał analogowy będzie odwzorowywał w zakresie 0…100%  wyjściowego sygnał analogowy będzie odwzorowywał w zakresie 0…100% napięcienapięcienapięcienapięcie    

znamionowe zasilania przemiennika (230V lub 400V)znamionowe zasilania przemiennika (230V lub 400V)znamionowe zasilania przemiennika (230V lub 400V)znamionowe zasilania przemiennika (230V lub 400V)    

---- dla wy dla wy dla wy dla wybranej w kodzie F431 lub 432 czębranej w kodzie F431 lub 432 czębranej w kodzie F431 lub 432 czębranej w kodzie F431 lub 432 częstotliwości wyjściowej sygstotliwości wyjściowej sygstotliwości wyjściowej sygstotliwości wyjściowej sygnał analogowy będzie odnał analogowy będzie odnał analogowy będzie odnał analogowy będzie odwzorowywał w zakresie 0…F111 wzorowywał w zakresie 0…F111 wzorowywał w zakresie 0…F111 wzorowywał w zakresie 0…F111 

częczęczęczęstotliwość wyjściowąstotliwość wyjściowąstotliwość wyjściowąstotliwość wyjściową    

F433F433F433F433    

Wyznaczenie stałej Wyznaczenie stałej Wyznaczenie stałej Wyznaczenie stałej 

podziałki dla podziałki dla podziałki dla podziałki dla 

woltomierza woltomierza woltomierza woltomierza 

zewnętrznego.zewnętrznego.zewnętrznego.zewnętrznego.    

2.002.002.002.00    

    

F434F434F434F434    

Wyznaczenie stałej Wyznaczenie stałej Wyznaczenie stałej Wyznaczenie stałej 

podziałki dla podziałki dla podziałki dla podziałki dla 

amperomierza amperomierza amperomierza amperomierza 

zewnętrznegozewnętrznegozewnętrznegozewnętrznego    

2.002.002.002.00    

0.01~5.00 razy prąd 0.01~5.00 razy prąd 0.01~5.00 razy prąd 0.01~5.00 razy prąd 

znamionowyznamionowyznamionowyznamionowy        

Wyznaczenie stałej podziałki dla miernika zewnętrznego odbywa się poprzez 

podzielenie zakresu pomiarowego miernika przez wartość znamionową 

przemiennika. 

Przykładowy zakres miernika zewnętrznego to 20A, a zakres prądowy falownika to 

8A. Aby wyznaczyć stałą podziałki, którą wpiszemy w kodzie F433=20/8=2,5 

Wartość ta pozwoli na wysterowanie wyjścia analogowego w taki sposób, aby na 

mierniku moŜna było odczytać bezpośrednio rzeczywistą wartość bez potrzeby 

skalowania miernika. 

Działanie tej aplikacji jest tylko moŜliwe dla F431 – 1 wówczas stałą wyznaczamy w 

F433, lub/i F432 – 1 wówczas stałą wyznaczamy w F434. 

F437F437F437F437    
Filtr wejścia Filtr wejścia Filtr wejścia Filtr wejścia 

analogowegoanalogowegoanalogowegoanalogowego    
10101010    1~1001~1001~1001~100    

Im większa Im większa Im większa Im większa wartość koduwartość koduwartość koduwartość kodu tym  tym  tym  tym 

stabilniejsza wartość odczytu wejścia stabilniejsza wartość odczytu wejścia stabilniejsza wartość odczytu wejścia stabilniejsza wartość odczytu wejścia 

analogowego, ale wydłuŜa się czas analogowego, ale wydłuŜa się czas analogowego, ale wydłuŜa się czas analogowego, ale wydłuŜa się czas 

reakcji układu (zreakcji układu (zreakcji układu (zreakcji układu (zmian prędkości) na mian prędkości) na mian prędkości) na mian prędkości) na 

zmiany wejścia zmiany wejścia zmiany wejścia zmiany wejścia analogowego, dlategoanalogowego, dlategoanalogowego, dlategoanalogowego, dlatego    

układ naleŜy dostosować do warunków układ naleŜy dostosować do warunków układ naleŜy dostosować do warunków układ naleŜy dostosować do warunków 

obiektowych.obiektowych.obiektowych.obiektowych.    
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9.3.2 Wejście/wyjście licznikowe 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F440F440F440F440    
MMMMinimalna częstotliwość inimalna częstotliwość inimalna częstotliwość inimalna częstotliwość 

impulsów weimpulsów weimpulsów weimpulsów wejściowychjściowychjściowychjściowych    

FI FI FI FI (kHz)(kHz)(kHz)(kHz)    

0.000.000.000.00    0.00~F4420.00~F4420.00~F4420.00~F442    

F441F441F441F441    

Wartość Wartość Wartość Wartość częstotliwości częstotliwości częstotliwości częstotliwości 

wyjściowejwyjściowejwyjściowejwyjściowej    

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

minimalnej minimalnej minimalnej minimalnej wartości FIwartości FIwartości FIwartości FI    

1.001.001.001.00    0.00~2,000.00~2,000.00~2,000.00~2,00    

F442F442F442F442    
MaMaMaMaksymalna ksymalna ksymalna ksymalna 

częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość impulsów impulsów impulsów impulsów 

wejściowychwejściowychwejściowychwejściowych FI FI FI FI (kHz) (kHz) (kHz) (kHz)    

10.0010.0010.0010.00    F440~50.00F440~50.00F440~50.00F440~50.00    

F443F443F443F443    

Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości Wartość częstotliwości 

wyjściowej wyjściowej wyjściowej wyjściowej 

odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca odpowiadająca 

maksymalnej wartości FImaksymalnej wartości FImaksymalnej wartości FImaksymalnej wartości FI    

2.002.002.002.00    Max. (1.00, F441)~2.00Max. (1.00, F441)~2.00Max. (1.00, F441)~2.00Max. (1.00, F441)~2.00    

FI FI FI FI –––– częstotliwość  częstotliwość  częstotliwość  częstotliwość impulsów wejściowych impulsów wejściowych impulsów wejściowych impulsów wejściowych 

((((zadawanizadawanizadawanizadawanie impulsowe)e impulsowe)e impulsowe)e impulsowe)    

F445F445F445F445    
StałaStałaStałaStała filtrowania filtrowania filtrowania filtrowania    

impulsów wejściowychimpulsów wejściowychimpulsów wejściowychimpulsów wejściowych    
0000    0~1000~1000~1000~100    

Odpowiada za filtrowanie stałą czasową Odpowiada za filtrowanie stałą czasową Odpowiada za filtrowanie stałą czasową Odpowiada za filtrowanie stałą czasową 

impulsu wejściowego FIimpulsu wejściowego FIimpulsu wejściowego FIimpulsu wejściowego FI    

F446F446F446F446    
Nastawa martwej Nastawa martwej Nastawa martwej Nastawa martwej strefystrefystrefystrefy    

częstotliwości impulsów częstotliwości impulsów częstotliwości impulsów częstotliwości impulsów 

wejściowychwejściowychwejściowychwejściowych (k (k (k (kHzHzHzHz))))    

0.000.000.000.00    ± 0~F4420~F4420~F4420~F442        

Nastawy parametrów zadawania częstotliwości przez wejście impulsowe odbywa się na 

podobnych zasadach jak w przypadku wejścia analogowego. Tutaj określamy minimalną i 

maksymalną częstotliwość impulsów wejściowych (kody F440 i F442), a w kodach F441 i 

F443 określamy wartości częstotliwości wyjściowej. Kody częstotliwości (F441, F443…) są 

tutaj podane procentowo tzn 2=+100%, 1=0%, 0=-100%. 
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A= (F441-1)* F111 
B= (F443-1)* F111 
C= F440 
D= F442 
(E-D)/2=F446 
 

A – częstotliwość wyjściowa przy minimalnej wartości impulsów wejściowych 

B - częstotliwość wyjściowa przy maksymalnej wartości impulsów wejściowych 

C – wartość minimalna impulsów wejściowych 

D – wartość maksymalna impulsów wejściowych 

 

Gdy F440=0 i F442=10 oraz F441=0 i F443=2 oraz maksymalna częstotliwość 

wyjściowa zdefiniowana w kodzie F111=50 (Hz) wtedy częstotliwość impulsów 

wejściowych FI w zakresie 0~10 odpowiada częstotliwości wyjściowej w zakresie -

50Hz ~ +50Hz, odpowiednio dla: 

0k=-50Hz; 5k= 0Hz i 10k= 50 Hz. 

Gdy F440=0 i F442=10 oraz F441=0 i F443=2 oraz maksymalna częstotliwość 

wyjściowa zdefiniowana w kodzie F111=50 (Hz) wtedy częstotliwość impulsów 

wejściowych FI w zakresie 0~10 odpowiada częstotliwości wyjściowej w zakresie -

50Hz ~ 50Hz, oraz gdy F446=0.5, wtedy częstotliwość wyjściową 0Hz uzyskuje się 

w zakresie częstotliwości wejściowej FI od 4.5 do 5.5 

F449F449F449F449    
Maksymalna Maksymalna Maksymalna Maksymalna 

częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość impulsów impulsów impulsów impulsów 

wyjwyjwyjwyjściowychściowychściowychściowych FO FO FO FO (kHz) (kHz) (kHz) (kHz)    

10.0010.0010.0010.00    0.00~50.000.00~50.000.00~50.000.00~50.00        

F450F450F450F450    

WspółczWspółczWspółczWspółczynnik zera ynnik zera ynnik zera ynnik zera 

pełzającego pełzającego pełzającego pełzającego 

częstotliwości impulsówczęstotliwości impulsówczęstotliwości impulsówczęstotliwości impulsów    

wyjściowychwyjściowychwyjściowychwyjściowych FO FO FO FO (%) (%) (%) (%)    

0.00.00.00.0    0.00~100.00.00~100.00.00~100.00.00~100.0    

Wartość współczynnika ustawiona na Wartość współczynnika ustawiona na Wartość współczynnika ustawiona na Wartość współczynnika ustawiona na 

100 (%) odpowiada maksymalnej 100 (%) odpowiada maksymalnej 100 (%) odpowiada maksymalnej 100 (%) odpowiada maksymalnej 

częstotliwości wyjściowej FO określonej częstotliwości wyjściowej FO określonej częstotliwości wyjściowej FO określonej częstotliwości wyjściowej FO określonej 

w kodzie F449w kodzie F449w kodzie F449w kodzie F449    

F451F451F451F451    
Przyrost częstotliwości Przyrost częstotliwości Przyrost częstotliwości Przyrost częstotliwości 

impulsów wyjściowychimpulsów wyjściowychimpulsów wyjściowychimpulsów wyjściowych    

FOFOFOFO    

1.1.1.1.00000000    0.00~10.000.00~10.000.00~10.000.00~10.00    
Parametr umoŜliwia kompensację Parametr umoŜliwia kompensację Parametr umoŜliwia kompensację Parametr umoŜliwia kompensację 

odchylenia impulsu.odchylenia impulsu.odchylenia impulsu.odchylenia impulsu.    

F453F453F453F453    
Wybór parametru, który Wybór parametru, który Wybór parametru, który Wybór parametru, który 

ma odwzorować sygnał ma odwzorować sygnał ma odwzorować sygnał ma odwzorować sygnał 

licznikalicznikalicznikalicznika    

0000    

0 0 0 0 –––– częstotliwość pracy częstotliwość pracy częstotliwość pracy częstotliwość pracy    

1 1 1 1 –––– prąd wyjściowy prąd wyjściowy prąd wyjściowy prąd wyjściowy    

2 2 2 2 –––– napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe    

    

JeŜeli wyjście cyfrowe DO1 deklaruje F303 jako szybkie wyjścieJeŜeli wyjście cyfrowe DO1 deklaruje F303 jako szybkie wyjścieJeŜeli wyjście cyfrowe DO1 deklaruje F303 jako szybkie wyjścieJeŜeli wyjście cyfrowe DO1 deklaruje F303 jako szybkie wyjście impulsowe. Maksymalną częstotliwość tego wyjścia deklarujemy w  impulsowe. Maksymalną częstotliwość tego wyjścia deklarujemy w  impulsowe. Maksymalną częstotliwość tego wyjścia deklarujemy w  impulsowe. Maksymalną częstotliwość tego wyjścia deklarujemy w 

kodzie F449.kodzie F449.kodzie F449.kodzie F449. JeŜeli symb JeŜeli symb JeŜeli symb JeŜeli symbolem „b” oznaczymy współczynnik olem „b” oznaczymy współczynnik olem „b” oznaczymy współczynnik olem „b” oznaczymy współczynnik pełzającego zera, pełzającego zera, pełzającego zera, pełzającego zera, symbolem symbolem symbolem symbolem „k„k„k„k” ” ” ” przyrost częstotliwościprzyrost częstotliwościprzyrost częstotliwościprzyrost częstotliwości wyjściowej,  wyjściowej,  wyjściowej,  wyjściowej, 

symbolem „Y” rzeczywistą częstotliwość wyjściowąsymbolem „Y” rzeczywistą częstotliwość wyjściowąsymbolem „Y” rzeczywistą częstotliwość wyjściowąsymbolem „Y” rzeczywistą częstotliwość wyjściową, symbol „, symbol „, symbol „, symbol „XXXX” stan” stan” stan” standarddarddarddardową częstotliwość wyjściową to zaleŜności te moŜna wyrazić ową częstotliwość wyjściową to zaleŜności te moŜna wyrazić ową częstotliwość wyjściową to zaleŜności te moŜna wyrazić ową częstotliwość wyjściową to zaleŜności te moŜna wyrazić 

następującym wzorem: Y=k*X+bnastępującym wzorem: Y=k*X+bnastępującym wzorem: Y=k*X+bnastępującym wzorem: Y=k*X+b    

---- standardowa częstotliwość  standardowa częstotliwość  standardowa częstotliwość  standardowa częstotliwość impulsowania impulsowania impulsowania impulsowania oznacza wartość z zakresu oznacza wartość z zakresu oznacza wartość z zakresu oznacza wartość z zakresu min/min/min/min/max impulsowania, (czylimax impulsowania, (czylimax impulsowania, (czylimax impulsowania, (czyli od 0 do F449 od 0 do F449 od 0 do F449 od 0 do F449).).).).    

---- wartość 100% pełzającego zera odpowiada maksymalnej czę wartość 100% pełzającego zera odpowiada maksymalnej czę wartość 100% pełzającego zera odpowiada maksymalnej czę wartość 100% pełzającego zera odpowiada maksymalnej częstotliwości impulsowania określanej w kodzie F449stotliwości impulsowania określanej w kodzie F449stotliwości impulsowania określanej w kodzie F449stotliwości impulsowania określanej w kodzie F449    

---- p p p przyrost częstotliwości wyjściowej ustawiamy w kodzie F451 i słuŜy on do korekcji odchylenia częstotliwości impulsowaniarzyrost częstotliwości wyjściowej ustawiamy w kodzie F451 i słuŜy on do korekcji odchylenia częstotliwości impulsowaniarzyrost częstotliwości wyjściowej ustawiamy w kodzie F451 i słuŜy on do korekcji odchylenia częstotliwości impulsowaniarzyrost częstotliwości wyjściowej ustawiamy w kodzie F451 i słuŜy on do korekcji odchylenia częstotliwości impulsowania    

---- wyjście impulsowe moŜe odwzorowywać następujące wartości: częstotliwość  wyjście impulsowe moŜe odwzorowywać następujące wartości: częstotliwość  wyjście impulsowe moŜe odwzorowywać następujące wartości: częstotliwość  wyjście impulsowe moŜe odwzorowywać następujące wartości: częstotliwość wyjściowąwyjściowąwyjściowąwyjściową z przemiennika, prąd wyjściowy i napię z przemiennika, prąd wyjściowy i napię z przemiennika, prąd wyjściowy i napię z przemiennika, prąd wyjściowy i napięcie cie cie cie 

wyjściowe. wyjściowe. wyjściowe. wyjściowe. DeklarujemyDeklarujemyDeklarujemyDeklarujemy to w  to w  to w  to w kodziekodziekodziekodzie F453 F453 F453 F453    

Dla odwzorowania prądu zakres częstotliwości impulsowania obejmuje 2xprąd znamionowyDla odwzorowania prądu zakres częstotliwości impulsowania obejmuje 2xprąd znamionowyDla odwzorowania prądu zakres częstotliwości impulsowania obejmuje 2xprąd znamionowyDla odwzorowania prądu zakres częstotliwości impulsowania obejmuje 2xprąd znamionowy....    

Dla odwzorowania częstotliwości wyjściowej zakres impulsowania obejmuje zakres od 0Hz dDla odwzorowania częstotliwości wyjściowej zakres impulsowania obejmuje zakres od 0Hz dDla odwzorowania częstotliwości wyjściowej zakres impulsowania obejmuje zakres od 0Hz dDla odwzorowania częstotliwości wyjściowej zakres impulsowania obejmuje zakres od 0Hz do F111.o F111.o F111.o F111.    

Dla odwzorowania Dla odwzorowania Dla odwzorowania Dla odwzorowania napięcia wyjściowegonapięcia wyjściowegonapięcia wyjściowegonapięcia wyjściowego częstotliwość impulsowania obejmuje zakres od 0V do  częstotliwość impulsowania obejmuje zakres od 0V do  częstotliwość impulsowania obejmuje zakres od 0V do  częstotliwość impulsowania obejmuje zakres od 0V do napięcianapięcianapięcianapięcia znamionowego. znamionowego. znamionowego. znamionowego.    
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9.3.3 Charakterystyki wejść analogowych 

 

F460F460F460F460    
Tryb wejścia Tryb wejścia Tryb wejścia Tryb wejścia 

analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1    
0000    

0 0 0 0 –––– sterowanie liniowe sterowanie liniowe sterowanie liniowe sterowanie liniowe    

1 1 1 1 –––– sterowanie własne sterowanie własne sterowanie własne sterowanie własne    

F461F461F461F461    
Tryb wejścia Tryb wejścia Tryb wejścia Tryb wejścia 

analogowego AI2analogowego AI2analogowego AI2analogowego AI2    
0000    

0 0 0 0 –––– sterowani sterowani sterowani sterowanie liniowee liniowee liniowee liniowe    

1 1 1 1 –––– sterowanie własne sterowanie własne sterowanie własne sterowanie własne    

Tryb sterTryb sterTryb sterTryb sterowania liniowy oznacza owania liniowy oznacza owania liniowy oznacza owania liniowy oznacza 

proporcjonalne zmiany prędkości w proporcjonalne zmiany prędkości w proporcjonalne zmiany prędkości w proporcjonalne zmiany prędkości w 

stosunku do wejściowego sygnału stosunku do wejściowego sygnału stosunku do wejściowego sygnału stosunku do wejściowego sygnału 

analogowego.analogowego.analogowego.analogowego.    

W trybie własnym W trybie własnym W trybie własnym W trybie własnym definiujemy, jakadefiniujemy, jakadefiniujemy, jakadefiniujemy, jaka    

prędkość będzie odpowiadała sygnałowi prędkość będzie odpowiadała sygnałowi prędkość będzie odpowiadała sygnałowi prędkość będzie odpowiadała sygnałowi 

analogowemu w danych punktach.analogowemu w danych punktach.analogowemu w danych punktach.analogowemu w danych punktach.    

F462F462F462F462    
Punkt A1 sygnału Punkt A1 sygnału Punkt A1 sygnału Punkt A1 sygnału 

analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1    
2222    F400~464F400~464F400~464F400~464    Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2    

F463F463F463F463    

Punkt Punkt Punkt Punkt AAAA1 częstotliwości 1 częstotliwości 1 częstotliwości 1 częstotliwości 

odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej 

sygnałowi analogowemusygnałowi analogowemusygnałowi analogowemusygnałowi analogowemu    

AI1AI1AI1AI1    

1,1,1,1,2222    F401F401F401F401~46~46~46~465555        

F464F464F464F464    
Punkt A2 sygnału Punkt A2 sygnału Punkt A2 sygnału Punkt A2 sygnału 

analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1    
5555    F462~466F462~466F462~466F462~466    Wartości Wartości Wartości Wartości podane w V lub mA/2podane w V lub mA/2podane w V lub mA/2podane w V lub mA/2    

F465F465F465F465    

Punkt Punkt Punkt Punkt AAAA2 częstotliwości 2 częstotliwości 2 częstotliwości 2 częstotliwości 

odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej 

sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu 

AI1AI1AI1AI1    

1,1,1,1,5555    F463~467F463~467F463~467F463~467        

F466F466F466F466    
Punkt APunkt APunkt APunkt A3333 sygnału  sygnału  sygnału  sygnału 

analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1analogowego AI1    
8888    F4F4F4F464646464~4~4~4~402020202    Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2    

F46F46F46F467777    

Punkt Punkt Punkt Punkt A3A3A3A3 częstotliwości  częstotliwości  częstotliwości  częstotliwości 

odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej 

sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu 

AI1AI1AI1AI1    

1111,8,8,8,8    F4F4F4F465656565~4~4~4~403030303        

F468F468F468F468    
Punkt B1 sygnału Punkt B1 sygnału Punkt B1 sygnału Punkt B1 sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI2222        
2222    F406~470F406~470F406~470F406~470    Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2    

F469F469F469F469    

Punkt B1 częstotliwości Punkt B1 częstotliwości Punkt B1 częstotliwości Punkt B1 częstotliwości 

odpowiadodpowiadodpowiadodpowiadającej ającej ającej ającej 

sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu 

AI2AI2AI2AI2    

1,1,1,1,2222    F407F407F407F407~4~4~4~471717171        

F4F4F4F470707070    
Punkt BPunkt BPunkt BPunkt B2 sygnału 2 sygnału 2 sygnału 2 sygnału 

analogowego AIanalogowego AIanalogowego AIanalogowego AI2222    
5555    F468F468F468F468~4~4~4~472727272    Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2    

F4F4F4F471717171    

Punkt BPunkt BPunkt BPunkt B2 częstotliwości 2 częstotliwości 2 częstotliwości 2 częstotliwości 

odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej 

sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu 

AI2AI2AI2AI2    

1,1,1,1,5555    F469F469F469F469~4~4~4~473737373        

F4F4F4F472727272    
Punkt B3 sygnału Punkt B3 sygnału Punkt B3 sygnału Punkt B3 sygnału 

analogowego AI2analogowego AI2analogowego AI2analogowego AI2    
8888    F470F470F470F470~4~4~4~412121212    Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2Wartości podane w V lub mA/2    

F4F4F4F473737373    

Punkt BPunkt BPunkt BPunkt B3 częstotliwości 3 częstotliwości 3 częstotliwości 3 częstotliwości 

odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej odpowiadającej 

sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu sygnałowi analogowemu 

AIAIAIAI2222    

1,81,81,81,8    F471F471F471F471~4~4~4~413131313        

Dla sterowania liniowego wejściem analogowym ustawiamy kody z zakresu F400 do 

F429. Kiedy wybieramy sterowanie własne wejściem analogowym musimy 

zdefiniować trzy punkty A1(B1), A2(B2), A3(B3), w których określamy wartości 

sygnałów analogowych i odpowiadające im częstotliwości. Punkty łączą 

charakterystyki liniowe zaleŜności częstotliwości od sygnału analogowego, dlatego 

tryb ten nazywa się teŜ łączonym. Na wykresie poniŜej przedstawiono istotę 

sterowania: 
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Przykład: 

Kiedy mamy F460=1 (sterowanie własne), F462=2V (sygnał analogowy), F463=1,4 

(wartość czestotliwości odpowiadająca sygnałowi analogowemu), F111=50 

(maksymalna częstotliwość), F203=1(sterowanie prędkością poprzez wejście AI1), 

F207=0 (częstotliwość podstawowa) wtedy punkt A1 odpowiada częstotliwości 

(F463-1)*F111=20Hz, co oznacza Ŝe 2V odpowiada 20Hz. Podobnie postępujemy 

dla pozostałych punktów i drugiego wejścia analogowego AI2. 

 

9.4 Wielostopniowa kontrola prędkości 
 

W przypadku wyboru wielostopniowej kontroli prędkości, naleŜy ustawić kod 

F203=4. Następnie uŜytkownik w kodzie F500 wybiera tryb kontroli prędkości 

wielostopniowej spośród „prędkości 3-stopniowej”, „prędkości 15-stopniowej” lub 

„max 8-stopniowej kontroli prędkości cyklu automatycznego”. Ilość stopni trybu 

automatycznego jest wybierana w kodzie F501 i mieści się w zakresie od 2 do 8.  

W poszczególnych stopniach definiuje się parametry pracy napędu, dzięki czemu 

moŜemy stworzyć program dla pracy cyklicznej pomijając jednostkę nadrzędną (np. 

sterownik PLC). 

Podczas trwania procesu lotnego startu funkcja wielostopniowej kontroli prędkości 

nie jest aktywna. Po zakończeniu procesu lotnego startu przetwornica zacznie 

działać zgodnie z ustawionymi parametrami pracy. 
 

Tabela wyboru trybu prędkości wielostopniowej 

Wartość funkcji 

F203 F500 
Tryb pracy Opis 

4 0 
3-stopniowa 

kontrola prędkości 

Priorytet kolejności to prędkość 1 

stopnia, 2 i 3. MoŜe być łączony z 

analogową kontrolą prędkości. Jeśli 

F207=4, priorytet 3-stopniowej kontroli 

prędkości jest wyŜszy, niŜ sterowania 

analogowego. 

     100% 

           A1         A2           A3        F402       F400 

AI1 

Częstotliwość 

Zależność częstotliwości od wartości sygnału 
analogowego 
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Wartość funkcji 

F203 F500 
Tryb pracy Opis 

4 1 
15-stopniowa 

kontrola prędkości 

MoŜe być łączony z analogową kontrolą 

prędkości. Jeśli F207=4, priorytet 15-

stopniowej kontroli prędkości jest 

wyŜszy, niŜ sterowania analogowego. 

4 2 

Max. 8-stopniowa 

prędkość cyklu 

automatycznego 

Ustawianie ręczne częstotliwości pracy 

nie jest moŜliwe. 2-stopniowa prędkość 

cyklu automatycznego, 3-stopniowa 

prędkość cyklu…8-stopniowa prędkość 

cyklu automatycznego mogą być 

wybierane poprzez ustawianie 

parametrów pracy automatycznej. 

Uwaga!  

Aby aplikacja działała poprawnie kod 

F208=0! 

 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F500F500F500F500    
Wybór wielostopniowej Wybór wielostopniowej Wybór wielostopniowej Wybór wielostopniowej 

kontroli prędkościkontroli prędkościkontroli prędkościkontroli prędkości    
1111    

0 0 0 0 –––– prędkość 3 prędkość 3 prędkość 3 prędkość 3----stopniowastopniowastopniowastopniowa    

1 1 1 1 –––– 15 15 15 15----stopniowastopniowastopniowastopniowa    

2 2 2 2 –––– max 8 max 8 max 8 max 8----stopniowa stopniowa stopniowa stopniowa 

kontrola prędkość cyklu kontrola prędkość cyklu kontrola prędkość cyklu kontrola prędkość cyklu 

automatycznegoautomatycznegoautomatycznegoautomatycznego    

Zobacz tabelę wyboru trybu prędkości Zobacz tabelę wyboru trybu prędkości Zobacz tabelę wyboru trybu prędkości Zobacz tabelę wyboru trybu prędkości 

wielostopniowej.wielostopniowej.wielostopniowej.wielostopniowej.    

Uwaga: dla pracy automatycznej Uwaga: dla pracy automatycznej Uwaga: dla pracy automatycznej Uwaga: dla pracy automatycznej 

F208=0F208=0F208=0F208=0    

F501F501F501F501    
Wybór ilości stopni w Wybór ilości stopni w Wybór ilości stopni w Wybór ilości stopni w 

kontroli prędkości cyklu kontroli prędkości cyklu kontroli prędkości cyklu kontroli prędkości cyklu 

automatycznegoautomatycznegoautomatycznegoautomatycznego    

7777    2~82~82~82~8    

    

F502F502F502F502    

Ilość cykli, które wykona Ilość cykli, które wykona Ilość cykli, które wykona Ilość cykli, które wykona 

falownik w falownik w falownik w falownik w 

automatautomatautomatautomatycznej kontroli ycznej kontroli ycznej kontroli ycznej kontroli 

prędkościprędkościprędkościprędkości    

0000    0~99990~99990~99990~9999    

Gdy F502=0 falownik będzie wykonywał Gdy F502=0 falownik będzie wykonywał Gdy F502=0 falownik będzie wykonywał Gdy F502=0 falownik będzie wykonywał 

nieskończoną liczę cykli, które będzie nieskończoną liczę cykli, które będzie nieskończoną liczę cykli, które będzie nieskończoną liczę cykli, które będzie 

moŜna zatrzymać sygnałem STOPmoŜna zatrzymać sygnałem STOPmoŜna zatrzymać sygnałem STOPmoŜna zatrzymać sygnałem STOP    

Jeśli F502>0 falownik będzie pracować Jeśli F502>0 falownik będzie pracować Jeśli F502>0 falownik będzie pracować Jeśli F502>0 falownik będzie pracować 

w cyklu automatycznym warunkowo w cyklu automatycznym warunkowo w cyklu automatycznym warunkowo w cyklu automatycznym warunkowo     

F503F503F503F503    
Stan po zakończeniu Stan po zakończeniu Stan po zakończeniu Stan po zakończeniu 

cyklu automatycznecyklu automatycznecyklu automatycznecyklu automatycznegogogogo    
0000    

0 0 0 0 –––– stop stop stop stop    

1 1 1 1 –––– praca na ostatnim  praca na ostatnim  praca na ostatnim  praca na ostatnim 

stopniu prędkościstopniu prędkościstopniu prędkościstopniu prędkości    

Jeśli F503=0 Jeśli F503=0 Jeśli F503=0 Jeśli F503=0 –––– falownik zatrzyma się po  falownik zatrzyma się po  falownik zatrzyma się po  falownik zatrzyma się po 

zakończeniu cyklu automatycznegozakończeniu cyklu automatycznegozakończeniu cyklu automatycznegozakończeniu cyklu automatycznego    

Gdy F503=1 Gdy F503=1 Gdy F503=1 Gdy F503=1 –––– falownik będzie pracować  falownik będzie pracować  falownik będzie pracować  falownik będzie pracować 

z prędkością ostatniego stopnia z prędkością ostatniego stopnia z prędkością ostatniego stopnia z prędkością ostatniego stopnia 

prędkości prędkości prędkości prędkości –––– patrz opis poniŜej patrz opis poniŜej patrz opis poniŜej patrz opis poniŜej    
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Przykład pracy w cyklu automatycznym. 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F504F504F504F504    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 1prędkości 1prędkości 1prędkości 1----stopniastopniastopniastopnia    
5.005.005.005.00    

F505F505F505F505    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 2prędkości 2prędkości 2prędkości 2----stopniastopniastopniastopnia    
10.0010.0010.0010.00    

F506F506F506F506    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkprędkprędkprędkości 3ości 3ości 3ości 3----stopniastopniastopniastopnia    
15.0015.0015.0015.00    

F507F507F507F507    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 4prędkości 4prędkości 4prędkości 4----stopniastopniastopniastopnia    
20.0020.0020.0020.00    

F112~F111F112~F111F112~F111F112~F111    Wartości podane w HzWartości podane w HzWartości podane w HzWartości podane w Hz    

F508F508F508F508    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 5prędkości 5prędkości 5prędkości 5----stopniastopniastopniastopnia    
25.0025.0025.0025.00    

F509F509F509F509    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 6prędkości 6prędkości 6prędkości 6----stopnia stopnia stopnia stopnia     
30.0030.0030.0030.00    

F510F510F510F510    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 7prędkości 7prędkości 7prędkości 7----stopniastopniastopniastopnia    
35353535.00.00.00.00    

F511F511F511F511    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 8prędkości 8prędkości 8prędkości 8----stopniastopniastopniastopnia    
40.0040.0040.0040.00    

F512F512F512F512    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 9prędkości 9prędkości 9prędkości 9----stopniastopniastopniastopnia    
5.005.005.005.00    

F513F513F513F513    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 10prędkości 10prędkości 10prędkości 10----

stopniastopniastopniastopnia    

10.0010.0010.0010.00    

F514F514F514F514    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 11prędkości 11prędkości 11prędkości 11----

stopniastopniastopniastopnia    

15.0015.0015.0015.00    

F515F515F515F515    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 12prędkości 12prędkości 12prędkości 12----

stopstopstopstopnianianiania    

20.0020.0020.0020.00    

F516F516F516F516    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 13prędkości 13prędkości 13prędkości 13----

stopniastopniastopniastopnia    

25.0025.0025.0025.00    

F112~F111F112~F111F112~F111F112~F111    

    
Wartości podane w HzWartości podane w HzWartości podane w HzWartości podane w Hz    

F501=3 – falownik będzie pracował w cyklu automatycznym 3-

stopniowym 

F502=100 – falownik wykona 100 cykli 

F503=1 – falownik będzie pracował z prędkością ostatniego stopnia 

po zakończeniu cyklu automatycznego. Falownik moŜe zostać w 
kaŜdej chwili zatrzymany sygnałem „STOP”.  
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F517F517F517F517    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 14prędkości 14prędkości 14prędkości 14----

stopnia stopnia stopnia stopnia     

30.0030.0030.0030.00    

F518F518F518F518    
Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla Częstotliwość dla 

prędkości 15prędkości 15prędkości 15prędkości 15----

stopnia stopnia stopnia stopnia     

35.0035.0035.0035.00    

F519~533F519~533F519~533F519~533    
Czasy przyspieszaniaCzasy przyspieszaniaCzasy przyspieszaniaCzasy przyspieszania    

(s)(s)(s)(s)        

Czasy przyspieszania dla Czasy przyspieszania dla Czasy przyspieszania dla Czasy przyspieszania dla 

poszczególnych 15 biegówposzczególnych 15 biegówposzczególnych 15 biegówposzczególnych 15 biegów    

F5F5F5F534343434~548~548~548~548    Czasy zwalniania Czasy zwalniania Czasy zwalniania Czasy zwalniania (s)(s)(s)(s)    

Ustawienie zaleŜne Ustawienie zaleŜne Ustawienie zaleŜne Ustawienie zaleŜne 

od mocy falownika:od mocy falownika:od mocy falownika:od mocy falownika:    

0,4kW~40,4kW~40,4kW~40,4kW~4kWkWkWkW    –––– 5.0 5.0 5.0 5.0    

5,5kW~30kW 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW 5,5kW~30kW –––– 30.0 30.0 30.0 30.0    

do 37kW do 37kW do 37kW do 37kW –––– 60s 60s 60s 60s    

0.1~30000.1~30000.1~30000.1~3000    

Czasy zwalniania dla poszczególnych Czasy zwalniania dla poszczególnych Czasy zwalniania dla poszczególnych Czasy zwalniania dla poszczególnych 

15 biegów15 biegów15 biegów15 biegów    

F549~55F549~55F549~55F549~556666    
Kierunek pracy dla Kierunek pracy dla Kierunek pracy dla Kierunek pracy dla 

prędkości 1~8prędkości 1~8prędkości 1~8prędkości 1~8    
0000    

0 0 0 0 –––– praca w przód praca w przód praca w przód praca w przód    

1 1 1 1 –––– praca wstecz praca wstecz praca wstecz praca wstecz    
    

F557~564F557~564F557~564F557~564    
Czasy pracy dla Czasy pracy dla Czasy pracy dla Czasy pracy dla 

prędkości 1~8prędkości 1~8prędkości 1~8prędkości 1~8 (s) (s) (s) (s)    
1.01.01.01.0    0.1~30000.1~30000.1~30000.1~3000    Dotyczy tylko cyklu automatycznegoDotyczy tylko cyklu automatycznegoDotyczy tylko cyklu automatycznegoDotyczy tylko cyklu automatycznego    

F565~572F565~572F565~572F565~572    
Czas martwy stopnie Czas martwy stopnie Czas martwy stopnie Czas martwy stopnie 

1~81~81~81~8 (s) (s) (s) (s)    
0000    0.0~30000.0~30000.0~30000.0~3000    

Dotyczy tylko cyklu automatycznegoDotyczy tylko cyklu automatycznegoDotyczy tylko cyklu automatycznegoDotyczy tylko cyklu automatycznego    

Czas martwy podczas przechodzenia Czas martwy podczas przechodzenia Czas martwy podczas przechodzenia Czas martwy podczas przechodzenia 

na poszczególne stopnie 1~8na poszczególne stopnie 1~8na poszczególne stopnie 1~8na poszczególne stopnie 1~8    

F573~579F573~579F573~579F573~579    
KierunKierunKierunKierunek pracy dla ek pracy dla ek pracy dla ek pracy dla 

prędkości 9~15prędkości 9~15prędkości 9~15prędkości 9~15    
0000    

0 0 0 0 –––– praca w przód praca w przód praca w przód praca w przód    

1 1 1 1 –––– praca wstecz praca wstecz praca wstecz praca wstecz    
    

 

9.5 Funkcje pomocnicze. 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F600F600F600F600    
Wybór funkcji Wybór funkcji Wybór funkcji Wybór funkcji 

hamowania DChamowania DChamowania DChamowania DC    
0000    

0 0 0 0 ––––    niedozwoloneniedozwoloneniedozwoloneniedozwolone    

1 1 1 1 –––– hamowanie przed  hamowanie przed  hamowanie przed  hamowanie przed 

startemstartemstartemstartem    

2 2 2 2 –––– hamowan hamowan hamowan hamowanie podczas ie podczas ie podczas ie podczas 

zatrzymaniazatrzymaniazatrzymaniazatrzymania    

3 3 3 3 –––– hamowanie podczas  hamowanie podczas  hamowanie podczas  hamowanie podczas 

startu i zatrzymaniastartu i zatrzymaniastartu i zatrzymaniastartu i zatrzymania    

F601F601F601F601    
Początkowa Początkowa Początkowa Początkowa 

częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość 

hamowania DChamowania DChamowania DChamowania DC (Hz) (Hz) (Hz) (Hz) 
1111.00.00.00.00    0.20.20.20.20~5.000~5.000~5.000~5.00    

Czytaj opis Czytaj opis Czytaj opis Czytaj opis poniŜej tej tabeliponiŜej tej tabeliponiŜej tej tabeliponiŜej tej tabeli    

    

Uwaga: W przemiennikach serii E2000 Uwaga: W przemiennikach serii E2000 Uwaga: W przemiennikach serii E2000 Uwaga: W przemiennikach serii E2000 

funkcja nie jest aktywna dla sterowania funkcja nie jest aktywna dla sterowania funkcja nie jest aktywna dla sterowania funkcja nie jest aktywna dla sterowania 

wektorowegowektorowegowektorowegowektorowego,,,, czyli dla F106  czyli dla F106  czyli dla F106  czyli dla F106 ---- 0 0 0 0    

F602F602F602F602    
PrądPrądPrądPrąd hamowania DC  hamowania DC  hamowania DC  hamowania DC 

przed startem (%przed startem (%przed startem (%przed startem (%)))) 

F603F603F603F603    
PrądPrądPrądPrąd ham ham ham hamowania DC owania DC owania DC owania DC 

podczas zatrzymania podczas zatrzymania podczas zatrzymania podczas zatrzymania 

(%(%(%(%)))) 

22220000    0~100~100~100~100000    

Im większa Im większa Im większa Im większa wartośćwartośćwartośćwartość prądu tym  prądu tym  prądu tym  prądu tym 

hamowanie skuteczniejsze, ale hamowanie skuteczniejsze, ale hamowanie skuteczniejsze, ale hamowanie skuteczniejsze, ale naleŜnaleŜnaleŜnaleŜy y y y 

pamiętać aby nie doszło do przegrzania pamiętać aby nie doszło do przegrzania pamiętać aby nie doszło do przegrzania pamiętać aby nie doszło do przegrzania 

silnikasilnikasilnikasilnika....    

F604F604F604F604    
Czas hamowania przeCzas hamowania przeCzas hamowania przeCzas hamowania przed d d d 

startemstartemstartemstartem    (s)(s)(s)(s) 

F605F605F605F605    
Czas hamowania Czas hamowania Czas hamowania Czas hamowania 

popopopodczas zatrzymaniadczas zatrzymaniadczas zatrzymaniadczas zatrzymania (s) (s) (s) (s) 

0.50.50.50.5    0.0~10.00.0~10.00.0~10.00.0~10.0    

Zbyt długi czas hamowania moŜe Zbyt długi czas hamowania moŜe Zbyt długi czas hamowania moŜe Zbyt długi czas hamowania moŜe 

doprowadzać do grzania się silnika, ale doprowadzać do grzania się silnika, ale doprowadzać do grzania się silnika, ale doprowadzać do grzania się silnika, ale 

jednocześnie musi być na tyle długi, aby jednocześnie musi być na tyle długi, aby jednocześnie musi być na tyle długi, aby jednocześnie musi być na tyle długi, aby 

wyhamować układ. Czas powinien wyhamować układ. Czas powinien wyhamować układ. Czas powinien wyhamować układ. Czas powinien być być być być 

ściśle powiązany z prądem hamowaniaściśle powiązany z prądem hamowaniaściśle powiązany z prądem hamowaniaściśle powiązany z prądem hamowania....    
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Hamowanie prądem DC 

 
 

W aplikacjach, między innymi wentylatorowych i pompowych zastosowanie funkcji 

hamowania prądem DC przed startem i po zatrzymaniu falownika zapewni 

częściowe zabezpieczenie układu napędowego przed uruchomieniem w sytuacji 

samobiegu napędu. Nie moŜna dopuścić do sytuacji, kiedy silnik obraca się a 

nastąpi uruchomienie przemiennika. Wówczas wystąpi przepięcie i przetęŜenie 

prądowe, które w chwili uruchomienia doprowadzi do pojawienia się błędu OC, a w 

konsekwencji moŜe zakończyć się uszkodzeniem przemiennika. Samobieg moŜe 

nastąpić na skutek czynników zewnętrznych, które wprawią cały napęd w ruch lub 

na skutek krótkotrwałego wyłączenia zasilania, po którym przemiennik traci 

kontrolę nad napędem, a silnik obraca się siłą bezwładności. Przed takimi 

sytuacjami naleŜy zabezpieczyć cały układ napędowy. 

Hamowanie DC jest teŜ przydatne podczas dynamicznych hamowań gdzie 

bezwładność układu po dojściu do 0Hz moŜe spowodować jeszcze samoistny ruch 

napędu. 

Hamowanie DC ma zapobiegać niepoŜądanym ruchom napędu w stanach 

statycznych oraz wspomagać hamowanie układu w stanach dynamicznych. 

UWAGA: Funkcja hamowania przed startem nie jest aktywna w przypadku kiedy 

mamy aktywną funkcje lotnego startu. 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F607F607F607F607    

Automatyczny dobór Automatyczny dobór Automatyczny dobór Automatyczny dobór 

parametrów parametrów parametrów parametrów 

dynamicznych dynamicznych dynamicznych dynamicznych 

(zabezpieczenie (zabezpieczenie (zabezpieczenie (zabezpieczenie 

aktywne układu aktywne układu aktywne układu aktywne układu 

napędowego)napędowego)napędowego)napędowego) 

0000    
0 0 0 0 –––– wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone    

1 1 1 1 ---- włączone włączone włączone włączone    

Zaleca się Zaleca się Zaleca się Zaleca się aktywowanie koduaktywowanie koduaktywowanie koduaktywowanie kodu F607 na 1  F607 na 1  F607 na 1  F607 na 1 

wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby 

ścisłego trzymania się czasów ścisłego trzymania się czasów ścisłego trzymania się czasów ścisłego trzymania się czasów 

przysprzysprzysprzyspieszania i pieszania i pieszania i pieszania i zwalnianiazwalnianiazwalnianiazwalniania oraz  oraz  oraz  oraz 

zadanej częstotliwości.zadanej częstotliwości.zadanej częstotliwości.zadanej częstotliwości.    

Kod aktywnej ochrony układu Kod aktywnej ochrony układu Kod aktywnej ochrony układu Kod aktywnej ochrony układu 

F601 – początkowa częstotliwość 

hamowania DC, hamowanie zostanie 

rozpoczęte, gdy częstotliwość wyjściowa 

falownika będzie niŜsza od tej wartości. 

F602 – prąd hamowania DC, większa 

wartość będzie skutkować szybszym 

hamowaniem, jednak przy zbyt duŜej 

wartości silnik moŜe ulec przegrzaniu. 

F604 – czas hamowania przed startem, jest 

to czas hamowania prądem DC zanim 

falownik zostanie uruchomiony. 

F605 – czas hamowania podczas 
zatrzymania pracy. 
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F608F608F608F608    
Ustawienie prądu Ustawienie prądu Ustawienie prądu Ustawienie prądu 

granicznego (%)granicznego (%)granicznego (%)granicznego (%)    
160160160160    

F609F609F609F609    
Ustawienie napięcia Ustawienie napięcia Ustawienie napięcia Ustawienie napięcia 

granicznego (%)granicznego (%)granicznego (%)granicznego (%) 120120120120    

60606060~200~200~200~200    

F610F610F610F610    

Czas trwania Czas trwania Czas trwania Czas trwania 

automatycznej korekcji automatycznej korekcji automatycznej korekcji automatycznej korekcji 

parametrów parametrów parametrów parametrów 

dynamicznych (s)dynamicznych (s)dynamicznych (s)dynamicznych (s) 

5.05.05.05.0    0.1~30000.1~30000.1~30000.1~3000    

    

JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia prądu podczas przyspieszania powyŜej wartości F60JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia prądu podczas przyspieszania powyŜej wartości F60JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia prądu podczas przyspieszania powyŜej wartości F60JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia prądu podczas przyspieszania powyŜej wartości F608 zostanie 8 zostanie 8 zostanie 8 zostanie 

automatycznie zatrzymany proces rozpędzania aŜ do czasu zmniejszenia prądu poniŜej F608. Jeśli prąd w czasie F610 nie ulegnie automatycznie zatrzymany proces rozpędzania aŜ do czasu zmniejszenia prądu poniŜej F608. Jeśli prąd w czasie F610 nie ulegnie automatycznie zatrzymany proces rozpędzania aŜ do czasu zmniejszenia prądu poniŜej F608. Jeśli prąd w czasie F610 nie ulegnie automatycznie zatrzymany proces rozpędzania aŜ do czasu zmniejszenia prądu poniŜej F608. Jeśli prąd w czasie F610 nie ulegnie 

zmniejszeniu pojawi się błąd OL1. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktywna po przekroczeniu prądu F608, napęd nadal będzie pzmniejszeniu pojawi się błąd OL1. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktywna po przekroczeniu prądu F608, napęd nadal będzie pzmniejszeniu pojawi się błąd OL1. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktywna po przekroczeniu prądu F608, napęd nadal będzie pzmniejszeniu pojawi się błąd OL1. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktywna po przekroczeniu prądu F608, napęd nadal będzie przyspieszał rzyspieszał rzyspieszał rzyspieszał 

aŜ do zablokowania napędu.aŜ do zablokowania napędu.aŜ do zablokowania napędu.aŜ do zablokowania napędu.    

JeŜeli nastąpi przekroczenie prądu podczas pracy z ustaloną prędkością to wówczas przemiennik zacznie zwalniać aŜ osiągnie JeŜeli nastąpi przekroczenie prądu podczas pracy z ustaloną prędkością to wówczas przemiennik zacznie zwalniać aŜ osiągnie JeŜeli nastąpi przekroczenie prądu podczas pracy z ustaloną prędkością to wówczas przemiennik zacznie zwalniać aŜ osiągnie JeŜeli nastąpi przekroczenie prądu podczas pracy z ustaloną prędkością to wówczas przemiennik zacznie zwalniać aŜ osiągnie 

wartość znamionową prądu i wówczas zacznie powracać do zadanej częstotliwości. Jeśli zwalnianiwartość znamionową prądu i wówczas zacznie powracać do zadanej częstotliwości. Jeśli zwalnianiwartość znamionową prądu i wówczas zacznie powracać do zadanej częstotliwości. Jeśli zwalnianiwartość znamionową prądu i wówczas zacznie powracać do zadanej częstotliwości. Jeśli zwalnianie nie przyniesie skutku pojawi się e nie przyniesie skutku pojawi się e nie przyniesie skutku pojawi się e nie przyniesie skutku pojawi się 

błąd OL1.błąd OL1.błąd OL1.błąd OL1.    

Jeśli przekroczenie napięcia na szynie DC nastąpi podczas pracy z ustaloną prędkością, to przyczyną moŜe być napięcie zasilające. W Jeśli przekroczenie napięcia na szynie DC nastąpi podczas pracy z ustaloną prędkością, to przyczyną moŜe być napięcie zasilające. W Jeśli przekroczenie napięcia na szynie DC nastąpi podczas pracy z ustaloną prędkością, to przyczyną moŜe być napięcie zasilające. W Jeśli przekroczenie napięcia na szynie DC nastąpi podczas pracy z ustaloną prędkością, to przyczyną moŜe być napięcie zasilające. W 

przypadku zbyt duŜego napięcia zasilania jedynym sposobem ochrony jest odcinaniprzypadku zbyt duŜego napięcia zasilania jedynym sposobem ochrony jest odcinaniprzypadku zbyt duŜego napięcia zasilania jedynym sposobem ochrony jest odcinaniprzypadku zbyt duŜego napięcia zasilania jedynym sposobem ochrony jest odcinanie napędu od zasilania i stosowanie dławików e napędu od zasilania i stosowanie dławików e napędu od zasilania i stosowanie dławików e napędu od zasilania i stosowanie dławików 

wejściowych. Obowiązkiem jest zapewnienie stabilnej wartości napięcia zasilającego, a uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi wejściowych. Obowiązkiem jest zapewnienie stabilnej wartości napięcia zasilającego, a uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi wejściowych. Obowiązkiem jest zapewnienie stabilnej wartości napięcia zasilającego, a uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi wejściowych. Obowiązkiem jest zapewnienie stabilnej wartości napięcia zasilającego, a uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi 

wartościami napięć nie będą uznawane. Inną przyczyną mogą być wahania obciąŜenia którewartościami napięć nie będą uznawane. Inną przyczyną mogą być wahania obciąŜenia którewartościami napięć nie będą uznawane. Inną przyczyną mogą być wahania obciąŜenia którewartościami napięć nie będą uznawane. Inną przyczyną mogą być wahania obciąŜenia które będą podwyŜszać napięcie od strony  będą podwyŜszać napięcie od strony  będą podwyŜszać napięcie od strony  będą podwyŜszać napięcie od strony 

wyjściowej przemiennika (np. wentylatory). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie dławików silnikowych oraz układów hamowania wyjściowej przemiennika (np. wentylatory). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie dławików silnikowych oraz układów hamowania wyjściowej przemiennika (np. wentylatory). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie dławików silnikowych oraz układów hamowania wyjściowej przemiennika (np. wentylatory). W takich sytuacjach zaleca się stosowanie dławików silnikowych oraz układów hamowania 

dynamicznego. Jeśli napięcie nie ulegnie zmniejszeniu w czasie F610 to przemiennik zostaniedynamicznego. Jeśli napięcie nie ulegnie zmniejszeniu w czasie F610 to przemiennik zostaniedynamicznego. Jeśli napięcie nie ulegnie zmniejszeniu w czasie F610 to przemiennik zostaniedynamicznego. Jeśli napięcie nie ulegnie zmniejszeniu w czasie F610 to przemiennik zostanie zablokowany, a na wyświetlaczu  zablokowany, a na wyświetlaczu  zablokowany, a na wyświetlaczu  zablokowany, a na wyświetlaczu 

pojawi się komunikat OE.pojawi się komunikat OE.pojawi się komunikat OE.pojawi się komunikat OE.    

JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia napięcia podczas zwalniania powyŜej wartości F609 proces zostanie JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia napięcia podczas zwalniania powyŜej wartości F609 proces zostanie JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia napięcia podczas zwalniania powyŜej wartości F609 proces zostanie JeŜeli funkcja F607 jest aktywna to w przypadku przekroczenia napięcia podczas zwalniania powyŜej wartości F609 proces zostanie 

automatycznie zatrzymany aŜ do czasu zmniejszenia napięcia poniŜej F609automatycznie zatrzymany aŜ do czasu zmniejszenia napięcia poniŜej F609automatycznie zatrzymany aŜ do czasu zmniejszenia napięcia poniŜej F609automatycznie zatrzymany aŜ do czasu zmniejszenia napięcia poniŜej F609. Jeśli napięcie w czasie F610 nie ulegnie zmniejszeniu . Jeśli napięcie w czasie F610 nie ulegnie zmniejszeniu . Jeśli napięcie w czasie F610 nie ulegnie zmniejszeniu . Jeśli napięcie w czasie F610 nie ulegnie zmniejszeniu 

pojawi się błąd OE. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktyna po przekroczeniu napięcia F609 napęd nadal zwalnia aŜ do zablokowania pojawi się błąd OE. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktyna po przekroczeniu napięcia F609 napęd nadal zwalnia aŜ do zablokowania pojawi się błąd OE. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktyna po przekroczeniu napięcia F609 napęd nadal zwalnia aŜ do zablokowania pojawi się błąd OE. JeŜeli funkcja 607 nie jest aktyna po przekroczeniu napięcia F609 napęd nadal zwalnia aŜ do zablokowania 

przemiennika. Przekroczenie napięcia jest najczęściej związane z generowaniprzemiennika. Przekroczenie napięcia jest najczęściej związane z generowaniprzemiennika. Przekroczenie napięcia jest najczęściej związane z generowaniprzemiennika. Przekroczenie napięcia jest najczęściej związane z generowaniem energii podczas zwalniania masy bezwładnościowej em energii podczas zwalniania masy bezwładnościowej em energii podczas zwalniania masy bezwładnościowej em energii podczas zwalniania masy bezwładnościowej 

i wówczas wydłuŜenie czasu moŜe okazać się skuteczną ochroną. Oprócz wydłuŜania czasu zatrzymania skutecznym sposobem i wówczas wydłuŜenie czasu moŜe okazać się skuteczną ochroną. Oprócz wydłuŜania czasu zatrzymania skutecznym sposobem i wówczas wydłuŜenie czasu moŜe okazać się skuteczną ochroną. Oprócz wydłuŜania czasu zatrzymania skutecznym sposobem i wówczas wydłuŜenie czasu moŜe okazać się skuteczną ochroną. Oprócz wydłuŜania czasu zatrzymania skutecznym sposobem 

rozpraszania generowanej energii jest zastosowanie układów hamowania dynamicznego (rezrozpraszania generowanej energii jest zastosowanie układów hamowania dynamicznego (rezrozpraszania generowanej energii jest zastosowanie układów hamowania dynamicznego (rezrozpraszania generowanej energii jest zastosowanie układów hamowania dynamicznego (rezystor hamujący lub chopper i rezystor ystor hamujący lub chopper i rezystor ystor hamujący lub chopper i rezystor ystor hamujący lub chopper i rezystor 

hamujący).hamujący).hamujący).hamujący).    

Czas zadziałania automatycznej korekcji parametrów dynamicznych jest określany w kodzie F610. Po jego przekroczeniu parametry Czas zadziałania automatycznej korekcji parametrów dynamicznych jest określany w kodzie F610. Po jego przekroczeniu parametry Czas zadziałania automatycznej korekcji parametrów dynamicznych jest określany w kodzie F610. Po jego przekroczeniu parametry Czas zadziałania automatycznej korekcji parametrów dynamicznych jest określany w kodzie F610. Po jego przekroczeniu parametry 

muszą wrócić do normy, albo następuje zablokowanie napędu. Czas naleŜy dobrać optmuszą wrócić do normy, albo następuje zablokowanie napędu. Czas naleŜy dobrać optmuszą wrócić do normy, albo następuje zablokowanie napędu. Czas naleŜy dobrać optmuszą wrócić do normy, albo następuje zablokowanie napędu. Czas naleŜy dobrać optymalnie do specyfiki obiektu tak, aby ymalnie do specyfiki obiektu tak, aby ymalnie do specyfiki obiektu tak, aby ymalnie do specyfiki obiektu tak, aby 

zapewnić skuteczną ochronę pracy układu, ale jednocześnie nie naraŜając przemiennika na uszkodzenia..zapewnić skuteczną ochronę pracy układu, ale jednocześnie nie naraŜając przemiennika na uszkodzenia..zapewnić skuteczną ochronę pracy układu, ale jednocześnie nie naraŜając przemiennika na uszkodzenia..zapewnić skuteczną ochronę pracy układu, ale jednocześnie nie naraŜając przemiennika na uszkodzenia..    

F611F611F611F611    
Próg zadziałania Próg zadziałania Próg zadziałania Próg zadziałania 

hamowania hamowania hamowania hamowania 

dynamicznegodynamicznegodynamicznegodynamicznego (V) (V) (V) (V) 

3 fazy 3 fazy 3 fazy 3 fazy –––– 70 70 70 700000    

1 faza 1 faza 1 faza 1 faza –––– 380 380 380 380    
200~1000200~1000200~1000200~1000    

Dla zadeklarowanej wartości napDla zadeklarowanej wartości napDla zadeklarowanej wartości napDla zadeklarowanej wartości napiiiięcia ęcia ęcia ęcia 

nastąpinastąpinastąpinastąpi    załączeniezałączeniezałączeniezałączenie rezystora  rezystora  rezystora  rezystora 

hamującegohamującegohamującegohamującego....    

F612F612F612F612    

Współczynnik Współczynnik Współczynnik Współczynnik 

skuteczności skuteczności skuteczności skuteczności 

hamowania hamowania hamowania hamowania 

dynamicznegodynamicznegodynamicznegodynamicznego (%) (%) (%) (%) 

88880000    0~1000~1000~1000~100    

    

Wartość ustawiona w kodzie F611 jest wartością napięcia DC po przekroczeniu, 

której nastąpi załączenie choppera hamującego. Jeśli napięcie na szynie DC spadnie 

poniŜej tej wartości chopper wyłączy układ hamowania. 

Im wyŜszy współczynnik skuteczności hamowania F612 tym efekt jest lepszy, ale 

naleŜy pamiętać, Ŝe rezystor hamujący będzie się bardziej nagrzewał. 

F613F613F613F613    Lotny startLotny startLotny startLotny start 0000    

0 0 0 0 –––– nieaktywny nieaktywny nieaktywny nieaktywny    

1 1 1 1 –––– aktywny aktywny aktywny aktywny    

2 2 2 2 ––––    aktywny po aktywny po aktywny po aktywny po 

wznowieniu zasilaniawznowieniu zasilaniawznowieniu zasilaniawznowieniu zasilania    

Stanowi zabezpieczenie podczas Stanowi zabezpieczenie podczas Stanowi zabezpieczenie podczas Stanowi zabezpieczenie podczas 

uruchamianiauruchamianiauruchamianiauruchamiania przemiennika przy  przemiennika przy  przemiennika przy  przemiennika przy 

obracającym się silniku.obracającym się silniku.obracającym się silniku.obracającym się silniku.    

Dla aktywnej funkcji lotnego startu F613 – 1, przemiennik wykonuje detekcje 

częstotliwości obrotów silnika i kierunku obrotów, a następnie zaczyna pracę od 

aktualnej częstotliwości pracy silnika tak aby układ sprawnie rozpoczął zaplanowaną 

pracę. Funkcja ta jest odpowiednia dla sytuacji kiedy moŜe dochodzić do restartu po 
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zaniku zasilania, po resecie układu, kiedy mamy start układu, ale nie znamy 

kierunku obrotów i kiedy mamy niepowołane podanie sygnału start na przemiennik. 

Dla aktywnej funkcji lotnego startu F613 – 2 lotny start jest aktywowany w 

pierwszym momencie po wznowieniu zasilania, późniejsze restarty są bez aktywnej 

funkcji lotnego startu. 

F614F614F614F614    Tryby lotnego startuTryby lotnego startuTryby lotnego startuTryby lotnego startu 0000    

0 0 0 0 –––– z otworzeniem aktualnej prędkości silnika z otworzeniem aktualnej prędkości silnika z otworzeniem aktualnej prędkości silnika z otworzeniem aktualnej prędkości silnika    

1 1 1 1 –––– z otworzeniem prędkości silnika do częstotliwości  z otworzeniem prędkości silnika do częstotliwości  z otworzeniem prędkości silnika do częstotliwości  z otworzeniem prędkości silnika do częstotliwości 

maksymalnejmaksymalnejmaksymalnejmaksymalnej    

2 2 2 2 ----    z otworzeniem aktualnej z otworzeniem aktualnej z otworzeniem aktualnej z otworzeniem aktualnej prędkości iprędkości iprędkości iprędkości i    kierunku kierunku kierunku kierunku 

obrotów silnikaobrotów silnikaobrotów silnikaobrotów silnika    

3 3 3 3 ---- z otworzeniem prędko z otworzeniem prędko z otworzeniem prędko z otworzeniem prędkości silnika do ści silnika do ści silnika do ści silnika do 

częstotliwości maksymalnej i jego kierunku obrotówczęstotliwości maksymalnej i jego kierunku obrotówczęstotliwości maksymalnej i jego kierunku obrotówczęstotliwości maksymalnej i jego kierunku obrotów    

    

JeŜeli w kodzie F614 ustawimy wartości „0” lub „1”, a silnik obraca się poniŜej 10Hz, 

przemiennik zacznie lotny start od 10Hz. 

Parametry lotnego startu są przydatne przy aplikacjach o duŜej bezwładności gdzie 

zatrzymanie trwa długo i jest często realizowane wybiegiem. W takich przypadkach 

nie trzeba czekać do zatrzymania układu aby móc zrestartować napęd. W przypadku 

kiedy funkcja lotnego startu nie jest aktywna przemiennik po wyłączeniu zasilania, 

zatrzymaniu wybiegiem, resecie, samobiegu silnika, itp pamięta tylko częstotliwość 

docelową i nie kontroluje aktualnych obrotów silnika. Wówczas rozruch nie moŜe 

odbyć się inaczej jak po zatrzymaniu układu, poniewaŜ przemiennik zaczyna 

rozruch od 0Hz. Jeśli nie zachowamy tego warunku dojdzie do uszkodzenia 

przemiennika. 

F615F615F615F615    
Szybkość odtwarzania Szybkość odtwarzania Szybkość odtwarzania Szybkość odtwarzania 

częstotliwości lotnego częstotliwości lotnego częstotliwości lotnego częstotliwości lotnego 

startu.startu.startu.startu. 
20202020    0~1000~1000~1000~100    

Im większy parametr tym czas Im większy parametr tym czas Im większy parametr tym czas Im większy parametr tym czas 

odtwarzania częstotliwości lotnego odtwarzania częstotliwości lotnego odtwarzania częstotliwości lotnego odtwarzania częstotliwości lotnego 

startu mniejszystartu mniejszystartu mniejszystartu mniejszy, ale maleje równieŜ , ale maleje równieŜ , ale maleje równieŜ , ale maleje równieŜ 

dokładność. Naldokładność. Naldokładność. Naldokładność. NaleŜy rozwaŜnie eŜy rozwaŜnie eŜy rozwaŜnie eŜy rozwaŜnie 

zwiększaćzwiększaćzwiększaćzwiększać parametr! parametr! parametr! parametr!    

F622F622F622F622    
Tryby hamowania Tryby hamowania Tryby hamowania Tryby hamowania 

dynamicznegodynamicznegodynamicznegodynamicznego 0000    

0 0 0 0 –––– stała skuteczność  stała skuteczność  stała skuteczność  stała skuteczność 

hamowaniahamowaniahamowaniahamowania    

1 1 1 1 –––– automatycznie  automatycznie  automatycznie  automatycznie 

regulowana skuteczność regulowana skuteczność regulowana skuteczność regulowana skuteczność 

hamowaniahamowaniahamowaniahamowania    

    

F623F623F623F623    
CzęstoCzęstoCzęstoCzęstotliwość tliwość tliwość tliwość 

hamowania hamowania hamowania hamowania 

dynamicznego (dynamicznego (dynamicznego (dynamicznego (HzHzHzHz)))) 
500500500500    100~10000100~10000100~10000100~10000        

Hamowanie dynamiczne aktywuje się w chwili przekroczenia napięcia DC, które jest 

zadeklarowane w kodzie F611. 

W kodzie F622 określamy sposób hamowania układem. Dla F622 – 0 układ hamuje z 

stała skutecznością określona w kodzie F612. 

Dla F622 – 1 skuteczność hamowania reguluje automatycznie przemiennik w 

zaleŜności od wartości napięcia na szynie DC. Im większe będzie napięcie tym 

skuteczność będzie większa. Z funkcją F622 – 1 jest powiązany kod F623, który jest 

aktywny tylko dla tego ustawienia. W przypadku F622 – 0 częstotliwość hamowania 

jest domyślna. 
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9.6 Kontrola zabezpieczeń układu napędowego. 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F700F700F700F700    
Wybór trybu zacisku Wybór trybu zacisku Wybór trybu zacisku Wybór trybu zacisku 

swobodnego swobodnego swobodnego swobodnego 

zatrzymaniazatrzymaniazatrzymaniazatrzymania    

0000    

0 0 0 0 –––– swobodne  swobodne  swobodne  swobodne 

zatrzymanie natychmiastzatrzymanie natychmiastzatrzymanie natychmiastzatrzymanie natychmiast    

1 1 1 1 –––– swobodne  swobodne  swobodne  swobodne 

zatrzymanie opóźnionezatrzymanie opóźnionezatrzymanie opóźnionezatrzymanie opóźnione    

F701F701F701F701    

Czas opóźnieniaCzas opóźnieniaCzas opóźnieniaCzas opóźnienia    

zadziałaniazadziałaniazadziałaniazadziałania    

swobodnego swobodnego swobodnego swobodnego 

zatrzymania i zatrzymania i zatrzymania i zatrzymania i 

programowalnegoprogramowalnegoprogramowalnegoprogramowalnego    

przekaźnika przekaźnika przekaźnika przekaźnika (s)(s)(s)(s) 

0000    0.0.0.0.0~60.00~60.00~60.00~60.0    

TTTTrybu swobodnego zatrzymania moŜe rybu swobodnego zatrzymania moŜe rybu swobodnego zatrzymania moŜe rybu swobodnego zatrzymania moŜe 

być uŜyty tylko być uŜyty tylko być uŜyty tylko być uŜyty tylko w przypadku sterowania w przypadku sterowania w przypadku sterowania w przypadku sterowania 

z listwy zaciskowej.z listwy zaciskowej.z listwy zaciskowej.z listwy zaciskowej. Gdy wybrane jest  Gdy wybrane jest  Gdy wybrane jest  Gdy wybrane jest 

zatrzymanie natychmiast, czas zatrzymanie natychmiast, czas zatrzymanie natychmiast, czas zatrzymanie natychmiast, czas 

opóźnienia w kodzie F701 nie będzie opóźnienia w kodzie F701 nie będzie opóźnienia w kodzie F701 nie będzie opóźnienia w kodzie F701 nie będzie 

uŜywany. Gdy czas opóźnienia jest uŜywany. Gdy czas opóźnienia jest uŜywany. Gdy czas opóźnienia jest uŜywany. Gdy czas opóźnienia jest 

ustawiony na 0 (F701=0), oznacza to ustawiony na 0 (F701=0), oznacza to ustawiony na 0 (F701=0), oznacza to ustawiony na 0 (F701=0), oznacza to 

zatrzymanizatrzymanizatrzymanizatrzymanie natychmiast.e natychmiast.e natychmiast.e natychmiast.    

Opóźnione swobodne zatrzymanie Opóźnione swobodne zatrzymanie Opóźnione swobodne zatrzymanie Opóźnione swobodne zatrzymanie 

oznacza, Ŝe po otrzymaniu sygnału oznacza, Ŝe po otrzymaniu sygnału oznacza, Ŝe po otrzymaniu sygnału oznacza, Ŝe po otrzymaniu sygnału 

swobodnego zatrzymania falownik swobodnego zatrzymania falownik swobodnego zatrzymania falownik swobodnego zatrzymania falownik 

wykona to polecenie po wykona to polecenie po wykona to polecenie po wykona to polecenie po czasie czasie czasie czasie 

określonym w F701określonym w F701określonym w F701określonym w F701....    

Wybór sposobu działania swobodnego zatrzymania następuje dla sterowania z listwy zaciskowej przy ustawieniach: F201 Wybór sposobu działania swobodnego zatrzymania następuje dla sterowania z listwy zaciskowej przy ustawieniach: F201 Wybór sposobu działania swobodnego zatrzymania następuje dla sterowania z listwy zaciskowej przy ustawieniach: F201 Wybór sposobu działania swobodnego zatrzymania następuje dla sterowania z listwy zaciskowej przy ustawieniach: F201 –––– 1, 2 , 4  i  1, 2 , 4  i  1, 2 , 4  i  1, 2 , 4  i 

F209 F209 F209 F209 –––– 1.  1.  1.  1. Podczas procesu lotnego startu funkcja opóźnionego zatrzymania nie jest aktywna.Podczas procesu lotnego startu funkcja opóźnionego zatrzymania nie jest aktywna.Podczas procesu lotnego startu funkcja opóźnionego zatrzymania nie jest aktywna.Podczas procesu lotnego startu funkcja opóźnionego zatrzymania nie jest aktywna.    

F702F702F702F702    
Kontrola wentylatoraKontrola wentylatoraKontrola wentylatoraKontrola wentylatora    

chłodzącegochłodzącegochłodzącegochłodzącego 2222    

0 0 0 0 –––– praca sterowana  praca sterowana  praca sterowana  praca sterowana 

temperaturą radiatoratemperaturą radiatoratemperaturą radiatoratemperaturą radiatora    

1 1 1 1 –––– praca ciągła  praca ciągła  praca ciągła  praca ciągła 

wentylatorawentylatorawentylatorawentylatora    

2222---- praca sterowana  praca sterowana  praca sterowana  praca sterowana 

sygnałem startusygnałem startusygnałem startusygnałem startu i  i  i  i 

temperaturątemperaturątemperaturątemperaturą radiatora radiatora radiatora radiatora    

Wybranie określonego typu chłodzenia Wybranie określonego typu chłodzenia Wybranie określonego typu chłodzenia Wybranie określonego typu chłodzenia 

pozwala ograniczyć hałas wynikający z pozwala ograniczyć hałas wynikający z pozwala ograniczyć hałas wynikający z pozwala ograniczyć hałas wynikający z 

pracy wentylatora chłodzącego oraz pracy wentylatora chłodzącego oraz pracy wentylatora chłodzącego oraz pracy wentylatora chłodzącego oraz 

zuzuzuzuŜŜŜŜycie samego wentylatora.ycie samego wentylatora.ycie samego wentylatora.ycie samego wentylatora.    

Dostosować do warunków obiektowych!Dostosować do warunków obiektowych!Dostosować do warunków obiektowych!Dostosować do warunków obiektowych!    

Bardzo waŜne jest zapewnienie Bardzo waŜne jest zapewnienie Bardzo waŜne jest zapewnienie Bardzo waŜne jest zapewnienie 

odpowiedniego chłodzenia!odpowiedniego chłodzenia!odpowiedniego chłodzenia!odpowiedniego chłodzenia!    

Dla sterowania temperaturowego F702 Dla sterowania temperaturowego F702 Dla sterowania temperaturowego F702 Dla sterowania temperaturowego F702 –––– 0 wentylator będzie  0 wentylator będzie  0 wentylator będzie  0 wentylator będzie załączałazałączałazałączałazałączała się przy temperaturze 35 się przy temperaturze 35 się przy temperaturze 35 się przy temperaturze 35˚C.˚C.˚C.˚C.    

Dla sterowania sygnałem start wentylatoDla sterowania sygnałem start wentylatoDla sterowania sygnałem start wentylatoDla sterowania sygnałem start wentylator zaczyna pracę w chwili, kiedy przemiennik rozpoczyna pracę, a zatrzymuje się w momencie r zaczyna pracę w chwili, kiedy przemiennik rozpoczyna pracę, a zatrzymuje się w momencie r zaczyna pracę w chwili, kiedy przemiennik rozpoczyna pracę, a zatrzymuje się w momencie r zaczyna pracę w chwili, kiedy przemiennik rozpoczyna pracę, a zatrzymuje się w momencie 

zatrzymania zatrzymania zatrzymania zatrzymania napędunapędunapędunapędu pod warunkiem ze temperatura spadnie poniŜej 40 pod warunkiem ze temperatura spadnie poniŜej 40 pod warunkiem ze temperatura spadnie poniŜej 40 pod warunkiem ze temperatura spadnie poniŜej 40˚C.˚C.˚C.˚C.    

W przemiennikach z zakresu 0,2~0,75kW/1W przemiennikach z zakresu 0,2~0,75kW/1W przemiennikach z zakresu 0,2~0,75kW/1W przemiennikach z zakresu 0,2~0,75kW/1----faza jest tylko moŜliwa ciągła praca wentylatorów.faza jest tylko moŜliwa ciągła praca wentylatorów.faza jest tylko moŜliwa ciągła praca wentylatorów.faza jest tylko moŜliwa ciągła praca wentylatorów.    

F704F704F704F704    

Ustawienie progu Ustawienie progu Ustawienie progu Ustawienie progu 

zadziałania ostrzeŜenia zadziałania ostrzeŜenia zadziałania ostrzeŜenia zadziałania ostrzeŜenia 

o przeciąŜeniu o przeciąŜeniu o przeciąŜeniu o przeciąŜeniu 

przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika (%) (%) (%) (%) 

80808080    55550~1000~1000~1000~100    

F705F705F705F705    

Ustawienie progu Ustawienie progu Ustawienie progu Ustawienie progu 

zadziałazadziałazadziałazadziałania ostrzeŜenia nia ostrzeŜenia nia ostrzeŜenia nia ostrzeŜenia 

o przeciąŜeniu silnikao przeciąŜeniu silnikao przeciąŜeniu silnikao przeciąŜeniu silnika    

(%)(%)(%)(%) 

80808080    55550~1000~1000~1000~100    

W tych kodach definiujemy progi W tych kodach definiujemy progi W tych kodach definiujemy progi W tych kodach definiujemy progi 

zadziałania przekaźników wyjściowych, zadziałania przekaźników wyjściowych, zadziałania przekaźników wyjściowych, zadziałania przekaźników wyjściowych, 

które mają nas ostrzegać o powstaniu które mają nas ostrzegać o powstaniu które mają nas ostrzegać o powstaniu które mają nas ostrzegać o powstaniu 

określonego stanu lub zagroŜenia.określonego stanu lub zagroŜenia.określonego stanu lub zagroŜenia.określonego stanu lub zagroŜenia.    

F706F706F706F706    
Współczynnik Współczynnik Współczynnik Współczynnik 

przeciąŜenia falownikaprzeciąŜenia falownikaprzeciąŜenia falownikaprzeciąŜenia falownika    

(%)(%)(%)(%)     
150150150150    120~190120~190120~190120~190    

F707F707F707F707    
Współczynnik Współczynnik Współczynnik Współczynnik 

przeciąŜenia silnikaprzeciąŜenia silnikaprzeciąŜenia silnikaprzeciąŜenia silnika (%) (%) (%) (%) 100100100100    20~10020~10020~10020~100    

Współczynnik przeciąŜeniaWspółczynnik przeciąŜeniaWspółczynnik przeciąŜeniaWspółczynnik przeciąŜenia    

przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika    –––– stosunek prądu  stosunek prądu  stosunek prądu  stosunek prądu 

zabezpieczenia przeciąŜeniowego do zabezpieczenia przeciąŜeniowego do zabezpieczenia przeciąŜeniowego do zabezpieczenia przeciąŜeniowego do 

prądu znamionowegoprądu znamionowegoprądu znamionowegoprądu znamionowego przemiennika przemiennika przemiennika przemiennika....    

Określamy tutaj warOkreślamy tutaj warOkreślamy tutaj warOkreślamy tutaj wartośćtośćtośćtość    przeciąŜeń, przeciąŜeń, przeciąŜeń, przeciąŜeń, 

jakimjakimjakimjakim moŜe podlegać moŜe podlegać moŜe podlegać moŜe podlegać napęd. napęd. napęd. napęd.    

Wartość przeciąŜenia silnika ustawiamy Wartość przeciąŜenia silnika ustawiamy Wartość przeciąŜenia silnika ustawiamy Wartość przeciąŜenia silnika ustawiamy 

według wzoru poniŜej:według wzoru poniŜej:według wzoru poniŜej:według wzoru poniŜej:    

Współczynnik przeciążenia silnika = (prąd znamionowy silnika / prąd znamionowy przemiennika) * 100 
W kodzie F707 należy podawać rzeczywiste wartości celem skutecznej ochrony napędu. Przykład przedstawia 

charakterystyka poniżej.  
Jako przykład podano podłączenie do przemiennika 7,5kW, silnika 5,5kW: F707=(5,5/7,5)*100%≈70%. Gdy prąd 

rzeczywisty silnika osiągnie 140% prądu znamionowego przemiennika układ zostanie wyłączony po 1 minucie. 
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Charakterystyka współczynnika przeciążenia silnika 

 

Kiedy czKiedy czKiedy czKiedy częstotliwostotliwostotliwostotliwość wyj wyj wyj wyjściowa bciowa bciowa bciowa będzie mniejsza nidzie mniejsza nidzie mniejsza nidzie mniejsza niż 10Hz rozpraszanie ciep 10Hz rozpraszanie ciep 10Hz rozpraszanie ciep 10Hz rozpraszanie ciepła w silniku jest dua w silniku jest dua w silniku jest dua w silniku jest dużo go go go gorsze w orsze w orsze w orsze w 

zwizwizwizwiązku z tym zku z tym zku z tym zku z tym wspwspwspwspółczynnikczynnikczynnikczynnik przeci przeci przeci przeciążenia zostaje dodatkowo zredukowany.enia zostaje dodatkowo zredukowany.enia zostaje dodatkowo zredukowany.enia zostaje dodatkowo zredukowany.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ograniczenie wspOgraniczenie wspOgraniczenie wspOgraniczenie współczynnika przeciczynnika przeciczynnika przeciczynnika przeciążenia przemiennikaenia przemiennikaenia przemiennikaenia przemiennika    

    

F708F708F708F708    Zapis ostatniego błęduZapis ostatniego błęduZapis ostatniego błęduZapis ostatniego błędu    

F709F709F709F709    
Zapis przedostatniego Zapis przedostatniego Zapis przedostatniego Zapis przedostatniego 

błędubłędubłędubłędu    

F710F710F710F710    Zapis przed Zapis przed Zapis przed Zapis przed 

przedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błędu    

2: przekroczenie prądu wyj.lub zwarcie(OC)2: przekroczenie prądu wyj.lub zwarcie(OC)2: przekroczenie prądu wyj.lub zwarcie(OC)2: przekroczenie prądu wyj.lub zwarcie(OC)    

3: przekroczenie napięcia na szyni3: przekroczenie napięcia na szyni3: przekroczenie napięcia na szyni3: przekroczenie napięcia na szynie DC (OE)e DC (OE)e DC (OE)e DC (OE)    

4: niewłaściwe parametry napięcia zasilania (PF1)4: niewłaściwe parametry napięcia zasilania (PF1)4: niewłaściwe parametry napięcia zasilania (PF1)4: niewłaściwe parametry napięcia zasilania (PF1)    

5: przeciąŜenie przemiennika (OL1)5: przeciąŜenie przemiennika (OL1)5: przeciąŜenie przemiennika (OL1)5: przeciąŜenie przemiennika (OL1)    

6: niskie napięcie zasilania (LU)6: niskie napięcie zasilania (LU)6: niskie napięcie zasilania (LU)6: niskie napięcie zasilania (LU)    

7: przegrzanie przemiennika (OH)7: przegrzanie przemiennika (OH)7: przegrzanie przemiennika (OH)7: przegrzanie przemiennika (OH)    

8: przeciąŜenie silnika (OL2)8: przeciąŜenie silnika (OL2)8: przeciąŜenie silnika (OL2)8: przeciąŜenie silnika (OL2)    

11: zewnętrzny błąd awarii (ESP)11: zewnętrzny błąd awarii (ESP)11: zewnętrzny błąd awarii (ESP)11: zewnętrzny błąd awarii (ESP)    

13: odłączony silnik podczas au13: odłączony silnik podczas au13: odłączony silnik podczas au13: odłączony silnik podczas autotuningu (Err2)totuningu (Err2)totuningu (Err2)totuningu (Err2)    

16: programowe przekroczenie prądu wyjściowego 16: programowe przekroczenie prądu wyjściowego 16: programowe przekroczenie prądu wyjściowego 16: programowe przekroczenie prądu wyjściowego 

(OC1)(OC1)(OC1)(OC1)    

17: brak fazy wyjściowej lub brak obciąŜenia (PFO)17: brak fazy wyjściowej lub brak obciąŜenia (PFO)17: brak fazy wyjściowej lub brak obciąŜenia (PFO)17: brak fazy wyjściowej lub brak obciąŜenia (PFO)    

18: Arr rozłączenie wejścia analogowego18: Arr rozłączenie wejścia analogowego18: Arr rozłączenie wejścia analogowego18: Arr rozłączenie wejścia analogowego    

20: EP/EP2/EP3 zbyt małe obciąŜenie20: EP/EP2/EP3 zbyt małe obciąŜenie20: EP/EP2/EP3 zbyt małe obciąŜenie20: EP/EP2/EP3 zbyt małe obciąŜenie    

W funkcjach tych zapisywane są W funkcjach tych zapisywane są W funkcjach tych zapisywane są W funkcjach tych zapisywane są 

automatycznie wartości występujących automatycznie wartości występujących automatycznie wartości występujących automatycznie wartości występujących 

błędów. UŜytkownik moŜe podejrzeć błędów. UŜytkownik moŜe podejrzeć błędów. UŜytkownik moŜe podejrzeć błędów. UŜytkownik moŜe podejrzeć 

historię występujących błędów oraz historię występujących błędów oraz historię występujących błędów oraz historię występujących błędów oraz 

wartości: częstotliwości, prądu i wartości: częstotliwości, prądu i wartości: częstotliwości, prądu i wartości: częstotliwości, prądu i 

napięcia wyjściowego w chwili napięcia wyjściowego w chwili napięcia wyjściowego w chwili napięcia wyjściowego w chwili 

wystąpienia błędu.wystąpienia błędu.wystąpienia błędu.wystąpienia błędu.    
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21: nP. przekroczenie ciśnienia21: nP. przekroczenie ciśnienia21: nP. przekroczenie ciśnienia21: nP. przekroczenie ciśnienia    

22: Err5 złe parametry PID22: Err5 złe parametry PID22: Err5 złe parametry PID22: Err5 złe parametry PID    

F711F711F711F711    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

ostatniego błęduostatniego błęduostatniego błęduostatniego błędu    
        

F712F712F712F712    Prąd ostatniego błęduPrąd ostatniego błęduPrąd ostatniego błęduPrąd ostatniego błędu            

F713F713F713F713    
Napięcie PN ostatniego Napięcie PN ostatniego Napięcie PN ostatniego Napięcie PN ostatniego 

błędubłędubłędubłędu    
        

F714F714F714F714    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

przedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błędu    
        

F715F715F715F715    
Prąd przedostatniego Prąd przedostatniego Prąd przedostatniego Prąd przedostatniego 

błędubłędubłędubłędu    
        

F716F716F716F716    
Napięcie PN Napięcie PN Napięcie PN Napięcie PN 

przedoprzedoprzedoprzedostatniego błędustatniego błędustatniego błędustatniego błędu    
        

F717F717F717F717    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

przedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błędu    
        

F718F718F718F718    
Prąd przedostatniego Prąd przedostatniego Prąd przedostatniego Prąd przedostatniego 

błędubłędubłędubłędu    
        

F719F719F719F719    
Napięcie PN Napięcie PN Napięcie PN Napięcie PN 

przedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błęduprzedostatniego błędu    
        

F720F720F720F720    
Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

przetęŜeniowegoprzetęŜeniowegoprzetęŜeniowegoprzetęŜeniowego    

        

    

F721F721F721F721    
Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

przepiprzepiprzepiprzepięciowegoęciowegoęciowegoęciowego    

        

    

F722F722F722F722    
Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

przegrzaniaprzegrzaniaprzegrzaniaprzegrzania    

        

    

F723F723F723F723    
Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji Zapis ilości aktywacji 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

przeciąŜeniaprzeciąŜeniaprzeciąŜeniaprzeciąŜenia    

        

    

F724F724F724F724    
Kontrola parametrów Kontrola parametrów Kontrola parametrów Kontrola parametrów 

napięcia wejściowegonapięcia wejściowegonapięcia wejściowegonapięcia wejściowego    

    

F725F725F725F725    
Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed 

zbyt niskim napięciemzbyt niskim napięciemzbyt niskim napięciemzbyt niskim napięciem    
Kontrola wartości napięcia zasilającego.Kontrola wartości napięcia zasilającego.Kontrola wartości napięcia zasilającego.Kontrola wartości napięcia zasilającego.    

F726F726F726F726    
Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed Zabezpieczenie przed 

przegrzaniem falownikaprzegrzaniem falownikaprzegrzaniem falownikaprzegrzaniem falownika    

1111    
0 0 0 0 –––– wyłączone wyłączone wyłączone wyłączone    

1 1 1 1 –––– włączone włączone włączone włączone    

    

F727F727F727F727    

Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 

poszczególnych faz poszczególnych faz poszczególnych faz poszczególnych faz 

wyjściowych wyjściowych wyjściowych wyjściowych 

przemiennikaprzemiennikaprzemiennikaprzemiennika 

0000    
0 0 0 0 –––– brak kontroli brak kontroli brak kontroli brak kontroli    

1 1 1 1 –––– kontrola aktywna kontrola aktywna kontrola aktywna kontrola aktywna    
    

Funkcja nie aktywna nie wykrywa braku fazy wyjściowej jak i również braku samego obciążenia. 
Funkcja w stanie aktywnym nie pozwala na pracę w przypadku braku fazy lub braku obciążenia.  
Kod ten należy aktywować szczególnie w przypadkach, kiedy może dochodzić do rozłączenia przemiennika od silnika, a później do jego 
ponownego załączenia. Funkcja ta może zabezpieczyć przemiennik przed uszkodzeniem, a dodatkowo spełnia funkcje ochronne. Wymagana jest 
jej aktywacja np. przy układach wentylacyjnych z wyłącznikami serwisowymi.        

F728F728F728F728    
Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania 

zabezpieczenzabezpieczenzabezpieczenzabezpieczenia kontroli ia kontroli ia kontroli ia kontroli 

napięcia wejściowegonapięcia wejściowegonapięcia wejściowegonapięcia wejściowego    

0,50,50,50,5    

F729F729F729F729    

Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania 

zabezpieczenia zbyt zabezpieczenia zbyt zabezpieczenia zbyt zabezpieczenia zbyt 

niskiego napięcia niskiego napięcia niskiego napięcia niskiego napięcia 

zasilającego (stała zasilającego (stała zasilającego (stała zasilającego (stała 

filtrowania podnapięcia)filtrowania podnapięcia)filtrowania podnapięcia)filtrowania podnapięcia)    

5,05,05,05,0    

0.1~60.00.1~60.00.1~60.00.1~60.0    

Stała filtrowania zadziałania Stała filtrowania zadziałania Stała filtrowania zadziałania Stała filtrowania zadziałania 

zabezpieczeń jest uŜywana do eliminacji zabezpieczeń jest uŜywana do eliminacji zabezpieczeń jest uŜywana do eliminacji zabezpieczeń jest uŜywana do eliminacji 

zakłóceń o charakterze krótkotrwałym w zakłóceń o charakterze krótkotrwałym w zakłóceń o charakterze krótkotrwałym w zakłóceń o charakterze krótkotrwałym w 

celu unikania fałszywej aktywacji. Im celu unikania fałszywej aktywacji. Im celu unikania fałszywej aktywacji. Im celu unikania fałszywej aktywacji. Im 

większa jest ustawiona wartość, tym większa jest ustawiona wartość, tym większa jest ustawiona wartość, tym większa jest ustawiona wartość, tym 

dłuŜsza jest stała czasu fidłuŜsza jest stała czasu fidłuŜsza jest stała czasu fidłuŜsza jest stała czasu filtrowania i ltrowania i ltrowania i ltrowania i 

lepszy efekt filtrowania, lecz w ten lepszy efekt filtrowania, lecz w ten lepszy efekt filtrowania, lecz w ten lepszy efekt filtrowania, lecz w ten 

sposób zmniejszamy czułość sposób zmniejszamy czułość sposób zmniejszamy czułość sposób zmniejszamy czułość 

zabezpieczeń!zabezpieczeń!zabezpieczeń!zabezpieczeń!    
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F730F730F730F730    
Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania Opóźnienie zadziałania 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

przeprzeprzeprzegrzaniagrzaniagrzaniagrzania    

Stała filtrowania zabezpieczenia Stała filtrowania zabezpieczenia Stała filtrowania zabezpieczenia Stała filtrowania zabezpieczenia 

przegrzaniaprzegrzaniaprzegrzaniaprzegrzania    

F732F732F732F732    
Wartość zadziałania Wartość zadziałania Wartość zadziałania Wartość zadziałania 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

podnapięciowegopodnapięciowegopodnapięciowegopodnapięciowego    

1111----faza=215faza=215faza=215faza=215    

3 3 3 3 –––– fazy=400 fazy=400 fazy=400 fazy=400    
0~4500~4500~4500~450        

Parametr F732 odnosi się do napięcia zasilającego (po stronie pierwotnej). Kontrola nie jest aktywna w przemiennParametr F732 odnosi się do napięcia zasilającego (po stronie pierwotnej). Kontrola nie jest aktywna w przemiennParametr F732 odnosi się do napięcia zasilającego (po stronie pierwotnej). Kontrola nie jest aktywna w przemiennParametr F732 odnosi się do napięcia zasilającego (po stronie pierwotnej). Kontrola nie jest aktywna w przemiennikach do 4kW.ikach do 4kW.ikach do 4kW.ikach do 4kW.    

W przemiennikach od 5,5kW kontrola napięcia zasilania jest aktywna i odbywa się w trzech fazach.W przemiennikach od 5,5kW kontrola napięcia zasilania jest aktywna i odbywa się w trzech fazach.W przemiennikach od 5,5kW kontrola napięcia zasilania jest aktywna i odbywa się w trzech fazach.W przemiennikach od 5,5kW kontrola napięcia zasilania jest aktywna i odbywa się w trzech fazach.    

F737F737F737F737    

Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie 

programowe przed programowe przed programowe przed programowe przed 

przekroczeniem prądu przekroczeniem prądu przekroczeniem prądu przekroczeniem prądu 

wyjściowegowyjściowegowyjściowegowyjściowego    

0000    
0 0 0 0 –––– nieaktywne nieaktywne nieaktywne nieaktywne    

1 1 1 1 ---- aktywne aktywne aktywne aktywne    

F738F738F738F738    

Współczynnik Współczynnik Współczynnik Współczynnik 

programowy programowy programowy programowy 

przekroczenia prądu przekroczenia prądu przekroczenia prądu przekroczenia prądu 

wyjściowegowyjściowegowyjściowegowyjściowego    

2.02.02.02.0    0.50~3.000.50~3.000.50~3.000.50~3.00    

F739F739F739F739    

Zapis ilości przekroczeń Zapis ilości przekroczeń Zapis ilości przekroczeń Zapis ilości przekroczeń 

programowego programowego programowego programowego 

zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia zabezpieczenia 

prądowprądowprądowprądowegoegoegoego    

        

WspółczynnikWspółczynnikWspółczynnikWspółczynnik programowy  programowy  programowy  programowy 

przekroczenia prądu oprzekroczenia prądu oprzekroczenia prądu oprzekroczenia prądu określa prąd kreśla prąd kreśla prąd kreśla prąd 

maksymalny (programowy) w stosunku maksymalny (programowy) w stosunku maksymalny (programowy) w stosunku maksymalny (programowy) w stosunku 

do prądu znamionowego przemiennika. do prądu znamionowego przemiennika. do prądu znamionowego przemiennika. do prądu znamionowego przemiennika. 

Wartości kodu F738 nie moŜna zmienić Wartości kodu F738 nie moŜna zmienić Wartości kodu F738 nie moŜna zmienić Wartości kodu F738 nie moŜna zmienić 

podczas pracy przemiennika.podczas pracy przemiennika.podczas pracy przemiennika.podczas pracy przemiennika.    

W chwili przekroczenia prądu W chwili przekroczenia prądu W chwili przekroczenia prądu W chwili przekroczenia prądu 

programowego pojawi się komunikat programowego pojawi się komunikat programowego pojawi się komunikat programowego pojawi się komunikat 

OC1.OC1.OC1.OC1.    

Zaleca się aktywowanie tego Zaleca się aktywowanie tego Zaleca się aktywowanie tego Zaleca się aktywowanie tego 

zabezpieczenzabezpieczenzabezpieczenzabezpieczenie, leczie, leczie, leczie, lecz bardzo ostroŜne  bardzo ostroŜne  bardzo ostroŜne  bardzo ostroŜne 

ustawianie współczynnika szczególnie ustawianie współczynnika szczególnie ustawianie współczynnika szczególnie ustawianie współczynnika szczególnie 

powyŜej 2., celem ochrony całego powyŜej 2., celem ochrony całego powyŜej 2., celem ochrony całego powyŜej 2., celem ochrony całego 

układu napędowego.układu napędowego.układu napędowego.układu napędowego.    

F741F741F741F741    
Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie 

przerwania wejścia przerwania wejścia przerwania wejścia przerwania wejścia 

analogowegoanalogowegoanalogowegoanalogowego    

0000    

0 0 0 0 –––– nieaktywny nieaktywny nieaktywny nieaktywny    

1 1 1 1 –––– zatrzymanie pracy  zatrzymanie pracy  zatrzymanie pracy  zatrzymanie pracy 

przemiennika i przemiennika i przemiennika i przemiennika i 

wyświetlanie błędu Arrwyświetlanie błędu Arrwyświetlanie błędu Arrwyświetlanie błędu Arr    

2 2 2 2 –––– zatrzymuje układ bez  zatrzymuje układ bez  zatrzymuje układ bez  zatrzymuje układ bez 

wyświetlania błęduwyświetlania błęduwyświetlania błęduwyświetlania błędu    

3 3 3 3 –––– praca przemiennika na  praca przemiennika na  praca przemiennika na  praca przemiennika na 

minimalnej częstotliwościminimalnej częstotliwościminimalnej częstotliwościminimalnej częstotliwości    

4 4 4 4 ---- zastrzeŜony zastrzeŜony zastrzeŜony zastrzeŜony    

    

F742F742F742F742    
PPPPróg zadziałania róg zadziałania róg zadziałania róg zadziałania 

ochronny przerwania ochronny przerwania ochronny przerwania ochronny przerwania 

wejścia analogowego [%]wejścia analogowego [%]wejścia analogowego [%]wejścia analogowego [%]    

50505050    0~1000~1000~1000~100        

JeŜeli w kodach F400 i F406 mamy ustawione wartości mniejsze od 0,01V to funkcja 

zabezpieczenia przerwania wejścia analogowego nie będzie aktywna.  

Ochrona przerwania wejścia analogowego dotyczy tylko wejść AI1 i AI2. 

Kiedy w kodzie F741 mamy ustawione 1, 2 lub 3 to zaleca się ustawienie w kodach F400 i F406 

wartości 1-2V celem uniknięcia błędnego zadziałania układu. 

Zabezpieczenie przerwania wejścia analogowego=minimalna wartość wejścia analogowego*F742 

Przykład: Kanał AI1, w kodzie F400 – 1V, w kodzie F442 – 50 i aktywujemy ochronę przed 

przerwaniem wejścia analogowego. Zadziałanie nastąpi dla wartości wejścia analogowego 

poniŜej 0,5V. 

F745F745F745F745    
OstrzeŜenie przed OstrzeŜenie przed OstrzeŜenie przed OstrzeŜenie przed 

przegrzaniem [%]przegrzaniem [%]przegrzaniem [%]przegrzaniem [%]    
80808080    0~1000~1000~1000~100        

F747F747F747F747    
Automatyczny dobór Automatyczny dobór Automatyczny dobór Automatyczny dobór 

częstotliwości nośnejczęstotliwości nośnejczęstotliwości nośnejczęstotliwości nośnej    
1111    

0 0 0 0 –––– nieaktywny nieaktywny nieaktywny nieaktywny    

1 1 1 1 ---- aktywny aktywny aktywny aktywny    
    

JeŜeli temperatura radiatora osiągnie wartość 35˚C*F745, a wyjście przekaźnikowe 

jest skonfigurowane na ostrzeŜenie przed przegrzaniem (F300…302 - 16) aktywuje 

się komunikat przegrzania przetwornicy. 
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Gdy F747 – 1, a przetwornica osiągnie 30˚C nastąpi automatyczna korekcja 

częstotliwości nośnej celem ochrony przemiennika przed przegrzaniem. 

Gdy F159 – 1 czyli mamy dozwolony wybór częstotliwości nośnej wówczas F747 nie 

jest aktywny. 

F754F754F754F754    
Próg minimalnej Próg minimalnej Próg minimalnej Próg minimalnej 

wartości prądu [%]wartości prądu [%]wartości prądu [%]wartości prądu [%]    
5555    0~2000~2000~2000~200        

F755F755F755F755    
Czas trwania Czas trwania Czas trwania Czas trwania 

minimalnego prądu [s]minimalnego prądu [s]minimalnego prądu [s]minimalnego prądu [s]    
0,50,50,50,5    0~600~600~600~60        

JeŜeli prąd spadnie poniŜej progu F754 po czasie F755 nastąpi aktywacja 

zaprogramowanego przekaźnika. 

 

9.7 Parametry silnika 

 
UWAGA! 

Wykonanie autotuningu silnika jest wymagane dla prawidłowej pracy przemiennika 

częstotliwości! 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    
Nastawa Nastawa Nastawa Nastawa 

FabrycznaFabrycznaFabrycznaFabryczna    
ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

dla E1000dla E1000dla E1000dla E1000    dla E2000dla E2000dla E2000dla E2000    

F800F800F800F800    
Autotuning Autotuning Autotuning Autotuning 

silnikasilnikasilnikasilnika    
0000    

0: bez autotuningu 0: bez autotuningu 0: bez autotuningu 0: bez autotuningu 

silnikasilnikasilnikasilnika    

1: autotuning 1: autotuning 1: autotuning 1: autotuning 

silnikasilnikasilnikasilnika    

0: bez autotuningu 0: bez autotuningu 0: bez autotuningu 0: bez autotuningu 

silnikasilnikasilnikasilnika    

1: autotuning 1: autotuning 1: autotuning 1: autotuning 

dynamicdynamicdynamicdynamiczny silnikazny silnikazny silnikazny silnika    

2: autotuning 2: autotuning 2: autotuning 2: autotuning 

statyczny silnikastatyczny silnikastatyczny silnikastatyczny silnika    

Dla E1000 brak potrzeby odłączania Dla E1000 brak potrzeby odłączania Dla E1000 brak potrzeby odłączania Dla E1000 brak potrzeby odłączania 

obciąŜeniaobciąŜeniaobciąŜeniaobciąŜenia    

Dla E2000Dla E2000Dla E2000Dla E2000    

F800=F800=F800=F800=1, gdy jest fizyczna moŜliwość 1, gdy jest fizyczna moŜliwość 1, gdy jest fizyczna moŜliwość 1, gdy jest fizyczna moŜliwość 

odłączenia silnika od obciąŜenia odłączenia silnika od obciąŜenia odłączenia silnika od obciąŜenia odłączenia silnika od obciąŜenia 

(zalecany pomiar)(zalecany pomiar)(zalecany pomiar)(zalecany pomiar)    

F800=2, gdy nie ma fizycznej F800=2, gdy nie ma fizycznej F800=2, gdy nie ma fizycznej F800=2, gdy nie ma fizycznej 

moŜliwości odłączenia silnika od moŜliwości odłączenia silnika od moŜliwości odłączenia silnika od moŜliwości odłączenia silnika od 

obciąŜeniaobciąŜeniaobciąŜeniaobciąŜenia    

F801F801F801F801    Moc silnikaMoc silnikaMoc silnikaMoc silnika        0,2~1000kW0,2~1000kW0,2~1000kW0,2~1000kW    

F802F802F802F802    
Napięcie Napięcie Napięcie Napięcie 

zasilania silnikazasilania silnikazasilania silnikazasilania silnika    
    1~440V1~440V1~440V1~440V    

F803F803F803F803    
Prąd Prąd Prąd Prąd 

znamionowy znamionowy znamionowy znamionowy 

silnikasilnikasilnikasilnika    

    1~6500A1~6500A1~6500A1~6500A    

Dane z tabliczki znamionowej silnikaDane z tabliczki znamionowej silnikaDane z tabliczki znamionowej silnikaDane z tabliczki znamionowej silnika    

F804F804F804F804    Ilość biegunówIlość biegunówIlość biegunówIlość biegunów    4444    2~1002~1002~1002~100    Ilość biegunów wyliczamy z wzoru:Ilość biegunów wyliczamy z wzoru:Ilość biegunów wyliczamy z wzoru:Ilość biegunów wyliczamy z wzoru:    

Ilość biegunów=(120 * częstotliwość znamionowa silnika) / prędkość znamionową silnikaIlość biegunów=(120 * częstotliwość znamionowa silnika) / prędkość znamionową silnikaIlość biegunów=(120 * częstotliwość znamionowa silnika) / prędkość znamionową silnikaIlość biegunów=(120 * częstotliwość znamionowa silnika) / prędkość znamionową silnika    

Wartość którą otrzymamy zaokrąglamy w dół do wartości całkowitej! Wartość jest wyliczana automatycznie przez przemiennik.Wartość którą otrzymamy zaokrąglamy w dół do wartości całkowitej! Wartość jest wyliczana automatycznie przez przemiennik.Wartość którą otrzymamy zaokrąglamy w dół do wartości całkowitej! Wartość jest wyliczana automatycznie przez przemiennik.Wartość którą otrzymamy zaokrąglamy w dół do wartości całkowitej! Wartość jest wyliczana automatycznie przez przemiennik.    

F805F805F805F805    Prędkość Prędkość Prędkość Prędkość 

znamionowa znamionowa znamionowa znamionowa 

silnikasilnikasilnikasilnika    

    

1~30000obr/1~30000obr/1~30000obr/1~30000obr/minminminmin    Dane z tabliczki znamionowej silnikaDane z tabliczki znamionowej silnikaDane z tabliczki znamionowej silnikaDane z tabliczki znamionowej silnika    

F810F810F810F810    
Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość 

zasilania silnikazasilania silnikazasilania silnikazasilania silnika    
50,0050,0050,0050,00    1~650Hz1~650Hz1~650Hz1~650Hz    

Dodatkowo częstotliwość znamionową Dodatkowo częstotliwość znamionową Dodatkowo częstotliwość znamionową Dodatkowo częstotliwość znamionową 

silnika deklarujemy w kodzie F118, silnika deklarujemy w kodzie F118, silnika deklarujemy w kodzie F118, silnika deklarujemy w kodzie F118, 

która dotyczy formowania która dotyczy formowania która dotyczy formowania która dotyczy formowania 

charakterystyki.charakterystyki.charakterystyki.charakterystyki.    
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Parametryzacja dla przemiennika E1000:Parametryzacja dla przemiennika E1000:Parametryzacja dla przemiennika E1000:Parametryzacja dla przemiennika E1000:    
Prosimy wpisać parametry zgodnie z danymi na tabliczce zaciskowej silnika. 

Aby uzyskać optymalne parametry wydajności przemiennika w szczególności przy 

sterowaniu auto korekcją momentu (F137 – 3), naleŜy dokładnie sparametryzować 

silnik. 

• dla F800-0, bez pomiaru parametrów 

NaleŜy koniecznie wpisać w kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika. 

Po uruchomieniu przemiennik będzie korzystał z domyślnych ustawień silnika 

(kody F806), według mocy określonej w kodzie F801. Wartości ta odnosi się do 

silników indukcyjnych serii Y , 4-polowych. 

• dla F800-1 autotuning silnika (zalecany) 

W tym przypadku przed dokonaniem pomiaru naleŜy koniecznie wpisać w 

kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika. Ten pomiar nie wymaga 

odłączenia obciąŜenia silnika. Po wpisaniu parametrów naleŜy wcisnąć zielony 

przycisk RUN, a na wyświetlaczu powinien pojawić się napis TEST. Przemiennik 

realizuje pomiar rezystancji stojana silnika, która będzie przechowana w kodzie 

F806, a parametr F800 zmieni się automatycznie na 0. 

W kodzie F806 jest wpisywana rezystancja w zakresie 0,001~65,00Ω. Mając dane o 

rezystancji moŜna ten kod uzupełnić ręcznie. Za kaŜdym razem, kiedy zmieniamy 

lub odświeŜymy parametr F801, parametr F806 automatycznie zmienia się do 

nastaw fabrycznych dla danej mocy ustawionej w F801, dlatego naleŜy 

odpowiedzialnie zmieniać ten parametr, pamiętając o przeprowadzeniu całej 

procedury na nowo. JeŜeli nie ma moŜliwości pomiaru parametrów naleŜy wartości 

wpisać ręcznie z silnika o zbliŜonych parametrach. 

 

Parametryzacja dla przemienParametryzacja dla przemienParametryzacja dla przemienParametryzacja dla przemiennika E2000:nika E2000:nika E2000:nika E2000:    
Prosimy wpisać parametry zgodnie z danymi na tabliczce zaciskowej silnika. 

Aby uzyskać optymalne parametry wydajności przemiennika w szczególności przy 

sterowaniu wektorowym, naleŜy dokładnie sparametryzować silnik. Dodatkowym 

obostrzeniem dla sterowania wektorowego jest nie większa róŜnica mocy pomiędzy 

przemiennikiem a silnikiem niŜ jeden stopień. Zbyt duŜa róŜnica spowoduje 

znaczne obniŜenie osiągów napędu lub jego nieprawidłową pracę, która moŜe 

spowodować uszkodzenie silnika lub przemiennika. 

• dla F800-0, bez pomiaru parametrów 

NaleŜy koniecznie wpisać w kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika. 

Po uruchomieniu przemiennik będzie korzystał z domyślnych ustawień silnika 

(kody F806~809), według mocy określonej w kodzie F801. Wartości ta odnosi się 

do silników indukcyjnych serii Y , 4-polowych. 

• dla F800-1 pomiar dynamiczny, dla przemienników serii E2000. 

W tym przypadku przed dokonaniem pomiaru naleŜy koniecznie wpisać w 

kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika, oraz odłączyć silnik od 

obciąŜenia. Po wpisaniu parametrów naleŜy wcisnąć zielony przycisk RUN, a na 
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wyświetlaczu powinien pojawić się napis TEST. Przemiennik realizuje najpierw 

pomiar statycznych parametrów silnika, który składa się z dwóch etapów. Po tym 

silnik zacznie przyspieszać zgodnie z F114, następnie ustabilizuje prędkość, a 

później zwolni do 0Hz zgodnie z F115. Po zakończeniu parametry zostaną 

zapisane w kodach F806~809, a parametr F800 zmieni się automatycznie na 0. 

• dla F800-2 dla przemienników serii E2000  

W tym przypadku przed dokonaniem pomiaru naleŜy koniecznie wpisać w 

kodach F801~805, 810, aktualne parametry silnika. Ten pomiar jest dedykowany 

dla silników, od których nie moŜna odłączyć obciąŜenia. Po wpisaniu parametrów 

naleŜy wcisnąć zielony przycisk RUN, a na wyświetlaczu powinien pojawić się 

napis TEST. Przemiennik realizuje pomiar statycznych parametrów silnika, który 

składa się z dwóch etapów. Mierzone są tutaj parametry rezystancji stojana i 

wirnika, oraz indukcyjność upływu, które zostaną zapisane w kodach F806~808, 

a parametr F800 zmieni się automatycznie na 0. Indukcyjność wzajemna F809, 

zostanie przyjęta zgodnie z wpisana mocą w kodzie F801. 

 

NiezaleŜnie od metody pomiaru parametrów z zakresu F806~809 operator ma 

moŜliwość wpisania ręcznie parametrów silnika. Wymaga to jednak bardzo 

dokładnej znajomości jego parametrów. Warunkiem jest wpisanie prawidłowych 

parametrów. W przeciwnym wypadku silnik moŜe pracować nie stabilnie, co w 

skrajnych wypadkach moŜe nawet spowodować uszkodzenie przemiennika. 

Prawidłowe wykonane pomiarów i wpisanie parametrów jest podstawą sterowania 

wektorowego. Podczas pomiaru statycznego silnik nie obraca się, ale jest zasilany i 

nie naleŜy dotykać jego obudowy.  Bez względu na rodzaj autotuningu naleŜy 

wpisać parametry F801~F805, F810 zgodnie z danymi na tabliczce silnika. Jeśli 

znamy dokładne parametry silnika to zamiast wykonywać automatyczny pomiar do 

kodów F806~F809 moŜemy je wpisać ręcznie.  Kod F804 moŜemy sprawdzić, ale nie 

moŜemy go modyfikować.  Za kaŜdym razem, kiedy zmieniamy lub odświeŜymy 

parametr F801, parametry F806~F809 automatycznie zmieniają się do nastaw 

fabrycznych dla danej mocy ustawionej w, F801, dlatego naleŜy odpowiedzialnie 

zmieniać ten parametr, pamiętając o przeprowadzeniu całej procedury na nowo. 

Przywrócenie nastaw fabrycznych F160 – 1 nie powoduje przywrócenia nastaw w 

kodach grupy F800. PoniewaŜ parametry silnika mogą się zmieniać w miarę 

nagrzewania i eksploatacji, zaleca się dokonywanie okresowych pomiarów silnika. 

JeŜeli nie ma moŜliwości pomiaru parametrów naleŜy wartości wpisać ręcznie z 

silnika o zbliŜonych parametrach. Po kaŜdym autotuningu naleŜy sprawdzić 

poprawność pracy układu. Jeśli dźwięk pracy, pobór prądu, drgania lub 

nierównomierna praca silnika wskazuje na błędy w dopasowaniu naleŜy układ 

natychmiast zatrzymać, sprawdzić popawność wpisanych danych, a sam proces 

przeprowadzić ponownie. Dla sterowania wektorowego moŜe się okazać Ŝe 

dodatkowo naleŜy skofigurowac kody z zakresu F813-F818. 
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Przykład parametryzacji silnika 3,7kW, 400V, 1440obr/min, 8,8A, 50Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

F806F806F806F806    Opór stojana ( Opór stojana ( Opór stojana ( Opór stojana ( Ω )Ω )Ω )Ω )        

F807F807F807F807    
Opór wirnika ( Opór wirnika ( Opór wirnika ( Opór wirnika ( Ω )Ω )Ω )Ω )    

dotyczy tylko Edotyczy tylko Edotyczy tylko Edotyczy tylko E2000200020002000    
    

0.001~65.000.001~65.000.001~65.000.001~65.00    

F808F808F808F808    
Indukcyjność upływu Indukcyjność upływu Indukcyjność upływu Indukcyjność upływu 

(mH)(mH)(mH)(mH)    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

    0.01~6500.01~6500.01~6500.01~650    

F809F809F809F809    
Indukcyjność wzajemna Indukcyjność wzajemna Indukcyjność wzajemna Indukcyjność wzajemna 

(mH)(mH)(mH)(mH)    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

    0.1~65000.1~65000.1~65000.1~6500    

Wartości kodów będą automatycznie Wartości kodów będą automatycznie Wartości kodów będą automatycznie Wartości kodów będą automatycznie 

zapisywane po wykonanym pomiarze zapisywane po wykonanym pomiarze zapisywane po wykonanym pomiarze zapisywane po wykonanym pomiarze 

parametrów (kod F800).parametrów (kod F800).parametrów (kod F800).parametrów (kod F800).    

Falownik automatycznie przyFalownik automatycznie przyFalownik automatycznie przyFalownik automatycznie przywróci wróci wróci wróci 

wartości kodów do domyślnych za wartości kodów do domyślnych za wartości kodów do domyślnych za wartości kodów do domyślnych za 

kaŜdym razem jak zostanie zmieniony kaŜdym razem jak zostanie zmieniony kaŜdym razem jak zostanie zmieniony kaŜdym razem jak zostanie zmieniony 

parametr w kodzie F801.parametr w kodzie F801.parametr w kodzie F801.parametr w kodzie F801.    

Jeśli nie znamy znamionowych Jeśli nie znamy znamionowych Jeśli nie znamy znamionowych Jeśli nie znamy znamionowych 

parametrów silnika moŜna wprowadzić parametrów silnika moŜna wprowadzić parametrów silnika moŜna wprowadzić parametrów silnika moŜna wprowadzić 

parametry odnosząc się do znanych parametry odnosząc się do znanych parametry odnosząc się do znanych parametry odnosząc się do znanych 

podobnego silnika.podobnego silnika.podobnego silnika.podobnego silnika.    

F813F813F813F813    
Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości 

obrotowej KP1obrotowej KP1obrotowej KP1obrotowej KP1    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

0,75~2,2kW: 2,000,75~2,2kW: 2,000,75~2,2kW: 2,000,75~2,2kW: 2,00    

3,7~7,5kW: 4,003,7~7,5kW: 4,003,7~7,5kW: 4,003,7~7,5kW: 4,00    

11~30kW: 8,0011~30kW: 8,0011~30kW: 8,0011~30kW: 8,00    

37~75kW: 15,0037~75kW: 15,0037~75kW: 15,0037~75kW: 15,00    

od 9od 9od 9od 90kW: 20,000kW: 20,000kW: 20,000kW: 20,00    

0,01~20,00(do 22kW)0,01~20,00(do 22kW)0,01~20,00(do 22kW)0,01~20,00(do 22kW)    

0,01~50,00(od 30kW)0,01~50,00(od 30kW)0,01~50,00(od 30kW)0,01~50,00(od 30kW)    

F814F814F814F814    
Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości 

obrotowej KI1obrotowej KI1obrotowej KI1obrotowej KI1    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

1,001,001,001,00    
0,01~2,00(do 22kW)0,01~2,00(do 22kW)0,01~2,00(do 22kW)0,01~2,00(do 22kW)    

0,01~3,00(od 30kW)0,01~3,00(od 30kW)0,01~3,00(od 30kW)0,01~3,00(od 30kW)    

    

F815F815F815F815    
Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości 

obrotowej KP2obrotowej KP2obrotowej KP2obrotowej KP2    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

0,75~2,2kW: 2,000,75~2,2kW: 2,000,75~2,2kW: 2,000,75~2,2kW: 2,00    

3,7~22kW: 6,003,7~22kW: 6,003,7~22kW: 6,003,7~22kW: 6,00    

30kW: 8,0030kW: 8,0030kW: 8,0030kW: 8,00    

37~7537~7537~7537~75kW: 15,00kW: 15,00kW: 15,00kW: 15,00    

od 90kW: 25,00od 90kW: 25,00od 90kW: 25,00od 90kW: 25,00    

0,01~20,00(do 22kW)0,01~20,00(do 22kW)0,01~20,00(do 22kW)0,01~20,00(do 22kW)    

0,01~50,00(od 30kW)0,01~50,00(od 30kW)0,01~50,00(od 30kW)0,01~50,00(od 30kW)    

F816F816F816F816    
Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości Pętla prędkości 

obrotowej KI2obrotowej KI2obrotowej KI2obrotowej KI2    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

1,001,001,001,00    
0,01~2,00(do 22kW)0,01~2,00(do 22kW)0,01~2,00(do 22kW)0,01~2,00(do 22kW)    

0,01~3,00(od 30kW)0,01~3,00(od 30kW)0,01~3,00(od 30kW)0,01~3,00(od 30kW)    

    

F817F817F817F817    
1 częstotliwość 1 częstotliwość 1 częstotliwość 1 częstotliwość 

przełączania PIDprzełączania PIDprzełączania PIDprzełączania PID    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

5.005.005.005.00    0~F1110~F1110~F1110~F111    

F818F818F818F818    
2 częstotliw2 częstotliw2 częstotliw2 częstotliwość ość ość ość 

przełączania PIDprzełączania PIDprzełączania PIDprzełączania PID    

dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000dotyczy tylko E2000    

50505050    F817~F111F817~F111F817~F111F817~F111    

    

 

 F801=3.7 F802=   400
 

F803=8.8 F805=  1440
 

 

F810=  50
 

F800=1 
Press 

““““Run””””key 
 TEST is 

displayed 

Target 
frequency is 

blinking  
 Ok
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Szybkością reakcji wektorowej kontroli prędkości moŜna sterować poprzez regulację 

proporcjonalną i przyrost wzmocnienia pętli prędkości. Zwiększanie 

współczynników KP i KI moŜe przyspieszyć reakcję dynamiczną pętli prędkości. 

JeŜeli jednak przyrost proporcjonalny lub przyrost wzmocnienia są zbyt duŜe moŜe 

to powodować drgania napędu. 

Zalecana procedura postępowania: 

Jeśli ustawienia fabryczne nie są wystarczające, do zalecanych ustawień fabrycznych 

dodać niewielkie korekty współczynników. NaleŜy jednak uwaŜać, aby za kaŜdym 

razem amplituda korekty nie była zbyt duŜa.  

W przypadku zbyt powolnej reakcji na zmiany momentu lub zbyt powolnego 

wyrównywania prędkości naleŜy zwiększyć współczynnik KP, pod warunkiem, Ŝe nie 

pojawią się drgania. JeŜeli napęd pracuje stabilnie naleŜy proporcjonalnie zwiększyć 

współczynnik KI. 

W przypadku kiedy dochodzi do oscylacji prądu lub prędkości obrotowej naleŜy 

zmniejszyć współczynniki KP i KI do poprawnych wartości. 

Uwaga: Źle ustawione współczynniki mogą spowodować gwałtowne reakcje napędu 

co moŜe doprowadzić do niewłaściwej pracy przemiennika, a nawet uszkodzenia. 

Prosimy bardzo ostroŜnie zmieniać parametry układu! 

 

9.8 Parametry komunikacji 

KodKodKodKod    MoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawyMoŜliwości nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    
Nastawa Nastawa Nastawa Nastawa 

FabrycznaFabrycznaFabrycznaFabryczna    
ZakresZakresZakresZakres    

WaŜnWaŜnWaŜnWaŜneeee    

F900F900F900F900    Adres komunikacjiAdres komunikacjiAdres komunikacjiAdres komunikacji    1111    

1~255 1~255 1~255 1~255 –––– adres pojedynczego  adres pojedynczego  adres pojedynczego  adres pojedynczego 

falownikafalownikafalownikafalownika    

0 0 0 0 –––– adres rozgłoszeniowy  adres rozgłoszeniowy  adres rozgłoszeniowy  adres rozgłoszeniowy 

(uniwersalny)(uniwersalny)(uniwersalny)(uniwersalny)    

F901F901F901F901    Tryb transmisjiTryb transmisjiTryb transmisjiTryb transmisji    1111    

1 1 1 1 –––– ASCI ASCI ASCI ASCI    

2 2 2 2 –––– RTU RTU RTU RTU    

3 3 3 3 –––– sterowanie zewnętrzną klawiaturą sterowanie zewnętrzną klawiaturą sterowanie zewnętrzną klawiaturą sterowanie zewnętrzną klawiaturą    

F903F903F903F903    
Kalibracja Kalibracja Kalibracja Kalibracja 

nieparzysta/parzystanieparzysta/parzystanieparzysta/parzystanieparzysta/parzysta    
0000    

0 0 0 0 –––– brak kalibracji brak kalibracji brak kalibracji brak kalibracji    

1 1 1 1 –––– kalibracja nieparzysta kalibracja nieparzysta kalibracja nieparzysta kalibracja nieparzysta    

2 2 2 2 –––– kalibracja parzysta kalibracja parzysta kalibracja parzysta kalibracja parzysta    

Więcej na temat komunikacji w Więcej na temat komunikacji w Więcej na temat komunikacji w Więcej na temat komunikacji w 

dodatku modbus do niniejszej dodatku modbus do niniejszej dodatku modbus do niniejszej dodatku modbus do niniejszej 

instrukcji.instrukcji.instrukcji.instrukcji.    

    

Zalecana prędkość transmisji Zalecana prędkość transmisji Zalecana prędkość transmisji Zalecana prędkość transmisji 

ustawiaustawiaustawiaustawiana w kodzie F904=3, na w kodzie F904=3, na w kodzie F904=3, na w kodzie F904=3, 

czyli 9600 bitówczyli 9600 bitówczyli 9600 bitówczyli 9600 bitów    
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F904F904F904F904    
Szybkość przesyłuSzybkość przesyłuSzybkość przesyłuSzybkość przesyłu    

(bit(bit(bit(bit))))    
3333    

0 0 0 0 –––– 1200 1200 1200 1200    

1 1 1 1 –––– 2400 2400 2400 2400    

2 2 2 2 –––– 4800 4800 4800 4800    

3 3 3 3 –––– 9600 9600 9600 9600    

4 4 4 4 –––– 19200 19200 19200 19200    

5 5 5 5 –––– 38400 38400 38400 38400    

6 6 6 6 ---- 57600 57600 57600 57600    

Przełączenie kodu F901 Przełączenie kodu F901 Przełączenie kodu F901 Przełączenie kodu F901 –––– 3 spowoduje automatyczne przejście na pracę z klawiatury zewnętrznej i odłączenie klawiatury na  3 spowoduje automatyczne przejście na pracę z klawiatury zewnętrznej i odłączenie klawiatury na  3 spowoduje automatyczne przejście na pracę z klawiatury zewnętrznej i odłączenie klawiatury na  3 spowoduje automatyczne przejście na pracę z klawiatury zewnętrznej i odłączenie klawiatury na 

przemienniku częstotliwości celem oszczędności energii.  Aby isprzemienniku częstotliwości celem oszczędności energii.  Aby isprzemienniku częstotliwości celem oszczędności energii.  Aby isprzemienniku częstotliwości celem oszczędności energii.  Aby istniała moŜliwość korzystania z klawiatury zewnętrznej i na tniała moŜliwość korzystania z klawiatury zewnętrznej i na tniała moŜliwość korzystania z klawiatury zewnętrznej i na tniała moŜliwość korzystania z klawiatury zewnętrznej i na 

przemienniku naleŜy zewrzeć CM z OP5, identycznie postępujemy w przypadku kiedy F901 mamy ustawione na 3 a nie mamy przemienniku naleŜy zewrzeć CM z OP5, identycznie postępujemy w przypadku kiedy F901 mamy ustawione na 3 a nie mamy przemienniku naleŜy zewrzeć CM z OP5, identycznie postępujemy w przypadku kiedy F901 mamy ustawione na 3 a nie mamy przemienniku naleŜy zewrzeć CM z OP5, identycznie postępujemy w przypadku kiedy F901 mamy ustawione na 3 a nie mamy 

klawiatury zewnętrznej. Aby aktywować klawiaturę na przemienniku naleŜy zewrzeć Cklawiatury zewnętrznej. Aby aktywować klawiaturę na przemienniku naleŜy zewrzeć Cklawiatury zewnętrznej. Aby aktywować klawiaturę na przemienniku naleŜy zewrzeć Cklawiatury zewnętrznej. Aby aktywować klawiaturę na przemienniku naleŜy zewrzeć CM z OP5. Tym wejściem cyfrowym moŜna M z OP5. Tym wejściem cyfrowym moŜna M z OP5. Tym wejściem cyfrowym moŜna M z OP5. Tym wejściem cyfrowym moŜna 

przełączać  sterowanie pomiędzy dwoma klawiaturami lub inicjować pracę klawiatury na przemienniku, aby móc w kodzie F901 przełączać  sterowanie pomiędzy dwoma klawiaturami lub inicjować pracę klawiatury na przemienniku, aby móc w kodzie F901 przełączać  sterowanie pomiędzy dwoma klawiaturami lub inicjować pracę klawiatury na przemienniku, aby móc w kodzie F901 przełączać  sterowanie pomiędzy dwoma klawiaturami lub inicjować pracę klawiatury na przemienniku, aby móc w kodzie F901 

ustawić wartość „1” lub „2” i pracować wyłącznie na klawiaturze przemiennika.ustawić wartość „1” lub „2” i pracować wyłącznie na klawiaturze przemiennika.ustawić wartość „1” lub „2” i pracować wyłącznie na klawiaturze przemiennika.ustawić wartość „1” lub „2” i pracować wyłącznie na klawiaturze przemiennika.    

Podłączona klawiaturPodłączona klawiaturPodłączona klawiaturPodłączona klawiatura zewnętrzna bez jej aktywacji w kodzie F901 wyświetla komunikat „CO”, co oznacza podanie zasilania i brak a zewnętrzna bez jej aktywacji w kodzie F901 wyświetla komunikat „CO”, co oznacza podanie zasilania i brak a zewnętrzna bez jej aktywacji w kodzie F901 wyświetla komunikat „CO”, co oznacza podanie zasilania i brak a zewnętrzna bez jej aktywacji w kodzie F901 wyświetla komunikat „CO”, co oznacza podanie zasilania i brak 

komunikacji z przemiennikiem.komunikacji z przemiennikiem.komunikacji z przemiennikiem.komunikacji z przemiennikiem.    

Dla przypadku kiedy mamy przywracanie nastaw fabrycznych F160 Dla przypadku kiedy mamy przywracanie nastaw fabrycznych F160 Dla przypadku kiedy mamy przywracanie nastaw fabrycznych F160 Dla przypadku kiedy mamy przywracanie nastaw fabrycznych F160 ---- 1zapisana wartość w kodzie F901 nie jest  1zapisana wartość w kodzie F901 nie jest  1zapisana wartość w kodzie F901 nie jest  1zapisana wartość w kodzie F901 nie jest przywracana doprzywracana doprzywracana doprzywracana do    

nastawy fabrycznej.nastawy fabrycznej.nastawy fabrycznej.nastawy fabrycznej.    

 

9.9 Parametry regulatora PID. 

 

9.9.1 Podłączenie wewnętrznego regulatora PID dla funkcji utrzymania stałego 

ciśnienia wody. 

 

Wewnętrzny regulator PID słuŜy do regulacji jednej lub dwóch pomp celem 

utrzymania stałego ciśnienia wody lub prostych systemów w zamkniętej pętli 

sprzęŜenia zwrotnego. 

Korzystanie z przetwornika ciśnienia: 

JeŜeli FA02 – 1 to wybieramy kanał AI1 

Sposób podłączenia pokazano w dodatku na temat podłączenia czujnika ciśnienia. 

JeŜeli FA02 – 2 to wybieramy kanał AI2 

NaleŜy zwrócić uwage jakim napięciem zasilane są przetworniki ciśnienia. Podane 

przykłady obejmują czujniki z zasilaniem 24V DC, do 50mA, dla nietypowych napięć 

zasilania będzie potrzebne zastosowanie zasilacza zewnętrznego. 
 

9.9.2 Parametry 

KodKodKodKod    MoŜliwościMoŜliwościMoŜliwościMoŜliwości nastawy nastawy nastawy nastawy    

NrNrNrNr    Nazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcjiNazwa funkcji    Nastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa FabrycznaNastawa Fabryczna    ZakresZakresZakresZakres    

WaŜneWaŜneWaŜneWaŜne    

FA00FA00FA00FA00    
Trypy pracy układu Trypy pracy układu Trypy pracy układu Trypy pracy układu 

pompowegopompowegopompowegopompowego    
0000    

0 0 0 0 –––– pojedyńcza pompa pojedyńcza pompa pojedyńcza pompa pojedyńcza pompa    

1 1 1 1 –––– układ dwóch pomp w  układ dwóch pomp w  układ dwóch pomp w  układ dwóch pomp w 

stałym układziestałym układziestałym układziestałym układzie    

2 2 2 2 –––– układ dwóch pomp  układ dwóch pomp  układ dwóch pomp  układ dwóch pomp 

lotnychlotnychlotnychlotnych    

    

Dla FA00 - 0 przemiennik kontroluje pracę jednej pompy w zależności od ciśnienia lub przepływu w zamkniętej petli 
sprzeżenia zwrotnego PID. 
Dla FA00 – 1 przemiennik kontroluje pracę dwóch pomp w zależności od ciśnienia lub przepływu. Jedna z pomp jest 
regulowana, druga załączana bezpośrednio na sieć w stałej konfiguracji. 
Dla FA00 – 2 przemiennik kontroluje pracę dwóch pomp z możliwościa ich czasowego przełączania. Czas pracy 
określamy w kodzie FA25. 
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FA01FA01FA01FA01    
Źródło zadawania celu Źródło zadawania celu Źródło zadawania celu Źródło zadawania celu 

regulacji PID (wartości regulacji PID (wartości regulacji PID (wartości regulacji PID (wartości 

docelowej)docelowej)docelowej)docelowej)    

0000    

0 0 0 0 –––– FA04  FA04  FA04  FA04     

1 1 1 1 –––– AI1 AI1 AI1 AI1    

2 2 2 2 –––– AI2  AI2  AI2  AI2     

3 3 3 3 –––– AI3 (potencjometr na  AI3 (potencjometr na  AI3 (potencjometr na  AI3 (potencjometr na 

klawiaturklawiaturklawiaturklawiaturze)ze)ze)ze)    

4 4 4 4 –––– FI (wejście impulsowe) FI (wejście impulsowe) FI (wejście impulsowe) FI (wejście impulsowe)    

 

Kiedy FA01 – 0 zródło zadawania celu regulacji jest kod FA04 lub Modbus 

Kiedy FA01 – 1 zródło zadawania celu regulacji jest wejście analogowe AI1 

Kiedy FA01 – 2 zródło zadawania celu regulacji jest wejście analogowe AI2 

Kiedy FA01 – 3 zródło zadawania celu regulacji jest wejście analogowe AI3, czyli potencjometr na klawiaturze 

Kiedy FA01 – 4 zródło zadawania celu regulacji jest wejście licznikowe OP1 (częstotliwość impulsowania) 

FA02FA02FA02FA02    
Źródło sprzęŜenia Źródło sprzęŜenia Źródło sprzęŜenia Źródło sprzęŜenia 

zwrotnegozwrotnegozwrotnegozwrotnego    
1111    

1 1 1 1 –––– AI1 AI1 AI1 AI1    

2 2 2 2 –––– AI2  AI2  AI2  AI2     

3 3 3 3 ––––    FI (wejście impulsowe))FI (wejście impulsowe))FI (wejście impulsowe))FI (wejście impulsowe))    

 

Kiedy FA02 – 1 zródłem sprzęŜenia zwrotnego jest wejście analogowe AI1 

Kiedy FA01 – 2 zródłem sprzęŜenia zwrotnego jest wejście analogowe AI2 

Kiedy FA01 – 3 zródłem sprzęŜenia zwrotnego jest wejście licznikowe OP1    

FA03FA03FA03FA03    
Maksymalny wartość Maksymalny wartość Maksymalny wartość Maksymalny wartość 

sprzęŜenia zwrotnego sprzęŜenia zwrotnego sprzęŜenia zwrotnego sprzęŜenia zwrotnego 

PID [%]PID [%]PID [%]PID [%]    

100100100100    10~10010~10010~10010~100     

FA04FA04FA04FA04    
Cyfrowe źródło Cyfrowe źródło Cyfrowe źródło Cyfrowe źródło 

zadawania [%]zadawania [%]zadawania [%]zadawania [%]    
50505050    10~10010~10010~10010~100     

FA05FA05FA05FA05    
Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość Minimalna wartość 

sprzęŜenia zwrotnego sprzęŜenia zwrotnego sprzęŜenia zwrotnego sprzęŜenia zwrotnego 

PID [%]PID [%]PID [%]PID [%]    

0,00,00,00,0    0,0~1000,0~1000,0~1000,0~100     

Dla ujemnego sprzęŜenia zwrotnego, jeŜeli ciśnienie jest wyŜsze od maksymalnej wartości sprzęŜenia zwrotnego FA03 pojawi się 

błąd przekroczenia ciśnienia nP., a przemiennik zostanie zatrzymany. Dla dodatniego sprzęŜenia zwrotnego wartość sprzęŜenia 

większa od maksymalnej oznacza zbyt małe ciśnienie, w związku z tym układ powinien reagować szybciej lub naleŜy podnieść 

częstotliwości celem zwiększenia wydajności. 

JeŜeli FA01 – 0 wówczas docelowy punkt (wartość odniesienia PID) jest ustawiany w kodzie FA04. 

Dla dodatniego sprzęŜenia zwrotnego, jeŜeli ciśnienie jest niŜsze od minimalnej wartości sprzęŜenia zwrotnego FA05 pojawi się błąd 

przekroczenia ciśnienia nP., a przemiennik zostanie zatrzymany. Dla ujemnego sprzęŜenia zwrotnego wartość sprzęŜenia niŜsza od 

minimalnej oznacza zbyt małe ciśnienie, w związku z tym układ powinien reagować szybciej lub naleŜy podnieść częstotliwości 

celem zwiększenia wydajności.  

Przykład: mamy zakres przetwornika 0~1,6MPa, wartość docelowa jest 1,6*70%=1,12MPa, maksymalna wartość ciśnienia wynosi 

1,6*90%=1,44MPa, a minimalna warttość cisnienia wynosi 1,6*5%=0,08MPa. 

FA06FA06FA06FA06    
Polaryzacja sprzęŜenia Polaryzacja sprzęŜenia Polaryzacja sprzęŜenia Polaryzacja sprzęŜenia 

zwrotnegozwrotnegozwrotnegozwrotnego    
1111    

0 0 0 0 –––– dadanie dadanie dadanie dadanie    

1 1 1 1 ---- ujemne ujemne ujemne ujemne    
 

Dla dodatniego sprzęŜenia zwrotnego FA06 – 0 wraz z zwrostem wartości sprzęŜenia rośnie prędkość obrotowa silnika. 

Dla ujemnego sprzęŜenia zwrotnego FA06 – 1 wraz z zwrostem wartości sprzęzenia maleje prędkość obrotowa silnika. 

FA07FA07FA07FA07    Wybór funkcji uśpieniaWybór funkcji uśpieniaWybór funkcji uśpieniaWybór funkcji uśpienia    0000    
0 0 0 0 –––– aktywna aktywna aktywna aktywna    

1 1 1 1 ---- nieaktywna nieaktywna nieaktywna nieaktywna    
 

Kiedy w kodzie FA07 – 0 wówczas przemiennik pracujący na częstotliwości minimalnej FA09 przez czas określony w FA10. Po tym 

czasie przemiennik zatrzyma pracę i wejdzie w stan uśpienia. 

FA09FA09FA09FA09    
Minimalna częstotliwość Minimalna częstotliwość Minimalna częstotliwość Minimalna częstotliwość 

dla zadawania PID [Hz]dla zadawania PID [Hz]dla zadawania PID [Hz]dla zadawania PID [Hz]    
5,005,005,005,00    F112~F111F112~F111F112~F111F112~F111    

Minimalna częstotliwość aktywna tylko 

dla regulacji PID 

FA10FA10FA10FA10    
Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia 

uśpienia [s]uśpienia [s]uśpienia [s]uśpienia [s]    
15,015,015,015,0    0~500.00~500.00~500.00~500.0     

JeŜeli w kodzie FA07 – 0 (aktywny) wówczas przemiennik sterowany PID pracujący na częstotliwości minimalnej FA09 po czasie FA10 

zatrzyma pracę i wejdzie w stan uśpienia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „nP.”. 

FA11FA11FA11FA11    
Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia Czas opóźnienia 

pobudzenia [s]pobudzenia [s]pobudzenia [s]pobudzenia [s]    
3,03,03,03,0    0~3000.00~3000.00~3000.00~3000.0     

Po upływie czasu opóźnienia pobudzenia FA11 jeśli ciśnienie jest niŜsze od minimalnego (dla ujemnego sprzęŜenia zwrotnego) 

przemiennik wznowi natychmiast pracę, jeśli ciśnienie będzie wyŜsze od minimalnego pozostanie w stanie uśpienia. 

FA18FA18FA18FA18    
Zmiana celu regulacji Zmiana celu regulacji Zmiana celu regulacji Zmiana celu regulacji 

PIDPIDPIDPID    
0000    

0 0 0 0 –––– nie aktywna nie aktywna nie aktywna nie aktywna    

1 1 1 1 ---- a a a aktywnaktywnaktywnaktywna    

JeŜeli FA18 – 0 nie ma moŜliwości 

zmiany celu regulacji podczas pracy 
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układu 

FA19FA19FA19FA19    
Wzmocnienie Wzmocnienie Wzmocnienie Wzmocnienie 

proporcjonalne Pproporcjonalne Pproporcjonalne Pproporcjonalne P    
0,30,30,30,3    0,00~10,000,00~10,000,00~10,000,00~10,00     

FA20FA20FA20FA20    Czas całkowania [s]Czas całkowania [s]Czas całkowania [s]Czas całkowania [s]    0,30,30,30,3    0,00~100,000,00~100,000,00~100,000,00~100,00     

FA21FA21FA21FA21    
Czas róŜniczkowania D Czas róŜniczkowania D Czas róŜniczkowania D Czas róŜniczkowania D 

[s][s][s][s]    
0,00,00,00,0    0,00~10,000,00~10,000,00~10,000,00~10,00     

FA22FA22FA22FA22    
Czas próbkowania PID Czas próbkowania PID Czas próbkowania PID Czas próbkowania PID 

[s][s][s][s]    
0,10,10,10,1    0,1~10,000,1~10,000,1~10,000,1~10,00     

Zwiększenie wzmocnienia proporcjonalnego, zmniejszenie czasu całkowania i zwiększenie czasu róŜniczkowania zwiększy dynamikę 

regulatora PID w zamkniętej pętli sterowania. Ale jeŜeli wartość wzmocnienia P będzie zbyt duŜa, a całkowania I zbyt mała lub  

róŜniczkowania D zbyt duŜa, regulacja nie będzie stabilna. 

Cykliczność próbkowania jest ustalana w kodzie FA22 i wpływa na szybkośc regulacji prędkości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA24FA24FA24FA24    
Zmiana ustawienia Zmiana ustawienia Zmiana ustawienia Zmiana ustawienia 

jednostki czasujednostki czasujednostki czasujednostki czasu    
0000    

0 0 0 0 –––– godziny godziny godziny godziny    

1 1 1 1 ---- minuty minuty minuty minuty    

FA25FA25FA25FA25    
Ustawienie czasu Ustawienie czasu Ustawienie czasu Ustawienie czasu 

przełączeniaprzełączeniaprzełączeniaprzełączenia    
100100100100    1~99991~99991~99991~9999    

Kody doKody doKody doKody dotyczą przełączania przy pracy tyczą przełączania przy pracy tyczą przełączania przy pracy tyczą przełączania przy pracy 

dwóch pomp FA00 dwóch pomp FA00 dwóch pomp FA00 dwóch pomp FA00 –––– 2 celem  2 celem  2 celem  2 celem 

równomiernego zuŜycia.równomiernego zuŜycia.równomiernego zuŜycia.równomiernego zuŜycia.    

FA26FA26FA26FA26    

Ustawienie ochrony Ustawienie ochrony Ustawienie ochrony Ustawienie ochrony 

przed zbyt małym przed zbyt małym przed zbyt małym przed zbyt małym 

obciąŜeniem (ochrona obciąŜeniem (ochrona obciąŜeniem (ochrona obciąŜeniem (ochrona 

przed suchobiegiem)przed suchobiegiem)przed suchobiegiem)przed suchobiegiem)    

0000    

0 0 0 0 –––– brak ochrony brak ochrony brak ochrony brak ochrony    

1 1 1 1 –––– ochrona sygnałami  ochrona sygnałami  ochrona sygnałami  ochrona sygnałami 

zewnęzewnęzewnęzewnętrznymitrznymitrznymitrznymi    

2 2 2 2 –––– ochrona regulatorem  ochrona regulatorem  ochrona regulatorem  ochrona regulatorem 

PIDPIDPIDPID    

3 3 3 3 –––– ochrona prądowa. ochrona prądowa. ochrona prądowa. ochrona prądowa.    

Ustawienie działania regulatoraUstawienie działania regulatoraUstawienie działania regulatoraUstawienie działania regulatora    

FA27FA27FA27FA27    
Próg prądowy zbyt Próg prądowy zbyt Próg prądowy zbyt Próg prądowy zbyt 

małego obciąŜenia [%]małego obciąŜenia [%]małego obciąŜenia [%]małego obciąŜenia [%]    
80808080    10~15010~15010~15010~150        

FA28FA28FA28FA28    

Czas pobudzenia po Czas pobudzenia po Czas pobudzenia po Czas pobudzenia po 

aktywowaniu ochrony  aktywowaniu ochrony  aktywowaniu ochrony  aktywowaniu ochrony  

zbyt małego obciąŜenia zbyt małego obciąŜenia zbyt małego obciąŜenia zbyt małego obciąŜenia 

[min][min][min][min]    

60606060    0,0~30000,0~30000,0~30000,0~3000        

Po upływie czasu FA28, przemiennik oceni czy ochrona zbyt małego obciąŜenia zniknęła. Jeśli usterka nie jest aktywna przemiennik 

zaczyna ponownie pracę. Jeśli usterka nadal jest aktywna przemiennik będzie czekał na deaktywację.  

UŜytkownik moŜe zresetować napęd ręcznie przyciskiem STOP/RESET, a le po tym przemiennik pozostanie w stanie zatrzymania.    

FA29FA29FA29FA29    
Strefa martwa pomiaru Strefa martwa pomiaru Strefa martwa pomiaru Strefa martwa pomiaru 

[%][%][%][%]    
2,02,02,02,0    0,0~10,00,0~10,00,0~10,00,0~10,0        

FA30FA30FA30FA30    
Opóźnienie startu Opóźnienie startu Opóźnienie startu Opóźnienie startu 

przemiennika pompy przemiennika pompy przemiennika pompy przemiennika pompy 

regulowanej [s]regulowanej [s]regulowanej [s]regulowanej [s]    

20,020,020,020,0    0,0~999,90,0~999,90,0~999,90,0~999,9        

P 
 

I 

D 
 

Zakres 
regulacji 

 

+ 
 

 

+ 
 

+ 
 

Mierzony 
obiekt 

Czujnik  
Wartość 

sprzężenia 
Filtr 

sprzężenia 

Wartość - 
zadana 

 

Ujemne sprzężenie 
 

 + 
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FA31FA31FA31FA31    
Opóźnienie startu Opóźnienie startu Opóźnienie startu Opóźnienie startu 

pompy głównej [s]pompy głównej [s]pompy głównej [s]pompy głównej [s]    
30,030,030,030,0    0,1~999,90,1~999,90,1~999,90,1~999,9        

FAFAFAFA32323232    
Opóźnienie zatrzymania Opóźnienie zatrzymania Opóźnienie zatrzymania Opóźnienie zatrzymania 

pompy głównej [s]pompy głównej [s]pompy głównej [s]pompy głównej [s]    
30,030,030,030,0    0,1~999,90,1~999,90,1~999,90,1~999,9        

Nastawa strefy martej pomiaru FA28 spełnia dwie funkcje: 

Po pierwsze zmniejsza lub eliminuje oscylacje regulatora PID. Im większa wartość martwa pomiaru tym oscylacje mniejsze, ale i 

precyzja regulacji mniejsza.  Przykład: jeŜeli FA29=2%, i FA04=70 to regulacja PID z zakresie 68 do 72 nie będzie aktywna. 

Po drugie ustawienie martwej strefy pozwala na korygowanie regulatora PID w momencie startu i zatrzymania pompy głównej. Gdy 

mamy aktywne ujemne sprzęŜenie zwrotne, a wartość sprzęŜenia jest niŜsza od FA04 minus FA29 to po czasie opóźnienia FA31 

nastąpi start pompy głównej. Gdy mamy aktywne dodatnie sprzęŜenie zwrotne, a wartość sprzęŜenia jest wyŜsza od FA04 plus FA29 

to po czasie opóźnienia FA32 nastąpi zatrzymanie pompy głównej. Zatrzymanie pompy głównej podczas procesu lub zatrzymanie 

przy zamianie czasowej pomp  jest realizowane wybiegiem. Po starcie pompy głównej, przemiennik z pompą regulowaną zostanie 

uruchomiony po czasie FA30. Dla ujemnego sprzęŜenia zwrotnego, kiedy przemiennik steruje dwoma pompami, kiedy pompa 

regulowana pracuje na  maksymalnej częstotliwości, przez czas opóźnienia startu pompy głównej FA31, a wartość ciśnienia jest 

nadal niŜsza od wartości zadanej przemiennik zatrzyma wybiegiem pompę regulowaną. W tym samym czasie nastąpi start pompy 

głównej. Po tym jak pompa główna będzie pracowała na pełnej wydajności we współpracy z pompą regulowaną, a ciśnienie okaŜe się 

zbyt wysokie przemiennik zacznie schodzić z częstotliwością do wartości minimalnej. Po upływie czasu opóźnienia wyłączenia 

pompy głównej FA32 przemiennik wyłączy pompę główną i wystartuje pompę regulowaną. Dla dodatniego sprzęŜenia zwrotnego, 

kiedy przemiennik steruje dwoma pompami , kiedy pompa regulowana pracuje maksymalnej częstotliwości, przez czas opóźnienia 

startu pompy głównej FA31, a wartość ciśnienia jest nadal wyŜsza od zadanej pompa zostanie zatrzymana wybiegiem. W Tyma 

samym czasie załączona zostanie pompa główna. Po tym jak pompa Główna będzie pracowała na pełnej wydajności we współpracy z 

pompą regulowana, a ciśnienie okaŜe się zbyt niskie przemiennik zacznie schodzić z częstotliwością do wartości minimalnej. Po 

upływie czasu opóźnienia wyłączenia pompy głównej FA32 przemiennik wyłączy pompę główna i wystartuje pompę pomocniczą.    

FA36FA36FA36FA36    Stan przekaźnika nr 1Stan przekaźnika nr 1Stan przekaźnika nr 1Stan przekaźnika nr 1    0000        

FA37FA37FA37FA37    Stan przekaźnika nr 2Stan przekaźnika nr 2Stan przekaźnika nr 2Stan przekaźnika nr 2    0000    

0 0 0 0 –––– nie aktywny nie aktywny nie aktywny nie aktywny    

1 1 1 1 ---- aktywny aktywny aktywny aktywny    
    

Numerowi 1 odpowiada wyjście cyfrowemu DO1 na płycie sterującej Control PCB, numerowi 2 odpowiada wyjście przekaźnikowe 

TA/TC na płycie sterującej Control PCB. 

FA47FA47FA47FA47    
Kolejnośc aktywacji Kolejnośc aktywacji Kolejnośc aktywacji Kolejnośc aktywacji 

przekaźnika nr 1przekaźnika nr 1przekaźnika nr 1przekaźnika nr 1    
20202020    1~201~201~201~20        

FA48FA48FA48FA48    
Kolejność aktywacji Kolejność aktywacji Kolejność aktywacji Kolejność aktywacji 

przekaźnika nr 2przekaźnika nr 2przekaźnika nr 2przekaźnika nr 2    
20202020    1~201~201~201~20        

Kolejność załączania przekaźników jest definiowana w kodach FA47~FA48. Wartości w kodach FA47 i FA48 nie mogą być takie same 

w przeciwnym wypadku na wyświetlaczu pojawi się bład Err5. Wartości jakie moŜna ustwić w tych kodach to 1 lub 2. Wartości 3~20 

nie są wartościami prawidłowymi. Przykład FA47 – 1, FA48 – 2, pierwszym aktywowanym przekaźnikiem będzie DO1, a drugim 

TA/TC. 

FA58FA58FA58FA58    
WarWarWarWartość ciśnienia tość ciśnienia tość ciśnienia tość ciśnienia 

podczas alarmu podczas alarmu podczas alarmu podczas alarmu 

poŜarowego [%]poŜarowego [%]poŜarowego [%]poŜarowego [%]    

80808080    0,0~1000,0~1000,0~1000,0~100        

FA58 jest równieŜ nazywane drugim ciśnieniem. Kiedy sygnał alarmu poŜarowego jest aktywny przemiennik przechodzi z wartości 

docelowej ciśnienia na wartość FA58. 

FA59FA59FA59FA59    
Tryb alarmu Tryb alarmu Tryb alarmu Tryb alarmu 

poŜarowegopoŜarowegopoŜarowegopoŜarowego    
0000    

0 0 0 0 –––– ni ni ni nie aktywnye aktywnye aktywnye aktywny    

1 1 1 1 –––– tryb 1 alarmu  tryb 1 alarmu  tryb 1 alarmu  tryb 1 alarmu 

poŜarowegopoŜarowegopoŜarowegopoŜarowego    

2 2 2 2 –––– tryb 2 alarmu  tryb 2 alarmu  tryb 2 alarmu  tryb 2 alarmu 

poŜarowegopoŜarowegopoŜarowegopoŜarowego    

    

Kiedy mamy aktywny alarm poŜarowy zablokowane jest działanie zabezpieczeń przemiennika (przy pojawieniu się błędów typu OC, 

OL są one automatycznie kasowane, a praca jest wznawiana). Przemiennik podczas alarmu poŜarowego pracuje z częstotliwością 

FA60  lub docelową aŜ do uszkodzenia przemiennika. 

Tryb 1 alarmu poŜarowego oznacza, Ŝe przemiennik będzie pracował z częstotliwością docelową 

Tryb 2 alarmu poŜarowego oznacza, Ŝe przemiennik będzie pracował z częstotliwością FA60 

    

FA60FA60FA60FA60    
Częstotliwość pracy Częstotliwość pracy Częstotliwość pracy Częstotliwość pracy 

podczas alarmu podczas alarmu podczas alarmu podczas alarmu 

poŜarowego [Hz]poŜarowego [Hz]poŜarowego [Hz]poŜarowego [Hz]    

50505050    F112~F111F112~F111F112~F111F112~F111    
Kod aktywny dla trybu drugiego alarmu Kod aktywny dla trybu drugiego alarmu Kod aktywny dla trybu drugiego alarmu Kod aktywny dla trybu drugiego alarmu 

poŜarowego!poŜarowego!poŜarowego!poŜarowego!    
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FA66FA66FA66FA66    
Czas trwania pracy dla Czas trwania pracy dla Czas trwania pracy dla Czas trwania pracy dla 

zbyt małego obciąŜeniazbyt małego obciąŜeniazbyt małego obciąŜeniazbyt małego obciąŜenia    
2222    0~600~600~600~60        

Zabezpieczenie przed zbyt małym obciąŜeniem jest stosowane celem zmniejszenia zuŜycia energii (nieproduktywna praca 

urządzenia) oraz celem ochrony samych urządzeń (suchobieg pompy). Przykładem moŜe być tutaj pompa, która przy braku odbioru 

powinna zostać wyłączona, poniewaŜ nie ma zapotrzebowania na jej wydajność, a samo urządzenie przy takiej pracy jest naraŜone 

na uszkodzenie.  

JeŜeli podczas pracy obciąŜenie nagle maleje oznacza to: np. zerwanie paska napędowego lub uszkodzenie innego sposobu 

przeniesienia napędu, przy pompach moŜe oznaczać to brak czynnika lub brak rozbioru.  W takich sytuacjach naleŜy korzystać z 

powyŜszych zabezpieczeń: 

FA26 – 1 ochrona jest realizowana dwoma sygnałami zewnętrznymi (stosowane w pompach). Jeden sygnał potwierdza przepływ 

czynnika, a drugi sygnalizuje brak przepływu. Dla braku przepływu przemiennik jest automatycznie zatrzymany a na wyświetlaczu 

mamy komunikat EP1. JeŜeli aktywuje się sygnał przepływu znika komunikat EP1, a przemiennik zaczyna pracować. 

FA26 – 2 jeŜeli regulator PID wysteruje pracę z maksymalna częstotliwością, a prąd wyjściowy będzie niŜszy od zadeklarowanego w 

FA27 przemiennik wejdzie w zabezpieczenie ochrony PID zbyt małego obciąŜenia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat EP2. 

FA26 – 3 jeŜeli prąd wyjściowy jest mniejszy od prądu FA27 po czasie FA66 przemiennik wejdzie w stan ochrony zbyt małego 

obciąŜenia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat EP3.    
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Dodatek 1Dodatek 1Dodatek 1Dodatek 1    ----    Przykład okablowania dla trybu 1 (FA00 Przykład okablowania dla trybu 1 (FA00 Przykład okablowania dla trybu 1 (FA00 Przykład okablowania dla trybu 1 (FA00 –––– 1) regulacji PID 1) regulacji PID 1) regulacji PID 1) regulacji PID....    
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Running automatically
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MC0
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KA1

    
1. Połączyć układ zgodnie z schematem sprawdzając poprawność jego 

połączenia. Włącznik MCCB3 załączony. 

2. Prosimy ustawić: F208=1, F203=9, FA00=1, FA36=1, FA37=1, FA47=2, 

FA48=1, FA04=ciśnienie docelowe, FA03 i FA05=limity ciśnień. 

3. Aby uruchomić tryb ręczny (manual) załączamy zasilanie sieciowe MCCB2. 

Kiedy naciśniemy S1 wystartuje pompa M1. Kiedy naciśniemy S2 zatrzymamy 

pompę M1. Kiedy naciśniemy S3 wystaruje pompa M2. Kiedy naciśniemy S4 

zatrzymamy pompę M2. 

4. Aby uruchomić tryb automatyczny załączamy zasilanie sieciowe MCCB2 i 

przemiennika MCCB1. 

- kiedy zasilimy przemiennik, aby wystartować pompę M1 wystarczy zewrzeć CM 

z OP3 (obroty w prawo) lub CM z OP4 (obroty w lewo). 
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- jeŜeli ciśnienie nie jest wystarczające przemiennik przyspiesza do 

częstotliwości maksymalnej. Jeśli nadal ciśnienie jest zbyt małe to po czasie 

opóźnienia załączenia pomy głównej FA31, przemiennik wybiegiem zatrzyma 

pompę M1, i jednocześnie wystartuje pompę M2 bezpośrednio z sieci. Po czasie 

opóźnienia załączenia pompy regulowanej FA30 przemiennik wystartuje pompę 

M1, która będzie regulowana przemiennikiem. 

- jeŜeli dwie pompy pracują jednocześnie, a ciśnienie jest zbyt duŜe przemiennik 

zaczyna pracować z minimalna częstotliwością. Jeśli ciśnienie jest nadal zbyt 

duŜe po czasie opóźnienia wyłączenia pompy głównej FA32 pompa M2 zostanie 

wyłączona. 

- jeŜeli pracuje jedna pompa regulowana przemiennikiem na minimalnej 

częstotliwości to po czasie opóźnienia uśpienia FA10 przemiennik celem 

zmniejszenie zuŜycia energii i ochrony pompmy zostanie wybiegiem zatrzymany. 

Przemiennik wejdzie w stan uśpienia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat 

„nP.”. 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 2222    ---- Przykład okablowania dla trybu 2 (FA00  Przykład okablowania dla trybu 2 (FA00  Przykład okablowania dla trybu 2 (FA00  Przykład okablowania dla trybu 2 (FA00 –––– 2) regulacji PID 2) regulacji PID 2) regulacji PID 2) regulacji PID....    
 

MCCB1

Frequency-conversion switch

R

S

T

N

PE

M

M1

U

V

W P N PE

F2000-P

T

S

MC1

OP2

R

OP1

CM

+5V
AI1

GND

TC

TA
AO2

AO1
GND

AI2

F

A

S2

DO1

DO2

B-A+

+24V

B

MCCB2

Linefrequency switch

MC2

FR1

Communication interface

MC1
S1

Power switch
MCCB3

HL1

MC1

HL2

FR1-NCRun manually

S3

L2L1

MC3

Run automatically

FR2

FR1
L3

BZ

Pressure sensor

Frequency given

CM

Run

Stop

M

M2

MC3 MC4

FR2

+24V

MC1

KA1

MC2
MC4KA1

MC4

KA1

KA2
S4

MC3
S3

HL3

MC3

HL4

FR2-NCRun manually

S3

MC1

Run automatically MC2

KA2

MC4
MC3KA2

MC2

    
    

1. Połączyć układ zgodnie z schematem sprawdzając poprawność jego 

połączenia. Włącznik MCCB3 załączony. 

2. Prosimy ustawić: F208=1, F203=9, FA00=2, FA36=1, FA37=1, FA47=2, 

FA48=1, FA04=ciśnienie docelowe, FA03 i FA05=limity ciśnień. 

3. Aby uruchomić tryb ręczny (manual) załączamy zasilanie sieciowe MCCB2. 

Kiedy naciśniemy S1 wystaruje pompa M1. Kiedy naciśniemy S2 zatrzymamy 

pompę M1. Kiedy naciśniemy S3 wystaruje pompa M2. Kiedy naciśniemy S4 

zatrzymamy pompę M2. 

4. Aby uruchomić tryb automatyczny załączamy zasilanie sieciowe MCCB2 i 

przemiennika MCCB1. 

- kiedy zasilimy przemiennik i wyjście przekaźnikowe KA1 jest aktywne, aby 

wystartować pompę M1 wystarczy zewrzeć CM z OP3 (obroty w prawo) lub CM z 
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OP4 (obroty w lewo). Sprawi to, Ŝe pompa regulowana M1 rozpocznie pracę. 

JeŜeli ciśnienie nie jest wystarczające przemiennik przyspiesza do częstotliwości 

maksymalnej. Jeśli nadal ciśnienie jest zbyt małe to po czasie opóźnienia 

załączenia pompy głównej FA31, przemiennik wybiegiem zatrzyma pompę M1, i 

jednocześnie wystartuje pompę M2 bezpośrednio z sieci. Po czasie opóźnienia 

załączenia pompy regulowanej FA30 przemiennik wystartuje pompę M1, która 

będzie regulowana przemiennikiem. 

- po czasie przełączenia FA25 wszystkie pompy zostaja wybiegiem zatrzymane, 

a przekaźnik KA2 zostaje aktywowany. W tym momencie pompą regulowaną jest 

M2, która rozpoczyna pracę. JeŜeli ciśnienie nie jest wystarczające przemiennik 

przyspiesza do częstotliwości maksymalnej. Jeśli nadal ciśnienie jest zbyt małe 

to po czasie opóźnienia załączenia pompy głównej FA31, przemiennik 

wybiegiem zatrzyma pompę M2, i jednocześnie wystartuje pompę M1 

bezpośrednio z sieci. Po czasie opóźnienia załączenia pompy regulowanej FA30 

przemiennik wystartuje pompę M2, która będzie regulowana przemiennikiem. 

- jeŜeli dwie pompy pracują jednocześnie a ciśnienie jest zbyt duŜe przemiennik 

zaczyna pracować z minimalną częstotliwością. Jeśli ciśnienie jest nadal zbyt 

duŜe po czasie opóźnienia wyłączenia pompy głównej FA32 pompa M2 zostanie 

wyłączona. 

- jeŜeli pracuje jedna pompa regulowana przemiennikiem na minimalnej 

częstotliwości to po czasie opóźnienia uśpienia FA10 przemiennik celem 

zmniejszenie zuŜycia energii i ochrony popmy zostanie wybiegiem zatrzymany. 

Przemiennik wejdzie w stan uśpienia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat 

„nP.”. 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 3333    –––– podłączenie czujnika 4 podłączenie czujnika 4 podłączenie czujnika 4 podłączenie czujnika 4----20mA (dwuprzewodowego)20mA (dwuprzewodowego)20mA (dwuprzewodowego)20mA (dwuprzewodowego)....    

Przykład podłączenia oraz parametryzacji przetwornicy: 

Zworki wejść analogowych: 

- 1 zworka do góry (ON) 

- 2 zworka do góry (ON) 

 

F111 –  (max częstotliwość) 

F112 – 0 (minimalna częstotliwość) 

F203 – 9 (sterowanie PID) 

F208 – 1 (start / stop, zwarcie / rozwarcie CM – OP3) 

F406 – 2 (określenie minimalnej wartości sygnału analogowego, tutaj jest to 4mA) 

F607 – 1 (aktywowanie automatycznego doboru parametrów dynamicznych) 

F608~F610 (ustawienie parametrów dynamicznych) 

F613 – 2 lub 0 (lotny start aktywny) 

F614 – 2 (lotny start z dojściem do rzeczywistej częstotliwości oraz detekcja 

kierunku obrotów) 

F706 – ustawienie przeciąŜalności przemiennika 

F707 – ustawienie przeciąŜalności silnika 

F727 – 1 (zabezpieczenie przed brakiem fazy lub obciąŜenia na wyjściu) 

F737 – 1 (aktywne zabezpieczenie prądu programowego) 

F738 – 1,5 (krotność prądu przy której następuje natychmiastowe wyłączenie) 

F741~F742 (kontrola wejścia analogowego) 

F800 – 1 lub 2 (aktywowanie zadziałania autotuningu, szczegóły doczytać w DTR) 

F801 – moc silnika 

F802 – napięcie zasilania silnika 

F803 – prąd silnika 

F804 – liczba pól silnika 

F805 – prędkość obrotowa silnika 

F810 – częstotliwość zasilania silnika 

Po wpisaniu parametrów nacisnąć zielony przycisk RUN. Pojawi się napis TEST. W 

tym czasie zostaną pomierzone parametry silnika. 

FA00 – 0 (pojedyncza pompa) 

FA01 – 0 (źródło zadawania FA04) 

FA02 – 2 (źródło sprzęŜenia PID AI2) 

FA04 - obliczyć według wzoru (dla przykładu 70%) 

FA06 – 1 (ujemne sprzęŜenie) 

FA07 – 0 (aktywna funkcja uśpienia) 

FA09 – 30 (minimalna częstotliwość dla PID) 

FA10 – 60 (czas opóźnienia uśpienia) 

FA11 – 20 (czas opóźnienia aktywacji) 

Pozostałe kody z zakresu FA naleŜy ustawić w zaleŜności od potrzeb obiektowych. 
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Podłączenie: 

- zworka pomiędzy GND i CM 

- czujnik podłączony pomiędzy 24V i AI2  

NaleŜy pamiętać o biegunowości czujnika czyli 24V pod „+” czujnika, a AI2 pod „–„ 

czujnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obliczanie parametru FA04 dla sygnału sprzęŜenia 4-20mA: 

 

wzór: (max – min) / 10=(wartość zadana – min) / X 

max - maksymalna wartość czujnika ciśnienia np.: 6bar 

min – minimalna wartość czujnika ciśnienia np.: 0Bar 

wartość zadana np.: 4,2bar 

(6-0) / 10=(4,2-0) / X 

6 / 10=4,2 / X 

6X=42 

6X=42 

X=7 

FA02=X*10=70% 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 4444    –––– podłączenie czujnika 0 podłączenie czujnika 0 podłączenie czujnika 0 podłączenie czujnika 0----10V (trzyprzewodowego)10V (trzyprzewodowego)10V (trzyprzewodowego)10V (trzyprzewodowego)    

 

Przykład podłączenia oraz parametryzacji przetwornicy: 

Zworki wejść analogowych: 

- 1 zworka na dół (OFF) 

- 2 zworka do góry (ON) 

 

F111 –  (max częstotliwość) 

F112 – 0 (minimalna częstotliwość) 

F203 – 9 (sterowanie PID) 

F208 – 1 (start / stop, zwarcie / rozwarcie CM – OP3) 

F406 – 0 (określenie minimalnej wartości sygnału analogowego) 

F607 – 1 (aktywowanie automatycznego doboru parametrów dynamicznych) 

F608~F610 (ustawienie parametrów dynamicznych) 

F613 – 2 lub 0 (lotny start aktywny) 

F614 – 2 (lotny start z dojściem do rzeczywistej częstotliwości oraz detekcja 

kierunku obrotów) 

F706 – ustawienie przeciąŜalności przemiennika 

F707 – ustawienie przeciąŜalności silnika 

F727 – 1 (zabezpieczenie przed brakiem fazy lub obciąŜenia na wyjściu) 

F737 – 1 (aktywne zabezpieczenie prądu programowego) 

F738 – 1,5 (krotność prądu przy której następuje natychmiastowe wyłączenie) 

F741~F742 (kontrola wejścia analogowego) 

F800 – 1 lub 2 (aktywowanie zadziałania autotuningu, szczegóły doczytać w DTR) 

F801 – moc silnika 

F802 – napięcie zasilania silnika 

F803 – prąd silnika 

F804 – liczba pól silnika 

F805 – prędkość obrotowa silnika 

F810 – częstotliwość zasilania silnika 

Po wpisaniu parametrów nacisnąć zielony przycisk RUN. Pojawi się napis TEST. W 

tym czasie zostaną pomierzone parametry silnika. 

FA00 – 0 (pojedyncza pompa) 

FA01 – 0 (źródło zadawania FA04) 

FA02 – 2 (źródło sprzęŜenia PID AI2) 

FA04 - obliczyć według wzoru (dla przykładu 50%) 

FA06 – 1 (ujemne sprzęŜenie) 

FA07 – 0 (aktywna funkcja uśpienia) 

FA09 – 30 (minimalna częstotliwość dla PID) 

FA10 – 60 (czas opóźnienia uśpienia) 

FA11 – 10 (czas opóźnienia aktywacji) 

Pozostałe kody z zakresu FA naleŜy ustawić w zaleŜności od potrzeb obiektowych. 
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FA06 – 1 (ujemne sprzęŜenie) 

FA07 – (minimalna wartość sprzęŜenia) 

Pozostałe kody z zakresu FA naleŜy ustawić w zaleŜności od potrzeb obiektowych. 

 

 

 

Podłączenie: 

- zworka pomiędzy GND i CM 

- czujnik podłączony pomiędzy 24V i GND (zasilanie), sygnał podany na AI2 

NaleŜy pamiętać o biegunowości czujnika czyli 24V pod „+” czujnika, GND pod „–„ 

czujnika, a AI2 pod wyjście analogowe czujnika. 

 
Obliczanie parametru FA04 dla sygnału sprzęŜenia 0-10V: 

 

wzór: (max – min) / 0=(wartość zadana – min) / X 

max - maksymalna wartość czujnika ciśnienia np.: 10Bar 

min – minimalna wartość czujnika ciśnienia np.: 0Bar 

wartość zadana np.: 5bar 

(10-0)/10=(5-0)/X 

10/10=5/X 

10X=50 

X=5 

FA04=X*10=50 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 5555    –––– niezbędne kody potrzebne w aplikacjach wentylacji niezbędne kody potrzebne w aplikacjach wentylacji niezbędne kody potrzebne w aplikacjach wentylacji niezbędne kody potrzebne w aplikacjach wentylacji....    
 

F106 – 2 (tryb sterowania skalarny, wektorowy w 

takich układach nie będzie pracował poprawnie) 

F111 – maksymalna częstotliwość wynika z 

zapotrzebowania na wydajnośc wentylatora, oraz 

moŜliwości obciąŜenia silnika i przemiennika 

F112 – minimalna częstotliwość wynika z 

charakterystyki wydajności wentylatora oraz 

chłodzenia silnika (zazwyczaj to 35Hz) 

F114 – czas przyspieszania ustawić na tyle długi, aby 

nie dochodziło do przeciąŜenia 

F115 – czas zwalniania powinien być długi poniewaŜ bezwładność układów 

wentylatorowych jest duŜa i generowana przez silnik energia musi zostać 

rozproszona w samym przemienniku. 

F137 – 3 (charakterystyka pracy, moŜna teŜ zastosować charakterystykę typu 1 czyli 

kwadratową) 

F607 – 1 (automatyczny dobór parametrów dynamicznych w przypadku 

przeciąŜenia) 

F608~F609 (odpowiednio dobrać do parametrów silnika i układu) 

F613 – 1 (lotny start układu stanowi niezbędne zabezpieczenie na wypadek 

wystartowania układu na obracający się silnik) 

F614 – 2 (lotny start z detekcją częstotliwości i kierunku) 

F707 – (ustawić odpowiednią wartość, aby zabezpieczyć silnik przed przeciąŜeniem) 

F727 – 1 (aktywowanie zabezpieczenia przed uruchomieniem bez obciąŜenia lub 

brakiem fazy na wyjściu, szczególnie waŜne dla układów z wyłącznikami 

serwisowymi) 

F737 – 1 (programowe ograniczenie prądu) 

F738 – 1,5 (współczynnik ograniczenia prądu) 

F800 – 1 (E1000) lub 2 (E2000) aktywacja autotuningu silnika 

F801 – moc silnika 

F802 – napięcia zasilania silnika 

F803 – prad znamionowy silnika 

F804 – liczba pól silnika 

F805 – prędkość znamionowa silnika 

F810 – częstotliwość znamionowa silnika  

Po wpisaniu parametrów silnika z tabliczki znamionowej proszę nacisnąć zielony 

przycisk RUN, pojawi się napis TEST. Po pomiarze, który powinien trwać do około 1 

minuty, naped jest gotowy do pracy. 

FA26 – 3 (aktywowanie zabezpieczenia przed uruchomieniem bez obciąŜenia, 

szczególnie waŜne dla układów z wyłącznikami serwisowymi) 

FA27 – 20 (procentowa wartość prądu, poniŜej której zadziała zabezpieczenie) 

FA66 – 6 (czas po którym zadziała zabezpieczenie braku obciąŜenia) 
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Co do sposobów zadawania prędkości, polecenia startu i innych poleceń prosimy 

korzystać z DTR lub instrukcji skruconej umieszczonej na naszej stronie 

internetowej www.hfinverter.pl    

    

UWAGA! 

Przykładowe aplikacje z dodatków 1~5 naleŜy traktować, jako przykłady ustawień. 

Podane wartości naleŜy zweryfikowaź z rzeczywistym układem! 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 6666    –––– Kody błędów. Kody błędów. Kody błędów. Kody błędów.    

W przypadku wystąpienia błędu, uŜytkownik moŜe odczytać jego kod, oraz wartości 

prądu, napięcia i częstotliwości w momencie jego wystąpienia. Wartości te zapisane 

są w funkcjach F708~F719. Gdy falownik wyświetli błąd nie naleŜy od razu go 

kasować. NaleŜy najpierw znaleźć wszystkie przyczyny wystąpienia błędu i usunąć je 

przed ponownym uruchomieniem falownika.  
 

UWAGA! 

Usilne kasowanie błędu bez wyeliminowania przyczyny moŜe doprowadzić do 

uszkodzenia przemiennika częstotliwości i nie stanowi rozwiązania 

problemu. 

 

Dodatek 6.1 Tabela błędów 
Kod Kod Kod Kod 

błędubłędubłędubłędu    
OpisOpisOpisOpis    PrzyczynaPrzyczynaPrzyczynaPrzyczyna    RozwiązanieRozwiązanieRozwiązanieRozwiązanie    

O.C. 

PrzetęŜenie 

sprzętowe (wynika z 

ochrony elemetów 

przemiennika) 

O.C.1 

PrzetęŜenie 

programowe 

(deklarowane w 

kodach F737 i F738) 

- Zbyt krótki czas przyśpieszania 

- Zwarcie w obwodzie wyjściowym 

- Zbyt mała moc przemiennika 

- Zablokowany wirnik silnika 

- Błędny pomiar 

- Źle sparametryzowane parametry 

silnika 

- Restart obracającego się silnika 

- wydłuŜyć czas przyśpieszania 

- sprawdzić stan przewodów zasilających 

silnik; stan izolacji uzwojeń silnika 

- sprawdzić prąd znamionowy silnika i na tej 

podstawie dobrać przemiennik 

- sprawdzić, obciąŜenie silnika 

- zmniejszyć wartość kompensacji momentu 

U/f 

- sprawdzić poprawność pomiaru prądu 

- sprawdzić parametry silnika i przeprowadzić 

od nowa procedurę autotuningu 

- restartować silnik po całkowitym zatrzymaniu 

O.L1 
PrzeciąŜenie 

falownika 
Za duŜe obciąŜenie przemiennika 

O.L2 PrzeciąŜenie silnika Za duŜe obciąŜenie silnika 

- Zmniejszyć obciąŜenie 

- Sprawdzić poprawność pomiaru 

- Zwiększyć wydajność falownika 

- Wymienić falownik na mocniejszy 

O.E. Przepięcie DC 

- Napięcie zasilające za wysokie 

- Za duŜa bezwładność obciąŜenia 

- Za krótki czas zwalniania 

- Źle skonfigurowane parametry 

regulatora PID 

- Pojawienie się zmiennej bezwładności 

silnika 

- Sprawdzić poziom napięcia zasilającego 

- Dodać rezystor hamujący 

- Zwiększyć czas zwalniania 

- Poprawnie skonfigurować parametry 

regulatora PID 

- Sprawdzić charakter obciąŜenia, zastosować 

rezystor, zmniejszyć oscylacje momentu lub 

szybkość ich narastania 

LU 
Zbyt niska wartość 

napięcia zasilającego 

- złe parametry napięcia zasilającego 

- zła jakość połączeń elektrycznych 

- Sprawdzić parametry napięcia zasilającego 

- Sprawdzić połączenia elektryczne. 

Kontrola w przemiennikach powyŜej 4kW. 

P.F1. 
Złe parametry 

napięcia wejściowego 
Asymetria napięcia zasilającego 

- Sprawdzić napięcie wejściowe, głównie 

obecność wszystkich faz 

- Sprawdzić poprawność ustawienia 

parametrów 
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Kontrola w przemiennikach powyŜej 4kW 

P.FO. 
Brak fazy wyjściowej 

lub obciąŜenia 

- brak podłączenia silnika 

- luźny lub wypiety przewód silnikowy 

- uszkodzone uzwojenie silnika 

- podłączyć silnik 

- sprawdzić oprzewodowanie 

- sprawdzić silnik 

O.H. Przegrzanie radiatora 

- Za wysoka temperatura otoczenia 

- Zbyt zabrudzony radiator 

- Słaba wentylacja w miejscu instalacji 

- Uszkodzony wentylator 

- Zbyt wykoka częstotliwość nosna lub 

za duŜa kompensacja momentu 

- Poprawić wentylację w szafie sterowniczej 

- Oczyścić radiator 

- Zainstalować zgodnie z wymaganiami 

- Wymienić wentylator 

- Zmniejszyć częstotliwość kluczowania lub 

charakterystykę kompensacji momentu 

- Błąd pojawi się, jeŜeli wartość funkcji 

nie będzie prawidłowa 
ERR1 

Złe hasło, lub 

nieprawidłowa 

wartość funkcji - Źle wprowadzone hasło 

zabezpieczające 

- Sprawdzić czy funkcja jest zgodna z 

ustawieniami opisanymi w instrukcji 

- Jeśli zapomnieliśmy hasła, przemiennik 

naleŜy odesłać do serwisu celem jego 

usunięcia. 

ERR2 

Złe parametry 

pomiaru silnika 

(autotuningu) 

- Niepodłączony silnik do przemiennika 

- Źle podłączony silnik do 

przemiennika 

Sprawdzić podłączenie silnika i skorygować 

ewentualne błędy. 

ERR3 

Sygnał pojawienia się 

prądu przed 

rozruchem 

- Przemiennik wykrył przepływający 

prąd przed podaniem sygnału start 

- Sprawdzić czy szyna łącząca płytę sterującą 

Control PCB z płyta mocy Power PCB nie jest 

wypięta. 

- Kontaktować się z serwisem 

ERR4 Brak pomiaru prądu 

- Uszkodzenie czujnika pomiaru prądu 

- Niewłaściwe lub brak połączenia 

między płytą power PCB (płytą mocy) a 

control PCB (płytą sterującą) 

- Kontaktować się z serwisem 

- Sprawdzić czy szyna łącząca obie płyty nie 

jest „luźna” 

ERR5 
Złe parametry 

regulatora PID 
Źle sparametryzowany regulator PID Sprawdzić ustawienia i zoptymalizować 

AErr 

Brak sygnału 

analogowego 

(rozłączenie) 

- wypiety lub przerwany przewód 

wejścia analogowego 

- uszkodzenie źródła sygnału 

analogowego 

- Sprawdzić oprzewodowanie oraz połączenia 

- Sprawdzić źródło sygnału i ewentualnie 

wymienić 

EP/EP2/E

P3 

Zbyt małe obciąŜenie 

przemiennika 

- uszkodzenie przeniesienia napędu 

- suchobieg pompy (brak wody) 

- zmiana obciąŜenia lub uszkodzenie  

-Sprawdzić przeniesie napędu (np pasek) 

- sprawdzić czy jest woda 

- sprawdzić obciąŜenie 

nP 

Przekroczenie 

granicznej wartości 

ciśnienia 

- zbyt wysokie ciśnienie (ujemne 

sprzęŜenie) 

Zbyt niskie ciśnienie (dodatnie 

sprzęŜenie) 

- przemiennik wchodzi w stan uśpienia 

- zmniejszyć częstotliwość minimalna PID 

- reset przemiennika celem zakończenia 

uśpienia 

CO. 

Podłączenie 

klawiatury 

zewnetrznej 

Komunikat ten pojawia się na 

klawiaturze zewnętrznej po jej 

podłączeniu do przemiennika. Oznacza 

zasilanie klawiatury i brak komunikacji 

z przemiennikiem. 

Sprawdzić napięcie wejściowe, głównie 

obecność wszystkich faz 

NaleŜy klawiature aktywować w kodzie F901 na 

wartość 3 

Brak ochrony PF1 dla przemienników 1 i 3-fazowych do mocy 4kW. 
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Dodatek 6.2 MoŜliwe awarie i środki ich przeciwdziałania. 

Zła jakość połączeń kablowych 

lub złe podłączenie okablowania 

Sprawdzić jakość połączeń elektrycznych. 

Sprawdzić prawidłowość podłączenia układu. 

 

Uszkodzenie silnika Sprawdzić czy silnik jest sprawny.  

PrzeciąŜenie Zmniejszyć obciąŜenie silnika  
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Pojawienie się komunikatu 

błędu 

Sprawdzić jaki to jest błąd, wyeliminować 

przyczynę i skasować komunikat błędu 

 

Niezgodne podłączenie 

zacisków wyjściowych U, V, W z 

silnikiem 

Sprawdzić i ewentualnie poprawić 
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Źle zdefiniowany kierunek w 

kodzie przemiennika 

Sprawdzić konfiguracje kierunku w kodach 

przemiennika 

 

Błędnie zdefiniowane parametry 

zadawania częstotliwości 
Skorygować odpowiednie parametry 

 

PrzeciąŜenie Zmniejszyć obciąŜenie silnika 
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Złe okablowanie 
Sprawdzić czy okablowanie jest prawidłowe dla 

danego układu i ewentualniepoprawić. 

 

Źle zmierzona prędkość 

obrotowa silnika 

Sprawdzić pomiar i skonfrontować z danymi z 

tabliczki znamionowej 

Źle ustawiona prędkość w 

przemienniku 
Sprawdzić czy zadana prędkość jest poprawna 

Źle skonfigurowany napęd 
Sprawdzić czy poprawnie wprowadzono dane 

silnika z tabliczki 
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Złe napięcie wyjściowe 

przemiennika 

Sprawdzić poprawność ustawienia charakterystyki 

U/f 

 

Zbyt duŜe obciąŜenie Zmniejszyć obciąŜenie 

Zbyt duŜe zmiany obciąŜenia 
Ograniczyć wielkość zmian obciąŜenia, zwiększyć 

wydajność przemiennika 

Awaria silnika Sprawdzić i ewentualnie wymienić 
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Brak fazy napięcia wyjściowego 

przemiennika 
Poprawić okablowanie układu 

Sprawdzić okablowanie i jakość połączeń 

Sprawdzić włącznik główny  

Zmniejszyć obciąŜenie 
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Zbyt duŜe obciąŜenie 

prądowe w stosunku do 

zainstalowanego okablowania 

Sprawdzić jakie błędy pokazuje przemiennik 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 6666.3 .3 .3 .3     

Tabela zaTabela zaTabela zaTabela zawierająca parametry wyświetlane w kodach od F708 do F710wierająca parametry wyświetlane w kodach od F708 do F710wierająca parametry wyświetlane w kodach od F708 do F710wierająca parametry wyświetlane w kodach od F708 do F710    

 
Parametr wyświetlany Opis parametru 

02: przekroczenie prądu wyj.lub zwarcie(OC) 

03: przekroczenie napięcia na szynie DC (OE) 

04: niewłaściwe parametry napięcia zasilania (PF1) 

05: przeciąŜenie przemiennika (OL1) 

06 : niskie napięcie zasilania (LU) 

07: przegrzanie przemiennika (OH) 

08: przeciąŜenie silnika (OL2) 

11: zewnętrzny błąd awarii (ESP) 

13: odłaczony silnik podczas autotuningu (Err2) 

16: programowe przekroczenie pradu wyjściowego (OC1) 

17: brak fazy wyjściowej lub brak obciąŜenia (PFO) 

18: Arr rozłączenie wejścia analogowego 

20: EP/EP2/EP3 zbyt małe obciąŜenie 

21: nP. przekroczenie wartości granicznej ciśnienia 

22: Err5 złe parametry PID 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 7777    –––– Dobór m Dobór m Dobór m Dobór modułów i rezystorów hamujących.odułów i rezystorów hamujących.odułów i rezystorów hamujących.odułów i rezystorów hamujących.    
Przemienniki częstotliwości zasilane jednofazowo nie posiadają modułu 

hamującego, mogą posiadać wbudowany moduł hamujący, ale tylko jako specjalna 

opcja. W pozostałych przemiennikach przy dynamicznym hamowaniu naleŜy 

zastosować dodatkowo rezystor hamujący spełniający parametry techniczne podane 

w poniŜszej tabeli lub chopper i rezystor hamujący. Przemienniki do 15kW posiadają 

wbudowany chopper wystarczy tylko dołoŜyć rezystor hamujący. 

Model przemiennika 

częstotliwości 
Zasilanie 

Moc 

znamionowa 

silnika (kW) 

Parametry rezystora 

hamującego. 

E1000/E2000-0002S2 0,25 

E1000/E2000-0004S2 0.4 

E1000/E2000-0007S2 0.75 

E1000/E2000-0011S2 1.1 

E1000/E2000-0015S2 1.5 

E1000/E2000-0022S2 

1f ~230V 

2,2 

150W/60Ω 

E1000/E2000-0007T3 0.75 80W/200Ω 

E1000/E2000-0015T3 1.5 80W/150Ω 

E1000/E2000-0022T3 2.2 

E1000/E2000-0030T3 3.0 

E1000/E2000-0037T3 3.7 

E1000/E2000-0040T3 4.0 

150W/150Ω 

E1000/E2000-0055T3 5.5 250W/120Ω 

E1000/E2000-0075T3 7.5 500W/120Ω 

E1000/E2000-0110T3 11 1000W/90Ω 

E1000/E2000-0150T3 

3f ~400V 

15 1500W/80Ω 

 

Wbudowane moduły choppera nie są dostępne w przemiennikach 

częstotliwości od 18,5kW. Typy chopperów i parametry rezystorów podane są 

w tabeli poniŜej. 
Model przemiennika 

częstotliwości 

Moc znamionowa 

silnika (kW) 

Typ modułu 

hamującego 

Parametry rezystora 

hamujacego 

E1000/E2000-0185T3C 18.5 

E1000/E2000-0220T3C 22 

E1000/E2000-0300T3C 30 

HFBU-DR01 4KW/65Ω 

E1000/E2000-0370T3C 37 

E1000/E2000-0450T3C 45 

E1000/E2000-0550T3C 55 

HFBU-DR02 4Kw/65Ω 

E1000/E2000-0750T3C 75 HFBU-DR03 9KW/8Ω 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 8888    –––– Dobór filtrów RFI i dławików. Dobór filtrów RFI i dławików. Dobór filtrów RFI i dławików. Dobór filtrów RFI i dławików.    

Producent zaleca zastosowanie filtrów RFI (w falownikach serii E1000 i E2000 

do mocy 15kW są wbudowane) i dławików w układach napędowych – więcej 

na ten temat w rozdziale IV niniejszej instrukcji obsługi. 

 

Zasilanie 
Moc 

falownika 

Prąd 

wejściowy 
Typ filtra RFI* 

Typ dławika* 

wejściowego 

Typ dławika* 

wyjściowego 

0,25 kW 4,0 A 

0,40 kW 5,0 A 
CNW 102/6 CNW 901/6 

0,75 kW 9,0 A CNW 901/10 

1,50 kW 15 A 
CNW 102/10 

CNW 901/16 

1f 230 V 

2,20 kW 20 A CNW 102/20 CNW 901/20 

brak 

0,75 kW 2,8 A CNW 103/3 ED3N2P-3,68/4 CNW 854/8 

1,50 kW 4,3 A 

2,20 kW 6,1 A 
CNW 103/6 ED3N2P-2,67/5,5 CNW 854/10 

3,70 kW 9,8 A 

4,00 kW 10,6 A 
CNW 103/10 ED3N2P-1,63/9 CNW 854/12 

5,50 kW 13 A CNW 103/16 ED3N2P-1,23/12 CNW 854/16 

7,50 kW 18 A ED3N2P-0,92/16 CNW 854/24 

11,0 kW 25 A 
CNW 103/25 

ED3N2P-0,59/25 CNW 854/30 

15,0 kW 35 A CNW 103/36 ED3N2P-0,46/32 CNW 854/37 

18,5 kW 40 A ED3N2P-0,40/37 CNW 854/48 

22 kW 50 A 
CNW 103/50 

ED3N2P-0,33/45 CNW 854/60 

30 kW 60 A ED3N2P-0,25/60 CNW 854/75 

37 kW 80 A 
CNW 103/80 

ED3N2P-0,19/75 CNW 854/90 

45 kW 97 A ED3N2P-0,16/90 CNW 854/115 

55 kW 119 A 
CNW 103/120 

ED3N2P-014/105 

3f 400V 

75 kW 144 A CNW 103/150 ED3N2P-0,11/140 
RWK 305-182-KL 

* - przykładowe oznaczenia typów, oznaczenia mogą ulec zmianie 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 9999    –––– MoŜliwości zmian w poszczególnych kodach MoŜliwości zmian w poszczególnych kodach MoŜliwości zmian w poszczególnych kodach MoŜliwości zmian w poszczególnych kodach    

    

KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    
F100 √ F147 X F313 √ F430 √ 
F102 * F148 X F314 √ F431 √ 
F103 * F149 X F315 √ F432 √ 
F104 * F150 X F316 √ F433 X 
F105 * F151 X F317 √ F434 X 
F106 X F152 X F318 √ F435~436  
F107 √ F153 X F319 √ F437 * 
F108 √ F155 X F320 √ F438~439  
F109 √ F156 X F321 √ F440 √ 
F110 √ F157 ^ F322 √ F441 √ 
F111 √ F158 ^ F323 √ F442 √ 
F112 √ F159  F322~323  F443 √ 
F113 √ F160 X F324 X F444  

F114 √ F200 X F325 X F445 √ 
F115 √ F201 X F328 √ F446 √ 
F116 √ F202 X F329~330  F447~448  
F117 √ F203 X F400 √ F449 √ 
F118 X F204 X F401 √ F450 √ 
F119 X F205 X F402 √ F451 √ 
F120 √ F206 X F403 √ F452  
F121  F207 X F404 √ F453 √ 
F122 X F208 X F405 √ F460 X 
F123 X F209 X F406 √ F461 X 
F124 √ F210 √ F407 √ F462 X 
F125 √ F211 √ F408 √ F463 X 
F126 √ F212  F409 √ F464 X 

F127 √ F213 √ F410 √ F465 X 
F128 √ F214 √ F411 √ F466 X 
F129 √ F215 √ F412 √ F467 X 
F130 √ F216 √ F413 √ F468 X 
F131 √ F217 √ F414 √ F469 X 
F132 √ F218~219  F415 √ F470 X 
F133 √ F220 √ F416 √ F471 X 
F134 √ F221  F417 √ F472 X 
F135  F222 √ F418 √ F473 X 
F136 X F223~230  F419 √ F500 X 
F137 X F300 √ F420 √ F501 √ 
F138 X F301 √ F421 √ F502 √ 
F139 X F302  F422 √ F503 √ 
F140 X F303~306  F423 √ F504 √ 
F141 X F307 √ F424 √ F505 √ 
F142 X F308 √ F425 √ F506 √ 
F143 X F309 √ F426 √ F507 √ 
F144 X F310 √ F427 √ F508 √ 
F145 X F311 √ F428 √ F509 √ 
F146 X F312 √ F429 √ F510 √ 



 
ver.05/2011 

 

- 121 - 

    

KKKKodyodyodyody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    KodyKodyKodyKody    ZmianaZmianaZmianaZmiana    
F511 √ F700 √ F741 √ FA03 √ 
F512 √ F701 √ F742 ○ FA04 √ 
F513 √ F702 X F745 ○ FA05 √ 
F514 √ F703 X F747 √ FA06 X 
F515 √ F704 * F745 X FA07 X 
F516 √ F705 * F755 √ FA09 √ 
F517 √ F706 ^ F800  FA10 √ 
F518 √ F707 ^ F801 X FA11 √ 

F519~533 √ F708 ^ F802 X FA18 X 
F534~548 √ F709 ^ F803 X FA19 √ 
F549~556 √ F710 ^ F804 X FA20 √ 
F557~564 √ F711 ^ F805 X FA21 √ 
F565~572 √ F712 ^ F806 X FA22 √ 
F573~579 √ F713 ^ F807 X FA24 X 

F580  F714 ^ F808 X FA25 X 
F600 √ F715 ^ F809 X FA26 X 
F601 √ F716 ^ F810 X FA27 √ 
F602 √ F717 ^ F813 √ FA28 √ 
F603 √ F718 ^ F814 √ FA29 √ 
F604 √ F719 ^ F815 √ FA30 √ 
F605 √ F720 ^ F816 √ FA31 √ 
F606  F721 ^ F817 √ FA32 √ 
F607 √ F722 ^ F818 √ FA36 X 
F608 √ F723 ^ F819~826  FA37 X 
F609 √ F724 X F827 X FA47 X 
F610 √ F725 X F828~F830  FA48 X 
F611 ^ F726 X F900 √ FA58 √ 
F612 X F727 ○ F901 √ FA59 √ 
F613 X F728 √ F902  FA60 √ 
F614 X F729 √ F903 √ FA66 √ 
F615 X F730 √ F904 √   

F616~621  F732 ○ F905~930    
F622 √ F737  FA00 X   
F623 √ F738  FA01 X   

F624~630  F739 ^ FA02 √   
Legenda: 
X – funkcja może być modyfikowana tylko po zatrzymaniu układu 
√ - funkcja może być modyfikowana zarówno po zatrzymaniu układu jak i podczas pracy 
^ - funkcja może być tylko sprawdzana zarówno podczas pracy i zatrzymania, brak 
możliwości modyfikacji 
○ – funkcja nie zmienia wartości powrocie do nastaw fabrycznych, funkcje można tylko 
modyfikować ręcznie 
* - funkcje charakterystyczne dla danej mocy, istnieje tylko możliwość sprawdzenia 
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Dodatek Dodatek Dodatek Dodatek 10101010    ––––    ZZZZasilanie po szynie DCasilanie po szynie DCasilanie po szynie DCasilanie po szynie DC    

 
          Zasilanie DC (napięciem stałym) 
 
Napięcie zasilania szyny DC dla przemienników z zasilaniem 1-fazowym do mocy 

2,2kW musi wynosić około 320V DC, (napięcie wyjściowe AC 3x230V, (falownik musi 

mieć obciąŜone równomiernie 3 fazy). 

 

Dla przemienników z zasilaniem 3-fazowych napięcie musi wynosić 560V DC, 

(napięcie wyjściowe AC 3x400V, (falownik musi mieć obciąŜone równomiernie 3 

fazy). 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

Przemiennik nr 1 

 
 
 
 
Przemiennik nr 2 
 

 
 
 
 
Przemiennik nr 3 
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Dodatek 1Dodatek 1Dodatek 1Dodatek 11111    –––– Warunki gwarancji Warunki gwarancji Warunki gwarancji Warunki gwarancji    

    

Szanowny KliencieSzanowny KliencieSzanowny KliencieSzanowny Kliencie,  

 

Dziękujemy za zakupienie produktu sprzedawanego przez HF Inverter Polska i 

wyraŜamy nadzieję, Ŝe przyniesie on Ci wiele zadowolenia i korzyści. 

 

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktu 

zgodnie z warunkami techniczno – eksploatacyjnymi, opisanymi w Instrukcji Obsługi 

i/lub dokumentacji DTR. W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu 

gwarancyjnego i pogwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie się ze serwisem HF 

Inverter Polska w Toruniu. Dla uniknięcia niedogodności prosimy o wcześniejsze, 

przed skorzystaniem z pomocy serwisu a co najwaŜniejsze, przed pierwszym 

uruchomieniem urządzenia o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi i/lub 

dokumentacją DTR załączoną do zakupionego produktu. W gwarancji HF Inverter 

Polska zapewnia, Ŝe produkt wolny jest od wad materiałowych i konstrukcyjnych od 

dnia zakupudnia zakupudnia zakupudnia zakupu przez okres JEDNEGO ROKUJEDNEGO ROKUJEDNEGO ROKUJEDNEGO ROKU chyba, Ŝe dodatkowa umowa zawarta w 

formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności, pomiędzy HF Inverter Polska a 

kupującym stanowi inaczej. 

 

Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty kupnaliczonym od daty kupnaliczonym od daty kupnaliczonym od daty kupna) produkt zostanie uznany za 

wadliwy z powodu defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego 

wykonania, HF Inverter Polska dokona bezpłatnej naprawy lub (według uznania według uznania według uznania według uznania 

HFinverter Polska) HFinverter Polska) HFinverter Polska) HFinverter Polska) wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w 

oparciu o warunki zamieszczone poniŜej. HF Inverter Polska zastrzega sobie prawo 

do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na 

nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością 

HF Inverter Polska. 

 

Warunki gwarancjiWarunki gwarancjiWarunki gwarancjiWarunki gwarancji    

    
1.1.1.1.Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z waŜnym dowodem zakupu albo 

rachunkiem (zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę Kupującego), oraz 

z reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. Faktura VAT 

moŜe być jednocześnie kartą gwarancyjną na której umieszczone są numery seryjne 

urządzenia. HF Inverter Polska zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia 

bezpłatnego serwisu w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyŜej, lub 

jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie 

będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na 

produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte. 

2.2.2.2.Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i  zagroŜeń związanych z 

transportem produktu z i do firmy HF Inverter Polska. 
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3.3.3.3.Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 

a. okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub 

podzespołów wynikających z ich naturalnego zuŜycia (np. wentylatory); 

b. części zamiennych (części przewidzianych do okresowej wymiany, opisanych w 

Instrukcji Obsługi i/lub dokumentacji DTR); 

c. uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, uŜytkowaniem lub 

obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od opisanych w 

Instrukcji Obsługi i/lub dokumentacji DTR; 

d. uszkodzeń produktu będących następstwem: 

� UŜywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli: 

• uŜywania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub 

uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie 

wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i/lub diodowych; 

• nieudanej instalacji lub nie uŜytkowania produktu zgodnie z jego 

przeznaczeniem i według Instrukcji Obsługi i/lub dokumentacji DTR 

dotyczących instalacji lub uŜytkowania; 

• nie serwisowania produktu zgodnie z Instrukcjami Obsługi i/lub 

dokumentacji DTR dotyczącymi prawidłowego serwisowania; 

• instalacji produktu w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi i/lub 

dokumentacją DTR i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest uŜywany; 

� ZaraŜenia przez nieautoryzowane oprogramowanie (np. wirusy komputerowe) 

lub uŜytkowania produktu z oprogramowaniem innym niŜ dostarczone z 

produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym 

� Stanu lub defektów systemów, z którymi uŜywany jest ten produkt lub w 

których skład wchodzi 

� UŜytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi 

produktami typu, stanu i standardu innego niŜ zalecany przez HF Inverter 

Polska 

� Napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami HF Inverter 

Polska lub autoryzowanej sieci serwisowej 

� Zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody HF Inverter Polska, takich jak: 

• zwiększania parametrów produktu do wartości większych niŜ podane w 

Instrukcji Obsługi i/lub dokumentacji DTR, 

• modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub 

lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niŜ te, 

dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano, 

� Zaniedbania 

� Wypadków, poŜaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych 

substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej 

wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub 

nieprawidłowego napięcia, promieniowania, stanów nieustalonych, 
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wyładowań atmosferycznych oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i 

uderzeń 

4.4.4.4.Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu. Nie obejmuje zaś 

oprogramowania (dostarczanego przez HF Inverter Polska lub innego), dla którego 

zawarto umowę z klientem lub oddzielną umowę gwarancyjną lub które podlega 

wyłączeniu, lub które takim umowom powinno podlegać. 

5.5.5.5.Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone do HF 

Inverter Polska najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych po odbiorze towaru, 

wady ukryte w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili ich wykrycia, pod rygorem 

utraty uprawnień z rękojmi. 

6.6.6.6.Gwarancja HF Inverter Polska obowiązuje tylko wobec pierwszego Kupującego i 

nie moŜe być przenoszona na osobę trzecią. 

7.7.7.7.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 

HF Inverter Polska 
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