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n Wersja oprogramowania

UWAGA!
Wskazuje tekst, na który czytelnik powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê

Ogólne ostrze¿enie

Ostrze¿enie dotycz¹ce wysokiego napiêcia
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n Ostrze¿enie
Napiêcie przetwornicy czêstotliwoci jest
grone zawsze, gdy urz¹dzenie jest pod³¹czone do zasilania. Nieprawid³owa instalacja silnika lub przetwornicy czêstotliwoci mo¿e spowodowaæ uszkodzenia urz¹dzenia, powa¿ne zranienie lub mieræ osób . Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zasad podanych w niniejszej Dokumentacji, jak
równie¿ przepisów bezpieczeñstwa i regulacji prawnych
obowi¹zuj¹cych w danym kraju.

n Zasady bezpieczeñstwa
1. Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek napraw przetwornica czêstotliwoci VLT musi byæ od³¹czona od
napiêcia zasilania. Nale¿y sprawdziæ czy zasilanie
zosta³o od³¹czone oraz czy up³yn¹³ odpowiednio d³ugi czas przed demonta¿em silnika i wtyczek zasilaj¹cych.
2. Przycisk [STOP/RESET] na panelu kontrolnym nie
od³¹cza urz¹dzenia od zasilania i tym samym nie mo¿e
byæ u¿ywany jako wy³¹cznik bezpieczeñstwa.
3. Nale¿y zapewniæ prawid³owe uziemienie ochronne
urz¹dzenia, u¿ytkownik musi byæ chroniony przed
napiêciem zasilaj¹cym, a silnik musi byæ chroniony
przed przeci¹¿eniem zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
4. Pr¹dy up³ywu do ziemi przekraczaj¹ 3,5 mA.
5. Ochrona silnika przed przeci¹¿eniem nie jest zawarta w nastawach fabrycznych. Jeli ta funkcja jest wymagana, nale¿y parametrowi 128 Zabezpieczenie
termiczne silnika przypisaæ wartoæ ETR trip lub ETR
warning. Dla rynku pó³nocnoamerykañskiego: funkcje ETR zapewniaj¹ ochronê przeci¹¿eniow¹ silnika,
klasa 20, zgodnie z NEC.
6. Nie nale¿y od³¹czaæ wtyczek silnika i zasilania gdy
przetwornica czêstotliwoci VLT jest pod³¹czona do
napiêcia zasilaj¹cego. Nale¿y sprawdziæ czy zasilanie zosta³o od³¹czone oraz czy up³yn¹³ odpowiednio
d³ugi czas przed demonta¿em silnika i wtyczek zasilaj¹cych.

7. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e przetwornica czêstotliwoci VLT posiada jeszcze inne ni¿ L1, L2 i L3
wejcia napiêciowe w sytuacji, gdy wykorzystywane
s¹ zaciski DC-bus. Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek napraw nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie wejcia napiêciowe zosta³y od³¹czone i ¿e up³yn¹³ od ich
od³¹czenia wystarczaj¹cy czas.

n Ostrze¿enie przed przypadkowym
uruchomieniem
1. Gdy przetwornica jest pod³¹czona do zasilania, silnik
mo¿e byæ zatrzymany za pomoc¹ rozkazu cyfrowego,
rozkazu z magistrali szeregowej, wyzerowanie wartoci zadanej lub lokalnego przycisku STOP. Jeli wzglêdy bezpieczeñstwa wymagaj¹ zabezpieczenia przed
przypadkowym uruchomieniem, funkcje te s¹ niewystarczaj¹ce.
2. Podczas zmiany parametrów silnik mo¿e zostaæ uruchomiony. Dlatego te¿ przed dokonaniem zmian nastaw nale¿y u¿yæ przycisku zatrzymania [STOP/RESET].
3. Zatrzymany silnik mo¿e siê uruchomiæ w przypadku
awarii uk³adu elektronicznego przetwornicy czêstotliwoci VLT, lub te¿ w przypadku ust¹pienia chwilowego przeci¹¿enia lub ust¹pienia uszkodzenia w sieci
zasilaj¹cej lub instalacji silnika.

Ostrze¿enie
Dotykanie elementów elektrycznych mo¿e byæ grone nawet po wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego urz¹dzenie.
Nale¿y siê równie¿ upewniæ czy inne wejcia napiêciowe s¹ od³¹czone (podzia³ obci¹¿enia obwodu poredniego DC). Nale¿y odczekaæ minimum 4 minuty dla VLT2800.
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n Panel steruj¹cy
Na czo³owej p³ycie przetwornicy czêstotliwoci znajduje
siê panel steruj¹cy.

[CHANGE DATA] s³u¿y do zmiany nastawy parametru
programu. Klawisz [CHANGE DATA] jest u¿ywany równie¿ do potwierdzania zmiany nastawy parametru.
[+] / [-] s³u¿¹ do wyboru parametru i zmiany nastawy
wybranego parametru programu.
Klawisze te mog¹ byæ równie¿ u¿ywane w trybie Wywietlania (Display mode) do wyboru wywietlanego parametru pracy napêdu.
Klawisze [QUICK MENU] + [+] musz¹ byæ naciniête
równoczenie dla uzyskania dostêpu do wszystkich parametrów. Patrz Tryb menu.
[STOP/RESET] s³u¿y do zatrzymywania silnika pod³¹czonego do przetwornicy lub do resetowania przetwornicy
czêstotliwoci po zadzia³aniu zabezpieczenia (trip).
Parametr 014 Local stop/reset decyduje o tym, czy przycisk ten jest aktywny Active [1], czy nieaktywny Not active [0]. W trybie Wywietlania (Display mode) jeli funkcja
stop jest aktywowana, wywietlacz miga.

Funkcje panelu steruj¹cego mo¿na podzieliæ na cztery
grupy:
1. 6-znakowy wywietlacz LED
2. klawisze do zmiany parametrów programu i wielkoci wywietlanych
3. lampki kontrolne
4. klawisze lokalnego sterowania
Wszystkie dane s¹ przedstawiane za pomoc¹ 6-znakowego wywietlacza LED, mog¹cego podczas normalnej
pracy wywietlaæ w sposób ci¹g³y jedn¹ zmienn¹. Dodatkowo obok wywietlacza znajduj¹ siê trzy diody LED,
wskazuj¹ce napiêcie zasilania (ON), ostrze¿enie (WARNING) i alarm (ALARM). Wiêkszoæ parametrów programu przetwornicy VLT mo¿e byæ zmieniana bezporednio
poprzez panel steruj¹cy, je¿eli nie s¹ zablokowane poprzez parametr 018 Blokada zmiany danych.

UWAGA!
Jeli nie zosta³a wybrana ¿adna zewnêtrzna
funkcja stopu poprzez wejcia cyfrowe b¹d
port szeregowy, a klawisz [STOP/RESET] zosta³ zaprogramowany w prametrze 014 Local stop/reset
jako nieaktywny Not active [0], silnik mo¿e byæ zatrzymany tylko poprzez wy³¹czenie zasilania przetwornicy czêstotliwoci.
[START] s³u¿y do uruchomienia przetwornicy czêstotliwoci. Jest zawsze aktywny, jednak ma priorytet ni¿szy
ni¿ funkcja stop.

n Rêczna inicjalizacja
Wy³¹czyæ zasilanie, a nastêpnie trzymaj¹c naciniête klawisze [QUICK MENU] + [+] + [CHANGE DATA] za³¹czyæ
ponownie zasilanie. Po zwolnieniu klawiszy przetwornica czêstotliwoci bêdzie posiada³a nastawy fabryczne.

n Klawisze steruj¹ce

n Panel steruj¹cy LCP

[QUICK MENU] s³u¿y do programowania parametrów,
które s¹ dostêpne w trybie Quick menu (Szybkiego
menu).
Klawisz [QUICK MENU] jest u¿ywany równie¿ wtedy, gdy
zmiana wartoci parametrów nie ma byæ dokonywana.
Patrz równie¿ [QUICK MENU] + [+].

Jako opcja dostêpny jest panel steruj¹cy z ciek³okrystalicznym wywietlaczem tekstowym o rozszerzonych
mo¿liwociach programowania i monitorowania pracy
uk³adu napêdowego. Numer zamówieniowy: 175N0131
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n Stany wywietlacza
Tryb wywietlania (Display mode)

Podczas normalnej pracy w sposób ci¹g³y mo¿e byæ wywietlana jedna ze zmiennych, zgodnie z wyborem operatora. Za pomoc¹ klawiszy [+/-] w Trybie wywietlania
mo¿na wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹cych pozycji:
- Czêstotliwoæ wyjciowa [Hz]
- Pr¹d wyjciowy [A]
- Napiêcie wyjciowe [V]
- Napiêcie obwodu poredniego [V]
- Moc wyjciowa [kW]
Tryb Menu (Menu mode)

Aby wejæ do trybu Menu nale¿y jednoczenie nacisn¹æ
klawisze [QUICK MENU] i [+].
W trybie Menu mo¿na zmieniaæ wiêkszoæ parametrów
przetwornicy czêstotliwoci. Pomiêdzy poszczególnymi
parametrami przechodzi siê za pomoc¹ klawiszy [+/-].
Podczas przechodzenia pomiêdzy parametrami w trybie
Menu numer parametru na wywietlaczu miga.

Powy¿szy przyk³ad wskazuje, ¿e parametr 102 Moc silnika PM,N ma wartoæ 0,75. Aby zmieniæ wartoæ 0,75 nale¿y najpierw nacisn¹æ klawisz [CHANGE DATA], a nastêpnie klawiszami [+/-] zmieniaæ wartoæ parametru.

Wskazanie na wywietlaczu okrela, ¿e w parametrze
128 Zabezpieczenie termiczne silnika ustawiono wartoæ [2] Thermistor trip.
Szybkie menu (Quick menu)

Za pomoc¹ klawisza [QUICK MENU] mo¿na uzyskaæ
dostêp do 12 najwa¿niejszych parametrów przetwornicy
czêstotliwoci. Po zaprogramowaniu przetwornica czêstotliwoci, w wiêkszoci przypadków, jest gotowa do pracy. Jeli klawisz [QUICK MENU] zostanie naciniêty w
trybie wywietlania (Display mode) uruchamiane jest
Szybkie menu (Quick menu). Po pozycjach Szybkiego
menu mo¿na poruszaæ siê za pomoc¹ klawiszy [+/-]. Po
wybraniu odpowiedniego parametru z Szybkiego menu
nale¿y nacisn¹æ klawisz [CHANGE DATA] i nastêpnie klawiszami [+/-] zmieniaæ wartoæ parametru.
Parametrami Szybkiego menu s¹:
 Par. 102 Moc silnika PM,N
 Par. 103 Napiêcie silnika UM,N
 Par. 104 Czêstotliwoæ silnika fM,N
 Par. 105 Pr¹d silnika IM,N
 Par. 106 Znamionowa prêdkoæ silnika nM,N
 Par. 107 Automatyczne dopasowanie do silnika
 Par. 204 Minimalna wartoæ zadana RefMIN
 Par. 205 Maksymalna wartoæ zadana RefMAX
 Par. 207 Czas rozbiegu
 Par. 208 Czas wybiegu
 Par. 002 Praca lokalna/zdalna
 Par. 003 Lokalna wartoæ zadana
Parametry 102-106 mog¹ byæ odczytane z tabliczki znamionowej silnika.

n Hand Auto
Jeli dla danego parametru wywietlacz pokazuje jako
wartoæ trzy kropki oznacza to, ¿e wartoæ parametru ma
wiêcej ni¿ trzy cyfry. Aby zobaczyæ ca³¹ wartoæ nale¿y
nacisn¹æ klawisz [CHANGE DATA].
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w trybie Auto, gdzie sygna³ wartoci zadanej jest
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Na zaciskach steruj¹cych, nastepuj¹ce sygna³y steruj¹ce
pozostaj¹ aktywne kiedy tryb Hand jest aktywny:
 Hand Start (LCP2)
 Off Stop (LCP2)
 Auto Start (LCP2)
 Reset
 Stop z wybiegiem, odwrócony
 Reset i stop z wybiegiem, odwrócony
 Zmiana kierunku obrotów
 Hamowanie DC, odwrócone
 Wybór setupu, LSB
 Wybór setupu, MSB
 Termistor
 Precyzyjny stop, odwrócony
 Precyzyjny Stop/Start
 Stop przez port komunikacji szeregowej

Automatyczne dopasowanie do silnika
Automatyczne dopasowanie do silnika (AMT) wykonuje
siê nastêpuj¹co:
1. W parametrze 107 Automatyczne dopasowanie do
silnika nale¿y wybraæ wartoæ [2]. "107" bêdzie migaæ, a "2" nie bêdzie migaæ.
2. AMT jest aktywowane poprzez naciniêcie klawisza
START. "107" bêdzie migaæ, a kreska bêdzie przesuwaæ siê z lewej do prawej w polu wywietlania wartoci.
3. Kiedy "107" pojawi siê jeszcze raz z wartoci¹ "0",
procedura AMT jest zakoñczona. Aby zapisaæ dane
silnika nale¿y nacisn¹æ klawisz [STOP/RESET].
4. "107" bêdzie nadal migaæ z wartoci¹ danej "0". Mo¿na wówczas kontynuowaæ pracê.

Prze³¹czanie pomiêdzy trybem Auto- i Hand:
Przez aktywacje klawisza [Change Data] w Trybie
Wywietlania, wywietlacz pokazuje tryb, w którym
znajduje siê przetwornica czêstotliwoci.

Nacinij klawisz + / - aby prze³¹czyæ na tryb Hand:

Kiedy przetwornica czêstotliwoci jest w trybie Hand na
wywietlaczu bêdziemy mieli nastepuj¹cy odczyt:

i wartoæ zadana mo¿e byæ zmieniona za pomoc¹
klawiszy:

Uwaga!:
Proszê zauwa¿yæ, ¿e parametr 020 mo¿e
blokowaæ wybór trybu Hand
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VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss

7

Wprowadzenie do VLT 2800

VLT® 2800

VLT® 2800

Dokumentacja techniczno-ruchowa

n Praca i wywietlanie
001 Jêzyk
(LANGUAGE)
Wartoci:
« angielski (ENGLISH)
niemiecki (DEUTSCH)
francuski (FRANCAIS)
duñski (DANSK)
hiszpañski (ESPANOL)
w³oski (ITALIANO)

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Funkcja:
Wybór jêzyka, w jakim bêd¹ pokazywane komunikaty,
jeli panel steruj¹cy LCP jest pod³¹czony.
Opis opcji wyboru:
Mo¿na wybraæ jeden ze wskazanych powy¿ej jêzyków.
Nastawa fabryczna mo¿e siê zmieniaæ.

ne jak parametr 100. Parametr 200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej ma wartoæ Oba kierunki.
4. Poprzez parametr 003 Lokalna wartoæ zadana który
mo¿e byæ sterowany za pomoc¹ klawiszy [+] i [-].
5. Zewnêtrzne polecenie steruj¹ce wprowadzone poprzez wejcia cyfrowe (patrz parametr 013 Sterowanie lokalne)
Uwaga!
Klawisze [JOG] i [FWD/REV] s¹ zlokalizowane na panelu steruj¹cym LCP.

003 Lokalna wartoæ zadana
(LOCAL REFERENCE)
Wartoci:
Par. 013 Sterowanie lokalne ma wartoæ [1] lub [2]:
0 - fMAX (par. 202)
« 000,000.000
Par. 013 Sterowanie lokalne ma wartoæ [3] lub [4], a par.
203 Zakres wartoci zadanej/sprzê¿enia zwrotnego = [0]:
RefMIN - RefMAX (par. 204-205)
« 000,000.000

002 Praca lokalna/zdalna
(OPERATION SITE)
Wartoci:
« Praca zdalna (REMOTE)
Praca lokalna (LOCAL)

[0]
[1]

Funkcja:
Wybór jednego z dwóch trybów pracy przetwornicy czêstotliwoci: Praca zdalna [0] i Praca lokalna [1]. Patrz równie¿ parametr 013 Sterowanie lokalne jeli wybrano Pracê lokaln¹ [1].
Opis opcji wyboru:
Jeli wybrana jest Praca zdalna [0], przetwornica czêstotliwoci jest sterowana przez:
1. Zaciski steruj¹ce lub port komunikacji szeregowej
2. Klawisz [START]. Niemniej klawisz ten nie mo¿e zmieniæ rozkazu Stop (równie¿ zabronienie startu) wprowadzonego przez wejcia cyfrowe lub port komunikacji szeregowej.
3. Klawisze [STOP/RESET] i [JOG], je¿eli s¹ one aktywne.
Jeli wybrana jest Praca lokalna [1], przetwornica czêstotliwoci jest sterowana przez:
1. Klawisz [START]. Niemniej klawisz ten nie mo¿e zmieniæ rozkazu Stop, wprowadzonego przez wejcia cyfrowe (patrz parametr 013 Sterowanie lokalne).
2. Klawisze [STOP/RESET] i [JOG], je¿eli s¹ one aktywne.
3. Klawisz [FWD/REV], jeli jest uaktywniony poprzez
parametr 016 Lokalna zmiana kierunku oraz jeli parametr 013 Sterowanie lokalne ma wartoæ [1] Sterowanie lokalne i otwarta pêtla lub [3] Sterowanie lokal-

Par. 013 Sterowanie lokalne ma wartoæ [3] lub [4], a par.
203 Zakres wartoci zadanej/sprzê¿enia zwrotnego = [1]:
-RefMAX -+ RefMAX (par. 204-205)
« 000,000.000
Funkcja:
Parametr ten pozwala na rêczne ustawienie po¿¹danej
wartoci zadanej. Jednostka Lokalnej wartoci zadanej
zale¿y od konfiguracji wybranej w parametrze 100 Konfiguracja.
Opis opcji wyboru:
Aby mo¿na by³o u¿yæ tego parametru, parametr 002 Praca lokalna/zdalna musi byæ ustawiony na Praca lokalna
[1]. Lokalna wartoæ zadana nie mo¿e byæ ustawiana poprzez port komunikacji szeregowej.

004 Aktywny zestaw parametrów
(ACTIVE SETUP)
Wartoci:
Zestaw nastaw fabr. (FACTORY SETUP)
« Zestaw 1 (SETUP 1)
Zestaw 2 (SETUP 2)
Zestaw 3 (SETUP 3)
Zestaw 4 (SETUP 4)
Praca wielozest. (MULTI SETUP)

Funkcja:
Parametr ten okrela numer zestawu parametrów steruj¹cych prac¹ przetwornicy czêstotliwoci VLT.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
8
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Prze³¹czanie zestawów parametrów dokonywane jest
poprzez wejcia cyfrowe lub przez port komunikacji szeregowej.
Opis opcji wyboru:
Zestaw nastaw fabrycznych (Factory Setup) [0] zawiera
zaprogramowany fabrycznie wzorzec danych. Zestawy
1-4 [1] - [4] s³u¿¹ do programowania indywidualnych Zestawów, które mog¹ byæ aktywowane w razie potrzeby.
Praca wielozestawowa (Multisetup) [5] jest u¿ywany jeli
konieczne jest prze³¹czanie pomiêdzy ró¿nymi zestawami poprzez wejcia cyfrowe lub port komunikacji szeregowej.
005 Edycja zestawu parametrów
(EDIT SETUP)
Wartoci:
Zestaw nastaw fabr. (FACTORY SETUP)
Zestaw 1 (SETUP 1)
Zestaw 2 (SETUP 2)
Zestaw 3 (SETUP 3)
Zestaw 4 (SETUP 4)
« Aktywny zestaw (ACTIVE SETUP)

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Funkcja:
Parametr ten okrela numer zestawu parametrów którego bêdzie dotyczy³o programowanie (zmiana danych) dotyczy to zarówno zmiany poprzez panel steruj¹cy, jak i
przez port komunikacji szeregowej. Mo¿na programowaæ
na przyk³ad Zestaw 2 [2], podczas gdy zestawem wybranym jako aktywny (w parametrze 004 Aktywny zestaw)
jest Zestaw 1 [1].
Opis opcji wyboru:
Factory Setup [0] zawiera wzorzec danych zaprogramowany fabrycznie. Mo¿e byæ u¿ywany jako ród³o danych,
jeli jaki inny zestaw musi mieæ przywrócony znany stan.
Zestawy 1-4 [1] - [4] s³u¿¹ do programowania indywidualnych Zestawów, które mog¹ byæ aktywowane w razie
potrzeby. Mog¹ one byæ swobodnie programowane podczas pracy. Jeli wybrano Aktywny zestaw [5] programowaniu podlega zestaw wybrany w parametrze 004 Aktywny zestaw.
Uwaga!
Jeli modyfikuje siê lub kopiuje do aktywnego
zestawu nastaw, ma to od razu wp³yw na funkcjonowanie przetwornicy.

006 Kopiowanie zestawów parametrów
(SETUP COPY)
Wartoci:
« Brak kopiowania (NO COPY)

Kopiuj do Zestawu 1 z #
(COPY TO SETUP 1)
Kopiuj do Zestawu 2 z #
(COPY TO SETUP 2)
Kopiuj do Zestawu 3 z #
(COPY TO SETUP 3)
Kopiuj do Zestawu 4 z #
(COPY TO SETUP 4)
Kopiuj do wszystkich Zestawów z #
(COPY TO ALL)

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

# = Zestaw ustawiony w parametrze 005
Funkcja:
Realizowane jest kopiowanie parametrów z zestawu okrelonego w parametrze 005 do innego z Zestawów lub do
wszystkich pozosta³ych Zestawów równoczenie.
UWAGA!
Kopiowanie jest mo¿liwe tylko w trybie Stop
(Stop Mode) - (silnik zatrzymany po rozkazie
Stop).
Opis opcji wyboru:
Kopiowanie rozpoczyna siê po wprowadzeniu odpowiedniego rozkazu kopiuj¹cego i potwierdzeniu go klawiszem
[OK]/[CHANGE DATA]. Wywietlacz wskazuje trwanie
procesu kopiowania.

007 Kopiowanie LCP
(LCP COPY)
Wartoci:
Brak kopiowania (NO COPY)
Kopiuj wszystkie parametry
(UPLOAD ALL PARAM)
£aduj wszystkie parametry
(DOWNLOAD ALL)
£aduj parametry niezale¿ne od mocy
(DOWNLOAD SIZE INDEP.)

[0]
[1]
[2]
[3]

Funkcja:
Parametr 007 jest u¿ywany gdy zachodzi potrzeba wykorzystania polecenia wbudowanej funkcji kopiowania
panelu steruj¹cego. Mo¿na dziêki temu kopiowaæ wartoci parametrów z jednej przetwornicy do drugiej poprzez
przeniesienie panelu steruj¹cego LCP.
Opis opcji wyboru:
Wybierz Upload all parameters [1] jeli wartoci wszystkich parametrów maj¹ byæ przepisane z przetwornicy do
panelu steruj¹cego.
Wybierz Download all parameters [2] jeli wartoci wszystkich parametrów maj¹ byæ przes³ane z panelu steruj¹ce-

[0]

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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go do przetwornicy, na której panel zosta³ zamontowany.
Wybierz Download power-independent par. [3] jeli przesy³ane maj¹ byæ tylko parametry niezale¿ne od mocy.
Korzysta siê z tego przy przesy³aniu danych do przetwornicy o innej mocy znamionowej ni¿ moc przetwornicy, z
której parametry pochodz¹.
Uwaga!
Odczytywanie/³adowanie jest mo¿liwe tylko w
trybie Stop. £adowanie mo¿e byæ przeprowadzone tylko do przetwornicy czestotliwoci o
tym samym numerze wersji Software'u, patrz
parametr 626 Database identification no.
008 Skalowanie wywietlania czêstotliwoci
wyjciowej
(FREQUENCY SCALE)
Wartoci:
0.01 - 100.00

« 1.00

Funkcja:
Parametr ten okrela wspó³czynnik mno¿enia czêstotliwoci silnika fM przy prezentacji jej na wywietlaczu, gdy
parametry 009-012 Odczyt na wywietlaczu zosta³y ustawione jako Czêstotliwoæ wyjciowa x Skalowanie [5].
Opis opcji wyboru:
Ustaw po¿¹dany wspó³czynnik skalowania.

009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP
(DISPLAY LINE 2)
Wartoci:
Brak odczytu (NONE)
Wynikowa wartoæ zadana [%]
(REFERENCE [%])
Wartoæ zadana [jedn.]
(REFERENCE [UNIT])
Sprzê¿enie zwrotne [jedn.]
(FEEDBACK [UNIT])
« Czêstotliwoæ [Hz] (FREQUENCY [Hz])
Czêstotliwoæ x Skalowanie [-]
(FREQUENCY X SCALE)
Pr¹d silnika [A] (MOTOR CURRENT [A])
Moment [%] (TORQUE [%])
Moc (kW) (POWER [kW])
Moc (HP) (POWER [HP] [US])
Napiêcie silnika [V]
(MOTOR VOLTAGE [V])
Napiêcie szyny DC [V]
(DC LINK VOLTAGE [V])
Obci¹¿enie termiczne, silnik [%]
(MOTOR THERMAL [%])
Obci¹¿enie termiczne, VLT [%]
(INV THERMAL [%])

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[11]
[12]
[13]
[14]

Godziny pracy [godz.]
(RUNNING HOURS)
Wejcia cyfrowe [binarnie]
(DIGITAL AL INPUT [BIN])
Wejcie analogowe 53 [V]
(ANALOG INPUT 53 [V])
Wejcie analogowe 60 [mA]
(ANALOG INPUT 60 [mA])
Wartoæ zadana impulsowa [Hz]
(PULSE REF. [Hz])
Wartoæ zadana zewnêtrzna [%]
(EXTERNAL REF. [%])
S³owo statusowe [Hex]
(STATUS WORD [HEX])
Temp. radiatora [°C]
(HEATSINK TEMP[°C])
S³owo alarmowe [Hex]
(ALARM WORD [HEX])
S³owo steruj¹ce [Hex]
(CONTROL WORD [HEX])
S³owo ostrze¿enia [Hex]
(WARNING WORD [HEX])
Rozszerzone s³owo statusowe [Hex]
(EXT. STATUS [HEX])
Opcja karty komunikacji - ostrze¿enie [Hex]
(COMM OPT WARN [HEX])
Licznik impulsów (PULSE COUNTER)

MG.28.A5.49

[16]
[17]
[19]
[20]
[21]
[22]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Funkcja:
Parametr ten okrela dan¹, która ma byæ wywietlana w
drugiej linii wywietlacza LCP, gdy przetwornica czêstotliwoci jest za³¹czona.
Parametry 010-012 Odczyty na wywietlaczu pozwalaj¹
na wybór dodatkowych trzech danych wywietlanych w
linii pierwszej.
Opis opcji wyboru:
Brak odczytu mo¿e byæ ustawiony jedynie w parametrach
010-012 Ma³y odczyt na wywietlaczu LCP.
Wynikowa wartoæ zadana [%] odpowiada (jako wartoæ
procentowa) ca³kowitej wartoci zadanej w zakresie od
minimalnej RefMIN do maksymalnej RefMAX.
Wartoæ zadana [jedn.] podaje wartoæ wynikow¹ wartoci zadanej w [Hz] przy Otwartej pêtli. Przy Zamkniêtej
pêtli wartoæ jednostka wartoci zadanej okrelona jest
przez parametr 416 Jednostka procesu.
Sprzê¿enie zwrotne [jedn.] podaje wartoæ wynikow¹ sygna³u wykorzystuj¹c jednostkê i skalowanie okrelone w
parametrach 414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne FBLOW,
415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne FBHIGH oraz 416
Jednostka procesu.
Czêstotliwoæ [Hz] podaje czêstotliwoæ wyjciow¹ przetwornicy czêstotliwoci.
Czêstotliwoæ wyjciowa x Skalowanie [-] odpowiada rzeczywistej czêstotliwoci wyjciowej fM przemno¿onej przez
wspó³czynnik (mno¿nik) ustawiony w parametrze 008
Skalowanie wywietlania czêstotliwoci wyjciowej.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Pr¹d silnika [A] okrela pr¹d fazy silnika mierzony jako
wartoæ skuteczna.
Moment [%] podaje aktualne obci¹¿enie silnika w stosunku do znamionowego momentu silnika
Moc [kW] podaje chwilow¹ moc pobieran¹ przez silnik w
kW
Moc [HP] podaje chwilow¹ moc pobieran¹ przez silnik w
koniach mechanicznych.
Napiêcie silnika [V] okrela napiêcie dostarczane do silnika.
Napiêcie szyny DC [V] okrela napiêcie na obwodzie porednim przetwornicy czêstotliwoci
Obci¹¿enie termiczne, silnik [%] okrela obliczone/przybli¿one obci¹¿enie termiczne silnika. 100% oznacza wartoæ graniczn¹, przy której nastêpuje wy³¹czenie.
Obci¹¿enie termiczne, VLT [%] okrela obliczone/przybli¿one obci¹¿enie termiczne przetwornicy. 100% oznacza wartoæ graniczn¹, przy której nastêpuje wy³¹czenie.

Zaleceniach Projektowych.
S³owo ostrze¿enia [Hex] wskazuje jeden lub kilka ostrze¿eñ w kodzie hex. Patrz Komunikacja szeregowa w Zaleceniach Projektowych.
Rozszerzone s³owo statusowe [Hex] wskazuje jeden lub
kilka trybów statusowych w kodzie hex. Patrz Komunikacja szeregowa w Zaleceniach Projektowych.
Opcja karty komunikacji - ostrze¿enie [Hex] daje ostrze¿enie, jeli wyst¹pi b³¹d na magistrali. Ostrze¿enie jest
aktywne tylko, jeli jest zainstalowana karta komunikacji. Bez karty komunikacji bêdzie wywietlana wartoæ 0
Hex
010 Odczyt ma³y 1.1 na wywietlaczu LCP
(DISPLAY LINE 1.1)
Wartoci:
Patrz parametr 009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP
« Wartoæ zadana [%] [1]

Wejcia cyfrowe [kod binarny] okrela stan sygna³ów na
5 zaciskach wejæ cyfrowych (18, 19, 27, 29 i 33) Wejcie 18 odpowiada bitowi pierwszemu z lewej, '0' oznacza brak sygna³u, '1' oznacza pod³¹czony sygna³.

Funkcja:
Parametr ten pozwala wybraæ wielkoæ wywietlan¹ jako
pierwsza z trzech w pierwszej linii wywietlacza LCP (linia 1, pozycja 1). Jest to przydatna funkcja, np. przy programowaniu regulatora PID, gdy¿ pokazuje reakcjê systemu na zmianê wartoci zadanej.
Aby dokonaæ odczytu z wywietlacza nale¿y nacisn¹æ
przycisk [DISPLAY/STATUS].

Wejcie analogowe 53 [V] okrela wartoæ sygna³u napiêciowego na zacisku 53.

Opis opcji wyboru:
Patrz parametr 009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP.

Godziny pracy [godziny] podaje iloæ godzin pracy przetwornicy od ostatniego resetu za pomoc¹ parametru 619
Reset licznika godzin pracy.

Wejcie analogowe 60 [mA] okrela wartoæ sygna³u pr¹dowego na zacisku 60.
Wartoæ zadana impulsowa [Hz] okrela mo¿liw¹ czêstotliwoæ w Hz sygna³u pod³¹czonego do zacisku 33.
Zewnêtrzna wartoæ zadana [%] podaje sumê zewnêtrznych wartoci zadanych jako procent (suma analog/pulse/bus) w zakresie od minimalnej RefMIN do maksymalnej
RefMAX.
S³owo statusowe [Hex] pokazuje jeden lub kilka warunków statusowych w kodzie szesnastkowym. Patrz Komunikacja szeregowa w Zaleceniach projektowych.
Temperatura radiatora [°C] okrela aktualn¹ temperaturê
radiatora przetwornicy czêstotliwoci. Poziom wy³¹czenia 90-100°C, ponowne za³¹czenie nastêpuje przy
70±5°C.
S³owo alarmowe [Hex] wskazuje jeden lub kilka alarmów
w kodzie hex. Patrz Komunikacja szeregowa w Zaleceniach projektowych.
S³owo steruj¹ce [Hex] wskazuje s³owo steruj¹ce dla przetwornicy czêstotliwoci. Patrz Komunikacja szeregowa w

011 Odczyt ma³y 1.2 na wywietlaczu LCP
(DISPLAY LINE 1.2)
Wartoci:
Patrz parametr 009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP.
« Pr¹d silnika [A] [6]
Funkcja:
Patrz opis funkcjonalny parametru 010 Odczyt ma³y na
wywietlaczu LCP.
Opis opcji wyboru:
Patrz parametr 009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP.
012 Odczyt ma³y 1.3 na wywietlaczu LCP
(DISPLAY LINE 1.3)
Wartoci:
Patrz parametr 009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP.
« Moc [kW] [8]
Funkcja:
Patrz opis funkcjonalny parametru 010 Odczyt ma³y na
wywietlaczu LCP.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Opis opcji wyboru:
Patrz parametr 009 Odczyt du¿y na wywietlaczu LCP.

Przejcie od Sterowania lokalnego do Zdalnego sterowania w parametrze 002 Praca lokalna/zdalna, gdy ten
parametr zosta³ ustawiony na Sterowanie zdalne, otwarta pêtla [1]: Konfiguracja ustawiona w parametrze 100
bêdzie aktywna. Przejcie bêdzie p³ynne.

013 Lokalne sterowanie
(LOCAL CTRL/CONFIG.)
Wartoci:
Lokalne nieaktywne (DISABLE)
Sterowanie lokalne i otwarta pêtla
(LOC CTRL/OPEN LOOP)
Sterowanie zdalne i otwarta pêtla
(LOC+DIG CTRL/AS P100)
Sterowanie lokalne jak parametr 100
(LOC CTRL/AS P100)
« Sterowanie zdalne jak parametr 100
(LOC+DIG CTRL/AS P100)

nie odpowiada sygna³owi odwracaj¹cemu (ujemna wartoæ zadana), wartoæ zadana zostanie ustawiona na 0
Hz.

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]

Funkcja:
W tym parametrze nale¿y wybraæ ¿¹dan¹ funkcjê jeli w
parametrze 002 Praca lokalna/zdalna ustawiono Praca
lokalna [1].
Opis opcji wyboru:
Jeli wybrano Lokalne nieaktywne [0] ustawianie Lokalnej wartoci zadanej poprzez parametr 003 jest zablokowane. Ustawienie Lokalne nieaktywne [0] mo¿liwe jest
jedynie wtedy, gdy przetwornica zosta³a zaprogramowana na Zdalne sterowanie [0] poprzez parametr 002 Praca
lokalna/zdalna.
Sterowanie lokalne i otwarta pêtla [1] jest stosowane wtedy, gdy prêdkoæ silnika ma byæ regulowana poprzez
parametr 003 Lokalna wartoæ zadana. Jeli wybrano tê
opcjê, wówczas parametr 100 Konfiguracja automatycznie ustawia siê na [0] Regulacja prêdkoci, otwarta pêtla.
Sterowanie zdalne, otwarta pêtla [2] dzia³a tak samo jak
Sterowanie lokalne, otwarta pêtla [1], jednak przetwornica czêstotliwoci mo¿e byæ kontrolowana poprzez wejcia cyfrowe.
Sterowanie lokalne jak parametr 100 [3] jest wybierane
jeli prêdkoæ silnika ma byæ ustawiana poprzez parametr 003 Lokalna wartoæ zadana, ale bez automatycznego prze³¹czenia parametru 100 na [0] Regulacja prêdkoci, otwarta pêtla.
Sterowanie zdalne jak parametr 100 [4] dzia³a jak Sterowanie lokalne jak parametr 100 [3], jednak przetwornica
czêstotliwoci mo¿e byæ kontrolowana poprzez wejcia
cyfrowe.
Przejcie od Zdalnego sterowania do Sterowania lokalnego w parametrze 002 Praca lokalna/zdalna, gdy ten
parametr zosta³ ustawiony na Sterowanie zdalne, otwarta pêtla [1]: chwilowa czêstotliwoæ silnika i kierunek obrotów musz¹ byæ utrzymywane. Jeli kierunek obrotów

Przejcie od Zdalnego sterowania do Sterowania lokalnego w parametrze 002 Praca lokalna/zdalna, gdy ten
parametr zosta³ ustawiony na Sterowanie zdalne, jak
parametr 100 [4]: utrzymana bêdzie aktualna wartoæ
zadana. Jeli sygna³ wartoci zadanej jest ujemny, lokalna wartoæ zadana bêdzie ustawiona na 0.
Przejcie od Sterowania lokalnego do Zdalnego sterowania w parametrze 002 Praca lokalna/zdalna, gdy ten
parametr zosta³ ustawiony na Sterowanie zdalne. Lokalna wartoæ zadana zostanie zast¹piona przez sygna³
wartoci zadanej ze sterowania zdalnego.

014 Lokalny stop
(LOCAL STOP)
Wartoci:
Zabronione (DISABLE)
« Dozwolone (ENABLE)

Funkcja:
Ten parametr w³¹cza/wy³¹cza funkcjê lokalnego stopu
wywo³ywan¹ z panela steruj¹cego lub panela steruj¹cego LCP.
Opis opcji wyboru:
Jeli parametr ma wartoæ Zabronione [0], klawisz [STOP]
nie jest aktywny.
Uwaga!
Jeli parametr ma wartoæ Zabronione [0], silnik nie mo¿e byæ zatrzymany klawiszem
[STOP].

015 Lokalny jog
(LOCAL JOGGING)
Wartoci:
« Zabronione (DISABLE)
Dozwolone (ENABLE)

MG.28.A5.49

[0]
[1]

Funkcja:
Ten parametr w³¹cza/wy³¹cza funkcjê jog wywo³ywan¹ z
panela steruj¹cego LCP.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Opis opcji wyboru:
Jeli parametr ma wartoæ Zabronione [0], klawisz [JOG]
nie jest aktywny.

016 Lokalna zmiana kierunku
(LOCAL REVERSING)
Wartoci:
« Zabronione (DISABLE)
Dozwolone (ENABLE)

nie co oznacza, ¿e zmiany danych nie mog¹ byæ dokonywane przez klawisze steruj¹ce.
Opis opcji wyboru:
Jeli parametr ma wartoæ Blokada [1], nie mo¿na zmieniaæ danych, jednak jest to nadal mo¿liwe poprzez port
komunikacji szeregowej. Parametry 010-012 Odczyty na
wywietlaczu mog¹ byæ zmieniane poprzez panel steruj¹cy.

[0]
[1]

Funkcja:
Ten parametr w³¹cza/wy³¹cza funkcjê zmiany kierunku
wywo³ywan¹ z panela steruj¹cego LCP. Klawisz ten mo¿e
byæ u¿ywany tylko jeli parametr 002 Praca lokalna/zdalna zosta³ ustawiony na Lokalne sterowanie [1] i parametr
013 na Sterowanie lokalne z otwart¹ pêtl¹ [1] lub Sterowanie lokalne jak parametr 100 [3].
Opis opcji wyboru:
Jeli parametr ma wartoæ Zabronione [0], klawisz [FWD/
REV] nie jest aktywny. Patrz parametr 200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej.
017 Lokalny reset
(LOCAL RESET)
Wartoci:
Zabronione (DISABLE)
« Dozwolone (ENABLE)

[0]
[1]

Funkcja:
Ten parametr w³¹cza/wy³¹cza funkcjê reset wywo³ywan¹
z panela steruj¹cego lub LCP.
Opis opcji wyboru:
Jeli parametr ma wartoæ Zabronione [0], funkcja resetu
nie jest aktywna.
Uwaga!

Wartoæ Zabronione [0] nale¿y ustawiaæ tylko wtedy,
gdy pod³¹czony zosta³ zewnêtrzny sygna³ reset poprzez wejcia cyfrowe.

018 Blokada zmiany danych
(DATA CHANGE LOCK)
Wartoci:
« Brak blokady (NOT LOCKED)
Blokada (LOCKED)

[0]
[1]

Funkcja:
Poprzez ten parametr mo¿na zablokowaæ programowa-

019 Stan pracy przy uruchamianiu,
sterowanie lokalne
(POWER UP ACTION)
Wartoci:
Automatyczny restart,
u¿yj zapisanej wartoci zadanej
(AUTO RESTART)
« Wymuszony stop,
u¿yj zapisanej wartoci zadanej
(LOCAL=STOP)
Wymuszony stop,
ustaw wartoæ zadan¹ na 0
(LOCAL=STOP, REF=0)

[0]

[1]

[2]

Funkcja:
Ustawienie po¿¹danego trybu pracy po ponownym za³¹czeniu zasilania. Ta funkcja mo¿e byæ aktywna tylko przy
ustawieniu parametru 002 Praca lokalna/zdalna na Praca lokalna [1].
Opis opcji wyboru:
Automatyczny restart, u¿yj zapisanej wartoci zadanej [0]
jest u¿ywany, jeli przetwornica czêstotliwoci ma wystartowaæ z lokaln¹ wartoci¹ zadan¹ (ustawion¹ w parametrze 003 Lokalna wartoæ zadana) i przy tych samych
warunkach start/stop (ustawionych poprzez klawisze steruj¹ce), jakie mia³ tu¿ przed wy³¹czeniem zasilania.
Wymuszony stop, u¿yj zapisanej wartoci zadanej [1] jest
u¿ywany, jeli po przywróceniu zasilania urz¹dzenie ma
pozostaæ w stanie stop a¿ do momentu naciniêcia klawisza [START]. Po rozkazie startu silnik jest rozpêdzany
do zapamiêtanej ostatniej lokalnej wartoci zadanej (parametr 003 Lokalna wartoæ zadana).
Wymuszony stop, ustaw wartoæ zadan¹ na 0 [2] jest
wybierana, jeli urz¹dzenie po przywróceniu zasilania ma
pozostaæ w stanie stop. Parametr 003 Lokalna wartoæ
zadana jest zerowany.
Uwaga!

Przy pracy ze zdalnym sterowaniem (parametr 002
Praca lokalna/zdalna), warunki startu/stopu przy za³¹czeniu zasilania bêd¹ zale¿eæ od zewnêtrznych
sygna³ów steruj¹cych. Jeli w parametrze 302 Wejcie cyfrowe ustawiono Start impulsowy [8], po za³¹czeniu
zasilania silnik pozostanie zatrzymany.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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020 Blokada trybu Hand
(LOCK HAND MODE)
Wartoci:
Nie aktywny (DISABLE)

[0]

« Aktywny (ENABLE)

[1]

UWAGA!
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ten parametr mo¿e byæ tylko ustawiony z u¿yciem panelu steruj¹cego LCP.
Patrz formularz zamówieniowy
Opis opcji wyboru:

Funkcja:
W tym parametrze mo¿na wybraæ, czy powinno byæ
mo¿liwe prze³¹czanie pomiêdzy trybem Auto- i Hand. W
trybie Auto przetwornica czêstotliwoci jest sterowana
przez sygna³y zewnêtrzne, podczas gdy w trybie Hand
jest sterowana przez lokaln¹ wartoæ zadan¹
bezporednio z panelu steruj¹cego.
Opis opcji wyboru:
Jeli w tym parametrze wybierzemy Nie aktywny [0], tryb
Hand bêdzie nieaktywny. Jeli wybierzemy Aktywny [1]
mo¿emy prze³¹czaæ pomiêdzy trybem Auto- i Hand.
024

Quick Menu definiowane przez u¿ytkownika
(USER QUICKMENU)

Wartoci:
Nie aktywne (DISABLE)

[0]

« Aktywne (ENABLE)

[1]

Funkcja:
W tym parametrze mo¿emy wyjæ poza standardowy
zestaw parametrów uzyskiwany po naciniêciu przycisku Quick menu na panelu steruj¹cym lub panelu steruj¹cym LCP. U¿ywaj¹c tej funkcji, w parametrze 025
Quick menu setup u¿ytkownik mo¿e wybraæ do 20 parametrów po naciniêciu przycisku Quick Menu

Quick Menu jest ustawiane w nastepuj¹cy sposób:
1. Wybierz parametr 025 Quick menu setup i nacinij
[CHANGE DATA].
2. Indeks 1 wskazuje pierwszy parametr w Quick Menu.
Mo¿esz przechodziæ pomiêdzy numerami indeksów
u¿ywaj¹c przycisków [+/-]. Wybierz Indeks 1.
3. U¿ywaj¹c [< >] mo¿esz przechodziæ pomiêdzy trzema
cyframi okrelaj¹cymi numer parametru dla
wybranego wczeniej indeksu. Nacinij raz przycisk
[<] w celu wybrania ostatniej cyfry w numerze
parametru. U¿ywaj¹c przycisków [+/-] ustaw wartoæ
100, czyli parametr 100 Konfiguracja.
4. Nacinij przycisk [OK], wtedy dla Indeksu 1 zostanie
ustawiony parametr 100.
5. Powtórz kroki 2 - 4 a¿ wszystkie wymagane parametry
zostan¹ ustawione w Quick Menu.
6. Nacinij [OK] aby zatwierdziæ zmiany w Quick Menu
setup.
Jeli parametr 100 Konfiguracja jest ustawiony jako Indeks 1, Quick Menu rozpoczyna siê od tego parametru
za ka¿dym razem, kiedy Quick menu jest aktywowane.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e parametr 024 Quick Menu definiowane przez u¿ytkownika i parametr 025 Quick Menu setup s¹ kasowane do nastaw fabrycznych podczas inicjalizacji.

Opis opcji wyboru:
Jeli wybierzemy Nie aktywne [0], standardowe Quick
Menu jest aktywne.
Jeli wybierzemy Aktywne [1], Quick Menu definiowane
przez u¿ytkownika jest aktywne.
025 Quick Menu setup
(QUICK MENU SETUP)
Wartoci:
[Indeks 1 - 20] Wartoæ: 0 -999

« 000

Funkcja:
W tym parametrze definiujemy, które parametry s¹ wymagane w Quick Menu kiedy parametr 024 Quick Menu
definiowane przez u¿ytkownika jest ustawione na wartoæ Aktywne [1].
Do 20 parametrów mo¿e byæ wybrane w Quick Menu
definiowanym przez u¿ytkownika.
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n Obci¹¿enie i silnik

Zmienny moment redni ze startem CT
(VT MEDIUM CT START)
Zmienny moment du¿y ze startem CT
(VT HIGH CT START)
Specjalna charakterystyka silnika
(SPECIAL MOTOR MODE)
*CT= Content Torque (Sta³y moment)

100 Konfiguracja
(CONFIG. MODE)
Wartoci:
« Regulacja prêdkoci, otwarta pêtla
(SPEED OPEN LOOP)
Regulacja prêdkoci, zamkniêta pêtla
(SPEED CLOSED LOOP)
Regulacja procesu, zamkniêta pêtla
(PROCESS CLOSED LOOP)

[7]
[8]

[0]
[1]
[3]

Funkcja:
Parametr ten jest u¿ywany do wyboru konfiguracji, do jakiej przetwornica czêstotliwoci ma byæ zaadaptowana.
Czyni to adaptacjê do danej aplikacji prost¹, poniewa¿
parametry nie u¿ywane w danej konfiguracji s¹ ukrywane (nie s¹ aktywne).
Opis opcji wyboru:
Regulacja prêdkoci, otwarta pêtla [0] zapewnia normaln¹ regulacjê prêdkoci (bez sygna³u sprzê¿enia zwrotnego), ale z automatyczn¹ kompensacj¹ obci¹¿enia i polizgu, zapewniaj¹c prawie sta³¹ prêdkoæ przy zmiennych obci¹¿eniach. Kompensacje s¹ aktywne, ale mog¹
byæ wy³¹czone w razie potrzeby poprzez parametry 134
Kompensacja startu i parametr 136 Kompensacja polizgu.
Regulacja prêdkoci, zamkniêta pêtla [1] zapewnia podwy¿szon¹ dok³adnoæ prêdkoci. Musi byæ doprowadzony sygna³ sprzê¿enia zwrotnego, musi byæ równie¿ zaprogramowany regulator PID poprzez grupê parametrów
400 Funkcje specjalne.
Jeli wybrano Regulacja procesu, zamkniêta pêtla [3],
uruchamiany jest wewnêtrzny regulator procesu, umo¿liwiaj¹cy dok³adn¹ regulacjê procesu z uwzglêdnieniem
danego sygna³u procesowego. Sygna³ procesowy mo¿e
byæ ustawiony w aktualnych jednostkach procesu lub jako
wartoæ procentowa. Z procesu musi byæ doprowadzony
sygna³ sprzê¿enia zwrotnego, musi byæ zaprogramowany regulator procesu poprzez grupê parametrów 400
Funkcje specjalne.

101 Charakterystyka momentu
(TORQUE CHARACT)
Wartoci:
« Sta³y moment (CONSTANT TORQUE)
Zmienny moment ma³y (TORQUE.:LOW)
Zmienny moment redni
(TORQUE.:MEDIUM)
Zmienny moment du¿y (TORQUE.:HIGH)
Zmienny moment ma³y ze startem CT
(VT LOW CT START)

[6]

[1]
[2]

Funkcja:
Parametr ten jest u¿ywany do wyboru zasady dopasowywania charakterystyki U/f do charakterystyki momentu
obci¹¿enia. Patrz parametr 135 Wspó³czynnik U/f.
Opis opcji wyboru:
Ustawienie wartoci Sta³y moment [1] pozwala uzyskaæ
charakterystykê U/f zale¿n¹ od obci¹¿enia, przy której
napiêcie wyjciowe i czêstotliwoæ wyjciowa s¹ zwiêkszane w przypadku zwiêkszaj¹cego siê obci¹¿enia tak,
aby utrzymywaæ sta³e magnesowanie silnika.
Jeli obci¹¿enie ma charakterystykê kwadratow¹ (pompy odrodkowe, wentylatory) nale¿y wybraæ Zmienny
moment ma³y [2], Zmienny moment redni [3] lub Zmienny moment du¿y [4].
Jeli konieczny jest wiêkszy moment rozruchowy ni¿ w
wymienionych powy¿ej trzech charakterystykach, nale¿y
wybraæ Zmienny moment ma³y ze startem CT [5], Zmienny moment redni ze startem CT [6] lub Zmienny moment du¿y ze startem CT [7], .
Uwaga!
Kompensacja obci¹¿enia i polizgu jest nieaktywna jeli wybrano zmienny moment.

Jeli dla danego silnika potrzebna jest specjalna charakterystyka U/f, nale¿y ustawiæ wartoæ Specjalna charakterystyka silnika [8]. W parametrach 423-428 Napiêcie/
czêstotliwoæ nale¿y ustawiæ wspó³rzêdne punktów tej
charakterystyki.

[3]
[4]
[5]

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
MG.28.A5.49

VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss

15

Programowanie

VLT® 2800

VLT® 2800

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Uwaga!
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jeli wartoci
ustawione w parametrach 102-106 zwi¹zanych
z tabliczk¹ znamionow¹ zostan¹ zmienione, automatycznie zmieni siê parametr 108 Rezystancja stojana i 109 Reaktancja stojana.

Funkcja:
Nominalna, znamionowa wartoæ pr¹du silnika IM,N stanowi czêæ obliczeñ przetwornicy dla funkcji kontroli momentu i ochrony termicznej silnika.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ wartoæ zgodn¹ z tabliczk¹ znamionow¹
silnika. Nale¿y uwzglêdniæ sposób pod³¹czenia silnika,
tj. dla uk³adu gwiazdy lub trójk¹ta.

102 Moc silnika PM,N
(MOTOR POWER)
Wartoci:
0.25 - 11 kW

« Zale¿nie od typu urz¹dzenia

Funkcja:

106 Znamionowa prêdkoæ silnika
(MOTOR NORM. SPEED)

W tym parametrze ustawia siê iloæ kW odpowiadaj¹c¹
mocy znamionowej silnika. Fabrycznie ustawiana jest
znamionowa wartoæ mocy [kW] PM,N zale¿na od typu
przetwornicy.
Opis opcji wyboru:

Wartoci:
100 - fM,N x 60 (max. 60000 obr/min)
« Zale¿nie od parametru 102 Moc silnika PM,N

Nale¿y wybraæ wartoæ zgodn¹ z tabliczk¹ znamionow¹
silnika. Mo¿liwe jest odstêpstwo o 1 stopieñ w dó³ lub o 1
w górê w stosunku do nastawy fabrycznej.

Funkcja:
Wartoæ odpowiadaj¹ca znamionowej prêdkoci obrotowej silnika nM,N, odczytanej z jego tabliczki znamionowej.

103 Napiêcie silnika UM,N

Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ wartoæ odpowiadaj¹c¹ tabliczce znamionowej silnika.

(MOTOR VOLTAGE)
Wartoci:
Dla modeli 200V: 50 - 999 V

« 230V

Dla modeli 400V: 50 - 999 V

« 400V

Funkcja:
W tym parametrze ustawia siê znamionowe napiêcie
silnika UM,N, dla uk³adu gwiazdy lub trójk¹ta.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ wartoæ zgodn¹ z tabliczk¹ znamionow¹
silnika, niezale¿nie od napiêcia zasilaj¹cego przetwornicê.
104 Czêstotliwoæ silnika fM,N
(MOTOR FREQUENCY)
Wartoci:
24 - 1000 Hz

« 50 Hz

Funkcja:
Nale¿y ustawiæ znamionow¹ czêstotliwoæ silnika fM,N.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ wartoæ zgodn¹ z tabliczk¹ znamionow¹
silnika.
105 Pr¹d silnika IM,N
(MOTOR CURRENT)
Wartoci:
0.01 - IMAX

« Zale¿nie od wybranego silnika

Uwaga!
Wartoæ maksymalna jest równa fM,N x 60. Wartoæ fM,N nale¿y ustawiæ w parametrze 104 Czêstotliwoæ znamionowa silnika fM,N.

107 Automat. dopasowanie do silnika, AMT
(AUTO MOTOR TUN.)
Wartoci:
« Dopasowanie wy³¹czone (AMT OFF)
Dopasowanie w³¹czone (AMT START)

Funkcja:
Automatyczne dopasowanie do silnika jest algorytmem,
który mierzy rezystancjê stojana RS bez obracania wa³u
silnika. Oznacza to, ¿e silnik nie wytwarza ¿adnego momentu.
Stosowanie procedury AMT jest korzystne przy inicjalizacji urz¹dzenia, kiedy u¿ytkownik chce optymalnie dopasowaæ przetwornicê czêstotliwoci do silnika. W szczególnoci procedura ta jest wykorzystywana wtedy, gdy
nastawy fabryczne niedostatecznie odpowiadaj¹ parametrom silnika.
W celu jak najlepszego dopasowania przetwornicy procedurê AMT nale¿y przeprowadziæ na zimnym silniku.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kilkakrotne przeprowadzenie pro-

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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cedury AMT mo¿e rozgrzaæ silnik, co spowoduje wzrost
rezystancji stojana RS. Jednak w wiêkszoci przypadków
nie ma to istotnego znaczenia.
Procedurê AMT wykonuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
Start AMT
1. Wydaæ sygna³ STOP.
2. Parametr 107 Automatyczne dopasowanie do silnika
ustawiæ na wartoæ [2] Optymalizacja za³¹czona.
3. Podaæ sygna³ START, po zakoñczeniu procedury AMT
parametr 107 Automatyczne dopasowanie do silnika
jest zerowany [0].
Zakoñczenie AMT
Procedura AMT jest zakoñczona poprzez podanie sygna³u
RESET. Parametr 108 Rezystancja stojana przyjmuje
wartoæ zoptymalizowan¹.
Przerwanie AMT
Procedura AMT mo¿e byæ przerwana podczas optymalizacji poprzez podanie sygna³u STOP.
Nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce aspekty stosowania procedury AMT:
 aby procedura AMT mog³a prawid³owo okreliæ parametry silnika, nale¿y wprowadziæ poprawne dane z
tabliczki znamionowej silnika (parametry 102 do 106),
 jeli podczas procedury wyst¹pi¹ b³êdy, na wywietlaczu sygnalizowane bêd¹ alarmy,
 procedura AMT mo¿e byæ przeprowadzana dla silników o 1-2 rozmiary poni¿ej lub powy¿ej znamionowego rozmiaru silnika dla przetwornicy,
 jeli konieczne jest przerwanie procedury AMT nale¿y nacisn¹æ klawisz [STOP/RESET].
Uwaga!
Procedura AMT nie mo¿e byæ przeprowadzana dla silników po³¹czonych równolegle, nie
mo¿na równie¿ dokonywaæ zmian zestawów
nastaw podczas przebiegu procedury AMT.
Procedura dla AMT sterowanej z LCP:
Patrz rozdzia³ zatytu³owany Panel steruj¹cy
Opis opcji wyboru:
Wybierz Dopasowanie za³¹czone [2] jeli przetwornica
czêstotliwoci ma wykonaæ procerdurê automatycznego
dopasowania do silnika.

108 Rezystancja stojana RS
(STATOR RESIST)
Wartoci:
0.000 - X.XXX Ω

« Zale¿nie od typu silnika

Funkcja:
Po wprowadzeniu parametrów silnika (parametry 102106), automatycznie korygowanych jest szereg innych
parametrów, w tym rezystancja stojana RS. Rêcznie wprowadzana RS musi odpowiadaæ wartoci dla zimnego silnika. Osi¹gi mog¹ byæ poprawione przez precyzyjne dopasowanie RS i XS, patrz poni¿sza procedura.
Uwaga!
Parametry 108 Rezystancja stojana RS i 109
Reaktancja stojana XS normalnie nie powinny
byæ zmieniane po wprowadzeniu danych z tabliczki znamionowej.
Opis opcji wyboru:
RS ustawia siê nastêpuj¹cymi sposobami:
1. Nale¿y u¿yæ nastaw fabrycznych RS, które przetwornica czêstotliwoci samoczynnie wybiera na podstawie
danych z tabliczki znamionowej silnika.
2. Wartoci s¹ okrelane przez dostawcê silnika.
3. Wartoci s¹ uzyskiwane za pomoc¹ pomiarów dokonywanych rêcznie: RS mo¿e byæ obliczona przez pomiar rezystancji RFAZA-DO-FAZY pomiêdzy zaciskami faz.
Jeli RFAZA-DO-FAZY jest ni¿sza ni¿ 1-2 Ω (typowe dla silników > 5,5 kW, 400V), nale¿y u¿yæ specjalnego omomierza (mostek Thomsona lub podobny).

RS = 0,5 x RFAZA-DO-FAZY

4. RS jest automatycznie ustawiana po zakoñczeniu procedury AMT. Patrz parametr 107 Automatyczne dopasowanie do silnika.

109 Reaktancja stojana XS
(STATOR REACTANCE)
Wartoci:
0.00 - X.XX Ω

« Zale¿nie od typu silnika

Funkcja:
Po wprowadzeniu parametrów silnika (parametry 102106), automatycznie korygowanych jest szereg innych
parametrów, w tym reaktancja stojana XS. Osi¹gi mog¹
byæ poprawione przez precyzyjne dopasowanie RS i XS,
patrz poni¿sza procedura.
Opis opcji wyboru:
XS ustawia siê nastêpuj¹cymi sposobami:
1. Wartoci s¹ okrelane przez dostawcê silnika.
2. Wartoci s¹ uzyskiwane za pomoc¹ pomiarów dokonywanych rêcznie: XS mo¿e byæ obliczona przez pod³¹czenie zasilania do silnika i pomiar napiêcia miêdzyfazowego UM , jak równie¿ pr¹du ja³owego Iφ.
UM
XS =
3 x Iφ

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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3. U¿ywana jest fabryczna nastawa XS, wybierana samodzielnie przez przetwornicê na podstawie danych
z tabliczki znamionowej.

119 Du¿y moment rozruchowy
(HIGH START TORQ.)
Wartoci:
0.0 - 0.5 s

« 0.0 s

Funkcja:
Dla zapewnienia du¿ego momentu rozruchowego dopuszczalny jest pr¹d oko³o 1,8 x IINV przez max. 0,5 s. Pr¹d
jest jednak ograniczony przez zabezpieczenie przetwornicy czêstotliwoci (inwertera). Limit bezpieczeñstwa 0 s
oznacza brak zwiêkszonego momentu startowego.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ czas, w jakim wymagany jest du¿y moment rozruchowy.

120 Opónienie rozruchu
(START DELAY)
Wartoci:
0.0 - 10.0 s

« 0.0 s

Funkcja:
Parametr ten pozwala na opónienie rozruchu po spe³nieniu warunków do startu. Przetwornica czêstotliwoci
po ustawionym czasie rozpoczyna pracê od przyspieszania do wartoci zadanej.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ czas, po jakim ma siê rozpocz¹æ rozpêdzanie silnika.

121 Funkcja startu
(START FUNCTION)
Wartoci:
Trzymanie sta³opr¹dowe w czasie opónienia
(DC HOLD/DELAY TIME)
Hamowanie sta³opr¹dowe w czasie opónienia
(DC BRAKE/DELAY TIME)
« Stop z wybiegiem w czasie opónienia
(COAST/DELAY TIME)
Czêstotliwoæ startowa/napiêcie (ruch w prawo)
(CLOCKWISE OPERATION)
Czêstotliwoæ startowa/napiêcie
(ruch zgodnie z wartoci¹ zadan¹
(VERTICAL OPERATION)

[0]
[1]
[2]
[3]

Funkcja:
Parametr ten pozwala na okrelenie funkcji realizowanej
podczas opónienia rozruchu (parametr 120 Opónienie
rozruchu).
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ Trzymanie sta³opr¹dowe w czasie opónienia [0] aby zasiliæ silnik pr¹dem sta³ym trzymania w
czasie opónienia startu. Napiêcie nale¿y ustawiæ w parametrze 137 Napiêcie trzymania sta³opr¹dowego.
Nale¿y ustawiæ Hamowanie sta³opr¹dowe w czasie opónienia [1] aby zasiliæ silnik napiêciem sta³ym hamowania
w czasie opónienia startu. Napiêcie nale¿y ustawiæ w
parametrze 132 Napiêcie hamowania sta³opr¹dowego.
Nale¿y ustawiæ Stop z wybiegiem w czasie opónienia
[2], a silnik nie bêdzie sterowany przez przetwornicê czêstotliwoci w czasie opónienia startu (inwerter wy³¹czony).
Nale¿y ustawiæ Czêstotliwoæ startowa/napiêcie dla ruchu w prawo [3] aby w czasie opónienia startu uruchomiæ funkcjê opisan¹ w parametrze 130 Czêstotliwoæ startowa i 131 Napiêcie przy starcie. Niezale¿nie od wartoci
przyjmowanej przez sygna³ wartoci zadanej czêstotliwoæ wyjciowa równa jest nastawie w parametrze 130
Czêstotlwioæ startowa a napiêcie wyjciowe odpowiada
nastawie w parametrze 131 Napiêcie startowe.
Taka charakterystyka funkcjonalna jest zazwyczaj stosowana w urz¹dzeniach dwigowych. U¿ywana jest g³ównie w urz¹dzeniach wykorzystuj¹cych silniki ze sto¿kowym wirnikiem, w których ruch pocz¹tkowo powinien odbywaæ siê w prawo, a póniej zgodnie z kierunkiem wartoci zadanej.
Nale¿y ustawiæ Czêstotliwoæ startowa/napiêcie dla ruchu zgodnie z wartoci¹ zadan¹ [4] aby w czasie opónienia startu uruchomiæ funkcjê opisan¹ w parametrze
130 Czêstotliwoæ startowa i 131 Napiêcie startowe, co
w tym przypadku spowoduje zawsze ruch zgodny co do
kierunku z wartoci¹ zadan¹.
Jeli wartoæ zadana jest równa zero, czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie wynosiæ 0 Hz, natomiast napiêcie wyjciowe bêdzie odpowiadaæ wartoci parametru 131 Napiêcie
startowe. Jeli wartoæ zadana jest ró¿na od zera, czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie równa wartoci parametru
131 Czêstotliwoæ startowa, natomiast napiêcie wyjciowe bêdzie odpowiadaæ wartoci parametru 131 Napiêcie
startowe. Taka charakterystyka funkcjonalna jest zazwyczaj stosowana w urz¹dzeniach dwigowych z przeciwwag¹. Jest to szczególnie przydatne dla zastosowañ wykorzystuj¹cych silniki ze sto¿kowym wirnikiem.

[4]

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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122 Funkcja przy zatrzymaniu

127 Czêstotliwoæ graniczna hamowania

(FUNCTION AT STOP)

(DC BRAKE CUT-IN)

Wartoci:
« Stop z wybiegiem (COAST)
Trzymanie sta³opr¹dowe (DC HOLD)

[0]
[1]

Funkcja:
Parametr ten pozwala na okrelenie funkcji realizowanej
przez przetwornicê czêstotliwoci po spadku czêstotliwoci poni¿ej wartoci parametru 123 Minimalna czêstotliwoæ dla aktywacji funkcji stop, po rozkazie stop lub gdy
czêstotliwoæ zosta³a sprowadzona do 0 Hz w trybie ramp.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ Stop z wybiegiem [0] jeli przetwornica
czêstotliwoci ma "uwolniæ" silnik (inwerter wy³¹czony).
Nale¿y ustawiæ Trzymanie sta³opr¹dowe [1] jeli ma byæ
aktywowane napiêcie trzymania ustawione w parametrze
127.

123 Minimalna czêstotliwoæ aktywuj¹ca
funkcjê stopu
(MIN. F. FUNC. STOP)
Wartoci:
0.1 - 10 Hz

« 0.1 Hz

Funkcja:
Parametr ten okrela czêstotliwoæ, przy której funkcja
wybrana w parametrze 122 Funkcja przy zatrzymaniu ma
byæ aktywowana.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ wyjciow¹.

Wartoci:
0.0 (OFF) - parametr 202 Górna granica czêstotliwoci
wyjciowej fMAX
« (OFF)
Funkcja:
Parametr ten jest u¿ywany dla ustawienia czêstotliwoci
granicznej hamowania przy której ma byæ aktywowana
funkcja hamowania, w po³¹czeniu z rozkazem stop.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ.

128 Zabezpieczenie termiczne silnika
(MOT. THERM PROTEC)
Wartoci:
« Brak ochrony (NO PROTECTION)
[0]
Ostrze¿enie termistorowe
(THERMISTOR WARN)
[1]
Wy³¹czenie termistorowe (THERMISTOR TRIP) [2]
ETR Ostrze¿enie 1 (ETR WARNING1)
[3]
ETR Wy³¹czenie 1 (ETR TRIP1)
[4]
ETR Ostrze¿enie 2 (ETR WARNING2)
[5]
ETR Wy³¹czenie 2 (ETR TRIP2)
[6]
ETR Ostrze¿enie 3 (ETR WARNING3)
[7]
ETR Wy³¹czenie 3 (ETR TRIP3)
[8]
ETR Ostrze¿enie 4 (ETR WARNING4)
[9]
ETR Wy³¹czenie 4 (ETR TRIP4)
[10]
Funkcja:
Przetwornica czêstotliwoci ma mo¿liwoæ monitorowania temperatury silnika dwoma sposobami:


126 Czas hamowania
(DC BRAKING TIME)



Wartoci:
0 - 60.0 s

« 10 s

Funkcja:
Parametr ten jest u¿ywany dla ustawienia czasu hamowania, przez który napiêcie hamowania (parametr 132)
ma byæ aktywne.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ wartoæ czasu.

poprzez czujnik termistorowy zainstalowany w silniku
i pod³¹czony do wejcia analogowego 50 (+10V) i jeden z zacisków wejæ cyfrowych 18, 19, 27 lub 29.
Patrz parametr 300 Wejcia cyfrowe
poprzez obliczanie obci¹¿enia termicznego (ETR Electronic Thermal Relay) na podstawie chwilowego
obci¹¿enia i czasu. Porównywane s¹ one ze znamionowym pr¹dem silnika IM,N i znamionow¹ czêstotliwoci¹ silnika fM,N. Obliczenia uwzglêdniaj¹ koniecznoæ
mniejszego obci¹¿enia przy mniejszych prêdkociach
ze wzglêdu na mniejsz¹ wydajnoæ wentylatora wewnêtrznego silnika.

Funkcje ETR 1-4 nie rozpoczynaj¹ obliczeñ obci¹¿enia
dopóki nie wyst¹pi prze³¹czenie na Zestaw Parametrów,
w którym zosta³y wybrane. Pozwala to na u¿ycie funkcji
ETR, nawet jeli przetwornicê prze³¹czamy miêdzy dwa
lub wiêcej silników.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Aby uzyskaæ takie parametry wykorzystywane s¹ parametry 130 Czêstotliwoæ startowa i 131 Napiêcie startowe.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ startow¹.
Zak³ada siê, ¿e funkcja startu w parametrze 121 zosta³a
ustawiona na [3] Czêstotliwoæ startowa/napiêcie dla ruchu w prawo lub [4] Czêstotliwoæ startowa/napiêcie dla
ruchu zgodnie z wartoci¹ zadan¹ oraz ¿e w parametrze
120 Opónienie startu ustawiono odpowiedni czas, musi
byæ równie¿ obecny sygna³ wartoci zadanej.

Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ Brak ochrony [0] jeli przy przeci¹¿eniu
silnika nie jest wymagane ostrze¿enie ani wy³¹czenie.
Nale¿y ustawiæ Ostrze¿enie termistorowe [1] jeli wymagane jest ostrze¿enie gdy pod³¹czony termistor staje siê
zbyt gor¹cy.
Nale¿y ustawiæ Wy³¹czenie termistorowe [2] jeli wymagane jest wy³¹czenie gdy pod³¹czony termistor staje siê
zbyt gor¹cy.
Nale¿y ustawiæ Ostrze¿enie ETR jeli wymagane jest
ostrze¿enie na wywietlaczu gdy silnik jest przeci¹¿ony
zgodnie z obliczeniami. Mo¿na równie¿ zaprogramowaæ
przetwornicê, tak, aby wysy³a³a ostrze¿enie na wyjcie
cyfrowe.
Nale¿y ustawiæ Wy³¹czenie ETR jeli wymagane jest wy³¹czenie gdy silnik jest przeci¹¿ony zgodnie z obliczeniami.
Nale¿y ustawiæ Ostrze¿enie ETR 1-4 jeli wymagane
jest ostrze¿enie gdy silnik jest przeci¹¿ony zgodnie z obliczeniami. Mo¿na równie¿ zaprogramowaæ przetwornicê,
tak, aby wysy³a³a ostrze¿enie na wyjcie cyfrowe.
Nale¿y ustawiæ Wy³¹czenie ETR 1-4 jeli wymagane jest
wy³¹czenie gdy silnik jest przeci¹¿ony zgodnie
z obliczeniami.
UWAGA!
Ta funkcja nie mo¿e byæ wykorzystywana do
ochrony pojedynczego silnika w przypadku, kiedy
silniki s¹ po³¹czone równolegle.

131 Napiêcie wstêpne
(INITIAL VOLTAGE)
Wartoci:
0.0 - 200.0 V

Funkcja:
Parametr ten pozwala na ustawienie napiêcia startowego obowi¹zuj¹cej po komendzie Start przez czas okrelony w parametrze 120 Opónienie startu. Parametr ten
mo¿e byæ stosowany np. w urz¹dzeniach podnosz¹cych/
opuszczaj¹cych (silniki ze sto¿kowym wirnikiem).
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dane napiêcie startowe dla pokonania
hamulca mechanicznego.
Zak³ada siê, ¿e funkcja startu w parametrze 121 zosta³a
ustawiona na [3] Czêstotliwoæ startowa/napiêcie dla ruchu w prawo lub [4] Czêstotliwoæ startowa/napiêcie dla
ruchu zgodnie z wartoci¹ zadan¹ oraz ¿e w parametrze
120 Opónienie startu ustawiono odpowiedni czas, musi
byæ równie¿ obecny sygna³ wartoci zadanej.

132 Napiêcie hamowania sta³opr¹dowego
(DC BREAK VOLTAGE)
Wartoci:
0 - 100% max. napiêcia hamowania

130 Czêstotliwoæ startowa
(START FREQUENCY)
Wartoci:
0.0 - 10.0 Hz

« 0.0 Hz

Funkcja:
Parametr ten pozwala na ustawienie czêstotliwoci startowej obowi¹zuj¹cej po komendzie Start przez czas okrelony w parametrze 120 Opónienie startu. Czêstotliwoæ
wyjciowa "skacze" do nastêpnej ustawionej wartoci. Niektóre silniki, np. silniki ze sto¿kowym wirnikiem potrzebuj¹ dodatkowego napiêcia/czêstotliwoci startowej przy
starcie dla zwolnienia hamulca mechanicznego.

MG.28.A5.49

« 0%

Funkcja:
Parametr ten pozwala na ustawienie napiêcia hamowania, które ma byæ za³¹czone przy stopie gdy osi¹gniêta
zostanie Czêstotliwoæ graniczna hamowania ustawiona
w parametrze 127, lub gdy aktywowane jest poprzez
wejcie cyfrowe lub ³¹cze szeregowe Hamowanie DC
odwrócone. Po za³¹czeniu napiêcie hamowania DC
bêdzie aktywne przez czas ustawiony w parametrze 126
Czas hamowania DC.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dane napiêcie hamuj¹ce jako procent
maksymalnego napiêcia hamuj¹cego DC, zale¿nego od
typu silnika.

Uwaga!
Jeli wartoæ ta zostanie ustawiona na zbyt
wysokim poziomie, przetwornica mo¿e siê wy³¹czyæ z powodu przeci¹¿enia.
Opis opcji wyboru:
Jeli nastawa fabryczna nie jest odpowiednia nale¿y zaprogramowaæ kompensacjê obci¹¿enia aby umo¿liwiæ
silnikowi start przy danym obci¹¿eniu.

133 Napiêcie startowe
(START VOLTAGE)
Wartoci:
0.00 - 100.00 V

« Zale¿nie od typu

Funkcja:
Poprzez zwiêkszenie napiêcia startowego mo¿na uzyskaæ
wiêkszy moment rozruchowy. Ma³e silniki (< 1,0 kW) zwykle wymagaj¹ wiêkszego momentu rozruchowego.

Ostrze¿enie: nale¿y ustawiæ 0% w przypadku synchronicznie i równolegle po³¹czonych silników oraz w przypadku szybkich zmian obci¹¿enia. Zbyt du¿a kompensacja obci¹¿enia mo¿e spowodowaæ niestabilnoæ uk³adu.

135 Wspó³czynnik U/f
(U/F RATIO)
Wartoci:
0.00 - 20.00 na Hz

Opis opcji wyboru:
Nastawa fabryczna jest odpowiednia dla wiêkszoci aplikacji, wartoæ ta mo¿e byæ zwiêkszana dla zastosowañ
wymagaj¹cych du¿ego momentu.
Ostrze¿enie: Zbytnie zwiêkszenie napiêcia mo¿e doprowadziæ do przeci¹¿enia i
przegrzania silnika i przetwornica czêstotliwoci mo¿e siê wy³¹czyæ.

134 Kompensacja obci¹¿enia

Funkcja:
Parametr ten umo¿liwia zmianê liniowej zale¿noci pomiêdzy napiêciem wyjciowym (U) i czêstotliwoci¹ wyjciow¹ (f), tak aby zapewniæ w³aciwe uruchomienie silnika, a tym samym optymaln¹ dynamikê, dok³adnoæ i
wydajnoæ. Wspó³czynnik U/f ma wp³yw na charakterystykê napiêciow¹ tylko wtedy, gdy w parametrze 101 Charakterystyka momentu ustawiono [1] Moment sta³y.
Opis opcji wyboru:
Wspó³czynnik U/f powinien byæ zmieniany tylko wtedy,
gdy nie jest mo¿liwe ustawienie prawid³owych danych silnika w parametrach 102-109. Wartoæ programowana w
nastawach fabrycznych bazuje na biegu ja³owym.

136 Kompensacja polizgu

(LOAD COMPENSATIO)
Wartoci:
0.0 - 300.0%

« Zale¿nie od typu

(SLIP COMP.)
« 100.0%

Funkcja:
W parametrze tym ustawia siê charakterystykê obci¹¿enia. Poprzez zwiêkszenie kompensacji obci¹¿enia silnik
otrzymuje dodatkowe napiêcie i czêstotliwoæ przy zwiêkszaj¹cym siê obci¹¿eniu. Funkcjê tê wykorzystuje siê np.
w aplikacjach, gdzie wystêpuje du¿a ró¿nica pomiêdzy
pr¹dem przy pe³nym obci¹¿eniu i pr¹dem przy ja³owym
biegu silnika.

Wartoci:
-500 - +500% znamionowej kompensacji polizgu
« 100%
Funkcja:
Kompensacja polizgu jest obliczana automatycznie na
bazie takich danych, jak znamionowa prêdkoæ silnika
nM,N. W parametrze tym kompensacja polizgu mo¿e byæ
precyzyjnie regulowana, tym samym kompensuj¹c tolerancjê wartoci nM,N. Kompensacja polizgu jest aktywna
tylko wtedy, gdy w parametrze 100 Konfiguracja ustawiono wartoæ [0] Regulacja prêdkoci, otwarta pêtla oraz

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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w parametrze 101 Charakterystyka momentu ustawiono
Moment sta³y [1].

140

Pr¹d, minimalna wartoæ
(CURRENT MIN VAL)

Wartoci:

Opis opcji wyboru:
Nale¿y wprowadziæ wartoæ %.

0 % - 100 % zakresu

137 Napiêcie trzymania sta³opr¹dowego
(DC HOLD VOLTAGE)
Wartoci:
0 - 100% max. napiêcia trzymania

« 0%

Funkcja:
Parametr ten pozwala na trzymanie silnika (moment trzymaj¹cy) przy starcie/stopie.
Opis opcji wyboru:
Parametr ten mo¿e byæ wykorzystywany tylko wtedy, gdy
w parametrze 121 Funkcja startu lub 122 Funkcja stopu
ustawiono Trzymanie sta³opr¹dowe. Nale¿y ustawiæ jako
wartoæ procentow¹ maksymalnego napiêcia trzymania,
zale¿nego od doboru silnika.

138 Wartoæ przy zwolnieniu hamulca
(BRAKE CUT OUT)
Wartoci:
0.5 - 132.0/1000.0 Hz

« 3.0 Hz

Funkcja:
Parametr ten pozwala na ustawienie czêstotliwoci, przy
której zwalniany jest hamulec zewnêtrzny, poprzez wyjcie okrelone w parametrze 323 Wyjcia przekanikowe 1-3 lub 341 Wyjcie cyfrowe, zacisk 46
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ.

« 0%

Funkcja:
Ten parametr pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ minimaln¹
wartoæ pr¹du potrzebn¹ do zwolnienia hamulca
mechanicznego. Monitorowanie pr¹du jest aktywne od
zatrzymania do chwili, kiedy hamulec jest zwolniony.
Opis opcji wyboru:
S¹ to dodatkowe rodki ostro¿noci, których celem jest
zagwarantowanie, ¿e ciê¿ar nie zostanie upuszczony
podczas operacji podnoszenia/opuszczania.
142 Reaktancja roz³o¿ona XL
(LEAK. REACTANCE)
Wartoci:
0.000 - XXX.XXX Ω

« Zale¿nie od doboru silnika

Funkcja:
Po ustawieniu parametrów 102-106 Dane z tabliczki znamionowej automatycznie dokonywana jest korekta szeregu innych parametrów, w tym reaktancji roz³o¿onej XL.
Wydajnoæ wa³u mo¿e byæ poprawiona przez dok³adniejsze ustawienie reaktancji roz³o¿onej XL.
Uwaga!
Parametr 142 Reaktancja roz³o¿ona XL normalnie nie powinien byæ zmieniany je¿eli dane
z tabliczki znamionowej zosta³y wprowadzone
do parametrów 102-106.
Opis opcji wyboru:
XL mo¿e byæ ustawiona w nastêpuj¹cy sposób:
1. Wartoæ jest okrelona przez dostawcê silnika
2. Nale¿y u¿yæ nastawy fabrycznej XL któr¹ przetwornica czêstotliwoci automatycznie wybiera na podstawie danych znamionowych silnika.
143 Sterowanie wewnêtrznym wentylatorem
(FAN CONTOL)
Wartoci:
« Automatycznie (AUTOMATIC)
Zawsze za³¹czony (ALWAYS ON)
Zawsze wy³¹czony (ALWAYS OFF)

139 Wartoæ przy za³¹czeniu hamulca
(BRAKE CUT IN)
Wartoci:
0.5 - 132.0/1000.0 Hz

« 3.0 Hz

Funkcja:
Parametr ten pozwala na ustawienie czêstotliwoci przy
której za³¹czany jest hamulec zewnêtrzny, poprzez wyjcie okrelone w parametrze 323 Wyjcia przekanikowe 1-3 lub 341 Wyjcie cyfrowe, zacisk 46.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ.

Funkcja:
Parametr ten pozwala wybraæ, czy wewnêtrzny wentylator ma siê automatycznie za³¹czaæ i wy³¹czaæ, czy te¿
ma byæ stale za³¹czony lub wy³¹czony.
Opis opcji wyboru:
Jeli wybrano [0] Automatycznie wewnêtrzny wentylator
jest w³¹czany lub wy³¹czany zale¿nie od temperatury otoczenia i obci¹¿enia przetwornicy czêstotliwoci.
Jeli wybrano [1] Zawsze za³¹czony lub [2] Zawsze wy³¹czony, wówczas wewnêtrzny wentylator jest stale w³¹czony lub wy³¹czony.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Uwaga!
Jeli ustawi siê Zawsze wy³¹czony [2] przy jednoczesnej du¿ej czêstotliwoci prze³¹czania,
d³ugich przewodach silnika lub du¿ej mocy
wyjciowej, wówczas skraca siê ¿ywotnoæ przetwornicy.

np. dla operacji podnoszenia/opuszczania lub silników
synchronicznych. Zalet¹ zastosowania funkcji jest to, ¿e
silnik i przetwornica czêstotliwoci s¹ zawsze
zsynchronizowane.

144 Hamulec zmiennopr¹dowy
(GAIN AC BRAKE)
Wartoci:
1.00 - 1.50

« 1.30

Programowanie

Funkcja:
Parametr ten s³u¿y do ustawienia hamowania zmiennopr¹dowego (AC). Za pomoc¹ parametru 144 mo¿liwa jest
regulacja wielkoci momentu generatorowego, który mo¿e
byæ doprowadzony do silnika bez przekroczenia przez
napiêcie na obwodzie porednim poziomu ostrzegawczego.
Opis opcji wyboru:
Wartoæ jest zwiêkszana, je¿eli potrzebny jest wiêkszy
moment hamuj¹cy. Jeli zostanie ustawiona wartoæ 1.0,
oznacza to ¿e hamulec zmiennopr¹dowy jest nieaktywny.
Uwaga!
Jeli wartoæ parametru 144 jest zwiêkszana,
wówczas pr¹d silnika znacznie wzrasta równoczenie z pojawieniem siê obci¹¿enia generatorowego. Dlatego te¿ parametr ten powinien byæ zmieniany tylko wówczas, jeli za pomoc¹ pomiarów mo¿na
wykazaæ ¿e pr¹d silnika w ¿adnych warunkach pracy nie
przekroczy maksymalnego dopuszczalnego pr¹du silnika. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pr¹d nie mo¿e byæ odczytany z
wywietlacza.

146

Kasowanie wektora napiêcia
(RESET VECTOR)

Wartoci:

« Wy³¹czone (Off)
Kasowanie (RESET)

[0]
[1]

Funkcja:
Kasowanie wektora napiêcia oznacza, ¿e wektor startuje
z tego samego punktu startowego za ka¿dym razem,
kiedy rozpoczyna siê nowy cykl.
Opis opcji wyboru:
Wybierz Kasowanie [1], dla kontroli wyj¹tkowych
procesów. Umo¿liwia to powtarzaj¹c¹ siê precyzjê, oraz
ulepszenie procesu zatrzymania. Wybierz Wy³¹czona [0]
« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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n Wartoci zadane i graniczne

201 Wartoæ minimalna
czêstotliwoci wyjciowej, fMIN

200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej

(MIN OUTPUT FREQ)

(OUT FREQ RNG/ROT)
Wartoci:
« Tylko w prawo, 0-132 Hz
(132 Hz CLOCKWISE)
Oba kierunki, 0-132 Hz
(132 Hz BOTH DIRECT.)
Tylko w lewo, 0-132 Hz
(132 Hz COUNTER CLOCK)
Tylko w prawo, 0-1000 Hz
(1000 Hz CLOCK WISE)
Oba kierunki, 0-1000 Hz
(1000 Hz BOTH DIRECT.)
Tylko w lewo, 0-1000 Hz
(1000 Hz COUNTER CLOCK)

Wartoci:
0.0 - fMAX
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Funkcja:
Ten parametr zapewnia zabezpieczenie przed przypadkow¹ zmian¹ kierunku. Ponadto mo¿na ustaliæ maksymaln¹ czêstotliwoæ, niezale¿nie od ustawieñ innych parametrów. Parametr ten nie funkcjonuje jeli w parametrze 100 Konfiguracja ustawiono Regulacja procesu, zamkniêta pêtla.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dany kierunek oraz czêstotliwoæ wyjciow¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jeli wybrano Tylko w prawo [0]/[3] lub Tylko w lewo [2]/[5] czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie ograniczona do zakresu fMIN - fMAX. Jeli wybrano Oba kierunki [1]/[4], czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie
ograniczona do zakresu ± fMAX (czêstotliwoæ minimalna
nie ma znaczenia).

« 0.0 Hz

Funkcja:
Parametr ten okrela minimaln¹ czêstotliwoæ silnika,
odpowiadaj¹c¹ minimalnej prêdkoci przy jakiej silnik
mo¿e pracowaæ. Jeli w parametrze 200 ustawiono Oba
kierunki, czêstotliwoæ minimalna nie ma znaczenia.
Opis opcji wyboru:
Mo¿na ustawiæ dowoln¹ wartoæ z zakresu od 0,0 Hz do
czêstotliwoci maksymalnej ustawionej w parametrze 202
(fMAX)

202 Wartoæ maksymalna
czêstotliwoci wyjciowej, fMAX
(MAX. OUTPUT FREQUENCY)
Wartoci:
fMIN - 132/1000 Hz
(par. 200 Zakres czêstotliwoci wyjc.)

« 132 Hz

Funkcja:
Parametr ten okrela maksymaln¹ czêstotliwoæ silnika,
odpowiadaj¹c¹ maksymalnej prêdkoci przy jakiej silnik
mo¿e pracowaæ.
Uwaga!
Czêstotliwoæ wyjciowa przetwornicy czêstotliwoci nie mo¿e nigdy przekroczyæ 1/10 czêstotliwoci prze³¹czania, patrz parametr 411
Czêstotliwoæ prze³¹czania.
Opis opcji wyboru:
Mo¿na ustawiæ dowoln¹ wartoæ z zakresu od fMIN do
wartoci ustawionej w parametrze 200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej.

203 Zakres wartoci zadanej
(REFERENCE RANGE)
Wartoci:
« Min. wartoæ zadana - Max. wartoæ zadana
(MIN - MAX)
-Max. wartoæ zadana - Max. wartoæ zadana
(-MAX - +MAX)

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Funkcja:
Parametr ten okrela, czy sygna³ wartoci zadanej i sprzê¿enia zwrotnego musz¹ byæ dodatnie, czy te¿ mog¹ byæ
dodatnie i ujemne.
Dolna wartoæ graniczna mo¿e byæ ujemna, chyba ¿e
wybrano Regulacja prêdkoci, zamkniêta pêtla (parametr 100 Konfiguracja).
Jeli w parametrze 100 Konfiguracja ustawiono [3] Regulacja procesu, zamkniêta pêtla, nale¿y wybraæ Min ref.
- Max ref. [0].
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany zakres.

Par. 100 Konfig. = Zamkniêta pêtla[1]/[3]
Par. 204 RefMIN - Par. 415 Max. sprzê¿. zwrotne
« 50.000 Hz
Funkcja:
Parametr ten okrela maksymaln¹ wartoæ, jak¹ mo¿e
przyj¹æ suma wszystkich wartoci zadanych. Je¿eli w
parametrze 100 Konfiguracja ustawiono Zamkniêta pêtla
[1]/[3], maksymalna wartoæ zadana nie mo¿e przekroczyæ parametru 415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne.
Maksymalna wartoæ zadana jest ignorowana jeli aktywna jest lokalna wartoæ zadana.
Jednostki wartoci zadanej mog¹ byæ okrelone na podstawie nastêpuj¹cej tabeli:

204 Minimalna wartoæ zadana, RefMIN
(MIN. REFERENCE)
Wartoci:
Par. 100 Konfig. = Otwarta pêtla[0]
-100,000.000 - par. 205 RefMAX
« 0.000 Hz
Par. 100 Konfig. = Zamkniêta pêtla[1]/[3]
-Par. 414 Min. sprzê¿. zwrotne - par. 205 RefMAX
« 0.000 Hz
Funkcja:
Parametr ten okrela minimaln¹ wartoæ, jak¹ mo¿e przyj¹æ suma wszystkich wartoci zadanych. Je¿eli w parametrze 100 Konfiguracja ustawiono Regulacjê prêdkoci,
zamkniêta pêtla [1] lub Regulacja procesu, zamkniêta
pêtla [3], minimalna wartoæ zadana jest ograniczona
przez parametr 414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne. Minimalna wartoæ zadana jest ignorowana jeli aktywna jest
lokalna wartoæ zadana.
Jednostki wartoci zadanej mog¹ byæ okrelone na podstawie nastêpuj¹cej tabeli:
Parametr 100 Konfiguracja
Otwarta pêtla [0]:
Regul. prêdkoci, zamkniêta pêtla [1]:
Regul. procesu, zamkniêta pêtla [3]:

Jednostka
Hz
obr/min
par. 416

Parametr 100 Konfiguracja
Otwarta pêtla [0]:
Regulacja prêdkoci, zamkniêta pêtla [1]:
Regulacja procesu, zamkniêta pêtla [3]:

Jednostka
Hz
obr/min
par. 416

Opis opcji wyboru:
Maksymalna wartoæ zadana jest ustawiana jeli silnik
musi pracowaæ z maksymaln¹ szybkoci¹, niezale¿nie
czy wypadkowa wartoæ zadana jest wiêksza ni¿ maksymalna wartoæ zadana.

206 Typ funkcji ramp
(RAMP TYPE)
Wartoci:
« Liniowa (LINEAR)
Sinusoidalna (S-SHAPED)
Sinusoidalna2 (S-SHAPED 2)

[0]
[1]
[2]

Funkcja:
Wybór jednego z trzech typów funkcji ramp.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ po¿¹dany typ funkcji ramp, w zale¿noci
od wymagañ zwi¹zanych z przyspieszaniem/zwalnianiem.

Opis opcji wyboru:
Minimalna wartoæ zadana jest ustawiana jeli silnik musi
pracowaæ z minimaln¹ prêdkoci¹, niezale¿nie czy wypadkowa wartoæ zadana wynosi 0.

205 Maksymalna wartoæ zadana, RefMAX
(MAX. REFERENCE)
Wartoci:
Par. 100 Konfig. = Otwarta pêtla[0]
Par. 204 RefMIN - 1000.000 Hz

« 50.000 Hz

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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207 Czas ramp-up 1
(RAMP UP TIME 1)
Wartoci:
0.02 - 3600.00 s

« 3.00 s

Funkcja:
Czas ramp-up jest czasem przyspieszania od 0 Hz do
znamionowej czêstotliwoci silnika fM,N (parametr 104
Czêstotliwoæ silnika fM,N). Przyjêto za³o¿enie, ¿e pr¹d
wyjciowy nie osi¹gnie wartoci granicznej pr¹du, (która
powinna byæ ustawiona w parametrze 221 Ograniczenie
pr¹dowe ILIM).

Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany czas rozbiegu. Prze³¹czanie pomiêdzy ramp 1 i ramp 2 uzyskiwane jest poprzez aktywacjê Ramp 2 przez wejcie cyfrowe.

210 Czas ramp-down 2
(RAMP DOWN TIME 2)
Wartoci:
0.02 - 3600.00 s

« 3.00 s

Funkcja:
Patrz opis parametru 208 Czas ramp-down 1.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany czas ramp-down. Prze³¹czanie pomiêdzy ramp 1 i ramp 2 uzyskiwane jest poprzez aktywacjê Ramp 2 przez wejcie cyfrowe.

211 Czas Jog ramp
(JOG RAMP TIME)
Wartoci:
0.02 - 3600.00 s

Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany czas ramp-up.

208 Czas ramp-down 1
(RAMP DOWN TIME 1)
Wartoci:
0.02 - 3600.00 s

« 3.00 s

« 3.00 s

Funkcja:
Czas jog-ramp jest czasem przyspieszania/zwalniania
od 0 Hz do znamionowej czêstotliwoci silnika f M,N
ustawionej w parametrze 104 Czêstotliwoæ silnika fM,N.
Przyjêto za³o¿enie, ¿e pr¹d wyjciowy nie osi¹gnie
wartoci granicznej pr¹du, (która powinna byæ ustawiona
w parametrze 221 Ograniczenie pr¹dowe ILIM).

Funkcja:
Czas ramp-down jest czasem zwalniania od znamionowej czêstotliwoci silnika fM,N (parametr 104 Czêstotliwoæ silnika fM,N) do 0 Hz zak³adaj¹c, ¿e nie ma wzrostu
napiêcia na inwerterze spowodowanego dzia³aniem silnika jako pr¹dnicy.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany czas ramp-down.

209 Czas ramp-up 2
(RAMP UP TIME 2)
Wartoci:
0.02 - 3600.00 s

« 3.00 s

Funkcja:
Patrz opis parametru 207 Czas ramp-up 1.

Czas Jog ramp rozpoczyna siê po otrzymaniu sygna³u
Jog z panela steruj¹cego LCP, jednego z wejæ cyfrowych lub portu komunikacji szeregowej.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany czas Jog ramp.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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nymi zewnêtrznymi i programowanymi. Zewnêtrzna wartoæ zadana jest sum¹ analogowych wartoci zadanych,
impulsowych wartoci zadanych oraz wartoci zadanych
podawanych przez ³¹cze szeregowe.

212 Czas ramp-down szybkiego stopu
(Q STOP RAMP TIME)
Wartoci:
0.02 - 3600.00 s

« 3.00 s

Funkcja:
Czas ramp-down jest czasem zwalniania od znamionowej czêstotliwoci silnika do 0 Hz zak³adaj¹c, ¿e nie ma
wzrostu napiêcia na inwerterze spowodowanego dzia³aniem silnika jako pr¹dnicy, lub gdy wytwarzany pr¹d
osi¹ga wartoæ graniczn¹ momentu (ustawiona w parametrze 221 Ograniczenie pr¹dowe, ILIM). Szybki stop jest
aktywowany za pomoc¹ sygna³u na jednym z wejæ cyfrowych lub poprzez port komunikacji szeregowej.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dany czas wybiegu.

213 Czêstotliwoæ Jog
(JOG FREQUENCY)
Wartoci:
0.0 - parametr 202 Wartoæ maksymalna czêstotliwoci
wyjciowej, fMAX
« 10.0 Hz
Funkcja:
Czêstotliwoæ Jog fJOG jest sta³¹ czêstotliwoci¹ wyjciow¹, przy której przetwornica czêstotliwoci pracuje po
uruchomieniu funkcji JOG. Funkcja JOG jest aktywowana za pomoc¹ wejæ cyfrowych, poprzez port komunikacji szeregowej lub poprzez panel steruj¹cy LCP, pod warunkiem ¿e aktywowano j¹ w parametrze 015 Lokalny jog.

Uwaga!
Jeli wybrano Suma lub Wzglêdna, jedna z programowanych wartoci zadanych bêdzie zawsze aktywna. Jeli wartoci programowane
nie maj¹ mieæ wp³ywu, powinny byæ ustawione na 0%
(zgodnie z nastaw¹ fabryczn¹).

215 Programowana wartoæ zadana 1 (PRESET REF. 1)
216 Programowana wartoæ zadana 2 (PRESET REF. 2)
217 Programowana wartoæ zadana 3 (PRESET REF. 3)
218 Programowana wartoæ zadana 4 (PRESET REF. 4)

Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ.

Wartoci:
-100.00 % - +100.00%
« 0.00%
zakresu wartoci zadanej/zewnêtrznej wartoci zadanej

214 Funkcja wartoci zadanej
(REFERENCE FUNCTION)
Wartoci:
« Suma (SUM)
Wzglêdna (RELATIVE)
Zewnêtrzna/programowana
(EXTERNAL/PRESET)

Opis opcji wyboru:
Jeli wybrano Suma [0], jedna z zaprogramowanych
wstêpnie wartoci zadanych (parametry 215-218 Programowane wartoci zadane) jest dodawana jako procentowa wartoæ zakresu wartoci zadanej (RefMIN - RefMAX) do
zewnêtrznej wartoci zadanej.
Jeli wybrano Wzglêdna [1], jedna z zaprogramowanych
wstêpnie wartoci zadanych (parametry 215-218 Programowane wartoci zadane) jest dodawana do zewnêtrznej wartoci zadanej jako procentowa wartoæ sumy
chwilowych zewnêtrznych wartoci zadanych.
Jeli wybrano Zewnêtrzna/programowana [2], mo¿liwe
jest prze³¹czanie pomiêdzy zewnêtrznymi lub programowanymi wartociami zadanymi za pomoc¹ wejcia cyfrowego. Wartoci programowane bêd¹ okrelone procentowo w stosunku do zakresu wartoci zadanej.

[0]
[1]
[2]

Funkcja:
Mo¿liwe jest zdefiniowanie, w jaki sposób zaprogramowane wartoci zadane maj¹ byæ ³¹czone z innymi wartociami zadanymi. Do tego celu wykorzystuje siê opcje
Suma lub Wzglêdna. Mo¿liwe jest równie¿ - za pomoc¹
funkcji Zewnêtrzna/programowana - okrelenie, czy wymagane jest prze³¹czanie pomiêdzy wartociami zada-

Funkcja:
W parametrach 215-218 mo¿na zaprogramowaæ cztery
ró¿ne wartoci zadane. Programowana wartoæ zadana
okrelana jest jako procentowa wartoæ zakresu wartoci zadanej (RefMIN - RefMAX) lub jako procent wartoci zewnêtrznej, w zale¿noci od ustawienia parametru 214
Funkcja wartoci zadanej. Jeli zaprogramowano RefMIN
ró¿n¹ od 0, wartoæ zadana jako procent bêdzie obliczana na podstawie ró¿nicy pomiêdzy RefMAX i RefMIN, po czym
wartoæ jest dodawana do RefMIN.
Wyboru mo¿na dokonaæ poprzez wejcia cyfrowe lub port
komunikacji szeregowej.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Programowana
wartoæ
zadana, msb

Programowana
wartoæ
zadana, lsb

0

0

0

1

1

0

1

1

Programowana
wartoæ zadana 1
Programowana
wartoæ zadana 2
Programowana
wartoæ zadana 3
Programowana
wartoæ zadana 4

Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ sta³¹ wartoæ (wartoci) zadan¹,
która bêdzie opcjonalnie wykorzystywana.

ci¹¿enie z tym pr¹dem w sposób przerywany, tj. przez
krótkie okresy czasu. Po czasie gdy obci¹¿enie jest wiêksze ni¿ IINV nale¿y zapewniæ, aby przez nastêpny okres
czasu obci¹¿enie by³o mniejsze ni¿ IINV. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je¿eli ograniczenie pr¹du bêdzie mniejsze ni¿ IINV,
moment przyspieszaj¹cy bêdzie ograniczony do tego poziomu.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dany maksymalny pr¹d wyjciowy ILIM.

223 Ostrze¿enie: ma³a wartoæ pr¹du, ILOW
(WARN. CURRENT LO)
Wartoci:
0.0 - parametr 224 (Ostrze¿enie: du¿a wartoæ pr¹du IHIGH)
« 0.0 A

219 Wartoci podbicia/zbicia
(CATCH UP/SLW DWN)
Wartoci:
0.00 - 100% wartoci zadanej

« 0.00%

Funkcja:
Parametr ten pozwala na wprowadzenie procentowej wartoci (wzglêdnej) która bêdzie albo dodawana lub odejmowana od zdalnie kontrolowanych wartoci zadanych.
Zdalnie kontrolowane wartoci zadane to suma programowanych, analogowych, impulsowych i podawanych
przez port komunikacji szeregowej wartoci zadanych.
Opis opcji wyboru:
Jeli poprzez wejcie cyfrowe wybrano Podbicie, procentowa wartoæ okrelona w parametrze 219 bêdzie dodawana do zdalnie kontrolowanych wartoci zadanych.
Jeli poprzez wejcie cyfrowe wybrano Zbicie, procentowa wartoæ okrelona w parametrze 219 bêdzie odejmowana od zdalnie kontrolowanych wartoci zadanych.

Funkcja:
Jeli wartoæ pr¹du spada poni¿ej wartoci granicznej ILOW,
zaprogramowan¹ w tym parametrze, wysy³ane jest ostrze¿enie.
Parametry 223-228 Funkcje ostrze¿eñ nie dzia³aj¹ podczas procedury ramp-up po rozkazie startu oraz rampdown po komendzie stopu, a tak¿e w czasie zatrzymania.
Funkcje ostrze¿eñ s¹ aktywowane gdy czêstotliwoæ wyjciowa osi¹ga wypadkow¹ wartoæ zadan¹. Wyjcia sygna³owe mog¹ zostaæ zaprogramowane tak, aby przesy³a³y sygna³ ostrze¿enia poprzez zacisk 46, jak równie¿
przez wyjcie przekanikowe.
Opis opcji wyboru:
Dolne ograniczenie sygna³u pr¹du silnika ILOW musi byæ
zaprogramowane wewn¹trz normalnego zakresu pracy
przetwornicy czêstotliwoci.

221 Ograniczenie pr¹du, ILIM
(CURRENT LIMIT)
Wartoci:
0 - XXX.X% parametru 105

« 160%

Funkcja:
W parametrze tym ustawia siê maksymaln¹ wartoæ pr¹du wyjciowego ILIM. Nastawa fabryczna odpowiada maksymalnemu pr¹dowi wyjciowemu IMAX. Jeli ograniczenie pr¹du ma byæ wykorzystywane jako ochrona silnika,
nale¿y ustawiæ wartoæ pr¹du znamionowego silnika. Jeli
ograniczenie pr¹du zostanie ustawione jako wiêksze ni¿
100% (znamionowy pr¹d wyjciowy przetwornicy czêstotliwoci, IINV), wówczas przetwornica mo¿e napêdzaæ ob-

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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224 Ostrze¿enie: du¿a wartoæ pr¹du, IHIGH
(WARN. CURRENT HI)

226 Ostrze¿enie: du¿a czêstotliwoæ, fHIGH
(WARN. FREQ HIGH)

Wartoci:
Parametr 223 (Ostrz.: ma³a wartoæ pr¹du, ILOW) - IMAX
« IMAX

Wartoci:
Parametr 200 Zakres czêstotliwoci = 0-132 Hz [0]/[1]
Parametr 225 fLOW - 132 Hz
« 132,0 Hz

Funkcja:
Jeli wartoæ pr¹du przekracza wartoæ graniczn¹ IHIGH,
zaprogramowan¹ w tym parametrze, wysy³ane jest ostrze¿enie.
Parametry 223-228 Funkcje ostrze¿eñ nie dzia³aj¹ podczas procedury ramp-up po rozkazie startu oraz rampdown po komendzie stopu, a tak¿e w czasie zatrzymania.
Funkcje ostrze¿eñ s¹ aktywowane gdy czêstotliwoæ wyjciowa osi¹ga wypadkow¹ wartoæ zadan¹. Wyjcia sygna³owe mog¹ zostaæ zaprogramowane tak, aby przesy³a³y sygna³ ostrze¿enia poprzez zacisk 46, jak równie¿
przez wyjcie przekanikowe.

Parametr 200 Zakres czêstotliwoci = 0-1000 Hz [2]/[3]
« 132,0 Hz
Parametr 225 fLOW - 1000 Hz

Opis opcji wyboru:
Górne ograniczenie sygna³u pr¹du silnika IHIGH musi byæ
zaprogramowane wewn¹trz normalnego zakresu pracy
przetwornicy czêstotliwoci. Patrz rysunek przy parametrze 223 Ostrze¿enie: ma³a wartoæ pr¹du ILOW.

225 Ostrze¿enie: ma³a czêstotliwoæ, fLOW

Funkcja:
Jeli czêstotliwoæ przekracza wartoæ graniczn¹ fHIGH,
zaprogramowan¹ w tym parametrze, wysy³ane jest ostrze¿enie.
Parametry 223-228 Funkcje ostrze¿eñ nie dzia³aj¹ podczas procedury ramp-up po rozkazie startu oraz rampdown po komendzie stopu, a tak¿e w czasie zatrzymania.
Funkcje ostrze¿eñ s¹ aktywowane gdy czêstotliwoæ wyjciowa osi¹ga wypadkow¹ wartoæ zadan¹. Wyjcia sygna³owe mog¹ zostaæ zaprogramowane tak, aby przesy³a³y sygna³ ostrze¿enia poprzez zacisk 46, jak równie¿
przez wyjcie przekanikowe.
Opis opcji wyboru:
Górne ograniczenie sygna³u pr¹du silnika fHIGH musi byæ
zaprogramowane wewn¹trz normalnego zakresu pracy
przetwornicy czêstotliwoci. Patrz rysunek przy parametrze 223 Ostrze¿enie: ma³a wartoæ pr¹du ILOW.

(WARN. FREQ. LOW)
Wartoci:
0.0 - parametr 226 (Ostrze¿enie: du¿a czêstotliwoæ fHIGH)
« 0.0 Hz

227 Ostrze¿enie:
ma³a wartoæ sprzê¿enia zwrotnego, FBLOW

Funkcja:
Jeli wartoæ czêstotliwoci wyjciowej spada poni¿ej
wartoci granicznej, fLOW, zaprogramowanej w tym parametrze, wysy³ane jest ostrze¿enie.
Parametry 223-228 Funkcje ostrze¿eñ nie dzia³aj¹ podczas procedury ramp-up po rozkazie startu oraz rampdown po komendzie stopu, a tak¿e w czasie zatrzymania.
Funkcje ostrze¿eñ s¹ aktywowane gdy czêstotliwoæ wyjciowa osi¹ga wypadkow¹ wartoæ zadan¹. Wyjcia sygna³owe mog¹ zostaæ zaprogramowane tak, aby przesy³a³y sygna³ ostrze¿enia poprzez zacisk 46, jak równie¿
przez wyjcie przekanikowe.

Wartoci:
-100,000.000 - parametr 228 (Ostrze¿enie: FBHIGH)
« -4000.000

Opis opcji wyboru:
Dolne ograniczenie sygna³u czêstotliwoci fLOW musi byæ
zaprogramowane wewn¹trz normalnego zakresu pracy
przetwornicy czêstotliwoci. Patrz rysunek przy parametrze 223 Ostrze¿enie: ma³a wartoæ pr¹du ILOW.

(WARN. FEEDB. LOW)

Funkcja:
Jeli wartoæ sprzê¿enia zwrotnego spada poni¿ej wartoci granicznej FBLOW, zaprogramowanej w tym parametrze, wysy³ane jest ostrze¿enie.
Parametry 223-228 Funkcje ostrze¿eñ nie dzia³aj¹ podczas procedury ramp-up po rozkazie startu oraz rampdown po komendzie stopu, a tak¿e w czasie zatrzymania. Funkcje ostrze¿eñ s¹ aktywowane gdy czêstotliwoæ
wyjciowa osi¹ga wypadkow¹ wartoæ zadan¹. Wyjcia
sygna³owe mog¹ zostaæ zaprogramowane tak, aby przesy³a³y sygna³ ostrze¿enia poprzez zacisk 46, jak równie¿
przez wyjcie przekanikowe. Jednostka sprzê¿enia
zwrotnego przy Zamkniêtej pêtli jest programowana w
parametrze 416 Jednostki procesu.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ wartoæ wewn¹trz zakresu sprzê¿enia
zwrotnego (parametr 414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne, FBMIN i 415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne, FBMAX).

230 Czêstotliwoæ zabroniona 1
(FREQ. BYPASS 1)
231 Czêstotliwoæ zabroniona 2
(FREQ. BYPASS 2)

228 Ostrze¿enie:
du¿a wartoæ sprzê¿enia zwrotnego, FBHIGH
(WARN. FEEDB. HIGH)
Wartoci:
Parametr 227 (Ostrze¿enie: FBLOW) - 100,000.000
« 4000.000
Funkcja:
Jeli wartoæ sprzê¿enia zwrotnego przekracza wartoæ
graniczn¹ FBHIGH, zaprogramowan¹ w tym parametrze,
wysy³ane jest ostrze¿enie.
Parametry 223-228 Funkcje ostrze¿eñ nie dzia³aj¹ podczas procedury ramp-up po rozkazie startu oraz rampdown po komendzie stopu, a tak¿e w czasie zatrzymania.
Funkcje ostrze¿eñ s¹ aktywowane gdy czêstotliwoæ wyjciowa osi¹ga wypadkow¹ wartoæ zadan¹. Wyjcia sygna³owe mog¹ zostaæ zaprogramowane tak, aby przesy³a³y sygna³ ostrze¿enia poprzez zacisk 46, jak równie¿
przez wyjcie przekanikowe. Jednostka sprzê¿enia
zwrotnego przy Zamkniêtej pêtli jest programowana w
parametrze 416 Jednostki procesu

Wartoci:
0 - 1000 Hz

Funkcja:
Niektóre systemy wymagaj¹ unikania pewnych czêstotliwoci ze wzglêdu na problemy z rezonansem mechanicznym.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wprowadziæ czêstotliwoci, które maj¹ byæ unikane. Patrz równie¿ parametr 229 Czêstotliwoæ zabroniona, szerokoæ pasma.

Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ wartoæ wewn¹trz zakresu sprzê¿enia
zwrotnego (parametr 414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne, FBMIN i 415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne, FBMAX).

229 Czêstotliwoæ zabroniona, szerokoæ pasma
(FREQ BYPASS B.W.)
Wartoci:
0 (OFF) - 100Hz

« 0 Hz

Funkcja:
Niektóre systemy wymagaj¹ unikania pewnych czêstotliwoci ze wzglêdu na problemy z rezonansem mechanicznym. W parametrach 230-231 Czêstotliwoci zabronione mog¹ byæ zaprogramowane te czêstotliwoci, które
powinny byæ unikane. W tym parametrze (229) mo¿na
okreliæ szerokoæ pasma po obu stronach zabronionych
czêstotliwoci.
Opis opcji wyboru:
Czêstotliwoæ ustawiona w tym parametrze bêdzie u³o¿ona centrycznie wokó³ parametru 230 Czêstotliwoæ
zabroniona 1 i 231 Czêstotliwoæ zabroniona 2.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
30

MG.28.A5.49

« 0.0 Hz

VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss

VLT® 2800

Dokumentacja techniczno-ruchowa

n Wejcia i wyjcia
Wejcia cyfrowe

Nr zacisków

18 1

19 1

27

29

33

Parametr

302

303

304

305

307

Wartoæ
Bez funkcji

(NO OPARTION)

[0]

[0]

[0]

[0]

«[0]

Reset

(RESET)

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

(MOTOR COAST INVERSE)

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

odwrócony

(RESET AND COAST INVERSE)

[3]

[3]

«[3]

[3]

[3]

Szybki stop, odwrócony

(QUICK-STOP INVERSE)

[4]

[4]

[4]

[4]

[4]

odwrócony

(DC-BRAKE INVERSE)

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

Stop odwrócony

(STOP INVERSE)

[6]

[6]

[6]

[6]

[6]

Start

(START)

«[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

Start (impulsowy)

(LATCHED START)

[8]

[8]

[8]

[8]

[8]

Zmiana kierunku obrotów

(REVERSING)

[9]

«[9]

[9]

[9]

[9]

Start i zmiana kierunku

(START REVERSE)

[10]

[10]

[10]

[10]

[10]

Tylko start w prawo, za³.

(ENABLE FORWARD)

[11]

[11]

[11]

[11]

[11]

Tylko start w lewo, za³.

(ENABLE REVERSE)

[12]

[12]

[12]

[12]

[12]

Jog (trucht)

(JOGGING)

[13]

[13]

[13] «[13]

[13]

Zatrzanij wartoæ zadan¹

(FREEZE REFERENCE)

[14]

[14]

[14]

[14]

[14]

Zatrzanij czêstotliwoæ wyjciow¹

(FREEZE OUTPUT)

[15]

[15]

[15]

[15]

[15]

Przypiesz

(SPEED UP)

[16]

[16]

[16]

[16]

[16]

Zwolnij

(SPEED DOWN)

[17]

[17]

[17]

[17]

[17]

Podbicie

(CATCH UP)

[19]

[19]

[19]

[19]

[19]

Zbicie

(SLOW DOWN)

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

Ramp 2

(RAMP 2)

[21]

[21]

[21]

[21]

[21]

Programowana wart.zadana, lsb

(PRESET REF. LSB)

[22]

[22]

[22]

[22]

[22]

Programowana wart.zadana, msb

(PRESET REF. MSB)

[23]

[23]

[23]

[23]

[23]

Programowana wart.zadana, za³.

(PRESET REFERENCE ON)

[24]

[24]

[24]

[24]

[24]

Termistor

(THERMISTOR)

[25]

[25]

[25]

[25]

Precyzyjny stop, odwrócony

(PRECISE STOP INV.)

[26]

[26]

Precyzyjny start/stop

(PRECISE START/STOP)

[27]

[27]

Wartoæ zadana impulsowa

(PULSE REFERENCE)

[28]

Sprzê¿enie zwrotne impulsowe

(PULSE FEEDBACK)

[29]

Wejcie impulsowe

(PULSE INPUT)

[30]

Wybór zestawu nastaw, lsb

(SETUP SELECT LSB)

[31]

[31]

[31]

[31]

[31]

Wybór zestawu nastaw, msb

(SETUP SELECT MSB)

[32]

[32]

[32]

[32]

[32]

Reset i start

(RESET AND START)

[33]

[33]

[33]

[33]

[33]

Stop z wybiegiem silnika,
odwrócony
Reset i stop z wybiegiem silnika,

Programowanie

Hamowanie pr¹dem sta³ym,

1. Zaciski 18 i 19 s¹ sterowane przez przerwania, co oznacza, ¿e dok³adnoæ czasu odpowiedzi jest sta³a. Mo¿e byæ u¿ywane dla
funkcji start/stop, wybór setupu a szczególnie dla zmiany programowalnej wartoci zadanej, np. w celu otrzymania stabilnego
punktu zatrzymania, kiedy mamy do czynienia z pe³zaniem prêdkoci.
« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Funkcja:
W parametrach 302-307 Wejcia cyfrowe mo¿na dokonywaæ wyboru pomiêdzy ró¿nymi mo¿liwymi funkcjami
zwi¹zanymi z zaciskami wejciowymi 18-33.
Opis opcji wyboru:
Brak funkcji jest ustawiany jeli przetwornica czêstotliwoci ma nie reagowaæ na sygna³y pojawiaj¹ce siê na
zaciskach.
Reset kasuje alarm w przetwornicy; jednak nie wszystkie
alarmy mog¹ byæ resetowane bez uprzedniego od³¹czenia zasilania i ponownego za³¹czenia. Patrz tabela pod
Wykazem ostrze¿eñ i alarmów. Reset jest aktywowany
narastaj¹cym zboczem sygna³u.
Stop z wybiegiem silnika, odwrócony powoduje, ¿e przetwornica niezw³ocznie "uwalnia" silnik, umo¿liwiaj¹c mu
swobodne zatrzymanie (tranzystory wyjciowe s¹ "wy³¹czane"). Logiczne '0' prowadzi do zatrzymania z wybiegiem.
Reset i stop z wybiegiem silnika, odwrócony powoduje
aktywacjê funkcji stop z wybiegiem równoczenie z resetem. Logiczne '0' prowadzi do zatrzymania z wybiegiem i
resetu. Reset jest aktywowany opadaj¹cym zboczem
sygna³u.
Szybki stop odwrócony powoduje zatrzymanie silnika
zgodnie z procedur¹ quick-stop (ustawiana w parametrze jako 212 Czas ramp-down procedury szybkiego stopu). Logiczne '0' prowadzi do szybkiego zatrzymania.
Hamowanie pr¹dem sta³ym, odwrócony s³u¿y do zatrzymania silnika poprzez zasilenie go napiêciem sta³ym przez
okrelony czas, patrz parametry 126, 127 i 132 Hamulec
sta³opr¹dowy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ta funkcja jest aktywna tylko jeli wartoæ parametrów 126 Czas hamowania sta³opr¹dowego i 132 Napiêcie hamowania sta³opr¹dowego jest ró¿na od zera. Logiczne '0' prowadzi do hamowania sta³opr¹dowego.
Stop odwrócony , logiczne '0' oznacza, ¿e prêdkoæ silnika jest zmniejszana zgodnie z funkcj¹ ramp a¿ do zatrzymania.
¯adna z wy¿ej wymienionych funkcji stop
nie mo¿e byæ wykorzystywana jako roz³¹cznik podczas napraw. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e przetwornica czêstotliwoci majeszcze inne wejcia napiêciowe poza L1, L2 i L3, gdy
u¿ywane s¹ zaciski magistrali sta³opr¹dowej. Nale¿y
sprawdziæ, ¿e wszystkie napiêcia wejciowe zosta³y od³¹czone oraz ¿e up³yn¹³ odpowiedni czas przed przyst¹pieniem do naprawy.
Start s³u¿y do wywo³ania rozkazu start/stop, logiczne '1'
= start, logiczne '0' = stop.

Start impulsowy (przerzutnik) - jeli doprowadzony jest
impuls przez co najmniej 14 ms, silnik rozpocznie pracê,
o ile nie ma rozkazu stop. Silnik zatrzymuje siê jeli Stop
odwrócony jest aktywowany impulsowo.
Zmiana kierunku obrotów s³u¿y do zmiany kierunku obrotów wa³u silnika. Logiczne '0' nie prowadzi do zmiany
kierunku. Logiczna '1' zmienia kierunek. Sygna³ powoduje tylko zmianê kierunku obrotów; nie aktywuje on funkcji
start.
Funkcja nie jest aktywna jeli wybrano Regulacja procesu, zamkniêta pêtla. Patrz równie¿ parametr 200 Zakres
czêstotliwoci wyjciowej/kierunek
Start i zmiana kierunku s³u¿y do wywo³ania rozkazu start/
stop oraz zmiany kierunku przy pomocy tego samego
sygna³u. W tym samym czasie nie mo¿e byæ aktywnej
komendy start. Patrz równie¿ parametr 200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej/kierunek.
Start w prawo jest u¿ywany jeli chcemy ¿eby wa³ silnika
obraca³ siê podczas startu tylko w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Nie nale¿y u¿ywaæ razem z Regulacja procesu, zamkniêta pêtla.
Start w lewo jest u¿ywany jeli chcemy ¿eby wa³ silnika
obraca³ siê podczas startu tylko w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara). Nie nale¿y u¿ywaæ razem
z Regulacja procesu, zamkniêta pêtla. Patrz równie¿ parametr 200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej/kierunek.
Jog s³u¿y do zmiany czêstotliwoci wyjciowej na czêstotliwoæ Jog ustawion¹ w parametrze 213. Funkcja Jog jest
aktywna niezale¿nie od tego, czy zosta³ wydany rozkaz start,
jednak nie jest aktywna jeli aktywna jest funkcja Stop
z wybiegiem, Szybki stop lub Hamowanie sta³opr¹dowe.
Zatrzanij wartoæ zadan¹ - zatrzaskuje chwilow¹ wartoæ zadan¹. Wartoæ zadana mo¿e teraz byæ zmieniana
tylko przez Przyspieszenie (speed up) lub Zwolnienie
(speed down).
Jeli Zatrzaniêcie wartoci zadanej jest aktywne, bêdzie
ono zapamiêtane po komendzie stop oraz w przypadku
zaniku zasilania.
Zatrzanij czêstotliwoæ wyjciow¹ - zatrzaskuje chwilow¹ czêstotliwoæ silnika (Hz). Czêstotliwoæ wyjciowa
mo¿e teraz byæ zmieniana tylko przez Przyspieszenie
(speed up) lub Zwolnienie (speed down).

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Uwaga!
Jeli funkcja Zatrzanij czêstotliwoæ wyjciow¹ jest aktywna, przetwornica czêstotliwoci
mo¿e byæ zatrzymana tylko poprzez wybranie
za pomoc¹ wejcia cyfrowego funkcji Stop z wybiegiem,
Szybki stop lub Hamowanie sta³opr¹dowe.

Progr. wartoæ
zadana, msb

Progr. wartoæ
zadana, lsb

0

0

0

1

1

0

Przyspiesz i Zwolnij s³u¿¹ do cyfrowej kontroli zwiêkszania/zmniejszania prêdkoci (potencjometr silnika). Funkcja ta jest aktywna tylko jeli wybrano funkcje Zatrzanij
wartoæ zadan¹ lub Zatrzanij czêstotliwoæ wyjciow¹.
Jeli wybrano Przyspiesz wartoæ zadana lub czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana.
Jeli wybrano Zwolnij wartoæ zadana lub czêstotliwoæ
wyjciowa bêdzie zmniejszana.
Czêstotliwoæ wyjciowa jest zmieniana zgodnie z czasami ramp ustawionymi w parametrach 207-210 Rampup/down.
Jeden impuls (logiczna '1' przez minimum 14 ms i minimalna przerwa 14 ms) prowadz¹ do zmiany prêdkoci
o 0,1% (wartoæ zadana) lub 0,1 Hz (czêstotliwoæ wyjciowa). Przyk³ad:

1

1

Zacisk Zacisk Zatrzaniêta
(29)
(33)
wart.zadana/
Zatrzaniête
wyjcie
0
1
0

1
1
1

Brak zmiany prêdkoci
Przyspiesz
Zwolnij

1

1

1

Zwolnij

Funkcja Zatrzanij wartoæ zadan¹ mo¿e byæ zmieniana nawet jeli przetwornica czêstotliwoci zatrzyma³a
siê. Wartoæ zadana bêdzie równie¿ zapisana w przypadku zaniku zasilania.
Podbicie/Zbicie nale¿y wybraæ wtedy, gdy wartoæ zadana ma byæ zwiêkszana lub zmniejszana o zaprogramowan¹ w parametrze 219 wartoæ procentow¹.
Catch-up

0
0
1
1

0
1
0
1

Progr. wartoæ
zadana 1
Progr. wartoæ
zadana 2
Progr. wartoæ
zadana 3
Progr. wartoæ
zadana 4

Programowana wartoæ zadana, za³. s³u¿y do prze³¹czania pomiêdzy zewnêtrzn¹ i programowan¹ wartoci¹
zadan¹. Zak³ada siê, ¿e w parametrze 214 Funkcja wartoci zadanej ustawiono wartoæ Zewnêtrzne/programowana [2]. Logiczne '0' = aktywna zewnêtrzna wartoæ zadana; logiczna '1' = aktywna jest jedna z zaprogramowanych wartoci zadanych zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹.
Termistor - funkcja ta powinna zostaæ wybrana, je¿eli
wewnêtrzny termistor wbudowany w silniku ma mieæ mo¿liwoæ wy³¹czenia przetwornicy czêstotliwoci w przypadku przegrzania silnika. Wartoci¹ graniczn¹ jest 3 kΩ.

Funkcja

0
0
1

Slow -down

Funkcja

Funkcja
Prêdkoæ niezmieniona
Zwiêkszenie o % wartoæ
Redukcja o % wartoæ
Redukcja o % wartoæ

Je¿eli silnik wykorzystuje zamiast termistora wy³¹cznik
termiczny Klixon, mo¿e on równie¿ byæ podpiêty do wejcia. Jeli silniki pracuj¹ równolegle, termistory/wy³aczniki termiczne mog¹ byæ pod³¹czone szeregowo (³¹czna
rezystancja mniejsza ni¿ 3 kΩ).
Parametr 128 Ochrona termiczna silnika musi byæ ustawiona jako Ostrze¿enie termistorowe [1] lub Wy³¹czenie
termistorowe [2], a termistor musi byæ podpiêty pomiêdzy wejcie cyfrowe i zacisk 50 (zasilanie + 10V).

Ramp 2 nale¿y wybraæ wtedy, jeli ma zachodziæ prze³¹czanie miêdzy funkcjami Ramp 1 (parametry 207-208)
i Ramp 2 (parametry 209-210). Logiczne '0' wywo³uje
Ramp 1 a logiczna '1' Ramp 2.
Programowana wartoæ zadana, lsb i Programowana
wartoæ zadana, msb pozwalaj¹ na wybór jednej z czterech zaprogramowanych wartoci zadanych, zgodnie z
tabel¹ obok (patrz par. 215-218).

Precyzyjny stop, odwrócony s³u¿y do uzyskania wysokiego stopnia dok³adnoci przy powtarzaniu komendy
stop. Logiczne '0' oznacza, ¿e prêdkoæ silnika jest zmniejszana zgodnie z funkcj¹ ramp do zatrzymania poprzez
wybrany parametr ramp.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
MG.28.A5.49

VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss

33

Programowanie

VLT® 2800

VLT® 2800

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Precyzyjny start/stop s³u¿y do uzyskania wysokiego stopnia dok³adnoci przy powtarzaniu komendy start i stop.
Wartoæ zadana impulsowa nale¿y wybraæ wtedy, jeli
jako wartoæ zadana u¿ywana jest sekwencja impulsowa
(czêstotliwoæ). 0 Hz odpowiadaj¹c parametrowi 204 Minimalna wartoæ zadana RefMIN. Czêstotliwoæ zaprogramowana w parametrze 327 Impulsowa wartoæ zadana/
sprzê¿enie zwrotne odpowiada parametrowi 205 Maksymalna wartoæ zadana RefMAX.
Sprzê¿enie zwrotne impulsowe nale¿y wybraæ wtedy, jeli jako sygna³ sprzê¿enia zwrotnego wybrano sekwencjê impulsów (czêstotliwoæ). W parametrze 327 Impulsowa wartoæ zadana/sprzê¿enie zwrotne ustawia siê
maksymaln¹ czêstotliwoæ impulsowego sprzê¿enia
zwrotnego.
Wejcie impulsowe ustawia siê wtedy, gdy okrelona iloæ
impulsów ma prowadziæ do Precyzyjnego stopu, patrz
parametr 343 Precyzyjny stop i parametr 344 Wartoæ
licznika.
Wybór zestawu nastaw, lsb i Wybór zestawu nastaw, msb
pozwalaj¹ wybraæ jeden z czterech Zestawów nastaw;
jednak przy za³o¿eniu ¿e parametr 004 ma wartoæ Praca wielozestawowa (Multi Setup)
Reset i start mo¿e byæ u¿ywany jako funkcja startu. Jeli
do wejcia cyfrowego pod³¹czone jest napiêcie 24V, spowoduje to zresetowanie przetwornicy czêstotliwoci i silnik bêdzie przyspiesza³ (ramp up) do zaprogramowanej
wartoci zadanej.

308 Zacisk 53, analogowe wejcie napiêciowe
(AI [V] 53 FUNCT.)
Wartoci:
Brak dzia³ania (NO OPERATION)
« Wartoæ zadana (REFERENCE)
Sprzê¿enie zwrotne (FEEDBACK)

[0]
[1]
[2]

Funkcja:
Parametr ten pozwala wybraæ ¿¹dan¹ funkcjê dla zacisku 53. Skalowanie sygna³u wejciowego nastêpuje za
pomoc¹ parametrów 309 Minimum skalowania zacisku
53 i 310 Maksimum skalowania zacisku 53.
Opis opcji wyboru:
Brak dzia³ania [0]. Wybierana, jeli przetwornica czêstotliwoci ma nie reagowaæ na sygna³y pojawiaj¹ce siê na
zacisku.
Wartoæ zadana [1]. Ta opcja umo¿liwia zmianê wartoci
zadanej za pomoc¹ analogowego sygna³u napiêciowego. Jeli sygna³y wartoci zadanej s¹ podawane na wiêcej ni¿ jedno wejcie, sygna³y wartoci zadanych bêd¹
zsumowane.

Sprzê¿enie zwrotne [2]. Opcja wybierana, jeli doprowadzony jest sygna³ napiêciowy sprzê¿enia zwrotnego.

309 Zacisk 53, min. skalowania
(AI 53 SCALE LOW)
Wartoci:
0.0 - 10.0 V

Funkcja:
Parametr ten s³u¿y do ustawiania wartoci sygna³u odpowiadaj¹cej minimalnej wartoci zadanej lub minimalnemu sygna³owi sprzê¿enia zwrotnego ustawionemu w
parametrze 204 Minimalna wartoæ zadana RefMIN / 414
Minimalne sprzê¿enie zwrotne FBMIN.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ wartoæ napiêcia.
Ze wzglêdu na dok³adnoæ powinna byæ dokonana kompensacja spadków napiêcia w d³ugich kablach sygna³owych. Jeli ma byæ u¿ywana funkcja Czas zaniku (parametr 317 Time out i 318 Funkcja po time out) ustawiona
wartoæ musi byæ wiêksza ni¿ 1 V.

310 Zacisk 53, max. skalowania
(AI 53 SCALE HIGH)
Wartoci:
0.0 - 10.0 V

MG.28.A5.49

« 10.0 V

Funkcja:
Parametr ten s³u¿y do ustawiania wartoci sygna³u odpowiadaj¹cej maksymalnej wartoci zadanej lub maksymalnemu sygna³owi sprzê¿enia zwrotnego ustawionemu
w parametrze 205 Maksymalna wartoæ zadana
RefMIN / 415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne FBMIN.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ wartoæ napiêcia. Ze wzglêdu na
dok³adnoæ powinna byæ dokonana kompensacja spadków napiêcia w d³ugich kablach sygna³owych.

314 Zacisk 60, pr¹dowe wejcie analogowe
(AI [MA] 60 FUNCT)
Wartoci:
« Brak dzia³ania (NO OPERATION)
Wartoæ zadana (REFERENCE)
Sprzê¿enie zwrotne (FEEDBACK)

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Funkcja:
Parametr ten pozwala wybraæ ¿¹dan¹ funkcjê dla wejcia na zacisku 60. Skalowanie sygna³u wejciowego
nastêpuje za pomoc¹ parametrów 315 Minimum skalowania zacisku 60 i 316 Maksimum skalowania zacisku
60.
Opis opcji wyboru:
Brak dzia³ania [0]. Wybierana, jeli przetwornica czêstotliwoci ma nie reagowaæ na sygna³y pojawiaj¹ce siê na
zacisku.
Wartoæ zadana [1]. Ta opcja umo¿liwia zmianê wartoci
zadanej za pomoc¹ analogowego sygna³u pr¹dowego.
Jeli sygna³y wartoci zadanej s¹ podawane na wiêcej
ni¿ jedno wejcie, sygna³y wartoci zadanych bêd¹ zsumowane.
Sprzê¿enie zwrotne [2]. Opcja wybierana, jeli doprowadzony jest sygna³ pr¹dowy sprzê¿enia zwrotnego.

315 Zacisk 60, min. skalowania

317 Time out
(LIVE ZERO TIME 0)
Wartoci:
1 - 99 s

« 10 s

Funkcja:
Jeli wartoæ sygna³u wartoci zadanej lub sprzê¿enia
zwrotnego (na zacisku 53 lub 60) spada poni¿ej 50%
wartoci minimum skalowania na okres czasu d³u¿szy ni¿
okrelony w parametrze 317, aktywowana jest funkcja
ustawiona w parametrze 318 Funkcja po time out. Funkcja ta jest aktywna tylko je¿eli w parametrze 309 Minimum skalowania, zacisk 53 ustawiono wartoæ wiêksz¹
ni¿ 1 V lub jeli w parametrze 315 Minimum skalowania,
zacisk 60 ustawiono wartoæ wiêksz¹ ni¿ 2 mA.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dany czas.
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318 Funkcja po time out

(AI 60 SCALE LOW)

(LIVE ZERO FUNCT.)

Wartoci:
0.0 - 20.0 mA

« 0.0 mA

Funkcja:
Parametr ten s³u¿y do ustawiania wartoci sygna³u odpowiadaj¹cej minimalnej wartoci zadanej lub minimalnemu sygna³owi sprzê¿enia zwrotnego ustawionemu w
parametrze 204 Minimalna wartoæ zadana RefMIN / 414
Minimalne sprzê¿enie zwrotne FBMIN.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ wartoæ pr¹du. Jeli ma byæ u¿ywana funkcja Czas zaniku (parametr 317 Time out i 318
Funkcja po time out) ustawiona wartoæ musi byæ wiêksza ni¿ 2 mA.
316 Zacisk 60, max. skalowania
(AI 60 SCALE HIGH)
Wartoci:
0.0 - 20.0 mA

« 20.0 mA

Funkcja:
Parametr ten s³u¿y do ustawiania wartoci sygna³u odpowiadaj¹cej maksymalnej wartoci zadanej ustawionej
w parametrze 205 Maksymalna wartoæ zadana RefMAX
lub maksymalnemu sygna³owi sprzê¿enia zwrotnego
ustawionemu w parametrze 415 Maksymalne sprzê¿enie
zwrotne FBMAX.

Wartoci:
« Brak dzia³ania (NO OPERATION)
Zatrzanij czêstotliwoæ wyjciow¹
(FREZE OUTPUT FREQ)
Stop (STOP)
Jog (JOG)
Max. szybkoæ (MAX SPEED)
Stop i wy³¹cz (STOP AND TRIP)

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Funkcja:
Parametr ten pozwala wybraæ funkcjê, która ma byæ aktywowana po up³ywie czasu time out (parametr 317).
Jeli funkcja zaniku wyst¹pi równoczenie z funkcj¹
zaniku na magistrali (parametr 513 Funkcja zaniku na
magistrali), aktywowana bêdzie funkcja zaniku okrelona w parametrze 318.
Opis opcji wyboru:
Czêstotliwoæ wyjciowa przetwornicy czêstotliwoci
mo¿e byæ:
 zatrzaniêta na chwilowej wartoci [1]
 zmieniona na stop [2]
 zmieniona na czêstotliwoæ jog [3]
 zmieniona na czêstotliwoæ maksymaln¹ [4]
 zmieniona na stop z nastêpuj¹cym póniej wy³¹czeniem [5]

Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ wartoæ pr¹du.
« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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symalna czêstotliwoci wyjciowej, fMAX).

319 Wyjcie analogowe zacisk 42
(AO 42 FUNCTION)
Wartoci:
Brak funkcji (NO OPERATION)
Zewn. wartoæ zadana min-max 0-20 mA
(REF MIN-MAX = 0-20 MA)
Zewn. wartoæ zadana min-max 4-20 mA
(REF MIN-MAX = 4-20 MA)
Sprzê¿enie zwrotne min-max 0-20 mA
(FB MIN-MAX = 0-20 MA)
Sprzê¿enie zwrotne min-max 4-20 mA
(FB MIN-MAX = 4-20 MA)
Czêstotliwoæ wyjciowa min-max 0-20 mA
(0-FMAX = 0-20 MA)
Czêstotliwoæ wyjciowa min-max 4-20 mA
(0-FMAX = 4-20 MA)
« Pr¹d wyjciowy 0-IINV 0-20 mA
(0-IMAX = 0-20 MA)
Pr¹d wyjciowy 0-IINV 4-20 mA
(0-IMAX = 4-20 MA)
Moc wyjciowa 0-PM,N 0-20 mA
(0-PNOM = 0-20 MA)
Moc wyjciowa 0-PM,N 4-20 mA
(0-PNOM = 4-20 MA)
Temperatura inwertera 20-100°C 0-20 mA
(TEMP 20-100 C=0-20 MA)
Temperatura inwertera 20-100°C 4-20 mA
(TEMP 20-100 C=4-20 MA)

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]

0-IINV 0-20 mA/4-20mA
Wyjciowy sygna³ proporcjonalny do pr¹du wyjciowego
w przedziale 0-IINV.
0-PM,N 0-20 mA/4-20mA
Wyjciowy sygna³ proporcjonalny do chwilowej mocy
wyjciowej. 20 mA odpowiada wartoci ustawionej w parametrze 102 Moc silnika, PM,N.
0-TempMAX
0-20 mA/4-20mA
Wyjciowy sygna³ proporcjonalny do chwilowej temperatury radiatora. 0/4 mA odpowiada temperaturze ni¿szej
ni¿ 20°C, a 20 mA odpowiada 100°C.

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Funkcja:
Wyjcie analogowe mo¿e byæ u¿ywane do okrelania
wartoci zmiennej procesu. Mo¿na wybraæ jeden z dwóch
typów sygna³ów wyjciowych 0-20 mA lub 4-20 mA. Jeli
jest u¿ywane jako wyjcie napiêciowe (0-10 V), nale¿y
pod³¹czyæ do masy (zacisk 55) rezystor 500 Ω.
Jeli wyjcie jest u¿ywane jako pr¹dowe, wypadkowa rezystancja pod³¹czonych urz¹dzeñ nie mo¿e przekraczaæ
500 Ω.
Opis opcji wyboru:
Brak funkcji nale¿y ustawiæ, jeli wyjcie analogowe ma
nie byæ u¿ywane.
Zewnêtrzna RefMIN - RefMAX 0-20 mA/4-20mA
Wyjciowy sygna³ proporcjonalny do wypadkowej wartoci zadanej w przedziale Min. wartoæ zadana RefMIN Maks. wartoæ zadana RefMAX (parametry 204/205).
FBMIN - FBMAX 0-20 mA/4-20mA
Wyjciowy sygna³ proporcjonalny do wartoci sprzê¿enia zwrotnego w przedziale Min. sprzê¿enie zwrotne FBMIN
- Maks. sprzê¿enie zwrotne FBMAX (parametry 414/415).
0-fMAX 0-20 mA/4-20mA
Wyjciowy sygna³ proporcjonalny do czêstotliwoci wyjciowej w przedziale 0-fMAX (parametr 202 Wartoæ mak-

323 Wyjcie przekanikowe 1-3
(RELAY 1-3 FUNCT.)
Wartoci:
Brak dzia³ania (NO OPERATION)
[0]
« Urz¹dzenie gotowe (UNIT READY)
[1]
Zezwolenie/brak ostrze¿eñ
(ENABLE/NO WARNING)
[2]
Praca (RUNNING)
[3]
Praca przy wartoci zadanej, brak ostrze¿eñ
(RUN ON REF/NO WARN)
[4]
Praca, brak ostrze¿eñ
(RUNNING/NO WARNING)
[5]
Praca w zakresie wart.zadanej, brak ostrze¿eñ
(RUN IN RANGE/NO WARN)
[6]
Gotowe - zasilanie w zakresie
(RDY NO OVER/UNDERVOL)
[7]
Alarm lub ostrze¿enie (ALARM OR WARNING) [8]
Przekroczenie wart. granicznej pr¹du par.221
(CURRENT LIMIT)
[9]
Alarm (ALARM)
[10]
Czêstotliwoæ powy¿ej dolnej granicy fLOW par.225
(ABOVE FREQUENCY LOW)
[11]
Czêstotliwoæ poni¿ej górnej granicy fHIGH par.226
(BELOW FREQUENCY HIGH)
[12]
Pr¹d powy¿ej dolnej granicy ILOW par. 223
(ABOVE CURRENT, LOW)
[13]
Pr¹d poni¿ej górnej granicy IHIGH par. 224
(BELOW CURRENT, HIGH)
[14]
Sprzê¿enie zwrotne powy¿ej granicy FBLOW par. 227
(ABOVE FEEDBACK, LOW)
[15]
Sprzê¿enie zwrotne poni¿ej granicy FBHIGH par. 228
(UNDER FEEDBACK, HIGH)
[16]
Przekanik 123 (RELAY 123)
[17]
Zmiana kierunku (REVERSE)
[18]
Ostrze¿enie termiczne (THERMAL WARNING) [19]
Praca lokalna (LOCAL MODE)
[20]
Wyjcie impulsowe (PULSE OUTPUT)
[21]
Czêstotliwoæ poza zakresem par. 225/226
(OUT OF FREQ RANGE)
[22]

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Pr¹d poza zakresem
(OUT OF CURRENT RANGE)
Sprzê¿enie zwrotne poza zakresem
(OUT OF FDBK. RANGE)
Sterowanie hamulcem mechanicznym
(MECH. BRAKE CONTROL)

[23]
[24]
[25]

Funkcja:
Wyjcie przekanikowe mo¿e byæ u¿ywany do sygnalizacji statusu i ostrze¿eñ. Wyjcie jest aktywowane (1-2
zwarte), gdy warunki okrelone dla danej wielkoci zostan¹ spe³nione.
Opis opcji wyboru:
Brak dzia³ania. Tê opcjê nale¿y wybraæ je¿eli przetwornica czêstotliwoci ma nie reagowaæ na sygna³y.
Urz¹dzenie gotowe, karta steruj¹ca otrzymuje napiêcie
zasilania, przetwornica czêstotliwoci jest gotowa do pracy.
Zezwolenie, brak ostrze¿eñ, przetwornica czêstotliwoci
jest gotowa do pracy, nie zosta³ wydany rozkaz startu.
Brak ostrze¿eñ.
Praca, zosta³ wys³any rozkaz start.
Praca w zakresie wartoci zadanej, brak ostrze¿eñ, szybkoæ zgodna z wartoci¹ zadan¹.
Praca, brak ostrze¿eñ. Zosta³ wys³any rozkaz start. Brak
ostrze¿eñ.
Gotowe - zasilanie w zakresie, przetwornica czêstotliwoci jest gotowa do pracy, karta steruj¹ca otrzymuje napiêcie zasilania, nie ma ¿adnych aktywnych sygna³ów steruj¹cych na wejciach. Napiêcie zasilania le¿y w dopuszczalnym zakresie
Alarm lub ostrze¿enie, wyjcie aktywowane przez alarm
lub ostrze¿enie.
Ograniczenie pr¹du, przekroczona zosta³a wartoæ ograniczenia pr¹du wyjciowego (parametr 221 ILIM).
Alarm, wyjcie aktywowane przez alarm.
Czêstotliwoæ powy¿ej dolnej granicy fLOW, czêstotliwoæ
wyjciowa jest wiêksza ni¿ ustawiona w parametrze 225
Ostrze¿enie, ma³a czêstotliwoæ fLOW.
Czêstotliwoæ poni¿ej górnej granicy fHIGH, czêstotliwoæ
wyjciowa jest mniejsza ni¿ ustawiona w parametrze 226
Ostrze¿enie, du¿a czêstotliwoæ fHIGH.
Pr¹d powy¿ej dolnej granicy ILOW, pr¹d silnika jest wiêkszy ni¿ ustawiony w parametrze 223 Ostrze¿enie, ma³y
pr¹d ILOW.
Pr¹d poni¿ej górnej granicy IHIGH, pr¹d silnika jest mniejszy ni¿ ustawiony w parametrze 224 Ostrze¿enie, du¿y
pr¹d IHIGH.
Sprzê¿enie zwrotne powy¿ej dolnej granicy FBLOW, sprzê¿enie zwrotne jest wiêksze ni¿ wartoæ ustawiona w pa-

rametrze 227 Ostrze¿enie, ma³e sprzê¿enie zwrotne
FBLOW.
Sprzê¿enie zwrotne poni¿ej górnej granicy FBHIGH, sprzê¿enie zwrotne jest mniejsze ni¿ wartoæ ustawiona w parametrze 228 Ostrze¿enie, du¿e sprzê¿enie zwrotne
FBHIGH.
Przekanik 123, jest u¿ywany tylko w powi¹zaniu z Profidrive.
Zmiana kierunku, przekanik aktywowany jeli kierunek
obrotów silnika jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Sygna³ na wyjciu wynosi 0 V jeli kierunek obrotów silnika jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Ostrze¿enie termiczne oznacza przekroczenie dopuszczalnej temperatury w silniku lub w przetwornicy czêstotliwoci, lub na termistorze pod³¹czony do wejcia cyfrowego.
Praca lokalna, wyjcie jest aktywne jeli w parametrze
002 Praca lokalna/zdalna ustawiono Praca lokalna [1].
Wyjcie impulsowe mo¿e byæ ustawione tylko w parametrze 341 Wyjcie cyfrowe na zacisku 46.
Czêstotliwoæ poza zakresem, czêstotliwoæ wyjciowa
jest poza zakresem okrelonym przez parametry 225 i
226.
Pr¹d poza zakresem, pr¹d silnika jest poza zakresem
okrelonym przez parametry 223 i 224.
Sprzê¿enie zwrotne poza zakresem, sprzê¿enie zwrotne
jest poza zakresem okrelonym przez
parametry 227 i 228..
Sterowanie hamulcem mechanicznym, umo¿liwia sterowanie zewnêtrznym hamulcem mechanicznym (patrz opis
w rozdziale dotycz¹cym sterowania hamulcem mechanicznym w Zaleceniach Projektowych).

327 Impulsowa wartoæ zadana/
sprzê¿enie zwrotne
(PULSE REF/FB MAX)
Wartoci:
150 - 67600 Hz

« 5000 Hz

Funkcja:
W parametrze tym programowana jest wartoæ odpowiadaj¹ca maksymalnej wartoci zadanej okrelonej w parametrze 205 Maksymalna wartoæ zadana RefMAX lub
maksymalnemu sprzê¿eniu zwrotnemu okrelonemu w
parametrze 415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne FBMAX.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dan¹ impulsow¹ wartoæ zadan¹ lub impulsowe sprzê¿enie zwrotne, które ma byæ
doprowadzone do zacisku 33.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Funkcja:

341 Wyjcie cyfrowe, zacisk 46
(DO 46 FUNCTION)
Wartoci:
« Urz¹dzenie gotowe (UNIT READY)

[1]

« Patrz opcja wybrana w parametrze 323 Wyjcie przekanikowe

W parametrze tym programowana jest funkcja stopu wykonywana w odpowiedzi na rozkaz stop. Wszystkie szeæ
opcji wyboru zawiera procedurê precyzyjnego stopu, co
zapewnia wysok¹ dok³adnoæ i powtarzalnoæ.
Wybór danych jest kombinacj¹ opisanych poni¿ej funkcji.
Opis opcji wyboru:

Funkcja:
Wyjcie cyfrowe mo¿e byæ u¿ywane do sygnalizacji statusu i ostrze¿eñ. Wyjcie cyfrowe (zacisk 46) wysy³a sygna³ napiêciowy 24 V gdy warunki okrelone dla danej
wielkoci zostan¹ spe³nione.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ Wyjcie impulsowe jeli wymagana jest
sekwencja impulsów (czêstotliwoæ) odpowiadaj¹ca wartoci zadanej. Wyjcie impulsowe mo¿e byæ ustawione
tylko w parametrze 341 Wyjcie cyfrowe.
Patrz parametr 323 Wyjcie przekanikowe dla innych
ustawieñ.
Uwaga!:
Wyjcie 46 nie jest dostêpne dla DeviceNet/
CANopen

342 Zacisk 46, maksimum wyjcia impulsowego
(DO 46 MAX PULS)
Wartoci:
150 - 10,000 Hz

« 5000

Funkcja:

Normalny stop z funkcj¹ ramp [0] pozwala osi¹gn¹æ
du¿¹ dok³adnoæ i powtarzalnoæ punktu zatrzymania.
Stop licznikowy. Po otrzymaniu impulsu startowego przetwornica czêstotliwoci pracuje a¿ do odebrania zaprogramowanej przez u¿ytkownika iloci impulsów na zacisku 33. W tym momencie aktywowany jest wewnêtrzny
rozkaz stop wywo³uj¹cy normaln¹ procedurê zwalniania
ramp down (parametr 208).
Funkcja licznika aktywowana jest (zaczyna zliczaæ) zboczem sygna³u startu (gdy zmienia siê ze stopu na start).
Stop z kompensacj¹ prêdkoci. Aby zatrzymaæ siê dok³adnie w tym samym punkcie, niezale¿nie od chwilowej
prêdkoci, otrzymany sygna³ stop jest opóniany wewnêtrznie, gdy chwilowa prêdkoæ jest ni¿sza ni¿ prêdkoæ maksymalna (ustawiona w parametrze 202).
Reset. Stop licznikowy i stop z kompensacj¹ prêdkoci
mo¿e byæ wykonywany z lub bez resetu.
Stop licznikowy z resetem [1]. Po ka¿dym precyzyjnym
stopie iloæ impulsów zliczonych podczas zwalniania
(ramp down) do 0 Hz jest zerowana.
Stop licznikowy bez resetu [2]. Iloæ impulsów zliczonych
podczas zwalniania (ramp down) do 0 Hz jest odejmowana od wartoci licznika w parametrze 344.
344 Wartoæ licznika

Parametr ten s³u¿y do skalowania sygna³u wyjciowego
oraz do ustalania górnej wartoci granicznej.

(PULSE COUNT PRE.)
Wartoci:
1 - 999999

Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dan¹ wartoæ.

« 100000 impulsów

Funkcja:
Parametr ten s³u¿y do ustawienia wartoci licznika, która
ma byæ u¿ywana w wewnêtrznej procedurze precyzyjnego stopu (parametr 343).

343 Funkcja pecyzyjnego stopu
(PRECISE STOP)
Wartoci:
« Normalny stop z funkcj¹ ramp (NORMAL)
[0]
Stop licznikowy z resetem
(COUNT STOP W. RESET)
[1]
Stop licznikowy bez resetu
(COUNT STOP NO RESET)
[2]
Stop z kompensacj¹ prêdkoci
(SPD CMP STOP)
[3]
Stop licznikowy z kompens. prêdkoci i resetem
(SPD CMP CSTOP W. RES)
[4]
Stop licznikowy z kompens. prêdkoci bez resetu
(SPD CMP CSTOP NO RES)
[5]

Opis opcji wyboru:
Nastawa fabryczna to 100000 impulsów. Najwiêksza czêstotliwoæ (max. rozdzielczoæ), która mo¿e byæ zarejestrowana na zacisku 33 wynosi 67,6 kHz.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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349 Opónienie kompensacji prêdkoci
(SPEED COMP DELAY)
Wartoci:
0 ms - 100 ms

« 10 ms

Funkcja:
W tym parametrze u¿ytkownik mo¿e ustawiæ opónienie
czasowe systemu (Czujnik, PLC, itp.). Jeli uruchomimy
stop z kompensacj¹ prêdkoci, czas opónienia przy
ró¿nych czêstotliwociach ma znacz¹cy wp³yw na sposób
zatrzymania.
Opis opcji wyboru:
Nastawa fabryczna wynosi 10 ms. Oznacza to, ¿e jest
zak³adane, ¿e ca³kowite opónienie od czujnika, PLC i
innych urz¹dzeñ jest zgodne z tym ustawieniem.
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UWAGA!
Jest aktywne tylko dla funkcji stop z kompensacj¹
prêdkoci.
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n Funkcje specjalne
400 Funkcja hamulca
(BRAKE FUNCTION)
Wartoci:
Wy³¹czona (OFF)
Rezystor hamulcowy (RESISTOR)
Hamulec zmiennopr¹dowy (AC BRAKE)
Podzia³ obci¹¿enia (LOAD SHARING)

[0]
[1]
[4]
[5]

Opis opcji wyboru:
Jeli wybrano Reset rêczny [0], reset musi byæ dokonany poprzez naciniecie klawisza [STOP/RESET], poprzez
wejcia cyfrowe lub przez port komunikacji szeregowej.
Jeli przetwornica czêstotliwoci VLT ma zrealizowaæ
automatyczny reset po wy³¹czeniu, nale¿y wybraæ wartoæ [1], [3] lub [10].
Jeli wybrano Reset przy za³¹czeniu zasilania [11] przetwornica czêstotliwoci wykona reset w przypadku wyst¹pienia b³êdu powi¹zanego z zanikiem zasilania.

« Nastawa fabryczna zale¿y od typu
Funkcja:
Rezystor hamulcowy [1] - tê opcjê wybiera siê jeli przetwornica czêstotliwoci posiada zintegrowany tranzystor
hamulcowy, a rezystor hamulcowy jest pod³¹czony do zacisków 81, 82. Pod³¹czenie rezystora hamulcowego pozwala na wiêksze napiêcie na obwodzie porednim podczas hamowania (praca generatorowa silnika).
Hamulec zmiennopr¹dowy [4] mo¿e byæ ustawiony aby
zwiêkszyæ efekt hamowania bez u¿ycia rezystorów hamulcowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Hamulec zmiennopr¹dowy nie jest tak efektywny jak Rezystor hamulcowy.
Opis opcji wyboru:
Jeli pod³¹czony jest rezystor hamulcowy, nale¿y wybraæ
opcjê Rezystor hamulcowy [1].
Jeli wystêpuj¹ krótkie obci¹¿enia generatorowe nale¿y
wybraæ Hamulec zmiennopr¹dowy [4]. Patrz parametr 144
Hamulec zmiennopr¹dowy dla ustawienia hamulca.
Wybierz Podzia³ Obci¹¿enia [5] jeli jest wykorzystywany.
Uwaga!
Zmiana nastawy nie bêdzie aktywna a¿ do
momentu od³¹czenia i ponownego za³¹czenia zasilania.

Ostrze¿enie!
Silnik mo¿e uruchomiæ siê bez ostrze¿enia.

406 Czas restartu automatycznego
(AUTORESTART TIME)
Wartoci:
0 - 10 s

Funkcja:
Parametr ten umo¿liwia ustawienie czasu pomiêdzy wy³¹czeniem a rozpoczêciem funkcji automatycznego resetu. Zak³ada siê, ¿e w parametrze 405 Funkcja resetu
wybrano automatyczny reset.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dany czas.

409 Opónienie wy³¹czenia
- przekroczenie pr¹du, ILIM
(TRIP DELAY CUR.)
Wartoci:
0 - 60 s (61=OFF)

405 Funkcja Reset
(RESET MODE)
Wartoci:
« Reset rêczny (MANUAL RESET)
Reset automatyczny x 1 (AUTOMATIC X 1)
Reset automatyczny x 3 (AUTOMATIC X 3)
Reset automatyczny x 10 (AUTOMATIC X 10)
Reset przy za³¹czeniu zasilania
(RESET AT POWER UP)

[0]
[1]
[3]
[10]
[11]

Funkcja:
Parametr ten umo¿liwia zaprogramowanie, czy przetwornica czêstotliwoci po wy³¹czeniu ma byæ resetowana i
restartowana rêcznie czy automatycznie. Ponadto mo¿na ustawiæ iloæ prób restartu. Czas pomiêdzy kolejnymi
próbami ustawiany jest w parametrze 406 Czas automatycznego restartu.

MG.28.A5.49

« OFF

Funkcja:
Jeli przetwornica czêstotliwoci zarejestruje osi¹gniêcie
wartoci granicznej pr¹du (parametr 221 Ograniczenie
pr¹du, ILIM) przez ustawiony czas, po przekroczeniu tego
czasu wy³¹czy siê.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ, jak d³ugo przetwornica czêstotliwoci ma
mieæ mo¿liwoæ pracy przy wartoci granicznej pr¹du ILIM.
Jeli parametr 409 Opónienie wy³¹czenia - przekroczenie pr¹du ma wartoæ OFF ILIM nie dzia³a tj. wy³¹czenie
nie bêdzie mia³o miejsca.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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411 Czêstotliwoæ prze³¹czania

413 Funkcja przemodulowania

(SWITCH FREQ.)

(OVERMODULATION)

Wartoci:
3000  14000 Hz (VLT 2803  2875)

« 4500 Hz

3000  10000 Hz (VLT 2880  2882)

« 4500 Hz

Funkcja:
Ustawiona wartoæ okrela czêstotliwoæ prze³¹czania
inwertera. Zmiana czêstotliwoci mo¿e pomóc w zmniejszeniu ha³asu wytwarzanego przez silnik.
Uwaga!
Czêstotliwoæ wyjciowa przetwornicy czêstotliwoci nie mo¿e nigdy przekraczaæ 1/10 czêstotliwoci prze³¹czania
Opis opcji wyboru:
Podczas pracy silnika nale¿y tak dobraæ czêstotliwoæ
prze³¹czania w parametrze 411, aby ha³as wytwarzany
przez silnik by³ jak najmniejszy.
Uwaga!
Czêstotliwoæ prze³¹czania jest automatycznie
redukowana jako funkcja obci¹¿enia. Patrz
Zale¿na od temperatury czêstotliwoæ prze³¹czania w Warunkach specjalnych.
Jeli w parametrze 412 ustawiono Pod³¹czony filtr LC,
minimalna czêstotliwoæ prze³aczania wynosi 4,5 kHz.
412 Zmienna czêstotliwoæ prze³¹czania
(VAR CARRIER FREQ)
Wartoci:
« Bez filtra LC (WITHOUT LC-FILTER)
[2]
Pod³¹czony filtr LC (LC FILTER CONNECTED) [3]
Funkcja:
Jeli pomiêdzy przetwornic¹ czêstotliwoci i silnikiem
zamontowany jest filtr LC parametr ten musi byæ ustawiony jako Pod³¹czony filtr LC.

Wartoci:
Wy³¹czona (OFF)
« Za³¹czona (ON)

[0]
[1]

Funkcja:
Parametr ten pozwala na za³¹czenie funkcji przemodulowania dla napiêcia wyjciowego.
Opis opcji wyboru:
Wy³¹czona [0] oznacza, ¿e nie wystêpuje przemodulowanie napiêcia wyjciowego, co z kolei oznacza ¿e na
wale silnika nie wystêpuj¹ têtnienia momentu. Mo¿e byæ
to du¿¹ zalet¹, np. w przypadku szlifierek.
Za³¹czona [1] oznacza, ¿e mo¿na uzyskaæ napiêcie wiêksze od napiêcia zasilaj¹cego (do 5%).
Programowanie
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414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne, FBMIN
(MIN. FEEDBACK)
Wartoci:
-100,000.000 - par. 415 FBMAX

« 0.000

Funkcja:
Parametry 414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne, FBMIN i 415
Maksymalne sprzê¿enie zwrotne, FBMAX s³u¿¹ do skalowania wartoci wywietlanej tak, aby by³o mo¿liwe pokazywanie wielkoci sygna³u sprzê¿enia zwrotnego jako
chwilowej wielkoci proporcjonalnej do sygna³u wejciowego.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ wartoæ, jaka ma byæ wywietlana gdy wartoæ Minimalnego sprzê¿enia zwrotnego zostanie osi¹gniêta na wybranym wejciu sprzê¿enia (parametr 308/314 Wejcia analogowe).

415 Maksymalne sprzê¿enie zwrotne, FBMAX
(MAX. FEEDBACK)

Opis opcji wyboru:
Jeli pomiêdzy przetwornic¹ czêstotliwoci i silnikiem
zamontowany jest filtr LC parametr ten musi byæ ustawiony jako Pod³¹czony filtr LC [3], w przeciwnym razie
przetwornica czêstotliwoci nie mo¿e chroniæ filtra LC.
Uwaga!
Jeli ustawiony jest filtr LC czêstotliwoæ prze³aczania jest zmieniana na 4,5 kHz.

Wartoci:
FBMIN -100,000.000

« 1,500.000

Funkcja:
Patrz opis parametru 414 Minimalne sprzê¿enie zwrotne, FBMIN.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ wartoæ, jaka ma byæ wywietlana gdy wartoæ Maksymalnego sprzê¿enia zwrotnego
zostanie osi¹gniêta na wybranym wejciu sprzê¿enia (parametr 308/314 Wejcia analogowe).

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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stywana w Zamkniêtej pêtli jako jednostka dla Minimalnej/maksymalnej wartoci zadanej i Minimalnego/maksymalnego sprzê¿enia zwrotnego.

416 Jednostki procesu
(REF/FEEDB. UNIT)
Wartoci:
« Brak jednostek (NO UNIT)
% (%)
imp/min (PPM)
obr/min (RPM)
bar (BAR)
cykl/min (CYCLE/MI)
imp/s (PULSE/S)
jedn./s (UNITS/S)
jedn/min (UNITS/MI)
jedn/godz (UNITS/H)
°C (°C)
Pa (PA)
l/s (L/S)
m3/s (M3/S)
l/min (L/M)
m3/min (M3/MIN)
l/h (L/H)
m3/godz (M3/H)
kg/s (KG/S)
kg/min (KG/MIN)
kg/h (KG/H)
t/min (T/MIN)
t/h (T/H)
m (M)
Nm (NM)
m/s (M/S)
m/min (M/MIN)
°F (°F)
in wg (IN WG)
gal/s (GAL/S)
stopa3/s (FT3/S)
gal/min (GAL/MIN)
stopa3/min (FT3/MIN)
gal/h (GAL/H)
stopa3/godz (FT3/H)
funt/s (LB/S)
funt/min (LB/MIN)
funt/h (LB/H)
funt stopa (LB FT)
Ft/s (FT/S)
Ft/min (FT/MIN)

[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

Funkcja:
Nale¿y dokonaæ wyboru sporód podanych wy¿ej jednostek tê, która bêdzie pokazywana na wywietlaczu. Jednostka jest odczytywana jeli modu³ steruj¹cy LCP mo¿e
byæ pod³¹czony, oraz jeli w jednym z parametrów 009012 Odczyt na wywietlaczu ustawiono Wartoæ zadana
[jednostka] [2] lub Sprzê¿enie zwrotne [jednostka] [3], w
trybie Wywietlania. Jednostka ta jest równie¿ wykorzy-

Opis opcji wyboru:
Nale¿y wybraæ ¿¹dan¹ jednostkê dla sygna³u wartoci
zadanej/sprzê¿enia zwrotnego.

Uwaga!
Parametry 417-421 s¹ u¿ywane tylko wtedy,
gdy w parametrze 100 Konfiguracja wybrano
Regulacja prêdkoci, zamkniêta pêtla [1].
417 Wzmocnienie proporcjonalne
regulatora PID prêdkoci
(SPEED PROP GAIN)
Wartoci:
0.000 (OFF) - 1.000

Funkcja:
Wzmocnienie proporcjonalne wskazuje, ile razy b³¹d (ró¿nica miêdzy sygna³em sprzê¿enia zwrotnego i nastaw¹)
ma byæ wzmocniony.
Opis opcji wyboru:
Przy du¿ych wzmocnieniach uzyskiwana jest szybka regulacja, ale jeli wzmocnienie jest zbyt du¿e, proces mo¿e
staæ siê niestabilny w przypadku przeregulowania.

418 Czas ca³kowania regulatora PID prêdkoci
(SPEED INT. TIME)
Wartoci:
2.00 - 999.99 ms (1000 = OFF)

MG.28.A5.49

* 100 ms

Funkcja:
Czas ca³kowania okrela, jak d³ugo regulatorowi PID zajmuje skorygowanie b³êdu. Im wiêkszy b³¹d, tym szybciej
wzrasta wzmocnienie. Czas ca³kowania to czas jaki potrzebuje uk³ad ca³kuj¹cy na osi¹gniêcie takiej samej zmiany jak wzmocnienie proporcjonalne.
Opis opcji wyboru:
Szybka regulacja uzyskiwana jest przy krótkim czasie
ca³kowania. Jednak, jeli czas ten jest za krótki, mo¿e to
prowadziæ do niestabilnoci procesu. Jeli czas ca³kowania jest zbyt d³ugi mog¹ wystêpowaæ wiêksze odchylenia od po¿¹danej wartoci, poniewa¿ skorygowanie b³êdu zajmie regulatorowi zbyt d³ugi czas.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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419 Czas ró¿niczkow. regulatora PID prêdkoci
(SPEED DIFF. TIME)
Wartoci:
0.00 (OFF) - 200.00 ms

« 20.00 ms

Funkcja:
Uk³ad ró¿niczkuj¹cy nie reaguje na b³¹d sta³y. Reaguje
on tylko sytuacji, gdy b³¹d siê zmienia. Im szybciej b³¹d
siê zmienia, tym wiêksze bêdzie wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego. Wzmocnienie jest proporcjonalne do szybkoci zmian b³êdu.

Programowanie

Opis opcji wyboru:
Szybka regulacja uzyskiwana jest przy d³ugim czasie ró¿niczkowania. Jednak, jeli czas ten jest za d³ugi, mo¿e to
prowadziæ do niestabilnoci procesu. Jeli czas ró¿niczkowania jest ustawiony na 0 ms, funkcja D jest wy³¹czona.

420 Ograniczenie wzmocnienia D
regulatora PID prêdkoci
(SPEED D-GAIN LIMIT)
Wartoci:
5.0 - 50.0

« 5.0

Funkcja:
Mo¿liwe jest ustawienie ograniczenia dla wzmocnienia
realizowanego przez cz³on ró¿niczkuj¹cy. Poniewa¿
wzmocnienie D zwiêksza siê przy wysokich czêstotliwociach, ograniczenie go mo¿e byæ przydatne. Pozwala to
na uzyskanie rzeczywistego wzmocnienia D przy niskich
czêstotliwociach, oraz sta³ego wzmocnienia D przy wysokich czêstotliwociach.

Opis opcji wyboru:
Jeli zaprogramowano sta³¹ czasow¹ (t) 100 ms, czêstotliwoæ odciêcia dla filtra dolnoprzepustowego bêdzie
wynosiæ 1/0,1 = 10 RAD/s, co odpowiada (10/2 π) = 1,6
Hz. Oznacza to, ¿e regulacja bêdzie dokonywana tylko
na podstawie sygna³u sprzê¿enia, który zmienia siê z
czêstotliwoci¹ mniejsz¹ ni¿ 1,6 Hz. Jeli sygna³ sprzê¿enia bêdzie siê zmienia³ z szybkoci¹ wiêksz¹ ni¿ 1,6
Hz, zmiany te bêd¹ wyt³umione przez filtr dolnoprzepustowy.

423 Napiêcie U1

Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dane ograniczenie.

(U1 VOLTAGE)
Wartoci:
0.0 - 999.0 V

421 Sta³a czasowa filtru dolnoprzepustowego
regulatora PID prêdkoci
(SPEED FILT. TIME)
Wartoci:
20 - 500 ms

« 100 ms

Funkcja:
Oscylacje w sygnale sprzê¿enia zwrotnego s¹ t³umione
przez filtr dolnoprzepustowy tak, aby ograniczyæ ich wp³yw
na proces regulacji. Mo¿e to byæ zalet¹, np. jeli system
jest mocno zak³ócany. Patrz rysunek.

« parametr 103

Funkcja:
Parametry 423-428 s¹ u¿ywane je¿eli w parametrze 101
Charakterystyka momentu wybrano Specjalna charakterystyka silnika [8]. Mo¿liwe jest okrelenie charakterystyki U/f na bazie czterech okrelonych napiêæ przy trzech
czêstotliwociach. Napiêcie przy 0 Hz jest ustawiane w
parametrze 133 Napiêcie startowe.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dane napiêcie (U1) przy pierwszej czêstotliwoci wyjciowej (F1), okrelonej w parametrze 424 Czêstotliwoæ F1.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ (F2) dla
drugiego napiêcia wyjciowego (U2) okrelonego w parametrze 425 Napiêcie U2.

427 Napiêcie U3
(U3 VOLTAGE)
Wartoci:
0.0 - 999.0 V

« parametr 103

Funkcja:
Patrz opis parametru 423 Napiêcie U1.
424 Czêstotliwoæ F1
(F1 FREQUENCY)
Wartoci:
0.0 - parametr 426 Czêstotliwoæ F2
« parametr 104 Czêstotliwoæ silnika
Funkcja:
Patrz opis parametru 423 Napiêcie U1.

Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dane napiêcie (U2) przy trzeciej czêstotliwoci wyjciowej (F3), okrelonej w parametrze 428 Czêstotliwoæ F3.

428 Czêstotliwoæ F3
(F3 FREQUENCY)

Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ (F1) dla
pierwszego napiêcia wyjciowego (U1) okrelonego w
parametrze 423 Napiêcie U1.

Wartoci:
Parametr 426 Czêstotliwoæ F2 - 1000 Hz
« parametr 104 Czêstotliwoæ silnika
Funkcja:
Patrz opis parametru 423 Napiêcie U1.

425 Napiêcie U 2
(U2 VOLTAGE)
Wartoci:
0.0 - 999.0 V

« parametr 103

Funkcja:
Patrz opis parametru 423 Napiêcie U1.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dane napiêcie (U2) przy drugiej czêstotliwoci wyjciowej (F2), okrelonej w parametrze 426 Czêstotliwoæ F2.

Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ (F3) dla
trzeciego napiêcia wyjciowego (U3) okrelonego w parametrze 427 Napiêcie U3.

Uwaga!
Parametry 437-444 s¹ u¿ywane tylko wtedy,
gdy w parametrze 100 Konfiguracja wybrano
Regulacja procesu, zamkniêta pêtla [3].
437 Normalne/odwrócone sterowanie
regulatora PID procesu
(PROC NO/INV CTRL)

426 Czêstotliwoæ F2
(F2 FREQUENCY)
Wartoci:
Par. 424 Czêstotliwoæ F1 - par. 428 Czêstotliwoæ F3
« parametr 104 Czêstotliwoæ silnika
Funkcja:
Patrz opis parametru 423 Napiêcie U1.

Wartoci:
« Normalne (NORMAL)
Odwrócone (INVERSE)

Funkcja:
Mo¿liwe jest okrelenie, czy regulator procesu powinien
zmniejszaæ, czy zwiêkszaæ czêstotliwoæ wyjciow¹ jeli
istnieje odchy³ka pomiêdzy wartoci¹ zadan¹/nastaw¹
i chwilowym stanem procesu.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Opis opcji wyboru:
Jeli przetwornica czêstotliwoci ma zmniejszaæ czêstotliwoæ wyjciow¹ przy wzrocie sygna³u sprzê¿enia zwrotnego, nale¿y wybraæ Normalne [0].
Jeli przetwornica czêstotliwoci ma zwiêkszaæ czêstotliwoæ wyjciow¹ przy wzrocie sygna³u sprzê¿enia zwrotnego, nale¿y wybraæ Odwrócone [1].

438 Funkcja anti windup regulatora PID procesu
(PROC ANTI WINDUP)
Wartoci:
Wy³¹czona (DISABLE)
« W³¹czona (ENABLE)

[0]
[1]

Funkcja:
Mo¿liwe jest okrelenie, czy regulator procesu powinien
kontynuowaæ regulacjê nawet, jeli nie jest mo¿liwe zwiêkszanie/zmniejszanie czêstotliwoci wyjciowej.
Opis opcji wyboru:
Nastawa fabryczna Za³¹czona [1] oznacza, ¿e po osi¹gniêciu wartoci granicznej pr¹du, napiêcia lub czêstotliwoci uk³ad ca³kuj¹cy zostanie ustawiony ze wzmocnieniem odpowiadaj¹cym chwilowej czêstotliwoci. Regulator procesu nie zacznie dzia³aæ ponownie, dopóki b³¹d
nie osi¹gnie zera albo nie zmieni siê jego znak.
Jeli regulator ma kontynuowaæ ca³kowanie nawet, jeli
nie bêdzie w stanie skompensowaæ b³êdu poprzez takie
dzia³anie, nale¿y wybraæ Wy³¹czone [0].
Uwaga!
Jeli wybrano opcjê Wy³¹czona [0], to jeli b³¹d
zmieni znak wówczas integrator musi najpierw
sca³kowaæ w dó³ z poziomu osi¹gniêtego na
bazie poprzedniego b³êdu, zanim wyst¹pi jakakolwiek
zmiana czêstotliwoci wyjciowej.

439 Czêstotliwoæ startowa
regulatora PID procesu
(PROC START VALUE)
Wartoci:
fMIN-fMAX (parametr 201 i 202)
« parametr 201 Wartoæ minimalna czêstotliwoci wyjciowej, fMIN
Funkcja:
Po otrzymaniu sygna³u startu przetwornica czêstotliwoci bêdzie reagowaæ zgodnie z procedur¹ Otwarta pêtla i
nie zmieni siê na Zamkniêta pêtla a¿ do osi¹gniêcia zaprogramowanej czêstotliwoci startowej. Umo¿liwia to
ustawienie czêstotliwoci odpowiadaj¹cej prêdkoci przy

której proces normalnie dzia³a, co pozwala na szybsze
osi¹gniêcie wymaganych warunków procesu.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoæ startow¹.
Uwaga!
Jeli przed osi¹gniêciem wymaganej czêstotliwoci startowej przetwornica czêstotliwoci pracuje w warunkach ograniczenia pr¹du, regulator procesu nie zostanie za³¹czony. Jeli mimo
wszystko regulator ma byæ za³¹czony, czêstotliwoæ startowa musi byæ obni¿ona do wartoci wymaganej czêstotliwoci wyjciowej. Mo¿e to byæ dokonane podczas pracy.

440 Wzmocnienie proporcjonalne
regulatora PID procesu
(PROC. PROP. GAIN)
Wartoci:
0.00 - 10.00

« 0.01

Funkcja:
Wzmocnienie proporcjonalne wskazuje, ile razy b³¹d (ró¿nica miêdzy sygna³em sprzê¿enia zwrotnego i nastaw¹)
ma byæ wzmocniony.
Opis opcji wyboru:
Przy du¿ych wzmocnieniach uzyskiwana jest szybka regulacja, ale jeli wzmocnienie jest zbyt du¿e, proces mo¿e
staæ siê niestabilny.

441 Czas ca³kowania regulatora PID procesu
(PROC. INTEGR. T.)
Wartoci:
0.01 - 9999.99 (OFF)

« OFF

Funkcja:
Uk³ad ca³kuj¹cy zapewnia zwiêkszanie wzmocnienia w
sytuacji wyst¹pienia sta³ego b³êdu pomiêdzy wartoci¹
zadan¹/nastaw¹ i sygna³em sprzê¿enia zwrotnego. Im
wiêkszy b³¹d, tym szybciej wzrasta zmiana czêstotliwoci powodowana przez uk³ad ca³kuj¹cy. Czas ca³kowania to czas potrzebny integratorowi do osi¹gniêcia takiego samego wzmocnienia, jak wzmocnienie proporcjonalne.
Opis opcji wyboru:
Szybka regulacja uzyskiwana jest przy krótkim czasie
ca³kowania. Jednak, jeli czas ten jest za krótki, mo¿e to
prowadziæ do niestabilnoci procesu. Jeli czas ca³ko-

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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wania jest zbyt d³ugi mog¹ wystêpowaæ wiêksze odchylenia od po¿¹danej wartoci, poniewa¿ skorygowanie b³êdu zajmie regulatorowi d³ugi czas.

442 Czas ró¿niczkowania regulatora PID procesu
(PROC. DIFF. TIME)
Wartoci:
0.00 (OFF) - 10.00 s

« 0.00 s

Funkcja:
Uk³ad ró¿niczkuj¹cy nie reaguje na b³¹d sta³y. Reaguje
on tylko w sytuacji, gdy b³¹d siê zmienia. Im szybciej b³¹d
siê zmienia, tym wiêksze bêdzie wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego. Wzmocnienie jest proporcjonalne do szybkoci zmian b³êdu.
Opis opcji wyboru:
Szybka regulacja uzyskiwana jest przy d³ugim czasie ró¿niczkowania. Jednak, jeli czas ten jest za d³ugi, mo¿e to
prowadziæ do niestabilnoci procesu.

443 Ograniczenie wzmocnienia D
regulatora PID procesu
(PROC DIFF. GAIN)
Wartoci:
5.0 - 50.0

« 5.0

Funkcja:
Mo¿liwe jest ustawienie ograniczenia dla wzmocnienia
realizowanego przez cz³on ró¿niczkuj¹cy. Wzmocnienie
cz³onu ró¿niczkuj¹cego wzrasta przy szybkich zmianach,
dlatego mo¿e byæ korzystne ograniczenie tego wzmocnienia, osi¹gaj¹c tym samym rzeczywiste wzmocnienia
przy powolnych zmianach oraz sta³e wzmocnienie przy
wystêpowaniu szybkich zmian b³êdu.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y ustawiæ ¿¹dane ograniczenie wzmocnienia cz³onu ró¿niczkuj¹cego.

444 Sta³a czasowa filtru dolnoprzepustowego
regulatora PID procesu
(PROC FILTER TIME)
Wartoci:
0.02 - 10.00

« 0.02

Funkcja:
Oscylacje w sygnale sprzê¿enia zwrotnego s¹ t³umione
przez filtr dolnoprzepustowy tak, aby ograniczyæ ich wp³yw

na proces regulacji. Mo¿e to byæ zalet¹, np. jeli system
jest mocno zak³ócany.
Opis opcji wyboru:
Nale¿y zaprogramowaæ ¿¹dan¹ sta³¹ czasow¹. Jeli zaprogramowano sta³¹ czasow¹ (t) np. 100 ms, czêstotliwoæ odciêcia dla filtra dolnoprzepustowego bêdzie wynosiæ 1/0,1 = 10 RAD/s, co odpowiada (10/2xπ) = 1,6 Hz.
Oznacza to, ¿e regulacja bêdzie dokonywana tylko na
podstawie sygna³u sprzê¿enia, który zmienia siê z czêstotliwoci¹ mniejsz¹ ni¿ 1,6 Hz. Jeli sygna³ sprzê¿enia
bêdzie siê zmienia³ z szybkoci¹ wiêksz¹ ni¿ 1,6 Hz,
zmiany te bêd¹ wyt³umione przez filtr dolnoprzepustowy.

445 Start w locie
(FLYING START)
Wartoci:
« Wy³¹czone (DISABLE)
[0]
OK - ten sam kierunek (OK-SAME DIRECTION) [1]
OK - oba kierunki (OK-BOTH DIRECTION)
[2]
Hamowanie sta³opr¹dowe i start
(DC-BRAKE BEF. START)
[3]
Funkcja:
Funkcja ta umo¿liwia 'z³apanie' obracaj¹cego siê wa³u
silnika, który np. w wyniku zaniku zasilania obraca siê
swobodnie. Funkcja ta jest aktywowana za ka¿dym razem, gdy wydane jest polecenie start. Aby przetwornica
czêstotliwoci mog³a 'z³apaæ' obracaj¹cy siê wa³ silnika,
prêdkoæ silnika musi byæ mniejsza ni¿ czêstotliwoæ
odpowiadaj¹ca czêstotliwoci w parametrze 202 Wartoæ
maksymalna czêstotliwoci wyjciowej, fMAX.
Opis opcji wyboru:
Jeli funkcja ta nie jest wymagana, nale¿y ustawiæ Wy³¹czone [0].
Nale¿y ustawiæ OK - ten sam kierunek [1] jeli wa³ silnika
mo¿e obracaæ siê tylko w tym samym kierunku po w³¹czeniu. OK - ten sam kierunek [1] nale¿y wybraæ jeli w
parametrze 200 Zakres czêstotliwoci wyjciowej ustawiono Tylko w prawo.
Nale¿y ustawiæ OK - oba kierunki [2] jeli silnik mo¿e obracaæ siê w obu kierunkach po w³¹czeniu.
Nale¿y ustawiæ Hamowanie sta³opr¹dowe i start [3] jeli
przetwornica czêstotliwoci ma mo¿liwoæ najpierw wyhamowania silnika za pomoc¹ hamulca sta³opr¹dowego,
a nastêpnie wystartowania. Zak³ada siê, ¿e parametry
126-127/132 Hamowanie sta³opr¹dowe s¹ dostêpne. W
przypadku wiêkszych efektów "wiatraka" (obracaj¹cy siê
silnik) przetwornica czêstotliwoci nie mo¿e 'z³apaæ' obracaj¹cego siê silnika bez ustawienia opcji Hamowanie
sta³opr¹dowe i start.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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Ograniczenia:
 Zbyt ma³a bezw³adnoæ prowadzi do przyspieszenia
obci¹¿enia, co mo¿e byæ grone lub uniemo¿liwi prawid³owe z³apanie obracaj¹cego siê silnika. W zamian
nale¿y u¿yæ hamulca sta³opr¹dowego
 Jeli obci¹¿enie jest napêdzane np. przez efekt "wiatraka" (obracaj¹cy siê silnik) urz¹dzenie mo¿e siê wy³¹czyæ z powodu zbyt wysokiego napiêcia
 Lotny start nie dzia³a poni¿ej 250 obr/min.

451 Czynnik FF
(FEEDFORWARD FACT)

456 Redukcja napiêcia UDC dla hamowania
(BRAKE VOL REDUCE)
Wartoci:
0 - 25 V dla urz¹dzeñ 200 V

«0

0 - 50 V dla urz¹dzeñ 400 V

«0

Funkcja:
W tym parametrze u¿ytkownik ustawia wartoæ, o któr¹
jest zredukowany poziom napiêcia w obwodzie DC
niezbêdny do za³¹czenia rezystora hamulca. Jest
aktywne, jeli w parametrze 400 wybierzemy Rezystor
hamulca [1]

« 100%

Funkcja:
Parametr ten jest tylko aktywny, jeli w parametrze 100
Konfiguracja wybierzemy Regulacja prêdkoci,
zamkniêta pêtla. Czynnik FF wysy³a du¿¹ lub ma³¹ czêæ
sygna³u wartoci zadanej omijaj¹c regulator PID tak, ¿e
regulator PID ma wp³yw tylko na czêæ sygna³u
steruj¹cego. Jakakolwiek zmiana nastawy tym samym
bezporednio wp³ywa na prêdkoæ silnika. Czynnik FF
zapewnia du¿¹ dynamikê przy zmianach wartoci
zadanej i mniejsze "ko³ysanie".

Wiêksza wartoæ redukcji, szybsza reakcja na
przeci¹¿enia generatorowe. Powinna byæ u¿ywana, jeli
s¹ problemy z przekraczaniem napiêcia w obwodzie
porednim.
Uwaga!
Parametry grup 500 Komunikacja szeregowa i
600 Funkcje serwisowe nie s¹ opisane w niniejszej dokumentacji. Prosimy skontaktowaæ
siê z Danfossem i poprosiæ o Zalecenia Projektowe dla VLT 2800.

Opis opcji wyboru:
Mo¿na wybraæ ¿¹dan¹ wartoæ procentow¹ w zakresie
fMIN-fMAX. Wartoæ powy¿ej 100% nale¿y wybraæ jeli zmiany nastawy s¹ tylko nieznaczne.
452 Zakres regulatora
(PID CONTR. RANGE)
Wartoci:
0 - 200%

« 10%

Funkcja:
Parametr ten jest tylko aktywny, jeli w parametrze 100
Konfiguracja wybierzemy Regulacja prêdkoci,
zamkniêta pêtla. Zakres regulatora (szerokoæ pasma)
ogranicza wyjcie z regulatora PID jako procent
czêstotliwoci silnika fM,N
Opis opcji wyboru:
Mo¿na ustawiæ jako procentow¹ wartoæ czêstotliwoci
silnika fM,N. Jeli zakres regulatora jest zmniejszony zmiany
prêdkoci bêd¹ mniejsze podczas pocz¹tkowego
strojenia.

« = nastawa fabryczna, ( ) = tekst na wywietlaczu, [ ] = wartoæ u¿ywana w komunikacji poprzez port szeregowy
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n Wymiary mechaniczne
Poni¿szy rysunek pokazuje wymiary mechaniczne VLT
2803-2815 200-240V i VLT 2805-2815 380-480V. Wszystkie wymiary podane s¹ w mm.

Poni¿szy rysunek pokazuje wymiary mechaniczne VLT
2840 200-240V i VLT 2855-2875 380-480V. Wszystkie
wymiary podane s¹ w mm.

Poni¿szy rysunek pokazuje wymiary mechaniczne VLT
2822 200-240V i VLT 2822-2840 380-480V. Wszystkie
wymiary podane s¹ w mm.

Poni¿szy rysunek pokazuje wymiary mechaniczne VLT
2880-82 380-480V. Wszystkie wymiary podane s¹ w mm.
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n Pokrywa zacisków

Instalacja

Poni¿szy rysunek pokazuje wymiary mechaniczne pokrywy zacisków NEMA 1.
Wymiar 'a' zale¿y od typu urz¹dzenia.
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n Instalacja mechaniczna

n Odstêpy przy monta¿u mechanicznym

Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ dotycz¹cych
monta¿u. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia sprzêtu lub stanowiæ zagro¿enie, szczególnie w
przypadku instalowania du¿ych urz¹dzeñ.

Wszystkie urz¹dzenia wymagaj¹ minimum 100 mm odstêpu od innych elementów nad i pod obudow¹.

Przetwornica czêstotliwoci jest ch³odzona za pomoc¹
obiegu powietrza. W celu umo¿liwienia swobodnego obiegu powietrza nad i pod przetwornic¹ musz¹ byæ pozostawione wolne przestrzenie minimum 100 mm. Dla unikniêcia przegrzania temperatura otoczenia nie mo¿e przekraczaæ max. temperatury otoczenia okrelonej dla danego typu przetwornicy, nie mo¿e byæ równie¿ przekroczona rednia temperatura 24-godzinna. Temperatury
maksymalne i rednie 24-godzinne mo¿na odczytaæ z
tabel Ogólne Dane Techniczne. Jeli temperatura otoczenia le¿y w zakresie 45-55°C, mo¿na oczekiwaæ obni¿enia parametrów znamionowych przetwornicy. Patrz rozdzia³ dotycz¹cy obni¿enia wartoci znamionowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jeli nie zostan¹ obni¿one parametry
znamionowe ¿ywotnoæ przetwornicy ulegnie skróceniu.

n Integracja

n Monta¿ obok siebie

Wszystkie urz¹dzenia z obudow¹ IP 20 musz¹ byæ zabudowane w szafach sterowniczych. Obudowa IP 20 nie
jest odpowiednia do monta¿u oddzielnego. W niektórych
krajach, np. w USA, urz¹dzenia z obudow¹ NEMA 1 s¹
dopuszczone do monta¿u oddzielnego.

Wszystkie urz¹dzenia VLT 2800 s¹ przystosowane do
monta¿u obok siebie bez ¿adnych odstêpów miêdzy obudowami, gdy¿ nie wymagaj¹ ch³odzenia po bokach.
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n Ostrze¿enie przed wysokim napiêciem

n Dodatkowa ochrona

Gdy przetwornica czêstotliwoci jest pod³¹czona do napiêcia zasilaj¹cego, wystêpuj¹ w niej niebezpieczne napiêcia. Nieprawid³owa instalacja silnika lub przetwornicy czêstotliwoci VLT mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia sprzêtu lub powa¿nych obra¿eñ. W zwi¹zku z tym
nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zaleceñ niniejszej instrukcji, jak równie¿ lokalnych przepisów bezpieczeñstwa.
Dotykanie elementów elektrycznych mo¿e byæ niebezpieczne, nawet po wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego:
nale¿y odczekaæ przynajmniej 4 minuty.

Przy za³o¿eniu spe³niania lokalnych przepisów jako ochrona dodatkowa mog¹ byæ stosowane wy³¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe, wielopunktowe uziemienie ochronne lub
uziemienie.
W przypadku uszkodzenia uziemienia, sk³adowa sta³a
pr¹du mo¿e przekszta³ciæ siê w pr¹d ró¿nicowy.
Nigdy nie nale¿y stosowaæ wy³¹czników ró¿nicowo-pr¹dowych typu A, poniewa¿ takie przekaniki nie s¹ odpowiednie dla sta³ych pr¹dów ró¿nicowych. W przypadku
stosowania wy³¹czników ró¿nicowo-pr¹dowych, nale¿y
zwróciæ uwagê na wymogi lokalnych przepisów.
Jeli stosowane s¹ wy³¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe, musz¹ one byæ:

Podczas instalacji przetwornicy czêstotliwoci nale¿y
przestrzegaæ podanych poni¿ej podstawowych wytycznych

•

•
•

n Uziemienie

•

•

Uziemienie bezpieczeñstwa: Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e przetwornica czêstotliwoci ma du¿y pr¹d up³ywu i
musi byæ odpowiednio uziemiona ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Nale¿y stosowaæ lokalne przepisy bezpieczeñstwa.
Uziemienie wysokoczêstotliwociowe: Przewody uziemiaj¹ce powinny byæ mo¿liwie najkrótsze.

odpowiednie dla ochrony urz¹dzeñ ze sk³adow¹ sta³¹ pr¹du (DC) w pr¹dzie ró¿nicowym (3-fazowy prostownik mostkowy),
odpowiednie dla krótkich impulsowych wy³adowañ
przy za³¹czaniu zasilania,
odpowiednie dla du¿ych pr¹dów up³ywu.

n Test wysokonapiêciowy
Test wysokonapiêciowy mo¿e byæ przeprowadzony poprzez zwarcie zacisków U, V, W, L1, L2, L3 i doprowadzenie napiêcia sta³ego max 2160 V przez jedn¹ sekundê
pomiêdzy punkt zwarcia a zacisk 95.

Instalacja

Uwaga!
Na u¿ytkowniku lub uprawnionym elektryku
spoczywa odpowiedzialnoæ za zapewnienie
w³aciwego uziemienia i ochrony zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi krajowymi i lokalnymi przepisami.

Nale¿y po³¹czyæ ró¿ne masy za pomoc¹ przewodnika o
mo¿liwie najmniejszej impedancji. Najmniejsza impedancja jest uzyskiwana poprzez zachowanie jak najmniejszej
d³ugoci przewodnika oraz przez zastosowanie mo¿liwie
najwiêkszej powierzchni przekroju. P³aski przewodnik, na
przyk³ad, ma mniejsz¹ impedancjê HF (wysokoczêstotliwociow¹) ni¿ przewodnik okr¹g³y, przy tym samym przekroju przewodnika CVESS. Jeli w obudowie jest zainstalowane wiêcej ni¿ jedno urz¹dzenie tylna cianka obudowy, która musi byæ metalowa, powinna byæ u¿yta jako
wspólna masa. Metalowe obudowy ró¿nych urz¹dzeñ s¹
montowane na tylnej ciance wspólnej obudowy w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwie najmniejsz¹ impedancjê HF.
Dziêki temu unika siê powstawania ró¿nych napiêæ HF
na poszczególnych urz¹dzeniach oraz powstawania pr¹dów zak³ócaj¹cych w kablach ³¹cz¹cych urz¹dzenia. Dziêki temu zmniejszona bêdzie emisja zak³óceñ.
Aby uzyskaæ nisk¹ impedancjê HF do mocowania urz¹dzeñ na tylnej cianie obudowy nale¿y stosowaæ ruby
mocuj¹ce. Nale¿y usun¹æ lakier oraz inne substancje izoluj¹ce z punktów mocowania.
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n Instalacja elektryczna
zgodna z wymogami EMC



Ogólne zalecenia, których nale¿y przestrzegaæ w celu
zapewnienia zgodnoci z wymaganiami EMC.
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U¿ywaæ tylko ekranowanych/zbrojonych kabli silnika
i sterowania.
Ekran nale¿y uziemiaæ na obu koñcach.
Unikaæ instalacji ekranu za pomoc¹ skrêconych jego
odcinków (pigtails) , gdy¿ likwiduje to efekt ekranowania przy wysokich czêstotliwociach. Nale¿y zamiast tego u¿ywaæ obejm kablowych.

MG.28.A5.49

Bardzo wa¿ne jest zapewnienie dobrego kontaktu
elektrycznego przy mocowaniu rubami pomiêdzy
uziemion¹ p³yt¹ instalacyjn¹ a metalow¹ obudow¹
przetwornicy czêstotliwoci.
U¿ywaæ kr¹¿ków zêbatych i galwanicznie przewodz¹cych podk³adek instalacyjnych.
Nie u¿ywaæ nieekranowanych/niezbrojonych kabli w
szafach instalacyjnych.

Poni¿sza ilustracja przedstawia instalacjê elektryczn¹
zgodn¹ z wymogami EMC; przetwornica czêstotliwoci
zosta³a zainstalowana w szafie instalacyjnej i pod³¹czona do sterownika PLC.
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n Instalacja elektryczna

VLT 2822 200-240 V, 2822-2840 380-480 V

Instalacja

VLT 2803-2815 200-240 V, 2805-2815 380-480 V
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VLT 2840 200-240 V, 2855-2875 380-480 V

VLT 2880-82 380-480 V

Proszê zauwa¿yæ, ¿e urz¹dzenia bêd¹ dostarczane
z dwiema dolnymi p³ytkami; jedna dla d³awików, druga
dla przewodów
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n Zacisk bezpieczeñstwa

n Pod³¹czenie silnika
Silnik musi byæ pod³¹czony do zacisków 96, 97 i 98. Uziemienie do zacisku 99.
Nr
Nr

Jeli ma byæ zachowana izolacja galwaniczna
(PELV) pomiêdzy zaciskami steruj¹cymi a zaciskami wysokonapiêciowymi, w przetwornicach
VLT 2803-2815, 200-240 V i VLT 2805-2815, 380480 V nale¿y zastosowaæ dodatkowy zacisk bezpieczeñstwa.

n Pod³¹czenie zasilania
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przy zasilaniu 1 x 220 - 240 V kabel
neutralny musi byæ pod³¹czony do zacisku N (L2) a kabel
fazowy musi byæ pod³¹czony do zacisku L1 (L1).

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

N (L2)L1(L1) (L3)
N L1
95
N(L2) L1(L1) (L3)
L2 L1 L3
95

Napiêcie zasilania 1 x 220 - 240 V
Uziemienie

Patrz Dane techniczne dla odpowiedniego doboru przekrojów kabli.
Do przetwornic mo¿na pod³¹czaæ wszelkie typy 3-fazowych standardowych silników asynchronicznych. Zazwyczaj ma³e silniki s¹ pod³¹czane w uk³adzie gwiazdy (220/
400V, ∆/Y). Du¿e silniki s¹ pod³¹czane w uk³adzie trójk¹ta (400/690V, ∆/Y). Prawid³owy sposób pod³¹czenia oraz
napiêcia mog¹ byæ odczytane z tabliczki znamionowej
silnika.
UWAGA!
W silnikach bez wzmocnionej izolacji uzwojeñ
fazowych na wyjciu przetwornicy nale¿y zainstalowaæ filtr LC. Patrz Zalecenia Projektowe
lub skontaktuj siê z Danfossem.

Napiêcie zasilania 3 x 220 - 240 V
Uziemienie

91 92 93
Napiêcie zasilania 3 x 380 - 480 V
L1 L2 L3
95
Uziemienie
UWAGA!
Nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie zasilania sieci
odpowiada napiêciu zasilania przetwornicy czêstotliwoci, któr¹ mo¿na odczytaæ z tabliczki
znamionowej.

Instalacja

Nr

96 97 98 Napiêcie silnika 0-100% napiêcia
U V W zasilania
99
Uziemienie

n Kierunek obrotów silnika

Urz¹dzenia o zasilaniu 400 V z filtrem RFI nie
mog¹ byæ pod³¹czane do zasilania jeli napiêcie
pomiêdzy faz¹ i ziemi¹ przekracza 300 V. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w sieciach IT oraz w sieciach
w uk³adzie trójk¹ta napiêcie zasilaj¹ce mo¿e
przekraczaæ 300 V pomiêdzy faz¹ a ziemi¹.

Patrz Dane techniczne dla prawid³owego doboru przekrojów kabli.

n Bezpieczniki
Na zasilaniu wszystkich typów przetwornic czêstotliwoci musz¹ byæ zainstalowane zewnêtrzne bezpieczniki.
Dla instalacji spe³niaj¹cych wymogi UL/cUL o napiêciu
zasilania 200-240V nale¿y u¿ywaæ bezpieczników typu
Bussmann KTN-R (200-240V) lub podobnych. Dla instalacji spe³niaj¹cych wymogi UL/cUL o napiêciu
zasilania 380-480V nale¿y u¿ywaæ bezpieczników typu
Bussmann KTS-R (380-480V) lub podobnych.
Patrz Dane techniczne dla odpowiedniego doboru bezpieczników.
MG.28.A5.49

Fabrycznie nastawiany jest kierunek zgodny z ruchem
wskazówek zegara, przy nastêpuj¹cym pod³¹czeniu wyjcia przetwornicy:
Zacisk 96 pod³¹czony do fazy U
Zacisk 97 pod³¹czony do fazy V
Zacisk 98 pod³¹czony do fazy W
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Kierunek obrotów mo¿e byæ zmieniony poprzez zamianê dwóch faz na zaciskach silnika.

Uwaga!
Jeli stosowany jest kabel nieekranowany/niezbrojony, nie s¹ spe³niane wszystkie wymogi
EMC. Patrz Wyniki testów EMC w Zaleceniach
projektowych.

n Równoleg³e ³¹czenie silników

Przetwornice mog¹ sterowaæ kilkoma silnikami pod³¹czonymi równolegle. Jeli silniki te maj¹ pracowaæ z ró¿nymi
prêdkociami obrotowymi, musz¹ mieæ ró¿ne znamionowe prêdkoci obrotowe. Prêdkoci obrotowe s¹ zmieniane równoczenie, co oznacza ¿e zale¿noæ miêdzy wartociami znamionowych prêdkoci obrotowych jest utrzymywana w ca³ym zakresie. Ca³kowity pobór pr¹du przez
wszystkie silniki nie mo¿e przekroczyæ znamionowego
pr¹du wyjciowego IINV przetwornicy.
Problemy mog¹ siê pojawiæ przy starcie i przy ma³ych
prêdkociach obrotowych, jeli wielkoci silników znacznie siê ró¿ni¹. Jest to spowodowane faktem, ¿e stosunkowo du¿a rezystancja ma³ych silników wymaga wiêkszego napiêcia przy starcie i ma³ych prêdkociach obrotowych.
W systemach z równolegle po³¹czonymi silnikami elektroniczny wy³¹cznik termiczny (ETR) przetwornicy czêstotliwoci nie mo¿e byæ u¿yty jako zabezpieczenie pojedynczego silnika. Tym samym wymagana jest dodatkowa ochrona silników, np. za pomoc¹ termistorów w ka¿dym silniku (lub indywidualnych wy³¹czników termicznych).
UWAGA!
Parametr 107 Automatyczne Dopasowanie Silnika, AMT nie mo¿e byæ u¿ywany jeli silniki
s¹ po³¹czone równolegle. Jeli silniki s¹ po³¹czone równolegle parametr 101 Charakterystyka momentu musi byæ ustawiony jako Specjalna charakterystyka
silnika [8].

n Kable silnika
Patrz Dane techniczne dla odpowiedniego doboru przekrojów kabli silnika. Nale¿y zawsze stosowaæ siê do lo-
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kalnych przepisów dotycz¹cych przekrojów kabli.

Jeli maj¹ byæ spe³nione wymogi EMC dotycz¹ce emisji,
kabel silnikowy musi byæ ekranowany/zbrojony, chyba ¿e
jest to inaczej okrelone dla filtra RFI. Ze wzglêdu na maksymaln¹ redukcjê zak³óceñ i pr¹dów up³ywu zaleca siê
stosowanie jak najkrótszych kabli zasilaj¹cych silnik.
Ekran kabla silnikowego musi byæ do³¹czony do metalowej obudowy przetwornicy czêstotliwoci i obudowy silnika. Po³¹czenia ekranu powinny mieæ mo¿liwie najwiêksz¹ powierzchniê (nale¿y stosowaæ obejmy kablowe). Jest
to mo¿liwe dziêki ró¿nym elementom instalacyjnym w
ró¿nych przetwornicach czêstotliwoci. Nale¿y unikaæ po³¹czeñ za pomoc¹ skrêconych koñcówek ekranu (pigtails) ze wzglêdu na pogorszenie efektu ekranowania przy
wy¿szych czêstotliwociach. Jeli konieczne jest przerwanie ekranu dla zamontowania izolatora lub stycznika
silnika, nale¿y zapewniæ ci¹g³oæ ekranu przy mo¿liwie
najmniejszej impedancji dla wysokich czêstotliwoci.

n Zabezpieczenie termiczne silnika
Jeli parametr 128 Zabezpieczenie termiczne silnika jest
ustawiony na ETR Trip i parametr 105 Pr¹d silnika, IM,N
zosta³ ustawiony na wartoæ znamionowego pr¹du silnika (patrz tabliczka znamionowa silnika), wówczas elektroniczny przekanik termiczny w przetwornicach posiadaj¹cych zatwierdzenie UL posiada równie¿ zatwierdzenie UL dla ochrony pojedynczego silnika.

n Pod³¹czenie hamulca
Nr

81
R-

82
R+

Zaciski rezystora hamulcowego

Kabel przy³¹czeniowy rezystora hamulcowego musi byæ
ekranowany/zbrojony. Nale¿y pod³aczyæ ekran do metalowej obudowy przetwornicy czêstotliwoci i do metalowej obudowy rezystora hamulcowego za pomoc¹ zacisków kablowych. Przekrój kabla hamulca nale¿y dobraæ
odpowiednio do momentu hamuj¹cego.
Patrz Zalecenia projektowe dla odpowiedniego doboru
rezystora hamulcowego.
Uwaga!
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na zaciskach wystêpuj¹ napiêcia sta³e do 850 V.
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n Pod³¹czenie uziemienia
Poniewa¿ pr¹d up³ywu do ziemi mo¿e byæ wiêkszy ni¿
3,5 mA przetwornica czêstotliwoci musi byæ odpowiednio uziemiona zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami. Dla zapewnienia dobrego po³¹czenia mechanicznego kabla uziemiaj¹cego do zacisku 95, jego przekrój
musi wynosiæ minimum 10 mm2. Dla dalszego zwiêkszenia bezpieczeñstwa mo¿na zainstalowaæ Wy³¹cznik
ró¿nicowo-pr¹dowy - (RCD Residual Current Device).
Zapewnia to wy³¹czenie przetwornicy w sytuacji, gdy pr¹d
up³ywu jest zbyt du¿y. Patrz równie¿ instrukcja RCD
MN.90.GX.02.

Uwaga!
Dotyczy to tylko urz¹dzeñ podnosz¹cych/
opuszczaj¹cych bez przeciwwagi.

n Podzia³ obci¹¿enia
Podzia³ obci¹¿enia umo¿liwia po³¹czenie obwodów porednich kilku przetwornic czêstotliwoci. Wymaga to
uzupe³nienia instalacji o dodatkowe bezpieczniki i cewki
AC (patrz rysunek poni¿ej). Dla podzia³u obci¹¿enia
parametr 400 Funkcja hamulca musi byæ ustawiony na
Load sharing [5]. Dla uzyskania dalszych informacji nale¿y
skontaktowaæ siê z Danfossem lub zapoznaæ siê z
instrukcj¹: MI.50.N1.02.
Nr

88
-

89
+

Podzia³ obci¹¿enia

Instalacja

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pomiêdzy
zaciskami 88 i 89 mog¹ wyst¹piæ napiêcia
sta³e do 850 V.

n Sterowanie hamulcem mechanicznym
W urz¹dzeniach podnosz¹cych/opuszczaj¹cych musi byæ
mo¿liwoæ sterownia hamulcem elektromagnetycznym.
Hamulec jest sterowany za pomoc¹ wyjcia
przekanikowego lub wyjcia cyfrowego (zacisk 46).
Wyjcie musi byæ utrzymywane w stanie zamkniêtym (bez
napiêcia) przez okres czasu w którym przetwornica
czêstotliwoci ma mo¿liwoæ 'podtrzymania' silnika, np.
ze wzglêdu na zbyt du¿e obci¹¿enie. Dla aplikacji z
hamulcem elektromagnetycznym nale¿y w parametrze
323 lub 341 ustawiæ Sterowanie hamulcem
mechanicznym. Gdy czêstotliwoæ wyjciowa przekracza
wartoæ zwolnienia hamulca ustawion¹ w parametrze
138, hamulec jest zwalniany jeli pr¹d silnika przekracza
wartoæ ustawion¹ w par. 140. Hamulec jest za³¹czany
gdy czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza ni¿
czêstotliwoæ ustawiona w parametrze 139. Gdy przetwornica czêstotliwoci jest w stanie alarmu lub w stanie
przepiêcia hamulec mechaniczny za³¹cza siê natychmiast.
MG.28.A5.49
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n Dostêp do zacisków sterowania

n Instalacja elektryczna, kable steruj¹ce

Wszystkie zaciski dla kabli steruj¹cych s¹ umieszczone
pod os³on¹ na przedniej ciance przetwornicy czêstotliwoci. Os³onê ci¹ga siê poprzez poci¹gniêcie jej w dó³
(patrz rysunek).

Kable steruj¹ce musz¹ byæ ekranowane/zbrojone, a ekran
musi byæ po³¹czony za pomoc¹ zacisku kablowego obudowy przetwornicy czêstotliwoci. Normalnie ekran musi
byæ równie¿ pod³aczony do obudowy modu³u steruj¹cego (patrz instrukcja odpowiedniego urz¹dzenia). Je¿eli
stosowane s¹ bardzo d³ugie kable steruj¹ce, mog¹ pojawiæ siê pêtle 50/60 Hz ze wzglêdu na zak³ócenia przenoszone od kabli zasilaj¹cych. Problem ten mo¿e byæ rozwi¹zany poprzez przeciêcie ekranu i po³¹czenie jednego
koñca ekranu do obudowy poprzez kondensator 100 nF.
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n Instalacja elektryczna, zaciski steruj¹ce

n Pod³¹czenie przekanika

Prawid³owe zakañczanie kabli sygna³owych opisano w
rozdziale zatytu³owanym Uziemianie ekranowanych/zbrojonych kabli steruj¹cych w Zaleceniach projektowych.

W celu zaprogramowania wyjcia przekanikowego patrz
parametr 323 Wyjcie przekanikowe.
Nr

01
01

- 02
- 03

1-2 zamkniêcie (normalnie otwarty)
1-3 otwarcie (normalnie zamkniêty)

Uwaga!
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e koszulka kabla przekanikowego musi zakryæ pierwszy szereg zacisków karty steruj¹cej - w przeciwnym razie
nie bêdzie zachowana izolacja galwaniczna (PELV). Maksymalna rednica kabla - 4 mm. Patrz rysunek.

12
18-33
20, 55
42
46 1

50
53
60
67 1
68, 691
70 1

Funkcja
Wyjcie przekanikowe 01-03 mog¹ byæ
wykorzystane do wskazywania statusu
i alarmów/ostrze¿eñ
Napiêcie zasilaj¹ce sta³e 24 V
Wejcia cyfrowe.
Masa dla zacisków wejciowych i wyjciowych
Wyjcie analogowe wskazuj¹ce czêstotliwoæ,
wartoæ zadan¹, pr¹d lub moment.
Wyjcie cyfrowe wskazuj¹ce status,
ostrze¿enia i alarmy, jak równie¿ wyjcie
impulsowe.
Napiêcie zasilaj¹ce 10 V DC dla
potencjometru lub termistora
Analogowe wejcie napiêciowe, 0-10 V DC
Analogowe wejcie pr¹dowe, pr¹d 0/4-20mA
Napiêcie zasilaj¹ce sta³e + 5 V DC
dla Profibus
Interfejs komunikacji szeregowej RS 485.
Wspólna masa dla zacisków 67, 68 i 69.
Normalnie ten zacisk nie powinien byæ
u¿ywany

1. Zaciski nie s¹ wa¿ne dla opcji DeviceNet/CANopen.
Patrz instrukcja obs³ugi DeviceNet MG.90.BX.YY

n VLT Software Dialog

Pod³¹czenie do zacisków 68-70 lub z³¹cza D-Sub:
- PIN 3 Masa
- PIN 8 P - RS 485
- PIN 9 N - RS 485

n Prze³¹czniki 1-4
Zestaw prze³¹czników typu dip umieszczony jest tylko na
karcie steruj¹cej z magistral¹ Profibus DP.
Poni¿ej pokazano fabryczne ustawienie prze³¹czników.

Prze³¹czniki 1 i 2 s³u¿¹ do terminacji interfejsu komunikacji szeregowej RS 485. W pierwszej i ostatniej przetwornicy czêstotliwoci prze³¹czniki 1 i 2 musz¹ byæ w
pozycji ON. W pozosta³ych przetwornicach prze³¹czniki
1 i 2 musz¹ byæ w pozycji OFF.
Prze³¹czniki 3 i 4 nie s¹ wykorzystywane.

n Wtyczka LCP (Sub-D)

Panel LCP mo¿e byæ pod³¹czony do wtyczki Sub-D na
karcie steruj¹cej. Numer zamówieniowy: 175N0131. Panele steruj¹ce z numerem zamówieniowym 175Z0401
nie mog¹ byæ pod³¹czane.
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n Przyk³ady pod³¹czenia

Napiêciowa wartoæ zadana z potencjometru.

Start/stop za pomoc¹ zacisku 18 i stop z wybiegiem silnika za pomoc¹ zacisku 27.

Par. 308 Wejcie analogowe = Wartoæ zadana [1]
Par. 309 Zacisk 53, min. skalowania = 0 V
Par. 310 Zacisk 53, max. skalowania = 10 V
Par. 302 Wejcie cyfrowe = Start [7]
Par. 304 Wejcie cyfrowe = Stop z wybiegiem silnika,
odwrócony [2]
Dla funkcji Precyzyjny start/stop nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce ustawienia:
Par. 302 Wejcie cyfrowe 18 = Precyzyjny start/stop [27]
Par. 304 Wejcie cyfrowe 27 = Stop z wybiegiem silnika,
odwrócony [2]

Pod³¹czenie przetwornika 2-przewodowego jako sprzê¿enia zwrotnego do zacisku 60.

Start impulsowy za pomoc¹ zacisku 18 i stop impulsowy
za pomoc¹ zacisku 19. Dodatkowo czêstotliwoæ jog jest
aktywowana poprzez zacisk 29.

Par. 314 Wejcie analogowe = Sprzê¿enie zwrotne [2]
Par. 315 Zacisk 60, min. skalowania = 4 mA
Par. 316 Zacisk 60, max. skalowania = 20 mA
Par. 302 Wejcie cyfrowe = Start impulsowy [8]
Par. 303 Wejcie cyfrowe = Stop, odwrócony [6]
Par. 304 Wejcie cyfrowe = Stop z wybiegiem silnika,
odwrócony [2]
Par. 305 Wejcie cyfrowe = Jog [13]
Przyspieszanie/zwalnianie za pomoc¹ zacisków 29/33.

Par. 303 Wejcie cyfrowe = Zatrzanij wartoæ zadan¹
[14]
Par. 305 Wejcie cyfrowe = Przyspiesz [16]
Par. 307 Wejcie cyfrowe = Zwolnij [17]
60

MG.28.A5.49

VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss

VLT® 2800

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Wszystko o VLT 2800

n Formularz zamówieniowy

MG.28.A5.49

VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss

61

VLT® 2800

Dokumentacja techniczno-ruchowa

n Komunikaty statusowe

n Lista ostrze¿eñ i alarmów

Fr
Przetwornica czêstotliwoci pokazuje chwilow¹ czêstotliwoæ wyjciow¹ w Hercach [Hz]

Ostrze¿enie lub alarm pojawi siê na wywietlaczuw postaci kodu liczbowego Err. xx. Ostrze¿enie znajduje siê
na wywietlaczu a¿ do usuniêcia b³êdu, natomiast alarm
bêdzie miga³ a¿ do naciniêcia klawisza [STOP/RESET].
Tabela zawiera ró¿ne ostrze¿enia i alarmy oraz wskazuje, czy b³¹d blokuje przetwornicê czêstotliwoci. Po wy³¹czeniu siê, musi byæ od³¹czone napiêcie zasilaj¹ce, a
przyczyna b³êdu musi byæ usuniêta. Dla przywrócenia
gotowoci nale¿y za³¹czyæ zasilanie i zresetowaæ przetwornicê. Jest ona wtedy gotowa do pracy. Wy³¹czenie
mo¿e byæ zresetowane rêcznie trzema sposobami:
1. Poprzez przycisk steruj¹cy [STOP/RESET]
2. Poprzez wejcie cyfrowe
3. Poprzez ³¹cze szeregowe

Io
Przetwornica czêstotliwoci pokazuje chwilowy pr¹d wyjciowy w amperach [A]
Uo
Przetwornica czêstotliwoci pokazuje chwilowe napiêcie
wyjciowe w woltach [V]
Ud
Przetwornica czêstotliwoci pokazuje napiêcie na obwodzie porednim w woltach [V]
Po
Przetwornica czêstotliwoci pokazuje obliczon¹ moc wyjciow¹ w kilowatach [kW]
notrun
Ten komunikat pojawia siê przy próbie zmiany wartoci
parametru gdy silnik pracuje. Nale¿y zatrzymaæ silnik i
zmieniæ wartoæ parametru
LCP
Ten komunikat pojawia siê, gdy zainstalowano panel steruj¹cy LCP i naciniêto klawisz [QUICK MENU] lub
[CHANGE DATA]. Przy zainstalowanym panelu LCP parametry mo¿na zmieniaæ tylko poprzez ten panel.

Ponadto automatyczny reset mo¿e byæ wybrany w parametrze 405 Funkcja Reset. Tam, gdzie jednoczenie postawiono krzy¿yk przy ostrze¿eniu i alarmie mo¿e to oznaczaæ, ¿e alarm jest poprzedzony ostrze¿eniem. Mo¿e to
równie¿ oznaczaæ, ¿e mo¿na zaprogramowaæ czy przy
danym b³êdzie ma siê pojawiaæ ostrze¿enie, czy alarm.
Jest to mo¿liwe np. dla parametru 128 Ochrona termiczna silnika. Po wy³¹czeniu, silnik bêdzie zwalnia³, a alarm
i ostrze¿enie bêd¹ sygnalizowane. Jeli b³¹d zostanie usuniêty, sygnalizowany bêdzie tylko alarm. Po resecie przetwornica czêstotliwoci bêdzie ponownie gotowa do operacji startu.

Ha
Przetwornica czêstotliwoci pokazuje chwilow¹ wartoæ
zadan¹ czêstotliwoci w Hercach [Hz] w trybie Hand
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Nr

Opis

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
33
34
35
36
37-45
50
51
54
55
56
99

B³¹d zera (LIVE ZERO ERROR)
Brak fazy (MAIN PHASE LOSS)
Napiêcie powy¿ej poziomu ostrze¿enia (DC LINK VOLTAGE HIGH)
Napiêcie poni¿ej poziomu ostrze¿enia (DC LINK VOLTAGE LOW)
Napiêcie powy¿ej dopuszczalnej wartoci (DC LINK OVERVOLT)
Napiêcie poni¿ej dopuszczalnej wartoci (DC LINK UNDERVOLT)
Inwerter przeci¹¿ony (INVERTER TIME)
Silnik przeci¹¿ony (MOTOR TIME)
Termistor silnika (MOTOR THERMISTOR)
Wartoæ graniczna pr¹du (CURRENT LIMIT)
Przetê¿enie (OVERCURRENT)
B³¹d masy (EARTH FAULT)
B³¹d zasilacza impulsowego (SWITCH MODE FAULT)
Zwarcie (CURR.SHORT CIRCUIT)
Time-out (zanik) transmisji szeregowej (STD BUS TIMEOUT)
Zanik sygna³u magistrali PROFIBUS (HPFB TIMEOUT)
Poza zakresem czêstotliwoci (OUT FREQ RNG/ROT LIM)
B³¹d komunikacji HPFB (PROFIBUS OPT. FAULT)
B³¹d rozruchu (INRUSH FAULT)
Przegrzanie (OVERTEMPERATURE)
B³¹d wewnêtrzny (INTERNAL FAULT)
AMT nie mo¿liwe (AMT not possible)
AMT b³¹d dot. danych z tabliczki znam. (AMT TYPE DATA FAULT)
AMT z³y silnik (AMT WRONG MOTOR)
AMT zanik (AMT TIME OUT)
AMT ostrze¿enie podczas AMT (AMT WARNING DURING AMT)
Zablokowane (LOCKED)

Wskazania diod LED
Ostrze¿enie
Alarm
Wy³¹czenie

Ostrze¿enie

¿ó³ta
czerwona
¿ó³ta i czerwona

OSTRZE¯ENIE/ALARM 2: B³¹d zera
Sygna³ pr¹dowy lub napiêciowy na zacisku 53 lub 60 spad³
poni¿ej 50% wartoci okrelonej w parametrze 309 lub
315 Zacisk, minimum skalowania.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 4: Brak fazy
Brak fazy po stronie zasilania. Sprawdziæ napiêcie zasilaj¹ce przetwornicê czêstotliwoci. B³¹d ten jest aktywny
tylko przy zasilaniu trójfazowym. Alarm mo¿e pojawiæ siê
tylko wtedy, kiedy obci¹¿enie jest pulsuj¹ce. W tym
przypadku pulsowanie musi byæ t³umione, np. przez
u¿ycie kr¹¿ków bezw³adnoci.
OSTRZE¯ENIE 5:
Napiêcie powy¿ej poziomu ostrze¿enia
Jeli napiêcie sta³e na obwodzie porednim (UDC) przekroczy górny poziom ostrzegawczy, przetwornica sygnalizuje ostrze¿enie, a silnik kontynuuje pracê bez zmian.
Jeli przekroczenie poziomu napiêcia UDC bêdzie siê
utrzymywa³o, przetwornica wy³¹czy siê po okrelonym
czasie. Czas ten zale¿y od modelu urz¹dzenia i wynosi 5
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Alarm Wy³¹czenie
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

- 10 s. Uwaga: Przetwornica wy³¹czy siê z alarmem 7
(OVERVOLTAGE). Ostrze¿enie napiêciowe mo¿e pojawiæ siê gdy pod³¹czone napiêcie zasilania jest za wysokie. Nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie zasilaj¹ce jest odpowiednie dla przetwornicy czêstotliwoci, patrz Dane techniczne. Ostrze¿enie napiêciowe mo¿e pojawiæ siê równie¿ gdy czêstotliwoæ silnika jest zbyt szybko zmniejszona z powodu zbyt krótkiego czasu ramp-down.
OSTRZE¯ENIE 6:
Napiêcie poni¿ej poziomu ostrze¿enia
Jeli napiêcie sta³e na obwodzie porednim (UDC) spadnie poni¿ej dolnego poziomu ostrzegawczego, przetwornica sygnalizuje ostrze¿enie, a silnik kontynuuje pracê
bez zmian. Jeli przekroczenie poziomu napiêcia UDC
bêdzie siê utrzymywa³o, przetwornica wy³¹czy siê po okrelonym czasie. Czas ten zale¿y od modelu urz¹dzenia i
wynosi 2 - 25 s. Uwaga: Przetwornica wy³¹czy siê z alarmem 5 (UNDERVOLTAGE). Ostrze¿enie napiêciowe
mo¿e pojawiæ siê gdy pod³¹czone napiêcie zasilania jest
za niskie. Nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie zasilaj¹ce jest
odpowiednie dla przetwornicy czêstotliwoci, patrz Dane
techniczne. Gdy przetwornica czêstotliwoci jest wy³¹czona krótko wywietlane jest ostrze¿enie 6 (i ostrze¿enie 8).
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OSTRZE¯ENIE/ALARM 7:
Napiêcie powy¿ej dopuszczalnej wartoci
Jeli napiêcie sta³e na obwodzie porednim (UDC) przekroczy górny poziom dopuszczalny, inwerter bêdzie wy³¹czony dopóki UDC nie spadnie ponownie poni¿ej poziomu dopuszczalnego. Jeli przekroczenie poziomu
napiêcia UDC bêdzie siê utrzymywa³o, przetwornica wy³¹czy siê po okrelonym czasie. Czas ten zale¿y od modelu urz¹dzenia i wynosi 5 - 10 s. Przekroczenie napiêcia dopuszczalnego mo¿e pojawiæ siê gdy czêstotliwoæ
silnika jest zbyt szybko zmniejszona z powodu zbyt krótkiego czasu ramp-down. Uwaga: Napiêcie powy¿ej poziomu ostrze¿enia (ostrze¿enie 5) bêdzie tym samym
zdolne równie¿ do wys³ania alarmu 7.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 8:
Napiêcie poni¿ej dopuszczalnej wartoci
Jeli napiêcie sta³e na obwodzie porednim (UDC) spadnie poni¿ej dolnego poziomu dopuszczalnego, inwerter
bêdzie wy³¹czony dopóki UDC nie przekroczy ponownie
dolnego poziomu dopuszczalnego. Jeli przekroczenie
poziomu napiêcia UDC bêdzie siê utrzymywa³o, przetwornica wy³¹czy siê po okrelonym czasie. Czas ten zale¿y
od modelu urz¹dzenia i wynosi 1 - 3 s. Spadek poni¿ej
napiêcia dopuszczalnego mo¿e pojawiæ siê gdy pod³¹czone napiêcie zasilania jest za niskie. Nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie zasilaj¹ce jest odpowiednie dla przetwornicy czêstotliwoci, patrz Dane techniczne. Gdy przetwornica czêstotliwoci jest wy³¹czona krótko wywietlane jest ostrze¿enie 8 (i ostrze¿enie 6). Uwaga: Napiêcie
poni¿ej poziomu ostrze¿enia (ostrze¿enie 6) bêdzie tym
samym zdolne równie¿ do wys³ania alarmu 8.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 9: Inwerter przeci¹¿ony
Elektroniczne zabezpieczenie termiczne inwertera zg³asza, ¿e przetwornica czêstotliwoci jest bliska wy³¹czenia z powodu przeci¹¿enia (zbyt du¿y pr¹d przez zbyt
d³ugi czas). Elektroniczne zabezpieczenie termiczne inwertera wysy³a ostrze¿enie przy 98% i wy³¹cza przetwornicê przy 100%, wysy³aj¹c alarm. Przetwornica czêstotliwoci VLT nie mo¿e byæ zresetowana dopóki pr¹d nie
spadnie poni¿ej 90%. B³êdem jest jeli przetwornica czêstotliwoci jest przeci¹¿ona zbyt d³ugo.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 10: Silnik przeci¹¿ony
Zgodnie z elektronicznym zabezpieczeniem termicznym
inwertera silnik jest za gor¹cy. W parametrze 128
u¿ytkownik mo¿e wybraæ czy przetwornica czêstotliwoci
VLT ma wysy³aæ ostrze¿enie lub alarm, kiedy licznik
osi¹gnie 100%. Ten b³¹d jest spowodowany tym, ¿e silnik
by³ przeci¹¿ony ponad 100% zbyt d³ugo. Sprawd czy
parametry silnika 102 - 106 s¹ ustawione prawid³owo.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 11: Termistor silnika
Silnik jest za gor¹cy lub po³¹czenie termistora zosta³o
od³¹czone. Parametr 128 Termiczne zabezpieczenie silnika pozwala wybraæ, czy przetwornica czêstotliwoci ma
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wys³aæ ostrze¿enie, czy alarm. Sprawdziæ, czy termistor
zosta³ prawid³owo pod³¹czony do zacisków 18, 19, 27
lub 29 (wejcie cyfrowe) oraz zacisku 50 (zasilanie +10V).
OSTRZE¯ENIE/ALARM 12: Wartoæ graniczna pr¹du
Pr¹d wyjciowy jest wiêkszy ni¿ wartoæ okrelona w
parametrze 221 Ograniczenie pr¹dowe ILIM i przetwornica
czêstotliwoci wy³¹cza siê po up³yniêciu czasu okrelonego w parametrze 409 Opónienie wy³¹czenia powodowanego zbyt du¿ym pr¹dem.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 13: Przetê¿enie
Przekroczona zosta³a wartoæ graniczna pr¹du szczytowego inwertera (oko³o 200% pr¹du znamionowego).
Ostrze¿enie trwa oko³o 1-2 s, po czym przetwornica czêstotliwoci wy³¹cza siê, wysy³aj¹c jednoczenie alarm.
Nale¿y wy³¹czyæ przetwornicê i sprawdziæ, czy wa³ silnika mo¿e siê obracaæ, oraz czy moc silnika odpowiada
danej przetwornicy czêstotliwoci.
ALARM 14: B³¹d masy
Wystêpuje przebicie pomiêdzy faz¹ wyjciow¹ a ziemi¹,
albo w kablu pomiêdzy przetwornic¹ a silnikiem, albo w
samym silniku.
Nale¿y wy³¹czyæ przetwornicê i usun¹æ usterkê.
ALARM 15: B³¹d zasilacza impulsowego
B³¹d w zasilaczu impulsowym (wewnêtrzny zasilacz).
Skontaktowaæ siê z dostawc¹ Danfossa.
ALARM 16: Zwarcie
Wyst¹pi³o zwarcie na zaciskach silnika lub w samym silniku.
Nale¿y wy³¹czyæ zasilanie przetwornicy czêstotliwoci i
usun¹æ zwarcie.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 17:
Zanik transmisji szeregowej
Brak transmisji do przetwornicy czêstotliwoci. Ostrze¿enie jest aktywne tylko wtedy, gdy parametr 514 Funkcja interwa³u czasowego na magistrali ma wartoæ inn¹
ni¿ OFF. Jeli parametr 514 ma wartoæ Stop i wy³¹cz [5],
najpierw zostanie wys³ane ostrze¿enie, a nastêpnie zostanie zrealizowana procedura wybiegu a¿ do wy³¹czenia, z jednoczesnym wys³aniem alarmu. Parametr 513
Interwa³ czasowy na magistrali mo¿e byæ prawdopodobnie zwiêkszony.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 18:
HPFB zanik sygna³u magistrali PROFIBUS
Brak ³¹cznoci z przetwornic¹ czêstotliwoci. Ostrze¿enie jest aktywne tylko wtedy, gdy parametr 804 Funkcja
interwa³u czasowego na magistrali ma wartoæ inn¹ ni¿
OFF. Jeli parametr 804 Funkcja interwa³u czasowego
na magistrali ma wartoæ Stop i wy³¹cz, najpierw zostanie wys³ane ostrze¿enie, a nastêpnie zostanie zrealizowana procedura ramp down a¿ do wy³¹czenia, z jednoczesnym wys³aniem alarmu. Parametr 803 Interwa³ czasowy na magistrali mo¿e byæ zwiêkszony jeli jest to
wymagane.
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OSTRZE¯ENIE 33: Poza zakresem czêstotliwoci
To ostrze¿enie jest aktywne jeli czêstotliwoæ wyjciowa osi¹gnê³a wartoæ parametru 201 Dolna granica czêstotliwoci wyjciowej lub 202 Górna granica czêstotliwoci wyjciowej.
Jeli przetwornica czêstotliwoci VLT jest w trybie
Regulacja procesu, zamkniêta pêtla (parametr 100)
ostrze¿enie bêdzie aktywne na wywietlaczu. Jeli
przetwornica czêstotliwoci VLT jest w innym trybie ni¿
Regulacja procesu, zamkniêta pêtla, bit 008000 Poza
zakresem czêstotliwoci w rozszerzonym s³owie
statusowym bêdzie aktywny, ale nie bêdzie ostrze¿enia
na wywietlaczu.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 34: B³¹d komunikacji HPFB
B³¹d komunikacji wystêpuje tylko w wersji Profibus.
ALARM 35: B³¹d rozruchu
Ten alarm pojawia siê, gdy przetwornica czêstotliwoci
zosta³a pod³¹czona do napiêcia zasilaj¹cego zbyt wiele
razy w ci¹gu 1 minuty.
OSTRZE¯ENIE/ALARM 36:
Przekroczenie temperatury
Jeli temperatura radiatora przekroczy 75 - 85°C (zale¿nie od modelu) przetwornica czêstotliwoci wysy³a ostrze¿enie, a silnik kontynuuje pracê bez zmian. Jeli temperatura nadal ronie czêstotliwoæ prze³¹czania jest automatycznie zmniejszana. Patrz Czêstotliwoæ prze³¹czania zale¿na od temperatury. Jeli temperatura radiatora
przekroczy 92 - 100°C (zale¿nie od modelu) przetwornica czêstotliwoci wy³¹czy siê. B³¹d temperatury nie mo¿e
byæ skasowany, dopóki temperatura radiatora nie spadnie poni¿ej 70°C. Tolerancja wynosi ±5°C.
B³¹d mo¿e wynikaæ z nastêpuj¹cych przyczyn:
- zbyt wysoka temperatura otoczenia
- zbyt d³ugi kabel silnika
- zbyt du¿e napiêcie zasilania.

Alarm 44, b³¹d wewnêtrzny numer 7: Minimalna wersja
software'u karty steruj¹cej lub BMC2
Alarm 45, b³¹d wewnêtrzny numer 8: B³¹d I/O (cyfrowe
wejcie/wyjcie, przekanik lub analogowe wejcie/
wyjcie)
UWAGA!
Po restarcie po alarmie 38 - 45, przetwornica
czêstotliwoci VLT wywietli alarm 37. W
parametrze 615 aktualny kod alarmu mo¿e byæ
odczytany.
ALARM 50: AMT nie mo¿liwe
Jedna z trzech nastêpuj¹cych mo¿liwoci mo¿e siê
pojawiæ:
- Wyliczona wartoæ Rs wypad³a poza dozwolone granice
- Pr¹d silnika przynajmniej w jednej z faz silnika jest za
ma³y
- U¿ywany silnik jest prawdopodobnie za ma³y dla
obliczeñ dokonanych przez procedurê AMT.
ALARM 51:
AMT b³¹d dotycz¹cy danych z tabliczki znamionowej
Wystêpuje niezgodnoæ pomiêdzy zarejestrowanymi danymi silnika. Nale¿y sprawdziæ dane silnika dla danego
zestawu nastaw
ALARM 54: AMT z³y silnik
AMT nie mo¿e byæ wykonana dla zastosowanego silnika
ALARM 55: AMT zanik
Obliczenia trwa³y zbyt d³ugo, prawdopodobnie z powodu
zak³óceñ w kablach silnika
ALARM 56: AMT ostrze¿enie podczas AMT
Podczas przeprowadzania procedury AMT przetwornica
czêstotliwoci wys³a³a ostrze¿enie
OSTRZE¯ENIE 99: Zablokowane
Patrz parametr 18.
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ALARM 37-45: B³¹d wewnêtrzny
Wyst¹pi³ b³¹d w przetwornicy czêstotliwoci. Nale¿y skontaktowaæ siê z dostawc¹ Danfossa.
Alarm 37, b³¹d wewnêtrzny numer 0: B³¹d komunikacji
pomiêdzy kart¹ steruj¹c¹ i BMC2.
Alarm 38, b³¹d wewnêtrzny numer 1: B³¹d EEPROM na
karcie steruj¹cej
Alarm 39, b³¹d wewnêtrzny numer 2: B³¹d RAM na karcie
steruj¹cej
Alarm 40, b³¹d wewnêtrzny numer 3: Kalibracja sta³ych
w EEPROM
Alarm 41, b³¹d wewnêtrzny numer 4: Wartoci danych w
EEPROM
Alarm 42, b³¹d wewnêtrzny numer 5: B³¹d w bazie danych
parametrów silnika
Alarm 43, b³¹d wewnêtrzny numer 6: Generalny b³¹d
karty mocy
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n S³owa ostrze¿enia, rozszerzone s³owa
statusu i S³owa alarmowe
S³owa ostrze¿enia, rozszerzone s³owa statusu i S³owa
alarmowe s¹ pokazywane na wywietlaczu w formacie
szesnastkowym (Hex). Jeli jednoczenie wystêpuje wiêcej ni¿ jeden alarm, status lub ostrze¿enie, pokazywana
bêdzie ich suma. S³owa ostrze¿enia, rozszerzone s³owa
statusu i S³owa alarmowe mog¹ byæ równie¿ wysy³ane
poprzez magistralê szeregow¹ za pomoc¹ parametrów
odpowiednio 540, 541 i 538.
Bit (Hex)
000008
000010
000040
000080
000100
000200
000400
000800
001000
002000
004000
010000
400000
800000
40000000
80000000

S³owo ostrze¿enia
HPFB zanik sygna³u magistrali
Standardowy zanik magistrali
Ograniczenie pr¹du
Termistor silnika
Silnik przeci¹¿ony
Inwerter przeci¹¿ony
Napiêcie poni¿ej dopuszczalnej wartoci
Napiêcie powy¿ej dopuszczalnej wartoci
Napiêcie poni¿ej poziomu ostrze¿enia
Napiêcie powy¿ej poziomu ostrze¿enia
B³¹d fazy
B³¹d Live zero
Poza zakresem czêstotliwoci
B³¹d komunikacji Profibus
Ostrze¿enie zasilacza impulsowego
Temperatura radiatora za wysoka

Bit (Hex)
000001
000002
000004
000008
000010
000020
000040
000080
000100
000200
000400
002000
008000

Rozszerzone s³owo statusowe
Ramping
Procedura AMT uruchomiona
Start w prawo/w lewo
Zwalnianie
Przyspieszanie
Sprzê¿enie za du¿e
Sprzê¿enie za ma³e
Pr¹d wyjciowy za du¿y
Pr¹d wyjciowy za ma³y
Czêstotliwoæ wyjciowa za du¿a
Czêstotliwoæ wyjciowa za ma³a
Hamowanie
Poza zakresem czêstotliwoci
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Bit (Hex)
000002
000004
000040
000080
000100
000200
000400
000800
002000
004000
008000
010000
020000
040000
080000
100000
2000000
8000000
10000000

S³owo alarmowe
Wy³¹czenie/Alarm
B³¹d procedury AMT
HPFB zanik sygna³u magistrali
Standardowy zanik magistrali
Zwarcie
B³¹d zasilacza impulsowego
B³¹d masy
Przetê¿enie
Termistor silnika
Silnik przeci¹¿ony
Inwerter przeci¹¿ony
Napiêcie poni¿ej dopuszczalnej wartoci
Napiêcie powy¿ej dopuszczalnej wartoci
B³¹d fazy
B³¹d Live zero
Temperatura radiatora zbyt du¿a
B³¹d komunikacji Profibus
B³¹d rozruchu
B³¹d wewnêtrzny
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n rodowisko agresywne
Jak ka¿de urz¹dzenie elektroniczne przetwornica zawiera szereg elementów mechanicznych i elektronicznych,
podatnych na uszkodzenia powodowane przez czynniki
rodowiskowe.
Dlatego te¿ przetwornice czêstotliwoci nie
powinny byæ instalowane w rodowisku,
gdzie obecne s¹ rozpylone ciecze, cz¹stki
lub gazy mog¹ce uszkodziæ elementy elektroniczne. Uszkodzenia powoduj¹ zwiêkszenie ryzyka
przestojów, tym samym zmniejszaj¹c ¿ywotnoæ przetwornicy.

n Obni¿enie parametrów znamionowych
powodowane temperatur¹
Temperatura otoczenia (TAMB,MAX) jest maksymaln¹ dopuszczaln¹ temperatur¹. Temperatura rednia (TAMB,AVG)
mierzona przez 24 godziny musi byæ przynamniej o 5°C
ni¿sza. Jeli przetwornica czêstotliwoci pracuje w temperaturach powy¿ej 45°C, konieczne jest obni¿enie wartoci znamionowej pr¹du wyjciowego.

Ciecze mog¹ byæ przenoszone powietrzem i skraplaæ siê
w przetwornicy. Ponadto ciecze mog¹ powodowaæ korozjê podzespo³ów i czêci metalowych. Para, olej i s³ona
woda mog¹ powodowaæ korozjê podzespo³ów i czêci
metalowych. W takich rodowiskach zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ w obudowie minimum IP 54.
Cz¹stki zawieszone w powietrzu, takie jak kurz, mog¹
powodowaæ mechaniczne, elektryczne i termiczne uszkodzenia przetwornicy czêstotliwoci. Typowym objawem
zbyt du¿ego zapylenia powietrza jest kurz zbieraj¹cy siê
wokó³ wentylatorów przetwornicy. W mocno zapylonych
rodowiskach zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ w obudowie minimum IP 54.
Agresywne gazy takie, jak zwi¹zki siarki, azotu i chloru
razem z wysok¹ temperatur¹ i wilgotnoci¹, wchodz¹ w
reakcje chemiczne z podzespo³ami przetwornicy. Takie
reakcje chemiczne w gwa³towny sposób niszcz¹
elementy elektroniczne. W takich rodowiskach zaleca
siê monta¿ urz¹dzeñ w szafach instalacyjnych wentylowanych wie¿ym powietrzem, które utrzymuj¹ agresywne gazy z daleka od przetwornicy czêstotliwoci.
UWAGA!
Monta¿ przetwornicy VLT w agresywnym rodowisku zwiêksza ryzyko przestojów, a tym samym
znacznie zmniejsza ¿ywotnoæ przetwornicy.

n Czêstotliwoæ prze³¹czania zale¿na
od temperatury
Funkcja ta zapewnia najwy¿sz¹ mo¿liw¹ czêstotliwoæ
prze³¹czania bez przeci¹¿enia termicznego przetwornicy czêstotliwoci. Temperatura wewnêtrzna jest funkcj¹
stopnia do jakiego czêstotliwoæ prze³¹czania mo¿e byæ
oparta na obci¹¿eniu, temperaturze otoczenia, napiêciu
zasilania i d³ugoci kabla.
Funkcja ta zapewnia ¿e przetwornica czêstotliwoci automatycznie dobiera czêstotliwoæ prze³¹czania z zakresu pomiêdzy fSW,min i fSW,max (parametr 411), patrz poni¿szy
rysunek.

Wszystko o VLT 2800

Przed instalacj¹ przetwornicy czêstotliwoci nale¿y sprawdziæ otaczaj¹ce powietrze na obecnoæ cieczy, cz¹stek i
gazów. Mo¿na tego dokonaæ obserwuj¹c istniej¹ce ju¿
instalacje. Typowym objawem zbyt du¿ej iloci cieczy w
powietrzu s¹ woda lub olej na metalowych czêciach, lub
ich korozja. Zbyt du¿e zapylenie powoduje osadzanie siê
kurzu na obudowach i istniej¹cych instalacjach elektrycznych. Wskanikiem obecnoci agresywnych gazów jest
czernienie miedzianych szyn i koñcówek przewodów w
istniej¹cych instalacjach.
Jeli u¿ywany jest filtr LC, minimalna czêstotliwoæ
prze³¹czania jest 4,5 kHz.
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n Izolacja galwaniczna (PELV)
Separacja PELV (ang. Protective Extra Low Voltage) jest
osi¹gana poprzez stosowanie separacji galwanicznej
pomiêdzy obwodami steruj¹cymi i obwodami pod³¹czonymi do napiêcia zasilaj¹cego. Separatory te s¹ tak skonstruowane, aby spe³nia³y wymogi wzmocnionej izolacji poprzez zachowanie odpowiednich odleg³oci. Wymagania
te opisane s¹ w normie EN 50178.
Ponadto wymagane jest aby instalacja by³a wykonana
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami dotycz¹cymi PELV.
Wszystkie zaciski steruj¹ce, zaciski transmisji szeregowej oraz przekaników s¹ bezpiecznie odseparowane od
potencja³u zasilania, tzn. spe³niaj¹ wymogi PELV. Obwody po³¹czone z zaciskami steruj¹cymi 12, 18, 19, 20, 27,
29, 33, 42, 46, 50, 55, 53 i 60 s¹ galwanicznie po³¹czone
ze sob¹. £¹cze szeregowe, pod³¹czone do zacisków 6770 jest galwanicznie izolowane od zacisków steruj¹cych,
chocia¿ jest to tylko izolacja funkcjonalna. Styki przekaników na zaciskach 1-3 s¹ oddzielone od innych obwodów steruj¹cych ze wzmocnion¹ izolacj¹, tj. spe³nione
s¹ wymogi PELV nawet jeli na zaciskach przekaników
jest potencja³ napiêcia zasilaj¹cego.
Poni¿ej opisane elementy obwodów tworz¹ bezpieczn¹ izolacjê elektryczn¹. Spe³niaj¹ one wymogi wzmocnionej izolacji oraz odpowiednich testów zgodnie z norm¹ EN 50 178.

1. Transformator i izolacja optoelektroniczna w zasilaniu.
2. Izolacja optoelektroniczna pomiêdzy Podstawowym
Sterownikiem Silnika i kart¹ steruj¹c¹.
3. Izolacja pomiêdzy kart¹ steruj¹c¹ i elementem mocy.
4. Styki przekaników i zaciski zwi¹zane z innymi obwodami karty steruj¹cej.
Dla serii VLT2800:
Separacja PELV karty steruj¹cej jest zapewniona pod
warunkiem spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
- sieæ TT z maksymalnym napiêciem skutecznym 300 V
miêdzy faz¹ i ziemi¹
- sieæ TN z maksymalnym napiêciem skutecznym 300 V
miêdzy faz¹ i ziemi¹
- sieæ IT z maksymalnym napiêciem skutecznym 400 V
miêdzy faz¹ i ziemi¹
W celu zapewnienia separacji PELV wszystkie po³¹czenia
wykonane do zacisków steruj¹cych musz¹ byæ typu PELV,
np. termistor musi byæ zbrojony/podwójnie izolowany.

n Emisja EMC

Nastêpuj¹ce wyniki testów zosta³y uzyskane podczas
badania uk³adu sk³adaj¹cego siê z przetwornicy
czêstotliwoci VLT serii 2800 z ekranowanymi/zbrojonymi
kablami steruj¹cymi, potencjometru, z ekranowanymi/
zbrojonymi kablami silnika i ekranowanymi/zbrojonymi
kablami hamulca jak równie¿ z panelem LCP z kablem.

VLT 2803-2875

Zestaw

Emisja
rodowisko przemys³owe
EN 55011 klasa 1A
Przewodzona
Indukowana
150 kHz - 30 MHz
30 MHz - 1 GHz

Budynki mieszkalne i przemys³ lekki
EN 55011 klasa 1B
Przewodzona
Indukowana
150 kHz - 30 MHz
30 MHz - 1 GHz

400 V wersja
z filtrem RFI 1 A

Tak
25 m ekranowany /zbrojony

Tak
25 m ekranowany /zbrojony

Nie

Nie

200 V wersja
z filtrem RFI 1 A 1.

Tak
40 m ekranowany /zbrojony

Tak
40 m ekranowany /zbrojony

Tak
15 m ekranowany /zbrojony

Nie

200 V wersja
z filtrem RFI 1 A
(R4: dla u¿ycia z RCD)

Tak
20 m ekranowany /zbrojony

Tak
20 m ekranowany /zbrojony

Tak
7m ekranowany /zbrojony

Nie

400 V wersja z filtrem
RFI 1 A + 1B

Tak
50 m ekranowany /zbrojony

Tak
50 m ekranowany /zbrojony

Tak
25 m ekranowany /zbrojony

Nie

200 V wersja z filtrem
RFI 1 A + 1B 1.

Tak
100 m ekranowany /zbrojony

Tak
100 m ekranowany /zbrojony

Tak
40 m ekranowany /zbrojony

Nie

VLT 2880-2882
400 V wersja z filtrem
RFI 1B
68
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1. Dla VLT2822-2840 3 x 200-240 V zastosuj te same
wartoci jak dla 400 V wersji z filtrem RFI 1A.



EN 55011: Emisja

Wartoci graniczne oraz metody pomiarowe dla
zak³óceñ radiowych wytwarzanych przez wysokoczêstotliwociowe urz¹dzenia przemys³owe,
naukowe i medyczne (ISM).

Klasa 1A:
Urz¹dzenia u¿ywane w rodowisku przemys³owym
Klasa 1B:
Urz¹dzenia u¿ywane w miejscach zasilanych z sieci
publicznej (mieszkania, sklepy, przemys³ lekki)

n Standard UL

Wszystko o VLT 2800

To urz¹dzenie ma aprobatê UL
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n Ogólne dane techniczne
Zasilanie (L1, L2, L3):
Napiêcie zasilania VLT 2803-2815 200-240 V (N1, L1) ......................................................... 1 x 220/230/240 V ± 10%
Napiêcie zasilania VLT 2803-2840 200-240 V .......................................................... 3 x 200/208/220/230/240 V ± 10%
Napiêcie zasilania VLT 2805-2882 380-480 V .......................................................... 3 x 380/400/415/440/480 V ± 10%
Czêstotliwoæ zasilania ...................................................................................................................................... 50/60 Hz
Maksymalna asymetria napiêcia zasilania ...................................................... ± 2% znamionowego napiêcia zasilania

Wspó³czynnik mocy (P/S) ......................................................................... 0.90 przy znamionowym obci¹¿eniu
cosj .................................................................................................................................. bliski jednoci (> 0.98)
Iloæ prze³¹czeñ na wejciu zasilania L1, L2, L3 ................................................................................... oko³o 2 razy/min
Maksymalny pr¹d zwarcia ................................................................................................................................ 100 000 A
Patrz rozdzia³ Warunki specjalne w Zaleceniach Projektowych

Dane wyjcia (U, V, W):
Napiêcie wyjciowe ........................................................................................................... 0-100% napiêcia zasilaj¹cego
Czêstotliwoæ wyjciowa .......................................................................................................... 0.2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Znamionowe napiêcie silnika, wersje 200-240 V ........................................................................ 200/208/220/230/240 V
Znamionowe napiêcie silnika, wersje 380-480 V .............................................................. 380/400/415/440/460/480 V
Znamionowa czêstotliwoæ silnika .................................................................................................................... 50/60 Hz
Prze³¹czanie na wyjciu ........................................................................................................................... bez ograniczeñ
Czasy rozpêdzania/zwalniania ramp .......................................................................................................... 0.02 - 3600 s
Charakterystyki momentów:
Moment rozruchowy (parametr 101 Charakterystyka momentu = sta³y) .................................... 160% przez 1 min *
Moment rozruchowy (parametr 101 Charakterystyka momentu = zmienny) .............................. 160% przez 1 min *
Moment rozruchowy (parametr 119 Du¿y moment rozruchowy) ................................................. 180% przez 0.5 s *
Moment przeci¹¿enia (parametr 101 Charakterystyka momentu = sta³y) ..................................................... 160% *
Moment przeci¹¿enia (parametr 101 Charakterystyka momentu = zmienny) ........................................... 160% *
* Wartoci procentowe odnosz¹ siê do znamionowego pr¹du przetwornicy czêstotliwoci

Karta steruj¹ca, wejcia cyfrowe:
Iloæ programowalnych wejæ cyfrowych ....................................................................................................................... 5
Numery zacisków ................................................................................................................................. 18, 19, 27, 29, 33
Poziom napiêæ ............................................................................................................. 0-24 V d.c. (logika dodatnia pnp)
Poziom napiêcia, logiczne 0 ........................................................................................................................... < 5 V d.c.
Poziom napiêcia, logiczna 1 ......................................................................................................................... > 10 V d.c.
Maksymalne napiêcie na wejciu ....................................................................................................................... 28 V d.c.
Rezystancja wejciowa Ri (zaciski 18, 19, 27, 29) .......................................................................................... oko³o 4 kΩ
Rezystancja wejciowa Ri (zacisk 33) ............................................................................................................. oko³o 2 kΩ
Izolacja galwaniczna: wszystkie wejcia cyfrowe s¹ galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV), jak
równie¿ innych zacisków wysokiego napiêcia.
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Karta steruj¹ca, wejcia analogowe:
Iloæ programowalnych analogowych wejæ napiêciowych ......................................................................................... 1

Numer zacisku .................................................................................................................................................. 53
Poziom napiêæ ................................................................................................................. 0-10 V d.c. (skalowalne)
Rezystancja wejciowa Ri ................................................................................................................... oko³o 10 kΩ
Maksymalne napiêcie na wejciu ............................................................................................................ 20 V d.c.
Iloæ analogowych wejæ pr¹dowych .................................................................................................................... 1
Numer zacisku ................................................................................................................................................... 60
Poziom pr¹dów ................................................................................................................ 0/4-20 mA (skalowalne)
Rezystancja wejciowa Ri .................................................................................................................. oko³o 300 Ω
Maksymalny pr¹d na wejciu ...................................................................................................................... 30 mA
Rozdzielczoæ .......................................................................................................................................... 10 bitów
Dok³adnoæ wejcia ............................................................................................... max. b³¹d 1% pe³nego zakresu
Czas skanowania ..................................................................................................................................... 13.3 ms
Izolacja galwaniczna: wszystkie wejcia analogowe s¹ galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV), jak równie¿ innych
zacisków wysokiego napiêcia. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.

Karta steruj¹ca, wejcie impulsowe:
Iloæ programowalnych wejæ impulsowych ................................................................................................................. 1
Numer zacisku ............................................................................................................................................................. 33
Maksymalna czêstotliwoæ na zacisku 33 ...................................................................................... 67.6 kHz (push-pull)
Maksymalna czêstotliwoæ na zacisku 33 .................................................................................... 5 kHz (open collector)
Min. czêstotliwoæ na zacisku 33 .............................................................................................................................. 4 Hz
Poziom napiêæ ............................................................................................................ 0-24 V d.c. (logika dodatnia pnp)
Poziom napiêcia, logiczne 0 .......................................................................................................................... < 5 V d.c.
Poziom napiêcia, logiczna 1 ........................................................................................................................ > 10 V d.c.
Maksymalne napiêcie na wejciu ..................................................................................................................... 28 V d.c.
Rezystancja wejciowa Ri ............................................................................................................................. oko³o 2 kΩ
Czas skanowania (na wejcie) ........................................................................................................................... 13.3 ms
Rozdzielczoæ .................................................................................................................................................... 10 bitów
Dok³adnoæ (100 - 1 kHz) na wejcie 33 .................................................................... max. b³¹d 0.5% pe³nego zakresu
Dok³adnoæ (1 - 67.6 kHz) na wejcie 33 ................................................................... max. b³¹d 0.1% pe³nego zakresu

Karta steruj¹ca, wyjcie cyfrowo/czêstotliwociowe:
Iloæ programowalnych wyjæ cyfrowo/czêstotliwociowych ......................................................................................... 1
Numer zacisku ............................................................................................................................................................. 46
Poziom napiêæ na wyjciu cyfrowo/czêstotliwociowym .............................................................. 0 - 24 V d.c. (OC pnp)
Maksymalny pr¹d na wyjciu cyfrowo/czêstotliwociowym ................................................................................... 25 mA
Maksymalne obci¹¿enie na wyjciu cyfrowo/czêstotliwociowym .......................................................................... 1 kΩ
Maksymalna pojemnoæ na wyjciu czêstotliwociowym ...................................................................................... 10 nF
Minimalna czêstotliwoæ na wyjciu czêstotliwociowym ...................................................................................... 16 Hz
Maksymalna czêstotliwoæ na wyjciu czêstotliwociowym ................................................................................. 10 kHz
Dok³adnoæ na wyjciu czêstotliwociowym ............................................................... Max. b³¹d 0,2% pe³nego zakresu
Rozdzielczoæ na wyjciu czêstotliwociowym .................................................................................................. 10 bitów
Izolacja galwaniczna: wyjcie cyfrowo/czêstotliwociowe jest galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV), jak
równie¿ innych zacisków wysokiego napiêcia. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.
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Izolacja galwaniczna: wejcie impulsowe jest galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV), jak równie¿ innych
zacisków wysokiego napiêcia. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.
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Karta steruj¹ca, wyjcia analogowe:
Iloæ programowalnych wyjæ analogowych ................................................................................................................. 1
Numer zacisku ............................................................................................................................................................. 42
Zakres pr¹dowy na wyjciu ............................................................................................................................. 0/4-20 mA
Maksymalne obci¹¿enie wyjcia ........................................................................................................................... 500 Ω
Dok³adnoæ na wyjciu ............................................................................................... max. b³¹d 1.5% pe³nego zakresu
Rozdzielczoæ .................................................................................................................................................... 10 bitów
Izolacja galwaniczna: wyjcie analogowe jest galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV), jak równie¿ innych
zacisków wysokiego napiêcia. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.

Karta steruj¹ca, napiêcie steruj¹ce 24V d.c.:
Numer zacisku ............................................................................................................................................................. 12
Maksymalne obci¹¿enie ....................................................................................................................................... 130 mA
Izolacja galwaniczna: napiêcie steruj¹ce 24V d.c. jest galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV) i posiada taki sam
potencja³ jak pozosta³e we/wy cyfrowe i analogowe. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.

Karta steruj¹ca, napiêcie steruj¹ce 10V d.c.:
Numer zacisku ............................................................................................................................................................. 50
Napiêcie wyjciowe ....................................................................................................................................... 10.5 ± 0.5 V
Maksymalne obci¹¿enie ......................................................................................................................................... 15 mA
Izolacja galwaniczna: napiêcie steruj¹ce 10V d.c. jest galwanicznie izolowane od napiêcia zasilaj¹cego (PELV), jak równie¿ innych
zacisków wysokiego napiêcia. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.

Karta steruj¹ca, magistrala RS 485:
Numer zacisku ................................................................................................................... 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Numer zacisku 67 .................................................................................................................................................... + 5 V
Numer zacisku 70 ....................................................................................................... Wspólny dla zacisków 67, 68 i 69
Izolacja galwaniczna: pe³na izolacja galwaniczna. Patrz rozdzia³ Izolacja galwaniczna.

Wyjcie przekanikowe:
Iloæ programowalnych wyjæ przekanikowych ............................................................................................................ 1
Numer zacisku ...................................................................................................................... 1-3 (zwarte), 1-2 (rozwarte)
Maksymalne obci¹¿enie (AC) na zaciskach 1-3, 1-2 ................................................................................. 240 V a.c. 2 A
Maksymalne obci¹¿enie na zaciskach 1-3, 1-2 ........................................................ 24 V d.c. 10 mA, 24 V a.c. 100 mA
Styk przekanika jest odseparowany od reszty obwodu poprzez wzmocnion¹ izolacjê. Patrz rozdzia³ zatytu³owany Izolacja galwaniczna.

Przekroje i d³ugoæ kabli:
Max. d³ugoæ kabla silnika, ekranowany/zbrojony ................................................................................................... 40 m
Max. d³ugoæ kabla silnika, nieekranowany/niezbrojony ......................................................................................... 75 m
Max. d³ugoæ kabla silnika, ekranowane/zbrojone kable i cewki silnika .............................................................. 100 m
Max. d³ugoæ kabla silnika, nieekranowane/niezbrojone kable i cewki silnika .................................................... 200 m
Max. d³ugoæ kabla silnika, ekranowane/zbrojone kable i filtry RFI/1B ...................................................... 200 V, 100 m
Max. d³ugoæ kabla silnika, nieekranowane/niezbrojone kable i filtry RFI/1B ............................................. 400 V, 25 m
Max. d³ugoæ kabla silnika, ekranowane/zbrojone kable i filtry RFI 1B/LC .................................................. 400 V, 25 m
Max. przekroje kabli silnika - patrz nastêpny rozdzia³
Max. przekrój kabli steruj¹cych, kabel sztywny ........................................................... 1,5 mm2 / 16 AWG (2×0.75 mm2)
Max. przekrój kabli steruj¹cych, kabel giêtki ......................................................................................... 1 mm2 / 18 AWG
Max. przekrój kabli steruj¹cych, kabel z zamkniêtym rdzeniem ........................................................ 0,5 mm2 / 20 AWG
Kiedy chcemy spe³niaæ normy EN 55011 1A i EN 55011 1B kable silnika w pewnych przypadkach musz¹ byæ zredukowane.
Patrz emisja EMC
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Charakterystyka uk³adu sterowania:
Zakres czêstotliwoci ................................................................................................................... 0.2-132 Hz, 1-1000 Hz
Rozdzielczoæ czêstotliwoci wyjciowej ..................................................................................... 0.013 Hz, 0.2-1000 Hz
Dok³adnoæ powtarzania Precyzyjnego startu/stopu (zaciski 18, 19) ........................................................ ≤ ±0.5 ms
Czas odpowiedzi systemu (zaciski 18, 19, 27, 29, 33) .................................................................................... ≤ 26.6 ms
Prêdkoæ, zakres sterowania (otwarta pêtla) ................................................................. 1:15 prêdkoci synchronicznej
Prêdkoæ, zakres sterowania (zamkniêta pêtla) .......................................................... 1:120 prêdkoci synchronicznej
Prêdkoæ, dok³adnoæ (otwarta pêtla) .......................................................... 90÷3600 obr/min; max. b³¹d ± 23 obr/min
Prêdkoæ, dok³adnoæ (zamkniêta pêtla) ..................................................... 30÷3600 obr/min; max. b³¹d ± 7.5 obr.min
Wszystkie charakterystyki sterowania bazuj¹ na 4-biegunowym silniku asynchronicznym.

Parametry zewnêtrzne:
Obudowa ................................................................................................................................................................... IP20
Obudowa (z opcj¹) ............................................................................................................................................. NEMA 1
Test wibracyjny ......................................................................................................................................................... 0.7 g
Maksymalna wilgotnoæ wzglêdna ......................................................................................... 5% ÷ 85% podczas pracy
Temperatura otoczenia IP20 ................................................................... max. 45°C (rednia 24 godzinna max. 40°C)
Temperatura otoczenia NEMA1 ............................................................... max. 40°C (rednia 24 godzinna max. 35°C)
Obni¿enie wartoci znamionowych dla wysokich temperatur otoczenia - patrz warunki specjalne w Zaleceniach Projektowych

Minimalna temperatura otoczenia podczas normalnej pracy ..................................................................................... 0°C
Minimalna temperatura otoczenia podczas pracy ograniczonej ............................................................................. -10°C
Temperatura podczas sk³adowania/transportu ........................................................................................ -25 ÷ +65/70°C
Maksymalna wysokoæ ponad poziomem morza ................................................................................................. 1000 m
Obni¿enie wartoci znamionowych dla wysokich cinieñ powietrza - patrz warunki specjalne w Zaleceniach Projektowych

Spe³niane normy EMC:
emisja ........................................................................................................................ EN 50081-1/2, EN 61800-3, EN55011
odpornoæ ........................................ EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61800-3
Patrz warunki specjalne w Zaleceniach Projektowych
Zabezpieczenia:






Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika przed przeci¹¿eniem
Monitorowanie temperatury radiatora zapewnia wy³¹czenie przetwornicy gdy temperatura osi¹ga 100°C. Wy³¹czenie
termiczne mo¿e byæ skasowane tylko w przypadku, gdy temperatura radiatora spadnie poni¿ej 70°C.
Przetwornica czêstotliwoci jest chroniona przed zwarciem na zaciskach silnika U, V, W.
Przetwornica napiêcia wy³¹cza siê w przypadku zaniku fazy na silniku.
Monitorowanie napiêcia na obwodzie porednim pozwala na wy³¹czenie przetwornicy w przypadku zbyt niskiego
lub zbyt wysokiej wartoci tego napiêcia.
Przetwornica czêstotliwoci jest chroniona przed doziemieniem na zaciskach silnika U, V, W.
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n Dane techniczne, napiêcie zasilania 1 x 220-240 V / 3 x 200-240 V
Zgodnie z miêdzynarodowymi wymaganiami
Pr¹d wyjciowy
(3 x 200-240V)

Typ VLT

2.2

3.2

4.2

6.0

6.8

9.6

16

3.5

5.1

6.7

9.6

10.8

15.3

25.6

Moc wyjciowa (230V)

SINV [kVA]

0.9

1.3

1.7

2.4

2.7

3.8

6.4

Moc na wale silnika

PM,N [kW]

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3.7

0.5

0.75

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

4/10

4/10

4/10

4/10 4/10

4/10

4/10

Pr¹d zasilania
(1 x 220-240V)
Pr¹d zasilania
(3 x 220-240V)
Max. przekrój
kabla zasilaj¹cego

PM,N [HP]
[mm2/AWG] 1)

IL,N [A]

5.9

8.3

10.6

14.5 15.2





IL,MAX (60s) [A]

9.4

13.3

16.7

23.2 24.3





IL,N [A]

2.9

4.0

5.1

7.0

8.8

14.7

IL,MAX (60 s) [A]

4.6

6.4

8.2

11.2 12.2

14.1

23.5

[mm /AWG]

4/10

4/10

4/10

4/10 4/10

4/10

4/10

20/20

25/25

Max. wartoæ
bezpiecznika
Sprawnoæ

4)

74

2

1)

[A]/UL 1) [A]

7.6

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

[%]

95

Straty mocy przy 100% obci¹¿eniu

[W]

24

35

48

69

94

125

231

Masa

[kg]

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.7

6.0

Obudowa

3)

2840

IINV [A]

Moc na wale silnika

2)

2822

IMAX (60 s) [A]

Max. przekrój
kabla silnika

1)

2803 2805 2807 2811 2815

3)

4)

IP20 / NEMA 1

Amerykañska Miara Kabli (AWG). Maksymalny przekrój kabla jest to najwiêkszy przekrój kabla jaki mo¿e byæ
zamocowany do zacisków. Zawsze nale¿y sprawdziæ lokalne normy i przepisy.
Nale¿y u¿yæ bezpieczników typu gG. Jeli maj¹ byæ spe³nione wymogi UL/cUL, nale¿y u¿yæ bezpieczników typu
Bussmann KTN-R 200V, KTS-R 500V lub równowa¿nych. Bezpieczniki musz¹ zapewniæ ochronê w obwodzie, gdzie
mo¿e pojawiæ siê max. pr¹d skuteczny 100.000 A (symetrycznie), 500 V maksimum.
Mierzona przy u¿yciu 25-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obci¹¿eniu i znamionowej czêstotliwoci.
IP20 jest standardem dla VLT 2805  2875, podczas gdy NEMA 1 jest opcj¹.
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Zgodnie z miêdzynarodowymi wymaganiami

Typ VLT

2805

2807

2811

2815

2822

2830

1.7
2.7
1.1

2.1
3.3
1.7

3.0
4.8
2.0

3.7
5.9
2.6

5.2
8.3
3.6

7.0
11.2
4.8

Moc na wale silnika PM,N [kW]
Moc na wale silnika PM,N [HP]
Max. przekrój
[mm2/AWG] 1)
kabla silnika

0.55
0.75
4/10

0.75
1.0
4/10

1.1
1.5
4/10

1.5
2.0
4/10

2.2
3.0
4/10

3.0
4.0
4/10

Pr¹d wejciowy
IL,N [A]
(3 x 380-480V) IL,MAX (60 s) [A]
Max. przekrój
[mm2/AWG] 1)
kabla zasilaj¹cego

1.6
2.6
4/10

1.9
3.0
4/10

2.6
4.2
4/10

3.2
5.1
4/10

4.7
7.5
4/10

6.1
9.8
4/10

20/20

20/20

20/20

20/20

20/20

20/20

96
28
38
2.1
2.1
IP20 / NEMA 1

55
2.1

75
2.1

110
3.7

150
3.7

2840
9.1
14.5
6.3
4
5

2855
12
19.2
8.3
5.5
7.5

2875
16
25.6
11.1
7.5
10

2880
24
38.4
16.6
11
15

2881
32
51.2
22.2
15
20

2882
37.5
60.0
26
18.5
25

4/10

4/10

4/10

16/6

16/6

16/6

8.1
13.0

10.6
17.0

14.9
23.8

24
38.4

32
51.2

37.5
60

13
20/20

17
25/25

23.8
25/25

38.4
50/50

51.2
50/50

60
50/50

96

96

96

97

97

97

200
3.7
IP20

275
6
IP20

372
6
IP20

412
18.5
IP20/
NEMA 1

562
18.5
IP20/
NEMA 1

693
18.5
IP20/
NEMA 1

Pr¹d wyjciowy
(3 x 380-480V)
Moc wyjciowa
(400V)

Max. wartoæ
bezpiecznika

IINV [A]
IMAX (60 s) [A]
SINV [kVA]

[A]/UL 1) [A]

Sprawnoæ 3)
[%]
Straty mocy przy 100% obci¹¿eniu [W]
Masa
[kg]
Obudowa4)
Zgodnie z miêdzynarodowymi wymaganiami
Typ VLT
Pr¹d wyjciowy
IINV [A]
(3 x 380 –480 V) IMAX (60 s) [A]
Moc wyjciowa (400V) SINV [kVA]
Moc na wale silnika PM,N [kW]
Moc na wale silnika PM,N [HP]
Max. przekrój
kabla silnika
[mm2/AWG]1)
Pr¹d wejciowy
IL,N [A]
(3 x 380-480 V)
IL,MAX(60s) [A]
Max. przekrój
kabla zasilaj¹cego[mm2/AWG]1)
Max. wartoæ
[A]/UL 2) [A]
bezpiecznika
Sprawnoæ 3)
%
Straty mocy przy
100 % obci¹¿eniu
[W]
Masa
[kg]
Obudowa 4)

1)

2)

3)

4)

Amerykañska Miara Kabli (AWG). Maksymalny przekrój kabla jest to najwiêkszy przekrój kabla jaki mo¿e byæ
zamocowany do zacisków. Zawsze nale¿y sprawdziæ lokalne normy i przepisy.
Nale¿y u¿yæ bezpieczników typu gG. Jeli maj¹ byæ spe³nione wymogi UL/cUL, nale¿y u¿yæ bezpieczników typu
Bussmann KTN-R 200V, KTS-R 500V lub równowa¿nych. Bezpieczniki musz¹ zapewniæ ochronê w obwodzie, gdzie
mo¿e pojawiæ siê max. pr¹d skuteczny 100.000 A (symetrycznie), 500 V maksimum.
Mierzona przy u¿yciu 25-metrowego kabla ekranowanego/zbrojonego przy znamionowym obci¹¿eniu i znamionowej czêstotliwoci.
IP20 jest standardem dla VLT 2805  2875, podczas gdy NEMA 1 jest opcj¹.
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n Dane techniczne, napiêcie zasilania 3 x 380-480 V

VLT® 2800
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n Dostêpna literatura
Poni¿ej podano wykaz dostêpnej literatury dotycz¹cej VLT 2800. Nale¿y zwróciæ, uwagê, ¿e w poszczególnych krajach
mog¹ byæ pewne odstêpstwa.

Dostarczana z urz¹dzeniem
Dokumentacja techniczno-ruchowa ........................................................................................................... MG.28.AX.YY
Quick Setup .................................................................................................... MG.28.BX.YY, MG.28.CX.YY, MG.28.FX.YY
Wykaz parametrów ..................................................................................................................................... MG.28.DX.YY
Literatura uzupe³niaj¹ca do VLT 2800
Zalecenia projektowe ................................................................................................................................. MG.28.EX.YY
Karta katalogowa ....................................................................................................................................... MD.28.AX.YY
Instrukcje dla VLT 2800
Zestaw do monta¿u zdalnego LCP .............................................................................................................. MI.56.AX.51
Instrukcja filtrów ............................................................................................................................................ MI.28.B1.02
Komunikacja z VLT 2800
Instrukcja obs³ugi Profibus ......................................................................................................................... MG.90.AX.YY
Instrukcja obs³ugi VLT 2800 DeviceNet ...................................................................................................... MG.90.BX.YY
X = numer wersji
YY = wersja jêzykowa
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PNU Opis parametru

Nastawa fabryczna

4-Setup

#

Wspó³cz.

Typ danej

konwersji

001

Jêzyk

Angielski

Nie

0

5

002

Praca lokalna/zdalna

Zdalnie sterowany

Tak

0

5

003

Lokalna wartoæ zadana

000,000.000

Nie

-3

4

004

Aktywny zestaw nastaw

Zestaw 1

Nie

0

5

005

Programowany zestaw nastaw

Aktywny zestaw nastaw

Nie

0

5

006

Kopiowanie zestawu nastaw

Nie kopiuj

Nie

0

5

007

Kopiowanie LCP

Nie kopiuj

Nie

0

5

008

Skalowanie wartoci wywietlanej

1.00

Tak

-2

6

009

Dana wywietlana w linii g³ównej

Czêstotliwoæ [Hz]

Tak

0

5

010

Dana wywietlana w linii 1.1

Wartoæ zadana [%]

Tak

0

5

011

Dana wywietlana w linii 1.2

Pr¹d silnika [A]

Tak

0

5

012

Dana wywietlana w linii 1.3

Moc [kW]

Tak

0

5

013

Lokalne sterowanie

Zdalne sterowanie jak par. 100

Tak

0

5

014

Lokalny stop

Aktywny

Tak

0

5

015

Lokalny jog

Nieaktywny

Tak

0

5

016

Lokalna zmiana kierunku

Nieaktywna

Tak

0

5

017

Lokalny reset wy³¹czenia/alarmu

Aktywny

Tak

0

5

018

Blokada zmiany danych

Brak blokady

Tak

0

5

019

Tryb pracy po przywróceniu zasilania

Wymuszony stop, u¿ywaj

Tak

0

5

020
024

Blokada trybu Hand
Quick Menu definiowane
przez u¿ytkownika
Quick Menu Setup

zachowanej wartoci zadanej
Aktywna
Nieaktywne

Nie
Nie

0
0

5
5

000

Nie

0

6

4-Setup:
"Tak" (Yes) oznacza, ¿e parametr mo¿e byæ programowany indywidualnie w ka¿dym z czterech zestawów nastaw, tzn. ten sam parametr mo¿e mieæ cztery ró¿ne wartoci.
"Nie" (No) oznacza, ¿e parametr musi mieæ tê sam¹ wartoæ we wszystkich czterech zestawach nastaw.
Wspó³czynnik konwersji:
Liczba ta odnosi siê do numeru wspó³czynnika konwersji, u¿ywanego przy odczytywaniu lub zapisywaniu poprzez ³¹cze szeregowe.
Patrz Dane w Komunikacji szeregowej.
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Typ danych:
Typ danych wskazuje na typ i d³ugoæ komunikatu.
Typ danej

Opis

3

Ca³kowite 16

4

Ca³kowite 32

5

Bez znaku 8

6

Bez znaku 16

7

Bez znaku 32

9

Ci¹g tekstowy
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PNU Opis parametru

Nastawa fabryczna

4-Setup

#
100

Wspó³cz.

Typ danej

konwersji
Konfiguracja

Regulacja szybkoci,

Tak

0

5

otwarta pêtla
101

Charakterystyka momentu

Sta³y moment

Tak

0

5

102

Moc silnika PM,N

Zale¿nie od typu

Tak

1

6

103

Napiêcie silnika UM,N

Zale¿nie od typu

Tak

0

6

104

Czêstotliwoæ silnika fM,N

50 Hz

Tak

-1

6

105

Pr¹d silnika IM,N

Zale¿nie od typu silnika

Tak

-2

7

106

Nominalna prêdkoæ silnika

Zale¿nie od par. 102

Tak

0

6

107

Automatyczna adaptacja do silnika

Wy³¹czona

Tak

0

5

108

Rezystancja stojana RS

Zale¿nie od typu silnika

Tak

-3

7

109

Reaktancja stojana XS

Zale¿nie od typu silnika

Tak

-2

7

119

Du¿y moment startowy

0,0 s

Tak

-1

5

120

Opónienie startu

0,0 s

Tak

-1

5

121

Funkcja startu

Wybieg silnika w czasie

Tak

0

5

opónienia startu
122

Funkcja stopu

Wybieg silnika

Tak

0

5

123

Min. czêstotliwoæ

0,1 Hz

Tak

-1

5

dla aktywacji par. 122
126

Czas hamowania dc

10 s

Tak

-1

6

127

Czêstotl. za³¹czenia hamowania dc

Wy³¹czone

Tak

-2

6

128

Zabezpieczenie termiczne silnika

Brak zabezpieczenia

Tak

0

5

130

Czêstotliwoæ startowa

0,0 Hz

Tak

-1

5

131

Napiêcie przy starcie

0,0 V

Tak

-1

6

132

Napiêcie hamowania DC

0%

Tak

0

5

133

Napiêcie startu

Zale¿nie od typu

Tak

-2

6

134

Kompensacja obci¹¿enia

100.0%

Tak

-1

6

135

Wspó³czynnik U/f

Zale¿nie od typu

Tak

-2

6

136

Kompensacja polizgu

100%

Tak

-1

3

137

Napiêcie trzymania DC

0%

Tak

0

5

138

Zwolnienie hamulca

3.0 Hz

Tak

-1

6

139

Za³¹czenie hamulca

3.0 Hz

Tak

-1

6

140

Pr¹d, minimalna wartoæ

0%

Tak

0

5

142

Reaktancja roz³o¿ona

Zale¿nie od typu silnika

Tak

-3

7

143

Sterowanie wewn. wentylatorem

Automatyczne

Tak

0

5

144

Hamulec zmiennopr¹dowy

1.30

Tak

-2

5

146

Kasowanie wektora napiêcia

Wy³¹czone

Tak

0

5
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Nastawa fabryczna

4-Setup

#

Wspó³cz.

Typ danej

konwersji

200

Zakres czêstotliwoci wyjciowej

Tylko w prawo, 0-132 Hz

Tak

0

5

201

Min. czêstotliwoæ wyjciowa fMIN

0,0 Hz

Tak

-1

6

202

Max. czêstotliwoæ wyjciowa, fMAX

132 Hz

Tak

-1

6

203

Zakres wartoci zadanej

Min wart.zadana -

Tak

0

5

204

Minimalna wartoæ zadana RefMIN

0,000 Hz

Tak

-3

4

205

Maksymalna wartoæ zadana RefMAX

50,000 Hz

Tak

-3

4

206

Typ funkcji ramp

Liniowy

Tak

0

5

207

Czas ramp-up 1

3.00 s

Tak

-2

7

208

Czas ramp-down 1

3.00 s

Tak

-2

7

209

Czas ramp-up 2

3.00 s

Tak

-2

7

210

Czas ramp-down 2

3.00 s

Tak

-2

7

211

Czas ramp Jog

3.00 s

Tak

-2

7

212

Czas ramp szybkiego stopu

3.00 s

Tak

-2

7

213

Czêstotliwoæ jog

10,0 Hz

Tak

-1

6

214

Funkcja wartoci zadanych

Suma

Tak

0

5

215

Programowana wartoæ zadana 1

0,00 %

Tak

-2

3

216

Programowana wartoæ zadana 2

0,00 %

Tak

-2

3

217

Programowana wartoæ zadana 3

0,00 %

Tak

-2

3

218

Programowana wartoæ zadana 4

0,00 %

Tak

-2

3

219

Wartoæ podbicia/zbicia

0,00%

Tak

-2

6

221

Ograniczenie pr¹du

160%

Tak

-1

6

223

Ostrze¿enie: ma³a wartoæ pr¹du

0,0 A

Tak

-1

6

224

Ostrze¿enie: du¿a wartoæ pr¹du

I MAX

Tak

-1

6

225

Ostrze¿enie: ma³a czêstotliwoæ

0,0 Hz

Tak

-1

6

226

Ostrze¿enie: du¿a czêstotliwoæ

132,0 Hz

Tak

-1

6

227

Ostrze¿enie: ma³a wartoæ sprzê¿enia

-4000,00

Tak

-3

4

228

Ostrze¿enie: du¿a wartoæ sprzê¿enia

4000,00

Tak

-3

4

229

Czêstotliwoæ zabroniona,

0 Hz (OFF)

Tak

0

6

- max. wart.zadana

szerokoæ pasma
Czêstotliwoæ zabroniona 1

0,0 Hz

Tak

-1

6

231

Czêstotliwoæ zabroniona 2

0,0 Hz

Tak

-1

6
Wszystko o VLT 2800
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PNU Opis parametru
#
302
303
304
305
307
308
309
310
314
315
316
317
318
319
323
327
341
342
343
344
349

Nastawa fabryczna

Wejcie cyfrowe
Wejcie cyfrowe
Wejcie cyfrowe
Wejcie cyfrowe
Wejcie cyfrowe
Zacisk 53, wejcie analogowe
Zacisk 53, min. skalowania
Zacisk 53, max. skalowania
Zacisk 60, wejcie analogowe
Zacisk 60, min. skalowania
Zacisk 60, max. skalowania
Czas Time out
Funkcja po Time out
Zacisk 42, wyjcie analogowe
Przekanik, wyjcie
Impulsowa wartoæ zadana/
sprzê¿enie zwrotne
Zacisk 46 wyjcie cyfrowe
Zacisk 46, impulsowa wartoæ
zadana/ sprzê¿enie zwrotne
Funkcja precyzyjnego stopu
Wartoæ licznika
Opónienie kompensacji prêdkoci

Typ danej

Tak
Tak
Tak

konwersji
0
0
0

6
6
6

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

0
0
0
-1
-1
0
-4
-4
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
7

Sterowanie gotowe
5000Hz

Tak
Tak

0
0

5
6

Normalny stop z funkcj¹ ramp
100.000 impulsów
10 ms

Tak
Tak
Tak

0
0
-3

5
5
6

Wspó³czynnik konwersji:
Liczba ta odnosi siê do numeru wspó³czynnika konwersji, u¿ywanego przy odczytywaniu lub zapisywaniu poprzez ³¹cze szeregowe.
Patrz Dane w Komunikacji szeregowej.

MG.28.A5.49

Wspó³cz.

Start
Zmiana kierunku
Reset i stop z wybiegiem,
odwrócony
Jog
Brak dzia³ania
Wartoæ zadana
0,0 V
10,0 V
Brak dzia³ania
0,0 mA
20 mA
10 s
Brak dzia³ania
0-IMAX = 0-20 mA
Sterowanie gotowe
5000 Hz

4-Setup:
"Tak" (Yes) oznacza, ¿e parametr mo¿e byæ programowany indywidualnie w ka¿dym z czterech zestawów nastaw, tzn. ten sam parametr mo¿e mieæ cztery ró¿ne wartoci.
"Nie" (No) oznacza, ¿e parametr musi mieæ tê sam¹ wartoæ we wszystkich czterech zestawach nastaw.
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Typ danych:
Typ danych wskazuje na typ i d³ugoæ komunikatu.
Typ danej

Opis

3

Ca³kowite 16

4

Ca³kowite 32

5

Bez znaku 8

6

Bez znaku 16

7

Bez znaku 32

9
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PNU Opis parametru

Nastawa fabryczna

4-Setup

400
405
406
409
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
427
428
437
438
439
440
441
442
443
444
445
451
452
456

Typ danej

konwersji
Funkcja hamulca
Funkcja reset
Czas restartu automatycznego
Opónienie wy³¹czenia - pr¹d
Czêstotliwoæ prze³¹czania
Czêstotliwoæ prze³¹czania
zale¿na od czêstotliwoci wyjciowej
Funkcja przemodulowania
Minimalne sprzê¿enie zwrotne
Maksymalne sprzê¿enie zwrotne
Jednostka procesu
Wzmocnienie proporcjonalne
regulatora PID prêdkoci
Czas ca³kowania
regulatora PID prêdkoci
Czas ró¿niczkowania
regulatora PID prêdkoci
Wspó³czynnik wzmocnienia
ró¿niczkowania regulatora PID prêdkoci
Filtr dolnoprzepustowy
regulatora PID prêdkoci
Napiêcie U1
Czêstotliwoæ F 1
Napiêcie U2
Czêstotliwoæ F 2
Napiêcie U3
Czêstotliwoæ F 3
Normalne/odwrócone sterowanie
regulatora PID procesu
Funkcja anti windup
regulatora PID procesu
Czêstotliwoæ startowa
regulatora PID procesu
Wzmocnienie proporcjonalne
regulatora PID procesu
Czas ca³kowania
regulatora PID procesu
Czas ró¿niczkowania
regulatora PID procesu
Wspó³czynnik wzmocnienia
ró¿niczkowania regulatora PID procesu
Sta³a czasowa filtra dolnoprzepustowego
regulatora PID procesu
Start w locie
Czynnik FF - regulator prêdkoci PID
Zakres regulatora
Redukcja napiêcia hamowania

MG.28.A5.49

OFF
Reset rêczny
5s
OFF
4,5 kHz
Brak filtra LC

Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
6
5

ON
0,000
1500,000
Brak jednostki
0,015

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

0
-3
-3
0
-3

5
4
4
5
6

8 ms

Tak

-5

7

30 ms

Tak

-5

7

5,0

Tak

-1

6

16 ms

Tak

-3

6

Parametr 103
Parametr 104
Parametr 103
Parametr 104
Parametr 103
Parametr 104
Normalne

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

-1
-1
-1
-1
-1
-1
0

6
6
6
6
6
6
5

Za³¹czone

Tak

0

5

Parametr 201

Tak

-1

6

0,01

Tak

-2

6

OFF

Tak

-2

7

0,00 s

Tak

-2

6

5,0

Tak

-1

6

0,02

Tak

-2

6

Wy³¹czone
100 %
10 %
0

Tak
Tak
Tak
Tak

0
0
-1
0

5
6
6
5

VLT jest zastrze¿onym znakiem handlowym firmy Danfoss
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PNU Opis parametru

Nastawa fabryczna

4-Setup

#

Wspó³cz.

Typ danej

konwersji

500

Adres

1

Nie

0

5

501

Szybkoæ transmisji

9600 bodów

Nie

0

5

502

Stop z wybiegiem silnika

Logiczne lub

Tak

0

5

503

Szybki stop

Logiczne lub

Tak

0

5

504

Hamulec sta³opr¹dowy

Logiczne lub

Tak

0

5

505

Start

Logiczne lub

Tak

0

5

506

Zmiana kierunku

Logiczne lub

Tak

0

5

507

Wybór zestawu nastaw

Logiczne lub

Tak

0

5

508

Wybór zaprogramowanej wart. zadanej

Logiczne lub

Tak

0

5

509

Bus jog 1

10,0 Hz

Tak

-1

6

510

Bus jog 2

10,0 Hz

Tak

-1

6

512

Typ komunikatu

Protokó³ FC

Tak

0

5

513

Odstêp komunikatów

1s

Tak

0

5

514

Funkcja odstêpu komunikatów

OFF

Nie

0

5

515

Odczyt danej: Wartoæ zadana %

Nie

-1

3

516

Odczyt danej: Wartoæ zadana [jedn.]

Nie

-3

4

517

Odczyt danej: Sprzê¿enie [jedn.]

Nie

-3

4

518

Odczyt danej: Czêstotliwoæ

Nie

-1

3

519

Odczyt danej: Czêstotliwoæ x Skalowanie

Nie

-1

3

520

Odczyt danej: Pr¹d silnika

Nie

-2

7

521

Odczyt danej: Moment

Nie

-1

3

522

Odczyt danej: Moc, [kW]

Nie

1

7

523

Odczyt danej: Moc [HP]

Nie

-2

7

524

Odczyt danej: Napiêcie silnika [V]

Nie

-1

6

525

Odczyt danej: Napiêcie ³¹cza dc

Nie

0

6

526

Odczyt danej: Obci¹¿enie term. silnika

Nie

0

5

527

Odczyt danej: Obci¹¿enie term. inwertera

Nie

0

5

528

Odczyt danej: Wejcie cyfrowe

Nie

0

5

529

Odczyt danej: Wejcie analogowe, zacisk 53

Nie

-1

5

531

Odczyt danej: Wejcie analogowe, zacisk 60

Nie

-4

5

532

Odczyt danej: Wartoæ zadana impulsowa

Nie

-1

7

533

Odczyt danej: Zewnêtrzna wartoæ zadana

Nie

-1

6

534

Odczyt danej: S³owo statusowe

Nie

0

6

537

Odczyt danej: Temperatura inwertera

Nie

0

5

538

Odczyt danej: S³owo alarmowe

Nie

0

7

539

Odczyt danej: S³owo steruj¹ce

Nie

0

6

540

Odczyt danej: S³owo ostrze¿enia

Nie

0

7

541

Odczyt danej: Rozszerzone s³owo statusowe

Nie

0

7

544

Odczyt danej: Licznik impulsów

Nie

0

7
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Nastawa fabryczna

4-Setup

#

Wspó³cz.

Typ danej

konwersji

600

Godziny pracy

Nie

73

7

601

Godziny pracy od resetu

Nie

73

7

602

Licznik kWh

Nie

2

7

603

Iloæ za³¹czeñ zasilania

Nie

0

6

604

Iloæ przegrzañ

Nie

0

6

605

Iloæ przekroczeñ napiêcia

Nie

0

6

615

Rejestr b³êdów: Kod b³êdu

Nie

0

5

616

Rejestr b³êdów: Czas

Nie

0

7

617

Rejestr danych: Wartoæ

Nie

0

3

618

Reset licznika kWh

Nie resetuj

Nie

0

7

619

Reset licznika godzin

Nie resetuj

Nie

0

5

620

Tryb pracy

Praca Niermalna

Nie

0

5

621

Tabliczka znamionowa: Typ VLT

Nie

0

9

624

Tabliczka znamionowa: Wersja oprogramowania

Nie

0

9

625

Tabliczka znamionowa: Numer identyfikacyjny LCP

Nie

0

9

626

Tabliczka znamionowa: Numer identyfikacyjny bazy danych

Nie

-2

9

628

Tabliczka znamionowa: Typ opcji aplikacji

Nie

0

9

630

Tabliczka znamionowa: Typ opcji transmisji

Nie

0

9

632

Tabliczka znamionowa: Identyfikacja oprogramowania BMC

Nie

0

9

633

Tabliczka znamionowa: Numer identyfikacyjny bazy danych silników

Nie

0

9

634

Tabliczka znamionowa: Identyfikacja urz¹dzenia dla transmisji

Nie

0

9

635

Tabliczka znamionowa: Numer katalogowy oprogramowania

Nie

0

9

640

Wersja oprogramowania

Nie

-2

6

641

Identyfikacja oprogramowania BMC

Nie

-2

6

642

Identyfikacja karty mocy

Nie

-2

6

Wspó³czynnik konwersji:
Liczba ta odnosi siê do numeru wspó³czynnika konwersji, u¿ywanego przy odczytywaniu lub zapisywaniu poprzez ³¹cze szeregowe.
Patrz Dane w Komunikacji szeregowej.
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Typ danych:
Typ danych wskazuje na typ i d³ugoæ komunikatu.
Typ danej

Opis

3

Ca³kowite 16

4

Ca³kowite 32

5

Bez znaku 8

6

Bez znaku 16

7

Bez znaku 32

9
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4-Setup:
"Tak" (Yes) oznacza, ¿e parametr mo¿e byæ programowany indywidualnie w ka¿dym z czterech zestawów nastaw, tzn. ten sam parametr mo¿e mieæ cztery ró¿ne wartoci.
"Nie" (No) oznacza, ¿e parametr musi mieæ tê sam¹ wartoæ we wszystkich czterech zestawach nastaw.
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