ACTIVE frekvenciaváltó
Kezelési Kézikönyv 230V / 400V
0,55 kW… 132,0 kW

Dokumentációra vonatkozó általános információ
Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra
érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben
alkalmazható. A moduláris hardver és szoftver felépítésnek köszönhetően a
frekvenciaváltók könnyedén adaptálhatók a felhasználó igényekhez. Kényelmesen
alkalmazhatók magas szintű funkcionalitás iránti igény és nagy dinamika
követelmények esetén.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a felhasználói dokumentáció felépítését a
frekvenciaváltókkal szemben támasztott felhasználói igények szerint alakítottuk ki.
Rövid bekapcsolási útmutató
A rövid bekapcsolási útmutató a frekvenciaváltó mechanikus és elektromos
felszereléséhez szükséges alaplépéseket ismerteti. A lépésenkénti üzembe helyezési
útmutató segít Önnek a szükséges paraméterek kiválasztásában és a frekvenciaváltó
szoftveres konfigurálásában.
Kezelési utasítás
A kezelési utasítás ismerteti és dokumentálja a frekvenciaváltó összes funkcióját.
Részletesen ismerteti a frekvenciaváltó adott alkalmazáshoz való illesztésére
szolgáló paramétereket, valamint a kiegészítő funkciók széles körét.
Felhasználói kézikönyv
A felhasználói kézikönyv kiegészíti a dokumentációt a frekvenciaváltó telepítésére és
üzembe helyezésére vonatkozó információkkal. A frekvenciaváltó használatához
kapcsolódó különböző témákat az alkalmazások szempontjából tárgyalja.
Telepítési utasítás
Kiegészítve a rövid bekapcsolási útmutatót és a kezelési utasítást a telepítési
utasítás a kiegészítő/opcionális elemek telepítésére és használatára vonatkozóan ad
részletes információkat.
Ha valamelyik dokumentáció példányát meg szeretné kapni vagy további
információkat szeretne kapni, forduljon a BONFIGIOLI helyi képviselőjéhez.
A dokumentációban az alábbi piktogramokat és figyelemfelhívó feliratokat használjuk:
Veszély!
Követlen veszélyre hívja fel a figyelmet. A leírt utasítások figyelmen kívül hagyása
halált, súlyos sérülést vagy anyagi kárt eredményezhet.
Figyelmeztetés!
Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet. A figyelmeztetésben leírt utasítás
figyelmen kívül hagyása halált, súlyos sérülést vagy anyagi kárt eredményezhet.
Vigyázat!
Közvetett veszélyre hívja fel a figyelmet. Figyelmen kívül hagyása személyi sérülést
vagy anyagi kárt eredményezhet.
Figyelem!
A felhívás egy lehetséges kezelői viselkedésre vagy nem kívánt állapotra vonatkozik,
amely bekövetkezhet a hivatkozott szöveg szerint.
Megjegyzés
A megjegyzés és annak szöveges része hasznos információkat ad, amely kiegészíti
a dokumentáció adott részét.
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Általános biztonsági utasítások és felhasználási információk

Figyelmeztetés!

A dokumentációban megadott specifikációkat és utasításokat
szigorúan be kell tartani a szerelés és üzembe helyezés során.
A frekvenciaváltó felszerelését és üzembe helyezését, illetve
kezelését csak olyan képzett személyek végezhetik, akik
gondosan elolvasták a dokumentációt, különösen a biztonsági
utasításokat. A “képzett személyek” kifejezés olyan személyekre
vonatkozik, akik jártasak a frekvenciaváltók telepítésében,
szerelésében, üzembe helyezésében és kezelésében, valamint
a munkához megfelelő képesítéssel rendelkeznek.

A jelen dokumentum a legnagyobb gondossággal készült, és azt részletesen és
többször átvizsgáltuk. Az áttekinthetőség megőrzése érdekében a dokumentáció nem
tartalmaz mindegyik terméktípusra vonatkozóan részletes információkat. A
dokumentáció nem térhet ki minden elképzelhető telepítési, kezelési vagy
karbantartási helyzetre sem. Ha további információkra van szüksége, vagy ha olyan
sajátos problémája van, amelyet a dokumentáció nem tárgyal megfelelő mélységben,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi BONFIGLIOLO képviselővel.
Arra is felhívjuk figyelmét, hogy a jelen dokumentáció tartalma nem képezi részét
semmilyen előzetes vagy meglévő megállapodásnak, biztosítéknak vagy jogi
viszonynak. Nem is kívánja kiegészíteni vagy helyettesíteni az ilyen
megállapodásokat, biztosítékokat vagy jogi viszonyokat.
A gyártó kötelezettségeit kizárólag az eladási szerződés tartalmazza. A szerződés
tartalmazza az adott szállításra vonatkozó összes garanciális előírást is. Ezeket a
szerződéses rendelkezéseket a jelen dokumentációban található specifikáció se nem
egészíti ki, se nem korlátozza.
A gyártó fenntartja a jogot a jelen kezelési utasításban lévő specifikáció, a
termékinformációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére
vagy törlésére. A gyártó nem felel a fenti okok miatt bekövetkező károkért,
sérülésekért vagy költségekért.

1.1

Általános információk

Figyelmeztetés!

A frekvenciaváltó egyenfeszültségű kapcsolati áramköre
működés közben töltéssel rendelkezik, azaz mindig fennáll a
nagyfeszültség érintésének veszélye. A frekvenciaváltó mozgó
alkatrészek meghajtására szolgál, és felülete működés közben
felforrósodhat.
A szükséges burkolatok illetéktelen leszerelése, a helytelen
telepítés vagy kezelés súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Az ilyen sérülések illetve károk elkerülése érdekében a
szükséges szállítási, szerelési, beállítási vagy karbantartási
munkákat csak képzett személyek végezhetik. Be kell tartani a
vonatkozó nemzeti előírásokat és a következő szabványokat:
EN 50178, IEC 60364 (Cenelec HD 384 vagy DIN VDE 0100),
IEC 60664-1 (Cenelec HD 625 vagy VDE 0110-1), BGV A2
(VBG 4). A “képzett személyek” kifejezés olyan személyekre
vonatkozik, akik jártasak a frekvenciaváltók telepítésében,
szerelésében, üzembe helyezésében és kezelésében, valamint
ismerik a lehetséges veszélyeket, és a munkához megfelelő
képesítéssel rendelkeznek.
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1.2

A frekvenciaváltók rendeltetése

Figyelmeztetés!

1.3

A frekvenciaváltók elektromos hajtásegységek, amelyek ipari
berendezésekben vagy gépekben alkalmazhatók.
Tilos a frekvenciaváltókat üzembe helyezni és beindítani addig,
amíg nem ellenőrizték, hogy a gép megfelel a 98/37/EEC és EN
60204
EU
gépi
eszközökre
vonatkozó
irányelvek
követelményeinek. A CE jelölés követelményeinek megfelelően
a frekvenciaváltók megfelelnek a 72/23/EEC kisfeszültségű
készülékekről szóló irányelveknek, valamint az EN 50178 / DIN
VDE 0160 és EN 61800-2 szabványoknak. A felhasználó felelős
a 89/336/EEC EMC irányelvek követelményeinek betartásáért. A
frekvenciaváltók csak szakkereskedőknél kaphatók és kizárólag
az EN 61000-3-2 szerinti professzionális felhasználásra
készülnek.
A frekvenciaváltók viselik az EL508c szerinti UL jelölést is,
amely igazolja, hogy megfelelnek a C22.2-No. 14-95 CSA
szabvány követelményeinek.
A műszaki adatok, a csatlakoztatási követelmények és
környezeti feltételekre vonatkozó információk az adattáblán
találhatók, és azokat minden esetben be kell tartani. Az
eszközön bármilyen munkát végző személyeknek a munka
megkezdése előtt gondosan el kell olvasniuk és meg kell
érteniük az utasításokat.

Szállítás és tárolás

A frekvenciaváltókat megfelelő módon kell szállítani és tárolni.
Szállításhoz és tároláshoz az eszközöknek az eredeti csomagolásban kell
maradniuk.
Az egységek csak olyan száraz helyiségben tárolhatók por és nedvesség ellen
védve, ahol csak kis hőmérsékletváltozásnak vannak kitéve. Vegye figyelembe az EN
50178 szerinti klimatikai körülményeket és a csomagolás jelöléseit. A frekvenciaváltó
nem tárolható egy éven túl névleges feszültségre való kapcsolás nélkül.

1.4

Kezelés és telepítés

Figyelmeztetés!

Sérült vagy tönkre ment elemek nem helyezhetők üzembe, mivel
azok egészségügyi veszélyt jelenthetnek.

A frekvenciaváltókat a dokumentáció, valamint a vonatkozó irányelvek és szabványok
szerint kell használni. Óvatosan kezelendők, és védeni kell azokat a mechanikus
igénybevételektől. Ne hajlítsa meg semelyik alkatrészt sem, és ne változtassa meg
az elválasztási távolságokat. Ne érintse meg az elektromos alkatrészeket vagy
érintkezőket. Az eszközök olyan alkatrészekből épülnek fel, amelyek érzékenyek az
elektrosztatikus kisülésekre, és helytelen kezelés esetén könnyen megsérülhetnek. A
sérült vagy tönkre ment alkatrészek használata a vonatkozó szabványok be nem
tartásának minősül. Ne távolítsa el a figyelmeztető jelzéseket az eszközről.
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1.5

Elektromos bekötés

Figyelmeztetés!

A szerelési vagy bekötési munkák megkezdése előtt ki kell sütni
a frekvenciaváltót. Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem
rendelkezik töltéssel.
Ne érjen az érintkezőkhöz, mivel a kondenzátorokban még lehet
töltés.
Tartsa be a kezelési utasításban és a frekvenciaváltó
adattábláján megadottakat.

A frekvenciaváltóval való munka során tartsa be a vonatkozó BGV A2 (VBG 4), VDE
0100 szabványokat és egyéb nemzeti irányelveket. Tartsa be a dokumentációban
megadott elektromos szerelési utasításokat, valamint a vonatkozó irányelveket. Az
ipari gép vagy berendezés gyártója felel az elektromosan szabályozott sebességű
hajtások EN 61800-3 EMC termékszabványban meghatározott küszöbértékeinek
betartásáért. A dokumentáció tájékoztatást ad az EMC követelményeknek megfelelő
telepítésekről. A frekvenciaváltókhoz csatlakoztatott kábelek csak megfelelő
kapcsolástechnikai védőintézkedésekkel tesztelhetők nagy feszültségű szigetelés
vizsgálattal. Ellenkező esetben az egység károsodhat.

1.6

Felhasználási információk

Figyelmeztetés!

1.7

A frekvenciaváltó 60 másodpercenként kapcsolódhat a
tápfeszültségre. Vegye ezt figyelembe hálózati védőkapcsoló
szakaszos üzeménél. Üzembe helyezéskor vagy vészhelyzet
leállás után engedélyezett a nem ismétlődő, közvetlen
újraindítás.
Hiba vagy hálózati táplálás helyreállása után a motor
váratlanul elindulhat, ha az AutoStart funkció engedélyezett.
Szereljen fel védőberendezéseket, ha személyi sérülés vagy
anyagi kár keletkezhet.
Az üzembe helyezés és a normál működtetés megkezdése
előtt ellenőrizze az összes burkolat rögzítését és az összes
csatlakozót.
Ellenőrizze
a
kiegészítő
figyelő
és
védőeszközöket az EN 60204 szabvány és a vonatkozó
biztonsági irányelvek szerint (pl. Működő gépekre vonatkozó
törvény, baleset-megelőzési irányelvek stb.).
A rendszer működése közben tilos csatlakoztatással
kapcsolatos munkát végezni.

Karbantartás és szerviz

Figyelmeztetés!

Az illetéktelen kinyitás és a helytelen beavatkozás személyi
sérüléshez illetve anyagi károkhoz vezethet. A frekvenciaváltót
csak a gyártó vagy a gyártó által meghatalmazott személyek
javíthatják. A védőberendezéseket rendszeresen ellenőrizni
kell.
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2

Szállítási terjedelem

A moduláris hardver alkatrészeknek köszönhetően a frekvenciaváltók könnyedén
integrálhatók automatikákba. Az ismertetett alaptartozékok kiegészíthetők opcionális
alkatrészekkel és adaptálhatók az ügyfél által támasztott egyedi követelményekhez. A
bedugaszolható (plug-in) típusú csatlakozó terminálok biztonságos üzemelést és
gazdaságos szerelhetőséget biztosítanak.

2.1

ACT 201 (max. 3,0 kW) és ACT 401 (max. 4,0 kW)
Alaptartozékok

Alaptartozékok

A
B
C
D
E
F
G

Frekvenciaváltó
Sorkapocs X1 (Phoenix ZEC 1,5/ST7,5)
Plug-in csatlakozó hálózathoz csatlakoztatásra és egyenfesz. összeköttetésre
Sorkapocs X10 (Phoenix ZEC 1.5/3ST5.0)
Plug-in csatlakozó a jelfogó kimenet számára
Standard szerelvények függőleges felszereléshez
Rövid utasítás és kézikönyvek CD lemezen
Sorkapocs X2 (Phoenix ZEC 1,5/ST7,5)
Plug-in csatlakozó a PTC és a motor csatlakoztatására
Vezérlő csatlakozók X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3.5)
Plug-in csatlakozó a vezérlőjelek csatlakoztatására

Megjegyzés:

Kérjük, azonnal ellenőrizze a beérkező árukat minőség, mennyiség
és fajta szempontjából. Biztosítási okok miatt hét napon belül
értesíteni kell a feladót a nyilvánvaló hibákról, például a csomag
és/vagy az egység külső sérüléséről.
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2.2

ACT 201 (4,0 – max. 9,2 kW) és ACT 401 (5,5 – max. 15,0 kW)
Alaptartozékok

A
B
C
D
E

Alaptartozékok
Frekvenciaváltó
Sorkapocs X10 (Phoenix ZEC 1.5/3ST5.0)
Plug-in csatlakozó a jelfogó kimenet számára
Standard szerelvények rögzítőcsavarokkal (M4x20, M4x60)
függőleges felszereléshez
Rövid utasítás és kézikönyvek CD lemezen
Vezérlő csatlakozók X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3.5)
Plug-in csatlakozó a vezérlőjelek csatlakoztatására

Megjegyzés:

Kérjük, azonnal ellenőrizze a beérkező árukat minőség, mennyiség
és fajta szempontjából. Biztosítási okok miatt hét napon belül
értesíteni kell a feladót a nyilvánvaló hibákról, például a csomag
és/vagy az egység külső sérüléséről.
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2.3

ACT 401 (18,5 – max. 30,0 kW)
Alaptartozékok

A
B
C
D
E

Alaptartozékok
Frekvenciaváltó
Sorkapocs X10 (Phoenix ZEC 1.5/3ST5.0)
Plug-in csatlakozó a jelfogó kimenet számára
Standard szerelvények rögzítőcsavarokkal (M4x20, M4x70)
függőleges felszereléshez
Rövid utasítás és kézikönyvek CD lemezen
Vezérlő csatlakozók X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3.5)
Plug-in csatlakozó a vezérlőjelek csatlakoztatására

Megjegyzés:

Kérjük, azonnal ellenőrizze a beérkező árukat minőség, mennyiség
és fajta szempontjából. Biztosítási okok miatt hét napon belül
értesíteni kell a feladót a nyilvánvaló hibákról, például a csomag
és/vagy az egység külső sérüléséről.
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2.4

ACT 401 (37,0 – max. 65,0 kW)
Alaptartozékok

A
B
C
D
E

Alaptartozékok
Frekvenciaváltó
Sorkapocs X10 (Phoenix ZEC 1.5/3ST5.0)
Plug-in csatlakozó a jelfogó kimenet számára
Standard szerelvények rögzítőcsavarokkal (M5x20)
függőleges felszereléshez
Rövid utasítás és kézikönyvek CD lemezen
Vezérlő csatlakozók X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3.5)
Plug-in csatlakozó a vezérlőjelek csatlakoztatására

Megjegyzés:

Kérjük, azonnal ellenőrizze a beérkező árukat minőség, mennyiség
és fajta szempontjából. Biztosítási okok miatt hét napon belül
értesíteni kell a feladót a nyilvánvaló hibákról, például a csomag
és/vagy az egység külső sérüléséről.
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2.5

ACT 401 (75,0 – max. 132,0 kW)
Alaptartozékok

A
B
C
D

Alaptartozékok
Frekvenciaváltó
Sorkapocs X10 (Phoenix ZEC 1.5/3ST5.0)
Plug-in csatlakozó a jelfogó kimenet számára
Vezérlő csatlakozók X210A / X210B (Wieland DST85 / RM3.5)
Plug-in csatlakozó a vezérlőjelek csatlakoztatására
Rövid utasítás és kézikönyvek CD lemezen

Megjegyzés:

Kérjük, azonnal ellenőrizze a beérkező árukat minőség, mennyiség
és fajta szempontjából. Biztosítási okok miatt hét napon belül
értesíteni kell a feladót a nyilvánvaló hibákról, például a csomag
és/vagy az egység külső sérüléséről.
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3
3.1

Műszaki adatok
Általános műszaki adatok

CE megfelelőség

Az ACT frekvenciaváltók kielégítik a 73/23/EEC kisfeszültségre vonatkozó
irányelvek valamint az EN 50178 és EN 61800-2 szabványok
követelményeit.

EMC direktíva

A frekvenciaváltók EN 61800-3 szabvány szerinti helyes telepítéséhez tartsa
be a jelen kezelési kézikönyvben megadott szerelési utasításokat.

Zavarvédettség

A frekvenciaváltók kielégítik az EN 61800-3 ipari környezetben való
üzemeltetésről szóló szabvány követelményeit.

UL jóváhagyás

A frekvenciaváltók EL508c szerinti UL jelöléssel rendelkeznek, amely
igazolja, hogy megfelelnek a C22.2-No. 14-95 CSA szabvány
követelményeinek is.

Környezeti hőmérséklet Működés: 0 … 55 °C; 40 °C fölött a névleges érték csökken.
Klíma osztály

Működés: 3K3 (EN60721-3-3)
Relatív páratartalom 15 ... 85 %, kondenzáció nélkül

Védelmi osztály

IP20 a burkolatok és csatlakozók helyes felszerelése esetén.

Tengerszint feletti
magasság

Max. 1000 m a névleges üzemeltetési feltételek mellett.
Max. 4000 m csökkentett névleges érték esetén.

Tárolás

EN 50178 szerint;
BONFIGLIOLI VECTRON javasolja, hogy az eszközt maximum egy év
tárolás után 60 percre kapcsolják a hálózati feszültségre.

Funkciók

A motorokhoz és alkalmazásokhoz illesztett megfelelő szabályozási
viselkedés (konfigurációk)
 Sebesség-/nyomatékszabályozás átkapcsolás
 Különböző védelmi funkciók a motor és a frekvenciaváltó számára
 Abszolút és relatív pozícionálás a referenciaponthoz
 Szinkronizálás forgó meghajtóhoz
 Speciális fékvezérlés és terhelésérzékelés emelőgép meghajtások
számára
 S-görbe a hirtelen változások korlátozására gyorsításkor és lassításkor
 Technológia (PI) vezérlő
 Mester-szolga működés paraméterezése rendszerbuszon keresztül
 Hibaprotokoll
 Egyszerűsített és bővített működtetés számítógépen keresztül (üzembe
helyezés, paraméterezés, biztonsági feljegyzés, diagnózis
oszcilloszkóppal)

Paraméterezés





Szabadon programozható digitális bemenetek és kimenetek
Logikai műveletek és jelfeldolgozás különböző moduljai
Négy diszkrét napló a motorparaméterek számára is
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3.2

Vezérlő elektronikák műszaki adatai

Vezérlő csatlakozó X210A
20 V egyenfesz. kimenet
(Imax=180 mA)
X210A.2 Föld 20 V/ Föld 24 V (külső)
X210A.3 Digitális bemenet
Vezérlő kikapcsolása
1)
X210A.4 Digitális bemenetek
X210A.1

X210B.1

Vezérlő csatlakozó X210B
1)
Digitális bemenet

X210B.2
X210B.3

Föld
1)
Digitális kimenet

X210B.4

Többfunkciós kimenet (a tényleges
frekvencia értékével arányos
feszültségjel, gyári beállítás)
Tápfeszültség 10 V egyenfesz. a
referenciaérték potenciométer
számára, (Imax=4 mA)
1)
Többfunkciós bemenet
(Referencia sebesség … +10 V,
gyári beállítás)
Föld 10 V

X210A.5

X210B.5

X210A.6

X210B.6

X210A.7

X210B.7

1)

Relé kimenet X10
S3OUT.1 Figyelő funkció (gyári beállítás)
1)

A vezérlő érintkezők szabadon konfigurálhatók.

Megjegyzés:
A különböző konfigurációk a meghatározott beállítások szerint állítják be a vezérlő érintkezőket.
Ezek a beállítások adaptálhatók a felhasználó igényei szerinti alkalmazásokhoz, és a különböző
funkciók szabadon kioszthatók a vezérlő érintkezőkhöz.
Vezérlő csatlakozók műszaki adatai
Digitális bemenetek (X210A.3…X210B.1): Alacsony jelszint: 0…3 V egyenfesz., Magas jelszint :
12…30 V egyenfesz.,
Bemeneti ellenállás: 2,3 kΩ, válaszidő: 16 ms, PLC kompatibilis
X210A.6 és X210A.7 kiegészítés: frekvenciajel: 0 V...30 V egyenfesz., 10 mA 24 V egyenfesz.
esetén, fmax=150 kHz
Digitális kimenetek (X210B.3): Alacsony jelszint: 0…3 V egyenfesz., Magas jelszint : 12…30 V
egyenfesz., maximális kimenő áram: 40 mA, PLC kompatibilis
Többfunkciós kimenet (X210B.4):
analóg jel: 24 V egyenfesz., maximális kimenő áram: 40 mA, pulzus-szélesség modulált (fPWM=
116 Hz),
digitális jel: Alacsony jelszint: 0…3 V egyenfesz., Magas jelszint : 12…30 V egyenfesz., kimenő áram:
40 mA, PLC kompatibilis,
Frekvenciajel: kimenő feszültség: 0…24 V egyenfesz., maximális kimenő áram: 40 mA,
maximális kimenő frekvencia: 150 kHz
Többfunkciós bemenet (X210B.6):
analóg jel: bemeneti feszültség: 0… 10 V egyenfesz. (Ri=70 kΩ), bemenő áram: 0…20 mA
egyenáram (Ri=500 Ω),
digitális jel: Alacsony jelszint: 0…3 V egyenfesz., Magas jelszint : 12…30 V egyenfesz., válaszidő: 16
ms, PLC kompatibilis
Vezeték keresztmetszet:
A csatlakozók az alábbi vezető keresztmetszetre alkalmasak:
kábelsaruval:
0,25…1,0 mm²
kábelsaru nélkül:
0,14…1,5 mm²
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ACT 201 (0,55 – max. 3,0 kW, 230 V)

3.3
Típus

ACT 201

-05

-07

-09

-11

-13

-15

Motor kimeneti oldal

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia

4)

P
I

kW
A

0,55
3,0

0,75
4,0

1,1
5)
5,4

1,5
7,0

2,2
9,5

3,0
4) 5)
12,5

I

A

4,5

6,0

7,3

10,5

14,3

16,2

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

6,0

R
R

Ω
Ω

100
230

100
160

I

A

3
5,4

4
7,2

Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték

U
f

V
Hz

3 fázis/védőföld
1 fázis/nulla/védőföld; 2 fázis/védőföld

I

A

I

A

m
A
-

mm
kg
2
mm
-

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

8,0
8,0
14,0
19,0
19,0
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2. 4. 8. 12. 16

Fékellenállás kimenet

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás (UdBC=385 V)

100
115

37
75

37
55

37
37

5,5
7
2)
9,5
13,2
184 ... 264
45 ... 66

9,5
2)
16,5

10,5
2) 4) 7)
16,5

6
10

10
16

16
20

16
20

6
10

10
15

15
20

15
20

Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram

3)

, 3 fázis/védőföld

1 fázis/nulla/védőföld; 2 fázis/védőföld

UL Típus 250 VAC RK5,
3 fázis/védőföld
1 fázis/nulla/védőföld; 2 fázis/védőföld

1)

1)

Mechanikai adatok

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája

190x60x175
1,2

250x60x175
1,6
IP20 (EN60529)
0,2 ... 1,5
függőleges

Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz-es Kapcsolófrekvencián)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

43

53

73

84

115

170

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

6)

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
0,55 kW
0,75 kW
1,1 kW
1,5 kW
2,2 kW
2) 4)
3,0 kW

2 kHz
3,0 A
4,0 A
2)
5,4 A
7,0 A
2)
9,5 A
1)
12,5 A

Kapcsolófrekvencia
4 kHz
8 kHz
12 kHz
3,0 A
3,0 A
2,5 A
4,0 A
4,0 A
3,4 A
2) 5)
2) 5)
2) 5)
5,4 A
5,4 A
4,5 A
7,0 A
7,0 A
5,9 A
2)
2)
2)
9,5 A
9,5 A
8,0 A
1) 5)
1) 5)
1) 5)
12,5 A
12,5 A
10,5 A

16 kHz
2,0 A
2,7 A
5)
3,7 A
4,8 A
6,5 A
5)
8,5 A

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
Az egy- és kétfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges
3)
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
4)
A maximális kimeneti áram 9,5 A egy- és kétfázisú csatlakozásnál.
5)
Csökkentett kapcsolófrekvencia a termikus tartományban
6)
Maximális áram folyamatos üzem esetén
7)
Az egyfázisú csatlakozással rendelkező eszköz külön kérésre kapható.
1)
2)
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ACT 201 (4,0 – max. 9,2 kW, 230 V)

3.4
Típus

ACT 201

-18

-19

-21

-22

Motor kimeneti oldal
P
I

kW
A

4,0
18,0

5,5
22,0

7,5
32,0

4)

9,2
35,0

I

A

26,3

30,3

44,5

51,5

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

R

Ω

24

24

12

12

R

Ω

30

24

16

12

I

A

18
2) 7)
28

20
4)
-

Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték

U
f

V
Hz

28,2
4)
184 ... 264
45 ... 66

3 fázis/védőföld
1 fázis/nulla/védőföld; 2 fázis/védőföld

I

A

25
35

25
4)
-

35
4)
-

50
4)
-

I

A

20

25

30

40

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia

33,0
33,0
64,0
64,0
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2, 4, 8, 12, 16

Fékellenállás kimenet

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás
(UdBC = 385 V)
Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram 3), 3 fázis/védőföld
1 fázis/nulla/védőföld; 2 fázis/védőföld

UL Típus 250 VAC RK5,
3 fázis/védőföld
1 fázis/nulla/védőföld; 2 fázis/védőföld

1)

1)

35,6
4)
-

1)

Mechanikai adatok
MaxSz
mm
xMé

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája

m
A
-

kg
2
mm
-

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

250x100x200

250x125x200

3,0

3,7
IP20 (EN60529)

0,2 … 6

0,2 … 16
függőleges

Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz Kapcsolófrekvencia)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

200

225

310

420

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

6)

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
4,0 kW
5,5 kW
7,5 kW
9,2 kW

4)
4)
4)

Kapcsolófrekvencia
2 kHz
2)
18,0 A
1)
23,0 A
1)
32,0 A
1)
40,0 A

4 kHz
2)
18,0 A
1), 5)
22,7 A
1)
32,0 A
1), 5)
38,3 A

8 kHz
2)
18,0 A
1), 5)
22,0 A
1)
32,0 A
1), 5)
35,0 A

12 kHz
2)
15,1 A
5)
18,5 A
1)
26,9 A
1), 5)
29,4 A

16 kHz
12,2 A
5)
15,0 A
21,8 A
5)
23,8 A

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
Az egy- és kétfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges
3)
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
1)

2)

4)

Csak háromfázisú csatlakozásnál

Csökkentett kapcsolófrekvencia a termikus tartományban.
Maximális áram folyamatos üzem esetén
7)
A termékkatalógus nem tartalmazza az egyfázisú csatlakozással rendelkező eszközt. Külön kérésre
kapható.
5)
6)
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3.5

ACT 401 (0,55 – max. 4,0 kW, 400 V)

Típus

ACT 401

-05

-07

-09

-11

-12

-13

-15

-18

Motor kimeneti oldal

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia

P
I

kW
A

0,55
1,8

0,75
2,4

1,1
3,2

1,5
3)
3,8

1,85
4,2

2,2
5,8

3,0
7,8

4,0
3)
9,0

I

A

2,7

3,6

4,8

5,7

6,3

8,7

11,7

13,5

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

3,6

4,8
6,4
7,6
8,4
11,6 15,6
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2, 4, 8, 12, 16

R

Ω

300

300

300

300

136

136

136

92

R

Ω

930

634

462

300

300

220

148

106

I
U
f
I

A
V
Hz
A

1,8

2,4

3,3
4,2
320 ... 528
45 ... 66

5,8

6,8

I

A

18,0

Fékellenállás kimenet

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás
(UdBC = 770 V)
Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram 2) 3 fázis/védőföld
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték 3 fázis/védőföld
UL-Típus 600 VAC RK5,
3 fázis/védőföld

2,8

1)

1)

1)

6

10

6

10

7,8

1)

Mechanikai adatok
MaxSz
mm
xMé

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája

m
A
-

kg
2
mm
-

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

190x60x175

250x60x175

1,2

1,6
IP20 (EN60529)
0,2 ... 1,5
függőleges

Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz Kapcsolófrekvencia)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

40

46

58

68

68

87

115

130

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

4)

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
0,55 kW
0,75 kW
1,1 kW
1,5 kW 1)
1,85 kW
2,2 kW
3,0 kW
4,0 kW

2 kHz
1,8 A
2,4 A
1)
3,2 A
3,8 A
4,2 A
5,8 A
1)
7,8 A
1)
9,0 A

Kapcsolófrekvencia
4 kHz
8 kHz
12 kHz
1,8 A
1,8 A
1,5 A
2,4 A
2,4 A
2,0 A
1)
1)
1)
3,2 A
3,2 A
2,7 A
3)
3)
3)
3,8 A
3,8 A
3,2 A
4,2 A
4,2 A
3,5 A
5,8 A
5,8 A
4,9 A
1)
1)
1)
7,8 A
7,8 A
6,6 A
1) 3)
1) 3)
1) 3)
9,0 A
9,0 A
7,6 A

16 kHz
1,2 A
1,6 A
2,2 A
3)
2,6 A
2,9 A
3,9 A
5,3 A
3)
6,1 A

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
3)
Csökkentett kapcsolófrekvencia a termikus tartományban.
4)
Maximális áram folyamatos üzem esetén
1)
2)
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ACT 401 (5,5 – max. 15,0 kW, 400 V)

3.6
Típus

ACT 401

-19

-21

-22

-23

-25

Motor kimeneti oldal

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia

P
I

kW
A

5,5
14,0

7,5
18,0

9,2
3)
22,0

11,0
25,0

15,0
32,0

I

A

21,0

26,3

30,3

37,5

44,5

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

28,0

R

Ω

48

48

48

32

32

R

Ω

80

58

48

48

32

I
U
f
I

A
V
Hz
A

14,2

I

A

20

MaxSz
xMé

mm

250x100x200

250x125x200

m
A
-

kg
2
mm
-

3,0

3,7

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

33,0
33,0
50,0
64,0
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2, 4, 8, 12, 16

Fékellenállás kimenet

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás
(UdBC = 770 V)
Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram 2) 3 fázis/védőföld
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték 3 fázis/védőföld
UL-Típus 600 VAC RK5,
3 fázis/védőföld

15,8

1)

16

1)

20,0
320 ,.. 528
45 ... 66
25

28,2

26,0

1)

35
30

40

Mechanikai adatok

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája

IP20 (EN60529)
0,2 ... 6
függőleges

0,2 ... 16

Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz Kapcsolófrekvencia)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

145

200

225

240

310

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
5,5 kW
7,5 kW
9,2 kW 1)
11 kW
15 kW

2 kHz
14,0 A
1)
18,0 A
23,0 A
25,0 A
1)
32,0 A

Kapcsolófrekvencia
4 kHz
8 kHz
12 kHz
14,0 A
14,0 A
11,8 A
1)
1)
1)
18,0 A
18,0 A
15,1 A
3)
3)
3)
22,7 A
22,0 A
18,5 A
25,0 A
25,0 A
21,0 A
1)
1)
1)
32,0 A
32,0 A
26,9 A

16 kHz
9,5 A
12,2 A
3)
15,0 A
17,0 A
21,8 A

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
3)
Csökkentett kapcsolófrekvencia a termikus tartományban.
4)
Maximális áram folyamatos üzem esetén
1)
2)
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3.7

ACT 401 (18,5 – max. 30,0 kW, 400 V)

Típus

ACT 401

-27

-29

-31

Motor kimeneti oldal

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia

P
I

kW
A

18,5
40,0

22,0
45,0

30,0
60,0

I

A

60,0

67,5

90,0

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

80,0
90,0
120,0
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2, 4, 8

R

Ω

16

R

Ω

26

22

I
U
f
I

A
V
Hz
A

42,0

50,0
320 ... 528
45 ... 66

I

A

MaxSz
xMé

mm

250x200x260

m
A
-

kg
2
mm
-

8
IP20 (EN60529)
max. 25
függőleges

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

Fékellenállás kimenet

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás
(UdBC = 770 V)

16

Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram 2) 3 fázis/védőföld
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték3 fázis/védőföld
UL-Típus 600 VAC RK5,
3 fázis/védőföld

58,0

50

63

50

60

1)

Mechanikai adatok

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája
Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz Kapcsolófrekvencia)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

445

535

605

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

3)

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
18,5 kW
22 kW
30 kW

2 kHz
40,0 A
45,0 A
1)
60,0 A

Kapcsolófrekvencia
4 kHz
40,0 A
45,0 A
1)
60,0 A

8 kHz
40,0 A
45,0 A
1)
60,0 A

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
3)
Maximális áram folyamatos üzem esetén
1)
2)

21
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

3.8

ACT 401 (37,0 – max. 65,0 kW, 400 V)

Típus

ACT 401

-33

-35

-37

-39
65,0
125,0
187,5

Motor kimeneti oldal

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia
Fékellenállás kimenet

P
I

kW
A

37,0
75,0

45,0
90,0

55,0
110,0

I

A

112,5

135,0

165,0

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

250,0
150,0
180,0
220,0
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2. 4. 8

R

Ω

7,5

R

Ω

13

I
U
f
I

A
V
Hz
A

87,0

I

A

100

MaxSz
xMé

mm

400x275x260

m
A
-

kg
2
mm
-

20
IP20 (EN60529)
max. 70
Függőleges

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

5)

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás
(UdBC = 770 V)

11

9

7,5

Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram 2) 3 fázis/védőföld
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték3 fázis/védőföld
UL-Típus 600 VAC RK5,
3 fázis/védőföld

100

105,0
104,0
320 ... 528
45 ... 66
125
125
125

1)

120,0

1)

125

125

125

Mechanikai adatok

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája
Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz Kapcsolófrekvencia)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

665

830

1080

1255

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

4)

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
37 kW
45 kW
55 kW
65 kW

2 kHz
75,0 A
90,0 A
1)
110,0 A
1), 3)
125,0 A

Kapcsolófrekvencia
4 kHz
75,0 A
90,0 A
1)
110,0 A
1), 3)
125,0 A

8 kHz
75,0 A
90,0 A
1)
110,0 A
1), 3)
125,0 A

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
3)
Csökkentett kapcsolófrekvencia a termikus tartományban
4)
Maximális áram folyamatos üzem esetén
5)
Az ilyen méretű frekvenciaváltó opcionálisan kapható fékellenállás nélkül is .
1)
2)
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3.9

ACT 401 (75,0 – max. 132,0 kW, 400 V)

Típus

ACT 401

-43

-45

-47

-49
132,0
250,0
332,0

Motor kimeneti oldal

Javasolt motorteljesítmény
Kimeneti áram
Hosszú idejű túlterhelés
áram (60 s)
Rövid idejű túlterhelés áram (1 s)
Kimeneti feszültség
Védelem
Forgó mező frekvenciája
Kapcsolófrekvencia
Fékellenállás kimenet (külső)

P
I

kW
A

75,0
150,0

90,0
180,0

110,0
210,0

I

A

225,0

270,0

315,0

I
U
f
f

A
V
Hz
kHz

R

Ω

R

Ω

6,1

I
U
f
I

A
V
Hz
A

143,0

160

208,0
320 ... 528
45 ... 66
200
250

I

A

175

200

MaxSz
xMé

mm

m
A
-

kg
2
mm
-

P

W

Tn
TL
TT
-

°C
°C
°C
%

375,0
270,0
325,0
375,0
Maximum hálózati feszültség, három fázis
Rövidzárlat / földhiba védelem
0 ... 1000, a kapcsolófrekvenciától függően
2, 4, 8

5)

min. fékellenállás
Javasolt fékellenállás
(UdBC = 770 V)

4,5

3,0
5,1

4,1

3,8

Bemenet, hálózati oldal

Hálózati áram 2) 3 fázis/védőföld
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Biztosíték3 fázis/védőföld
UL-Típus 600 VAC RK5,
3 fázis/védőföld

1)

172,0

1)

1)

249,0

1)

315

250

300

Mechanikai adatok

Méretek
Tömeg (kb.)
Védelmi osztály
Csatlakozó vezeték
Beépítés formája

510x412x351
45

48
IP20 (EN60529)
max. 2 x 95
Függőleges

Környezeti feltételek

Energia disszipáció
(2 kHz Kapcsolófrekvencia)
Környezeti hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Szállítási hőmérséklet
Relatív páratartalom

1600

1900

2300

2800

0 ... 40 (3K3 DIN IEC 721-3-3)
-25 ... 55
-25 ... 70
15 ... 85; kondenzáció nélkül

A felhasználó kérésére a kapcsolófrekvencia megnövelhető, ha egyidejűleg a kimeneti áramot lecsökkentjük.
Meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak és előírásoknál ennél a működési pontnál.
Kimeneti áram

4)

Frekvenciaváltó névleges
teljesítménye
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW

2 kHz
150 A
180 A
210 A
250 A

Kapcsolófrekvencia
4 kHz
150 A
180 A
210 A
250 A

8 kHz
150 A
180 A
210 A3)
250 A3)

A háromfázisú csatlakozáshoz hálózati fojtó szükséges.
A háromfázisú ≥ 1%-os relatív hálózati impedanciával (lásd az „Elektromos szerelés” fejezetet)
3)
Csökkentett kapcsolófrekvencia a termikus tartományban
4)
Maximális áram folyamatos üzem esetén
5)
Az ilyen méretű frekvenciaváltó opcionálisan kapható fékellenállás nélkül is .
1)
2)
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3.10 Működési diagramok
A frekvenciaváltók műszaki adatai olyan névleges munkapontra vonatkoznak, amely
az alkalmazások széles körének megfelel. A frekvenciaváltók funkcióinak kiválasztása
és hatékony méretezése az alábbi diagramok alapján lehetséges.

KörnyezetiKörnyezetiKörnye
Coolant temperature in °C
zeti hőmérséklet °C-ban

Tengerszint feletti magasság
Max.
hőmérséklet,
Power reduction
(Derating),
max.környezeti
coolant temperature,
Teljesítmény
csökkentés,
3,3
sea level,
3.3°C/1000
°C/1000mmtengerszint
above sea felett
level,
5%/1000 m above
tengerszint
felett
hmax = 4000 m

55

%-ban
Kimenő
Outputáram
current
in %

100
85

45

60
40
20

3000
4000
2000
1000
Tengerszint
feletti in
magasság
Mounting altitude
m above m-ben
sea level

3000
2000
4000
1000
Tengerszint
feletti magasság
Mounting altitude
in m abovem-ben
sea level

Környezeti hőmérséklet
Power reduction
(Derating)
Teljesítmény
csökkentés,
2.5%/K 40
upper
40 °C,TTmax
2,5%/K
°C felett,
max= 55 °C
%-ban
Kimenő
Output áram
current
in %

100
80
63
40
20

20
40
50 55
10
30
KörnyezetiKörnyezetiKörnyezeti
Coolant temperature in °C
hőmérséklet °C
Hálózati feszültség
Reduction
of csökkenése
output current
at constant
output
power (Derating)
Kimenő
áram
állandó
kimenő
teljesítmény
mellett,
0.22%/ V400
upper
400 V,
Umax
= 480
0,22%/V
V felett,
Umax
=480
VV
%-ban
Kimenő
Output áram
current
in %

0

100
83
63
40
20

480
0
400 420 440 460
A hálózati
egyenlő
a kimenő
V-ban
Mainsfeszültség
voltage equal
output
voltagefeszültséggel
in V
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4

Mechanikai telepítés

A frekvenciaváltók IP20 védettséggel rendelkeznek elektromos kapcsolószekrényekbe
való beépítéshez.


A felszerelés során be kell tartani a szerelési és biztonsági utasításokat, valamint
az eszközspecifikációt.

Figyelmeztetés!

A súlyos fizikai sérülések és jelentős anyagi károk elkerülése
érdekében az eszközökkel csak képzett személyek dolgozhatnak.

Figyelmeztetés!

A szerelés során gondoskodjon arról, hogy ne kerülhessen idegen
anyag (pl. reszelék, por, vezeték, csavar, szerszám) a
frekvenciaváltó belsejébe. Ellenkező esetben rövidzárlat és tűz
veszélye léphet föl. A frekvenciaváltó csak akkor IP20 védettségű,
ha a fedelek és csatlakozók felszerelése megfelelő. Az egységek
csak ezen követelmények teljesítése esetén használhatók.

4.1

ACT 201 (max. 3,0 kW) és ACT 401 (max. 4,0 KW)

A frekvenciaváltót függőleges helyzetben kell felszerelni a szerelőlapra az
alapszerelvények segítségével.
Az alábbi ábra a különböző felszerelési lehetőségeket mutatja be.
Normál felszerelés

x

c

b
b1

a

b1

c1

a1 a2

x
x 100 mm

Összeszereléskor a rögzítőlemez hosszanti oldalát kell a hűtőbordába csúsztatni, majd
a szerelőlemezre csavarozni.
Az eszköz méretei és a szerelési méretek az alapeszközre vonatkoznak opcionális
alkatrészek nélkül, és milliméterben vannak megadva.
Méretek mm-ben
Frekvenciaváltó
a
0,55 kW ... 1,1 kW
190
ACT 201
1,5 kW ... 3,0 kW
250
0,55 kW ... 1,5 kW
190
ACT 401
1,85 kW ... 4,0 kW
250
Vigyázat!

b
60
60
60
60

c
178
178
178
178

Szerelési méretek mm-ben
a1
a2
b1
c1
210 ... 230 260
30
133
270 ... 290 315
30
133
210 ... 230 260
30
133
270 ... 290 315
30
133

Az eszközöket más egységektől megfelelő távolságra kell felszerelni, hogy
a hűtőlevegő szabadon áramolhasson. Vigyázzon, hogy az eszköz ne
szennyeződjön zsírral, illetve por, agresszív gázok stb. ne szennyezzék a
levegőt.
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ACT 201 (4,0 - max. 9,2 kW) és ACT 401 (5,5 - max. 15,0 kW)

4.2

A frekvenciaváltót függőleges helyzetben kell felszerelni a szerelőlapra az
alapszerelvények segítségével. Az alábbi ábra a különböző felszerelési lehetőségeket
mutatja be.
Normál felszerelés
b
x

c

b1

a1

c1

a a2

x

x 100 mm

fixing bracket
top
tartólemez
felül
(fixing withrögzítés
screws M4x20
)
(csavaros
M4x20)

tartólemez
alul
fixing bracket
bottom
(csavaros
rögzítésM4x60
M4x60)
(fixing with screws
)

A felszereléshez a két tartólemezt fel kell csavarozni a frekvenciaváltó hűtőbordájára
és a szerelőlapra. A frekvenciaváltókat tartólemezzel szállítjuk, amelyeket menetvágó
csavarokkal kell felszerelni. Az eszköz méretei és a szerelési méretek az
alapeszközre vonatkoznak opcionális alkatrészek nélkül, és milliméterben vannak
megadva.
Méretek mm-ben
Szerelési méretek mm-ben
Frekvenciaváltó
a
b
c
a1
a2
b1
c1
4,0 … 5,5 kW
250 100 200
270 ... 290 315
12
133
ACT 201
7,5 … 9,2 kW
250 125 200
270 ... 290 315
17,5
133
5,5 ... 9,2 kW
250 100 200
270 ... 290 315
12
133
ACT 401
11,0 … 15,0 kW
250 125 200
270 ... 290 315
17,5
133
Vigyázat!

Az eszközöket más egységektől megfelelő távolságra kell felszerelni,
hogy a hűtőlevegő szabadon áramolhasson. Vigyázzon, hogy az eszköz
ne szennyeződjön zsírral, illetve por, agresszív gázok stb. ne
szennyezzék a levegőt.
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4.3

ACT 401 (18,5 - max. 30,0 kW)

A frekvenciaváltót függőleges helyzetben kell felszerelni a szerelőlapra az
alapszerelvények segítségével. Az alábbi ábra a különböző felszerelési
lehetőségeket mutatja be.
Normál felszerelés
x

b

c

b1

c1

a1

a a2

x

x 100 mm

rögzítőlemez
alul bottom
fixing bracket
(csavaros
rögzítés
M4x70)
(fixing with screws
M4x70)

rögzítőlemez
felül top
fixing bracket
(csavaros
rögzítés
M4x20)
(fixing with
screws
M4x20)

A felszereléshez a két tartólemezt fel kell csavarozni a frekvenciaváltó hűtőbordájára
és a szerelőlapra. A frekvenciaváltókat tartólemezzel szállítjuk, amelyeket menetvágó
csavarokkal kell felszerelni. Az eszköz méretei és a szerelési méretek az
alapeszközre vonatkoznak opcionális alkatrészek nélkül, és milliméterben vannak
megadva.
Méretek mm-ben
Frekvenciaváltó
a
18,5 kW ...
30,0 kW 250
Vigyázat!

b
200

c
260

a1
270 … 290

Szerelési méretek mm-ben
a2
b1
c1
315
20
160

Az eszközöket más egységektől megfelelő távolságra kell felszerelni,
hogy a hűtőlevegő szabadon áramolhasson. Vigyázzon, hogy az
eszköz ne szennyeződjön zsírral, illetve por, agresszív gázok stb. ne
szennyezzék a levegőt.
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4.4

ACT 401 (37,0 - max. 65,0 kW)

A frekvenciaváltót függőleges helyzetben kell felszerelni a szerelőlapra az
alapszerelvények segítségével. Az alábbi ábra a különböző felszerelési lehetőségeket
mutatja be.
Normál felszerelés
c

b
x

b1

c1

a a2
a1

x

x  100 mm

rögzítőlemez
alul bottom
fixing braket
(csavaros
M5x20)
(fixingrögzítés
with screws
M5x20)

rögzítőlemez
felül
fixing braket
top
(csavaros
rögzítés
M5x20)
(fixing with
screws
M5x20)

A felszereléshez a két tartólemezt fel kell csavarozni a frekvenciaváltó hűtőbordájára
és a szerelőlapra. A frekvenciaváltókat tartólemezzel szállítjuk, amelyeket menetvágó
csavarokkal kell felszerelni. Az eszköz méretei és a szerelési méretek az
alapeszközre vonatkoznak opcionális alkatrészek nélkül, és milliméterben vannak
megadva.
Méretek mm-ben
Frekvenciaváltó
a
37,0 kW ... 65,0 kW 400

Vigyázat!

b
275

c
260

Szerelési méretek mm-ben
a1
a2
b1
c1
425 .. 445
470
20
160

Az eszközöket más egységektől megfelelő távolságra kell felszerelni,
hogy a hűtőlevegő szabadon áramolhasson. Vigyázzon, hogy az
eszköz ne szennyeződjön zsírral, illetve por, agresszív gázok stb. ne
szennyezzék a levegőt.
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4.5

ACT 401 (75,0 - max. 132,0 kW)

A frekvenciaváltót függőleges helyzetben kell felszerelni a szerelőlapra az
alapszerelvények segítségével. Az alábbi ábra a különböző felszerelési lehetőségeket
mutatja be.

x

x

300 mm

x

300 mm

b

Standard felszerelés
c
c1
c2
c3

a

x

b1
b2
b3

a1

A szerelőfuratok ármérője 9 mm.
A felszereléshez a frekvenciaváltó hátlapját a szerelőlapra kell felcsavarozni.
Az eszköz méretei és a szerelési méretek az alapeszközre vonatkoznak opcionális
alkatrészek nélkül, és milliméterben vannak megadva.
Méretek mm-ben
Szerelési méretek mm-ben
Frekvenciaváltó
a
b
c
a1
b1
b2
b3
c1
c2
c3
75,0 ... 132,0 kW 510 412 351 480
392
382
342
338
305
110
Vigyázat!

Az eszközöket más egységektől megfelelő távolságra kell felszerelni,
hogy a hűtőlevegő szabadon áramolhasson. Vigyázzon, hogy az
eszköz ne szennyeződjön zsírral, illetve por, agresszív gázok stb. ne
szennyezzék a levegőt.
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5

Elektromos szerelés

Az elektromos szerelést csak szakképzett személyek végezhetik az általános és helyi
biztonsági és szerelési irányelvek szerint. A frekvenciaváltó biztonságos
üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a szerelés és az üzembe
helyezés során betartsák a dokumentáció és az eszköz műszaki előírásait. Speciális
alkalmazások esetén további irányelveket és utasításokat is be kell esetleg tartani.
Veszély!

A frekvenciaváltó táplálásról való lekapcsolásakor a hálózat, az
egyenfeszültségű kapcsolati feszültség és a motorkapcsok még egy kis
ideig feszültség alatt lehetnek. Az egységen való munka megkezdése
előtt várjon pár percet, hogy a kondenzátorok kisüljenek.

A csatlakozó kábeleket külsőleg védeni kell figyelembe véve a biztosítékok maximális
feszültség- és áramértékét. A hálózati biztosítékokat és a kábel keresztmetszeteket az
EN 60204-1 és a Din VDE 0298 4. rész előírásai szerint kell kiválasztani a
frekvenciaváltó névleges munkapontjának megfelelően. Az UL/CSA szerint a
frekvenciaváltó olyan maximálisan 480 V váltóáramú táphálózatról üzemeltethető,
amely maximális szimmetrikus árama 5000 A (effektív érték), és amelyet RK5
osztályú biztosítékok védenek. Csak 60/75 °C hőmérséklet-tartományú réz kábelt
szabad használni.
Figyelmeztetés!

A frekvenciaváltót megfelelően földelni kell, azaz nagy
csatlakozási
területtel
és
jó
vezetőképességgel.
A
frekvenciaváltó szivárgó árama > 3.5 mA lehet. Az EN 50178
szerint állandó összeköttetést kell biztosítani. Földeléshez a
védővezető keresztmetszete legalább 10 mm² kell legyen, vagy
az elsővel elektromosan párhuzamosan kötött második
védővezetőt kell alkalmazni. Ilyen alkalmazásoknál a
keresztmetszet meg kell feleljen az ajánlott vezeték
keresztmetszetnek.

Megjegyzés:

Az IP20 védelmi osztály csak úgy érhető el, ha a frekvenciaváltó
kapcsainak és burkolatainak szerelése megfelelő.

Bekötési feltételek
 A frekvenciaváltó alkalmas köz és ipari hálózatokhoz való csatlakoztatásra a
műszaki adatok szerint. Ha a hálózat transzformátor kimenete 500 kVA vagy
kisebb, akkor az opcionális hálózati fojtótekercs csak a műszaki adatokban
megadott frekvenciaváltóknál szükséges. A többi frekvenciaváltó hálózati
fojtótekercs nélkül is csatlakoztatható  1% relatív hálózati impedanciával.
 Ellenőrizni kell az EN61000-3-2 specifikáció szerint, hogy az eszközök
csatlakoztathatók-e közhálózatra kiegészítő intézkedések nélkül. Az integrált EMC
szűrővel rendelkező maximum 9,2 kW-os frekvenciaváltók megfelelnek az EN
61800-3 termékszabvány zavarkibocsátási előírásainak maximum 10m motorkábel
hosszúságig egyéb szükséges kiegészítő intézkedések nélkül. Opcionális elemek
segítségével kell biztosítani a frekvenciaváltó speciális alkalmazása esetén
felmerülő fokozott követelményeknek való megfelelőséget. A hálózati fojtók és az
EMC szűrők opcionálisan kaphatók az eszközsorozatokhoz.
 Földelés nélküli hálózatról (IT hálózat) csak akkor üzemeltethető, ha az eszköz
belsejében található Y kondenzátorokat lekapcsolták.
 A zavarmentes üzemeltetés áramvédővel  30 mA kapcsolási áramnál csak akkor
biztosított, ha figyelembe veszik az alábbi pontokat:
 Impulzusra és váltóáramra érzékeny áramvédők (EN 50178 szerinti A típus),
ha a frekvenciaváltót egyfázisú hálózatra (L1/N) kapcsolják
 Minden áramra érzékeny áramvédők (EN 50178 szerinti B típus), ha a
frekvenciaváltót kézfázisú (L1/L2) vagy háromfázisú (L1/L2/L3) hálózatra
kapcsolják.
 Csökkentett szivárgó áramú EMC szűrőket használjon, vagy ha lehet,
egyáltalán ne használjon EMC szűrőket.
 Az árnyékolt motorkábel hossza maximum 10 méter legyen, és ne legyen
egyéb kapacitív elem a hálózat vagy a motorkábel és a védőföld között.
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5.1

EMC információk

A frekvenciaváltó az EN 61800-3 termékszabvány követelményei és határértékei
szerint készült ipari alkalmazásokban való üzemeltetésre megfelelő elektromágneses
zavarvédettséggel (EMI). Szakszerű szereléssel és a specifikus termékadatok
figyelembe vételével el kell kerülni az elektromágneses zavarokat.
Intézkedések
 A frekvenciaváltót és a hálózati fojtót fém szerelőlapra kell szerelni. Jó, ha a
szerelőlap galvanizált.
 Megfelelő ekvipotenciális hálózatot kell biztosítani a rendszeren és az üzemen
belül. Védőföld kábel segítségével össze kell kapcsolni az üzemi berendezéseket
(pl. vezérlőszekrények, vezérlőpanelek, gépvázak stb.).
 A frekvenciaváltót, hálózati fojtót, külső szűrőket és egyéb komponenseket rövid
kábellel kell összekapcsolni a földelési ponttal.
 A kábelek legyenek a lehető legrövidebbek, gondoskodjon a kábelek helyes
szereléséről, megfelelő kábelbilincsek stb. használatáról.
 Az elektromos szekrényben lévő védőkapcsolókat, jelfogókat és
mágnestekercseket megfelelő zavarmentesítő eszközökkel kell ellátni.

A
B

A Hálózati csatlakozás
A hálózati tápkábel hosszára nincs korlátozás.
Azonban azt a vezérlő, adat- és motorkábelektől
elválasztva kell vezetni.

B Egyenfeszültségű összeköttetés
A frekvenciaváltót azonos hálózati potenciálra
vagy egy közös egyenfeszültségű forrásra kell
kapcsolni. A 300 mm-nél hosszabb kábeleket
árnyékolni kell. Ezt az árnyékolást mindkét
oldalon a szerelőlaphoz kell kötni.
C Vezérlő csatlakozás
A vezérlő és jelkábeleket fizikailag el kell
választani
az
erősáramú
kábelektől.
A
vezérlőkábelek árnyékolását megfelelő, azaz jó
vezetőképességű földpotenciálra kell kötni
mindkét oldalon. Az analóg jelvezetékek
árnyékolását az egyik oldalon kell földhöz kötni.

C

D Motor és fékellenállás
A motorkábelek árnyékolását mindkét oldalon
földpotenciálhoz kell kötni. A motoroldalon fém
szorító
tömszelencét
kell
használni.
A
frekvenciaváltó oldalon megfelelő árnyékolás
leszorítót kell használni. A motorhőmérséklet
figyelésére használt jelkábelt a motorkábeltől
elválasztva
kell
tartani.
Fékellenállás
használatakor a csatlakozókábel szintén árnyékolt
kell legyen, és az árnyékolást mindkét oldalon
földpotenciálhoz kell csatlakoztatni.
A frekvenciaváltók megfelelnek a 73/23/EEC kisfeszültségű eszközökre
vonatkozó
irányelvek
és
a
89/336/EEC
EMC
irányelvek
követelményeinek. Az EN 61800-3 EMC termékszabvány a meghajtó
rendszerekre vonatkozik. A dokumentáció információkat ad arra
vonatkozóan, hogyan kell megfelelni a vonatkozó szabványoknak abban
az esetben, ha a frekvenciaváltó egy meghajtó-rendszer eleme. A
megfelelőségi nyilatkozatot a meghajtó-rendszer szállítójának kell
kiadnia.

D

Figyelem!
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5.2

Blokkdiagram
X10
S3OUT
A 1
2
3
X210A
1 +20 V / 180 mA
2 GND 20 V

B
C

3
4
5
6
7

S1IND
S2IND
S3IND
S4IND
S5IND

+ -

X1 L1 L2 L3

+

-

U, I
CPU

X210B
S6IND
1
2 GND 20 V
S1OUT
MFO1

D
E

3
4

F

5 +10 V / 4 mA
A
MFI1
6
D

I

7 GND 10 V

X2 U V W

Rb1 Rb2

A Jelfogó csatlakozó S3OUT
Relé-kimenet,
válaszidő idő kb. 40 ms, maximális érintkező terhelés:
 záró érintkező AC 5 A / 240 V, DC 5 A (ohm-os) / 24 V DC
 bontó érintkező AC 3 A / 240 V, DC 1 A (ohm-os) / 24 V DC

B Digitális bemenet S1IND
Digitális jel, vezérlő engedélyező jel, válaszidő kb. 16 ms (be), 10 μs (ki),
Umax = DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC kompatibilis
C Digitális bemenet S2IND ... S6IND
Digitális jel: válaszidő kb. 16 ms, Umax= DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC
kompatibilis, frekvenciajel: DC 0...30 V, 10 mA DC 24 V-nál, fmax = 150 kHz
D Digitális kimenet S1OUT
Digitális jel, DC 24 V, Imax = 40 mA,
PLC kompatibilis, túlterhelés és rövidzár elleni védelem

E Többfunkciós kimenet MFO1
Analóg jel: DC 24 V, Imax = 40 mA, pulzusszélesség modulált, fPWM = 116 Hz
Digitális jel: DC 24 V, Imax = 40 mA,
frekvenciajel: DC 0...24 V, Imax = 40 mA, fmax = 150 kHz,
PLC kompatibilis, túlterhelés és rövidzár elleni védelem
Többfunkciós bemenet MFI1
Analóg jel: felbontás 12 bit, DC 0...10 V (Ri = 70 k), 0...20 mA (Ri = 500 ),
digitális jel: válaszidő kb. 16 ms, Umax = DC 30 V, 4 mA DC 24 V-nál,
PLC kompatibilis

F
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5.3

Opcionális komponensek

A moduláris hardver felépítésnek köszönhetően a frekvenciaváltó könnyen
integrálható automatizálási koncepcióba. Az inicializálás során történik standard és
opcionális modulok azonosítása, és automatikusan beállítódnak a vezérlő funkciók. A
telepítéshez és az opcionális modulok kezeléséhez szükséges információk a
vonatkozó dokumentációkban találhatók.
Veszély!

A B és C bővítőhelyekre hardvermodul csak a frekvenciaváltó
tápfeszültségről való biztonságos leválasztás után szerelhető be- illetve ki.
A munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a kondenzátorok
teljesen kisüljenek.



Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.
Hardver modulok

A KP500 vezérlőegység
A KP500 opcionális vezérlőegység vagy a KP232 interfész
adapter csatlakoztatása.

A

B

C

Figyelem!

B CM kommunikációs modul
Bővítő modulok különböző kommunikációs protokollokhoz:
CM-232: RS232 interfész
CM-485: RS485 interfész
CM-PDP: Profibus-DP interfész
CM-CAN: CANopen interfész

C EM bővítőmodul
Bővítőhely a vezérlőbemenetek és kimenetek ügyfélspecifikus adaptálására a különböző alkalmazásoknak
megfelelően:
EM-ENC: kiterjesztett sebességérzékelő értékelés
EM-RES: analizátor értékelő
EM-IO: analóg és digitális bemenetek és kimenetek
EM-SYS: rendszerbusz
(rendszerbusz kérésre a CM-CAN kommunikációs
modullal kombinálva)
Ha CAN-Protokoll vezérlővel rendelkező két opcionális elem van
telepítve, akkor az EM bővítőmodul rendszerbusz interfésze ki van
kapcsolva!
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5.4

Az eszköz bekötése

5.4.1 A vezető keresztmetszet méretezése
A vezetékeket az elektromos terhelés és az alkalmazott feszültség alapján kell
méretezni. Használjon megfelelő vezető keresztmetszetet, hogy csökkenjen a
vezetéken bekövetkező feszültségesés. Ha túl nagy a vezetéken a feszültségesés, a
motor nem érheti el a teljes nyomatékát. Tartsa be a nemzeti és alkalmazásspecifikus, valamint az UL előírásokat. A „Műszaki adatok” fejezete ismerteti a hálózati
bekötéshez alkalmazandó megfelelő biztosíték védőértékeket.
A védővezető (PE) keresztmetszetét az EN 61800-5-1 szerint kell méretezni:
Hálózati kábel
Védővezető (PE)
keresztmetszet
max. 10 mm²
Használjon két darab a hálózati kábellel azonos
2
vezető keresztmetszetű védővezetőt vagy 10 mm
vezető keresztmetszetet.
10…16 mm²
Használjon a hálózati kábellel azonos vezető
keresztmetszetű védővezetőt.
16…35 mm²
Használjon 16 mm² vezető keresztmetszetű
védővezetőt.
> 35 mm²
Használjon a hálózati kábel fél keresztmetszetének
megfelelő védővezetőt.

5.4.1.1 Tipikus vezető keresztmetszetek
Az alábbi táblázat áttekintést ad a tipikus vezető keresztmetszetekről (réz kábel, PVC
szigeteléssel, 30 °C környezeti hőmérséklet, folyamatos a névleges hálózati áram
maximum 100%-a). Az üzemi feltételektől függően esetleg más vezető keresztmetszet
alkalmazandó.
230 V: egyfázisú (L/N) és kétfázisú (L1/L2) bekötés
ACT 201
Hálózati kábel
PE-vezető
0,55 kW
-05
2x1,5 mm² vagy
0,75 kW
-07
1,5 mm²
1x10 mm²
1,1 kW
-09
1,5
-11
2x2.5 mm² vagy
2,2 kW
-13
2,5 mm²
1x10 mm²
3 kW
-15
2x4 mm² vagy
4 kW
-18
4 mm²
1x10 mm²
230 V: háromfázisú bekötés (L1/L2/L3)
ACT 201
Hálózati kábel
0,55
-05
kW
-07
0,75
-09
kW
-11
1,5 mm²
1,1 kW
-13
1,5 kW
-15
2,2 kW
3 kW
4 kW
-18
4 mm²
5,5 kW
-19
-21

7,5 kW

6 mm²

-22

9,2 kW

10 mm²

Motorkábel
1,5 mm²
1,5 mm²
4 mm²

PE- vezető

Motorkábel

2x1,5 mm² vagy
1x10 mm²

1,5 mm²

2x4 mm² vagy
1x10 mm²
2x 6 mm² vagy
1x10 mm²
1x10 mm²

4 mm²
6 mm²
10 mm²
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400 V: háromfázisú bekötés (L1/L2/L3)
ACT 401
Hálózati kábel
0,55
-05
kW
-07
0,75
-09
kW
-11
1,1 kW
-12
1,5 kW
-13
1,5 mm²
1,85
-15
kW
-18
2,2 kW
3 kW
4 kW
5,5 kW
-19
2,5 mm²
7,5 kW
-21
9,2 kW
-22
4 mm²
11 kW
-23
-25

15 kW

-27
-29

18,5
kW
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
65 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW

-31
-33
-35
-37
-39
-43
-45
-47
-49

6 mm²

PE- vezető

Motorkábel

2x1,5 mm² vagy
1x10 mm²

1,5 mm²

2x2,5 mm² vagy
1x10 mm²
2x4 mm² vagy
1x10 mm²
2x6 mm² vagy
1x10 mm²

2,5 mm²
4 mm²
6 mm²

10 mm²

1x10 mm²

10 mm²

16 mm²
25 mm²

1x16 mm²
1x16 mm²

16 mm²
25 mm²

35 mm²

1x16 mm²

35 mm²

50 mm²
70 mm²
95 mm²
2x70 mm²
2x95 mm²

1x25 mm²
1x35 mm²
1x50 mm²
1x70 mm²
1x95 mm²

50 mm²
70 mm²
95 mm²
2x70 mm²
2x95 mm²

5.4.2 Hálózat bekötése
A hálózati biztosítékokat és a kábel keresztmetszeteket az EN 60204-1 és DIN VDE
0298 4. rész szerint kell kiválasztani a frekvenciaváltó névleges munkapontja szerint.
Az UL/CSA jóváhagyott 1. osztály szerint 60/75°C hőmérséklettartományú réz
vezetéket és hozzá való hálózati biztosítékokat kell használni az erősáramú
kábeleknél. Az elektromos szerelést az eszköz-specifikációk, valamint a vonatkozó
szabványok és irányelvek szerint kell végezni.
Vigyázat!

A vezérlő, a hálózati és a motorvezetékeket egymástól fizikailag
elválasztva kell tartani. A frekvenciaváltóhoz csatlakozó kábeleket nem
szabad kitenni nagy feszültségű szigetelési vizsgálatoknak, hacsak
előtte megfelelő áramköri védelmet nem alkalmaztak. Ellenkező esetben
az egység károsodhat.
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5.4.3 Motor bekötése
BONFIGLIOLI VECTRON a motor frekvenciaváltóhoz való csatlakoztatására árnyékolt
kábel használatát javasolja. Az árnyékolást mindkét oldalon megfelelő, azaz jó
vezetőképességű védőföld potenciálhoz kell csatlakoztatni. A vezérlő, hálózati és
motorvezetékeket egymástól fizikailag elválasztva kell tartani. A felhasználó be kell
tartsa a vonatkozó nemzeti és nemzetközi irányelvekben megadott alkalmazandó
határértékeket az alkalmazás, a motorkábel hosszúsága és a kapcsolófrekvencia
tekintetében.

5.4.3.1

Motorkábel hosszúsága szűrő nélkül

Motorkábel engedélyezett hosszúsága szűrő nélkül
Frekvenciaváltó
árnyékolatlan kábel
árnyékolt kábel
0,55 kW … 1,5 kW
50 m
25 m
1,85 kW … 4,0 kW
100 m
50 m
5,5 kW … 9,2 kW
100 m
50 m
11,0 kW … 15,0 kW
100 m
50 m
18,5 kW … 30,0 kW
150 m
100 m
37,0 kW … 65,0 kW
150 m
100 m
75,0 kW … 132,0 kW
150 m
100 m
A megadott motorkábel hosszúságot nem szabad túllépni felszerelt kimeneti szűrő
nélkül.
Megjegyzés:

5.4.3.2

A beépített EMC szűrővel rendelkező max. 9,2 kW-os
frekvenciaváltók megfelelnek az EN 61800-3 szabványban megadott
kibocsátási határértékeknek, ha a motorkábel 10 m-nél rövidebb. A
beépített EMC szűrővel rendelkező max. 9,2 kW-os 3-as
konstrukciós méretű frekvenciaváltók megfelelnek az EN 61800-3
szabványban megadott kibocsátási határértékeknek, ha a motorkábel
20 m-nél rövidebb. Felhasználó-specifikus követelmények opcionális
szűrő segítségével teljesíthetők.

Motorkábel hosszúsága dU/dt kimeneti szűrővel

Megfelelő műszaki intézkedésekkel hosszabb motorkábelek is használhatók, pl. kis
kapacitású kábelek és kimeneti szűrők használata. Az alábbi táblázat a normál
értékeket ismerteti kimeneti szűrő használatakor.
Motorkábel engedélyezett hosszúsága kimeneti szűrő nélkül
Frekvenciaváltó
árnyékolatlan kábel
árnyékolt kábel
0,55 kW … 1,5 kW
kérésre
kérésre
1,85 kW … 4,0 kW
150 m
100 m
5,5 kW … 9,2 kW
200 m
135 m
11,0 kW … 15,0 kW
225 m
150 m
18,5 kW … 30,0 kW
300 m
200 m
37,0 kW … 65,0 kW
300 m
200 m
75,0 kW … 132,0 kW
300 m
200 m

5.4.3.3

Motorkábel hosszúsága szinusz szűrővel

Szinusz szűrő felszerelésekor hosszabb motorkábel használható. A szűrő kiszűri a
nagyfrekvenciás áramösszetevőket, ami kisimítja az áramot, és így hosszabb
motorkábel használható. Vegye figyelembe a vezetéken és a szinusz szűrőn eső
feszültséget. A feszültségesés hatására megnő a kimenőáram. Ellenőrizze, hogy a
frekvenciaváltó megfelel-e a megnövekedett kimeneti áramnak. Vegye ezt figyelembe
a tervezésnél. Ha a motorkábel 300 méternél hosszabb, lépjen kapcsolatba a
BONFIGLIOLI szervizzel.
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5.4.3.4

Csoporthajtás

Csoporthajtásnál (egy frekvenciaváltón több motor) a teljes hosszúságot el kell osztani
a motorok számával a táblázati értékek szerint. Csoporthajtás szinkron
szervomotorokkal nem valósítható meg.
A károsodás elkerülése érdekében használjon hőelemet az egyes motoroknál (például
PTC-t) figyelési célból.

5.4.3.5

Sebességérzékelő bekötése

A sebességérzékelő vezetékeket a motorkábelektől fizikailag elválasztva vezesse.
Tartsa be a gyártó által a sebességérzékelőre megadott adatokat.
Szereljen árnyékolást a frekvenciaváltó közelébe, és a sebességérzékelő vezetékek
legyenek a lehető legrövidebbek.

5.4.4 Fékellenállás bekötése
A fékellenállás bekötése az X2 kapcsokon keresztül történik.
Veszély!

Kapcsolja le a táplálást mielőtt a fékellenállás kábelét csatlakoztatná
vagy bontaná. Veszélyes feszültség lehet jelen a motorkapcsokon és a
fékellenállás kapcsain még a táplálásról való biztonságos leválasztás után
is. Az egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a
kondenzátorok kisüljenek.



Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.

Vigyázat!

A fékellenállást hőkapcsolóval kell ellátni. A hőkapcsoló le kell válassza
a frekvenciaváltót a hálózati táplálásról, ha a fékellenállás túlterhelődött.
X2
Rb1 Rb2

L1 L2 L3

K1
Rb1

Rb

T1

Rb2

X1

T2

K1

Megjegyzés:

A fékellenállás vezetékek legyenek a lehető legrövidebbek.
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5.5

Konstrukciós méretek bekötése

5.5.1 ACT 201 (max. 3,0 kW) és ACT 401 (max. 4,0 kW)
A frekvenciaváltó az X1 bedugaszolható sorkapocs segítségével csatlakoztatható a
hálózatra. A frekvenciaváltó a motorhoz és a fékellenálláshoz az X2 bedugaszolható
sorkapocs segítségével csatlakoztatható. Az IP 20 védelmi osztály (EN60529) csak a
sorkapcsok bedugaszolása után biztosított.
Veszély!



Kapcsolja le a táplálást mielőtt az X1 és X2 bedugaszolható
sorkapcsot csatlakoztatná vagy bontaná. Veszélyes feszültség lehet
jelen a hálózati kapcsokon és az egyenfeszültségű kapcsokon még a
frekvenciaváltó táplálásról való biztonságos leválasztása után is. Az
egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a
kondenzátorok kisüljenek.
Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.
ACT 201 (max 3,0 kW) és
ACT 401 (max. 4,0 kW) hálózati bekötés
X1

Phoenix ZEC 1,5/ .. ST7,5
0.2 … 1.5 mm
AWG 24 … 16

2

0.2 … 1.5 mm
AWG 24 … 16
0.25 … 1.5 mm2
AWG 22 … 16
2

0.25 … 1.5 mm
AWG 22 … 16

2

550 W … 1.1 kW

+ -

+ -

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1
N PE
1ph / 230V AC

L1
L2 PE
2ph / 230V AC

L1 L2 L3 PE
3ph / 230V AC
3ph / 400V AC

1.5 kW … 3.0 kW
+ - L1 L1 L2 L3

1.5 kW … 3.0 kW
+ - L1 L1 L2 L3

1.5 kW … 4.0 kW
+ - L1 L1 L2 L3

L1
N
1ph / 230V AC

1

+ -

L1 L2 L3

PE

L1
L2
2ph / 230V AC

PE

L1
L2 L3 PE
3ph / 230V AC
3ph / 400V AC

10 A feletti hálózati áram esetén a 230 V 1 fázis/N/védőföld hálózati
csatlakoztatást, illetve a 230 V 2 fázis/N/védőföld csatlakoztatást két kapcson
keresztül kell megvalósítani.
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ACT 201 (max. 3,0 kW) és
ACT 401 (max. 4,0 kW) motorbekötés
Phoenix ZEC 1,5/ .. ST7,5
0.2 … 1.5 mm2
AWG 24 … 16
0.2 … 1.5 mm2
AWG 24 … 16
2
0.25 … 1.5 mm
AWG 22 … 16
0.25 … 1.5 mm2
AWG 22 … 16
X2
Rb1 Rb2 U

U V W

V W

U V W

delta
kapcsolás
Delta
connection

csillag
kapcsolás
Star connection

M
3~

Hőkapcsolóval rendelkező fékellenállás bekötése

X2
X2
Rb1 Rb2 U

V W

Phoenix ZEC 1,5/ .. ST7,5
0.2 … 1.5 mm2
AWG 24 … 16

Rb
Rb1
T1

Rb2
T2

0.2 … 1.5 mm2
AWG 24 … 16
2
0.25 … 1.5 mm
AWG 22 … 16
2
0.25 … 1.5 mm
AWG 22 … 16
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5.5.2 ACT 201 (4,0 – max. 9,2 kW) és ACT 401 (5,5 – max. 15,0 kW)
Veszély!



Kapcsolja le a táplálást mielőtt a hálózati kábelt az X1 sorkapocshoz
csatlakoztatná vagy bontaná, illetve a motorkábelt és a fékellenállást az
X2 sorkapocshoz csatlakoztatná vagy bontaná. Veszélyes feszültség
lehet jelen a hálózati kapcsokon és az egyenfeszültségű kapcsokon
még a frekvenciaváltó táplálásról való biztonságos leválasztása után is.
Az egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a
kondenzátorok kisüljenek.
Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.
ACT 201 (4,0 – max. 9,2 kW) és
ACT 401 (5,5 – max. 15,0 kW) hálózati bekötés
X1
X1

L1 L2 L3

- +

L1 L2 L3

PE

3ph / 230V AC
3ph / 400V AC

ACT 201-18 (4.0 kW):
X1
L1 L2 L3

L1

- +

N

PE

1ph / 230V AC
4.0 kW & 9.2 kW
6qmm / RM7,5
0.2 & 6 mm 2
AWG 24 & 10
0.2 & 6 mm 2
AWG 24 & 10
2
0.25 & 4 mm
AWG 22 & 12
0.25 & 4 mm 2
AWG 22 & 16

11 kW & 15 kW
16qmm / RM10+15
0.2 & 16 mm 2
AWG 24 & 6
0.2 & 16 mm 2
AWG 24 & 6
2
0.25 & 10 mm
AWG 22 & 8
0.25 & 10 mm 2
AWG 22 & 8

ACT 201-18 (4,0 kW): egy- és háromfázisú bekötés lehetséges.
ACT 201-19 (5,5 kW) és felette: háromfázisú bekötés lehetséges
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ACT 201 (4,0 – max. 9,2 kW) és
ACT 401 (5,5 – max. 15,0 kW) motorbekötés
X2
U V W

Rb1 Rb2

X2

U V W

M
3~

U V W

delta
kapcsolás
Delta
connection

csillag
kapcsolás
Star connection

4.0 kW … 9.2 kW
6qmm / RM7,5

11.0 kW … 15.0 kW
16qmm / RM10+15

0.2 … 6 mm2
AWG 24 … 10
2
0.2 … 6 mm
AWG 24 … 10
0.25 … 4 mm2
AWG 22 … 12

0.2 … 16 mm2
AWG 24 … 6
2
0.2 … 16 mm
AWG 24 … 6
0.25 … 10 mm2
AWG 22 … 8

0.25 … 4 mm2
AWG 22 … 16

0.25 … 10 mm2
AWG 22 … 8

Hőkapcsolóval rendelkező fékellenállás csatlakozása
X2
U

V W

Rb1 Rb2

X2

Rb
Rb1
T1
4.0 kW … 9.2 kW
6qmm / RM7,5

Rb2
T2

11.0 kW … 15.0 kW
16qmm / RM10+15

0.2 … 6 mm
AWG 24 … 10
2
0.2 … 6 mm
AWG 24 … 10
0.25 … 4 mm2
AWG 22 … 12
0.25 … 4 mm2
AWG 22 … 16
2

0.2 … 16 mm
AWG 24 … 6
2
0.2 … 16 mm
AWG 24 … 6
0.25 … 10 mm2
AWG 22 … 8
0.25 … 10 mm2
AWG 22 … 8
2
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5.5.3 ACT 401 (18,5 – max. 30,0 kW)



Kapcsolja le a táplálást mielőtt a hálózati kábelt az X1 sorkapocshoz
csatlakoztatná vagy bontaná, illetve a motorkábelt és a fékellenállást az
X2 sorkapocshoz csatlakoztatná vagy bontaná. Veszélyes feszültség
lehet jelen a hálózati kapcsokon és az egyenfeszültségű kapcsokon
még a frekvenciaváltó táplálásról való biztonságos leválasztása után is.
Az egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a
kondenzátorok kisüljenek.
Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.

Veszély!

ACT 401 (18,5 – max. 30,0 kW) hálózati bekötés
X1

X1
L1 L2 L3

2.5 Nm
22.1 lb-in

- +

L1 L2 L3
3ph / 400V AC

PE

18.5 kW … 30.0 kW
PHOENIX MKDSP 25/ 6-15,00-F
0.5 … 35 mm2
AWG 20 … 2
0.5 … 25 mm2
AWG 20 … 4
2
1.00 … 25 mm
AWG 18 … 4
1.5 … 25 mm2
AWG 16 … 4

42
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

ACT 401 (18,5 – max. 30,0 kW) motorbekötés

X2
U V W

Rb1 Rb2

X2
2.5 Nm
22.1 lb-in

M
3~

18.5 kW … 30 kW
25/ 6-15,00
0.5 … 35 mm
AWG 20 … 2
2
0.5 … 25 mm
AWG 20 … 4
1.00 … 25 mm2
AWG 18 … 4
2

1.5 … 25 mm
AWG 16 … 4

U V W

U V W

2

delta
Deltakapcsolás
connection

csillag
kapcsolás
Star connection

Hőkapcsolóval rendelkező fékellenállás bekötése

X2
U V W

Rb1 Rb2

X2
Rb
Rb1
18.5 kW … 30 kW
25/ 6-15,00
0.5 … 35 mm2
AWG 20 … 2
2
0.5 … 25 mm
AWG 20 … 4
2
1.00 … 25 mm
AWG 18 … 4

T1

Rb2
T2

2.5 Nm
22.1 lb-in

1.5 … 25 mm
AWG 16 … 4

2
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5.5.4 ACT 401 (37,0 – max. 65,0 kW)
Veszély!



Kapcsolja le a táplálást mielőtt a hálózati kábelt az X1 sorkapocshoz
csatlakoztatná vagy bontaná, illetve a motorkábelt és a fékellenállást az
X2 sorkapocshoz csatlakoztatná vagy bontaná. Veszélyes feszültség
lehet jelen a hálózati kapcsokon és az egyenfeszültségű kapcsokon
még a frekvenciaváltó táplálásról való biztonságos leválasztása után is.
Az egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a
kondenzátorok kisüljenek.
Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.
ACT 401 (37,0 – max. 65,0 kW) hálózati bekötés

X1

37.0 kW … 65.0 kW
threaded
bolt M8x25
menetes
csavar
M8x25

X1
L1 L2 L3

2
wire cross section up to 70 mm

- +

max. 70 mm2 vezető keresztmetszet

8 Nm
70.8 lb-in
L1 L2 L3

PE

3ph / 400V AC
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ACT 401 (37,0 – max. 65,0 kW) motorbekötés

X2
37.0 kW … 65.0 kW
menetes
M8x25
threadedcsavar
bolt M8x25
wire 70
cross
up to 70 mm2
max.
mm2section
vezető keresztmetszet

X2
U V W

Rb1 Rb2

8 Nm
70.8 lb-in
U V W

M
3~

U V W

csillag
kapcsolás delta
kapcsolás
Star connection
Delta
connection

Hőkapcsolóval rendelkező fékellenállás bekötése

X2
37.0 kW … 65.0 kW
menetes csavar
M8x25
threaded
bolt M8x25
Wire
cross section up to 70 mm 2
max. 70 mm2 vezető keresztmetszet

X2
U V W

Rb1 Rb2

8 Nm
70.8 lb-in

Rb
Rb1
T1

Megjegyzés:

Rb2
T2

Ilyen méretű frekvenciaváltók opcionálisan kaphatók fékszaggató
nélkül is. Ekkor az Rb1 és Rb2 pontok nincsenek belül bekötve.
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5.5.5 ACT 401 (75,0 – max. 132,0 kW)
Veszély!



Kapcsolja le a táplálást mielőtt hálózati kábelt, a motorkábel és a
fékellenállást csatlakoztatná vagy bontaná. Veszélyes feszültség lehet
jelen a hálózati kapcsokon és az egyenfeszültségű kapcsokon még a
frekvenciaváltó táplálásról való biztonságos leválasztása után is. Az
egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet, hogy a
kondenzátorok kisüljenek.
Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.



Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.
ACT 401 (75,0 – max. 132,0 kW) hálózati bekötés

U

V
ZK+

Rb2

L1

10 Nm
88.5 lb-in

W

L2

L3

ZKL1 L2 L3

L1 L2 L3 PE
3ph / 400V AC

Menetes csavar M8x20
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ACT 401 (75,0 – max. 132,0 kW) motorbekötés

10 Nm
88.5 lb-in
U

V

W

ZK+

Rb2

U V W
L1

L2

L3

ZK-

M
3~

U V W

U V W

Star connection
Csillag kapcsolás

Delta connection
Delta kapcsolás

Menetes csavar M8x20

Hőkapcsolóval rendelkező fékellenállás bekötése

10 Nm
88.5 lb-in
U

V

W

ZK+

Rb2

ZK+ Rb2
L1

L2

L3

ZK-

ZK+

Rb

T1

Rb2
T2

Menetes csavar M8x20

Megjegyzés:

Ilyen méretű frekvenciaváltók opcionálisan kaphatók fékszaggató
nélkül is, és ezeknél nincs Rb2 csatlakozópont a fékellenállás
csatlakoztatására.
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5.6

Vezérlőkapcsok

A vezérlő és szoftver funkciók szabadon konfigurálhatók a megbízható és gazdaságos
üzemeltetés biztosítása érdekében. A kezelési utasítás ismerteti a standard
csatlakozások gyári beállításait a vonatkozó 30 Konfiguráció paraméter esetén,
valamint a beállítandó szoftver paramétereket.
Vigyázat!




Kapcsolja le a táplálást a vezérlő be- és kimenetek csatlakoztatása
vagy bontása előtt. Ellenkező esetben az eszközök károsodhatnak.

Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.
Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.
Vezérlőkapcsok
Wieland DST85 / RM3,5
0.14 … 1.5 mm2
AWG 30 … 16
2
0.14 … 1.5 mm
AWG 30 … 16
2
0.25 … 1.0 mm
AWG 22 … 18
0.25 … 0.75 mm2
AWG 22 … 20
0.2 … 0.3 Nm
1.8 … 2.7 lb-in

X210A Vezérlőkapcsok
No.
Leírás
1)
1 20 V-os feszültségkimenet, Imax=180 mA
2 Föld / GND 20 V
3 S1IND digitális bemenet, Umax= DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC kompatibilis,
válaszidő kb. 16ms (on), 10 μs (off)
4 EM-S2IND digitális bemenet, Umax= DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC
kompatibilis, válaszidő kb. 16 ms
5 EM-S3IND digitális bemenet, Umax= DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC
kompatibilis, válaszidő kb. 16 ms
6 S4IND digitális bemenet, Umax = DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC kompatibilis,
frekvenciajel: 0...30 V, 10 mA 24 V-nál, fmax = 150 kHz
7 S5IND digitális bemenet, Umax = DC 30 V, 10 mA DC 24 V-nál, PLC kompatibilis,
frekvenciajel: 0...30 V, 10 mA 24 V-nál, fmax = 150 kHz
X210B Vezérlőkapcsok
No.
Leírás
1 S6IND digitális bemenet, Umax=30 V, 10 mA 24 V-nál, PLC kompatibilis,
válaszidő kb. 16 ms
2 Föld / GND 20 V
3 S1OUT digitális kimenet, U= DC 24 V, Imax=40 mA, túlterhelés és rövidzár ellen
védett
4 MFO1 többfunkciós kimenet,
analóg jel: U= DC 24 V, Imax=40 mA, pulzusszélesség modulált, fPWM=116 Hz
digitális jel: U= DC 24 V, Imax=40 mA, , túlterhelés és rövidzár ellen védett,
frekvenciajel: DC 0...24 V, Imax=40 mA, fmax=150 kHz
5 Referencia kimenet DC 10 V, Imax=4 mA
6 MFI1 többfunkciós bemenet,
analóg jel: felbontás 12 bit, DC 0... 10 V (Ri=70 k), 0...20 mA (Ri=500 ),
digitális jel: válaszidő kb. 16 ms, Umax= DC 30 V, 4 mA DC 24 V-nál,
PLC kompatibilis
7 Föld / GND 10 V
1)

Az X210A.1 kapcson a táplálás Imax = 180 mA maximális árammal terhelhető. Az
S1OUT digitális kimenet és az MFO1 többfunkciós kimenet csökkenti a
rendelkezésre álló maximális áramot.

5.6.1 Jelfogókimenet
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Alapbeállítás szerint a szabadon programozható jelfogókimenet a figyelő funkcióhoz
van kapcsolva (gyári beállítás). A szoftver paraméterek segítségével a különböző
funkciókhoz való logikai kapcsolat szabadon konfigurálható. A frekvenciaváltó
működéséhez nem feltétlenül szükséges bekötni a jelfogókimenetet.
Jelfogókimenet

Phoenix ZEC 1,5/3ST5,0
0.2 … 1.5 mm2
AWG 24 … 16

X10
X10
1
2
3

0.2 … 1.5 mm
AWG 24 … 16
2
0.25 … 1.5 mm
AWG 22 … 16
2
0.25 … 1.5 mm
AWG 22 … 16
2

S3OUT

X10 Vezérlőkapcsok
No.
Leírás
1 .. 3 Jelfogókimenet, szabad morzeérintkező, válaszidő kb. 40 ms,
max. érintkező terhelés, záró érintkező AC 5 A/240 V, DC 5 A (ohm-os)/24 V
max. érintkező terhelés, bontó érintkező AC 3 A/240 V, DC 1 A (ohm-os)/24 V
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5.6.2 Vezérlőkapcsok – Csatlakozó rajzok
A frekvenciaváltó vezérlőhardvere és szoftvere nagy mértékben szabadon
konfigurálható. Bizonyos funkciók kioszthatók a vezérlőkapcsokra, a szoftver
modulok belső logikai kapcsolatai szabadon választhatók meg.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a frekvenciaváltó a különböző meghajtási
feladatok széles választékához adaptálható.
A szokásos meghajtási feladatok esetén a vezérlőhardverrel és szoftverrel szemben
támasztott igények jól ismertek. A standard konfigurációk biztosítják a
vezérlőkapcsok logikai kapcsolódását a szoftvermodulok belső funkciókhoz. Ezek a
kapcsolatok a 30 Konfiguráció paraméteren keresztül választhatók ki. Az egyéb
konfigurációkkal kapcsolatos információkért, kérjük, forduljanak hozzánk.

5.6.2.1

110. konfiguráció – Érzékelő nélküli szabályozás

A 110. konfiguráció tartalmazza a 3-fázisú gépek változó sebességű vezérlési
funkcióit a szokásos alkalmazások széles köre számára. A motorsebesség
szabályozása a szükséges feszültség és a referenciafrekvencia kiválasztott aránya
szerint történik.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
6 S4IND
7 S5IND
M

-

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
+
- + 3 S1OUT
V
4 MFO1A
5 +10 V/ 4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
Start jobbra forgás
Start balra forgás
1. adatkészlet váltás
2. adatkészlet váltás

X210B.1
X210B.2

X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld

X210B.3

Működési üzenetek

X210B.4

Tényleges frekvencia analóg jele

X210B.5

+10 V tápfeszültség
Referenciaérték potenciométer
0 ...+10 V referencia-sebesség
10 V föld

X210B.6
X210B.7
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5.6.2.2 111. konfiguráció – Érzékelő nélküli szabályozás
technológia vezérlővel
A 111. konfiguráció szoftverfunkciókkal bővíti az érzékelő nélküli szabályozást a
különböző alkalmazásoknál a felhasználói igények könnyebb adaptálhatósága
érdekében. A Technológia vezérlő lehetővé teszi az áramlási sebesség, a nyomás, a
szint vagy a sebesség szabályozását.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
6 S4IND
7 S5IND
M

-

+

-

+
-

5.6.2.3

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
3 S1OUT
V + 4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
1. rögzített százalékérték váltás
2. rögzített százalékérték váltás
1. adatkészlet váltás
2. adatkészlet váltás

X210B.1

X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs

X210B.2

20 V föld

X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
0 ...+10 V tényleges százalékérték
10 V föld

410. konfiguráció – Érzékelő nélküli mezőorientált
szabályozás

A 410. konfiguráció a 3-fázisú gép érzékelő nélküli mezőorientált szabályozáshoz
szükséges funkciókat tartalmazza. A frekvenciaváltó az aktuális motorsebességet a
gép aktuális árama és feszültség és a gépparaméterek kombinációja alapján
határozza meg. A nyomatékot és fluxust létrehozó áram különálló szabályozása nagy
hajtásdinamikát tesz lehetővé nagy terhelési nyomatéknál.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
6 S4IND
7 S5IND
M

-

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
+
- + 3 S1OUT
V
4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210B.1
X210B.2
X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
Star jobbra forgás
Start balra forgás
1. adatkészlet váltás
2. adatkészlet váltás
X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld
Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
Referenciaérték potenciométer
0 ...+10 V referencia-sebesség
10 V föld
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411. konfiguráció –Érzékelő nélküli mezőorientált
szabályozás Technológia vezérlővel

5.6.2.4

A 411. konfiguráció Technológia vezérlővel bővíti ki a 410. érzékelő nélküli
mezőorientált szabályozás konfigurációt. A Technológia vezérlő segítségével a
szabályozás olyan paramétereken alapulhat, mint például az áramlási sebesség,
nyomás, töltési szint vagy sebesség.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
6 S4IND
7 S5IND
M

-

+

-

+
-

5.6.2.5

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
3 S1OUT
V + 4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
1. rögzített százalékérték váltás
nincs kiosztott funkció
1. adatkészlet váltás
2. adatkészlet váltás

X210B.1
X210B.2
X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld
Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
0 ...+10 V tényleges százalékérték
10 V föld

430. konfiguráció – Érzékelő nélküli mezőorientált
szabályozás, sebesség vagy nyomaték szabályozás

A 430. konfiguráció a 410. érzékelő nélküli mezőorientált szabályozást
nyomatékszabályózással bővíti. A referencianyomaték százalék értékként jelenik meg
és azt továbbítjuk az alkalmazás megfelelő feldolgozó részébe. A változó sebességű
és nyomatékfüggő szabályozás közötti átkapcsolás a digitális vezérlőbemeneten
keresztül történik.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
6 S4IND
7 S5IND
M

-

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
+
- + 3 S1OUT
V
4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210B.1
X210B.2
X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
Start jobbra forgás
n-/T vezérlőfunkció váltás
1. adatkészlet váltás
2. adatkészlet váltás
X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld
Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
Referenciaérték potenciométer
0 ...+10 V referencia-sebesség
10 V föld
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210. konfiguráció – Mezőorientált szabályozás,
sebességszabályozás

5.6.2.6

A 210. konfiguráció tartalmazza a 3 fázisú gépek sebesség szabályozott,
mezőorientált vezérlésének funkcióit sebességérzékelő visszacsatolással. A
nyomaték és a fluxust létrehozó áram különálló szabályozása nagy hajtási dinamikát
biztosít nagy terhelési nyomatéknál. A szükséges sebességérzékelő visszacsatolás
eredményeként pontos sebesség- és nyomaték szabályozás érhető el.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
B
6 S4IND
A
7 S5IND

+ -

M

-

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
+
- + 3 S1OUT
V
4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210B.1
X210B.2
X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
Star jobbra forgás
Start balra forgás
Sebességértékelő B sáv
Sebességérzékelő A sáv
X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld
Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
Referenciaérték potenciométer
0 ...+10 V referencia-sebesség
10 V föld

211. konfiguráció – Mezőorientált szabályozás
Technológia vezérlővel

5.6.2.7

A 211. konfiguráció Technológia vezérlővel bővíti ki a 210. sebesség szabályozott,
mezőorientált vezérlési konfiguráció funkcióit. A Technológia vezérlő lehetővé teszi az
olyan paraméterek alapján történő szabályozást, mint például áramlási sebesség,
nyomás, szint vagy sebesség.

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
B
6 S4IND
A
7 S5IND

+ -

M

-

+

-

+
-

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
3 S1OUT
V + 4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
1. rögzített százalékérték váltás
nincs kiosztott funkció
Sebességérzékelő B sáv
Sebességérzékelő A sáv

X210B.1
X210B.2
X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld
Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
0 ...+10 V tényleges százalékérték
10 V föld
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5.6.2.8

230. konfiguráció – Mezőorientált szabályozás, sebesség
és nyomaték szabályozás

A 230. konfiguráció kibővíti a 210. konfiguráció funkcióit a nyomatékfüggő,
mezőorientált szabályozásra. A referencianyomaték százalék értékként jelenik meg és
azt továbbítjuk az alkalmazás megfelelő feldolgozó részébe. A változó sebességű és
nyomatékfüggő szabályozás közötti átkapcsolás a digitális vezérlőbemeneten
keresztül történik.

+ -

X210A
1 +20 V/180 mA
2 GND 20 V
3 S1IND
4 S2IND
5 S3IND
B
6 S4IND
A
7 S5IND

M

-

X210B
1 S6IND
2 GND 20 V
+
- + 3 S1OUT
V
4 MFO1A
5 +10 V/4 mA
6 MFI1A
7 GND 10 V

X210A.1
X210A.2
X210A.3
X210A.4
X210A.5
X210A.6
X210A.7

X210B.1
X210B.2
X210B.3
X210B.4
X210B.5
X210B.6
X210B.7

X210A Vezérlőkapcsok
+20 V tápfeszültség
20 V föld
Vezérlő kioldás / hibanyugtázás
Start jobbra forgás
n-/T vezérlőfunkció váltás
Sebességérzékelő B sáv
Sebességérzékelő A sáv
X210B Vezérlőkapcsok
Motor hőkapocs
20 V föld
Kezelési üzenetek
Tényleges frekvencia analóg jele
+10 V tápfeszültség
Referenciaérték potenciométer
0 ...+10 V referencia-sebesség
10 V föld
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6

KP500 vezérlőegység

Az opcionális KP500 vezérlőegység hasznos eszköz a frekvenciaváltó vezérlésére,
beállítására és a frekvenciaváltó paraméterek kijeleztetésére.
A vezérlőegység nem elengedhetetlenül szükséges a frekvenciaváltó üzemeltetéséhez,
és szükség esetén bármikor bedugaszolható.

A
B

C

D

F

E
G

H
I

J

A

J

B
C

D

E

F
G
H
I

Gombok
A meghajtó indítására és a CTRL menü megnyitására szolgál.
Nyomja meg a RUN gombot a motor potenciométer funkciójának
megnyitásához.
STOP A CTRL menü megnyitására, a meghajtó leállítására és a hibák
nyugtázására szolgál.
A menüstruktúrában való navigálásra és a paraméterek kiválasztására
▲ ▼
szolgál. Segítségükkel növelhetők/csökkenthetők a paraméterértékek.
ENT
Paraméterek elérésére vagy a menüstruktúrában a menük váltására szolgál.
A kiválasztott funkciók vagy a beállított paraméter nyugtázása.
ESC
Paraméterek elvetése vagy a menüstruktúrában az előző menühöz való
visszalépésre szolgál. Funkció törlése vagy paraméter érték alaphelyzetbe
állítása.
FUN
A gomb funkcióváltására szolgál, a speciális funkciók elérésére.
RUN

Kijelző
Három számjegyes 7-szegmenses kijelző a paraméterszám kijelzésére.
Egy számjegyes 7-szegmenses kijelző az aktív adatrekord, a forgásirány stb.
kijelzésére.
A kiválasztott menüág kijelzése:
VAL
Aktuális értékek kijelzése.
PARA Paraméterek kiválasztása és paraméterértékek beállítása.
CTRL Funkció kiválasztása beállításhoz és/vagy kijelzésre a vezérlőegységen át:
SEtUP irányított üzembe helyezés.
CtrL motorpotenciométer és impulzus funkció.
CPY
Paraméterek másolása a vezérlőegységen át:
ALL Összes paraméterérték másolása.
Act
Csak azt aktív paraméterek másolása.
FOr
A vezérlőegység memória formázása és törlése.
Státusz és működési üzenetek:
WAR
Figyelmeztetés kritikus működési viselkedésről.
N
FAUL Üzenet, amely jelzi, hogy az egység hiba miatt kikapcsolt.
T
RUN
Villogás: jelzi az üzemkészséget.
Folyamatos világítás: jelzi, hogy az egység működik és a kimeneti fokozat
engedélyezett.
REM
Aktív távvezérlés az interfész csatlakozón keresztül.
F
FUN gombbal végrehajtott funkció átkapcsolása.
Öt számjegyes 7-szegmenses kijelző a paraméterértékek és előjelek kijelzésére.
A kijelzett paraméterérték fizikai mértékegysége.
Aktív gyorsítás vagy lassítás meredekség.
A meghajtás pillanatnyi forgásiránya.
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6.1

Menüstruktúra

Az alábbi ábra mutatja be a vezérlőegység menüstruktúrájának elrendezését. Az
opcionálisan kapható VPlus felhasználói program a funkciókat és a paramétereket a
funkcióiktól függő különböző szintekre osztja. A program részletes tájékoztatást ad, és
lehetőséget biztosít a paraméter-beállítások és vezérlési opciók rugalmas
használatára.

6.2

Fő menü

A vezérlőegység segítségével kijeleztethetők a frekvenciaváltó különböző paraméterei
és információi. A különböző funkciók és paraméterek négy menüágba vannak
elrendezve. A menüstruktúra bármely pontjából vissza lehet térni a fő menübe az ESC
gomb folyamatos vagy többszöri megnyomásával.
Megjegyzés:

A gombok funkcióját ismertető alábbi leírásban a gombszimbólumok
közötti plusz (+) jel azt jelenti, hogy az adott gombokat egyszerre kell
lenyomni.
A gombszimbólumok közötti vessző (,) pedig azt jelenti, hogy a
gombokat egymás után kell megnyomni.
VAL menüág
Aktuális értékek kijelzése
PARA menüág
Paraméterek kijelzése és módosítása
CPY menüág
Paraméterek másolása
CTRL menüág
Funkciók kiválasztása és tesztelése

A kívánt menüág kiválasztásához használja a nyilakat. A kijelző mutatja a kiválasztott
menüágat (villogás).
A menüág kiválasztásához nyomja meg az ENT gombot. A kiválasztott menüág első
paramétere vagy első funkciója jelenik meg a kijelzőn.
A vezérlőegység fő menüjéhez való visszatéréshez nyomja meg az ESC gombot.
Gombok
▲ ▼
A menüstruktúrában való navigálásra és menüág kiválasztására szolgál.
ENT
A kiválasztott menüág megnyitása.
ESC
A jelenlegi menüág megszakítása, és a fő menübe való visszatérés.
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6.3

Aktuális érték menü (VAL)

A VAL menüágban a vezérlőegység számos aktuális értéket jelez ki a kiválasztott
konfigurációtól és a telepített opcióktól függően. A kezelési utasítás ismerteti a
paramétereket és az adott aktuális értékhez kapcsolódó alap szoftverfunkciókat.
ESC

E
ENT

A

ENT

D
ESC

B

A

C

A nyíl gombok segítségével válassza ki a számrendi sorendben kijelzett
tényleges értékek közül a kívánt számot.
Az aktuális rekordban a rekord szerinti aktuális paraméterértékek jelennek meg
a kijelzőn, beleértve a vonatkozó adatrekord számot is. Ha a négy
adatkészletben az aktuális adat azonos, akkor a hétszegmenses kijelző a 0.
adatrekordot mutatja.

▲+▼
FUN , ▲
FUN , ▼

Gombok
Az aktuális paraméterérték kijelzése bekapcsoláskor.
Az utolsó aktuális paraméterérték kijelzése (legnagyobb szám).
Az első aktuális paraméterérték kijelzése (legkisebb szám).

B

Az ENT gombbal választhatja ki a paramétert. A készülék kijelzi a paramétert,
annak aktuális értékét, a mértékegységet és az aktív adatrekordot.

C

Üzembe helyezés, üzemeltetés és hibaelemezés során minden egyes aktuális
paraméterérték külön megtekinthető.
Az aktuális paraméterértékek közül néhány a négy rendelkezésre álló
adatrekordba van csoportosítva. Ha a paraméterértékek a négy adatrekordban
azonosak, akkor az aktuális érték a 0. adatrekordban jelenik meg. Ha a
paraméterértékek a négy adatrekordban különbözőek, akkor a 0. adatkordban
diFF felirat jelenik meg.

▲,▼
FUN , ▲
FUN , ▼
FUN , ENT

Gombok
Átkapcsolás másik adatkészletre vonatkozó aktuális értékek
esetén.
Minimális érték meghatározás és állandó kijelzése.
Maximális érték meghatározás és állandó kijelzése.
Az aktuális érték figyelési időszak alatti átlagértékének kijelzése.

D

Az ENT gomb segítségével mentheti el a kiválasztott aktuális értéket
bekapcsoláskor kijelzett paraméterként. Rövid időre megjelenik a Set (a
paraméter számmal) üzenet a kijelzőn. A frekvenciaváltó legközelebbi
bekapcsolásakor automatikusan ez az aktuális érték jelenik meg a kijelzőn.

E

A paraméter elmentése után ismét figyelheti és kijeleztetheti az értéket. Az ESC
gomb segítségével válthat a VAL menüág paraméter kiválasztásához.
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6.4

Paraméter menü (PARA)

Az irányított üzembe helyezés során konfigurált paramétereket általános
alkalmazások alapján választottuk ki, és azok szükség szerint kiegészíthetők további
beállításokkal a PARA menüágban. A kezelési utasítás ismerteti a paramétereket és
az adott aktuális értékhez kapcsolódó alap szoftver funkciókat.

E
A

ENT
ENT

D
ESC

B
A

C

A nyíl gombok segítségével válassza ki a számrendi sorendben kijelzett
tényleges értékek közül a kívánt számot. A kijelzőn látható a paraméterszám az
aktív adatkészlettel (villog).
Az aktuális adatkészletben megjelennek a vonatkozó paraméterek, beleértve a
hozzájuk tartozó adatkészlet-számot is. A hétszegmenses kijelző a 0.
adatkészletet mutatja, ha a négy adatkészletben a paraméterértékek azonosak.

▲+▼
FUN , ▲
FUN , ▼

Gombok
Az utolsó módosított paraméterhez kapcsolás.
Az utolsó paraméter kijelzése (legnagyobb szám).
Első paraméter kijelzése (legkisebb szám).

B

Az ENT gomb segítségével választhatja ki a paramétert. A kijelzőn látható a
paraméter, beleértve az értéket, a mértékegységet és az aktív adatkészletet. Ha
a 0. adatkészlet beállításait módosítja, akkor mind a négy adatkészletben
módosulnak a paraméterértékek.

C

A nyilak segítségével állíthatja be a paraméterértéket, illetve választhatja ki az
üzemmódot. A beállítási lehetőségek függnek a paramétertől.
A kijelezett értékek gyorsabb változtatásához tartsa nyomva a nyíl gombot.
Ha elengedi a gombot, akkor az értékváltoztatás sebessége ismét visszaáll a
kezdeti értékre.
Ha a paraméterérték elkezd villogni, akkor az értékváltoztatás sebessége
visszaállt a kezdeti értékre.

▲+▼
FUN , ▲
FUN , ▼
FUN , ENT

D

Gombok
Paraméter gyári beállításának visszaállítása.
Paraméter legnagyobb értékre való beállítása.
Paraméter legkisebb értékre való beállítása.
Adatkészlet váltása adatkészlet-függő paraméterek esetén.

A paramétert az ENT gombbal mentheti el. Rövid időre megjelenik a Set üzenet
a kijelzőn a paraméterszámmal és az adatkészlettel. A paraméter változatlan
hagyásához nyomja meg az ESC gombot.
Üzenetek
Err1: EEPrO Paraméter nem lett elmentve.
Err2: StOP
A paraméter csak olvasható (azaz nem módosítható), ha az
egység üzemel.
Err3: Error
Egyéb hiba.

E

A paraméter elmentése után ismét módosíthatja az értéket, vagy az ESC gomb
megnyomásával visszatérhet a paraméter választás menühöz.
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6.5

Másolásmenü (CPY)

A vezérlőegység másolás funkciója segítségével kimásolhatja a frekvenciaváltó
paraméterértékeit a vezérlőegység nem felejtő memóriájába, és letárolhatja (letöltheti)
azokat ismét a frekvenciaváltóba.
A másolási funkció az ismétlődő alkalmazások paraméterezését könnyíti meg. A
funkció archiválja az összes paraméterértéket, függetlenül a hozzáférésszabályozástól és az értéktartománytól. A vezérlőegységben a fájlok tárolására
rendelkezésre álló memória dinamikusan illeszkedik az adatmennyiséghez.
Megjegyzés:

A másolásmenü (CPY) a 3. vezérlési szinten érhető el. A vezérlési
szint beállítható, ha szükséges, a 28 Vezérlési szint paraméternél.

6.5.1 Tárolt információk olvasása
Amikor megnyitja a CPY menüágat, a készülék beolvassa a
vezérlőegységben tárolt adatokat. Ez a folyamat pár
másodpercig tart. Ezen idő alatt init felirat és a folyamatjelző
látható a kijelzőn. A másolásmenü inicializálása után
kiválasztható a funkció.
Ha a vezérlőegységben tárolt információ érvénytelen, az
inicializálás leáll és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
Ebben az esetben a vezérlőegység memóriáját az alábbiak
szerint formattálni kell:




Nyugtázza a hibaüzenetet az ENT gombbal.
A nyíl gombokkal válassza ki a FOr funkciót.
A kiválasztás nyugtázásához nyomja meg az ENT gombot.
A formázási művelet közben az FCOPY felirat és a
folyamatjelző látható a kijelzőn.
A folyamat pár másodpercig tart. A folyamat befejeződése
után rdY felirat jelenik meg a kijelzőn.



Az ENT gomb megnyomásával nyugtázza az üzenetet.

Most már kiválaszthatja a másolás funkciót az alábbiakban
ismertetettek szerint.
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6.5.2 Menüstruktúra
A CPY másolásmenü három fő funkcióval rendelkezik. Válassza ki a nyilak
segítségével a kívánt funkciót. Válassza ki a másoláshoz a forrást és a célt. A kijelző
mutatja százalékosan a vezérlőegység nem felejtő memóriájában rendelkezésére álló
helyet a hétszegmenses kijelzőn.
FOr funkció
Használja a FOr funkciót a vezérlőegység memóriájának
törlésére és formattálására. Erre mindenképpen szükség van a
vezérlőegység első használatakor.
ALL funkció
Az összes olvasható és írható paraméter továbbítása.
 Hagyja jóvá a választást az ENT gombbal, és folytassa a
forrás kiválasztásával.
Act funkció
Csak a frekvenciaváltó aktív paraméterei másolódnak át a
vezérlőegységbe. Az aktív paraméterértékek száma függ a
frekvenciaváltó éppen kiválasztott konfigurációjától.
Ha az adatokat a vezérlőegységből másolja át a
frekvenciaváltóba, akkor az összes tárolt érték átmásolódik,
akárcsak az ALL funkciónál.
 Az ENT gomb megnyomásával nyugtázza az Act
kiválasztását, és folytassa a forrás kiválasztásával.

6.5.3 Forrás kiválasztása




A CPY menüág ALL és Act funkcióihoz tartozó paraméterek paraméterezhetők az
adott alkalmazás sajátos követelményei szerint.
A hétszegmenses kijelző mutatja a vezérlőegységben rendelkezésre álló
memóriaterületet.
A nyilak segítségével válassza ki az adatforrást (Src.) a másoláshoz (feltöltés).
Adatforrásként használhatók akár a frekvenciaváltó adatkészletei (Src.x), akár a
vezérlőegység fájljai (Src.Fy).
Az ENT gomb megnyomásával nyugtázza a kiválasztott adatforrást, és folytassa a
cél kiválasztásával.
Kijelző
Src. 0
Src. 1
Src. 2
Src. 3
Src. 4
Src. E
Src. F1
Src. F2
Src. F3
Src. F4
Src. F5
Src. F6
Src. F7
Src. F8

1)

Leírás
A frekvenciaváltó négy adatrekordja adatainak másolása.
A frekvenciaváltó 1. adatrekordja adatainak másolása.
A frekvenciaváltó 2. adatrekordja adatainak másolása.
A frekvenciaváltó 3. adatrekordja adatainak másolása.
A frekvenciaváltó 4. adatrekordja adatainak másolása.
A vezérlőegységben egy fájl törlésére egy üres adatrekord.
1)
A vezérlőegység memóriájából 1. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 2. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 3. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 4. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 5. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 6. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 7. fájl átvitele.
1)
A vezérlőegység memóriájából 8. fájl átvitele.

Az adatokkal még fel nem töltött üres fájlok azonban nem használhatók forrásként.
A vezérlőegység memóriájának kezelése dinamikusan történik (lásd a
„Másolásmenü (CPY)” fejezetet).
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6.5.4 Cél kiválasztása
A másolás művelet (alkalmazás-specifikus) célhelyének (dSt.) kiválasztása. Az
adatforrás adatai átmásolódnak a kiválasztott célhelyre (letöltés).
 A nyilak segítségével válassza ki a célhelyet (sDt.) a másolt adatok számára
(letöltés). A kiválasztott adatforrástól függően vagy a frekvenciaváltó adatrekordjai
(dSt. x), vagy a vezérlőegység üres fájljai (dSt. F y) használhatók célként.
 Az ENT gombbal nyugtázza a választást. Megkezdődik a másolási folyamat, és a
kijelzőn COPY felirat látható.
Kijelző
dSt. 0
dSt. 1
dSt. 2
dSt. 3
dSt. 4
dSt. F1
dSt. F2
dSt. F3
dSt. F4
dSt. F5
dSt. F6
dSt. F7
dSt. F8
1)

Leírás
A frekvenciaváltó négy adatrekordja felülíródik.
Adatmásolás a frekvenciaváltó 1. adatrekordjába.
Adatmásolás a frekvenciaváltó 2. adatrekordjába.
Adatmásolás a frekvenciaváltó 3. adatrekordjába.
Adatmásolás a frekvenciaváltó 4. adatrekordjába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 1. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 2. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 3. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 4. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 5. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 6. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 7. fájljába.
1)
Adatmásolás a vezérlő egység 8. fájljába.

A már meglévő fájlokat nem ajánlja fel lehetséges célként.

6.5.5 Másolás művelet
Figyelmeztetés!

A paraméter-beállítások frekvenciaváltóba való átvitele előtt
megtörténik az egyedi paraméterértékek ellenőrzése.
Az értéktartomány és a paraméter-beállítások eltérhetnek a
frekvenciaváltó
teljesítménytartománya
szerint.
Ha
a
paraméterértékek az értéktartományon kívül vannak, akkor a
kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.

A másolási folyamat közben a kijelzőn a COPY felirat és a
folyamatjelző látható, valamint az éppen másolt paraméter
száma.
Act funkció esetén csak az aktív paraméterek másolódnak át.
Az ALL funkció használatakor a kiválasztott funkció
szempontjából érdektelen paraméterek is átmásolódnak.
A kiválasztott másolási funkciótól függően (ALL vagy Act) a
másolási művelet néhány 100 másodperc alatt fejeződik be, és
ilyenkor a kijelzőn a rdY felirat jelenik meg.
A másolásmenübe való visszatéréshez nyomja meg az ENT
gombot. A célhely kiválasztása menühöz való visszatéréshez
nyomja meg az ESC gombot.
Ha a másolási művelet közben megnyomja az ESC gombot,
akkor a másolás megszakad az adatátvitel befejezése előtt. Az
Abr üzenet jelenik meg a kijelzőn, valamint az utolsó másolt
paraméter száma.
A másolásmenü kiválasztás pontjához való visszatéréshez
nyomja meg az ENT gombot. Az ESC gombbal a célhely
kiválasztás menühöz térhet vissza.
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6.5.6 Hibaüzenetek
A másolás funkció archiválja az összes paramétert függetlenül
a hozzáférés szabályzástól és az értéktartománytól. A
paraméterek egy része csak akkor írható, ha a frekvenciaváltó
nem üzemel. A másolás művelet közben a vezérlőbemenet
(S1IND) nem aktiválható, különben az adatátvitel megszakad.
A kijelzőn megjelenik az S1IND felirat, és az utoljára másolt
paraméter száma. Ha a vezérlő engedélyező bemenet
aktiválása újra megszűnik, a megszakított másolási folyamat
folytatódik.
A másolás funkció folyamatosan figyeli a kiválasztott forrásból
a célhelyre való adatátvitelt. Ha hiba keletkezik, a másolás
megszakad, és a kijelzőn megjelenik az Err felirat, valamint
egy hibakód.
Kód
0

1

2

3
4

5

1

0
2
3
4

2

0

3

0

1

2
4

0

Hibaüzenetek
Jelentés
Íráshiba a vezérlő egység memóriájánál;
ismételje meg a másolási műveletet. Ha ismét megjelenik a hibaüzenet,
formattálja a memóriát.
Olvasáshiba a vezérlőegység memóriájánál;
ismételje meg a másolási műveletet. Ha ismét megjelenik a hibaüzenet,
formattálja a memóriát.
A vezérlőegység memóriaméretének meghatározása hibás volt.
Ha ez a hiba ismételten előfordul, cserélje ki a vezérlőegységet.
Nincs elegendő memória; az adatok hiányosak.
Törölje a hiányos fájlt és a már szükségtelen adatokat a
vezéregységnél.
A kommunikációt megzavarták vagy megszakadt;
ismételje meg a másolási műveletet, szükség esetén törölje a hiányos
fájlt.
Fájl érvénytelen azonosítása a vezérlőegységnél;
törölje a hibás fájlt, és szükség esetén formattálja a memóriát.
A kiválasztott célfájl memóriahelye foglalt;
törölje a fájlt vagy adjon meg másik célfájlt a vezérlőegységben.
Az olvasandó forrásfájl a vezérlőegységben üres;
csak értelmes adatokat tartalmazó fájlokat lehet forrásként kiválasztani.
Hibás fájl a vezérlőegységben;
törölje a hibás fájlt, és szükség esetén formattálja a memóriát.
A vezérlőegységben a memória nincs formattálva;
formattálja a memóriát a másolásmenü For funkciója segítségével.
Hiba a frekvenciaváltó paraméterének kiolvasásakor;
ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlőegység és a frekvenciaváltó között,
és ismételje meg az olvasás műveletet.
Hiba a frekvenciaváltónál történő paraméter írásnál;
ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlőegység és a frekvenciaváltó között,
és ismételje meg az írás műveletet.
Ismeretlen paramétertípus;
törölje a hibás fájlt, és szükség esetén formattálja a memóriát.
A kommunikációt megzavarták vagy megszakadt;
ismételje meg a másolási műveletet, szükség esetén törölje a hiányos
fájlt.
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6.6

Adatok kiolvasása a KP 500 vezérlőegységből

A paraméter-átviteli üzemmód lehetővé teszi a KP 500 vezérlőegységből a
frekvenciaváltóba történő az adatátvitelt. Ebben az üzemmódban a vezéregység
összes funkciója le van tiltva, kivéve a másolás (COPY) funkciót. A frekvenciaváltóból
a vezérlőegységbe történő adatátvitel is le van tiltva.
A KP 500 vezérlőegység paraméter-átviteli üzemmódra való aktiválását a 34
Program(ozás) paraméterrel lehet előkészíteni. Ehhez csatlakoztatni kell a KP 500
vezérlőegységet a frekvenciaváltóhoz.

34 Program(ming)
111 - Paraméter-átvitel
110 - Normál üzemmód
Figyelmeztetés!

Funkció
A KP 500 vezérlőegység felkészült a paraméterátvitelre. A csatlakoztatott frekvenciaváltó adatokat
fogadhat a vezérlőegységtől.
A KP 500 vezérlőegység alaphelyzetbe állítása
normál üzemmódba.

A KP 500 vezérlőegység csak akkor aktiválható paraméterátvitelre, ha legalább egy tárolt fájl van a vezérlőegységben.
Ellenkező esetben „F0A10" hibaüzenet jelenik meg.

6.6.1 Aktiválás
A KP 500 vezérlőegység konfigurálható a KP 500 gombjaival vagy bármely
rendelkezésre álló CM kommunikációs modulon keresztül. A KP 500 vezérlőegység
konfigurálásához és aktiválásához az alábbiak szerint kell eljárni:
Aktiválás a vezérlőegység gombjai segítségével


A PARA paramétermenüben a nyíl gombok segítségével válassza ki a 34
Program(ozás) paramétert, és nyugtázza a kiválasztást az ENT gomb
megnyomásával.



A nyíl gombokkal állítson be 111 – „paraméter-átvitel” értéket, és az ENT
lenyomásával nyugtázza.
Ekkor a vezérlőegység kész az aktiválásra.

Az adatátvitel előtt a vezérlőegységet inicializálni kell.


Válassza le a vezérlőegységet a frekvenciaváltóról, majd csatlakoztassa újra
ugyanahhoz vagy egy másik frekvenciaváltóhoz.
Megkezdődik az inicializálási művelet. Az inicializálás közben a kijelzőn az init
felirat és a folyamatjelző látható. Az inicializálás után a KP 500 vezérlőegység
kész a frekvenciaváltó felé történő adatátvitelre.

Megjegyzés:

A vezérlőegység segítségével törölhető a 34 Program(ozás)
paraméter 111 paraméter-átvitelre való beállítása, feltéve, hogy a
vezérlőegységet nem inicializálták még.
 A 34 Program(ozás) paraméternél a nyilak segítségével állítson
be 110 – „normál üzemmód” értéket, és az ENT gomb
megnyomásával hagyja jóvá.

63
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

Aktiválás CM kommunikációs modulon keresztül
Figyelem!

A vezérlőegység aktiválása a kommunikációs modulon keresztül
csak akkor lehetséges, ha a frekvenciaváltó fel van szerelve
opcionális CM kommunikációs modullal, és a kommunikáció
biztosított ezen modulon keresztül. Ehhez a vezérlőegységet
csatlakoztatni kell a frekvenciaváltóhoz.



Létesítsen kommunikációs kapcsolatot a frekvenciaváltóval.



Indítsa el a kommunikációt, és a kommunikációs interfészen keresztül válassza ki
a 34 Program(ozás) paramétert.



A kommunikációs interfészen keresztül írja be és nyugtázza a 111 értéket a 34
Program(ozás) paraméterre.



A kommunikációs interfészen keresztül írja be és nyugtázza a 123 értéket a 34
Program(ozás) paraméterre.
A frekvenciaváltó újból inicializálódik. A vezérlőegység kijelzőjén „rESEt" látható.
Ekkor megkezdődik az inicializálási művelet.

6.6.2 Adatátvitel
Egy fájl vezérlőegységből frekvenciaváltóba való átviteléhez járjon el az alábbiak
szerint:


Csatlakoztassa a KP 500 vezérlőegységet a frekvenciaváltóhoz.
Az inicializálás után megjelennek a kijelzőn a letölthető adatforrások.



A nyilak segítségével válassza ki az adatforrást (Src.F.y) a vezérlőegységből a
frekvenciaváltóba történő másolási művelethez.
Adatforrásként a vezérlőegységben tárolt fájlok használhatók.
Megjegyzés:



A
vezérlőegységben
tárolt
fájlok
tartalmazzák
a
vezérlőegységben lévő összes információt és paramétert a
kiválasztott ALL vagy Act másolási funkció szerint (lásd a
„Másolásmenü (CPY)” című fejezetet).

Az ENT gomb megnyomásával nyugtázza a választást.
Megkezdődik a másolás. A COPY üzenet és az éppen feldolgozás alatt lévő
paraméter száma megjelenik a kijelzőn, jelezve a művelet előre haladását.

A másolás művelet befejeződése után a vezérlőegység ismét inicializálódik.
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6.6.3 Normál üzemmódba való visszaállítás
A letöltőként aktivált KP 500 vezérlőegység visszaállítható teljes funkcionalitással
rendelkező normál üzemmódba a vezérlőegységen gombja vagy bármely CM
kommunikációs modul segítségével.
Alaphelyzetbe állítás a vezérlőegységnél
Nyomja meg a vezérlőegységen a RUN és STOP gombokat egyidejűleg kb. 1
másodpercre. A kijelzőn – – – – – látható. Ezután a vezérlőegység kijelzés
legfelső kezelési szintje jelenik meg.




A PARA paramétermenüben a nyilak segítségével válassza ki a 34
Program(ozás) paramétert, és az ENT gombbal nyugtázza a választást.
A nyilak segítségével állítson be 110 – „normál üzemmód” értéket, és az ENT
gomb lenyomásával nyugtázza a beállítást.
Válassza le a vezérlőegységet a frekvenciaváltóról, majd csatlakoztassa újra.
Inicializálás után a vezérlőegység teljes funkcionalitással rendelkező normál
üzemmódú üzemkész állapotba kerül.

Alaphelyzetbe állítás a CM kommunikációs modulon és/vagy a
vezérlőszoftveren keresztül
Figyelem!






6.7

VPlus

A vezérlőegység alaphelyzetbe állítása a kommunikációs modulon
keresztül csak akkor lehetséges, ha a frekvenciaváltó rendelkezik
felszerelt opcionális CM kommunikációs modullal, és a kommunikáció
biztosított ezen modulon keresztül.

Létesítsen kommunikációs kapcsolatot a frekvenciaváltóval.
Indítsa el a kommunikációt, és a kommunikációs kapcsolaton keresztül válassza
ki a 34 Program(ozás) paramétert.
A kommunikációs kapcsolaton keresztül írjon be és nyugtázzon 110 értéket a 34
Program(ozás) paraméterre.
A kommunikációs kapcsolaton keresztül írjon be és nyugtázzon 123 értéket a 34
Program(ozás) paraméterre.
A frekvenciaváltó alaphelyzetbe áll. A vezérlőegység kijelzőjén „rESEt” felirat
jelenik meg. Az alaphelyzetbe állás után a vezérlőegység teljes funkcionalitással
rendelkező normál üzemmódú üzemkész állapotba kerül.

Vezérlőmenü (CTRL)

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a hajtás vezérelhető legyen a vezérlőegységen át
az S1IND digitális vezérlő bemenetet csatlakoztatni kell, és a
kimenő fokozat engedélyezéséhez „magas” jelszintre kell
állítani.

Figyelmeztetés!






Kapcsolja le a tálellátást az S1IND vezérlőkapcsok
csatlakoztatása vagy bontása előtt.
Az
egység
csak
kikapcsolt
tápegység
mellett
csatlakoztatható.
Gondoskodjon arról, hogy a frekvenciaváltó ne rendelkezzen
töltéssel.
A tápforrásról, a hálózatról, az egyenfeszültségű kapcsolati
feszültségekről
és
a
motorkapcsokról
leválasztott
frekvenciaváltó egy kis ideig még feszültség alatt van. Az
egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet,
hogy az egyenfeszültségű kapcsolati kondenzátorok
kisüljenek.
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A frekvenciaváltók a vezérlőegység és/vagy kommunikációs modul segítségével
vezérelhetők. A CTRL menüágban különböző funkciók állnak rendelkezésre, amelyek
megkönnyítik az üzembe helyezést és lehetővé teszik a frekvenciaváltó
vezérlőegységen keresztüli vezérlését.
Ha a frekvenciaváltót az opcionális kommunikációs modulon keresztül szeretné
vezérelni, a szükséges beállításokat a 412 Helyi/távoli paraméteren keresztül
végezheti el. Ezen paraméteren keresztül meghatározhatja, hogy mely funkciók
legyenek elérhetőek a vezérléshez. A kiválasztott üzemmódtól függően a vezérlő
menü funkciók közül csak néhány érhető el. A 412 Helyi/távoli paraméter részletes
ismertetése a „Buszvezérlő” fejezetben található.

6.8

A motor szabályozása a vezérlőegységen át

A vezérlőegység lehetővé teszi a csatlakoztatott motor szabályozását a 412
Helyi/távoli paraméternél kiválasztott üzemmód szerint.
Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a meghajtást a vezérlőegységen keresztül
vezérelhessük,
az
S1IND
digitális
vezérlőbemenetet
csatlakoztatni kell (vezérlő kioldás), és a kimenő fokozat
engedélyezéséhez „magas” jelszintre kell állítani.

Figyelmeztetés!






Kapcsolja le a tálellátást az S1IND vezérlőkapcsok
csatlakoztatása vagy bontása előtt.
Az
egység
csak
kikapcsolt
tápegység
mellett
csatlakoztatható.
Gondoskodjon arról, hogy a frekvenciaváltó ne rendelkezzen
töltéssel.
A tápforrásról, a hálózatról, az egyenfeszültségű kapcsolati
feszültségekről
és
a
motorkapcsokról
leválasztott
frekvenciaváltó egy kis ideig még feszültség alatt van. Az
egységen való munka megkezdése előtt várjon pár percet,
hogy az egyenfeszültségű kapcsolati kondenzátorok
kisüljenek.

: Ha a RUN gombot megnyomta, a meghajtás már működik.
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A CTRL menüág a menüstruktúrában való navigálással érhető
el. A Ctrl funkció olyan al-funkciókat tartalmaz, amelyek
kijelzése a frekvenciaváltó üzempontjától függ.
A jobb forgásirányú PotF. motor potenciométer, vagy a bal
forgásirányú
Potr
funkció
közvetlen
eléréséhez
a
menüstruktúrában bárhol megnyomhatja a RUN gombot.

Ha a meghajtás már fut, a kijelzőn az alábbiak jelennek meg:
intF (előre, jobbra forgás) / intr (vissza, balra forgás) a funkció
belső referenciaértékére vagy inPF (előre, jobbra forgás) / inPr
(vissza, balra forgás) a „Motorpoti (KP)" funkcióra.
A Motorpoti (KP) funkció engedélyezi a másik referenciaérték
forráshoz való kapcsolódást a frekvencia referenciaérték
csatornában. A funkciót a „Motorpoti (KP)” fejezet ismerteti
részletesen.
Pot - motorpotenciométer funkció
A nyíl gombok segítségével állítsa be a frekvenciaváltó kimenő
frekvenciáját a 418 minimális frekvencia és a 419 maximális
frekvencia közé. A gyorsítás a 473 Meredekség-motorpoti
paraméter gyári beállításának (2 Hz/s) felel meg. A 420
Gyorsítás (jobbra) és a 421 Lassítás (balra) paraméterek kis
gyorsítás értékeknél számítanak.
inP - Motorpoti (KP) funkció
A nyíl gombok segítségével állítsa be a frekvenciaváltó kimenő
frekvenciáját a 418 minimális frekvencia és a 419 maximális
frekvencia közé. A vezérlőegység segítségével beállított
kimenő frekvencia összekapcsolható további
referenciaértékekkel a 475 Referenciafrekvencia forrás
segítségével. (Lásd a „Frekvencia referenciacsatorna” és a
„Motorpoti (KP)" fejezeteket.)
int - belső referenciaérték
A meghajtás működik, azaz a frekvenciaváltó kimenetén
kimenőjelek vannak, és a kijelzőn az aktuális áramérték
látható. Nyomja meg az egyik nyíl gombot a Pot
motorpotenciométer funkcióhoz való átkapcsoláshoz. A Pot
motorpotenciométer
funkció
átveszi
az
aktuális
frekvenciaértéket.
JOG - JOG frekvencia
Ez a funkció a kézi beállításoknál és a gép pozícionálásánál
hasznos. A kimenőjel frekvenciája a beírt értékre áll be, ha a
FUN gombot lenyomja.
 A 489 JOG frekvencia paraméterhez való kapcsoláshoz
nyomja le a FUN gombot az int belső referenciaértéknél
vagy a Pot motorpotenciométer funkciónál.
 Tartsa lenyomva a FUN gombot, és a nyilakkal állítsa be
kívánt frekvenciát.
 (A készülék elmenti az utoljára beállított frekvenciaértéket
489 JOG frekvencia értékként.)
 A meghajtó leállításához engedje el a FUN gombot.
 (A kijelző visszatér az előző Pot, int vagy inP funkcióhoz,
ha a „Motorpoti (KP)" funkció aktív.)
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ENT
ESC
FUN

RUN
STOP
Figyelem!

Gomb funkciók
Forgásirány megfordítása az S2IND jobb forgásirány vagy S3IND bal
forgásirány kapcsokon lévő vezérlőjeltől függetlenül.
Törlés funkció, és visszalépés a menüstruktúrában.
Átkapcsolás az int belső beállítási pontról vagy a Pot motorpotenciométer
funkcióról a JOG frekvenciára; a meghajtás elindul.
Az al-funkcióhoz való kapcsoláshoz és a meghajtás leállításához engedje
el a gombot.
A meghajtás elindítása; az S2IND vagy S3IND vezérlőjel helyett.
Meghajtás leállítása; az S2IND vagy S3IND vezérlőjel helyett.
Ha megnyomja az ENT gombot, a forgásirány megváltozik az S2IND
jobb forgásirány vagy S3IND bal forgásirány kapcsokon lévő
vezérlőjeltől függetlenül.
Ha a 418 minimális frekvencia beállítása 0,00 Hz, a forgásirány akkor
vált, ha a referenciafrekvencia érték előjelet vált.
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7
7.1

A frekvenciaváltó üzembe helyezése
Hálózati feszültségre kapcsolás

A telepítés befejezése után és a készülék hálózati feszültségre kapcsolása előtt
ismételten ellenőrizze az összes vezérlő- és erősáramú bekötést. Ha az összes
csatlakozás megfelelő, biztosítsa, hogy a frekvenciaváltó ne legyen engedélyezett
állapotban (S1IND vezérlőbemenet nyitott állapotban). Bekapcsolás után a
frekvenciaváltó öntesztet hajt végre, és a jelfogó kimenet (X10) „Hiba” jelzést ad.
Az önteszt pár másodperc után befejeződik, ekkor a jelfogó meghúz és „nincs hiba”
jelzést ad.
Ha az egység „gyári” alapállapotban van, illetve az egység gyári beállításainak
visszaállítása után automatikusan elindul az irányított üzembe helyezési eljárás. A
vezérlőegység kijelzőjén a CTRL menüág „SEtUP” menüpontja jelenik meg.

7.2

Beállítás a vezérlőegység használatával

A frekvenciaváltó irányított üzembe helyezése segítségével állítható be a kívánt
alkalmazáshoz szükséges összes paraméter. A rendelkezésre álló paramétereket az
ismert standard meghajtó alkalmazások alapján választottuk ki. Ez megkönnyíti az
alapvető paraméterek kiválasztását. A BEÁLLÍTÁSI (SETUP) eljárás sikeres
befejezése után a VAL menüág 241 Aktuális frekvencia értéke jelenik meg a
vezérlőegység kijelzőjén. Ekkor a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a többi
paraméter megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
Megjegyzés:

Az irányított üzembe helyezés része a paraméter-azonosítás
funkció. A vezérlő a paramétereket mérés útján határozza meg és
állítja be. Ha nagyobb pontosságra van szükség a sebesség/nyomatékszabályozás terén, akkor az irányított üzembe helyezési
eljárást ismételten el kell végezni üzemi körülmények között,
mivel a gépi adatok egy része függ az üzemi hőmérséklettől.

Ha az egység „gyári” alapállapotban van, akkor az irányított
üzembe helyezési eljárás automatikusan indul. A sikeres üzembe
helyezés után a CTRL almenün keresztül az irányított üzembe
helyezési eljárás később ismételten elvégezhető.
 Az ENT billentyű segítségével lépjen át a CTRL almenübe.
 A CTRL almenüben válassza ki a „SEtUP” menüpontot, és
nyugtázza az ENT billentyűvel.
 Az ENT billentyű segítségével válassza ki a 30 Konfiguráció
paramétert.

E N T

A készülék automatikusan kijelzi a választható konfigurációkat a
kiválasztatott 28 Vezérlőszint alapján.
 A nyilak segítségével állítsa be a kívánt konfigurációt. (A
konfigurációk leírása a következő fejezetben található.)

E N T

Ha a beállítást megváltoztatta, megtörténik
a hardver- és
szoftverfunkciók konfigurálása. Ismét a „SEtUP” üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
Az üzembe helyezési eljárás folytatásához nyugtázza ezt az
üzenetet az ENT billentyű megnyomásával.

 Lépjen át a következő paraméterre.
 Inicializálás után nyugtázza a kiválasztott konfigurációt az ENT billentyű
lenyomásával.
 Folytassa az irányított üzembe helyezési eljárást a következő fejezetben leírtak
szerint.
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7.2.1 Konfiguráció
A 30 Konfiguráció paraméter határozza meg a vezérlőbemenetek és kimenetek,
valamint a szoftverfunkciók összerendelését. A frekvenciaváltó szoftvere többféle
konfigurációs lehetőséget kínál. Ezek a meghajtás szabályozásának módjában
különböznek. Az analóg és a digitális bemenetek kombinálhatók és kiegészíthetők
opcionális kommunikációs protokollokkal további referenciaérték forrásként. A
kezelési utasítás ismerteti a konfigurációkat és a hozzájuk tartozó paramétereket a
harmadik 28 Vezérlési szint-nél (a 28 Vezérlési szint paraméter 3 értékre állítása).
110. konfiguráció, érzékelő nélküli szabályozás
A 110. konfiguráció tartalmazza a 3 fázisú gépek változó sebességű szabályozására
szolgáló funkciókat a szokásos alkalmazások széles választékára. A motorsebesség
szabályozása a V/f karakterisztika szerint történik a feszültség/frekvencia arány
szerint.
111. konfiguráció, értékelő nélküli szabályozás technológia vezérlővel
A 111. konfiguráció szoftverfunkciókkal bővíti az érzékelő nélküli szabályozást a
különböző alkalmazásoknál a felhasználói igények könnyebb adaptálhatósága
érdekében. A Technológia vezérlő lehetővé teszi az áramlási sebesség, a nyomás, a
szint vagy a sebesség szabályozását.
410. konfiguráció, érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás
A 410. konfiguráció a 3-fázisú gép érzékelő nélküli mezőorientált szabályozásához
szükséges funkciókat tartalmazza. A frekvenciaváltó az aktuális motorsebességet a
gép aktuális árama, feszültsége és a gépparaméterek kombinációja alapján
határozza. Ebben a konfigurációban csak korlátozott mértékben kapcsolható össze
párhuzamosan több 3-fázisú motor.
411. konfiguráció, érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás Technológia
vezérlővel
A 411. konfiguráció Technológia vezérlővel bővíti ki a 410. érzékelő nélküli
mezőorientált szabályozás konfigurációt. A Technológia vezérlő segítségével a
szabályozás olyan paramétereken alapulhat, mint például az áramlási sebesség,
nyomás, töltési szint vagy sebesség.
430. konfiguráció, érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás, sebesség vagy
nyomaték szabályozással
A 430. konfiguráció a 410. érzékelő nélküli mezőorientált szabályozást nyomatékfüggő
mezőorientált szabályzással bővíti. A referencianyomaték százalék értékként jelenik
meg és azt továbbítjuk az alkalmazás megfelelő feldolgozó részébe. A változó
sebességű és nyomatékfüggő szabályozás közötti átkapcsolás a digitális
vezérlőbemeneten keresztül történik.
210. konfiguráció, mezőorientált szabályozás
A 210. konfiguráció tartalmazza a 3-fázisú gépek sebesség szabályozott,
mezőorientált vezérlésének funkcióit sebességérzékelő visszacsatolással. A
nyomaték és a fluxust létrehozó áram különálló szabályozása nagy hajtási dinamikát
biztosít nagy terhelési nyomatéknál. A szükséges sebességérzékelő visszacsatolás
eredményeként pontos sebesség- és nyomaték szabályozás érhető el.
211. konfiguráció, mezőorientált szabályozás technológia vezérlővel
A 211. konfiguráció Technológia vezérlővel bővíti ki a 210. konfiguráció funkcióit. A
Technológia vezérlő lehetővé teszi az olyan paraméterek alapján történő
szabályozást, mint például áramlási sebesség, nyomás, szint vagy sebesség.
230.
konfiguráció,
mezőorientált
szabályozás
sebesség/nyomaték
szabályozással
A 230. konfiguráció kibővíti a 210. konfiguráció funkcióit a nyomatékfüggő,
mezőorientált szabályozásra. A referencianyomaték százalék értékként jelenik meg és
azt továbbítjuk az alkalmazás megfelelő feldolgozó részébe. A változó sebességű és
nyomatékfüggő szabályozás közötti átkapcsolás a digitális vezérlőbemeneten
keresztül történik.
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7.2.2 Adatkészlet
Az adatkészlet váltás funkció segítségével a paraméter-beállítások tárolásához négy
adatkészlet közül lehet választani.
A 0. adatkészlet választásakor (gyári beállítás) a 0. adatkészletben tárolt
paraméterértékek bemásolódnak az 1-4. adatkészletekbe. Így az irányított üzembe
helyezési folyamat során meghatározott összes érték letárolódik az adatkészletekbe. A
gyári beállításoknál a frekvenciaváltó aktív adatkészletként az 1. adatkészletet
használja. (A logikai jelekkel történő adatkészlet váltásra vonatkozó információk az
„Adatkészlet-váltás” fejezetben találhatók.)
Például, ha a 2. adatkészletet választja ki az irányított üzembe helyezés során
(„SETUP”), az összes meghatározott, vagy beírt adatot a készülék ebbe az
adatkészletbe menti el. Ebben az esetben a többi adatkészlet nem fog tartalmazni
semmilyen meghatározott értéket. Ekkor a frekvenciaváltó működtetéséhez a 2.
adatkészletet kell kiválasztani aktív adatkészletként.
Adatkészlet beállítás
Funkció
Összes adatkészlet (DS0)
1. adatkészlet (DS1)
2. adatkészlet (DS2)
3. adatkészlet (DS3)
4. adatkészlet (DS4)

dS
0
1
2
3
4

7.2.3 Motortípus
A vezérlőfunkciók jellemzői és beállítási módszerei a csatlakoztatott motortól függően
különbözőek. A 369 Motortípus paraméter a motorváltozatok széles választékát kínálja
a hozzájuk tartozó táblázatértékekkel. A beírt névleges értékek ellenőrzése és az
irányított üzembe helyezés a paraméterezett motortípus alapján történik. A motortípus
kiválasztása függ a különböző szabályozási módszerek követelményeitől. A kezelési
utasítás ismerteti a 3-fázisú motorok funkcióit és üzemi teljesítményét.

012310 -

369 Motortípus
Ismeretlen
Aszinkron
Szinkron
Reluktancia
Transzformátor

Vigyázat!

Funkció
A motor nem standard típus.
Három-fázisú aszinkron motor, rövidre zárt forgórészű.
Három-fázisú szinkron motor.
Három-fázisú reluktanciamotor.
Transzformátor három primer tekerccsel.

A paraméterértékek lekérdezése és elő-beállítása függ a
Motortípus paraméternél kiválasztott üzemmódtól.
Ha a motortípus megadása hibás, a meghajtó károsodhat..

369

A motortípus meghatározásakor meg kell adni a gépadatokat. Ezt az alábbi fejezet
ismerteti. Az adatok lekérdezése az alábbi táblázat szerint történik.
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7.2.4 Gépadatok
Az irányított üzembe helyezési eljárás során beírandó gépadatok a motor adattábláján
vagy adatlapján találhatók. A gépparaméterek gyári beállítása a frekvenciaváltó és a
vonatkozó négy pólusú három-fázisú motor névleges adatain alapulnak. Az irányított
üzembe helyezési eljárás közben a készülék ellenőrzi elfogadhatóság szempontjából
a beírt és számított gépadatokat. A felhasználónak ellenőriznie kell a három-fázisú
motor gyári névleges adatait.
Az UFIN, IFIN, és PFIN értékek a frekvenciaváltó névleges értékei.
No.
370
371
372
374
375
376



Paraméter
Leírás
Névleges feszültség
Névleges áram
Névleges sebesség
Névleges koszinusz fi
Névleges frekvencia
Névleges mechanikus teljesítmény

Min.
0,17UFIN
0,01IFIN
-1
96 min
0,01
10,00 Hz
0,01PFIN

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
UFIN
2UFIN
IFIN
10o  IFIN
-1
60 000 min
nN
1,00
cos()N
1000,00 Hz
50,00
PFIN
10PFIN

A nyilakkal válassza ki a kívánt paramétert és módosítsa a paraméterértéket.
Az ENT gombbal nyugtázza a kiválasztott paramétert és a beírt
paraméterértékeket.

Figyelem!

A motor névleges adatait az adattáblán található és alkalmazott
motorkapcsolásnak (csillag vagy delta kapcsolás) megfelelő műszaki
adatok alapján kell megadni. Ha a bevitt adatok eltérnek az adattáblán
szereplőktől, akkor a paraméterek meghatározása hibás lesz. A névleges
adatokat a motortekercs-kapcsolás adattáblán szereplő névleges adatai
szerint paraméterezze. Vegye figyelembe a csatlakoztatott aszinkron
motor nagyobb névleges áramát.
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7.2.5 Elfogadhatóság ellenőrzése
A gépadatok (és ha szükséges, a sebességérzékelő adatok) bevitele után
automatikusan megkezdődik a paraméterek kiszámítása illetve vizsgálata. A kijelzés
rövid ideig „CALC” feliratot jelez ki. Ha a gépadatok ellenőrzése sikeres, akkor az
irányított üzembe helyezési eljárás a paraméterek azonosításával folytatódik.
A gépadatok ellenőrzését csak gyakorlott felhasználók hagyhatják ki. A konfiguráció
komplex vezérlési folyamatokat tartalmaz, amelyek nagy mértékben függenek a bevitt
gépparaméterek helyességétől.
Figyelembe kell venni az ellenőrzési folyamat során kijelzett figyelmeztető és
hibaüzenetek. A vezérlőegység kijelzi, ha az irányított üzembe helyezés során kritikus
feltételt észlel. A várt paraméterértéktől való eltéréstől függően figyelmeztető vagy
hibaüzenetet jelez ki.
 A figyelmeztető vagy hibaüzenetek figyelmen kívül hagyásához nyomja meg az
ENT gombot. Folytatódik az irányított üzembe helyezés. Célszerű azonban
ellenőrizni és szükség esetén kijavítani az adatokat.
 Figyelmeztető vagy hibaüzenet után a beírt paraméter javításához nyomja meg az
ESC gombot. A nyilak segítségével váltson át a javítandó paraméterértékre.
Kód
SA000
SA001

SA002
SA003
SA004

Figyelmeztető üzenetek
Intézkedés / javítás
Nincs figyelmeztető üzenet a kijelzőn. Ez az üzenet csak az opcionális
kommunikációs modulon keresztül olvasható el.
A 370 Névleges feszültség paraméter értéke a frekvenciaváltó névleges
feszültségtartományán kívül van. A maximális referenciafeszültség a
frekvenciaváltó adattábláján látható.
Három-fázisú motoroknál a számított hatékonyság a korlátozási
tartományban van. Ellenőrizze a beírt 370 Névleges feszültség, a 371
Névleges áram és a 376 Névleges teljesítmény paramétereket.
A 374 Névleges koszinusz fi paraméter beírt értéke a normál tartományon
kívülre esik (0,6 – 0,95). Ellenőrizze az értéket.
Három-fázisú motoroknál a számított különbözeti (szlip) frekvencia a
korlátozási tartományban van. Ellenőrizze a 372 Névleges sebesség és a
375 Névleges frekvencia paraméterek megadott értékét.
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Hibaüzenet kijelzésekor ellenőrizni kell és ki kell javítani a névleges értékeket. Az
irányított üzembe helyezési eljárás addig ismétlődik, amíg helyes névleges értékeket
nem ad meg. Az irányított üzembe helyezési eljárást csak szakértő felhasználók
szakíthatják meg az ESC gomb lenyomásával, mivel előfordulhat, hogy nincs
megadva vagy rosszul van meghatározva a névleges érték.
Hibaüzenetek
Intézkedés / javítás

Kód
SF000
SF001
SF002
SF003
SF004
SF005

SF006

SF007

Nincs hibaüzenet.
A 371 Névleges áram paraméter megadott értéke túl kicsi. Javítsa az
értéket.
A 371 Névleges áram paraméter megadott értéke túl nagy a 376 Névleges
teljesítmény és a 370 Névleges feszültség paraméterek alapján. Javítsa az
értéket.
A 374 Névleges koszinusz fi megadott értéke rossz (nagyobb 1-nél vagy
kisebb 0,3-nél). Javítsa az értéket.
A számított különbözeti (szlip) frekvencia negatív. Javítsa a 372 Névleges
sebesség és a 375 Névleges frekvencia paraméterek megadott értékét.
A számított különbözeti (szlip) frekvencia túl nagy.
Javítsa a 372 Névleges sebesség és a 375 Névleges frekvencia
paraméterek megadott értékét.
A meghajtás számított összteljesítménye kisebb, mint a névleges
teljesítmény. Javítsa a 376 Névleges teljesítmény paraméterre megadott
értéket.
Az irányított üzembe helyezés nem támogatja a beállított konfigurációt. A
30 Konfiguráció paraméterre válasszon ki egy olyan konfigurációt, amelyet
a jelen kezelési utasítás ismertet.

7.2.6 Paraméterazonosítás
A paraméterezett névleges adatokon túl a kiválasztott konfigurációhoz a három-fázisú
gép adattábláján nem szereplő további gépadatokra is szükség van. A névleges
motorparaméterek beírásán kívül másik lehetőség, hogy a szükséges gépadatokat az
irányított üzembe helyezési folyamat során lemérjük. A gépadatok mérése álló
meghajtó mellett történik. A készülék automatikusan felveszi a paraméterekhez a
mért értékeket közvetlenül vagy számítás után. Az eljárás és a paraméterazonosítás
hossza függ a csatlakoztatott gép és az eszköz típusától.
A megadott gépadatok ellenőrzése után az irányított üzembe helyezési eljárás átvált a
paraméterazonosításra.
 Az ENT gomb megnyomásával nyugtázza a „PAidE” kijelzést.
A paraméterazonosítás közben a készülék megméri a csatlakoztatott terhelést.
A frekvenciaváltó biztonsági funkciói megakadályozzák a tápegység kioldását, ha
nincs jel az S1IND digitális bemeneten. Ha az irányított üzembe helyezés elején már
volt jel, akkor nem jelenik meg az „S1Ind” üzenet.
Megjegyzés:

A frekvenciaváltó paraméterazonosítás funkciójához szükség van
arra, hogy jel legyen az S1IND digitális bemeneten a tápegység
kioldásához.
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Figyelem!



Az S1IND kapcsok csatlakoztatása vagy bontása előtt kapcsolja ki a
táplálást.
A frekvenciaváltó táplálásról való leválasztásakor egy ideig a
hálózati, az egyenfeszültségű kapcsolati és a motor kapcsok még
feszültség alatt lehetnek. Várjon pár percet, hogy az
egyenfeszültségű kondenzátorok kisüljenek mielőtt dolgozni
kezdene az egységen.

Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.
Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.

 Nyugtázza a végső „rEAdY” üzenetet az ENT gomb megnyomásával.
Az ESC gombbal megszakíthatja a műveletet vagy az S1IND kioldó jelet szüntesse
meg, amiknek hatására az értékek átvétele nem lesz teljes.
Megjegyzés:

A sebesség-/nyomatékszabályozás pontossága tekintetében
szigorúbb követelmények esetén újra el kell végeznie az irányított
üzembe helyezést üzemi körülmények között is, mivel a
gépadatok egy része függ az üzemi hőmérséklettől.
Ezen eljárás során nyugtázza a már bevitt gépadatokat.

A paraméterazonosítás befejeződése után egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a
kijelzőn. A figyelmeztető üzenet kódjától függően az alábbiak szerint kell eljárni, illetve
az alábbi intézkedéseket kell tenni.

Kód
SA0021

SA0022

SA0041

SA0042

SA0051

SA0052

SA0053

Figyelmeztető üzenetek
Intézkedés / javítás
Az állórész ellenállása túl nagy. Az alábbi okok lehetségesek:
1. A motorkábel keresztmetszet nem elegendően nagy.
2. A motorkábel túl hosszú.
3. A motorkábel csatlakoztatása hibás.
4. Az érintkezők nincsenek megfelelő állapotban (korrózió).
A forgórész ellenállása túl nagy. Az alábbi okok lehetségesek:
1.
A motorkábel keresztmetszet nem elegendően nagy.
2.
A motorkábel túl hosszú.
3.
A motorkábel csatlakoztatása hibás.
4.
Az érintkezők nincsenek megfelelő állapotban (korrózió).
A különbségi (szlip) sebesség meghatározása hibás. Ellenőrizze a 372
Névleges sebesség és a 375 Névleges frekvencia paraméterek megadott
értékét.
A különbségi (szlip) sebesség meghatározása hibás. Ellenőrizze a 372
Névleges sebesség és a 375 Névleges frekvencia paraméterek megadott
értékét.
Csillag kapcsolásra adták meg a gépadatokat, a motor azonban delta
kapcsolásban van. Csillag kapcsoláshoz változtassa meg a motorkábel
csatlakoztatását. Delta kapcsoláshoz ellenőrizze a megadott névleges
motorértékeket. Ismételje meg a paraméterazonosítást.
Delta kapcsolásra adták meg a gépadatokat, a motor azonban csillag
kapcsolásban van. Delta kapcsoláshoz változtassa meg a motorkábel
csatlakoztatását. Csillag kapcsoláshoz ellenőrizze a megadott névleges
motorértékeket. Ismételje meg a paraméterazonosítást.
A készülék fázisaszimmetriát mért. Ellenőrizze a motorkapcsoknál és a
frekvenciaváltónál a kábeleket, hogy megfelelően csatlakoznak-e, és
ellenőrizze az érintkezőket, hogy nem korrodáltak-e.
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A paraméterazonosítás befejezése után illetve közben megjelenhetnek hibaüzenetek.
A hibakódtól függően az alábbiak szerint kell eljárni, illetve az alábbi intézkedéseket
kell tenni.

Kód
SF0011

SF0012

SF0021

SF0022

Hibaüzenetek
Intézkedés / javítás
A fő induktancia-mérés sikertelen volt, mivel a motor frekvenciaeltérése
(szlip) túl nagy. Javítsa ki a 370, 371, 372, 374, 375 és 376 paraméterek
névleges motorértékeit. Végezze el ismét az irányított üzembe helyezést.
Ha a hibaüzenet ismét megjelenik a kijelzőn, adjon meg a 30 Konfiguráció
paraméterre 110 értéket (érzékelő nélküli szabályozás U/f karakterisztika
szerint), ha eddig 410 volt beállítva. Végezze el ismét az irányított üzembe
helyezést.
A szórt induktancia-mérés sikertelen volt, mivel a , mivel a motor
frekvencia-eltérés (szlip) túl nagy. Javítsa ki a 370, 371, 372, 374, 375 és
376 paraméterek névleges motorértékeit. Végezze el ismét az irányított
üzembe helyezést. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik a kijelzőn, adjon meg
a 30 Konfiguráció paraméterre 110 értéket (érzékelő nélküli szabályozás
U/f karakterisztika szerint), ha eddig 410 volt beállítva. Végezze el ismét az
irányított üzembe helyezést.
Az állórész ellenállásmérése nem adott elfogadható értéket.
Ellenőrizze a motorkapcsoknál és a frekvenciaváltónál a kábeleket, hogy
helyesen csatlakoznak-e, és ellenőrizze az érintkezőket korrózió és
biztonságos érintkezés szempontjából. Ismételje meg a
paraméterazonosítást.
A forgórész ellenállásmérése nem adott elfogadható értéket.
Ellenőrizze a motorkapcsoknál és a frekvenciaváltónál a kábeleket, hogy
helyesen csatlakoznak-e, és ellenőrizze az érintkezőket korrózió és
biztonságos érintkezés szempontjából. Ismételje meg a
paraméterazonosítást.

7.2.7 Alkalmazás adatok
A meghajtó-alkalmazások széles köre miatt a kapott paraméter-beállításokon túl
további paraméterek ellenőrzésére is szükség van. Az irányított üzembe helyezés
során lekérdezett paraméterek a standard alkalmazások alapján lettek kiválasztva. Az
üzembe helyezés befejezése után a PAR menüágban további paraméterek is
beállíthatók.

7.2.7.1 Gyorsítás és lassítás
Ezek a beállítások meghatározzák, hogy a kimenő frekvencia milyen gyorsan
változzon a referenciaérték megváltozása után, illetve induláskor, leálláskor vagy
fékező parancs esetén.
Paraméter
No.
Leírás
420 Gyorsítás (jobbra)
421 Lassítás (jobbra)
Figyelem!

Min.
0,00 Hz/s
0,00 Hz/s

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
999,99 Hz/s
5,00 Hz/s
999,99 Hz/s
5,00 Hz/s

A 670 Feszültségvezérlő üzemmód paraméter figyeli a meghajtás
lassítását. A meghajtás meredeksége kiterjeszthető az egyenfeszültségű
kapcsolat feszültségnövekedése esetén pozitív visszacsatolású
üzemben és/vagy fékezés során.
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7.2.7.2 Alapértékek a többfunkciós bemeneten
Az MFI1 többfunkciós bemenet a 452 Üzemmód paraméternél paraméterezhető
referenciaérték jelként. A 3. üzemmódot csak gyakorlott felhasználók választhatják a
480 1. rögzített frekvencia és a 481 2. rögzített frekvencia értékekkel való meghajtó
szabályozásra.
452 Üzemmód
1 - Feszültség bemenet
2 - Áram bemenet
3 - Digitális bemenet

Funkció
Feszültségjel (MFI1A), 0 V ... 10 V
Áramjel (MFI1A), 0 mA ... 20 mA
Digitális jel (MFI1D), 0 V ...24 V

 Nyugtázza az „End” kijelzést az ENT gomb megnyomásával.
Az alaphelyzetbe állítás (reset) és a frekvenciaváltó inicializálása megszakítja a
frekvenciaváltó irányított üzembe helyezését. Az X10 jelfogó kimenet hibát jelez.
A frekvenciaváltó sikeres inicializálása után megjelenik a kijelzőn a 241 Aktuális
frekvencia gyári beállítású paraméter. Ha van jel az S1IND (vezérlő kioldás) és az
S2IND (start jobbra forgás) digitális bemeneteken vagy az S1IND (vezérlő kioldás) és
az S3IND (start balra forgás) digitális bemeneteken, a meghajtó felgyorsít a beállított
418 minimális frekvencia értékre (alapértékek: 3,50 Hz a 110, 111, 410, 411 és 430
konfigurációknál és 0,00 Hz a 210, 211 és 230 konfigurációknál).

7.2.7.3 Az aktuális érték kiválasztása kijelzésre
Az üzembe helyezés után a KP500 vezérlőegység a 241 Aktuális frekvencia
paraméterértékét jelzi ki a kijelzőn.
Ha az újraindítás után más aktuális értéket szeretne kijeleztetni, állítsa be az
alábbiakat:
 A nyíl gombok segítségével válassza ki az ezentúl kijelzendő aktuális értéket.
 Az ENT gombbal jeleztesse ki a paraméterértékét.
 Nyomja meg újra az ENT gombot. Nyugtázásul a kijelzőn a „SEt” felirat jelenik
meg.
Ettől kezdve minden egyes újraindítás után a kiválasztott aktuális érték jelenik meg a
kijelzőn.
Ha a paraméter-beállítások az opcionális vezérlőszoftveren keresztül vagy a
vezérlőegység PARA menüága segítségével történtek, akkor manuálisan kell aktiválni
a kiválasztott aktuális érték kijelzését. Használja az ESC gombot az aktuális érték
kiválasztására való ismételt átváltáshoz.
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7.3

Forgásirány ellenőrzése

Figyelmeztetés!



A motorkapcsokon és a fékellenállás kapcsain veszélyes
feszültség lehet jelen a frekvenciaváltó táplálásról való
leválasztása után is. Várjon pár percet, hogy az egyenfeszültségű
kapcsolat kondenzátorai kisüljenek mielőtt munkába kezd az
egységen.

Egység csak kikapcsolt hálózati kapcsolóval csatlakoztatható.
Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó nem rendelkezik már töltéssel.

Ellenőrizze, hogy a referenciaérték és a meghajtó aktuális forgásiránya megfelel-e
egymásnak, az alábbiak szerint járjon el:
 Működtesse a meghajtót kis sebességen, azaz adjon meg kb. 10%
referenciaértéket.
 Kapcsolja be a frekvenciaváltót rövid időre {jel az S1IND (vezérlő kioldás) és
S2IND (start jobbra forgás) digitális bemeneteken vagy S1IND (vezérlő kioldás) és
S3IND (start balra forgás)}.
 Ellenőrizze, hogy a motortengely a kívánt irányba forog-e.
Ha az érzékelt forgásirány hibás, cserélje fel a motorfázisokat pl. U és V-t a
frekvenciaváltó kapcsainál. A frekvenciaváltó hálózati oldala nem hat a meghajtó
forgásirányára. A meghajtó ellenőrzésén túl a vonatkozó aktuális értékek és üzemi
üzenetek is kiolvashatók a vezérlőegység segítségével.
Megjegyzés:

A frekvenciaváltó üzembe helyezése befejeződött, és a PARA
menüben további beállításokkal egészíthető ki. A beállított
paramétereket úgy választottuk meg, hogy azok a legtöbb
alkalmazás üzembe helyezéséhez elegendőek. Az alkalmazás
szempontjából fontos további beállítások a kezelési utasítás
szerint ellenőrizhetők.

Ha a frekvenciaváltó vezérlését az S1IND bemeneten lekapcsolja, akkor a
teljesítmény kimenet fokozat le lesz tiltva. A motor szabadfutással leáll, vagy ha
telepítve van, a fék bekapcsol.
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7.4

Sebességérzékelő

Bizonyos konfigurációknál (incremental) sebességérzékelőt kell csatlakoztatni. A
sebességérzékelő típusától függően csatlakoztatható az alapeszközhöz vagy
bővítőmodulhoz. Bizonyos alkalmazások igénylik, hogy egyszerre csatlakoztassa az
alapeszközhöz és a bővítőmodulhoz is.
Az aktuális sebesség értékének forrása a 766 Aktuális sebességforrás paraméteren
keresztül választható ki. Alapértelmezés szerint az 1. sebességérzékelő szolgál az
aktuális sebesség forrásaként. Ha a bővítőmodul 2. sebességérzékelője adja az
aktuális értéket a sebességszabályozónak, akkor forrásként a 2. sebességérzékelőt
kell beállítani.
766 Aktuális sebességforrás

Funkció
Az aktuális sebesség forrása az alapeszköz 1.
sebességérzékelője (gyári beállítás).
Az aktuális sebesség forrása a bővítőmodul 2.
1)
sebességérzékelője.

1 - 1. sebességérzékelő
2 - 2. sebességérzékelő
1)

Csak akkor, ha van telepített bővítőmodul.

Az alkalmazástól és a használt sebességérzékelőktől függően a paraméterek
beállításait az alábbi táblázatnak megfelelően kell adaptálni.
Paraméter

490
491
493
494
495
766

Üzemmód
1. sebességérzékelő
Osztásjelek
1. sebességérzékelő
Üzemmód
2. sebességérzékelő
Osztásjelek
2. sebességérzékelő
Szint
Aktuális
sebességforrás

Csak
1. sebességérzékelő
>0

Csak
2. sebességérzékelő
0 – Ki

Mindkét
sebességérzékelő
>0

1…8192

X

1…8192

0 - ki

0

>0

X

1…8192

1…8192

X
1

Választás
2

Választás
1 vagy 2

X: bármely értékre állítható, nem értékelt
A konfiguráció beállításaitól és a telepített bővítőmodultól függően kell kiválasztani a
fent ismertetett paramétereket.
Megjegyzés:

Bizonyos alkalmazások két sebességérzékelőt igényelnek. A
motorszabályzáshoz a 766 Aktuális sebességforrás paraméternél
kell
a
motor
sebességérzékelőt
beállítani.
A
másik
sebességérzékelőt külsőleg kell használni. Kövesse az „Elektronikus
hajtómű” és a „Pozícionálás” alkalmazási kézikönyvekben
megadottakat.

7.4.1 1. sebességérzékelő
Csatlakoztassa a sebességérzékelőt az S5IND (A sáv), S4IND (B sáv) és S6IND (Z
sáv) digitális bemenetekre.
A sebességérzékelő típusát és a szükséges kiértékelést az 1. sebességérzékelő 490
Üzemmód paraméterén keresztül kell beállítani.
A lehetséges beállítások részletes leírása a 9.4 fejezetben található.
Paraméter
No.
Leírás
490 Üzemmód, 1. sebességérzékelő
491 Osztásjel, 1. sebességérzékelő

Min.
1

Beállítások
Max.
Választás
8192

Gyári beáll.
1024

79
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

Megjegyzés:

Az 1. sebességérzékelő 490 Üzemmód paraméterétől függően az
S4IND, S5IND és S6IND digitális bemenetek le vannak tiltva a
többi funkció számára. A funkciók nem lesznek kiértékelve.

7.4.2 2. sebességérzékelő
A 2. sebességérzékelőt bővítőmodulhoz kell csatlakoztatni. A bekötés, a funkciók és a
paraméterek részletes leírása az adott bővítőmodul kezelési utasításában található.

No.
493
494
495

Paraméter
Leírás
Üzemmód, 2.
sebességérzékelő
Osztásjel, 2. sebességérzékelő
Szint

Min.

Beállítások
Max.

Gyári beáll.

Választás
1

8192
Választás

1024

A 493, 494 és 495 paraméter a telepített bővítőmodultól függően választható meg.
Megjegyzés:

A 2. sebességérzékelő 490 Üzemmód paraméterétől függően
némelyik digitális bemenet le van tiltva a többi funkció számára. A
funkciók nem lesznek kiértékelve.
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7.5

Beállítás a kommunikációs interfészen keresztül

A frekvenciaváltó opcionális kommunikációs interfészek egyikén át történő paraméterbeállítása és üzembe helyezése tartalmazza az elfogadhatóság-ellenőrzés és a
paraméterazonosítás funkciókat. A paramétereket csak képzett felhasználók
állíthatják be. Az irányított üzembe helyezési eljárás során a paraméterválasztás az
alapparamétereket tartalmazza. Ezek standard alkalmazásokon alapulnak az adott
konfigurációknál és ezért hasznosak az üzembe helyezésénél.
Vigyázat!

A paraméter-beállításokat csak képzett személyek módosíthatják. Az
üzembe helyezési eljárás megkezdése előtt olvassa át alaposan és
tartsa be a biztonsági utasításokat.

A 796 BEÁLLÍTÁS választás paraméter határozza meg azt a funkciót, amely a
kiválasztás után azonnal végrehajtódik (ha az S1IND digitális bemeneten vezérlő
kioldó jel van). Az üzemmódok tartalmazzák azokat a funkciókat, amelyek szintén
végrehajtódnak automatikusan egymás után az irányított üzembe helyezési eljárás
során.
796 BEÁLLÍTÁS
választás
0 - Státusz törlése
1 - Folytatás
2 - Megszakítás
10 - Teljes beállítás, DS0
11 - Teljes beállítás, DS1
12 - Teljes beállítás, DS2
13 - Teljes beállítás, DS3
14 - Teljes beállítás, DS4
20 21 22 23 24 -

Gépadatok
ellenőrzése, DS0
Gépadatok
ellenőrzése, DS1
Gépadatok
ellenőrzése, DS2
Gépadatok
ellenőrzése, DS3
Gépadatok
ellenőrzése, DS4

Számolás és
30 - param.-azonosítás,
DS0
31 -

Számolás és par.azonosítás, DS1

32 -

Számolás és par.azonosítás, DS2

33 -

Számolás és par.azonosítás, DS3

34 -

Számolás és par.azonosítás, DS4

Funkció
Az automatikus beállítási eljárás nem hajt végre funkciót
A figyelmeztető üzenet nyugtázása és az automatikus
beállítási eljárás folytatása.
Az automatikus beállítási eljárás leállítása, és a
frekvenciaváltó alaphelyzetbe állítása (RESET).
Az automatikus beállítási eljárás a 0. adatkészletben, és a
paraméterértékek eltárolása mind a négy adatkészletbe
azonosan.
Az automatikus beállítás adatainak eltárolása az 1.
adatkészletbe.
Az automatikus beállítás adatainak eltárolása a 2.
adatkészletbe.
Az automatikus beállítás adatainak eltárolása a 3.
adatkészletbe.
Az automatikus beállítás adatainak eltárolása a 4.
adatkészletbe.
Az automatikus beállítási eljárás ellenőrzi a névleges
motorparamétereket a négy adatkészletben.
Az 1. adatkészlet névleges motorparamétereinek
elfogadhatóság szempontjából történő ellenőrzése.
A 2. adatkészlet névleges motorparamétereinek
elfogadhatóság szempontjából történő ellenőrzése.
A 3. adatkészlet névleges motorparamétereinek
elfogadhatóság szempontjából történő ellenőrzése.
A 4. adatkészlet névleges motorparamétereinek
elfogadhatóság szempontjából történő ellenőrzése.
Az automatikus beállítás eljárás meghatározza a kiterjesztett
motoradatokat a paraméterazonosítás funkció segítségével,
kiszámítja a függő paramétereket és eltárolja a
paraméterértékeket azonosan mind a négy adatkészletbe.
További motoradatok mérése, függő paraméterek
kiszámítása, és a paraméterértékek elmentése az 1.
adatkészletbe.
További motoradatok mérése, függő paraméterek
kiszámítása, és a paraméterértékek elmentése a 2.
adatkészletbe.
További motoradatok mérése, függő paraméterek
kiszámítása, és a paraméterértékek elmentése a 3.
adatkészletbe.
További motoradatok mérése, függő paraméterek
kiszámítása, és a paraméterértékek elmentése a 4.
adatkészletbe.
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Az automatikus beállítási eljárás egyedi lépései nyomon követhetők és ellenőrizhetők a
797 Beállítás státusz paraméteren keresztül. A beállítási eljárás a kommunikációs
interfészen keresztül folyamatosan frissíti a státusz-paramétert, amely az interfészen
keresztül kiolvasható.
Státuszüzenetek
Üzenet
Jelentés
Ok
Az automatikus beállítási eljárás folyamatban van.
A motoradatok elfogadhatóság szempontjából történő
PC 1. fázis
ellenőrzése aktív.
PC 2. fázis
A függő paraméterek kisszámítása aktív.
A paraméterazonosítás igényli az S1IND digitális bemeneten
S1IND
a vezérlő kioldó jelet.
A paraméterazonosítás funkció ellenőrzi a névleges
Paraméterazonosítás
motorértékeket.
A beállítás már aktív
Beállítási eljárás folyamatban a vezérlőegységen át.
A paraméterazonosítás igényli az S1IND digitális bemeneten
Nincs kioldó jel
a vezérlő kioldó jelet.
Hiba
Hiba az automatikus beállítási eljárás során.
Figyelmeztetés
A paraméterazonosítás funkció egyensúly-hiányt észlelt a
fázis aszimmetria
három motorfázis mérése során.
Kód

Üzenet

SA0001

Névleges
feszültség

SA0002

Hatékonyság

SA0003

Névleges
koszinusz fi

SA0004

Különbözeti
frekvencia

Figyelmeztető üzenetek
Jelentés
A 370 Névleges feszültség paraméter értéke kívül esik a
frekvenciaváltó névleges feszültségtartományán. A
maximális referenciafeszültség a frekvenciaváltó
adattábláján található.
Három-fázisú motoroknál a számított hatékonyság a
korlátozási tartományban van. Ellenőrizze és javítsa, ha
szükséges, a 370 Névleges feszültség, 371 Névleges áram
és 376 Névleges teljesítmény paraméterek értékét.
A 374 Névleges koszinusz fi paraméterre megadott érték a
normál tartományon kívülre esik (0,6 – 0,95). Javítsa az
értéket.
Három-fázisú motornál a számított különbözet a korlátozási
tartományba esik. Ellenőrizze, és ha szükséges, javítsa a
a 372 Névleges sebesség és a 375 Névleges frekvencia
paramétereket.
Hibaüzenetek

Kód
SF0001
SF0002
SF0003
SF0004

SF0005

Üzenet
Névleges
áram túl kicsi
Névleges
áram túl nagy
Névleges
koszinusz fi
Negatív
különbözeti
frekvencia
Különbözeti
frekvencia túl
nagy

SF0006

Kimeneti
egyensúly

SF0007

Nem
támogatott
konf.

Jelentés
A 371 Névleges áram paraméter megadott értéke túl kicsi.
Javítsa az értéket.
A 371 Névleges áram paraméter megadott értéke túl nagy
a 376 Névleges teljesítmény és a 370 Névleges feszültség
paraméterek alapján. Javítsa az értéket.
A 374 Névleges koszinusz fi megadott értéke rossz
(nagyobb 1-nél vagy kisebb 0,3-nél). Javítsa az értéket.
A számított különbözeti (szlip) frekvencia negatív. Javítsa a
372 Névleges sebesség és a 375 Névleges frekvencia
paraméterek megadott értékét.
A számított különbözeti (szlip) frekvencia túl nagy.
Javítsa a 372 Névleges sebesség és a 375 Névleges
frekvencia paraméterek megadott értékét.
A meghajtás számított összteljesítménye kisebb, mint a
névleges teljesítmény. Javítsa a 376 Névleges teljesítmény
paraméterre megadott értéket.
Az irányított üzembe helyezés nem támogatja a beállított
konfigurációt.
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8

Frekvenciaváltó adatok

Az ACT frekvenciaváltók az alkalmazások széles körénél használhatók. A moduláris
hardver és szoftver felépítésnek köszönhetően a frekvenciaváltók könnyedén
adaptálhatók a felhasználó igényekhez. A vezérlőegység és az opcionális VPlus
vezérlőszoftver jelzi ki a frekvenciaváltó elérhető hardver funkcióit. A
szoftverparaméterek beállíthatók, hogy a frekvenciaváltó megfeleljen az adott
alkalmazás követelményeinek.

8.1

Gyártási szám

A frekvenciaváltó gyártása során írjuk fel az adattáblára a 0 Gyártási szám adatokat.
A tábla mutatja az eszköz típusát és a gyártási adatot (8-számjegyes szám). Ezen
kívül a gyártási szám is látható az adattáblán.
0 Gyártási szám:
Adattábla:

8.2

ACT 401 – 09 ; 04102013
Type: ACT 401 – 09 ; Serial No.: 04102013

Opcionális modulok

A hardver a bedugaszolható bővítőhelyek segítségével bővíthető modulokkal. A
frekvenciaváltó érzékeli az 1 Opcionális modulok-at, és a vezérlőegység vagy az
opcionális VPlus szoftver az inicializálás után kijelzi az adott modult. A
bővítőmodulhoz szükséges paraméterek a hozzá tartozó kezelési utasításban
találhatók.
CM-232 ; EM-IO-01

8.3

Frekvenciaváltó szoftver verzió

A frekvenciaváltóban tárolt firmware meghatározza a rendelkezésre álló
paramétereket és a szoftverfunkcióit. A 12 Frekvenciaváltó szoftver verzió paraméter
jelzi a szoftver verzióját. Ezen kívül a verzió és a 6-számjegyes szoftver kulcs
megtalálható még a frekvenciaváltó adattábláján is.
12 Frekvenciaváltó szoftver verzió: 4.2.3
Adattábla:
Version: 4.2.3 ; Software: 140 012

8.4

Jelszó beállítása

Illetéktelen hozzáférés elleni védelemként beállítható a 27 Jelszó beállítása
paraméter, hogy a paraméterek módosításához előbb jelszót kelljen beírni. A
paraméter csak akkor módosítható, ha a beírt jelszó érvényes. Ha a 27 Jelszó
beállítása paramétert nullára állítja be, akkor nincs szükség jelszóra a paraméterek
eléréséhez. Törlődik az előző jelszó.
Paraméter
No.
Leírás
27 Jelszó beállítása

Min.
0

Beállítás
Max.
999

Gyári beáll.
0
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8.5

Vezérlési szint

A 28 Vezérlési szint paraméter meghatározza a paraméterezendő funkciók körét. A
kezelési utasítás a harmadik vezérlési szint paramétereit ismerteti. A paramétereket
csak képzett személyek állíthatják be.
Paraméter
No.
Leírás
28 Vezérlési szint

8.6

Min.
1

Beállítás
Max.
3

Gyári beáll.
1

Felhasználó neve

A 29 Felhasználó neve az opcionális VPlus vezérlőszoftveren át adható meg. A
gépcsoport vagy gép neve nem jeleztethető ki teljesen a vezérlőegységen át.
32 alfanumerikus karakter

8.7

Konfiguráció

A 30 Konfiguráció paraméter határozza meg a vezérlőbemenetek és kimenetek,
valamint a szoftverfunkciók összerendelését. A frekvenciaváltó szoftvere többféle
konfigurációs lehetőséget kínál. Ezek a meghajtás szabályozásának módjában
különböznek. Az analóg és a digitális bemenetek kombinálhatók és kiegészíthetők
opcionális kommunikációs protokollokkal. A kezelési utasítás ismerteti a
konfigurációkat és a hozzájuk tartozó paramétereket a harmadik 28 Vezérlési szintnél
(a 28 Vezérlési szint paraméter 3-as értékre állítása).
110. konfiguráció, érzékelő nélküli szabályozás
A 110. konfiguráció tartalmazza a 3 fázisú gépek változó sebességű szabályozására
szolgáló funkciókat a szokásos alkalmazások széles választékára. A motorsebesség
szabályozása a V/f karakterisztika szerint történik a feszültség/frekvencia arány
szerint.
111. konfiguráció, értékelő nélküli szabályozás technológia vezérlővel
A 111. konfiguráció szoftverfunkciókkal bővíti az érzékelő nélküli szabályozást a
különböző alkalmazásoknál a felhasználói igények könnyebb adaptálhatósága
érdekében. A Technológia vezérlő lehetővé teszi az áramlási sebesség, a nyomás, a
szint vagy a sebesség szabályozását.
410. konfiguráció, érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás
A 410. konfiguráció a 3-fázisú gép érzékelő nélküli mezőorientált szabályozásához
szükséges funkciókat tartalmazza. A frekvenciaváltó az aktuális motorsebességet a
gép aktuális árama, feszültsége és a gépparaméterek kombinációja alapján
határozza.
Ebben a konfigurációban csak korlátozott mértékben kapcsolható össze
párhuzamosan több 3-fázisú motor.
411. konfiguráció, érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás Technológia
vezérlővel
A 411. konfiguráció Technológia vezérlővel bővíti ki a 410. érzékelő nélküli
mezőorientált szabályozás konfigurációt. A Technológia vezérlő segítségével a
szabályozás olyan paramétereken alapulhat, mint például az áramlási sebesség,
nyomás, töltési szint vagy sebesség.
430. konfiguráció, érzékelő nélküli mezőorientált szabályozás, sebesség vagy
nyomaték szabályozással
A 430. konfiguráció a 410. érzékelő nélküli mezőorientált szabályozást nyomatékfüggő
mezőorientált szabályzással bővíti. A referencianyomaték százalék értékként jelenik
meg és azt továbbítjuk az alkalmazás megfelelő feldolgozó részébe. A változó
sebességű és nyomatékfüggő szabályozás közötti átkapcsolás a digitális
vezérlőbemeneten keresztül történik.

84
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

210. konfiguráció, mezőorientált szabályozás
A 210. konfiguráció tartalmazza a 3 fázisú gépek sebesség szabályozott,
mezőorientált szabályozásának funkcióit sebességérzékelő visszacsatolással. A
nyomaték és a fluxust létrehozó áram különálló szabályozása nagy hajtási dinamikát
biztosít nagy terhelési nyomatéknál. A szükséges sebességérzékelő visszacsatolás
eredményeként pontos sebesség- és nyomaték szabályozás érhető el.
211. konfiguráció, mezőorientált szabályozás technológia vezérlővel
A 211. konfiguráció Technológia vezérlővel bővíti ki a 210. konfiguráció funkcióit. A
Technológia vezérlő lehetővé teszi az olyan paraméterek alapján történő
szabályozást, mint például áramlási sebesség, nyomás, szint vagy sebesség.
230.
konfiguráció,
mezőorientált
szabályozás
sebesség/nyomaték
szabályozással
A 230. konfiguráció kibővíti a 210. konfiguráció funkcióit a nyomatékfüggő,
mezőorientált szabályozásra. A referencianyomaték százalék értékként jelenik meg és
azt továbbítjuk az alkalmazás megfelelő feldolgozó részébe. A változó sebességű és
nyomatékfüggő szabályozás közötti átkapcsolás a digitális vezérlőbemeneten
keresztül történik.
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A táblázatban a különböző konfigurációknál rendelkezésre álló funkciók listája látható.
Konfiguráció
V/f –
karakterisztika
érzékelő
nélküli
Funkció
Sebességszabályozás
Nyomatékszabályozás
Sebesség/nyomatékszabályozás
átkapcsolás
Dinamikus feszültség
előszabályozás
Intelligens áramkorlátozás
Feszültségszabályzó
Technológia vezérlő:
 nyomásszabályozás
 áramlás szabályozás
 Tartalom szintszabályozás
 Sebességszabályozás
Frekvenciakülönbözet (szlip)
kompenzálás
Áramkorlát-érték vezérlő
Áramszabályozó
Korlátérték források
Gyorsítás előszabályozás
Mezőszabályozás
Moduláció szabályzó
Indulási viselkedés:
 Indítóáram
 Fluxus létrehozás
Leállás viselkedés:
 Egyenáramú fék
Automatikus start
Kísérleti futtatás
Referenciapont pozícionálás
Tengelypozícionálás
Frekvencia referencia csatorna
Referencia százalékérték
csatorna
Rögzített frekvenciák
Rögzített százalékok
Blokkfrekvenciák
Ismétlési frekvencia bemenet
Fékszaggató
Motoráramkör fék
Ékszíj figyelés
Motorszaggató
Hőmérséklet beállítás
Kódoló figyelés

Fejezet
16.5.3
16.5.2

110

111

mezőorientált szabályozás
érzékelő nélküli
410

411

x

14.4.6

430

210

211

230

x
x

x

x

x
x

x

15.1

x

x

16.1
16.2
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3

x
x

x
x
x
x
x
x
x

16.4.1

x

16.4.2
16.5.1
16.5.2.1
16.5.4
16.5.5
16.5.6
11.1
11.1.1.1
11.1.2
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6.1
11.6.2
13.4

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
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

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

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

13.5
13.6.1
13.6.3
13.9
13.11
17.4
17.5
17.6
17.7.1
17.7.2
17.7.3

érzékelővel

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
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x

8.8

Nyelvezet

A paramétereket a frekvenciaváltó különböző nyelveken tárolja. A VPlus PC program
például a paraméter-leírásokat a kiválasztott 33 Nyelvezet szerint jelzi ki.
33 Nyelvezet
0 - Német
1 - Angol

Funkció
Paraméter leírás németül.
Paraméter leírás angolul.

2 - Olasz

Paraméter leírás olaszul.

Programozás

8.9

A 34 Program(ozás) paraméter engedélyezi a hibaüzenetek nyugtázását és a gyári
beállítások visszaállítását. A vezérlőegység kijelzőjén „dEFLt” vagy „rESEt” felirat
jelenik meg, és a LED-ek mutatják a frekvenciaváltó státuszát.
34 Program(ozás)
111 - Paraméterátvitel
110 - Normál üzemmód
123 -

Alaphelyzetbe
állítás (RESET)

4444 - Alapértelmezés
Megjegyzés:

Funkció
A KP 500 vezérlőegység felkészült a paraméterátvitelre.
A csatlakoztatott frekvenciaváltó adatokat fogadhat a
vezérlőegységtől.
A KP 500 vezérlőegység standard módba való
visszaállítása.
Az aktuális hibaüzenet nyugtázható az S1IND digitális
bemeneten vagy a szoftverparaméteren át. A
vezérlőegység kijelzőjén a „rESEt” felirat jelenik meg.
A kiválasztott konfiguráció paramétereit felülírják az
alapértelmezés szerinti beállítások, néhány kivétellel. A
vezérlőegység kijelzőjén a „dEFLt” felirat jelenik meg.

Az
alapértelmezés
szerinti
beállítások
visszaállításakor
(Programozás) 34 = 4444) a 28 Vezérlési szint, 33 Nyelvezet és
34 Programozás) paraméterek nem változnak meg.

87
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

9

Gépadatok

A gépadatok bevitele képezi az alapot a szabályozási funkciók és módszerek
számára.
Az irányított üzembe helyezés során a paraméterek lekérdezése a kiválasztott 30
Konfiguráció paraméter szerint történik.

9.1

Névleges motorparaméterek

Az irányított üzembe helyezési eljárás során beírandó gépadatok a motor adattábláján
vagy adatlapján találhatók. A gépparaméterek gyári beállítási a frekvenciaváltó és a
vonatkozó négy pólusú három-fázisú motor névleges adatain alapulnak. Az irányított
üzembe helyezési eljárás közben a készülék ellenőrzi elfogadhatóság szempontjából
a beírt és számított gépadatokat.
A felhasználónak ellenőriznie kell a három-fázisú motor gyári névleges adatait.

No.

Paraméter
Leírás

370 Névleges feszültség
371 Névleges áram
372 Névleges sebesség
373 Póluspárok száma
374 Névleges koszinusz ()
375 Névleges frekvencia
376 Névleges mechanikus teljesítmény

Min.
0,17UFIN
0,01IFIN
-1
96 min
1

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

2UFIN
10o  IFIN
-1
60 000 min
24

UFIN
IFIN

cos()N
50,00
PFIN

0,01

1,00

10,00 Hz

1000,00 Hz

0,01PFIN

10PFIN

nN
2

Három-fázisú gépek esetén a sebesség állandó nyomaték mellett növelhető, ha a
motortekercselés átkapcsolható csillag kapcsolásról delta kapcsolásba. Az átváltás
eredményeként négyzetgyök 3 szorzótényezővel módosulnak a függő paraméterek.
Figyelem!

A motor névleges adatait az adattáblán található motor kapcsolásnak
(csillag vagy delta kapcsolás) megfelelő műszaki adatok illetve a
használt kapcsolási mód alapján kell megadni. Ha a bevitt adatok
eltérnek az adattáblán szereplőktől, akkor a paraméterek
meghatározása hibás lesz. A motortekercs-kapcsolás
adattáblán
szereplő névleges adatai szerint paraméterezze a névleges adatokat.
Vegye figyelembe a csatlakoztatott aszinkron motor nagyobb névleges
áramát.

88
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

9.2

További motorparaméterek

Különösen a mezőorientált szabályozás igényel a gépmodell pontos számításához
további olyan adatok meghatározását, amelyek nem olvashatók le a 3-fázisú gép
adattáblájáról. Az irányított üzembe helyezés során elvégzett paraméterazonosítás
további motorparamétereket mér meg.

9.2.1 Állórész ellenállás
Az irányított üzembe helyezés során a készülék megméri az állórész tekercs
ellenállását. A 377 Állórész ellenállás paraméter tárolja a mért értéket fázisértékként,
és az háromszor kisebb, mint a tekercs ellenállás delta kapcsolásnál.
Alapértelmezés szerint a standard motor ekvivalens állórész ellenállását kell megadni,
hogy megfeleljen a frekvenciaváltó névleges teljesítményének.
No.

Paraméter
Leírás

377 Állórész ellenállás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0 m

65535 m

RsN

Az állórész ellenállás optimalizálható, amíg a gép terhelésmentes üzemben van. A
állandósult munkapontnál a nyomatékot létrehozó áram 216 Isq és/vagy a becsült 214
Aktív áram nulla kell legyen. Az állórész ellenállás hőmérsékletfüggősége miatt a
beállítást olyan tekercshőmérsékletnél kell elvégezni, mint amilyet a normál működés
során is elér. A pontos mérés optimalizálja a szabályozási funkciókat.

9.2.2 Mágneses szóródási tényező
A gép mágneses szóródási tényezője meghatározza a szórt induktivitás és a fő
induktivitás arányát. A mágneses szóródási tényező az, ami összekapcsolja a
nyomatékot és a fluxust létrehozó áramkomponenseket. A mezőorientált szabályzási
rendszerekben a mágneses szóródási tényező optimalizálásához szükség van a
meghajtás több munkapontokra való felgyorsítást. A 216 Isq nyomatékot létrehozó
árammal ellentétben a 215 Isd áramlást létrehozó áramnak nagy mértékben független
kell legyen a terhelési nyomatéktól. Az áramlást létrehozó áramkomponens fordítottan
arányos a mágneses szóródási tényezővel. Ha a mágneses szóródási tényező nő,
akkor nő a nyomatékot létrehozó áram és a fluxust létrehozó komponens csökken. A
beállítás viszonylag állandó 215 Isd áramot kell biztosítson, amely a meghajtón lévő
terheléstől függetlenül megfelel a 716 Névleges mágnesező áram paraméternek.
Az érzékelő nélküli rendszer meghajtóhoz való szinkronizálásra használja a 378
Mágneses szóródási tényező paramétert.

No.

Paraméter
Leírás

378 Mágneses szóródási tényező

Min.
1.0 %

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
20.0 %

7.0 %
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9.2.3 Mágnesező áram
A 716 Névleges mágnesező áram a motorban lévő fluxus mértéke, és így a gépen
lévő feszültség mértéke terhelés nélküli állapotban a sebességtől függően. Az
irányított üzembe helyezés meghatározza ezt az értéket a 371 Névleges áram
körülbelül 30%-ánál. Ez az áram összehasonlítható a kívülről gerjesztett egyenáramú
gép mezőáramával.
Az érzékelő nélküli mezőorientált szabályozási rendszer optimalizálása érdekében a
gépet terhelés nélkül kell járatni a 375 Névleges frekvencia alatti forgási frekvencián.
Az optimalizálás pontossága nő a beállított 400 Kapcsolófrekvencia paraméterrel, és
ha a meghajtó terhelés nélkül működik. A kiolvasandó 215 Isd fluxust létrehozó
aktuális áram érték durván meg kell hogy egyezzen a beállított 716 Névleges
mágnesező áram értékkel.
A sebességérzékelős visszacsatolású mezőorientált szabályozás a paraméterezett
716 Névleges mágnesező áram értéket használja a fluxushoz a motorban.
A mágnesezési karakterisztika figyelembe veszi a mágnesezés frekvenciától és
feszültségtől való függését a kérdéses munkapontban. A karakterisztikát három pont
alapján számítjuk, különösen a mezőt gyengítő tartományban a névleges frekvencia
felett. A paraméterazonosítás meghatározza a motor karakterisztikáját és beállítja a
713 Mágnesező áram 50%, 713 Mágnesező áram 80% és 713 Mágnesező áram
110% paramétereket.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

713 Mágnesező áram 50% Fluxus
714 Mágnesező áram 80% Fluxus

1,00%
1,00%

50,00%
80,00%

31,00%
65,00%

715 Mágnesező áram 110% Fluxus

110,00%

197,00%

145,00%

716 Névleges mágnesező áram

0,01IFIN

o  IFIN

0,3IFIN

9.2.4 Névleges szlip korrekciós tényező
A forgórész áramkör induktivitása és a forgórész ellenállása adja a forgórész
időállandóját. A forgórész ellenállás hőmérsékletfüggése és a vas telítődése miatt a
forgórész időállandója függ a hőmérséklettől és az áramtól is. A terhelés viselkedés és
így a névleges frekvencia-eltérés (szlip) függ a forgórész időállandójától. Az irányított
üzembe helyezés meghatározza a gépadatokat a paraméterazonosítás során, és
annak megfelelően beállítja a 718 Névleges szlip korrekciós tényező paramétert. A
finombeállításhoz és a forgórész időállandójának ellenőrzéséhez az alábbiak szerint
járjon el: terhelje le a gépet a 375 Névleges frekvencia ötven százalékánál. Ennek
eredményeként a feszültség körülbelül a 370 Névleges feszültség ötven százaléka
kell legyen, maximálisan 5% tűréssel. Ha nem ez a helyzet, a korrekciós tényezőt meg
kell változtatni. Nagyobb beállított korrekciós tényező esetén nagyobb a
feszültségesés a gép terhelésekor. A forgórész időállandója alapján számított érték
kiolvasható a 227 Aktuális forgórész időállandó aktuális értékéből. A beállítást olyan
tekercshőmérsékletnél kell elvégezni, mint amelyet a motor normál működésekor is
előfordul.

No.

Paraméter
Leírás

718 Névleges szlip korrekciós tényező

Min.
0,01%

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
300,00%

100,00%
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Belső értékek

9.3

Az alábbi paraméterek a motoradatok belső feldolgozásához szükségesek. Ezeket
nem kell módosítani.

No.

Paraméter
Leírás

368
399
402
508
702
703

Belső érték04
Belső érték05

708 Belső érték11
709 Belső érték12

Belső érték06

745 Belső érték13
798 Belső érték14

Belső érték07

704

9.4

Belső érték01
Belső érték02
Belső érték03

Paraméter
No. Leírás
705 Belső érték08
706 Belső érték09
707 Belső érték10

1. sebességérzékelő

A frekvenciaváltókat a követelményektől függően kell az alkalmazásokhoz adaptálni.
A 30 Konfiguráció egy része az aktuális sebesség folyamatos mérését igényli a
szabályozási funkciókhoz és módszerekhez. A sebességérzékelőt a frekvenciaváltó
S5IND (A sáv) and S4IND (B sáv) digitális vezérlő kapcsaira kell csatlakoztatni.

9.4.1 1. sebességérzékelő üzemmód
A
490
1.
sebességérzékelő
üzemmód
paramétert
a
csatlakoztatott
sebességérzékelőnek megfelelően kell kiválasztani. Az unipoláris sebességérzékelőt
a standard vezérlőkapcsokra kell csatlakoztatni.
490 Üzemmód
0 - Ki
1 – Egyszeres értékelés
4–

Négyszeres
értékelés

11 –

Egyszeres értékelés
előjel nélkül

12 –

Kétszeres értékelés
előjel nélkül

Egyszeres értékelés
invertálva
Négyszeres
104 –
értékelés invertálva
Egyszeres értékelés
111 –
negatív
Kétszeres értékelés
112 –
negatív
101 –

Funkció
Nincs sebességmérés; a digitális bementek
felhasználhatók más funkciókhoz.
Két csatornás sebességérzékelő forgásirány
érzékeléssel A és B sávjeleken át; osztásjelenként
egy jelél kiértékelése.
Két csatornás sebességérzékelő forgásirány
érzékeléssel A és B sávjeleken át; osztásjelenként
négy jelél kiértékelése.
Egy csatornás sebességérzékelő az A sávjelen át; az
aktuális sebességérték pozitív. Osztásjelenként egy
jelél kiértékelése. Az S4IND digitális bemenet
felhasználható más funkciókhoz.
Egy csatornás sebességérzékelő az A sávjelen át; az
aktuális sebességérték pozitív. Osztásjelenként két
jelél kiértékelése. Az S4IND digitális bemenet
felhasználható más funkciókhoz.
Mint az 1. üzemmódban. Az aktuális sebességérték
invertált. (Másik lehetőség a sávjelek felcserélése)
Mint az 4. üzemmódban. Az aktuális sebességérték
invertált. (Másik lehetőség a sávjelek felcserélése)
Mint az 11. üzemmódban. Az aktuális sebességérték
negatív.
Mint az 12. üzemmódban. Az aktuális sebességérték
negatív.
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Figyelem!

A 210, 211 és 230 konfigurációknál az S4IND digitális bemenet
alapértelmezés szerint a sebességérzékelő jelének értékelésére szolgál (B
sáv).
Az előjel nélküli üzemmód választásakor (11 Üzemmód vagy 12 Üzemmód),
ez a bemenet nem a sebességérzékelő jel értékelésére szolgál, és
felhasználható más funkciókhoz.

9.4.2 Osztásjelek, 1. sebességérzékelő
A csatlakoztatott sebességérzékelő növekmény száma a 491 Osztásjelek, 1.
sebességérzékelő paraméter segítségével állítható be. A sebességérzékelő osztásjeleit
az alkalmazás sebességtartománya alapján válassza ki.
Az Smax osztásjelek maximális száma értékét az S5IND (A sáv) és S4IND (B sáv) digitális
bemenetek fmax=150 kHz-es határfrekvenciája határozza meg.

Smax  150000 Hz 

60 s / min
n max

fmax = 150000 Hz
nmax = Max. motorsebesség ford./perc-ben

Például:

60s
S
 150000 Hz 
 6000
max
1500
A meghajtás valós futásának biztosítása érdekében a kódoló jelet legalább 2
másodpercenként kell kiértékelni (jelfrekvencia f = 500 Hz). A kívánt minimális n min
sebességhez a növekményes kódoló osztásjeleinek Smin minimális számát e
követelmény alapján lehet meghatározni.

Smin  500 Hz 

60 s / min
A  n min

Például:

Min. motorsebesség ford./perc-ben
Értékelés (1, 2, 4)

nmin =
A
=

60 s
S
 500 Hz 
 1500
min
2 10

No.

Paraméter
Leírás

491 Osztásjelek, 1. sebességérzékelő

Min.

Beállítások
Max.

Gyári beáll.

1

8192

1024
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10 Rendszeradatok
Vezérlő és speciális funkciók segítik a kiválasztott 30 Konfiguráció szerinti különböző
szabályozási funkciókat és módszereket. Az alkalmazás figyelemmel kíséréséhez a
folyamat paramétereket az elektromos szabályozás paramétereiből számítjuk ki.

10.1 Aktuális érték rendszer
A 389 Aktuális érték rendszer paraméter tényező használható a meghajtás
Aktuális érték rendszer paraméteren keresztül való figyelésére.
A figyelni kívánt 241 Aktuális frekvencia értékét a készülék megszorozza a
Aktuális érték rendszer paraméter tényezővel, és az eredmény kiolvasható a
Aktuális érték rendszer paraméteren keresztül, azaz 241 Aktuális frekvencia x
Aktuális érték rendszer tényező = 242 Aktuális érték rendszer.

No.

Paraméter
Leírás

389
242
389

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

Min.

389 Aktuális érték rendszer tényező

242

-100,000

100,000

1,000

10.2 Áramlási térfogat és nyomás
A 397 Névleges térfogatáramlás és 398 Névleges nyomás tényezők
paraméterezésére akkor van szükség, ha a meghajtás figyelésére az 285
Térfogatáramlás és 286 Nyomás aktuális értékeket használja. A konverzió az
elektromos szabályozási paraméterek segítségével történik.
Az érzékelő nélküli szabályozási módszernél a 285 Térfogatáramlás és a 286 Nyomás
a 214 Effektív áram értékre vonatkozik. A mezőorientált szabályozási módszereknél a
216 Isq nyomatékot létrehozó áramkomponensre.

No.

Paraméter
Leírás

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

Min.
3

3

3

397 Névleges térfogatáramlás

1 m /h

99999 m /h

10 m /h

398 Névleges nyomás

0,1 kPa

999,9 kPa

100,0 kPa

Hálózat vagy csatorna karakterisztika:

H
kPa

B1 Pconst.- method

B2

A
bad point method
Q
3
m /h

Az ábra A pontja mutatja egy szivattyú névleges munkapontját. A B1 részleges
terheléses munkapontba való átmenet megvalósítható állandó H nyomás mellett (a
szállított Q áramlás változik, a H nyomás állandó marad). A B2 részleges terheléses
munkapontba való átmenet megvalósítható a rossz munkapont módszerrel a
technológia vezérlő 440 Üzemmód beállításától függetlenül.
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11 Üzemi viselkedés
A frekvenciaváltó üzemi viselkedése a paraméterek megfelelő beállításával az
alkalmazás igényeinek megfelelőn beállítható. Különösen az indulási és a leállási
viselkedés választható meg a kiválasztott 30 Konfiguráció szerint. Ezen kívül olyan
funkciók, mint az automatikus start, a szinkronizálás és a pozícionálás funkciók segítik
az alkalmazásba való beintegrálást.

11.1 Indulási viselkedés
A 3-fázisú gép indulása a szabályozási funkcióknak és módszereknek megfelelően
paraméterezhető. Az érzékelő nélküli szabályozási módszerrel ellentétben a mezőorientált szabályozási módszereknél az indulási viselkedés beállításához csak a 780
Max. fluxus létrehozási idő és a 781 Áram a fluxus létrehozáskor határértékeket kell
meghatározni. Az érzékelő nélküli szabályozási módszer gyorsulás-viselkedése a 110
és 111 konfigurációknál az alábbi fejezetben ismertetettek szerint választható meg.

11.1.1 Érzékelő nélküli szabályozási rendszer indulási viselkedése
A 110 és 111 konfigurációknál rendelkezésre áll az indulási viselkedés 620 Üzemmód
paramétere. A kiválasztott üzemmódtól függően a gép először felmágneseződik illetve
áram kapcsolódik a gépre. Az IxR kompenzáció segítségével egyenlíthető ki az
állórész ellenálláson eső feszültség, amely csökkenti a nyomatékot az alacsonyabb
frekvenciasávban.
Az IxR kompenzáció helyes működése érdekében az irányított üzembe helyezés
meghatározza az állórész ellenállását. Az IxR kompenzálása csak akkor működik, ha
az állórész ellenállás meghatározása pontosan megtörtént.
620 Üzemmód

0-

Ki

1-

Felmágnesezés

2-

Felmágnesezés +
áram rákapcsolás

Indulási viselkedés
A funkció induláskor a 600 Indítási feszültség paraméter
szerinti feszültséget állít be 0 Hz kimenő frekvenciánál.
Azután a kimenőfeszültség és a kimenő frekvencia a
szabályozási módszer szerint változik. A beállított indítási
feszültség határozza meg a meghúzási nyomatékot és
áramot az indulásnál. A 600 Indítási feszültség
paraméteren keresztül kell esetleg optimalizálni az
indulási viselkedést.
Ebben az üzemmódban a felmágnesezés 781 Áram a
fluxus létrehozáskor értéke szerinti áramot ad a motorra
kioldás után. A 780 Maximális fluxus létrehozási idő alatt
a kimenő frekvenciát 0 Hz értéken tartja.
Ezen idő letelte után a kimenő frekvencia követi a V/f
karakterisztikát (lásd a 0 - Ki üzemmódot).
A 2. üzemmód magába foglalja az 1. üzemmódot. A 780
Maximális fluxus létrehozási idő letelte után a kimenő
frekvenciát a beállított gyorsulás szerint növeli. Ha a
kimenő frekvencia eléri a 624 Frekvenciahatár
paraméternél beállított értéket, megszűnik a 623 Indítási
áram. Zökkenőmentes az átmenet a frekvenciahatár 1,4szereséről a beállított V/f karakterisztikára. Ettől a
munkaponttól kezdődően a kimenőáram a terheléstől
függ.

Az „Indulási viselkedés üzemmódok” táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Üzemmód

3-

Felmágnesezés +
IxR kompenzáció

Felmágnesezés +
áram rákapcsolás
4+ IxR
kompenzáció

12 -

Felmágnesezés +
áram rákapcsolás
leállás
meredekséggel

14 -

Felmágnesezés +
áram rákapcsolás
leállás
meredekséggel +
IxR kompenzáció

Indulási viselkedés
A 3. üzemmód magába foglalja a start funkció 1.
üzemmódját. Amikor a kimenő frekvencia eléri a 624
Frekvenciahatár paraméterrel beállított értéket, a
kimenőfeszültség az IxR kompenzálás szerint növekedik.
A V/f karakterisztika eltolódik az állórész ellenállástól
függő feszültségértékkel.
Ebben az üzemmódban a kioldás után a motor
felmágnesezésére a 781 Áram a fluxus létrehozásakor
paraméternél beállított áram kapcsolódik a motorra.
A 780 Maximális fluxus létrehozási idő alatt a kimenő
frekvencia 0 Hz értéken marad.
Ezen idő letelte után a kimenő frekvencia a beállított
gyorsulás szerint növekszik. Ha a kimenő frekvencia eléri
a 624 Frekvenciahatár paraméternél beállított értéket,
megszűnik a 623 Indítási áram. Zökkenőmentes az
átmenet a beállított V/f karakterisztikára, és terhelésfüggő
kimenőáram jön létre. Ugyanakkor ettől a kimenő
frekvenciától kezdődően a kimenőfeszültség az IxR
kompenzálás szerint növekedik. A V/f karakterisztika
eltolódik az állórész ellenállástól függő feszültségértékkel.
A 12. üzemmód egy további funkciót tartalmaz a nagy
igénybevétel esetén történő indítási viselkedés
biztosítására. A felmágnesezés és az indítási áram a 2.
üzemmód szerint történik. A leállás-meredekség
figyelembe veszi az adott munkapontnál az áramfelvételt,
és a frekvencia- illetve feszültségváltozás szabályozása a
leállási meredekség szerint történik. a 275 Vezérlő
státusz az „RSTP” felirat kijelzésével jelzi a szabályozó
beavatkozását.
Ebben az üzemmódban a 12. üzemmód működését
kibővítettük az állórész ellenálláson eső feszültség
kompenzálásával. Amikor a kimenő frekvencia eléri a 624
Frekvenciahatár paraméterrel beállított értéket, a
kimenőfeszültség az IxR kompenzálás szerint növekedik.
A V/f karakterisztika eltolódik az állórész ellenállástól
függő feszültségértékkel.

A mező-orientált szabályozási rendszerekkel ellentétben az érzékelő nélküli
szabályozási rendszerek áramszabályozást végeznek, amely meghatározza az
indulási viselkedést. A PI vezérlő a 623 Indítási áram paraméterrel ellenőrzi a
rákapcsolt áramot. Az áramszabályozó arányos és integráló része a 621 Erősítés és a
622 Integrálási idő paraméterekkel állítható be. A megfelelő paraméter 0 értékre
állításával a szabályozási funkció kikapcsolható.

No.

Paraméter
Leírás

621 Erősítés
622 Integrálási idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,01
1 ms

10,00
30000 ms

1,00
50 ms
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11.1.1.1

Indítási áram

A 3-fázisú gépek szabályozására szolgáló 110, 111 és 410, 411, valamint 430
konfigurációk az indítási áramot használják a 620 Üzemmód paraméter 2, 4, 12 és 14
értékeinél. A 623 Indítási áram paraméter biztosítja, különösen nagy igénybevétel
esetén, hogy elegendő nyomaték jöjjön létre a 624 Frekvenciahatár eléréséig.
Hőtermelődés miatt kényszerített szellőztetésű motorokat kell használni az olyan
alkalmazásoknál, amelyeknél állandó nagy áramra van szükség kis sebesség mellett.
Paraméter
No.
Leírás
623 Indítási áram

11.1.1.2

Min.
0,0 A

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
IFIN
0  IFIN

Frekvenciahatár

A 3-fázisú gépek szabályozására szolgáló 110, 111, 410, 411 és 430 konfigurációk a
623 Indítási áramot használják a 624 Frekvenciahatár eléréséig. A frekvenciahatár
alatti állandó munkapont csak akkor megengedett, ha kényszerített szellőztetésű
motorokat használ. A kiválasztott 30 Konfiguráció szerinti szabályozási módszerre való
átmenet a frekvenciahatár felett következik be.
Paraméter
No.
Leírás
624 Frekvenciahatár

Min.
0,00 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
2,60 Hz
100,00 Hz

11.1.2 Fluxus létrehozás
A 210, 211, 230, 410, 411 és 430 konfigurációkban a mezőorientált szabályozás a
fluxust létrehozó és a nyomatékot létrehozó áramkomponensek különálló
szabályozásán alapul. Induláskor először a gép felmágneseződik, és áram kapcsolódik
rá. A 781 Áram a fluxus kialakulásakor paraméter az Isd mágnesező áramot állítja be,
míg a 780 Maximális fluxus létrehozási idő az áram rákapcsolásának maximális idejét
határozza meg.
Az áramot addig kapcsoljuk a gépre, amíg a névleges mágnesező áram
referenciaértékét el nem érjük, vagy amíg nem telt le a 780 Maximális fluxus
létrehozási idő.

No.

Paraméter
Leírás

780 Maximális fluxus létrehozási idő
781 Áram a fluxus kialakulásakor

Min.
1 ms
0,1IFIN

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
1)
300 ms
10000 ms
2)
1000 ms
IFIN
0  IFIN

A 781 Áram a fluxus kialakulásakor paraméter gyári beállítása függ a 30 Konfiguráció
paraméter beállításától:
1)
2)

1xx konfigurációk
2xx / 4xx konfigurációk
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11.2 Leállási viselkedés
A három-fázisú gép leállási viselkedését a 630 Üzemmód paraméter segítségével lehet
meghatározni. A 68 Start jobbra forgás és a 69 Start balra forgás logikai jelekkel lehet
aktiválni a leállást. Az alapértelmezés szerint a digitális bemenetekhez kijelölt két
logikai jel kombinálásával a leállási viselkedés az alábbi táblázat szerint választható
meg.
Leállási viselkedés
0. leállási viselkedés

1. leállási viselkedés

2. leállási viselkedés

3. leállási viselkedés

4. leállási viselkedés

5. leállási viselkedés

6. leállási viselkedés

7. leállási viselkedés

Start jobbra forgás = 0 és Start balra forgás = 0

0. leállási viselkedés
(Szabad leállás)

0

1

2

3

4

5

6

7

1. leállási viselkedés
(Stop és
kikapcsolás)

10

11

12

13

14

15

16

17

2. leállási viselkedés
(Stop és tartás)

20

21

22

23

24

25

26

27

3. leállási viselkedés
(Stop és DC fékek)

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

54

55

56

57

60

61

62

63

64

65

66

67

70

71

72

73

74

75

76

77

Start jobbra forgás = 1 és Start balra forgás = 1

630 Üzemmód

4. leállási viselkedés
(Vészhelyzet Stop
és kikapcsolás)
5. leállási viselkedés
(Vészhelyzet Stop
és tartás)
6. leállási viselkedés
(Vészhelyzet Stop
és fék)
7. leállási viselkedés
(DC fékek)

A leállási viselkedés 630 Üzemmód-ja a mátrix szerint paraméterezhető. Az
üzemmódok kiválasztása változhat a szabályozási módszer és a rendelkezésre álló
vezérlő bemenetek szerint.
Példa: A gép a 2. számú leállási viselkedés szerint áll meg, ha a 68 Start jobbra
forgás = 0 és a 69 Start balra forgás = 0.
Továbbá a gép az 1. számú leállási viselkedés szerint áll meg, ha a 68 Start jobbra
forgás = 1 és a 69 Start balra forgás = 1.
Ehhez a 630 Üzemmód paramétert 12 értékre kell állítani.
A leállási viselkedés kiválasztásával a „41 – Fék nyitás” üzemmód használatakor
kiválaszthatja a mechanikus fék vezérlését is az egyik digitális kimenethez a fék
vezérlésére.
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Leállási viselkedés
0. leállási viselkedés
Szabad leállás

1. leállási viselkedés
Stop
+ kikapcsolás

2. leállási viselkedés
Stop + tartás

3. leállási viselkedés
Stop + DC fékek

4. leállási viselkedés
Vészhelyzet stop
+ kikapcsolás

5. leállási viselkedés
Vészhelyzet stop +
tartás

6. leállási viselkedés
Vészhelyzet stop + fék

7. leállási viselkedés
Egyenáramú fék

A frekvenciaváltó azonnal kikapcsol. A meghajtás azonnal
legerjesztődik, és szabadon futva áll el.
A meghajtást a beállított lassítás szerint állítjuk le
megállásig. Amint a meghajtás leállt a tartási idő után a
frekvenciaváltó kikapcsol. A tartási idő a 638 Tartási idő
paraméterrel állítható be. A 620 Indítási funkció paraméter
beállításától függően 623 Indítási áram vagy 600 Indítási
feszültség kapcsolódik be a tartási időre.
A meghajtást a beállított lassítás szerint állítjuk le
megállásig, és folyamatosan áram alatt marad.
A 620 Indulási funkció paraméter beállításától függően
623 Indítási áram vagy 600 Indítási feszültség kapcsolódik
be a leállás után.
A meghajtást a beállított lassítás szerint állítjuk le
megállásig. Megállás után a 631 Fékező áram
paraméterrel beállított áramot kapcsoljuk be a 632
Fékezési idő-re.
Be kell tartani az „Egyenfeszültségű fék” fejezetben
írtakat. A 3, 6 és 7 leállási viselkedés csak érzékelő nélküli
szabályozásánál alkalmazható.
A meghajtást a vészhelyzet leállás lassítás szerint állítjuk
le megállásig. Amint a meghajtás leállt a tartási idő után a
frekvenciaváltó kikapcsol.
A tartási idő a 638 Tartási idő paraméterrel állítható be. A
620 Indítási funkció paraméter beállításától függően 623
Indítási áram vagy 600 Indítási feszültség kapcsolódik be
a tartási időre.
A meghajtást a vészhelyzet leállás lassítás szerint állítjuk
le megállásig és folyamatosan áram alatt marad.
A 620 Indulási funkció paraméter beállításától függően
623 Indítási áram vagy 600 Indítási feszültség kapcsolódik
be a leállás után.
A meghajtást a vészhelyzet leállás lassítás szerint állítjuk
le megállásig. Megállás után a 631 Fékező áram
paraméterrel beállított áramot kapcsoljuk be a 632
Fékezési idő-re.
Be kell tartani az „Egyenfeszültségű fék” fejezetben
írtakat. A 3, 6 és 7 leállási viselkedés csak érzékelő nélküli
szabályozásánál alkalmazható.
Az egyenfeszültségű fékezés azonnali bekapcsolása. A
631 Fékező áram paraméterrel beállított egyenáram
bekapcsolása a 632 Fékezési idő-re.
Be kell tartani az „Egyenfeszültségű fék” fejezetben
írtakat. A 3, 6 és 7 leállási viselkedés csak érzékelő nélküli
szabályozásánál alkalmazható.

Be kell tartani a 14.3.4 Fék nyitása fejezetben írtakat.
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11.2.1 Kikapcsolás küszöb
A 637 Kikapcsolási küszöb, stop funkció határozza meg azt a frekvenciát, amelytől
kezdve a meghajtást állónak tekinthetjük. Ez a százalékos paraméterérték a 419
Maximális frekvencia értékre vonatkozik.
A kikapcsolási küszöböt a meghajtás terhelés-viselkedése és az eszközkimenet szerint
kell beállítani, mivel a meghajtást a kikapcsolási küszöb alatti sebességig szabályozni
kell.
Paraméter
Leírás

No.

637 Kikapcsolási küszöb
Figyelem!

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,0 %

100,0 %

1,0 %

Ha a motor leállási nyomatékot hoz létre, előfordulhat, hogy nem éri el a
kikapcsolási küszöb funkciót a szlip frekvencia miatt, és a készülék nem
észleli a meghajtás leállását. Ebben az esetben meg kell növelni a 637
Kikapcsolási küszöb, stop funkció értékét.

11.2.2 Tartási idő
A 638 Tartási idő, stop funkció paramétert az 1, 3, 4 és 6 leállás viselkedésnél
használjuk. A nulla sebességre való leszabályozás eredményeként a motor
felmelegszik, és ezt csak rövid időre szabad megtenni belső szellőztetésű motorok
esetén.

No.

Paraméter
Leírás

638 Tartási idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,0 s

200,0 s

1,0 s

11.3 Egyenáramú fék
A 3, 6, 7 leállási viselkedések és a kereső futás funkció tartalmazza az egyenáramú
féket. A leállási funkció beállításától függően egyenáramot kapcsolunk a motorra
közvetlenül, vagy ha már leállt, a legerjesztési idő után. A 631 Fékező áram
rákapcsolásának hatására a motor felmelegszik, és ezt csak rövid időre szabad
megtenni belső szellőztetésű motorok esetén.

No.

Paraméter
Leírás

631 Fékező áram

Min.
0,00 A

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
2IFIN

2IFIN

A 632 Fékezési idő paraméter határozza meg az idő-vezérelt leállási viselkedést. Az
egyenáramú fék érintkező-vezérelt működésének bekapcsolásához a 632 Fékezési idő
paraméternél nulla értéket kell megadni.
Idő-vezérelt:
A Start jobbra forgás és a Start balra forgás jelek állapota vezérli az egyenáramú féket.
A 631 Fékező áram paraméterrel beállított áram folyik addig, amíg le nem telik a 632
Fékezési idő. A fékezi idő alatt mindkét jel (Start jobbra forgás és Start balra forgás)
logikai 0 (alacsony) vagy logikai 1 (magas) állapotú.
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Érintkező-vezérelt:
Ha a 632 Fékezési idő paramétert 0,0 s értékre állítja be, a Start jobbra forgás és a
Start balra forgás jelek vezérlik az egyenáramú féket. A 632 Fékezési idő időfigyelése
és korlátozása ki van kapcsolva. A fékező áram a vezérlő kioldás (S1IND) logikai 0
(alacsony) állapotáig folyik.
Paraméter
Leírás

No.

632 Fékezési idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,0 s

200,0 s

10,0 s

Az áramimpulzusok elkerülés érdekében, amelyek valószínűleg a frekvenciaváltó hibás
kikapcsolását okoznák, egyenáram csak akkor kapcsolható a motorra, ha már
megtörtént a motor legerjesztése. Mivel a legerjesztési idő függ a használt motortól, az
a 633 Legerjesztési idő paraméterrel állítható be.
A kiválasztott legerjesztési idő körülbelül a 227 Aktuális forgórész időállandó
háromszorosa kell legyen.
Paraméter
Leírás

No.

633 Legerjesztési idő

Min.
0,1 s

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
30,0 s

5,0 s

A kiválasztott leállási viselkedést kiegészíti egy áramszabályozó az egyenáramú fék
vezérlésére. A PI szabályozó ellenőrzi a beállított 631 Fékező áram szerinti áramot.
Az áramszabályozó arányos és integráló része a 634 Erősítés és 635 Integrálási idő
paraméterek segítségével állítható be. A paraméterek 0 értékre állításával
kapcsolhatók ki a szabályozási funkciók.
Paraméter
Leírás

No.

634 Erősítés
635 Integrálási idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0.00
0 ms

10,00
1000 ms

1,00
50 ms

11.4 Automatikus start
Az automatikus start funkció az olyan alkalmazásokhoz való, amelyek funkcióik
segítségével engedélyezik a hálózati feszültséggel való indítást. Az automatikus start
funkció 651 Üzemmód paraméter segítségével történő bekapcsolásakor a hálózati
feszültség csatlakoztatása után a frekvenciaváltó felgyorsítja a meghajtást.
A vezérlő kioldó jelre és a start parancsra az előírások szerint van szükség. A motor
bekapcsoláskor a paraméterezés és a referencia jelérték szerint gyorsul.
651 Üzemmód
0 - Ki

1 - Bekapcsolva
Figyelmeztetés!

Funkció
A meghajtó a hálózati feszültség rákapcsolása után
gyorsul amint a vezérlő engedélyező jel és a start parancs
stop állapotból start állapotba kapcsol (jelélre való
kapcsolás).
A frekvenciaváltó felgyorsítja a meghajtást amint a
hálózati feszültséget rákapcsolja (szint kapcsolás).

Tartsa be az EN 60204 szabvány és a VDE 0100. rendelkezés
227. része illetve 0113. rendelkezés előírásait, különösen az 5.4.
szakasz – védelem a hálózat-kimaradás és hálózat helyreállása
utáni újraindulás ellen, valamint az 55. szakasz – üzeminél kisebb
feszültség elleni védelem.
Megfelelő védőintézkedéseket kell tenni a személyzet, a gépek és
a termelt áruk kockázatának csökkentésére.
Ezen túlmenően be kell tartani az alkalmazásra vonatkozó összes
specifikus előírást, valamint az összes nemzeti irányelvet.
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11.5 Kereső futás
Forgó meghajtáshoz való szinkronizálás szükséges az olyan alkalmazásoknál,
amelyeknél a motor meghajtása a viselkedés alapján történik vagy amelyeknél a hiba
miatti kikapcsolás után a meghajtás még változatlanul forog. A 645 Üzemmód =
„Kereső futás” beállítással a motorsebességet az aktuális motorsebességhez
szinkronizáljuk „Túláram” hibaüzenet nélkül. A szinkronizálás funkció meghatározza a
meghajtás aktuális forgási frekvenciáját a kereső futással az 1-5 üzemmódokban.
A 10-15 üzemmódokban a szinkronizálás rövid teszt impulzusokkal gyorsít. Maximum
250 Hz-es forgási frekvenciáig a frekvencia meghatározás 100-300 ms alatt
megtörténik. Nagyobb frekvenciákon a frekvencia meghatározás hibás és a
szinkronizálás sikertelen. A „Gyors szinkronizálás” üzemmódokban a kereső futás
nem képes meghatározni azt, hogy a szinkronizálási kísérlet sikertelen volt-e.

0-

645 Üzemmód
Ki

1-

Keresési irány a
megadott
referenciaérték
szerint

2-

Először jobbra,
majd balra,
DCB

3-

Először balra, majd
jobbra,
DCB

4-

Csak jobbra, DCB

5-

Csak balra, DCB

10 -

Gyors
szinkronizálás

11 -

Gyors szinkr. az
előre beállított érték
szerint

14 15 -

Gyors szinkr. csak
jobbra
Gyors szinkr. csak
balra

Funkció
A forgó meghajtáshoz való szinkronizálás kikapcsolva.
A referenciaérték előjele határozza meg a keresés
irányát. Ha a referenciaérték pozitív (jobbra forgás), a
keresés jobbra történik (jobbra forgó mező), negatív
referenciaérték esetén a kutatás fordított irányú (balra
forgó mező).
Az első kísérlet során a funkció a meghajtót pozitív
irányban szinkronizálja (jobbra forgó mező). Ha az
sikertelen, akkor megpróbálja negatív irányban
szinkronizálni a meghajtást (balra forgó mező).
Az első kísérlet során a funkció a meghajtót negatív
irányban szinkronizálja (balra forgó mező). Ha az
sikertelen, akkor megpróbálja pozitív irányban
szinkronizálni a meghajtást (jobbra forgó mező).
A meghajtó szinkronizálása csak pozitív irányban (jobbra
forgó mező).
A meghajtó szinkronizálása csak negatív irányban (balra
forgó mező).
Kísérlet a meghajtás szinkronizálására pozitív irányban
(jobbra forgó mező) és negatív irányban (balra forgó
mező).
A referenciaérték előjele határozza meg a keresés
irányát. Ha a referenciaérték pozitív (jobbra forgó mező),
a keresés jobbra történik (jobbra forgó mező), negatív
referenciaérték esetén a kutatás fordított irányú (balra
forgó mező).
A meghajtó szinkronizálása csak pozitív irányban (jobbra
forgó mező).
A meghajtó szinkronizálása csak negatív irányban (balra
forgó mező).

Az 1, 4 és 5 üzemmódok meghatározzák a kereső futás forgásirányát és
megakadályozzák az ettől eltérő irányt. A kereső futás felgyorsíthatja a meghajtásokat
a forgási frekvencia vezérlésével, ha a meghajtás inercia nyomatéka és/vagy a
terhelés nyomatéka kicsi.
A 10-15 üzemmódokban nem zárható ki, hogy a gyors szinkronizáláskor a forgásirány
meghatározása hibás. Például nullától eltérő frekvencia meghatározása történhet álló
meghajtásnál. Ha nincs túláram, a meghajtás annak megfelelően gyorsul. A 11, 14 és
15 üzemmódokban a forgásirány meghatározott.
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A szinkronizálás megváltoztatja a kiválasztott konfiguráció paraméterezett indítási
viselkedését. A start parancs először aktiválja a kereső futást, hogy meghatározza a
meghajtás forgási frekvenciáját. Az 1-5 üzemmódokban a 371 Névleges áram
százalékaként a 647 Áram/névleges motoráram paraméter szolgál a szinkronizálásra.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

647 Áram / Névleges motoráram

1,00 %

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
100,00 %

70,00 %

A paraméterezett 647 Áram/Névleges motoráram-ot szabályozó PI szabályozás
keresési futással bővíti ki az érzékelő nélküli szabályozást.
Az áramszabályozó arányos és integráló része a 648 Erősítés illetve a 649 Integrálási
idő paraméterekkel állítható be. A szabályozási funkció kikapcsolható a megfelelő
paraméter 0 értékre állításával.

No.

Paraméter
Leírás

648 Erősítés
649 Integrálási idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0.00
0 ms

10,00
1000 ms

1,00
20 ms

Ha a szinkronizálásra a 645 Üzemmód paraméter az 1-5 üzemmódra van beállítva
(keresés futás), a keresés futás nem indul el a 633 Legerjesztési idő letelte előtt.
Ha a meghajtást nem lehet szinkronizálni, az 1-5 üzemmódokban a 631 Fékező áram
kapcsolódik a motorra a 646 Fékezési idő keresés futás után időtartamra. Az
egyenáramú fék paraméternél beállított áram rákapcsolásának hatására a motor
felmelegszik, és ezt csak rövid időre szabad megtenni belső szellőztetésű motoroknál.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

646 Fékezési idő keresés futás után

0,0 s

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
200,0 s

10,0 s

11.6 Pozícionálás
A „Referenciapozicionálás” üzemmódban a pozicionálási távolság megadásával
történik a pozicionálás, vagy „Tengelypozicionálás” üzemmódban a pozicionálási szög
megadásával. A referenciapozicionálás a kiválasztott jelforrás digitális referenciajelét
használja a meghajtás sebességtől független pozicionálására.
A tengelypozicionálás a sebességérzékelő digitális referenciajelét használja.
A „Referenciapozicionálás” a 110, 410 és 210 konfigurációknál használható, és a 458
Üzemmód paraméter 1 üzemmódra való beállításával aktiválható.
A „Tengelypozicionálás” a 210 konfigurációnál használható (210-es üzemmód a 30
Konfiguráció paraméternél), és a 458 Üzemmód paraméter 2 üzemmódra való
beállításával aktiválható.
458 Üzemmód
0 - Ki

1 - Referenciapozicionálás

2 - Tengelypozicionálás

Funkció
Pozicionálás kikapcsolva.
Pozicionálás a referenciaponttól a pozicionálási
távolság (forgás) meghatározása segítségével. A
referenciapont meghatározása a 459 Jelforrás
segítségével történik. A következő
konfigurációknál használható: 110, 210, 410.
Referenciapozicionálás a pozicionálási szög
megadásával, referenciajel a
sebességérzékelőtől.
A következő konfigurációnál használható: 210.
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11.6.1 Referenciapozicionálás
A jelenlegi pozíció visszacsatolása a referenciajel idejéhez viszonyított motorfordulatra
vonatkozik. A megvalósítandó alkalmazás pozicionálási pontossága függ a 241
Aktuális frekvencia, a 421 Lassítás (jobbra), a 373 Póluspárok száma és a kiválasztott
460 Pozicionálási távolság paraméter értékektől valamint a paraméterezett
szabályozási viselkedéstől.
A referenciapont és a kívánt pozíció közötti távolságot motorfordulatként kell
meghatározni. A távolság számítása az alkalmazás szerint kiválasztott 460
Pozicionálási távolság alapján történik.
A 460 Pozicionálási távolság 0,000 U beállítása azonnal megállítja a meghajtást a 630
Üzemmód kiválasztott leállási viselkedése szerint.

No.

Paraméter
Leírás

460 Pozicionálási távolság

Min.

Beállítások
Max.

Gyári beáll.

0,000 U

1000000,000 U

0,000 U

A 470 Fordulat paraméter aktuális értéke segíti a funkció beállítását és optimalizálását.
A kijelzett motorfordulat meg kell egyezzen a kívánt pozícióban a 460 Pozicionálási
távolság értékkel.
A kívánt pozícióig szükséges fordulatok minimális számának elérése függ a 241
Aktuális frekvencia, a 421 Lassítás (jobbra) (vagy 423 Lassítás balra), valamint a 373
Póluspárok száma értékektől.

f2
U

min 2  a  p

Umin
f
a
p

=
=
=
=

fordulatok min. száma
241 Aktuális frekvencia
421 (423) Lassítás
Motor 373 Póluspárok száma

Példa: f = 20 Hz, a = 5 Hz/s, p = 2  Umin = 20
20 Hz aktuális frekvencia és 5 Hz/s lassítás esetén legalább 20 fordulatra van szükség
ahhoz, hogy a meghajtás a kívánt pozícióban álljon meg. Ez a 460 Pozicionálási
távolság minimális értéke, rövidebb távolság nem lehetséges. Ha a kívánt pozícióig a
fordulatok száma kisebb, vagy a frekvenciát kell csökkenteni, vagy a lassítást növelni,
vagy el kell tolni a referenciapontot.
A referenciapont digitális jel és a logikai kapcsolat a 459 Jelforrások paraméterrel
választható ki. Az S2IND, S3IND és az S6IND digitális bemenetek kapcsolata további
funkciókhoz a kiválasztott 30 Konfiguráció szerint állítható be (pl. a 110 és 210
konfigurációkban az S2IND digitális bemenet a „Start jobbra forgás” funkcióhoz van
kapcsolva).
A pozicionáláshoz és a leállási viselkedéshez a jelek nem jelölhetők ki ugyanahhoz a
digitális bemenethez.
459 Jelforrások
2 - S2IND, lefutó él
3 - S3IND, lefutó él
6 - S6IND, lefutó él
1x - SxIND, felfutó él
2x - SxIND, felfutó / lefutó él

Funkció
A pozicionálás a logikai jel 1 (magas) értékről 0
(alacsony) értékre való váltásakor kezdődik a
referenciapontnál.
A pozicionálás a logikai jel 0 (alacsony) értékről 1
(magas) értékre való váltásakor kezdődik.
A pozicionálás a logikai jel váltásával kezdődik.
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A digitális jeleken át történő referenciapozíció meghatározást befolyásolja a
vezérlőparancs kiolvasáshoz és feldolgozásához szükséges változó holtidő. A
jelterjedési idő a 461 Jelkorrekció pozitív értékkel kompenzálható. Ha negatív
jelkorrekciót állít be, a digitális jel feldolgozása késleltetve lesz.

No.

Paraméter
Leírás

461 Jelkorrekció

Min.
-327,68 ms

Beállítások
Max.
+327,67 ms

Gyári beáll.
0,00 ms

A pozicionálásra való hatások függnek a munkaponttól, amely empirikusan korrigálható
a 462 Terhelés korrekció paraméter segítségével. Ha a meghajtás nem éri el a kívánt
pozíciót, pozitív terhelés korrekciós értékkel a késleltetési idő növekszik. A
referenciapont és a kívánt pozíció közötti távolság megnő. Negatív érték felgyorsítja a
fékezést, és csökkenti a pozicionálási távolságot. Az alkalmazás és a 460
Pozicionálási távolság adja a negatív jelkorrekció korlátját.

No.

Paraméter
Leírás

462 Terhelés korrekció

Min.
-32768

Beállítások
Max.
+32767

Gyári beáll.
0

A 463 Tevékenység pozicionálás után paraméterrel lehet meghatározni a meghajtó
kívánt pozíció elérése utáni viselkedését.
463 Tevékenység pozicionálás
után
0-

Pozicionálás vége

1-

Pozicionálási jelre várás

2-

Fordított forgás új élre

3-

Pozicionálás; ki

4-

Start idő vezérléssel

5-

Fordított forgás idő
vezérléssel

Funkció
A meghajtás leállítása a 630 Üzemmód szerinti
leállás viselkedés szerint.
A meghajtás leállítása a következő jelélig; a
pozicionáló jel új élére gyorsít az előző
forgásirányban.
A meghajtás tartásban a következő jelélig; a
pozicionáló jel új élére gyorsít ellentétes
forgásirányban.
A meghajtó leállása és a frekvenciaváltó
teljesítmény-kimenet fokozatának kikapcsolása.
A meghajtás leáll a 464 Várakozási idő idejére; a
várakozási idő után gyorsít az előző
forgásirányban.
A meghajtás leáll a 464 Várakozási idő idejére; a
várakozási idő után gyorsít ellentétes
forgásirányban.

Az elért pozíció fenntartható a 464 Várakozási idő időtartamára, majd a meghajtás
gyorsul a 4 vagy 5 üzemmód szerint.

No.

Paraméter
Leírás

464 Várakozási idő

Min.

Beállítások
Max.

0 ms

3600000 ms

Gyári beáll.
0 ms
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Pozicionálás, 458 Üzemmód = 1
A diagram mutatja, hogyan hat a pozicionálás a beállított pozicionálási távolságra. A
pozicionálási távolság állandó marad különböző frekvenciaértékek esetén. A
referenciapontnál SPosi pozíciójel keletkezik. Az fmax, frekvenciától kezdve a beállított
421 Lassítás (jobbra) befolyásolja a pozicionálást. Alacsonyabb f 1 frekvenciaértéknél a
frekvencia állandó marad egy ideig, mielőtt a meghajtás leállna a beállított lassulással.
Ha a gép gyorsítása vagy lassítása közben az S Posi jel elindítaná a pozicionálást, a
pozicionáló jel idején meglévő frekvencia fennmarad.
f
f m ax
f1

Deceleration (Clockwise) 421
Um i n
S pos i

U
Digital Input 6
t

Példák a referenciapozicionálásra a kiválasztott paraméter-beállítások függvényében.
1. A referenciapont regisztrálása a 459 Jelforrások paraméter szerint 16-S6IND
üzemmódban, felfutó jelél a 6. digitális bemeneten.
2. A 0,000U (alapbeállítás) 460 Pozicionálási távolság paraméterérték meghatározza
a meghajtás közvetlen leállását a 630 Üzemmód és a 421 Lassítás (jobbra)
paramétereknél kiválasztott lassítás viselkedéssel. Ha a 460 Pozicionálási
távolság-ot beállítja, az hat a pozicionálásra a beállított lassulásnál.
3. A mérési ponttól a frekvenciaváltóig meglévő jelterjedési időre vonatkozó 461
Jelkorrekció paramétert nem érvényes, ha az 0 ms értékre van beállítva.
4. A 462 Terheléskompenzáció korrigálhatja a terhelés viselkedés miatti hibás
pozicionálást. Alapbeállítás szerint a funkció ki van kapcsolva, azaz 0 értékre van
beállítva.
5. A 0-Pozicionálás vége üzemmód meghatározza a 463 Tevékenység pozicionálás
után paramétert.
6. Nem vesszük figyelembe a 464 Várakozási idő paramétert, mivel 0 üzemmódot
választottunk a 463 Tevékenység pozicionálás után paraméterre.
7. A 470 Fordulat aktuális értéke lehetővé teszi a kívánt 460 Pozicionálási távolság
közvetlen összehasonlítását. Eltérés esetén használható a 461 Jelkorrekció vagy
a 462 Terheléskorrekció.
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11.6.2 Tengelypozicionálás
A tengelypozicionálásához kötelező a visszacsatoló rendszer használata. A legtöbb
esetben a visszacsatolás kiértékelésére szolgáló bővítőmodulra is szükség van.
Az opcionális bővítőmodul és a 493 2. sebességérzékelő üzemmód paraméter 1004 és
1104 üzemmódjai esetén értékelhető a sebességérzékelő-jel a referenciaimpulzussal.
E paraméter beállítását az opcionális modul kézikönyve ismerteti. A pozicionálás
megkezdődik, ha beérkezik a start jel és a frekvencia egy beállítható frekvenciahatár
alá csökken. A gép leáll a kiválasztott leállási viselkedés szerint a megadott
szögpozíciónál.
A
tengelypozicionálás
helyes
működésének
biztosítása
érdekében
a
sebességszabályozót optimalizálni kell az irányított üzembe helyezés után. Ezt a
„Sebességszabályozó” fejezet ismerteti.
A 469 Referenciaorientáció paraméter segítségével megadható a referenciapont és a
kívánt pozíció közötti szög.
Ha ez az érték megváltozik a gép állása közben a pozicionálási művelet újra
végrehajtódik 0,5 Hz frekvenciánál. Ehhez olyan leállási viselkedést kell választani a
630 Üzemmód paraméterre, amely indító áramot kapcsol a gépre folyamatosan, ha a
meghajtás áll vagy a várakozási időre (lásd „Leállási viselkedés” fejezet).
Paraméter
No.
Leírás
469 Referenciaorientáció
Vigyázat!

Min.
0,0°

Beállítások
Max.
359,9°

Gyári beáll.
0,0°

A pozicionálási művelet során a meghajtás forgásiránya megváltozhat
függetlenül az aktivált Start jobbra forgás vagy Start balra forgás
parancstól.
Gondoskodjon arról, hogy a forgásirány-váltás ne okozhasson személyi
sérülést vagy anyagi kárt.

A jelforrás (pl. digitális bemenet) start parancsa indítja a pozicionálást, a 37 Tengely
pozicionálás indítás paraméternél kell megadni a jelforrást. A jelforrás a „Digitális
bemenetek” fejezetben ismertetett digitális bemenet üzemmódok közül választható ki.
A pozicionálás indításának feltétele, hogy a kimenőjel 241 Aktuális frekvencia értéke
kisebb legyen, mint a 471 Pozicionálási frekvencia paraméternél megadott érték. A
leállási viselkedés miatt az aktuális frekvencia a pozicionálási frekvencia alá csökken.
Paraméter
No.
Leírás
471 Pozicionálási frekvencia

Min.
1,00 Hz

Beállítások
Max.
50,00 Hz

Gyári beáll.
50,00 Hz

A 472 Max. pozicionálási hiba paraméter segítségével beállítható a 469 Referencia
orientáció értéktől való maximális engedélyezett eltérés.
Paraméter
No.
Leírás
472 Max pozicionálási hiba

Min.
0,1°

Beállítások
Max.
90,0°

Gyári beáll.
3,0°
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A 479 Időállandó, pozicionálás szabályozó paraméter segítségével beállítható a
pozicionálási hiba szabályozásának időállandója. Az időállandó értékét meg kell
növelni, ha a meghajtó oszcillálni kezd a referenciaorientáció körül a pozicionáláskor.

No.
479

Paraméter
Leírás
Időállandó, pozicionálás
szabályozó

Min.
1,00 ms

Beállítások
Max.
9999,99 ms

Gyári beáll.
20,00 ms

Ahhoz, hogy a beállított pozíció megmaradjon terhelési nyomaték esetén is, a 630
Üzemmód paraméterre olyan leállási viselkedést kell megadni, amely folyamatosan
vagy a leállási időre indítási áramot kapcsol a meghajtásra, ha a meghajtó áll.
A digitális kimenethez kijelölhető a „60-Kívánt pozíció elérése” státuszüzenet, amely
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a referenciaorientációt elérte a meghajtó. Az üzenet
kijelzésének feltételei:
 A 458 Üzemmód paraméterre 2. üzemmód beállítása (tengelypozicionálás).
 Bekapcsolt vezérlő kioldó jel az S1IND digitális bemeneten.
 Aktivált 37 Tengelypozicionálás indítás.
 A sebességérzékelő figyelés aktív, azaz a sebességérzékelő 760 Üzemmód
paraméterére 2. üzemmód választása (hibaüzenet).
 1004 vagy 1104 üzemmód (négyszeres értékelés referenciaimpulzussal)
választása a kiválasztott sebességérzékelő bemenetre.
 A 241 Aktuális frekvencia 1 Hz-nél kisebb.
 Az aktuális pozíció referenciaorientációtól való eltérése kisebb mint a 472 Max.
pozicionálási hiba értéke.
A frekvenciaváltó a 37 Tengelypozicionálás indítás után az aktuális pozíciót az
alábbiak szerint érzékeli:
 Üzembe helyezés során a frekvenciaváltó bekapcsolásakor keresés futás történik
3 fordulatra 1 Hz forgási frekvenciával a referenciajel észlelése érdekében. A
referenciajel kétszeri érzékelése után a meghajtást a 469 Referencia orientáció
szerint pozícionáljuk.
 Ha a motor már forog a tengelypozicionálás engedélyezése előtt, a pozicionálás a
469 Referencia orientáció értékhez keresés futás nélkül történik, mivel a
referenciapont pozícióját a frekvenciaváltó már érzékelte.
Pozicionálás végrehajtásakor a vezérlő engedélyezése és az indítás parancs után, ha
a motor álló helyzetben van:
 A motor pozicionálása a referenciaorientációhoz jobbra forgatva történik, ha a
referenciaorientáció nagyobb mint az előtte beállított érték.


A motor pozicionálása a referenciaorientációhoz balra forgatva történik, ha a
referenciaorientáció kisebb mint az előtte beállított érték.

A forgásérzékelés a pozicionálás közben független attól, hogy Start jobbra forgás vagy
Start balra forgás volt aktiválva.
A referenciaorientáció eléréséhez szükséges idő az alábbiaktól függ:
 Aktuális frekvencia
 Lassítás frekvenciameredekség
 Forgási szög a referenciaorientációhoz képest
 Max. pozicionálási hiba
 A pozicionálásszabályozó időállandója
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12 Hiba és figyelmeztetés viselkedés
A frekvenciaváltó folyamatosan figyeli a működését és a csatlakoztatott terhelést.
A figyelési funkciók paramétereit be kell állítani az alkalmazás szerinti megfelelő
határértékek szerint. Ha a határokat a frekvenciaváltó kikapcsolási küszöbe alá állítja
be, megfelelő intézkedésekkel figyelmeztető üzenet kibocsátásával elkerülhető a hiba
miatti kikapcsolás.
A figyelmeztető üzeneteket a frekvenciaváltó a LED kijelzőkkel jeleníti meg, illetve
azok kiolvashatók a 269 Figyelmeztetések paraméter segítségével, vagy kivihetők a
digitális vezérlő kimenetek egyikére.

12.1 Ixt túlterhelés
A megengedett terhelésviselkedés függ a frekvenciaváltó különböző műszaki adataitól
és a környezeti feltételektől.
A kiválasztott 400 Kapcsolási frekvencia meghatározza a névleges áramot és az
engedélyezett egy illetve hatvan másodperces túlterhelést. Ennek megfelelően kell
beállítani a 405 Rövid távú figyelmeztetés küszöb Ixt és 406 Hosszú távú
figyelmeztetés küszöb Ixt paramétereket.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

405 Rövid távú figyelmeztetés küszöb Ixt

6%

100 %

80 %

406 Hosszú távú figyelmeztetés küszöb Ixt

6%

100 %

80 %

12.2 Hőmérséklet
A környezeti hőmérséklet és az adott munkapontnál bekövetkező hődisszipáció miatt
a frekvenciaváltó melegszik. A frekvenciaváltó hiba miatti kikapcsolásának elkerülése
érdekében be kell állítani a 407 Hűtőborda hőmérséklet figyelmeztetés küszöb és a
408 Belső hőmérséklet figyelmeztetés küszöb paramétereket. A frekvenciaváltó azt a
hőmérsékletet, amelynél figyelmeztető üzenetet kell adnia, a típusfüggő
hőmérsékletküszöb mínusz a beállított figyelmeztetésküszöb alapján számítja ki.
A frekvenciaváltó kikapcsolási küszöbértékei: 65 °C belső hőmérséklet és 80 °C –
90 °C hűtőborda hőmérséklettartomány.
Paraméter
Leírás
Hűtőborda hőmérséklet
407
figyelmeztetésküszöb
Belső hőmérséklet
408
figyelmeztetésküszöb
No.

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

-25 °C

0 °C

-5 °C

-25 °C

0 °C

-5 °C
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12.3 Vezérlő státusz
A vezérlő beavatkozása jelezhető a vezérlőegység vagy a LED kijelzők segítségével.
A kiválasztott szabályozási módszer és a megfelelő figyelési funkciók
megakadályozzák a frekvenciaváltó kikapcsolását. A funkció beavatkozása
megváltoztatja az alkalmazás üzemi viselkedését és a beavatkozás kijeleztethető a
275 Vezérlő státusz paraméter státuszüzenetei segítségével. A megfelelő fejezetek
ismertetik a különböző szabályozók küszöbértékeit illetve azon eseményeket,
amelyeknél beavatkozás történik.
A 490 Vezérlő státuszüzenet paraméterrel lehet meghatározni a viselkedést egy
vezérlő beavatkozása közben.
409 Üzemmód
01–
11 –

Nincs üzenet
Figyelmeztetés
státusz
Figyelmeztetés
státusz és LED

Funkció
A vezérlő beavatkozásáról nincs jelentés.
Az üzemi viselkedést befolyásoló vezérlők a 275
Vezérlő státusz paraméterben láthatók.
A vezérlő általi korlátozást a vezérlő egység
figyelmeztetésként jelzi ki.
A vezérlő általi korlátozást a vezérlő egység és a LEDek figyelmeztetésként jelzik ki.

A vezérlők listájához és a vezérlő státusz további lehetőségeihez lásd a 14.3.7
Figyelmeztetés maszk és 20.3 Vezérlő státusz fejezeteket.

12.4 IDC kompenzációs küszöb
A frekvenciaváltó kimenetén a kiegyenlíthetetlenségek miatt egyenáramú komponens
keletkezhet a kimenőáramnál. A frekvenciaváltó kikompenzálhatja ezt az
egyenfeszültségű komponenst. A 415 IDC kompenzációs küszöb paraméter
határozza meg a kompenzáció maximális kimenőfeszültségét. Ha a beállított
küszöbnél nagyobb feszültségre van szükség az egyenfeszültségű komponens
kompenzálásához, akkor “F1301 IDC KOMPENZÁLÁS” hibaüzenet keletkezik.
Ilyen hiba esetén ellenőrizni kell, hogy a terhelés nem hibás-e. Esetleg meg kell
növelni a feszültségküszöb értékét.
A 415 IDC kompenzációs küszöb paraméter nullára állításával lehet a kompenzálást
kikapcsolni.

No.

Paraméter
Leírás

415 IDC kompenzációs küszöb

Min.
0,0 V

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
1)
1,5
1,5 V
2)
0,0

A 415 IDC kompenzációs küszöb paraméter gyári beállítása függ a 30 Konfiguráció
1)
beállításától:
1xx konfigurációk
2)

2xx / 4xx konfigurációk

12.5 Frekvencia kikapcsolás küszöb
A frekvenciaváltó maximális engedélyezett kimenő-frekvenciája a 417 Frekvencia
kikapcsolási küszöb paraméterrel állítható be. Ha a 210 Állórész frekvencia vagy a
241 Aktuális frekvencia túllépi a frekvenciaküszöböt, a frekvenciaváltó kikapcsol és
„F1100” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.

No.

Paraméter
Leírás

417 Frekvencia kikapcsolás küszöb

Min.
0,00 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
999,99 Hz

999,99 Hz
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12.6 Motorhőmérséklet
A vezérlőkapcsok konfigurációja tartalmazza a motorhőmérséklet figyelését is. A
figyelési funkció az 570 Motorhőmérséklet üzemmód paraméter segítségével
paraméterezhető az alkalmazásnak megfelelően. Az alkalmazásba való felhasználást
segíti a késleltetett kikapcsolás üzemmód is.

01-

2-

3-

4-

5-

570 Üzemmód
Ki
Hőmérséklet
ellenőrzés:
csak figyelmeztetés
Hiba kikapcsolás
Hőmérséklet
ellenőrzés : hiba
kikapcsolás 1 perc
késleltetéssel
Hőmérséklet
ellenőrzés : hiba
kikapcsolás 5 perc
késleltetéssel
Hőmérséklet
ellenőrzés : hiba
kikapcsolás 10 perc
késleltetéssel

Funkció
Motorhőmérséklet figyelés kikapcsolva.
A vezérlőegység és a 269 Figyelmeztetések paraméter
jelzi a kritikus működési pontot.
Az F0400 üzenet kijelzi a hiba miatti kikapcsolást. A
hiba miatti kikapcsolás nyugtázható a vezérlőegységen
vagy a digitális bemeneten keresztül.
A 2. üzemmód szerinti hiba miatti kikapcsolás
késleltetve van egy perccel.
A 2. üzemmód szerinti hiba miatti kikapcsolás
késleltetve van öt perccel.
A 2. üzemmód szerinti hiba miatti kikapcsolás
késleltetve van tíz perccel.

A 204 Hő érintkező paraméteren keresztül a digitális bemenet jel összekapcsolható az
570 Motorhőmérséklet üzemmód paraméterrel.

12.7 Fázishiba
A motor vagy a hálózat három fázisa közül egynek a hibája károsodást idézhet elő a
frekvenciaváltóban, a motorban és a mechanikus hajtási elemekben. Ezen alkatrészek
károsodásának elkerülése érdekében figyeljük a fázishibát. Az 576 Fázisfigyelés
paraméterrel állítható be a viselkedés hiba esetén.
576 Fázisfigyelés
10 -

Hálózati hiba
kikapcsolás

11 -

Hálózati és motor
hiba kikapcsolás

20 21 -

Hálózati leállás
Hálózat és motor
leállás

Funkció
Fázishiba esetén hiba miatti kikapcsolás következik be 5
perc után, F0703 hiba kijelzése. Ezen idő alatt A0100
figyelmeztető üzenet látható a kijelzőn.
A fázisfigyelő kikapcsolja a frekvenciaváltót:
1. azonnal, motor fázishiba esetén; F0403 hiba kijelzése,
2. 5 perc után hálózati fázishiba esetén; F0703
hibaüzenet kijelzése.
Hálózati fázishiba esetén a meghajtás 5 perc után leáll,
F0703 hibaüzenet kijelzése.
A meghajtás leáll:
3. azonnal, motor fázishiba esetén,
4. 5 perc után hálózati fázishiba esetén.
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12.8 Automatikus hibanyugtázás
Az automatikus hibanyugtázás segítségével a vezérlőrendszer vagy a felhasználó
beavatkozása nélkül nyugtázhatók az F0500 Túláram, F0507 Túláram és F0700
Túlfeszültség hibaüzenetek. Ezen hibák előfordulása esetén a frekvenciaváltó
kikapcsolja a teljesítmény-félvezetőket, és vár az 579 Újraindítás késleltetés
paraméternél megadott ideig. Ha a hibát nyugtázni kell, a gép sebessége a gyors
megfogás funkció segítségével határozható meg, és a készülék szinkronizálja a
sebességet a forgó géphez. Az automatikus hibanyugtázás hasznosítja a gyors
megfogás üzemmódot függetlenül a 645 Üzemmód kereső futás paramétertől.
Figyelembe kell venni az erről a funkcióról a „Kereső futás” fejezetben megadott
információkat.
Az 578 Auto-nyugtázás engedélyezett száma paraméterrel meghatározható a 10
percen belül engedélyezett automatikus hibanyugtázások száma.
Ha 10 percen belül az engedélyezett számon felül történik nyugtázás, a
frekvenciaváltó kikapcsol. Az F0500 Túláram, F0507 Túláram és F0700 Túlfeszültség
hibák különálló hibanyugtázás számlálókkal rendelkeznek.
Paraméter
Leírás

Min.

578 Auto-nyugtázás engedélyezett száma

0

20

5

0 ms

1000 ms

20 ms

No.

579 Újraindítás késleltetés

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
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13 Referenciaértékek
Az ACT sorozatú frekvenciaváltók az alkalmazás igénye szerint konfigurálhatók és
lehetővé teszik a moduláris hardver és a szoftverstruktúra felhasználó-specifikus
adaptálását.

13.1 Frekvencia határok
A frekvenciaváltó kimenő-frekvenciáját és így a sebesség beállítási tartományát a 418
Minimális frekvencia és a 419 Maximális frekvencia paraméterek határozzák meg. A
vonatkozó szabályozási módszerek ezen két határértéket használják a kalibráláshoz
és a frekvencia kiszámításához.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

418 Minimális frekvencia

0,00 Hz

419 Maximális frekvencia

0,00 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
1)
3,50 Hz
999,99 Hz
2)
0,00 Hz
999,99 Hz
50,00 Hz

A gyári beállítás függ a 30 Konfiguráció paraméter beállításától:
1)
3,5 Hz - 1xx, 4xx konfigurációk esetén
2)
0,00 Hz - 2xx konfigurációk esetén

13.2 Különbözeti (szlip) frekvencia
A nyomatékot létrehozó áramkomponens és így a 3-fázisú gép különbözeti (szlip)
frekvenciája függ az igényelt nyomatéktól mezőorientált szabályozási módszerek
esetén. A mező-orientált szabályozási módszer tartalmazza a 719 Különbözeti (szlip)
frekvencia paramétert is a nyomaték korlátozására a gépmodell számításánál. A
névleges motorparaméterekből számított névleges szlip értékét a 719 Különbözeti
(szlip) frekvencia paraméter korlátozza, amely százalékként adható meg.

No.

Paraméter
Leírás

719 Különbözeti (szlip) frekvencia

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0%

10000 %

250 %

13.3 Százalékos értékhatárok
A százalékok beállítási tartományát az 518 Minimális referencia százalék és az 519
Maximális referencia százalék paraméterek határozzák meg. A megfelelő
szabályozási módszer ezt a két határértéket használja a kalibrálásához és a
frekvencia kiszámításához.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

518 Minimális referencia százalék

0,00 %

300,00 %

0,00 %

519 Maximális referencia százalék

0,00 %

300,00 %

100,00 %
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13.4 Frekvencia referenciacsatorna
A referencia frekvencia meghatározására szolgáló különböző funkciók a frekvencia
referenciacsatornán át kapcsolódnak össze. A 475 Referencia frekvenciaforrás
határozza meg a telepített hardvertől függő rendelkezésre álló referenciaérték
források összegző kijelölését.
475 Referencia frekvenciaforrás

Funkció
A 452 Üzemmód-ban az 1. többfunkciós bemenet
1 - MFI1A absz. analóg érték
a referenciaérték forrás – analóg jel.
Rögzített frekvencia a 66 1. rögzített frekvencia
Rögzített frekvencia absz.
átváltás és 67 2. rögzített frekvencia átváltás,
10 érték (FF)
valamint az aktuális adatkészlet szerint.
11 - MFI1A + FF absz. érték
A 10. és 1. üzemmódok kombinációja.
A referenciaérték forrás a 62 Frekvencia
motorpoti fel és a 63 Frekvencia motorpoti le
20 - Motorpoti absz. érték (MP)
funkciók függvénye.
21 - MFI1A + MP absz. érték
A 20. és 1. üzemmódok kombinációja.
A 490 Üzemmód-ban a frekvenciajelek értékelése
1. sebességérzékelő absz.
30 érték (F1)
referenciaértékként.
31 - MFI1A + F1 absz. érték
A 30. és 1. üzemmódok kombinációja.
A 496 Üzemmód szerinti frekvenciajel a digitális
Absz. Ismétlési frekvencia
32 bemeneten az ismétlési frekvencia bemenet
bemenet (F3)
számára.
33 - MFI1A + F3 absz. érték
Az 1. és 32. üzemmódok kombinációja.
A KP 500 vezérlőegység a referenciaérték forrás,
40 - Motorpoti absz. érték (MP)
a ▲ gomb segítségével növelhető a frekvencia,
míg a ▼ gombbal csökkenthető a frekvencia.
41 - MFI1A + KP absz. érték
A 40. és 1. üzemmódok kombinációja.
MFI1A + FF + KP + F1 + F3 Az 1., 10., 40. és 32. üzemmódok kombinációja (+
80 1)
1)
+ (EM-S1INA) absz. érték bővítőmodul analóg jel) .
MFI1A + FF + KP + F1 + F3 Az 1., 10., 40., 30. és 32. üzemmódok
81 1)
1)
+ (EM-S1INA) absz. érték kombinációja (+ bővítőmodul analóg jel) .
MFI1A + FF + KP + F3
Az 1., 10., 40. és 32. üzemmódok kombinációja
2)
1)
2)
82 - + (F2) + (EM-S1INA)
(+ 2. sebességérzékelő abszolút érték (F2))
1)
absz. érték
(+ analóg jel bővítő modul) .
MFI1A + FF + KP + F1 + F3 Az 1., 10., 40., 30. és 32. üzemmódok
2)
1)
89 - + (F2) + (EM-S1INA)
kombinációja (+ 2. sebességérzékelő abszolút
2)
1)
absz. érték
érték (F2)) (+ analóg jel bővítő modul) .
MFI1A + FF + MP + F3 +
Az 1., 10., 20. és 32. üzemmódok kombinációja
90 1)
1)
(EM-S1INA) absz. érték
(+ analóg jel bővítő modul) .
MFI1A + FF + MP + F1 +
Az 1., 10., 20., 30. és 32. üzemmódok
1)
91 - F3+ (EM-S1INA) absz.
1)
kombinációja (+ analóg jel bővítő modul) .
érték
MFI1A + FF + MP + F3 +
Az 1., 10., 20. és 32. üzemmódok kombinációja
2)
2)
92 - (F2)
(+ 2. sebességérzékelő abszolút érték (F2)) (+
1)
1)
+ (EM-S1INA) absz. érték bővítőmodul analóg jel) .
MFI1A + FF + MP + F1 +
Az 1., 10., 20., 30. és 32. üzemmódok
2)
1)
99 - F3 + (F2) + (EM-S1INA)
kombinációja (+ 2. sebességérzékelő abszolút
2)
1)
absz. érték
érték (F2)) (+ bővítőmodul analóg jel) .
101-től 199-ig
Üzemmódok előjellel (+/-).

1)

A referenciaérték forrás csak akkor áll rendelkezésre, ha csatlakoztatva van
sebességérzékelő bemenettel rendelkező bővítőmodul. További információkhoz lásd a
bővítőmodul kezelési utasítását.
2)
A referenciaérték forrás csak akkor áll rendelkezésre, ha csatlakoztatva van analóg jellel
rendelkező bővítőmodul. További információkhoz lásd a bővítőmodul kezelési utasítását.
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13.4.1 Blokkdiagram
Az alábbi táblázat a kapcsolási rajzon látható szoftverkapcsolókat ismerteti a
választott 475 Referencia frekvencia forrás függvényében.

Üzemmód

MFI1A

1

1

10
11

1

Kapcsoló helyzet a kapcsolási rajzon
FF
MP
F1
F3

KP

Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték

1
1

20

1

Absz. érték

1

Absz. érték
Absz. érték

21
30

1

31
32

1

33

1

40
41

1

80
81

1
1

1
1

82
89

1
1

1
1

90

1

1

1

91
92

1
1

1
1

1
1

99
101

1
1

1

1

1

110

Előjel

1

Absz. érték
Absz. érték

1

Absz. érték

1

1
1

Absz. érték
Absz. érték

1

1
1

1
1

Absz. érték
Absz. érték

1

1
1

1
1

Absz. érték
Absz. érték

1

Absz. érték

1

1
1

Absz. érték
Absz. érték

1

1

Absz. érték
+/-

1

+/-

111
120

1

1

121
130

1

131
132

1

133

1

140
141

1

180
181

1
1

1
1

182

1

1

189
190

1
1

1
1

1

191
192

1
1

1
1

199

1

1

+/+/-

1
1

+/+/-

1
1

1

1

+/+/-

1

+/1
1

+/+/-

1
1

1
1

+/+/-

1

1

+/-

1

1
1

1

+/+/-

1
1

1

1
1

+/+/-

1

1

1

+/-
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Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
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Key

Key

frequency 1 480
frequency 2 481
frequency 3 482
frequency 4 483

MFI1

S5IND

S4IND

S2IND
S3IND
S6IND

Min.
Frequeny-Motorpoti
down

Frequency-Motorpoti
up
Max.

Motorpoti (KP)

Change-over 1 66
Change-over 2 67

Fixed frequency

Operation mode 452

digital

analog

Multifunction

Min.
Frequency motorpoti
down 63

Frequency motorpoti
up 62
Max.

Motorpoti

Operation mode 490
Division marks 491

J re l.
f

Speed sensor 1

Operation mode 496
Divider 497

Repetition frequency
0
%
J re l.
f

MP

F1

F3

1

0

1

0

1

KP

FF

MFI1A
0

1

0

1

0

1

0

+

+ f1

+ f2

- f2

- f1

Blocking frequency

1st Blocking frequency 447
2nd Blocking frequency 448
Frequency hysteresis 449

Reference frequency source
Operation mode 475

Min. Frequency 418
Max. Frequency 419

-+ f min

-+ f max

Frequency limits

Absolute

Start clockwise 68
Start anticlockwise 69

-1

0

Start / Stop /
S election of rotation

Reference
f requency value

Internal reference
frequency 22 8

A frekvencia referenciaérték csatorna kapcsolási rajza

13.5 Referencia százalék csatorna
A referencia százalék csatorna a referenciaértékek meghatározására a különböző
jelforrásokat kombinálja. A százalék kalibrálás elősegíti az alkalmazásba való
integrálást, figyelembe veszi a különböző folyamatparamétereket.
A 476 Referencia százalék forrás paraméter határozza meg a rendelkezésre álló
referenciaérték források további kijelölését a telepített hardvertől függően.
476 Referencia százalék forrás
MFI1A abszolút analóg
1érték
10 -

Absz. rögzített százalék
érték (FP)

11 -

MFI1A + FP absz. érték

20 -

Motorpoti absz. érték (MP)

MFI1A + MP absz. érték
Absz. ismétlési frekvencia
32 bemenet (F3)
33 - MFI1A + F3 absz. érték
MFI1A + FP + MP + F3 (+
90 1)
EM-S1INA) absz. érték
101-től 190-ig
21 -

1)

Funkció
A 452 Üzemmód-ban az 1. többfunkciós bemenet
a referenciaérték forrás – analóg jel.
Százalék a 75 1. rögzített százalék váltás, 76 2.
Rögzített százalék váltás és az aktuális
adatkészlet szerint.
A 10. és 1. üzemmódok kombinációja.
Referenciaérték forrás a 72 Százalék motorpoti
fel és 73 Százalék motorpoti le függvényében.
A 20. és 1. üzemmódok kombinációja.
A ismétlési frekvencia bemenet 496 Üzemmód-ja
szerinti frekvenciajel a digitális bemeneten.
A 1. és 32. üzemmódok kombinációja.
Az 1., 10., 20. és 32. üzemmódok kombinációja (+
1)
bővítő modul analóg jele) .
Üzemmódok előjellel (+/-).

A referenciaérték forrás csak akkor áll rendelkezésre, ha csatlakoztatva van analóg jellel
rendelkező opcionális bővítőmodul. További információkhoz lásd a bővítőmodul kezelési
utasítását.

13.5.1 Blokkdiagram
Az alábbi táblázat a kapcsolási rajzon látható szoftverkapcsolókat ismerteti a
választott 476 Referencia százalék forrás függvényében.

Üzemmód
1
10
11
20
21
32
33
90
101
110
111
120
121
132
133
190

Kapcsolóhelyzet a kapcsolási rajzon
MFI1A
FP
MP
F3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Előjel
Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték
Absz. érték
+/+/+/+/+/+/+/+/-
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Fixed percentage 1 520
Fixed percentage 2 521
Fixed percentage 3 522
Fixed percentage 4 523

MFI1

S2IND
S3IND
S6IND

Change-over 1 75
Change-over 2 76

Fixed percentage

Operation mode 452

digital

analog

Multifunction

Percentage-Motorpoti
down 73

Min.

Motorpoti
Percentage-Motorpoti
up 72
Max.

Divider 497

Repetition frequency
0
%
rel.
f

1

0

1

0

FP

MP

+

Reference percentage source
Operation mode 476

%min

%max

Percentage limits

Max. reference
percentage 519

Absolute

Start clockwise 68
Start anticlockwise 69

-1

0

Start / Stop /
Selection of rotation

Reference
percentage value

Reference
percentage value 229

A százalék referenciaérték csatorna kapcsolási rajza
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13.6 Rögzített referenciaértékek
A rögzített referenciaértékek paraméterezhetők rögzített frekvenciaként vagy rögzített
százalék értékként a konfigurációtól és a funkciótól függően.
A rögzített referenciaértékek előjele határozza meg a forgás irányát. A pozitív előjel a
jobbra való forgást, a negatív előjel padig a balra forgást jelenti. A forgásirány csak
akkor változtatható meg, ha a 475 Referencia frekvencia forrás vagy a 476 Referencia
százalék forrás paramétert előjeles (+/-) üzemmódra van beállítva. A forgásirány
megadható a 68 Start jobbra forgás és a 69 Start balra forgás paraméterekhez kijelölt
digitális jelforrásokkal is.
A rögzített referenciaértékek négy adatkészlettel paraméterezhetők, és a
referenciaérték csatornák segítségével további forrásokhoz jelölhetők ki. A 70 1.
adatkészlet váltás és 71 2. adatkészlet váltás funkciók segítségével 16 rögzített
referenciaérték állítható be.

13.6.1 Rögzített frekvenciák
A négy darab rögzített frekvencia meghatározza azokat a referenciaértékeket,
amelyek a 66 1. rögzített frekvencia váltás és a 67 2 rögzített frekvencia váltás
paraméterek segítségével választhatók ki. A 475 Referencia frekvencia forrás
paraméter határozza meg a referencia frekvencia csatornában a különböző források
összegzését.
Paraméter
Leírás

No.

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

480 1. rögzített frekvencia

-999,99 Hz

999,99 Hz

0,00 Hz

481 2. rögzített frekvencia
482 3. rögzített frekvencia

-999,99 Hz
-999,99 Hz

999,99 Hz
999,99 Hz

10,00 Hz
25,00 Hz

483 4. rögzített frekvencia

-999,99 Hz

999,99 Hz

50,00 Hz

Az 1. és 2. rögzített frekvencia váltásmódok logikai állapotainak kombinálásával
választható ki az 1. – 4. rögzített frekvencia:
66 1. rögzített
frekvencia váltás
0

Rögzített frekvencia szabályozás
67 2. rögzített
Funkció / aktív rögzített érték
frekvencia váltás
480 1. rögzített frekvencia
0

1
1

0
1

481 2. rögzített frekvencia
482 3. rögzített frekvencia

0

1

483 4. rögzített frekvencia

0 = nyitott érintkező

1 = zárt érintkező

13.6.2 JOG-frekvencia
A JOG funkció a meghajtó mechanizmus vezérlőegységen át történő szabályozására
szolgáló funkciók részét képezi. A nyilak segítségével változtatható meg a JOG
frekvencia a funkción belül. A kimenőjel frekvenciája a beírt értékre áll be, ha a FUN
gombot lenyomja. A meghajtás elindul és a gép a beállított 489 JOG-frekvencia
sebességgel forog. Ha a JOG frekvenciát megváltoztatja a nyíl gombokkal, a készülék
az új értéket eltárolja.

No.

Paraméter
Leírás

489 JOG-frekvencia

Min.
-999,99 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
999,99 Hz

5,00 Hz
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13.6.3 Rögzített százalékok
A négy darab százalékérték meghatározza azokat a referenciaértékeket, amelyek a 75
1. rögzített százalék váltás és a 76 2. rögzített százalék váltás paraméterek
segítségével választhatók ki. A 476 Referencia százalék forrás paraméter határozza
meg a referencia százalék csatornában a különböző források összegzését.
Paraméter
Leírás

No.

Min.

Beállítások
Max.

Gyári beáll.

520 1. rögzített százalék
521 2. rögzített százalék

-300,00 %
-300,00 %

300,00 %
300,00 %

0,00 %
20,00 %

522 3. rögzített százalék
523 4. rögzített százalék

-300,00 %
-300,00 %

300,00 %
300,00 %

50,00 %
100,00 %

Az 1. és 2. rögzített százalék váltásmódok logikai állapotainak kombinálásával
választható ki az 1. – 4. rögzített frekvencia:
75 1. rögzített
százalékérték váltás
0

Rögzített százalék szabályozás
76 2. rögzített
Funkció / aktív rögzített érték
százalékérték váltás
520 1. rögzített százalék
0

1
1

0
1

521 2. rögzített százalék
522 3. rögzített százalék

0

1

523 4. rögzített százalék

0 = nyitott érintkező

1 = zárt érintkező

13.7 Frekvencia meredekségek
A meredekség meghatározza azt, hogy a frekvenciaérték milyen gyorsan változzon, ha
a referenciaérték változik illetve elindulás, leállás vagy fékezés parancs esetén. A
maximális engedélyezett meredekség az alkalmazás és a motor áramfelvétele szerint
választható meg.
Ha a frekvencia meredekség beállítások azonosak mindkét forgásirányban, akkor
elegendő megadni a 420 Gyorsítás (jobbra) és 421 Lassítás (jobbra) paramétereket. A
422 Gyorsítás balra és a 423 Gyorsítás balra paraméterek átveszik a
frekvenciameredekség értékeket, ha azok a gyári –0,01 Hz/s értékre vannak beállítva.
A gyorsítás 0,00 Hz/s paraméterértéke blokkolja az adott irányba való forgást.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.

Gyári beáll.

420 Gyorsítás (jobbra)

0,00 Hz/s

9999,99 Hz/s

5,00 Hz/s

421 Lassítás (jobbra)
422 Gyorsítás balra

0,01 Hz/s
-0,01 Hz/s

9999,99 Hz/s
9999,99 Hz/s

5,00 Hz/s
-0,01 Hz/s

423 Lassítás balra

-0,01 Hz/s

9999,99 Hz/s

-0,01 Hz/s
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A 630 Üzemmód leállási viselkedés paraméterével aktiválható 424 Vészhelyzet stop
jobbra és a 425 Vészhelyzet stop balra paraméterek meredekségét az alkalmazásnak
megfelelően kell megválasztani. A meredekség nemlineáris (S-görbe) karakterisztikája
nem aktív a meghajtás vészhelyzet leállítása esetén.
Paraméter
Leírás

No.

424 Vészhelyzet stop jobbra
425 Vészhelyzet stop balra

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

Min.

0,01 Hz/s 9999,99 Hz/s
0,01 Hz/s 9999,99 Hz/s

5,00 Hz/s
5,00 Hz/s

+f m ax

Jobbra
forgó
Rotary field
mező
clockwise

Acceleration
420
Gyorsítás
(Clockwise) 420
(jobbra)

421
Lassítás (Clockwise)
(jobbra)
Deceleration
421
vagy
or
Emergency
Stop
C
lockwise
424 Vészhelyzet stop jobbra424

t
Balra
forgó
Rotary
field
mező
anticlockwise

422
Lassítás
Acceleration
(anticlockwise) 422
(balra)

Deceleration
423
423 Lassítás anticlockwise
(balra)
or
vagy
Emergency
Stop anticlockwise
425 Vészhelyzet
stop balra 425

-f ma x

A 426 Maximális különbség paraméter korlátozza a növekvő kimenet és a meghajtás
aktuális értéke közötti különbséget. A beállított maximális eltérés a vezérlőrendszer
holtideje, amelyet a lehető legkisebb értéken kell tartani.
Ha a meghajtást erősen leterheli, és nagy gyorsítás és lassítás értékeket állít be,
előfordulhat, hogy a meghajtás eléri a beállított szabályozási határt gyorsítás vagy
lassítás közben. Ebben az esetben a meghajtás nem képes követni a megadott
gyorsítás vagy lassítás meredekséget. A 426 Maximális különbség paraméterrel
korlátozhatja a meredekség max. eltérést.
No.

Paraméter
Leírás

426 Maximális különbség

Min.
0.01 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
999.99 Hz

5.00 Hz

Példa: Rögzített érték a meredekség kimenetnél = 20 Hz, a meghajtás aktuális értéke
= 15 Hz, a kiválasztott 426 Maximális különbség = 5 Hz
A kimeneten a frekvencia csak 15 Hz-ig nő, és nem nő tovább. A különbség a kimenet
és a meghajtás aktuális frekvenciája között 5 Hz-re korlátozott ilyen módon.
A beállítható sebességmódosítás (S-görbe) csökkenti a meghajtás lineáris gyorsításkor
fellépő terhelését. A nem-lineáris frekvenciamenetet meredekségként és időtartomány
állapotokkal határozzuk meg, amelynél a frekvencia a beállított meredekséghez
idomul. A 420-423 paraméterekkel megadott értékek érvényesek függetlenül a
kiválasztott meredekség időktől.
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A meredekség idő 0 ms értékre állítása kikapcsolja az S-görbe funkciót, és engedélyezi
a lineáris meredekség használatát. A meghajtás gyorsítási szakaszában a paraméteradatkészlet váltáshoz meghatározott váltásértékekre van szükség. A szabályozó
kiszámítja a kívánt értékeket a referenciaérték eléréséhez a meredekség / meredekség
idő arányból, és ezt használja addig, amíg a gyorsítási szakasz be nem fejeződik.
Ezzel a módszerrel elkerülhető a referenciaértékek túllépése, és az adatkészlet váltás
szélsőségesen eltérő értékek között is lehetővé válik.
Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

430 Meredekség emelkedési idő jobbra

0 ms

65000 ms

0 ms

431 Meredekség esési idő jobbra
432 Meredekség emelkedési idő balra

0 ms
0 ms

65000 ms
65000 ms

0 ms
0 ms

433 Meredekség emelkedési idő balra

0 ms

65000 ms

0 ms

No.

431 Meredekség
esési idő
Ramp
Fall Time Clockwise
431jobbra
430 Meredekség
emelkedési
idő jobbra
Ramp Rise
Time Clockwise
43 0
+f m ax

Jobbra
forgó
Rotary field
mező
clockwise

Frekvencia
Hz
Frequency referenciaérték
reference value == 00,00
0.00 Hz

t
t au fr

Balra
forgó
Rotary
field
mező
anticlockwise

t au f

-f ma x

432 Meredekség emelkedési idő balra
432 Meredekség
emelkedési
idő balra
Ramp Rise
Time Anticlockwise
432
Ramp Riseemelkedési
Time Anticlockwise
433
433 Meredekség
idő balra

Példa:

A gyorsítási idő számítása jobbra forgáshoz 20 Hz – 50 Hz (max)
gyorsításra és 2 Hz/s gyorsítás meredekségre a 420 Gyorsítás (jobbra)
paraméterre. A 430 Meredekség emelkedési idő jobbra paraméter
100 ms.

t aufr 

t aufr

Δf
ar

50 Hz  20 Hz

 15 s
2 Hz/s

t auf  t aufr  t Vr
t auf  15 s  100 ms  15.1 s

taufr = gyorsítási idő jobbra forgó
mező
∆f = Frekvencia gyorsítás
meredekség változás
ar = Gyorsítás jobbra
tVr = Meredekség emelkedés idő
jobbra
tauf = gyorsítás idő + meredekség
emelkedés idő
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13.8 Százalékérték meredekségek
A százalékérték meredekségek meghatározzák (százalékban) a referenciaérték
változását a vonatkozó bemeneti funkció számára. A meghajtás gyorsítása és
lassítása frekvencia meredekséggel paraméterezhető.
A 477 Gradiens százalék meredekség viselkedés olyan funkcióra vonatkozik, amely
figyelembe veszi a meghajtás rendszer válaszidejét. Ha a paramétert 0 %/s értékre
állítja, akkor kikapcsolta ezt a funkciót, és a közvetlen referenciaérték módosítás
érvényes az alábbi funkciónál.
Az alapbeállítás szerinti érték függ a 30 Konfiguráció paramétertől.
Paraméter
No.
Leírás
477 Gradiens százalék meredekség

Min.
0 %/s

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
x %/s
60,000 %/s

13.9 Blokkolási frekvenciák
Bizonyos alkalmazásoknál szükség lehet a referenciafrekvenciák átlépésére. Így
elkerülhetők a rendszer rezonanciapontjai, mint állandó munkapontok. A 477 1.
blokkolási frekvencia és a 448 2. blokkolási frekvencia a 449 Frekvencia hiszterézis
paraméterrel együtt két rezonanciapontot határoz meg.
A blokkolási frekvencia akkor aktív, ha a blokkolási frekvencia és a frekvencia
hiszterézis paraméterértéke nem egyenlő 0,00 Hz értékkel.
A hiszterézis által állandósult munkapontként meghatározott területet a lehető
leggyorsabban kell átlépni a kiválasztott V meredekséggel. Ha a kiválasztott
szabályozási paraméter-beállítások miatt a kimenő-frekvencia korlátozott (pl. áram
határérték elérése miatt), a hiszterézis átlépése késleltetéssel történik. A
referenciaérték viselkedése az alábbi diagram alapján határozható meg a
forgásirányból.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

447 1. blokkolási frekvencia

0,00 Hz

999,99 Hz

0,00 Hz

448 2. blokkolási frekvencia
449 Frekvencia hiszterézis

0,00 Hz
0,00 Hz

999,99 Hz
100,00 Hz

0,00 Hz
0,00 Hz

Referenciaérték
kimenet
reference
value
output

hiszterézis
hiszterézis
hysteresis hysteresis

hiszterézis
fblock-hysteresis

fblock

hiszterézis

hiszterézis
fblock+hysteresis

Belső
internal
referenciaérték

reference value
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13.10 Motor potenciométer
A motor potenciométer a motorsebesség szabályozására szolgál az alábbiak
felhasználásával



digitális vezérlőjelek (Motorpoti funkció MP) vagy
a KP 500 vezérlőegység gombjai (Motorpoti funkció KP)

A fel/le parancsokhoz az alábbi funkciók tartoznak:

Motorpoti (MP)
Fel
Le

Aktiválás
Motorpoti (KP)
Funkció
Fel
Le
A kimenőjel nem változik.
–
–

0

0

1

0

▲

–

0

1

–

▼

1

1

0 = nyitott érintkező

▲+▼

A kimenőjel nő a beállított
meredekséggel.
A kimenőjel csökken a beállított
meredekséggel.
A kimenőjel kezdeti értékre való
visszaállítása.

1 = zárt érintkező

▲ ▼ = nyíl gombok a KP 500 vezérlőegységen
A 475 Referencia frekvenciaforrás vagy 476 Referencia százalék forrás paraméterek
segítségével választható ki a motor potenciométer funkció, valamint annak másik
referenciaérték forráshoz való kijelölése a megfelelő referenciaérték csatornákban.
A lehetséges referenciaérték-forrás kijelölésekhez lásd a „Frekvencia referencia
csatorna” és a „Referencia százalék csatorna” fejezeteket.
A „Motorpoti (MP)” és „Motorpoti (KP)” funkciók elérhetősége eltérő a különböző
referenciaérték csatornákban:

Motorpoti (MP)
Motorpoti (KP)

Referenciaérték csatorna
475 Referencia
476 Referencia
frekvenciaforrás
százalék forrás
X
X
X
0

X = Funkció rendelkezésre áll

0 = Funkció nem elérhető

Az aktív referenciaérték csatornától függően a 62 Frekvencia motorpoti fel, 63
Frekvencia motorpoti le vagy a 72 Százalék motorpoti fel, 73 Százalék motorpoti le
paraméterek jelölik ki a funkciót egy digitális jelhez.
A rendelkezésre álló digitális jelek listájához lásd a „Digitális bemenetek” fejezetet.
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A motor potenciométer funkció 474 Üzemmód paramétere határozza meg a funkció
viselkedését a frekvenciaváltó különböző munkapontjaiban.
474 Üzemmód
0 - Nem reteszelődő

1 - reteszelődő

2 - Átvétel
3 - Átvétel és reteszelődés

13.10.1

Funkció
Ebben az üzemmódban a motor potenciométer nem
emlékezik (nem reteszelődik), a meghajtás a
beállított minimális referencia értékre áll be minden
egyes induláskor.
Ebben az emlékező (reteszelődő) üzemmódban a
motor az induláskor a kikapcsolás előtt kiválasztott
referenciaértéket használja. A referenciaértéket
akkor is tárolja, ha az eszközt kikapcsolja.
A motorpoti átvétel üzemmód a referenciaérték
csatorna adatkészlet váltására használható. Az
aktuális referenciaérték használható a váltással a
motorpoti funkcióra.
Ez az üzemmód kombinálja az 1. és 2. üzemmódbeli
viselkedést.

Motorpoti (MP)

A „Motorpoti (MP)” funkció a 475 Referencia frekvenciaforrás vagy 476 Referencia
százalék forrás paraméterek segítségével paraméterezhető.
Frekvencia referencia csatorna
A digitális vezérlő bemeneteken keresztül kapcsolhatók be a kívánt 62 Frekvencia
motorpoti fel és a 63 Frekvencia motorpoti le funkciók.
A 418 Minimális frekvencia és a 419 Maximális frekvencia korlátozza a
referenciaértékeket.
Referencia százalék csatorna
A digitális vezérlő bemeneteken keresztül kapcsolhatók be a kívánt 72 Százalék
motorpoti fel és a 73 Százalék motorpoti le funkciók.
Az 518 Minimális százalék és az 519 Maximális százalék korlátozza a
referenciaértékeket.

13.10.2

Motorpoti (KP)

A „Motorpoti (KP)” funkció csak a referencia frekvenciacsatornában használható. A
475 Referencia frekvenciaforrás paraméter segítségével választható ki a funkció és
jelölhető ki másik referenciaérték forrásokhoz.
A KP 500 vezérlőegység gombja segítségével kapcsolhatók be a kívánt 62 Frekvencia
motorpoti fel és a 63 Frekvencia motorpoti le funkciók.
A 418 Minimális frekvencia és a 419 Maximális frekvencia korlátozza a
referenciaértékeket.
A funkció használatát a „Motor szabályozása a
vezérlőegységen át” fejezet ismerteti.
Ha a Motorpoti (KP) funkció aktív, „inPF” felirat jelenik meg a
kijelzőn jobbra forgásnál és „inPr” balra forgásnál.
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A vezérlőegység gombja az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

▲/▼
ENT
ENT
(1 s)
ESC

Gombfunkció
Frekvencia növelés / csökkentése.
A forgásirány megfordítása az S2IND jobbra forgás és az S3IND balra
forgás vagy S3IND balra forgás kapcsokon lévő vezérlőjelektől függetlenül.
Elmenti a kiválasztott funkciót, mint alapbeállítás szerinti értéket.
A forgásirány nem változik.
„Mégse” funkció, és visszatérés a menüstruktúrába.

RUN

Belső inP pontról JOG frekvenciára kapcsolás; a meghajtás elindul.
Az alfunkcióra való átkapcsoláshoz és a meghajtás leállításához engedje el
a gombot.
Meghajtás elindítása; az S2IND vagy S3IND vezérlőjelek alternatívájaként.

STOP

Meghajtás leállítása; az S2IND vagy S3IND vezérlőjelek alternatívájaként.

FUN

13.10.3

A motor szabályozása a vezérlőegységen át

A 475 Referencia frekvenciaforrás paraméter segítségével a referenciaérték források
kijelölhetők a frekvencia referenciaérték csatornában. Az üzemmódok beállíthatók
„Motorpoti (KP)” funkció nélkül.
Ha egy üzemmódot „Motorpoti (KP)” funkció nélkül állít be, a csatlakoztatott motor
akkor is szabályozható a KP 500 vezérlőegység gombjaival.
A funkció a „KP 500 vezérlőegység, Motor szabályozása a vezérlőegységen át”
részben leírtak szerint aktiválható.
A 473 Meredekség billentyűzet-motorpoti paraméter korlátozza a referenciaérték
változtatás sebességét.

No.

Paraméter
Leírás

473 Meredekség billentyűzet-motorpoti

Min.
0,00 Hz/s

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
999,99 Hz/s

2,00 Hz/s
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13.11 Ismétlési frekvencia bemenet
A frekvenciajel használata kiegészíti a referenciaérték specifikálás különböző
lehetőségeit. A rendelkezésre álló digitális bemenetek egyikén lévő jel kiértékelése a
496 Üzemmód szerint történik.
496 Üzemmód
0 - Ki
S2IND
21 - Egyszeres értékelés
poz.
S2IND
22 Kettős értékelés poz.
S3IND
31 - Egyszeres értékelés
poz.
S3IND
32 Kettős értékelés poz.
S6IND
61 - Egyszeres értékelés
poz.
S6IND
62 Kettős értékelés poz.
121-tól 162-ig
Megjegyzés:

Funkció
Az ismétlési frekvencia nulla.
Az X210A.4 kapcson lévő frekvenciajel egy élének
kiértékelése pozitív előjellel.
Az X210A.4 kapcson lévő frekvenciajel mindkét
élének kiértékelése pozitív előjellel.
Az X210A.5 kapcson lévő frekvenciajel egy élének
kiértékelése pozitív előjellel.
Az X210A.5 kapcson lévő frekvenciajel mindkét
élének kiértékelése pozitív előjellel.
Az X210B.1 kapcson lévő frekvenciajel egy élének
kiértékelése pozitív előjellel.
Az X210B.1 kapcson lévő frekvenciajel mindkét
élének kiértékelése pozitív előjellel.
21. – 62. üzemmódok a frekvenciajel értékelésével,
de negatív előjellel.

Ha egy digitális bemenetet ismétlési frekvencia bemenetként
konfigurál, akkor ez a bemenet nem használható más funkcióhoz.
Ellenőrizze a digitális bemenetek kapcsolatait a többi funkcióval.

A kiválasztott ismétlési frekvencia bemeneten a jelfrekvencia a 497 Osztó
paraméterrel kalibrálható. A paraméter értéke összevethető a meghajtás
fordulatonkénti sebességérzékelő osztásjellel. A paraméterezett digitális bemenet
frekvenciahatárát figyelembe kell venni a bemenőjel frekvenciájánál.

No.
497 Osztó
Megjegyzés:

Paraméter
Leírás

Min.
1

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
8192

1024

A különböző funkciókon belül a referenciaérték specifikáció
lehetővé teszi az ismétlési frekvencia százalékos értékként való
használatát.
100 Hz jelfrekvencia az ismétlési frekvencia bemenetnél 100%-nak
felel meg, 1 Hz pedig 1%-nak. A 497 Osztó paramétert a
sebességérzékelő szimulációhoz használóan kell használni.
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14 Vezérlőbemenetek és kimenetek
A moduláris felépítésüknek köszönhetően a frekvenciaváltók széles felhasználási
körben alkalmazhatók a rendelkezésre álló hardver és szoftver funkciók segítségével.
Az alábbiakban ismertetett X210A és X210B csatlakozók vezérlőbemenetei és
kimenetei szabadon kapcsolhatók össze a szoftvermodulokkal az ismertetett
paraméterek segítségével.

14.1 MFI1 többfunkciós bemenet
Az MFI1 többfunkciós bemenet konfigurálható feszültség, áram vagy digitális
bemenetként. A többfunkciós bemenetre kiválasztott 452 Üzemmódtól függően
különböző szoftverfunkcióhoz való kapcsolódás lehetséges.
A nem használt
üzemmódokhoz 0 (ALACSONY) jelértéket kell megadni.
452-es üzemmód
1 - Feszültségbemenet
2 - Árambemenet

Funkció
jelfeszültség (MFI1A), 0 V ... 10 V
jeláram (MFI1A), 0 mA ... 20 mA

3 - Digitális bemenet

digitális jel (MFI1D), 0 V ... 24 V

Megjegyzés:

Az MFI1D többfunkciós bemenet mintavételi frekvenciája
alacsonyabb mint az S1IND, S2IND stb. digitális jeleké. Ezért ezt a
bemenetet csak idő szempontjából nem kritikus jelekre szabad
használni.

14.1.1 MFI1A analóg bemenet
Alapbeállítás szerint az MFI1 többfunkciós bemenet analóg referenciaérték forrásra
van konfigurálva 0 V … 10 V feszültségjelekre.
Másik lehetőség, hogy 0 mA … 20 mA analóg jeláram üzemmódot állít be. A jeláram
figyelése folyamatos, és a maximális érték túllépése esetén “F1407” hibaüzenet
látható a kijelzőn.

14.1.1.1

Karakterisztika

A különböző követelményekhez az analóg jelbemenet leképezhető referencia
frekvenciaértékre vagy referencia százalékos értékre. A paraméterezés a referencia
csatornaérték lineáris karakterisztikájának két pontja segítségével történik.
Négy adatkészletben adhatók meg az 1. pont X1 és Y1 koordinátái és a 2. pont X2 és
Y2 koordinátái.

Min.

Beállítás
Max.

454 X1 pont

0,00 %

100,00 %

2,00 %

455 Y1 pont

-100,00 %

100,00 %

0,00 %

456 X2 pont
457 Y2 pont

0,00 %
-100,00 %

100,00 %
100,00 %

98,00 %
100,00 %

No.

Paraméter
Leírás

Gyári beáll.

A pontok koordinátái százalékként a 10 V-os vagy a 20 mA-es analóg jelre és a 419
Maximális frekvencia vagy az 519 Maximális referencia százalék paraméterekre
vonatkoznak. A forgásirány megváltoztatható a digitális bemeneteken át és/vagy a
pontok kiválasztásával.
Figyelem!

Az analóg jelbemenet 453 Hiba/figyelmeztetés jelzés viselkedés
paraméteren keresztül történő figyeléséhez szükség van a 454 X1 pont
paraméter vizsgálatára.

127
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

Az alábbi karakterisztika az alapbeállítás, és azt az említett paraméterekkel lehet az
alkalmazásnak megfelelően adaptálni.
Y

max.
pozitív érték
pos. maximum value

( X2 / Y2 )

1. pont:

X1  2,00%  10 V  0,20 V
Y1  0,00%  50,00 Hz  0,00 Hz

2. pont:
0V
(0mA)

+10V X
(+20mA)

( X1 / Y1 )

X2  98,00%  10 V  9,80 V
Y2  100,00%  50,00 Hz  50,00 Hz

max.maximum
negatív value
érték
neg.

A szabadon konfigurálható karakterisztika lehetővé teszi a tűrések végpontoknál való
beállítását, valamint a forgásirány megfordítását.
Az alábbi példa bemutatja az inverz referenciaérték megadást a forgásirány
megfordításával együtt. Ezt gyakran használják nyomásszabályzó rendszereknél.
Y
100%

max.
pozitív érték
pos. maximum
value

1. pont:

X1  2,00%  10 V  0,20 V
Y1  100,00%  50,00 Hz  50,00 Hz

( X1 / Y1 )

2. pont:

+10V
(+20mA)
X

0V
(0mA)

X2  98,00%  10 V  9,80 V
Y2  80,00%  50,00 Hz  40,00 Hz

A forgásirány megfordítása ennél a
példánál 5,5 V analóg bemenőjelnél
következik be.

-80%

max. negatív érték

( X2 / Y2 )

Az analóg bemeneti karakterisztika a két pontos vonalegyenlet alapján számítható.
A meghajtás Y sebesség szabályozása az X analóg vezérlőjel alapján történik.

Y

Y2 - Y1
 X  X1  Y1
X2 - X1
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14.1.1.2

Skálázás

Az analóg bemenőjelet egy szabadon konfigurálható karakterisztikára képezzük le. A
meghajtás engedélyezett maximális beállítási tartománya megadható frekvencia
határokkal vagy százalékos határokkal a kiválasztott konfiguráció szerint. Bipoláris
karakterisztika paraméterezése esetén a beállított minimális és maximális határok
mindkét forgásirányra érvényesek. A karakterisztika-pontok százalékos értékei a
kiválasztott határokra vonatkoznak.
Paraméter
Leírás

Min.

Beállítás
Max.

418 Minimális frekvencia

0,00 Hz

999,99 Hz

419 Maximális frekvencia

0,00 Hz

999,99 Hz

No.

Gyári beáll.
1)
3,50 Hz
2)
0,00 Hz
50,00 Hz

A gyári beállítások a 30 Konfiguráció paraméter beállításától függnek:
1)
3,50 Hz 1xx, 4xx konfigurációk esetén
2)
0,00 Hz 2xx, 5xx konfigurációk esetén

A vezérlő rendszer a kimeneti frekvencia maximális értékét használja, amely a 419
Maximális frekvencia értékből és a meghajtást kompenzált csúszásából számítható.
A frekvenciahatárok meghatározzák a meghajtás sebességtartományát, és a
százalékos értékek megadják az analóg bemenet karakterisztikájának skálázását a
konfigurált funkció szerint.
Paraméter
Leírás

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

518 Minimális referencia százalék

0,00 %

300,00 %

0,00 %

519 Maximális referencia százalék

0,00 %

300,00 %

100,00 %

No.

14.1.1.3

Tűréstartomány és hiszterézis

Az analóg bemeneti karakterisztika a referencia érték előjel váltásával az alkalmazás
450 Tűréstartomány paraméterével adaptálható. A beállítható tűréstartomány
kiterjeszti a sebesség nulla átmenetét az analóg vezérlőjel függvényében. A
paraméter érték (százalék) a maximális áram- vagy feszültségjelre vonatkozik.

No.

Paraméter
Leírás

450 Tűréstartomány
pos. maximum
value
max.
pozitív érték

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

0,00 %

25,00 %

2,00 %

(X2 / Y2)

0V
(0mA)

max.
érték
pos. pozitív
maximum
value

+10V
(+20mA)

(X2 / Y2)

0V
(0mA)

+10V
(+20mA)
zero point
nulla
pont
tolerance band
tűréstartomány

(X1 / Y1)
neg. maximum
value
max.
negatív érték

Tűréstartomány nélkül

(X1 / Y1)
neg. maximum
value
max.
negatív érték

Tűréstartománnyal
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Az alapbeállítás szerinti 418 Minimális frekvencia vagy az 518 Minimális százalék a
paraméterezett tűréstartományt hiszterézissé terjeszti ki.
(X2 / Y2)
pos.pozitív
maximum
value
max.
érték

pozitív
értékvalue
pos.min.
minimum
+10V
(+20mA)

neg.min.
minimum
negatív
értékvalue

nulla
zeropont
point
tolerance band
tűréstartomány
(X1 / Y1)
neg. maximum
value
negatív
max.. érték

Tűréstartomány beállított maximális frekvenciával
Például a pozitív bemenőjelek kimeneti változása pozitív minimális értéken marad
mindaddig, amíg a bementi jel alacsonyabb nem lesz, mint a tűréstartomány értéke a
negatív irányban. Ezután a kimeneti változó követi a beállított karakterisztikát.

14.1.1.4

Szűrő időállandója

Az analóg referenciaérték szűrőjének időállandója a 451 Szűrő időállandó paraméter
segítségével állítható be.
Az időállandó azt az időt jelzi, amely alatt az aluláteresztő szűrő átlagolja a bemeneti
jelet, például a hibák hatásainak kiküszöbölésére.
A beállítás tartomány 0 ms - 5000 ms, 15 lépésben.
Szűrő időállandója 451
0 - 0 ms-os időállandó
2 - 2 ms-os időállandó
4 - 4 ms-os időállandó

Funkció
Szűrő kikapcsolva - az analóg referenciaérték
szűrés nélkül halad tovább
Szűrő bekapcsolva - a bemenőjel átlagolása a
szűrő időállandó beállított értéke szerint.

8 - 8 ms-os időállandó
16 - 16 ms-os időállandó
32 - 32 ms-os időállandó
64 - 64 ms-os időállandó
128 - 128 ms-os időállandó
256 - 256 ms-os időállandó
512 - 512 ms-os időállandó
1000 - 1000 ms-os időállandó
2000 - 2000 ms-os időállandó
3000 - 3000 ms-os időállandó
4000 - 4000 ms-os időállandó
5000 - 5000 ms-os időállandó
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14.1.1.5

Hiba és figyelmeztetés jelzés viselkedés

Az analóg bemeneti jel figyelésére kiválasztható egy
Hiba/figyelmeztetés jelzés viselkedés paraméter segítségével.
Hiba/figyelmeztetés jelzés
viselkedés 453
0 - Ki

üzemmód

a

453

Funkció

1 - Figyelmeztetés < 1V/2mA
2 - Lezárás < 1V/2mA

3 - Hiba kikapcsolás< 1V/2mA

Nincs bemeneti jel figyelés.
Ha a bemeneti jel alacsonyabb 1 V-nál vagy
2 mA-nél, a vezérlő figyelmezető üzenetet ad ki.
Ha a bemeneti jel alacsonyabb 1 V-nál vagy
2 mA-nél, a vezérlő figyelmeztető jelzést ad ki; a
meghajtás a 2 leállás viselkedés szerint lelassít.
Ha a bemeneti jel alacsonyabb 1 V-nál vagy
2 mA-nél, a vezérlő figyelmeztető és hibajelzést
ad ki, és a meghajtás (0 leállás viselkedés
szerint) leáll.

Az analóg jel figyelése a frekvenciaváltó kiválasztott üzemmód szerinti kikapcsolásától
függetlenül aktív.
A 2 üzemmód meghatározza a meghajtás lekapcsolását és leállását a 630 Üzemmód
paraméter leállás viselkedésre vonatkozó beállításától függetlenül. A meghajtó
leállítása a 2-es leállás viselkedés szerint történik. Ha a tartási idő letelt, a vezérlő
hibaüzenetet ad. A meghajtó ismét elindítható a startjel be- és kikapcsolásával.
A 3 üzemmód meghatározza a meghajtás szabad kifutását (a 0. leállás viselkedésnél
leírtakhoz hasonlóan) a 630 Üzemmód paraméter leállás viselkedésre vonatkozó
beállításától függetlenül.
Figyelem!

Az analóg bemeneti jel figyelése a 453 Hiba/figyelmeztetés jelzés
viselkedés paraméter segítségével igényli a 454 X1 pont paraméter
vizsgálatát.

Példa: A 453 Hiba/figyelmeztetés jelzés viselkedés = „2 - Lezárás < 1V/2mA“ vagy „3 Hiba kikapcsolás < 1V/2mA“. A 454 X1 pont paraméter gyári beállítása szerint lezárás
vagy hiba kikapcsolás történik, ha a kimeneti frekvencia nem 0 Hz. Ha a lezárást vagy
a hiba kikapcsolást aktiválni kell 0 Hz kimeneti frekvencia esetén, akkor be kell állítani
a 454 X1 pont paramétert (pl. X1=10% /1 V).
Y
50 Hz

(X1=2% / Y1=0%)

0 Hz

0,2 V

1V

9,8 V

X

14.2 MFO1 többfunkciós kimenet
Az MFQ1 többfunkciós kimenet konfigurálható digitális, analóg vagy ismétlési
frekvencia kimenetként. A kiválasztott 550 Üzemmód-tól függően a többfunkciós
kimenet szoftver különböző funkcióival kapcsolható össze. A nem használt
üzemmódok ki vannak kapcsolva belsőleg.
Üzemmód 550
0 - Ki

Funkció
A kimenet logikai ALACSONY értéken.

1 - Digitális

Digitális kimenet, 0 ... 24 V.

2 - Analóg

Analóg kimenet, 0 ... 24 V.
Ismétlési frekvencia kimenet, 0 ... 24 V, fmax = 150
kHz.

3 - Ismétlési frekvencia
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14.2.1 MFO1A analóg kimenet
Alapbeállítás szerint az MFO1 többfunkciós kimenet pulzusszélesség modulált
kimenőjelre konfigurált 24 V maximális egyenfeszültségű kimenőjellel.
A kiválasztott konfiguráció meghatározza, hogy melyik aktuális értékek választhatók ki
az 1-es többfunkciós kimenet 553 Analóg működés paraméteréhez.
Analóg működés 553
0 - Ki
1 - Absz. Fs
2-

Absz. Fs
fmin/fmax között

Absz. 1. sebességérzékelő
Absz. tényleges
7frekvencia
3-

20 - Absz. Iaktív
21 - Absz. Isd
22 - Absz. Isq
30 - Absz. Paktív
31 - Absz. M
Absz. belső
hőmérséklet
Absz. hűtőborda
33 hőmérséklet
Absz. MFI1A analóg
40 bemenet
32 -

50 - Absz. I
51 -

Egyenfeszültségű
kapcsolati feszültség

52 - V
53 - Térfogat áramlás
54 - Nyomás
101 ... 133

14.2.1.1

Funkció
MFO1 analóg működés kikapcsolva.
Az 1. állórész frekvenciájának abszolút értéke,
0,00 Hz ... Maximális frekvencia, 419.
Az állórész frekvenciájának abszolút értéke,
Minimális frekvencia 418 ... Maximális frekvencia,
419.
Az 1. sebességérzékelő jel abszolút értéke,
0,00 Hz ... Maximális frekvencia, 419.
A tényleges frekvencia abszolút értéke,
0,00 Hz ... Maximális frekvencia, 419.
A tényleges Iaktív áram abszolút értéke,
0,0 A ... FU névleges áram
A fluxust létrehozó áramkomponens abszolút
értéke,0,0 A ... FU névleges áram
A nyomatékot létrehozó áramkomponens abszolút
értéke,
0,0 A ... FU névleges áram
A tényleges aktív teljesítmény PAKTÍV abszolút értéke,
0,0 A ... Névleges teljesítmény 376.
A számított M nyomaték abszolút értéke,
0,0 Nm ... névleges nyomaték.
A mért belső hőmérséklet abszolút értéke,
0 °C ... 100 °C.
A mért hűtőborda hőmérséklet abszolút értéke,
0 °C ... 100 °C
Az 1. analóg bemenet abszolút jelértéke,
0,0 V ... 10,0 V.
A mért kimenő áramok abszolút áramértéke,
0,0 A ... FU névleges áram
Egyenfeszültségű kapcsolati feszültség U d,
0.0 V ... 1000,0 V.
Kimenő feszültség V,
0,0 V ... 1000,0 V.
A számított térfogat áramlás abszolút értéke
3
0,0 m /óra ... Névleges térfogat áramlás 397.
A számított nyomás abszolút értéke
0,0 kPa ... Névleges nyomás 398.
Üzemmódok analóg üzemben előjellel.

Kimeneti karakterisztika

Az 1. többfunkciós kimenet kimenőjelének feszültségtartománya beállítható. Az 553
Analóg működés paraméterrel kiválasztott értéktartomány ahhoz a kimenőjel
értéktartományához lesz kijelölve, amelyet az 551 Feszültség 100% és az 552
Feszültség 0% paraméterekkel állítottunk be.
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Paraméter
Leírás

No.

551 Feszültség 100%
552 Feszültség 0%

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

0,0 V
0,0 V

22,0 V
22,0 V

10,0 V
0,0 V

Aktuális absz. érték Analóg működés 553: Analóg működés 553 előjellel:
+
2
4V

+
2
4
V

+
1
0V

+
1
0
V
+
5
V

0
V
0
%

5
0
%

1
0
0%

0
V
-1
0
0
%

0
%

1
0
0
%

Az 551 Feszültség 100% és az 552 Feszültség 0% paraméterek a kimenet 100%-os
és 0%-os feszültségtartományát állítják be. Ha a kimeneti érték meghaladja a
referenciaértéket, a kimenőfeszültség szintén meghaladja az 551 Feszültség 100%
paraméterértékét 24 V maximális értékig.

14.2.2 MFO1F frekvencia kimenet
Az MFO1 többfunkciós kimenet használható frekvencia kimenetként, ha a kiválasztja
a megfelelő 550 Üzemmód-ot. A 24 V-os kimenőjel a sebesség vagy frekvencia
abszolút értékéhez kapcsolható az 555 Ismétlési frekv. működés
paraméter
segítségével. Az üzemmód kiválasztása függ az opcióként telepített bővítő
moduloktól.

Ismétlési frekv. működés 555
0-

Ki

1-

Tényleges frekvencia

Funkció
MFO1 ismétlési frekvencia működés
kikapcsolva.
A 241 Tényleges frekvencia abszolút értéke.

2-

Állórész frekvencia

A 210 Állórész frekvencia abszolút értéke.

3-

1. frekvencia sebességérzékelő

5-

Ismétlési frekvencia bemenet

A 217 1. kódoló frekvencia abszolút értéke.
A 252 Ismétlési frekvencia bemenet abszolút
értéke.

14.2.2.1

Skálázás

A többfunkciós kimenet ismétlési frekvencia módja a forgásérzékelő emulációjával
egyezik meg. Az 556 Osztásjelek paraméter a kimenetre kiadandó frekvencia szerint
paraméterezhető.

No.

Paraméter
Leírás

556 Osztásjelek

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

30

8192

1024

Az fmax=150 kHz frekvenciakorlátot nem szabad átlépni az 556 Osztásjelek paraméter
számításakor, azaz:
az Smax  absz. frekvenciaérték  150 kHz
követelményt teljesíteni kell

S max 

150000 Hz
Frekvencia érték
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14.3 Digitális kimenetek
Az 530 1. digitális kimenet üzemmód és az 532 3. digitális kimenet üzemmód
paraméterrel rendelkező jelfogó kimenet a digitális kimeneteket különböző funkciókkal
kapcsolja össze. A funkciók kiválasztása függ a paraméterezett konfigurációtól. Az
MFO1 többfunkciós kimenet digitális kimenetként való felhasználásához ki kell
választani egy 550 Üzemmód-ot és össze kell kapcsolni az 554 Digitális működés
paraméter segítségével.
Üzemmód: 530,532,554
0 - Ki
Kész vagy Készenlét
1jelzés

Funkció
Digitális kimenet kikapcsolva.
Megtörtént a frekvenciaváltó inicializálása, és a
készülék készenlétben van, vagy üzemel.
A vezérlő jelet ad ki és a start parancs jelen van, a
2 - Futás jelzés
kimeneti frekvencia rendelkezésre áll.
Az üzenet kijeleztetése a 259 Aktuális hiba vagy a 269
3 - Hibajelzés
Figyelmeztetések paraméterek segítségével történik.
A 210 Állórész frekvencia nagyobb, mint a
4 - Beállítási frekvencia
paraméterezett 510 Beállítási frekvencia.
A meghajtó 241 Tényleges frekvencia értéke elérte a
Referencia frekvencia
5228 Belső referencia frekvencia értékét.
elérése
A 230 Aktuális százalékos érték elérte a 229
Referencia százalék
6Referencia százalékos érték-et.
elérése
A 405 Figyelmeztetés határ rövid távú Ixt vagy a 406
7 - Ixt figyelmeztetés
Figyelmeztetés hosszú távú Ixt elérése.
80 °C max. hűtőborda hőmérséklet TK mínusz a 407
Figyelmeztetés
8Hűtőborda hőmérséklet Hűtőborda hőmérséklet figyelmeztetés küszöb elérése.
A 65 °C maximális Ti belső hőmérséklet mínusz a 408
Figyelmeztetés
9Belső hőmérséklet figyelmeztetés küszöb elérése.
Belső hőmérséklet
Figyelmeztetés viselkedés a paraméterezett 570 Motor
Figyelmeztetés
hőmérséklet üzemmód szerint TPTC maximális
10 Motorhőmérséklet
motorhőmérsékletnél.
Az üzenet kijelzése a 269 Figyelmeztetések
Általános
11 figyelmeztetés
paraméteren keresztül.
A kiválasztott 407 Hűtőborda hőmérséklet
Figyelmeztetés
figyelmeztetési küszöb, a 408 Belső hőmérséklet
12 - Túlzottan magas
figyelmeztetési küszöb hőmérséklet határértékek vagy
hőmérséklet
a maximális motorhőmérséklet túllépése.
Hálózati feszültség hibája és a feszültségszabályozóra
13 - Hálózat kimaradás
aktív teljesítményszabályozás a 670 Üzemmód szerint.
A motorvédő kapcsoló paraméterezett 571 ÜzemmódFigyelmeztetés
14 Motorvédő kapcsoló
ja bekapcsolt.
A vezérlő vagy az intelligens áramkorlátozás 573
Figyelmeztetés
15 Üzemmód-ja korlátozza a kimenő áramot.
Áramkorlátozás
Vezérlő áramkorlát.
Az 60 másodperces túlterhelés tartalék elhasználódott,
16 Hosszú távú Ixt
és a készülék korlátozza a kimenő áramot.
Vezérlő áramkorlát.
Az 1 másodperces túlterhelés tartalék elhasználódott,
17 Rövid távú Ixt
és a készülék korlátozza a kimenő áramot.
A TK maximális hűtőborda hőmérséklet elérése, az
18 - Vezérlő áramkorlát. TK
573 Üzemmód intelligens áramkorlátja aktív.
A maximális motorhőmérséklet elérése, az 573
Vezérlő áramkorlát.
19 Üzemmód intelligens áramkorlátja aktív.
Motorhőmérséklet
A kiválasztott 540 1. komparátor üzemmód szerinti
20 - 1. komparátor
összehasonlítás eredménye igaz.
A "Digitális kimenetek üzemmódjai" táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Üzemmód
21 - 2. komparátor
22 - Ékszíj figyelmeztetés
23 - 1. időzítő
24 - 2. időzítő
25 - Figyelmeztetés maszk
30 -

Fluxus létrehozása
befejeződött

41 - Fék nyitása
43 - Külső ventilátor
Kívánt pozícióba
60 érkezés
70 - 1. logikai funkció
71 - 2. logikai funkció
72 - 3. logikai funkció
73 - 4. logikai funkció
100 ... 173

Funkció
A kiválasztott 540 2. komparátor üzemmód szerinti
összehasonlítás eredménye igaz.
Ékszíj figyelés 581 Üzemmód figyelmeztetése.
A kiválasztott 790 1. időzítő üzemmód funkció
kimenőjelet generál.
A kiválasztott 793 2. időzítő üzemmód funkció
kimenőjelet generál.
Az 536 Figyelmeztetés maszk létrehozása
konfigurálható paraméter üzenete.
Megtörtént a mágneses mező gerjesztése.
A fékegység aktiválása a 620 Üzemmód indítás
viselkedés, a 630 Üzemmód leállás viselkedés vagy a
konfigurált fékvezérlő rendszer szerint.
A 39 Bekapcsolási hőmérséklet elérése.
A 469 Referencia orientáció tengelypozíció elérése.
Jel az 1. logikai modul kimenetéről a paraméterezett
198 1. logika üzemmód szerint.
Jel az 2. logikai modul kimenetéről a paraméterezett
201 2. logika üzemmód szerint.
Jel az 3. logikai modul kimenetéről a paraméterezett
205 3. logika üzemmód szerint.
Jel az 4. logikai modul kimenetéről a paraméterezett
503 4. logika üzemmód szerint.
Invertált üzemmódok (aktív ALACSONY).

14.3.1 Beállítási frekvencia
Ha egy digitális kimenetre a 4-es üzemmódot állította be, a hozzá tartozó kimenet
akkor válik aktívvá, ha a 210 Állórész frekvencia meghaladja az 510 Beállítási
frekvencia paraméternél beállított értéket.
Az adott kimenet ismét átvált, amint a 210 Állórész frekvencia a beállítási
frekvenciánál megadott érték alá csökken.

No.

Paraméter
Leírás

510 Beállítási frekvencia

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

0,00 Hz

999,99 Hz

3,00 Hz

14.3.2 Elért referencia érték
Egy digitális kimenet 5-ös vagy 6-os üzemmódjában, a hozzá tartozó kimeneten
üzenet jelenik meg, ha a tényleges frekvencia vagy a tényleges százalékos érték eléri
a referenciaértéket.
A maximális eltérés megadható az 549 Max. vezérlés eltérés paraméter segítségével
a beállítható tartomány (max. - min.) százalékos értékeként.

No.

Paraméter
Leírás

549 Max. vezérlés eltérés

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

0,01 %

20,00 %

5,00 %
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14.3.3 Fluxus létrehozása befejeződött
Ha egy digitális kimenetre 30-as üzemmódot állítottak be, az adott kimenet akkor válik
aktívvá, ha a fluxus létrehozása befejeződött. A fluxus létrehozás ideje a gép
üzemállapotától és a gép mágnesezésre vonatkozó paramétereinek a beállításától
függ. A mágnesezés meghatározható az indítási viselkedésnél, valamint hatással van
rá a beállított indulóáram nagysága.

14.3.4 Fék nyitása
A Fék nyitása funkció a 41-es üzemmódban lehetővé teszi a megfelelő egység
aktiválását a digitális vezérlőkimeneten keresztül. Ez a funkció egyaránt használja az
érintkező bemeneteken át kapott vezérlőparancsokat, valamint a digitális kimenet
vezérlésére beállított indítási és leállási viselkedést.
A konfigurált indítási viselkedés alapján a kimenet akkor kapcsol be, ha a motor
felmágnesezése befejeződött. A fék kiold, és a meghajtás gyorsít.
A meghajtó leállási viselkedése függ a 630 Üzemmód paraméterek konfigurálásától.
Ezt a "Leállás viselkedés" fejezet ismerteti.
Ha a 2. vagy 5. leállás viselkedést választotta ki megállás funkcióval, akkor a vezérlés
a meghajtót nulla sebességre szabályozza és a digitális kimenet nem kapcsol ki. A
leállás viselkedés többi üzemmódjában lehetőség van a fék vezérlésére. A meghajtás
szabad kifutásának megkezdésekor a digitális kimenet kikapcsol.
Ez hasonló, mint a lezárással való leállás viselkedés esete. A meghajtás lelassít, és a
beállított tartási ideig kap áramellátást. A beállított tartási időn belül a vezérlőkimenet
ki van kapcsolva, és így a fék aktiválva van.
Fék vezérlés
Leállási viselkedés
0
Leállási viselkedés
1, 3, 4, 6, 7
Leállási viselkedés
2, 5

A "41 Fék nyitása" üzemmód azonnal kikapcsolja a
funkcióhoz kijelölt digitális kimenetet. Aktiválódik a
mechanikus fék.
A "41 Fék nyitása" üzemmód a 637 Kikapcsolási küszöb
érték elérésekor kapcsolja ki a funkcióhoz kijelölt digitális
kimenetet. Aktiválódik a mechanikus fék.
A "41 Fék nyitása" üzemmód bekapcsolva hagyja a
funkcióhoz kijelölt digitális kimenetet. A mechanikus fék
nyitva marad.

14.3.5 Áramkorlátozás
15 - 19. üzemmódok az intelligens áramkorlátozás funkciók jelfogó kimenetével
kapcsolják össze a digitális kimeneteket. A névleges áram százalékában megadott
érték szerinti teljesítmény leszabályozása függ a kiválasztott üzemmódtól.
Hasonlóképp az áramkorlátozási beavatkozás esemény kiadható kimenetre a digitális
kimenetek üzemmódjai segítségével. Ha az intelligens áramkorlátozás funkció
kikapcsol az érzékelő nélküli szabályozáson belül, akkor hasonlóképp a 16 - 19
üzemmódok szintén kikapcsolnak.

14.3.6 Külső ventilátor
A 43-as üzemmód segítségével vezérelhető egy külső ventilátor. A ventilátor
bekapcsolódik a digitális kimenet keresztül, ha a vezérlő kikapcsolt és a „Start
óramutató járásával egyező irányban” vagy a „Start az óramutató járásával ellentétes
irányban” bekapcsolt, vagy ha a hőmérséklet elérte a belső ventilátor 39 Bekapcsolási
hőmérséklet értékét.
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14.3.7 Figyelmeztetés maszk
A különböző figyelő és vezérlő funkciók logikai jelei beállíthatók az 536
Figyelmeztetés maszk létrehozása paraméter üzemmódja segítségével. Az
alkalmazás szerint a figyelmeztetések és vezérlő státuszüzentek bármely számban
kombinálhatók. Ennek segítségével közös kimeneti jelen keresztül történhet a belső
vagy külső vezérlés.
536 Figyelmeztetés maszk
létrehozása
0 - Nincs változás
1 - Minden aktiválása
2310 11 12 -

Összes figyelmeztetés
aktiválása
Összes vezérlő státusz
aktiválása
Figyelmeztető Ixt
Rövid távú Ixt
figyelmeztetés
Hosszú távú Ixt
figyelmeztetés

13 -

Figyelmeztetés
Hűtőborda hőmérséklet

14 -

Figyelmeztetés
Belső hőmérséklet

15 - Figyelmeztetés küszöb

Funkció
A konfigurált figyelmeztetés maszk nem módosult.
A figyelmeztetés maszkban összekapcsolódnak a
figyelmeztetések és a vezérlő státusz üzenetek.
A figyelmeztetés maszkban összekapcsolódnak a
megadott figyelmeztető jelentések.
A figyelmeztetés maszkban összekapcsolódnak a
megadott státusz jelentések.
A frekvencia konverter túlterhelődött.
Az 1 s-os túlterhelés tartalék mínusz a 405 Rövid
távú Ixt figyelmeztetés küszöb elérése.
A 60 s-os túlterhelés tartalék mínusz a 406 Hosszú
távú Ixt figyelmeztetés küszöb elérése.
A TK 80 °C max. hűtőborda hőmérséklet mínusz a
407 Hűtőborda hőmérséklet figyelmeztetés küszöb
elérése.
A Ti 65 °C maximális belső hőmérséklet mínusz a
408 Belső hőmérséklet figyelmeztetés küszöb
elérése.
A 355 Vezérlő státusz-nál megadott vezérlő
korlátozza a referenciaértéket.

16 -

Figyelmeztetés
inicializálás

A frekvenciakonverter inicializálódása.

17 -

Figyelmeztetés
Motorhőmérséklet

Figyelmeztetés viselkedés a paraméterezett 570
Motor hőmérséklet üzemmód szerint TPTC maximális
motorhőmérsékletnél.

Figyelmeztetés
Fázishiba
Figyelmeztetés
19 Motorvédő kapcsoló
18 -

20 - Fmax figyelmeztetés
Figyelmeztetés
MFI1A analóg bemenet
Figyelmeztetés
22 - EM-S1INA analóg
bemenet
21 -

23 -

Figyelmeztetés
Rendszerbusz

24 - Udc figyelmeztetés
25 - Ékszíj figyelmeztetés
30 -

Vezérlő
Udc dinamikus üzem

31 - Vezérlő lezárás
32 - Vezérlő hálózati hiba

Az 576 Fázisfigyelés fázishibát jelez.
A motorvédő kapcsoló paraméterezett 571
Üzemmódja kapcsolt.
A 419 Maximális frekvencia túllépése. A
frekvenciahatárolás aktív.
A bemenőjel kisebb 1 V-nál/2 mA-nél a 453
Hiba/figyelmeztetés viselkedés üzemmód szerint.
A bemenőjel kisebb 1 V-nál/2 mA-nél a 453
Hiba/figyelmeztetés viselkedés üzemmód szerint.
A rendszerbuszon lévő szolga hibát jelez; a
figyelmeztetés csak EM-SYS opció esetén
érvényes.
Az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség elérte a
típusfüggő minimális értéket.
Az ékszíj figyelés 581 Üzemmód-ja az alkalmazás
terhelés nélküli üzemét jelzi.
A vezérlő a feszültségszabályzó 670 Üzemmód-ja
szerint aktív.
Hálózati hiba esetén a kimeneti frekvencia a 675
Lezárási küszöb alatt van.
Hálózati feszültség hibája és a
feszültségszabályozóra aktív
teljesítményszabályozás a 670 Üzemmód szerint.
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Üzemmód
33 - Vezérlő Udc korlátozás
Vezérlő feszültség
előszabályozás
35 - Vezérlő I absz.
Vezérlő
36 Nyomatékkorlátozás
Vezérlő
37 Nyomatékszabályozás
34 -

38 - Fokozatos leállás
Int. hosszú távú Ixt
39 - áramkorlátozás
szabályozás
Int. rövid távú Ixt
40 - áramkorlátozás
szabályozás
Int. Tc áramkorlátozás
41 szabályozás
Int. motorhőm.
42 - áramkorlátozás
szabályozás
Vezérlő
43 Nyomatékkorlátozás
101 ... 143

Funkció
Az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség
meghaladta a 680 Referencia egyenfeszültségű
kapcsolat korlátozás értéket.
A 605 Dinamikus vezérlő feszültség előszabályozás
felgyorsítja a szabályozási karakterisztikát.
A kimenő áram korlátozása.
A kimenő teljesítmény vagy a nyomaték korlátozása
a sebességszabályzónál.
A mezőorientált szabályozás átváltása sebességvagy nyomatékszabályzásra.
Az indítás viselkedésnél kiválasztott 620 Üzemmód
korlátozza a kimenő áramot.
A hosszú távú Ixt túlterhelés korlátozás (60 s)
elérése, aktív intelligens áramkorlátozás.
A rövid távú Ixt túlterhelés korlátozás (1 s) elérése,
aktív intelligens áramkorlátozás.
A TK maximális hűtőborda hőmérséklet elérése, az
573 Üzemmód intelligens áramkorlátja aktív.
A TPTC maximális hűtőborda hőmérséklet elérése,
az 573 Üzemmód intelligens áramkorlátja aktív.
A referenciafrekvencia elérte a 419 Maximális
frekvencia értéket. A frekvenciakorlátozás aktív.
Az üzemmód törlése vagy kikapcsolása a
figyelmeztetés maszkon belül.

A kiválasztott figyelmeztetés maszk kiolvasható az 573 Aktuális figyelmeztetés maszk
paraméteren keresztül. Az 536 Aktuális figyelmeztetés maszk-nál dekódolhatók a fenti
üzemmódok, amelyek a konfigurálható 537 Figyelmeztetés maszk létrehozása
funkciónál állíthatók be. A kódot az egyedi üzemmód hexadecimális kiegészítéséből
és a hozzá tartozó rövidítésből kapjuk.

A

Figyelmeztető kód
FFFF FFFF
-

536 Üzemmód
1 - Minden aktiválása

A
A

0000
FFFF

FFFF
0000

-

2 - Összes figyelmeztetés aktiválása
3 - Összes vezérlő státusz aktiválása

A

0000

0001

Ixt

A
A

0000
0000

0002
0004

IxtSt
IxtLt

A
A

0000
0000

0008
0010

Tc
Ti

13 - Figyelmeztetés, hűtőborda hőmérséklet
14 - Figyelmeztetés, belső hőmérséklet

A

0000

0020

Lim

15 - Figyelmeztetés küszöb

A
A

0000
0000

0040
0080

INIT
MTemp

A
A

0000
0000

0100
0200

Mains
PMS

A
A

0000
0000

0400
0800

Flim
A1

20 - Fmax figyelmeztetés
21 - Figyelmeztetés, MFI1A analóg bemenet

A

0000

1000

A2

22 - Figyelmeztetés, MFI2A analóg bemenet

A
A

0000
0000

2000
4000

Sysbus
UDC

A

0000

8000

BELT

10 - Figyelmeztető Ixt
11 - Rövid távú Ixt figyelmeztetés
12 - Hosszú távú Ixt figyelmeztetés

16 - Figyelmeztetés inicializálás
17 - Figyelmeztetés, motorhőmérséklet
18 - Figyelmeztetés, fázishiba
19 - Figyelmeztetés, motorvédő kapcsoló

23 - Figyelmeztetés, rendszerbusz
24 - Udc figyelmeztetés
25 - Ékszíj figyelmeztetés

A "Figyelmeztetés maszk üzemmódjai" táblázat a következő oldalon folytatódik.
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A
A

Figyelmeztető kód
0001 0000
UDdyn
0002 0000
UDstop

536 Üzemmód
30 - Vezérlő Udc dinamikus üzem
31 - Vezérlő lezárás

A
A

0004
0008

0000
0000

UDctr
UDlim

32 - Vezérlő hálózati hiba
33 - Vezérlő Udc korlátozás

A

0010

0000

Boost

34 - Vezérlő feszültség előszabályozás

A
A

0020
0040

0000
0000

Ilim
Tlim

35 - Vezérlő I absz.
36 - Vezérlő nyomatékkorlátozás

A
A

0080
0100

0000
0000

Tctr
Rstp

A

0200

0000

IxtLtlim

A

0400

0000

IxtStlim

A

0800

0000

Tclim

A

1000

0000

MtempLim

A

2000

0000

Flim

37 - Vezérlő nyomatékszabályozás
38 - Fokozatos leállás
* Intelligens hosszú távú Ixt áramkorlátozás
39 szabályozás
Intelligens rövid távú Ixt áramkorlátozás
40 szabályozás
* Intelligens hosszú távú Ixt áramkorlátozás
41 szabályozás
Intelligens motorhőmérséklet áramkorlátozás
42 szabályozás
43 - Vezérlő frekvenciakorlátozás

14.4 Digitális bemenetek
A szoftver funkcióhoz rendelkezésre álló vezérlőjelek kijelölése adaptálható a
kérdéses alkalmazáshoz. A kiválasztott 30 Konfiguráció-tól függően eltérő lesz az
üzemmód alapbeállítás szerinti kijelölése illetve kiválasztása. A rendelkezésre álló
digitális vezérlő bemeneteken túl további belső logikai jelek is rendelkezésre állnak
forrásként.
Az egyedi szoftver funkciók a paraméterezhető bemeneteken keresztül jelölhetők ki a
különböző jelforrásokhoz. Ez biztosítja a digitális vezérlőjelek rugalmas
felhasználását.
Digitális bemenetek
6 - Be

Funkció
Jelbemenet bekapcsolása.

7 - Ki

Jelbemenet kikapcsolása.
Technológia vezérlő start parancsa (111-es vagy
411-es konfiguráció).
A figyelő funkció működési hibát jelez.
Jel az S1IND digitális bemeneten (X210A.3)
(a vezérlő megszakítja véglegesen a kapcsolatot)
Jel az S2IND digitális bemeneten (X210A.4),
vagy távvezérlés a kommunikációs interfészen át.
Jel az S3IND digitális bemeneten (X210A.5),
vagy távvezérlés a kommunikációs interfészen át.
Jel az S4IND digitális bemeneten (X210A.6),
vagy távvezérlés a kommunikációs interfészen át.
Jel az S5IND digitális bemeneten (X210A.7),
vagy távvezérlés a kommunikációs interfészen át.
Jel az S6IND digitális bemeneten (X210B.1),
vagy távvezérlés a kommunikációs interfészen át.
Jel az MFI1 többfunkciós bemeneten (X210B.6) a
452 Üzemmód-ban = 3 - digitális bemenet vagy
távvezérlés a kommunikációs interfészen át.
Az 536 Figyelmeztetés maszk létrehozása
paraméter meghatározott figyelmeztetés maszkja
kritikus üzemi pontot jelez.

13 - Technológia vezérlő start
61 - Hibajel kimenet
70 - S1IND
71 - S2IND
72 - S3IND
73 - S4IND
74 - S5IND
75 - S6IND
76 - MFI1D
157 - Figyelmeztetés maszk

A "Digitális vezérlőjelek üzemmódjai" táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Digitális bemenetek
158 - 1. időzítő
159 - 2. időzítő
163 - Elért referenciafrekvencia
164 - Beállítási frekvencia
165 - Figyelmeztető Ixt
166 -

Figyelmeztetés
Hűtőborda hőmérséklet

167 -

Figyelmeztetés
Belső hőmérséklet

168 -

Figyelmeztetés
Motorhőmérséklet

169 - Általános figyelmeztetés

170 -

Túl magas hőmérséklet
figyelmeztetés

171 - 1. kimeneti komparátor
172 -

Invertált 1. kimeneti
komparátor

173 - 2. kimeneti komparátor
174 -

Invertált 2. kimeneti
komparátor

175 - 1. digitális jel
176 - 2. digitális jel
177 - 3. digitális jel
178 - Elért referencia százalék
179 - Hálózat kimaradás
180 -

Figyelmeztetés Motorvédő
kapcsoló

220 - 1. logikai modul
221 - Invertált 1. logikai modul
222 - 2. logikai modul
223 - Invertált 2. logikai modul

Funkció
Az idő funkció kimenőjele a 83 1. időzítő bemenet
csatlakozás szerint.
Az idő funkció kimenőjele a 84 2. időzítő bemenet
csatlakozás szerint.
Jelez, ha a 241 Tényleges frekvencia elérte a
referenciafrekvenciát.
Jelez, ha az 510 Beállítási frekvencia értéke
kisebb a 241 Tényleges frekvencia értékénél
vagy egyenlő azzal.
A figyelő funkció a frekvenciaváltó túlterhelését
jelenti.
TK 80 °C max. hűtőborda hőmérséklet mínusz a
407 Hűtőborda hőmérséklet figyelmeztetés
küszöb elérése.
A Ti 65 °C maximális belső hőmérséklet mínusz a
408 Belső hőmérséklet figyelmeztetés küszöb
elérése.
Figyelmeztetés viselkedés a paraméterezett 570
Motor hőmérséklet üzemmód szerint TPTC
maximális motorhőmérsékletnél.
Jelez a 269 Figyelmeztetés kijelzésekor egy
kritikus üzemi pontnál.
A kiválasztott 407 Hűtőborda hőmérséklet
figyelmeztetési küszöb, a 408 Belső hőmérséklet
figyelmeztetési küszöb hőmérséklet határértékek
vagy a maximális motorhőmérséklet túllépése.
A kiválasztott 540 1. komparátor üzemmód
szerinti összehasonlítás eredménye igaz.
171-es üzemmód invertált logikával (aktív
ALACSONY).
A kiválasztott 540 2. komparátor üzemmód
szerinti összehasonlítás eredménye igaz.
173-es üzemmód invertált logikával (aktív
ALACSONY).
Jel a paraméterezett 530 1. digitális kimenet
szerint.
Jel a paraméterezett 554 Digitális működés
szerint az MFO1 többfunkciós kimeneten.
Jel a paraméterezett 532 3. digitális kimenet
üzemmód szerint.
Magas, ha a 230 Aktuális százalékos érték elérte
a 229 Referencia százalékos érték-et.
Hálózati feszültség hibája és a
feszültségszabályozóra aktív
teljesítményszabályozás a 670 Üzemmód szerint.
A motorvédő kapcsoló paraméterezett 571
Üzemmódja bekapcsolt.
Jel az 1. logikai modul kimenetéről a
paraméterezett 198 1. logika üzemmód szerint.
Az 1. logikai modul kimenetének invertált jele.
Jel az 2. logikai modul kimenetéről a
paraméterezett 201 2. logika üzemmód szerint.
Az 2. logikai modul kimenetének invertált jele.

A "Digitális vezérlőjelek üzemmódjai" táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Digitális bemenetek

520 - Invertált EM-S1IND
521 - Invertált EM-S2IND

Funkció
Jel az 3. logikai modul kimenetéről a
paraméterezett 205 3. logika üzemmód szerint.
Az 3. logikai modul kimenetének invertált jele.
Jel az 4. logikai modul kimenetéről a
paraméterezett 503 4. logika üzemmód szerint.
Az 4. logikai modul kimenetének invertált jele.
A digitális bemenetek 70 - 76-os üzemmódjai
invertálva (aktív ALACSONY).
A 469 Referencia orientáció tengelypozíció
elérése.
Jel egy EM bővítő modul 1. digitális bemenetén
vagy távvezérlés kommunikációs interfészen
keresztül.
Jel egy EM bővítő modul 2. digitális bemenetén
vagy távvezérlés kommunikációs interfészen
keresztül.
Jel egy EM bővítő modul 3. digitális bemenetén
vagy távvezérlés kommunikációs interfészen
keresztül.
Invertált 320-as üzemmód.
Invertált 321-as üzemmód.

522 - Invertált EM-S3IND
1)
525 - S1IND (hardver)

Invertált 322-as üzemmód.
S1IND digitális bemenet (X210A.3).

224 - 3. logikai modul
225 - Invertált 3. logikai modul
226 - 4. logikai modul
227 - Invertált 4. logikai modul
270 ... 276
282 - Kívánt pozícióba érkezés
320 - EM-S1IND

2)

321 - EM-S2IND

2)

322 - EM-S3IND

2)

526 - S2IND (hardver)

1)

S2IND digitális bemenet (X210A.4).

1)

S3IND digitális bemenet (X210A.5).
S4IND digitális bemenet (X210A.6).

1)

S5IND digitális bemenet (X210A.7).
S6IND digitális bemenet (X210B.1).
MFI1 többfunkciós bemenet (X210B.6)
452 Üzemmód-ban = 3 - digitális bemenet.
Egy EM bővítő modul 1. digitális bemenete.
Egy EM bővítő modul 2. digitális bemenete.

527 - S3IND (hardver)
1)
528 - S4IND (hardver)
529 - S5IND (hardver)
1)
530 - S6IND (hardver)
531 - MF1D (hardver)

1)
1)

532 - EM-S1IND (hardver)
1)
533 - EM-S2IND (hardver)
534 - EM-S3IND (hardver)

1)

537 ... 545
700 - RxPDO1 Boolean1

3)

701 - RxPDO1 Boolean2

3)

702 - RxPDO1 Boolean3

3)

703 - RxPDO1 Boolean4

3)

710 ... 713

3)

720 ... 723

3)

730 - Sysbus Emergency
1)
2)
3)

3)

Egy EM bővítő modul 3. digitális bemenete.
A digitális bemenetek 525 - 533-os üzemmódjai
invertálva (aktív ALACSONY).
Jelez, ha használják az opcionális EM
bővítőmodult a rendszerbusszal.
Jelez, ha használják az opcionális EM
bővítőmodult a rendszerbusszal.
Jelez, ha használják az opcionális EM
bővítőmodult a rendszerbusszal.
Jelez, ha használják az opcionális EM
bővítőmodult a rendszerbusszal.
700 ... 703-as üzemmódok RxPDO2 számára EM
bővítőmodullal.
700 ... 703-as üzemmódok RxPDO3 számára EM
bővítőmodullal.
Jelez, ha használják az opcionális EM
bővítőmodult a rendszerbusszal.

A digitális jel független a 412 Helyi/Távoli paraméter beállításától.
Lásd az EM-IO bővítőmodul kezelési utasítását.
Lásd a "Rendszerbusz EM-SYS bővítőmodul" kezelési utasítását.
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14.4.1 Start parancs
A 68 Start óramutató járásával egyező irányban és a 69 Start az óramutató járásával
ellentétes irányban paraméterek összekapcsolhatók a rendelkezésre álló digitális
vezérlőbemenetekkel vagy a belső logikai jelekkel. A meghajtás a start parancs után
csak a szabályozási módszer szerint gyorsul fel.
A logikai funkciók a forgásirány meghatározására szolgálnak, de felhasználhatók a
paraméterezett 620 Üzemmód-hoz az indítási viselkedéshez, illetve a 630 Üzemmódhoz a leállási viselkedéshez is.

14.4.2 3-vezetékes-vezérlés
3-vezetékes vezérlés esetén a meghajtó vezérlése digitális impulzusok segítségével
történik. A meghajtást a 87 3-vezetékes start jel logikai állapota készíti elő az
indításra, és a Start óramutató járásával egyező irányban (68 Start óramutató
járásával egyező irányban paraméter) vagy Start óramutató járásával ellentétes
irányban (69 Start óramutató járásával ellentétes irányban paraméter) impulzus indítja
el. A meghajtót a 87 Start 3-vezetékes vezérlés jel kikapcsolása állítja le.
A Start óramutató járásával egyező irányban és a Start óramutató járásával ellentétes
irányban vezérlőjelek impulzusok. A Start óramutató járásával egyező irányban és a
Start óramutató járásával ellentétes irányban funkciók reteszelődő jelek, ha a 87 Start
3-vezetékes vezérlés be van kapcsolva. A reteszelődés megszűnik, ha a stop jel
kikapcsol.

Gép
Machine

R

R
L

Start óramutató
járásával egyező
Start clockwise
irányban

2

1

Start óramutató

Start anticlockwise

járásával

Start

ellentétes

t

irányban
(R)
(L)

Óramutató járásával egyező irányban
Óramutató járásával ellentétes irányban

(1)
(2)

Jelek figyelmen kívül hagyása
Idő t < 32 ms

A meghajtás a konfigurált indítási viselkedés szerint indul, ha a 87 Start 3-vezetékes
vezérlés bekapcsol és a vezérlés a Start óramutató járásával egyező irányban vagy a
Start az óramutató járásával ellentétes irányban jel felfutó élet észlel.
A meghajtás elindulása után a vezérlés figyelmen kívül hagyja a start jelek újabb éleit
(1).
Ha a start jel 32 ms-nál rövidebb (2), vagy ha mindkét vezérlőjel bekapcsol 32 ms-on
belül (2), a meghajtó leáll a konfigurált leállási viselkedés szerint.
3-vezetékes vezérlés aktiválása a 412 Helyi/Távoli paraméter segítségével:
Helyi/Távoli 412
Vez. 3-vezetékes,
5irány vez.
46 -

Vez. 3-vezetékes +
KP, Irányvez. + KP

Funkció
3-vezetékes; forgásirány vezérlés és 87 3-vezetékes
vezérlés jel érintkezőkön át.
3-vezetékes és vezérlő egység; forgásirány vezérlés és
87 3-vezetékes vezérlés jel érintkezőkön vagy vezérlő
egységen át.

A 412 Helyi/Távoli paraméter további üzemmódjairól a "Busz vezérlő" fejezetben
található részletes leírás.
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14.4.3 Hibanyugtázás
A frekvenciaváltó különböző figyelő funkciókkal rendelkezik, amelyek a hiba és
figyelmeztetés viselkedés segítségével adaptálhatók. A frekvenciaváltó különböző
üzemi pontoknál történő kikapcsolását alkalmazásfüggő paraméterezéssel el kell
kerülni. Ha van hiba kikapcsolás, ez az üzenet nyugtázható a 34 Program(ozás)
paraméter segítségével vagy a 103 Hibanyugtázás paraméterhez kapcsolódó logikai
jellel.

14.4.4 Időzítő
Az idő funkciók a 790 1. időzítő üzemmód és a 793 2. időzítő üzemmód paraméterek
segítségével választhatók ki. A logikai jelek forrását a 83 1. időzítő és a 84 2. időzítő
paraméterek választják ki, és a jelek feldolgozása a konfigurált időzítő funkciók szerint
történik.

14.4.5 Hő-érintkező
A motorhőmérséklet figyelése része a szükség szerint konfigurálható hiba és
figyelmeztetés viselkedésnek. A 204 Hő-érintkező paraméter összekapcsolja a
digitális bemeneti jelet a meghatározott 570 Motorhőmérséklet üzemmód
paraméterrel, amelyet a "Motorhőmérséklet" fejezet ismertet részletesen. A digitális
bemeneten keresztüli hőmérséklet figyelés ellenőrzi a bemenőjelet a küszöbértékre.
Ennek megfelelően egy hő-érintkezőt vagy kiegészítő áramkört kell használni
hőmérsékletfüggő ellenállás használatakor.

14.4.6 n-/M-vezérlés átkapcsolás
A 230-as és 430-as konfigurációknál a mező-orientált vezérlési eljárások tartalmazzák
a meghajtó sebesség- vagy nyomatékfüggő szabályozási funkciókat. Az átkapcsolás a
meghajtó futása közben végezhető el, egy további funkció figyeli az átmenetet a két
szabályozási eljárás között. A sebességszabályozás vagy a nyomatékszabályozás a
164 n-/M vezérlés átkapcsolás-tól függően aktív.
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14.4.7 Adatkészlet váltás
A paraméterértékek négy különböző adatkészletben tárolhatók. Ez lehetővé teszi a
frekvenciaváltó aktuális üzemi pontjától függő különböző paraméterértékek
használatát.
A négy adatkészlet közötti váltás a 70 1. adatkészlet váltás és a 71 2. adatkészlet
váltás paraméterekhez kijelölt logikai jelek segítségével történik.
A kiválasztott adatkészletet a 249 Aktív adatkészlet paraméter aktuális értéke mutatja.
70 1. adatkészlet
váltás
0

Aktiválás
71 2. adatkészlet
Funkció/aktív adatkészlet
váltás
0
1. adatkészlet (DS1)

1
1

0
1

2. adatkészlet (DS2)
3. adatkészlet (DS3)

0

1

4. adatkészlet (DS4)

0 = érintkező nyitva

1 = érintkező zárva

Ha a 30 Konfiguráció = 110, 111, 410, 411 vagy 430, akkor a gyári alapbeállítás
szerint az időzítő funkció összekapcsolódik az S4IND digitális bemenettel és az 1.
adatkészlet váltással.

73 - S4IND

Timer 1 83
P. 83

158 - Timer 1

Data set change-over 1 70

Az 1. adatkészlet váltás az 1. időzítőhöz kapcsolódik.
70 1. adatkészlet váltás = 158 - 1. időzítő
Az 1. időzítő össze van kapcsolva az S4IND digitális bemenettel (X210A.6
csatlakozó)
1. időzítő = 73 - S4IND
A gyári beállításnál az 1. időzítő nem befolyásolja az 1. adatkészlet váltást:
Jelkésleltetés 1. idő 1. időzítő 791 = 0,00 s/m/h
Jelkésleltetés 2. idő 1. időzítő 791 = 0,00 s/m/h
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14.4.8 Rögzített érték váltás
A választott konfigurációtól függően a referenciaértékek meghatározása a 475
Referencia frekvenciaforrás vagy a 476 Referencia százalékforrás kijelölésével
történik. Ennek megfelelően váltani lehet a rögzített értékek között a 66 1. rögzített
frekvencia váltás, 67 2. rögzített frekvencia váltás, vagy a 75 1. rögzített százalék
váltás, 76 2. rögzített százalék váltás paraméterek logikai jelekkel való
összekapcsolásával.
A rögzített frekvencia váltás 1. és 2. mód logikai állapotainak kombinálásával
kiválaszthatók az 1-4. rögzített frekvenciák:
Rögzített frekvencia vezérlés
66 1. rögzített frekvencia 67 2. rögzített frekvencia Funkció / aktív rögzített érték
váltás
váltás
480 1. rögzített frekvencia
0
0
481 2. rögzített frekvencia
1
0
4820 3. rögzített frekvencia
1
1
483 4. rögzített frekvencia
0
1
0 = érintkező nyitva

1 = érintkező zárva

A rögzített százalék váltás 1. és 2. mód logikai állapotainak kombinálásával
kiválaszthatók az 1-4. rögzített frekvenciák:
75 1. rögzített százalék
váltás
0
1
1
0
0 = érintkező nyitva

Rögzített százalék vezérlés
76 2. rögzített százalék
Funkció / aktív rögzített érték
váltás
520 1. rögzített százalék
0
521 2. rögzített százalék
0
522 3. rögzített százalék
1
523 4. rögzített százalék
1
1 = érintkező zárva
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14.4.9 Motor potenciométer
A 475 Referencia frekvencia forrás és a 476 Referencia százalék forrás paraméterek
tartalmaznak motor potenciométeres üzemmódokat. A 474 Üzemmód meghatározza a
motor potenciométeres funkció viselkedését, és a 62 Frekvencia motorpot. fel, 63
Frekvencia motoropot. le, 72 Százalék motorpot. fel, 73 Százalék motorpot le
paraméterek jelentik a kapcsolatot a rendelkezésre álló logikai jelekkel.

Motorpot. fel

Motor potenciométer vezérlés
Funkció
Motorpot. le

0
1

0
0

0

1

1

1

0 = érintkező nyitva

A kimenőjel nem változik.
A kimenőérték a beállított meredekséggel nő.
A kimenőérték a beállított meredekséggel
csökken.
A kimenőjel kezdeti értékre áll vissza.

1 = érintkező zárva

14.5 Funkció modulok
14.5.1 Időzítő
Az időzítő funkció különböző funkciókhoz kapcsolható a digitális jelek időfüggő
vezérlése érdekében.
A 790 1. időzítő üzemmód és a 793 2. időzítő üzemmód paraméterek határozzák meg
a digitális bemenőjelek értékelését és az időfunkció időegységét.
790, 793 Üzemmód
0 - Ki
1-

Normál, felfutó él,
másodperc

2-

Újraindítás, felfutó él,
másodperc

3-

ÉS-kapcsolat, felfutó él,
másodperc

Funkció
Jelkimenet kikapcsolása.
Felfutó jel éle indítja az időzítőt (trigger), az 1. idő
késlelteti a kimenőjelet, a 2. idő határozza meg a
jel időtartamot.
A jel felfutó éle indítja az időzítőt (trigger),
következő felfutó él 1. időn belül ismét indítja az
időkésleltetést (újraindítás), a 2. idő határozza
meg a jel időtartamot.
A jel felfutó éle indítja az időzítőt (trigger),
ha nincs bemenőjel 1. időn belül, a késleltetés
újra indul (újraindítás),
ha nincs bemenőjel a 2. időn belül, a jel
megszakad.
1...3. üzemmódok, a jel lefutó éle indítja az
időzítőt.
1...3. üzemmódok, [percben].
1...3. üzemmódok, [órában].

11 ... 13
101 ... 113
201 ... 213

Alapbeállítás szerint a funkciók az alábbi ábra szerint kapcsolódnak össze:
Timer 1 83
73 - S4IND
idő 1
158 - 1.
Timer
1.
adatkészlet
váltás 70 1 70
P. 83
Data
Set Change-Over

digitális
jel
175 - 1.Digital
signal
1

Timer 2 84
P. 84

idő 2
159 - 2.
Timer
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A digitális jelek kiválasztása (pl. 73-S4IND, 175 - 1. digitális jel) a 83 1. időzítő és 84 2.
időzítő paraméterek segítségével történik. Az 1. időzítő a 4. digitális bemenethez
kapcsolódik, és a 2. időzítő az 1. logikai digitális jelhez kapcsolódik.
Az időzítő kimenőjele egy digitális bemenet vagy kimenet üzemmódjának megfelelő
paramétereivel jelölhető ki. Alapbeállítás szerint az 1. adatkészlet váltás az 1.
időzítőhöz kapcsolódik, és az 530 1. digitális kimenet pedig a 2. időzítőhöz.

14.5.1.1

Időállandó

A bemenő és kimenő jelek logikai sorrendje külön állítható be mindkét időzítő
funkcióra az időállandókon keresztül. Az alapbeállítás szerinti értékek késleltetés
nélküli közvetlen kapcsolatot biztosítanak a bemenő és kimenőjelek között.
Megjegyz Az időzítő indítása előtt válassza ki az üzemmódot, és állítsa be az időket,
és:
hogy elkerülje a nem meghatározott állapotokat.

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

791 1. idő 1. időzítő, jelkésleltetés

0,00 s/m/h

650,00 s/m/h

0,00 s/m/h

792 2. idő 1. időzítő, jel időtartam
794 1. idő 2. időzítő, jelkésleltetés

0,00 s/m/h
0,00 s/m/h

650,00 s/m/h
650,00 s/m/h

0,00 s/m/h
0,00 s/m/h

795 2. idő 2. időzítő, jel időtartam

0,00 s/m/h

650,00 s/m/h

0,00 s/m/h

No.

Paraméter
Leírás

Példák az időzítő funkciókra kiválasztott üzemmód és bemenőjel esetén:
Normál felfutó él
Paraméter Időzítő üzemmód = 1

Input
Bemenet
1. idő

Time 1

2. idő

Time 2

Kimenet

Output

Amint a bemeneten megjelenik a jel felfutó éle, az 1. idő elindul. A késleltetés letelte
után a kimeneti jel bekapcsolódik a 2. idő időtartamra.
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Újraindítás, felfutó él
Paraméter Időzítő üzemmód = 2

Bemenet
Input
1.Time
idő

1

1.Time
idő

1

2. idő

Time 2

Kimenet
Output

Amint a bemeneten megjelenik a jel felfutó éle, az 1. idő elindul. Ha a késleltetési időn
belül újabb felfutó él érkezik, az 1. idő újraindul. A késleltetés letelte után a kimeneti jel
bekapcsolódik a 2. idő jel időtartamra.
: : Az idő nem telt le teljesen

: Az idő teljesen lejárt:

ÉS kapcsolat, felfutó él
Paraméter Időzítő üzemmód = 3

Bemenet
Input
1.Time
idő

1

1.
idő
Time

1

2.
idő
Time

2

Kimenet

Output

Amint a bemeneten megjelenik a jel felfutó éle, az 1. idő elindul. Ha a késleltetési időn
belül újabb felfutó él érkezik, az 1. idő újraindul. A késleltetés letelte után a kimeneti jel
bekapcsolódik a 2. idő időtartamra. A 2. jel időtartam alatt a bemenőjel lekapcsolja a
kimenetet. Ha a 2. idő teljes időtartamában van bemenőjel, a kimenő jel bekapcsolt
marad ebben az időben.
: : Az idő nem telt le teljesen

: Az idő teljesen lejárt:
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14.5.2 Komparátor
Az 1. és 2. komparátor szoftverfunkció segítségével a valós értékek a százalékosan
megadható rögzített értékekkel való különböző összehasonlítására van mód.
Az összehasonlítandó aktuális érték az alábbi táblázatból választható ki az 540 1.
komparátor üzemmód és az 543 2. komparátor üzemmód paraméterekkel.
Ha van bővítő modul, akkor további üzemmódok is rendelkezésre állnak.
012-

540, 543 Üzemmód
Ki
Abszolút áram
Absz. tényleges áram

3-

Absz. állórész frekvencia

4-

Absz. tényleges sebesség
1.

567-

Absz. tényleges ismétlési
frekv.
Tekercs hőmérséklet,
Hőmérséklet figyelés
Absz. tényleges frekvencia

10 11 -

Egyenfeszültségű
kapcsolati feszültség
Absz. Isq
Absz. szűrt tényleges áram

12 -

Absz. belső ref. frekvencia

13 -

Absz. ref. százalék érték

9-

Absz. tényleges százalék
érték
Analóg bemenet MFI1A
15 absz. mennyiség
100 ... 107
14 -

Funkció
Komparátor kikapcsolva.
Eff. áram 211 > Névleges áram 371.
Tényleges áram 214 > Névleges áram 371.
Állórész frekvencia 210 > Maximális frekvencia
419.
Kódoló 1. sebesség 218 > maximális sebesség
(a Maximális frekvencia 419 és a Póluspárok
száma 373 paraméterek segítségével
kiszámítva).
Ismétlési frekvencia bemenet 252 > Maximális
frekvencia 419.
Tekercs hőmérséklet 226 >
100 °C hőmérséklet.
Tényleges frekvencia 241 > Maximális
frekvencia 419.
Egyenfeszültségű kapcsolati feszültség 222 >
1000 V egyenfeszültség.
Isq 216 > Névleges áram 371.
Tényleges áram 214 > Névleges áram 371.
Belső referencia frekvencia 228 > Maximális
frekvencia 419.
Referencia százalék érték 229 > Maximális
referencia százalék 519.
Tényleges százalék érték 230 > Maximális
referencia százalék 519.
MFI1A analóg bemenet 251 > 100 %
bemenőjel.
Üzemmódok előjellel (+/-).

Az 1. és 2. komparátorok be- és kikapcsolási küszöbértékeit az 541, 544 Komparátor
be felette és az 542, 545 Komparátor ki alatta paraméterek állítják be.
A hozzá tartozó referencia értékek százalékos küszöb értékei láthatók.

Min.

Beállítás
Max.

Gyári beáll.

541 1. komparátor be felette
542 1. komparátor ki alatta

- 300,00 %
- 300,00 %

300,00 %
300,00 %

100,00 %
50,00 %

544 2. komparátor be felette
545 2. komparátor ki alatta

- 300,00 %
- 300,00 %

300,00 %
300,00 %

100,00 %
50,00 %

No.

Paraméter
Leírás
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A komparátorok százalékos küszöbértékeinek beállításával az alábbi logikai
kapcsolatok valósíthatók meg. Az előjeles komparálás a komparátorok megfelelő
üzemmódjainál lehetséges.

1

1

0

0
off
ki
alatta
below

on
be
felette
above

%

on
be
alatta
above

ki
off
felette
below

%

14.5.3 Logikai modulok
A logikai modulok funkcióval a külső digitális jelek összekapcsolhatók a
frekvenciaváltó belső logikai jeleivel. Négy azonos logikai modul áll rendelkezésre.
Ezek a modulok egymástól függetlenül paraméterezhetők. A logikai műveletek
eredményei további funkciókhoz használhatók fel a frekvenciaváltón belül és kívül. Az
ÉS, VAGY és KIZÁRÓ VAGY kombinatorikai logikai funkciókon túl rendelkezésre
állnak soros logikai funkciók: RS flip-flop, D flip-flop és Toggle flip-flop.
Mindegyik modul két logikai bemenettel és egy logikai kimenettel rendelkezik. A
bemenetek paraméterezhetők, és különböző jelforrásokhoz jelölhetők ki. A
jelforrásokat a "Digitális bemenetek" fejezet logikai táblázata sorolja fel. Ezen kívül a
logikai modulok megfelelő paraméterezéssel egymással is összekapcsolhatók. A
paraméterek funkciója azonos mind a négy logikai modulnál.
Megjegyzés:

A logikai modulok feldolgozása a frekvenciaváltón belül történik
egymás után a sorszámuk szerint. Például az 1. logikai modul
feldolgozása a 2. logikai modul előtt történik.
Az alkalmazás-specifikus logikai kapcsolatok tervezéskor pl. időkritikus alkalmazások esetén:
- Győződjön meg a logikai modulok helyes sorrendjéről.
- Vegye figyelembe a 16 ms-os feldolgozási időt.

Az alábbi táblázat a paraméterek egyedi logikai modulokhoz való kiosztását mutatja
be:
Modul
1. logikai
modul
2. logikai
modul
3. logikai
modul
4. logikai
modul

Üzemmód
198 1. logikai
üzemmód
201 2. logikai
üzemmód
205 3. logikai
üzemmód
503 4. logikai
üzemmód

1. bemenet
199 1. bemenet 1.
logika
202 1. bemenet 2.
logika
206 1. bemenet 3.
logika
504 1. bemenet 4.
logika

2. bemenet
200 2. bemenet 1.
logika
203 2. bemenet 2.
logika
207 2. bemenet 3.
logika
505 2. bemenet 4.
logika
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A 198 1. logikai üzemmód, 201 2. logikai üzemmód, 205 3. logikai üzemmód és az
503 4. logikai üzemmód az alábbi funkciókat tartalmazza:
Üzemmód
0 - Ki
1 - ÉS
2 - VAGY
3 - KIZÁRÓ VAGY

10 - RS Flip-Flop

20 - Toggle Flip-Flop
30 - D Flip-Flop

Funkció
Jelkimenet kikapcsolása.
1. bemenet és 2. bemenet összekapcsolása egymással ÉS
logikai művelettel.
1. bemenet és 2. bemenet összekapcsolása egymással
VAGY logikai művelettel.
1. bemenet és 2. bemenet összekapcsolása egymással
KIZÁRÓ VAGY logikai művelettel. A Q. kimenet csak akkor
logikai "1" értékű, ha az 1. és 2. bemeneteken különbözőek
a logikai szintek.
1. bemenet a beállító bemenet,
a 2. bemenet az RS flip-flop reset bemenete.
A beállító bemeneten az "1" logikai szint a Q kimenetet "1"re állítja. A reset bemeneten az "1" logikai szint a Q
kimenetet "0"-ra állítja.
Ha mindkét bemeneten logikai "0" van, akkor a kimenő jel az
utolsó állapotában marad.
A kimenőjel az 1. bemenet lévő órajel felfutó élére vált.
A 2. bemenet ebben a konfigurációban belül van bekötve.
Ha a 2. bemenetre az órajel felfutó éle érkezik (C órajel
bemenet), az 1. bemeneten lévő bemenőjel (D.
adatbemenet) jut el a Q. kimenetre.

Példák a logikai funkciókra a kiválasztott üzemmódtól függően:
ÉS művelet
Paraméter Logika üzemmód = 1

E1

&
E2

Q

E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

Q
0
0
0
1

E1
E2
Q

E1: 1. bemenet; E2: 2. bemenet; Q: kimenet

Ha logikai "1" van az 1. és 2. bemeneten, akkor a Q. kimeneten logikai "1" lesz. Ha
mindkét bemenet vagy egyik bemenet sem logikai "0", a Q. kimenet szintén logikai "0"
lesz.
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VAGY művelet
Paraméter Logika üzemmód = 2

E1
>1
=

Q

E2

E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

Q
0
1
1
1

E1
E2
Q

E1: 1. bemenet; E2: 2. bemenet; Q: kimenet

Ha logikai "1" van az 1. vagy 2. bemeneten, vagy mindkettőn, akkor a Q. kimeneten
logikai "1" lesz. Ha mindkét bemenet logikai "0", a Q. kimenet szintén logikai "0" lesz.
KIZÁRÓ VAGY művelet
Paraméter Logika üzemmód = 3

E1

=1
E2

Q

E1
0
0
1
1

E2
0
1
0
1

Q
0
1
1
0

E1
E2
Q

E1: 1. bemenet; E2: 2. bemenet; Q: kimenet

A Q. kimenet logikai "1", ha az 1. és 2. bemenet különböző logikai állapotban van. Ha
mindkét bemenet azonos logikai állapotú, akkor a Q. kimenet logikai "0" lesz.
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RS Flip-Flop
Paraméter Logika üzemmód = 10

E1
S
E1

S

E2

R

Q

0
0
1
1

0
1
0
1

Q

Státusz
Status

Qn-1
0
1
0

hold
tartás
reset
reset
set
beállítás
kioff

E1; S
E2; R
Q

E1: beállítás; E2:reset; Q: kimenet

Beállítás:
Tárolás:
Reset:
Ki:

A beállító bemeneten az "1" logikai szint a Q kimenetet "1"-re állítja.
Ha az S. bemeneten logikai "0" van, a Q. kimenet változatlan marad.
Ha az R bemenet logikai "1"-re vált, a Q. kimenet logikai "0"-ra vált.
Ha mindkét bemenet "1" logikai állapotú, akkor a Q. kimenet logikai "0"
lesz.
Toggle Flip-Flop

Paraméter Logika üzemmód = 20

E1
T
Q
E1

T

1
0–>1
1–>0
0

Q

Státusz
Status

Qn-1
Qn-1
Qn-1
Qn-1

tartás
hold
inverz
outputkimenet
invers

(toggle)

tartás
hold
tartás
hold

E1; T
Q
E1: órajel bemenet T; Q: kimenet

A T flip-flop váltja kimenetének állapotát az órajel minden egyes felfutó élére az 1.
bemeneten (órajel bemenet T). Az órajel bemenet minden egyéb jelállapotánál
(statikus logikai "0" vagy logikai "1" vagy órajel lefutó él), a kimenőjel változatlan
marad.
Megjegyzés:

A 2. bemenet ebben a konfigurációban nem aktív. A 2. bemenet
paraméterezésének ezért nincs hatása.
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D Flip-Flop
Paraméter Logika üzemmód = 30

E1; D
E2; C

Q

E1
D
0
1
0
1

0
0
0–>1
0–>1

Q

Státusz
Status

Qn-1
Qn-1
0
1

hold
tartás
hold
tartás
sample
minta
sample
minta

E2; C
E1; D
Q

E1: adatbemenet D; E2?: órajel bemenet C; Q: kimenet

Ha logikai "0" van jelen a 2. bemeneten (órajel bemenet C), az előző logikai állapot
marad fenn a kimeneten függetlenül az 1. bemenet állapotától (adatbemenet D).
Ha a C. órajel bemenetre az órajel felfutó éle érkezik, a D. adatbemeneten lévő
bemenőjel jut el a kimenetre. A kimenet megőrzi állapotát Qn-1 a következő órajel
felfutó él beérkezéséig.
Ha órajel lefutó él érkezik, a kimenőjel változatlan marad.
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15 V/f - karakterisztika
A 110 és 111 konfiguráció érzékelő nélküli szabályozása a kimenőfeszültséget a
kimenő frekvencia függvényében meghatározott karakterisztika szerint szabályozza.
A V/f karakterisztika beállításával a 3-fázisú motor feszültsége a frekvencia szerint
változik. Egy adott munkapontnál a motor által leadandó nyomaték biztosításához a
kimenő feszültség szabályozása arányos kell legyen a frekvenciával. A
frekvenciaváltó állandó kimenő feszültség/kimenő frekvencia hányadosánál a
gerjesztés állandó a 3-fázisú motor névleges üzemi tartományában. A 603 Levágási
feszültség és a 604 Levágási frekvencia paraméter állítja be az irányított üzembe
helyezésnél a motor névleges pontját illetve a V/f karakterisztika végpontját.
Kritikus az alsó frekvenciatartomány, ahol nagyobb feszültség szükséges a meghajtás
elindításához. A 600 Indítási feszültség paraméter állítja be nulla kimenő frekvenciánál
a feszültséget. A V/f karakterisztika lineáris menetétől eltérő feszültségnövekedés
adható meg a 601 Feszültségnövekedés és a 602 Frekvencianövekedés
paraméterekkel. A százalékos paraméterérték kiszámítása a lineáris V/f
karakterisztikából történik. A 418 Minimális frekvencia és 419 Maximális frekvencia
paraméterek segítségével meghatározható a gép üzemi tartománya illetve a V/f
karakterisztika.

U

418 (FMIN)

419 (FMAX)

Üzemi tartomány
Working
range

603 (UC)

601 (UK)
600 (US)
602 (FK)

604 (FC)

f

(FMIN): 418 Minimális frekvencia, (FMAX): 419 Maximális frekvencia,
(US): 600 Indítási feszültség,
(UK): 601 Feszültségnövekedés, (FK): 602 Frekvencianövekedés,
(UC): 603 Levágási feszültség, (FC): 604 Levágási frekvencia
Paraméter
Leírás

No.
600

Indítási feszültség

601
602

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,0 V

100,0 V

5,0 V

Feszültségnövekedés
Frekvencianövekedés

-100 %
0%

200 %
100 %

10 %
20 %

603

Levágási feszültség

60,0 V

560,0 V

400,0 V

604

Levágási frekvencia

0,00 Hz

999,99 Hz

50,00 Hz

Megjegyzés:

Az irányított üzembe helyezés figyelembe veszi a paraméterezett
névleges motorértékeket és a frekvenciaváltó referencia adatait
amikor a V/f karakterisztika elő-szabályozásához érkezik. Háromfázisú gépek esetén a sebesség megnövelhető állandó nyomaték
mellett, ha a motortekercs átkapcsolható csillag kapcsolásból
delta kapcsolásba. Ha a három-fázisú motor adattábláján a delta
kapcsolásra vonatkozó adatokat adja meg, a készülék a levágási
frekvenciát
automatikusan
megszorozza
(megnöveli)
négyzetgyök hárommal.
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Az alapértelmezés szerinti 603 Levágási feszültség (UC) és 604 Levágási frekvencia
(FC) értékét a 370 Névleges feszültség és 375 Névleges frekvencia motoradatokból
nyerjük. A paraméterezett 600 Indítási feszültség (US) segítségével a V/f
karakterisztika lineáris egyenletét kapjuk.

 400,0 V - 5,0 V 
 UC  US 
U
  f  5,0 V
  f  US  
 FC  0 
 50,00 Hz  0,00 Hz 
A 602 Frekvencianövekedés (FK) paramétert a 604 Levágási frekvencia (FC)
százalékos értékeként adjuk meg, az alapértelmezés szerinti beállítás f=10 Hz. Az
alapértelmezés szerinti 601 Feszültségnövekedés esetén a kiszámított kimenő
feszültség U=92,4V.

 UC  US 

 400 V - 5 V 

U  
  FK  FC  US  1  UK  
  0,2  50 Hz  5 V 1,1  92,4 V
 FC  0 

 50 Hz  0 Hz 


15.1 Dinamikus feszültség elő-szabályozás
A 605 Dinamikus feszültség elő-szabályozás felgyorsítja az áramkorlátozó (610
Üzemmód paraméter) és a feszültségszabályozó (670 Üzemmód paraméter)
szabályozási viselkedését. A V/f karakterisztika szerinti kimenőfeszültség érték a
számított elő-szabályozás szerint megváltozik.
Paraméter
Leírás

Min.

605 Dinamikus feszültség elő-szabályozás

0%

No.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
200 %

100 %
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16 Szabályozási funkciók
A frekvenciaváltók bevált szabályozási módszerek választékát nyújtják a 30
Konfiguráció paraméternél. A kiválasztott szabályozási struktúra igény szerint
paraméterezhető és optimalizálható további funkciókkal az alkalmazásnak
megfelelően.

16.1 Intelligens áramkorlátok
Az áramkorlátokat az alkalmazásnak megfelelően úgy kell beállítani, hogy azok
megakadályozzák a csatlakoztatott terhelés nem engedélyezett terhelését és a
frekvenciaváltó hiba miatti kikapcsolását. A funkció kibővíti a szabályozórendszer
áramszabályozójának működését. A frekvenciaváltó túlterhelés-tartaléka optimálisan
hasznosítható
az
intelligens
áramkorlátokkal
különösen
a
dinamikus
terhelésingadozásokkal járó alkalmazásoknál. Az 573 Üzemmód paraméter
segítségével kiválasztandó kritérium meghatározza az intelligens áramkorlátozás
bekapcsolási küszöbét. A paraméterezett névleges motoráramot illetve a
frekvenciaváltó referenciaáramát össze kell hangolni az intelligens áramkorlátok
határértékeivel.
Üzemmód
ki
Ixt

Funkció
A funkció ki van kapcsolva.
A frekvenciaváltó túlterhelésének korlátozása (Ixt).

10 -

Tc

A maximális hűtőborda hőmérséklet korlátozása (T C).

11 20 -

Ixt + Tc
Motorhőm.

1. és 10. üzemmód (Ixt + TC).
Motorhőmérséklet korlátozása (TMotor).

21 30 -

Motorhőm.+ Ixt
Tc + Motorhőm.
Tc + Motorhőm.
+ Ixt

1. és 20. üzemmód (TMotor + Ixt).
10. és 20. üzemmód (TC + TMotor).

01-

31 -

10., 20. üzemmód és (TC + TMotor+ Ixt).

Az intelligens áramkorlátok figyelik az 573 Üzemmód paraméter segítségével
kiválasztott küszöbértéket. A motor- és hűtőborda hőmérséklet figyelésére szolgáló
üzemmódokban az 574 Teljesítménykorlátozás határparaméterrel megadott
teljesítménycsökkentés lép életbe a küszöbérték elérése esetén. A funkció ezt a
kimenőáram és a sebesség csökkentésével éri el a motor működésénél. A
csatlakoztatott gép terhelésviselkedése a sebesség függvénye kell legyen ahhoz,
hogy az intelligens áramkorlátozás használható legyen. A megnövekedett motor- vagy
hűtőborda hőmérséklet eredményeként bekövetkező teljesítménycsökkentés teljes
ideje nem csak a lehűlési időt tartalmazza, de ezenfelül a megadható az 575
Korlátozási idő paraméter szerinti időt is.
A teljesítménykorlátozást a lehető legkisebbre kell választani, hogy a meghajtásnak
legyen elég ideje lehűlni. A frekvenciaváltó névleges teljesítménye vagy a motor
beállított névleges teljesítménye a referenciaérték.
No.

Paraméter
Leírás

574 Teljesítménykorlátozás
575 Korlátozási idő

Min.
40,00 %
5 perc

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
95,00 %
300 perc

80,00 %
15 perc

A túlterhelés tartalékkal rendelkező üzemmódokban (Ixt) a kimenőáram csökken a
küszöbérték túllépése után, különbséget téve a hosszú és rövid távú túlterhelés
között. A rövid távú túlterhelés (1 s) felhasználása után a kimenőáram az aktuális
kapcsolási frekvenciához illeszkedő hosszú távú áramértékre csökken le. A hosszú
távú túlterhelés (60 s) felhasználása után a kimenőáram a névleges áramértékre
csökken, amely szintén függ a kapcsolási frekvenciától. Ha a kimenőáram már
lecsökkent a hosszú távú túlterhelés felhasználása miatt, akkor a rövid távú túlterhelés
már nem áll rendelkezésre még akkor sem, ha az előzőleg nem lett felhasználva. A
frekvenciaváltó meghatározott túlterhelés tartaléka (Ixt) újra rendelkezésre áll 10
percig tartó teljesítménycsökkentés után.
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16.2 Feszültségszabályozó
A feszültségszabályozó tartalmazza az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség
figyeléséhez szükséges funkciókat.
 A feszültségszabályozó a beállított határértékre szabályozza le 3-fázisú gép
generátoros üzemében vagy a fékezéskor megemelkedő egyenfeszültségű
kapcsolati feszültségeket.
 A hálózati hiba szabályozás a meghajtás forgási energiáját használja fel a rövid
távú hálózat-kimaradások áthidalására.
A feszültségszabályozó a 670 Üzemmód paraméter segítségével állítható be az
alkalmazásnak megfelelően.
Üzemmód
0 - Ki
1 - Udc-korlátozás aktív
Hálózati támogatás
aktív
Udc-korl. és hálózati
3támogatás aktív
Hálózati támogatás
12 - aktív, szaggatás nem
aktív
Udc-korl. és hálózati
13 - támogatás aktív,
szaggatás nélkül
2-

Funkció
A funkció kikapcsolva.
Túlfeszültség szabályozó bekapcsolva, motor
szaggatóval.
Hálózati hiba szabályozás bekapcsolva, motor
szaggatóval, gyors lekapcsolásra.
Túlfeszültség szabályozó és hálózati hiba szabályozás
bekapcsolva, motor szaggatóval.
Hálózati hiba szabályozás bekapcsolva, motor
szaggató nélkül.
Túlfeszültség szabályozó és hálózati hiba szabályozás
bekapcsolva, motor szaggató nélkül.

A motor szaggató funkció a mező-orientált szabályozási módszereknél használható
(210, 230, 410, 411 és 430 konfigurációknál).
Ha motorszaggatóval rendelkező üzemmódot választ, állítsa be az 507 Indítás küszöb
paramétert a 680 Referencia egyenfeszültségű kapcsolat korlátozás paraméterhez.
Túlfeszültség szabályozás üzemmód,
Feszültségszabályzó: 670 Üzemmód paraméter = 1

Ud, f
Túlfeszültség
aktív
Overvoltageszabályozó
controller active

680
Ud

f
vagy
421 or
423423

681

t
A túlfeszültség szabályozó megakadályozza a frekvenciaváltó kikapcsolását
generátoros üzemben. A meghajtó sebesség csökkentésének 421 Lassítás jobbra
vagy a 423 Lassítás balra paraméterekkel beállított meredeksége túlfeszültséghez
vezethet az egyenfeszültségű kapcsolatnál.
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Ha a feszültség meghaladja a 680 Referencia egyenfeszültségű kapcsolat korlátozás
paraméter által beállított értéket, a lassítás oly módon csökken, hogy az
egyenfeszültségű kapcsolati feszültség a beállított értékre álljon be. Ha az
egyenfeszültségű kapcsolati feszültség a lassítás csökkentésével nem szabályozható
le a beállított referenciaértékre, a lassítás megszűnik és a kimenő-frekvencia megnő.
A kimenő-frekvencia kiszámítása úgy történik, hogy a szabályozó beavatkozási
munkapontjánál meglévő frekvenciához hozzáadódik a 681
Max. frekvencia
növekedés paraméterértéket.
Paraméter
No.
Leírás
Referencia egyenfeszültségű
680
kapcsolat korlátozás
681 Max. frekvencianövekedés

ACT
201
401

Beállítások
Min.
Max.
225
387,5
425
775
0,00 Hz 999,99 Hz

Gyári beáll.
380
760
10,00 Hz

Hálózati hiba szabályozás üzemmód.
Feszültségszabályozó: 670 Üzemmód paraméter = 2

Ud, f

Ud
672
671

f

Gradiens
673limited
vagy
Gradient
683 by
által
korlátozva
673 or 683
Hálózati
feszültség
Mains
voltage

Áramkimaradás
Power failure

Standard ramp
Standard
or 674
meredekség
vagy
674

Áram
helyreállás
Resumption
of power

t

Hálózati hiba szabályozással áthidalhatók a rövid hálózat-kimaradások. Hálózati hibát
érzékel a szabályozó, ha az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség a 671 Hálózati
hiba küszöb paraméter beállított értéke alá csökken. Hálózati hiba észleléskor a
szabályozó megpróbálja leszabályozni az egyenfeszültségű kapcsolat feszültséget a
672 Referencia hálózati támogatás érték paraméterrel beállított értékre. Ehhez
folyamatosan csökkenti a kimenő-frekvenciát és a motor a forgó tömegével
generátoros üzembe kerül. A kimenő-frekvencia csökkentése a 683 Gen. ref.
áramkorlát paraméterrel beállított árammaximummal rendelkező konfiguráció szerint
vagy a 673 Hálózati támogatás lassítás meredekséggel történik.
A feszültségszabályozó küszöbértékeit a 671 Hálózati hiba küszöb és 672 Referencia
hálózati támogatás érték paraméterekből kapott aktuális egyenfeszültségű kapcsolat
feszültségből kiindulva számítjuk ki.
Ha a hálózat túl alacsony feszültségét figyelő rendszer általi kikapcsolás előtt helyreáll
a hálózati feszültség, a meghajtó felgyorsul a referenciafrekvenciára a beállított
gyorsulással vagy a 674 Gyorsulás hálózat helyreállás után paraméter szerint. Ha a
674 Gyorsulás hálózat helyreállás után paramétert 0,00 Hz/s alapértelmezés szerinti
értékre állítja be, a meghajtás a 420 Gyorsítás (jobbra) vagy 422 Gyorsítás balra
meredekség paraméterekre beállított érték szerinti gyorsul.
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No.

Paraméter
Leírás

Min.

671 Hálózati hiba küszöb
672 Referencia hálózati támogatás érték
Megjegyzés:

-200,0 V
-200,0 V

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
-50,0 V
-10,0 V

-100,0 V
-40,0 V

A frekvenciaváltó reagál mindkét vezérlőbement jelére, ha a
hálózati hiba szabályozás be van kapcsolva és normál
üzemmódban van. A külső vezérlőjelekkel való szabályozás csak
folyamatos táplálás estén lehetséges. Alternatív megoldásként a
frekvenciaváltón keresztüli táplálást kell használni.

Hálózati hiba szabályozás üzemmód (folytatás)
Ud, f
676

Ud
672
671
f

673orvagy
673
683 683

675

Hálózati
feszültség
Mains
voltage

Áramkimaradás
Power failure

Ki
Off

t

A hálózat-kimaradáskor a motor adja az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség
táplálását. A kimenő-frekvencia folyamatosan csökken, és a motor a forgó tömegével
átkapcsol generátoros üzembe. A kimenő-frekvencia a 675 Leállás küszöb eléréséig a
683 Gen. ref. áramkorlát által beállított árammal vagy a 673 Hálózati támogatás
lassítás meredekséggel csökken. Ha az áramkimaradás áthidalásra a rendszer
energiája nem elegendő, a késleltetés a 675 Leállás küszöb értéktől maximális
meredekség gradienssel következik be.
A motor leállásáig szükséges idő a rendszer regeneratív energiájától függ, ami
megnöveli az egyenfeszültségű kapcsolati feszültséget. A feszültség szabályozó a
676 Referencia lezárási érték paraméter segítségével beállított egyenfeszültségű
kapcsolati feszültséget használja szabályozási értékként, és azt tartja állandó értéken.
A feszültségnövekedés segítségével optimalizálható a fékezési viselkedés és az az
idő, ami alatt a meghajtás leáll. A szabályozó viselkedése összevethető a 2. leállási
viselkedéssel (lezárás + stop), mivel a feszültségszabályozó a meghajtást maximális
meredekséggel állítja le, és a megmaradó egyenfeszültségű kapcsolati feszültséggel
táplálja a meghajtást.
Ha a meghajtás lezárása után, de a túl alacsony kikapcsolási feszültség elérése előtt
helyreáll a hálózati feszültség, a frekvenciaváltó hibajelzést ad. A vezérlőegység
„F0702” hibaüzenetet jelez ki.
Ha a hálózat-kimaradás lezárás nélkül (675 Leállás küszöb = 0 Hz) olyan sokáig tart,
hogy a frekvencia 0 Hz értékre csökkent, a hálózati táplálás helyreállásakor a
meghajtás a referenciafrekvenciára gyorsul fel.
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Ha a hálózati hiba leállással vagy anélkül olyan sokáig tart, hogy a frekvenciaváltó
teljesen kikapcsol (LED-ek = KI), a frekvenciaváltó készenlétben lesz a hálózati
táplálás helyreállásakor. Ha a frekvenciaváltót újra kioldja, a meghajtás elindul. Ha a
meghajtás a hálózati táplálás után újra kell induljon és ha a frekvenciaváltó kioldása
állandó, be kell kapcsolni a 651 Üzemmód Auto start funkcióját.

No.

Paraméter
Leírás

ACT

675 Lezárás küszöb
676 Referencia leállás érték

201
401

Beállítások
Min.
Max.
0,00 Hz
225
425

999,99 Hz
387,5
775

Gyári beáll.
0,00 Hz
365
730

A feszültségszabályozó az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség határértékeit
használja. Az ehhez szükséges frekvenciaváltozás paraméterezését a generátor
referencia áramértéke vagy inkább a meredeksége biztosítja. A 683 Gen. ref.
áramkorlát vagy a 673 Hálózati támogatás lassítás meredekség határozza meg a
meghajtás maximális lassítását, hogy elérje a 672 Referencia hálózat támogatás érték
szerinti feszültségértéket. A 674 Gyorsítás hálózat helyreálláskor paraméter a 420
Gyorsítás (jobbra) vagy 422 Gyorsítás balra paraméterek beállított meredekség
értékei helyébe lép, ha a gyárilag beállított értéket megváltoztatta. Hálózat
kimaradáskor a feszültségszabályozás a 675 Lezárás küszöb frekvenciakorlát-ról a
672 Referencia hálózat támogatás érték-ről a 676 Referencia lezárás érték-re vált.

No.

Paraméter
Leírás

683 Gen. ref. áramkorlát
673 Hálózat támogatás lassítás
674 Gyorsítás hálózat helyreálláskor

Min.
0,0 A
0,01 Hz/s
0,00 Hz/s

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
o  IFIN
9999,99 Hz/s
9999,99 Hz/s

IFIN
50,00 Hz/s
0,00 Hz/s

Az áramszabályozó arányos és integráló része a 677 Erősítés és 678 Integrálási idő
paraméterekkel állítható be. A szabályozási funkció kikapcsolható a paraméter 0
értékre állításával. A szabályozók P és I szabályozók a megfelelő beállításokban.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

677 Erősítés

0,00

30,00

-

1)

678 Integrálási idő

0 ms

10000 ms

-

1)

1)

A gyári beállítások függnek a kiválasztott szabályozási funkciótól.
A 30 Konfiguráció paraméter különböző beállításához tartozó értékek:
1xx konfigurációk: 677 Erősítés = 1,0 / 678 Integrálási idő = 8 ms
2xx; 4xx konfigurációk: 677 Erősítés = 2,0 / 678 Integrálási idő = 23 ms
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16.3 Technológia vezérlő
A 111, 211 és 411 konfigurációknál választható kiegészítő funkcióként a technológia
vezérlő, amelynek viselkedése a PI szabályzónak felel meg. Az alkalmazás referencia
és aktuális értékének kapcsolata a frekvenciaváltó funkciójával biztosíthatja a folyamat
szabályozását további komponensek felhasználása nélkül. Ilyen módon az
alkalmazások (például
nyomás, térfogatáramlás vagy sebesség szabályozás)
könnyedén valósítható meg.
Meg kell gondolni a referencia százalék forrás konfigurációját és az aktuális százalék
forrás kijelölését.
Strukturális kép: Technológia vezérlő
Technológia
vezérlő
Technology
controller

476 Referencia
Reference
százaléksource
forrás 476
percentage

-

Aktuális
értékek:
Actual values:
230
Aktuális
százalék
érték
Actual
percentage
value
230
229
Referencia
százalék
érték229
Reference percentage value

Actual
percentage
source
478
478 Aktuális
százalék
forrás

Referenciaértékként a technológia vezérlő igényli egy analóg alkalmazás érték
megadását is a 478 Aktuális százalék forrás paraméter segítségével. A referencia és
az aktuális érték közötti különbséget használja fel a technológia vezérlő a meghajtó
rendszer szabályozásához. A vezérlő referencia százalék forrás bemenő jelre képezi
le a mért aktuális értéket a jelkonverter segítségével.
478 Üzemmód
132 -

MFI1A analóg bemenet
Ism. frekvencia
bemenet (F3)

Vigyázat!

Funkció
Analóg jel az 1. többfunkciós bemeneten 452
Üzemmód-ban – analóg működés.
Frekvenciajel a digitális bemeneten a kiválasztott 496
Üzemmód szerint.

Figyelembe kell venni a 68 Start jobbra forgás paraméter alapbeállítás
szerinti kiosztását a technológia vezérlő logikai jeléhez:
68 Start jobbra forgás = 13 – Technológia vezérlő start.
Ez a kiosztás nem változtatható meg. A technológia vezérlő aktívvá válik
az S1IND digitális bemenet vezérlő kioldásakor.

Strukturális kép: Bemenetek az aktuális százalék forrás számára
Technológia
vezérlő
Technology
Controller

Repetition
Frequency
Ismétlési
frekvencia
Input
bemenet

S2IND
S3IND
S6IND

478
Aktuális
százalék
forrás 478
Actual
Percentage
Source

F3

0

f
%

0
1

496
Üzemmód
Operation
mode 496
497
Osztó
Devider
497

Multifunctional
Input
Többfunkciós
bemenet

MFI1A
0

analog
analóg
1
MFI1

+

Istwerte:
Ist
érték:
230
Aktuális
százalékValue
érték 230
Actual
Percentage

digitális
digital

Operation
mode 452
452
Üzemmód
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A 440 Üzemmód paraméter segítségével kiválasztott funkció meghatározza a
technológia vezérlő viselkedését:
440 Üzemmód
0-

Ki

1-

Standard

2-

1. folyadékszint

3-

2. folyadékszint

4-

Sebesség szabályozó

5-

Közvetett
térfogatáramlás
szabályozás

Funkció
A technológia vezérlő ki van kapcsolva, a
referenciaérték a referencia százalék csatorna
segítségével specifikálható.
A nyomás és térfogat áramlás szabályozás lineáris
üzemi viselkedéssel és aktuális érték figyeléssel.
Tartalom-szint szabályozás meghatározott
motorsebességnél aktuális érték hiánnyal.
Tartalom-szint szabályozás meghatározott
motorsebességnél aktuális érték hiánnyal vagy nagy
szabályozási eltéréssel.
Sebesség szabályozás az aktuális sebesség analóg
visszacsatolásával.
Térfogat áramlás szabályozás négyzetgyökvonásos
aktuális értékkel.

A technológia vezérlő viselkedése a PI szabályzónak felel meg az alábbi
komponensekkel:
- arányos komponens 444 Erősítés
- integráló komponens 445 Integrálási idő
Az erősítés előjele határozza meg a szabályozás irányát, azaz növekvő aktuális érték
és pozitív erősítés előjel esetén a kimenő-frekvencia csökken (pl. nyomás
szabályozásnál). Emelkedő aktuális érték és negatív erősítés előjel esetén a kimenőfrekvencia
nő
(pl.
hőmérsékletszabályozó
rendszerekben,
hűtőgépeknél,
kondenzátoroknál).
Az integráló komponens használható az állandósult szabályozási eltérés
csökkentésére (eltérés az aktuális érték és a referencia érték között) egy időperiódus
1)
során. Ha az integráló komponens túl dinamikus , a rendszer instabil lesz és
2)
oszcillálni kezd. Ha az integráló komponens túl passzív , az állandósult eltérés nem
lesz megfelelően korrigálva. Ezért az integráló komponenst a létesítmény
függvényében kell beállítani.
1)
2)

Dinamikus viselkedés: az eltérések gyors korrigálása.
Passzív viselkedés: az eltérések lassú korrigálása.

A 442 Max. P-komponens paraméter korlátozza a vezérlő kimeneten a
frekvenciaváltozást. Ez megakadályozza a rendszer oszcillálását nagy gyorsítás
meredekség esetén.
A 443 Hiszterézis paraméter segítségével az integráló komponens megadott
tartományban (hiszterézis sáv) való változását le lehet tiltani. Ezzel a technológia
vezérlő viselkedése még passzívabbá válik, és segít kiszűrni a szabályozó aktuális
érték zaj jeleit és minimalizálni a szabályozás korrekcióját.
f

443 Hiszterézis
Hysteresis
443

t

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

441 Rögzített frekvencia

-999,99 Hz

+999,99 Hz

0,00 Hz

442 max. P-komponens
443 Hiszterézis

0,01 Hz
0,01 %

999,99 Hz
100,00 %

50,00 Hz
10,00 %

-15,00

+15,00

1,00

0 ms

32767 ms

200 ms

0,10

2,00

1,00

444 Erősítés
445 Integrálási idő
Közv. térfogatáramlás-szabályozási
446
tényező
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Megjegyzés:

A
technológia
vezérlő
egyedi
adatkészletekben
való
paraméterezése segítségével a vezérlő érintkezőkön át történő
adatkészlet-váltással az alkalmazás különböző munkapontjaihoz
lehet a vezérlőt adaptálni.

0
Integral Time 445
> 0.50%

Minimum value

Amplification 444

Technology
Controller
Act. Percentage
Source 478

Fixed
Frequency

P.478
< 0.50%

Ref. Percentage
Channel
Ref. Percentage
Source 476

+
-

P

I

Max. P-Component

Max.
I-Component

1

Difference

+

Limitation

Standard üzemmód, 440 Üzemmód paraméter = 1
Ez az üzemmód használható például a nyomás vagy a térfogatáramlás lineáris
viselkedéssel való szabályozásához.
A minimális érték figyelése megakadályozza a meghajtás felgyorsítását olyankor, ha
hiányzik az aktuális érték.
Ha az aktuális érték hiányzik (< 0.5%), a funkció a kimenő-frekvenciát a 418 Minimális
frekvencia értékre állítja be. Ez a beállított 421 Lassítás (jobbra) szerint történik.
Ha az aktuális érték ismét elérhető, a szabályozó automatikusan folytatja működését.
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Integral Time 445
> 0.50%

Minimum value

Amplification 444

Technology
Controller
Act. Percentage
Source 478

Fixed
Frequency

P.478
< 0.50%

-

Ref. Percentage
Channel
Ref. Percentage
Source 476

+

P

I

Max. P-Component

Max.
I-Component

+

Limitation

1. töltési szint üzemmód, 440 Üzemmód paraméter = 2
Ez az üzemmód használható például a tartalom-szint szabályozáshoz.
Ha az aktuális érték hiányzik, a funkció a kimenő-frekvenciát egy beállítható értékre
szabályozza. A minimális érték figyelése megakadályozza a meghajtás felgyorsítását
olyankor, ha hiányzik az aktuális érték.
Ha az aktuális érték hiányzik (< 0.5%), a funkció a kimenő-frekvenciát a 441 Rögzített
frekvencia értékre állítja be. Ez a beállított 421 Lassítás (jobbra) szerint történik. A 441
Rögzített frekvencia értéke a 418 Minimális frekvencia és a 419 Maximális frekvencia
által meghatározott tartományba kell essen. Ha a 441 Rögzített frekvencia beállított
értéke kisebb mint a 418 Minimális frekvencia, akkor a funkció a kimenő-frekvenciát a
441 Rögzített frekvencia értékre állítja be. A frekvencia nem csökken a 418 Minimális
frekvencia érték alá.
Ha az aktuális érték ismét elérhető, a szabályozó automatikusan folytatja működését.
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Integral Time 445
> 0.50%

Minimum value

0

Technology
Controller
Act. Percentage
Source 478

Fixed
Frequency

P.478
< 0.50%

-

Ref. Percentage
Channel
Ref. Percentage
Source 476

+

1

Difference

P

Amplification 444

I

Max. P-Component

Max.
I-Component

+

Limitation

2. töltési szint üzemmód, 440 Üzemmód paraméter = 3
Ez az üzemmód használható például a tartalom-szint szabályozáshoz.
A minimális érték figyelése megakadályozza a meghajtás felgyorsítását olyankor, ha
hiányzik az aktuális érték.
Ha az aktuális érték hiányzik (< 0.5%), a funkció a kimenő-frekvenciát a 441 Rögzített
frekvencia értékre állítja be. Ez a beállított 421 Lassítás (jobbra) szerint történik.
Ha nincs szabályozási eltérés (aktuális érték = referencia érték) vagy ha a
szabályozás eltérés negatív (aktuális érték > referencia érték), a funkció a kimenőfrekvenciát a 418 Minimális frekvencia értékre állítja be. Ez a beállított 421 Lassítás
(jobbra) szerint történik.
A meghajtás felgyorsul amint az aktuális érték ismét megjelenik vagy a vezérlés
eltérés meghaladja a pozitív 443 Hiszterézis értékét. A meghajtás leáll ismét, ha a
szabályozási eltérés a negatív 443 Hiszterézis alá csökken.
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Integral Time 445

Amplification 444
Technology
Controller
Act. Percentage
Source 478

-

Ref. Percentage
Channel
Ref. Percentage
Source 476

+

P

I

Max. P-Component

Max.
I-Component

+

Limitation

Sebesség szabályozás üzemmód, 440 Üzemmód paraméter = 4
Ez az üzemmód az analóg aktuális érték jeladóval való sebességszabályozásra
szolgál (pl. analóg sebességmérő az analóg bemeneten át vagy HTL kódoló a
frekvencia bemeneten át).
A funkció a szabályozás eltérés szerint gyorsítja vagy lassítja a motort.
A 419 Maximális frekvencia korlátozza a kimenő-frekvenciát.

167
Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft. | tel.: 23 501 150 | info@agisys.hu | 2045 Törökbálint Tó utca 2 | www.agisys.hu

Integral Time 445
Technology
Controller
Act. Percentage
Source 478

Volume flow

-

Ref. Percentage
Channel
Ref. Percentage
Source 476

+

P

Amplification 444

I

Max. P-Component

Max.
I-Component

+

Limitation

Közvetett térfogatáramlás szabályozás üzemmód,
440 Üzemmód paraméter = 5
Ez az üzemmód a nyomásmérésen alapuló térfogatáramlás szabályozásra szolgál.
Az aktuális érték négyzetgyöke segítségével például a rendszerben lévő aktív nyomás
közvetlenül mérhető a ventilátor bemeneti fúvókája segítségével. Az aktív nyomás
négyzetgyökösen arányos a térfogati áramlással, és így szolgál a térfogatáramlás
szabályozás számára vezérlő jelként. A számítás megfelel az „Arányossági
törvénynek”, amely általánosan igaz forgó gépekre.
A 446 Közv. térfogatáramlás szabályozás tényező paraméter segítségével lehet a
funkciót egy adott alkalmazáshoz adaptálni és a mérést elvégezni. Az aktuális
értékeket a funkció a paraméterezendő rendszeradatokból, a referencia nyomásból és
a térfogatáramlásból számítja ki a rossz pont módszer szerint, ahogy azt a „Térfogat
áramlás és nyomás” fejezet ismerteti.
A 418 Minimális frekvencia és a 419 Maximális frekvencia korlátozza a kimenőfrekvenciát.
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Strukturális kép: Közvetett térfogatáramlás szabályozás
Technológia
vezérlő
Technology
controller

476 Referencia
százalék
forrás
Reference
percentage
source
476

446 Közv. térfogatáramlás

Ind. volume
flow control
factor 446
szabályozási
tényező

x

Aktuálisvalues:
értékek:
Actual

285 Térfogatáramlás
Volumetric
flow 285
286 Nyomás
Pressure
286

478 Aktuális
százalék
forrás
Actual
percentage
source
478
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16.4 Az érzékelő nélküli szabályozás funkciói
Az érzékelő nélküli szabályozás konfigurációk a paraméterezett V/f karakterisztika
szerinti viselkedést az alábbi funkciókkal egészíti ki.

Különbözeti frekvencia (szlip) kompenzáció

16.4.1

Szlipnek nevezzük a referencia sebesség és a 3-fázisú motor aktuális sebessége
közötti terhelésfüggő eltérést. Ez a függőség kompenzálható a frekvenciaváltó
kimenőfázisainál végzett árammérés segítségével.
A 660 Üzemmód bekapcsolása a szlip kompenzáláshoz lehetővé teszi a
visszacsatolás nélküli sebességszabályozást. A funkció a terheléstől függően
szabályozza az állórész frekvenciáját és a sebességet. A szlip kompenzáció
bekapcsolása előtt végre kell hajtani az irányított üzembe helyezést. A funkció helyes
működéséhez szükség van a 337 Állórész ellenállás értékre, amit az irányított üzembe
helyezés megmér.
660 Üzemmód
0 - ki

Funkció
A szlip kompenzáció kikapcsolva.

1 - Bekapcsolva

A terhelésfüggő szlip sebesség kompenzálása.

Egy adott alkalmazás esetén a szlip kompenzáció szabályozási viselkedését csak a
paraméterek segítségével lehet optimalizálni. A 661 Erősítés paraméter határozza
meg a sebesség korrekcióját és a szlip kompenzáció hatása a terhelésváltozással
arányos. A 662 Max. szlip meredekség határozza meg a másodpercenkénti maximális
változást, hogy elkerüljük a túlterhelést terhelésváltozás esetén.
A 663 Minimális frekvencia paraméter határozza meg az a frekvenciát, amelytől
kezdve bekapcsolódik a szlip kompenzálás.
Paraméter
Leírás

No.

Min.

661 Erősítés
662 Max. szlip meredekség
663 Minimális frekvencia

16.4.2

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,0 %

300,0 %

100,0 %

0,01 Hz/s

650,00 Hz/s

5,00 Hz/s

0,01 Hz

999,99 Hz

0,01 Hz

Áramkorlát érték szabályozó

A terhelés független sebességszabályozásnál az áramkorlát szabályozó akadályozza
meg a meghajtó rendszer túlterhelődését. Az előző fejezetben ismertetett intelligens
áramkorlátok ezt a funkciót kiterjesztik. Az áramkorlát érték szabályozó csökkenti a
meghajtás terhelését pl. gyorsítás során, a gyorsítás meredekség leállításával. Így
megakadályozható, hogy a frekvenciaváltó kikapcsoljon olyan esetben, ha túl nagy
értékre állította be a gyorsítás meredekséget.
A 610 Üzemmód paraméter segítségével kapcsolható be és ki az áramkorlát érték
szabályozó.
610 Üzemmód
0-

Ki

1-

Bekapcsolva

Funkció
Az áramkorlát szabályozó funkciók és az intelligens
áramkorlátok kikapcsolva.
Az áramkorlát szabályozó bekapcsolva.

Viselkedés motor üzemben:
Ha az áram meghaladja a 613 Áramkorlát paraméternél beállított értéket, az aktivált
áramkorlát szabályozó lecsökkenti a kimenő-frekvenciát annyira, hogy az áram már
ne lépje túl a határértéket. A kimenő-frekvencia legfeljebb a 614 Frekvencia határ
paraméterrel beállított értékre csökken le. Ha az áram a 613 Áramkorlát alatt van, a
kimenő-frekvencia ismét a referenciaértékre nő.
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Viselkedés generátor üzemben:
Ha az áram meghaladja a 613 Áramkorlát paraméternél beállított értéket, az aktivált
áramkorlát szabályozó megnöveli a kimenő-frekvenciát annyira, hogy az áram már ne
lépje túl a határértéket. A kimenő-frekvencia legfeljebb a 419 Maximális frekvencia
paraméterrel beállított értékre nő. Ha az áram a 613 Áramkorlát alatt van, a kimenőfrekvencia ismét a referencia értékre nő.
Paraméter
Leírás

No.

613 Áramkorlát

Min.
0,0 A

614 Frekvenciakorlát

0,00 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
o  IFIN
999,99 Hz

o  IFIN
0,00 Hz

A 611 Erősítés paraméterrel állítható be az áramkorlát szabályozó szabályozási
viselkedésének arányos komponense, míg a 612 Integrálási idő paraméterrel az
integráló komponens. Ha kivételes esetekben szükségessé válik a szabályozási
paraméterek optimalizálása, akkor a 613 Áramkorlát paraméter módosításával kell a
beállítást azonnal elvégezni.
Paraméter
Leírás

No.

611 Erősítés
612 Integrálási idő
Megjegyzés:

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,01
1 ms

30,00
10000 ms

1,00
24 ms

A 605 Din. feszültség elő-szabályozás paraméter beállítása
segítségével befolyásolható az áramkorlát érték szabályozó és a
feszültség szabályozó dinamikája.

16.5 Mező-orientált szabályozás funkciói
A mező-orientált szabályozási módok a kaszkád szabályozáson és komplex
gépmodell számításon alapulnak. Az irányított üzembe helyezés során a
paraméterazonosítás elkészíti a csatlakoztatott gép térképét és továbbítja azt a
különböző paraméterekhez. Ezen paraméterek némelyike látható és optimalizálható a
különböző munkapontokra.

16.5.1

Áramszabályozó

A mező-orientált szabályozás belső szabályzó hurka két áramszabályozót tartalmaz.
A mező-orientált szabályozás így két szabályozandó komponensen keresztül kapcsol
áramot a gépre.
Ezt az alábbiak segítségével végzi:
 az Isd, a fluxust létrehozó áramérték szabályozása
 az Isq, a nyomatékot létrehozó áramérték szabályozása
E két paraméter különálló szabályozásával a rendszer külső gerjesztésű egyáramú
gépnek megfelelő szétbontása jön létre.
A két áramszabályozó felépítése azonos, és az erősítés illetve az integrálási idő
mindkét szabályozóra egyszerre állítható be. Erre szolgál a 700 Erősítés és a 701
Integrálási idő paraméter. Az áramszabályozók arányos és integráló komponense az
adott paraméter nullára állításával kapcsolható ki.

No.

Paraméter
Leírás

700 Erősítés
701 Integrálási idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,00

8,00

0,13

0,00 ms

10,00 ms

10,00 ms
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Az irányított üzembe helyezés úgy választja meg az áramszabályozó paramétereit,
hogy azok a legtöbb alkalmazásnál módosítás nélkül használhatóak.
Ha kivételes esetekben az áramszabályozók viselkedését optimalizálni kell, ehhez a
fluxus formázás szakasz referencia érték lépés változtatást kell használni.
Ha a paraméterezés megfelelő, a fluxust létrehozó áramkomponens referenciaértéke
a 781 Áram a fluxus létrehozás közben értékre ugrik, majd szabályozott módon a
mágnesező árammá alakul a 780 Maximális fluxus létrehozási idő letelte után. A
beállításhoz szükséges munkaponthoz a 418 Minimális frekvencia paramétert 0,00
Hz-re kell beállítani, mivel a meghajtás gyorsul a felmágnesezés után. Megfelelő
sávszélességű mérő áramváltóval meg kell mérni az említett áramok arányát
meghatározó lépés választ a motor tápvonalon.
Megjegyzés:

A fluxust létrehozó áramkomponens belsőleg számított aktuális
értéke nem adható ki az analóg kimeneten a mérésnél, mivel a
mérés időfelbontása nem elegendő.

A PI szabályozó paramétereinek beállítására először meg kell növelni a 700 Erősítés-t
annyira, hogy az aktuális érték érzékelhetően túlzott legyen a szabályozási
folyamatban. Ekkor körülbelül felére kell csökkenteni az erősítést, és a 701 Integrálási
idő-t kell szinkronizálni, hogy az aktuális érték a szabályozási folyamat során csak egy
kissé legyen túlvezérelt. Az áramszabályozók beállítása ne legyen túl dinamikus, hogy
legyen elegendő tartalék. A szabályozás hajlamos begerjedni, ha a tartaléktartomány
túl kicsi.
Az áramszabályozó méretezéséhez az időállandó számítását 2 kHz kapcsolási
frekvenciánál kell végezni. Más kapcsolási frekvenciákra a készülék belsőleg
adaptálja az értékeket, így a beállítás változatlanul hagyható az összes kapcsolási
frekvenciánál. Az áramszabályozó dinamikus jellemzői javulnak, ha a kapcsolási és
letapogatási frekvencia nő.
A moduláció rögzített időintervalluma következtében a 400 Kapcsolási frekvencia
paraméteren át az áramszabályozó letapogatási frekvenciák a következőek.
Beállítások
Kapcsolási frekvencia
Letapogatási frekvencia
2 kHz

1)

1)

4 kHz

2 kHz
4 kHz

8 kHz

8 kHz

12 kHz
16 kHz

8 kHz
8 kHz

Ez a kapcsolási frekvencia csak a 401 Min. kapcsolási frekvencia paraméterre
állítható be.
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16.5.2

Nyomatékszabályozó

A 230 és 430 nyomatékszabályozott konfigurációk gyakran igénylik a sebesség
korlátozását a terhelésnyomaték nélküli munkapontoknál. A szabályozó megnöveli a
sebességet, hogy elérje a referencianyomatékot, amíg el nem éri a 767 Frekvencia
felső határ vagy 768 Frekvencia alsó határ értéket. A határértéktől a meghajtást
maximális sebességre szabályozza, ami megfelel a sebességszabályozó
viselkedésének. Így a szabályozó korlátozva van a 419 Maximális frekvencia
paraméterrel.
Paraméter
Leírás

No.

Min.

767 Frekvencia felső korlát
768 Frekvencia alsó korlát

16.5.2.1

-999,99 Hz
-999,99 Hz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
999,99 Hz
999,99 Hz

999,99 Hz
999,99 Hz

Határérték források

A frekvenciakorlátozás végezhető rögzített értékek beállításával, vagy analóg
bemeneti paraméterhez való kapcsolással. Az analóg jelet az 518 Minimális referencia
százalék és az 519 Maximális referencia százalék paraméterek korlátozzák, de nem
veszik figyelembe a referencia százalék érték csatorna 477 Gradiens százalék
meredekség paramétert.
A nyomatékszabályozó kijelölése a 769 Frekvencia felső korlát forrás és a 770
Frekvencia alsó korlát forrás paraméterek segítségével lehetséges.
769, 770 Üzemmód
101 - MFI1A analóg bemenet
110 - Rögzített korlát
Inv. MFI1A analóg
bemenet
210 - Inv. rögzített korlát
201 -

Funkció
A forrás az 1. többfunkciós bemenet analóg 452
Üzemmód-ban.
A kiválasztott paraméterértékek figyelembe vétele
a sebességszabályozás korlátozásánál.
101 üzemmód invertálva.
110 üzemmód invertálva.
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16.5.3

Sebességszabályozó

A 766 Aktuális sebességforrás paraméter segítségével választható ki az aktuális
sebességérték forrás. Alapértelmezés szerint az 1. sebességérzékelőt használjuk
aktuális sebességforrásként. Ha egy bővítőmodul 2. sebességérzékelője adja a
sebességszabályozó aktuális érték jelét, akkor forrásként a 2. sebességérzékelőt kell
beállítani.
766 Aktuális sebességforrás
1 - 1. sebességérzékelő
2 - 2. sebességérzékelő
1)

Funkció
Az aktuális sebességforrás az alapeszköz 1.
sebességérzékelője (gyári beállítás).
Az aktuális sebességforrás a bővítőmodul 2.
1)
sebességérzékelője.

Csak akkor választható, ha van telepítve bővítőmodul.

A sebességszabályozó külső szabályozó hurkában történik a nyomatékot létrehozó
áramkomponensek szabályozása. A 720 Üzemmód paraméter segítségével
választható ki a sebességszabályozó üzemmódja. Az üzemmód meghatározza a
paraméterezhető határértékek használatát. Ezek a forgásirányra és a nyomaték
irányára vonatkoznak, és függnek a választott konfigurációtól.
720 Üzemmód
0-

Sebességszabályozó ki

1-

Határértékek a motor /
generátor számára

2-

Határértékek a
poz. / neg. nyomatékra

Funkció
A szabályozó kikapcsolva vagy a nyomatékot
létrehozó komponens nulla.
A sebességszabályozó korlátozása meghatározza a
meghajtás motor üzemének felső korlátját. A
forgásiránytól függetlenül ugyanaz a határérték.
Ugyanez vonatkozik a regeneratív működés esetén
az alsó határra.
A korlátozási érték előjele jelöli ki a határokat. A
meghajtás motoros vagy generátoros munkapontjától
függetlenül a felső határérték biztosítja a pozitív
határolást. A negatív határolás pedig az alsó
határértéket adja.
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2. üzemmód mode 2
Operation

1. üzemmód
balra
anticlockwise

jobbra
clockwise

generator

jobbra
clockwise

balra
anticlockwise

generator

motor

motor

n
motor

generator

728
Áramkorlát
Current
limit

n
motor

generator

728

729
Áramkorlát
üzem
Current
limitgenerátor
generator
op.

729

A sebességszabályozó jellemzői adaptálhatók a szabályozó beállítására és
optimalizálására. A sebességszabályozó erősítése és integrálási ideje a 721 1.
erősítés és a 722 1. integrálási idő paraméterekkel állítható be. A második
sebességtartományra a 723 2. erősítés és a 724 2. integrálási idő paraméterek
állíthatók be. A 738 Sebességszabályozás átkapcsolási határ paraméter segítségével
lehet megkülönböztetni a sebességtartományokat. A 721 1. erősítés és a 722 1.
integrálási idő paraméterek a 738 Sebességszabályozás átkapcsolási határ
alapértelmezett paraméter esetén érvényesek. Ha a 738 Sebességszabályozás
átkapcsolási határ paramétert 0,00 Hz értéknél nagyobbra állítja be, akkor a beállított
határ alatt a 721 1. erősítés és a 722 1. integrálási idő paraméterek érvényesek, és
felette pedig a 723 2. erősítés és a 724 2. integrálási idő paraméterek.
A 748 Holtjáték csillapítás paraméterrel kiterjeszthető a paraméterezett erősítés az
aktuális munkapontban a szabályozási eltéréstől függően. Különösen fogaskerekes
hajtóműveknél javítható a nulla százaléknál nagyobb érték megadásával a kis jelű
viselkedés. A 748 Holtjáték csillapítás az eszköztípustól függően áll rendelkezésre.

721 1. erősítés

0,00

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
1)
200,00

722 1. integrálási idő
723 2. erősítés

0 ms
0,00

60000 ms
200,00

1)
-

724 2. integrálási idő
Sebességszabályozó átkapcsolási
738
határ
748 Holtjáték csillapítás

0 ms

60000 ms

-

0,00 Hz

999,99 Hz

55,00 Hz

0%

300 %

100 %

No.

Paraméter
Leírás

Min.

1)

1)

1)

Az alapértelmezés szerinti beállítás az erősítés és integrálási idő ajánlott
gépadatok szerinti. Ezek lehetővé teszik nagy számú alkalmazás esetén az első
funkcionális tesztet. A kiválasztott határérték szerint a szoftver végzi a
frekvenciatartomány szerinti 1. és 2. beállítások közötti megkülönböztetést.
A sebességszabályozó a referencia lépésváltoztatás segítségével optimalizálható. A
beállított meredekség vagy határolás határozza meg a lépésváltoztatás nagyságát. A
PI szabályozó optimalizálását a maximális engedélyezett referenciaérték változási
sebességnél kell elvégezni. Először az erősítést kell megnövelni annyira, hogy az
aktuális érték érzékelhetően túlzott legyen a szabályozási folyamat során. A sebesség
erős oszcillálása és a futási zaj jelzi ezt. A következő lépésben csökkentse le az
erősítést kissé (1/2 … ¾ stb.). Majd csökkentse az integrálási időt (nagyobb I
komponens) annyira, hogy az aktuális érték a szabályozási folyamat során csak egy
kissé legyen túlvezérelt.
Szükség esetén ellenőrizze a sebességszabályozási beállításokat dinamikus
üzemben (gyorsítás, lassítás). A 738 Sebességszabályozás átkapcsolási határ
paraméter segítségével kell megadni azt a frekvenciát, amelynél a szabályozó
paraméterek átkapcsolása történik.
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16.5.3.1

A sebességszabályozó korlátozása

A sebességszabályozó kimenőjele az Isq nyomatékot létrehozó áramkomponens. A
728 Áramkorlát, 729 Áramkorlát, generátor üzem, 730 Nyomatékkorlát, 731
Nyomatékkorlát generátor üzem vagy a 739 Teljesítménykorlát, 740
Teljesítménykorlát, generátor üzem paraméterekkel korlátozható a kimenet és a
sebességszabályozó I komponense. Az arányos komponens korlátozását a 732 Pkomp. nyomaték felső határ és 733 P-komp. nyomaték alsó határ paraméterek
segítségével állítható.


A 728 Áramkorlát és a 729 Áramkorlát, generátor üzem paraméterek, azaz a felső
és alsó áramkorlát korlátozza a szabályozó kimenőjelét. A határértékeket
amperben kell megadni. A szabályozó áramkorlátai összekapcsolhatók rögzített
határértékekkel és az analóg bemeneti paraméterekkel. Az összekapcsolást a 734
Isq korlát forrás motor üzem és a 735 Isq korlát forrás, generátor üzem
paraméterekkel lehet megvalósítani.



A 730 Nyomatékkorlát és a 731 Nyomatékkorlát generátor üzem, azaz a felső és
alsó nyomatékkorlát korlátozza a szabályozó kimenőjelét. A határértékeket a
névleges motornyomaték százalékos értékeként kell megadni. A 736 Nyomaték
korlát forrás motor üzem és a 737 Nyomaték korlát forrás generátor üzem
paraméterekkel lehet rögzített értékekkel vagy analóg határértékekkel
összekapcsolni.
A 732 P-komp. nyomaték felső határ és a 733 P-komp. nyomaték alsó határ
paraméterek segítségével korlátozható a P komponens kimenőjele. A nyomaték
határértékeket a névleges motornyomaték százalékos értékeként kell megadni.
A kimenő-teljesítmény arányos a sebesség és nyomaték szorzatával. A 739
Teljesítménykorlát és a 740 Teljesítménykorlát, generátor üzem paraméterekkel
lehet a szabályozó kimenetén a kimenő-teljesítményt korlátozni. A
teljesítménykorlátokat kW egységben kell megadni.




No.

Paraméter
Leírás

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

Min.

729 Áramkorlát, generátor üzem
730 Nyomatékkorlát

-0,1 A
0,00 %

o  IFIN
o  IFIN
650,00 %

731 Nyomatékkorlát, generátor üzem
732 P-komp. nyomaték felső határ

0,00 %
0,00 %

650,00 %
650,00 %

650,00 %
100,00 %

733 P-Comp. nyomaték alsó határ
739 Teljesítménykorlát

0,00 %
0,00 kW

650,00 %

100,00 %

2oPFIN

2oPFIN

740 Teljesítménykorlát, generátor üzem

0,00 kW

2oPFIN

2oPFIN

728 Áramkorlát

0,0 A

Anticlockwise
Balra
forgó
működés
operation

M

o  IFIN
o  IFIN
650,00 %

Clockwise
Jobbra
forgó
működés
operation

731 Nyomatékkorlát,
Torque
Limit Generator
generátor üzem
Operation 731

730
Nyomatékkorlát
Torque
Limit 730

generator motor
motor generator

n
731
Nyomatékkorlát,
Torque
Limit Generator
generátor üzem

730Torque
Nyomatékkorlát
Limit 730

Operation 731

Sebességkorlát
Speed
is limited by

419 Maximális
frekvencia
Maximum
Frequency
419
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16.5.3.2

Határérték források

A kimenőértékek rögzített értékekkel való korlátozásának alternatívájaként analóg
bemeneti jelhez való kapcsolás is használható. Az 518 Minimális referencia százalék
és az 519 Maximális referencia százalék korlátozza az analóg értéket, de nem
érvényes rá a referencia százalékérték csatorna 477 Gradiens százalék meredekség
paramétere.
A 734 Isq korlát forrás motor üzem és a 735 Isq korlát forrás, generátor üzem
paraméterekkel lehet megvalósítani a nyomatékot létrehozó Isq áramkomponenssel
összekapcsolást.
A nyomatékkorlátok forrása a 736 Nyomatékkorlát forrás motor üzem és a 737
Nyomatékkorlát forrás generátor üzem paraméterekkel választható ki.
736, 737 Üzemmód
101 -

MFI1A analóg bemenet

105 -

Ism. frekvencia bemenet
(F3)

110 -

Rögzített határ

Megjegyzés:

16.5.4

Funkció
Az 1. többfunkciós bemenet a forrás analóg 452
Üzemmód-ban.
Frekvenciajel az ismétlési frekvencia bemeneten
496 Üzemmód-nak megfelelően.
A sebességszabályozó korlátozására kiválasztott
paraméterértékek figyelembe vétele.

A határértékek és a különböző határérték forrásokhoz való kijelölés
adatkészlet függő a konfigurációknál. Az adatkészlet váltás
használatához meg kell vizsgálni a kérdéses paramétereket.

Gyorsítás elő-szabályozás

A gyorsítás elő-szabályozás a sebességszabályozós konfigurációknál aktív, és a
sebesség elő-szabályzáshoz a 725 Üzemmód paraméter segítségével kapcsolható
be.
725 Üzemmód
0 - Ki
1 - Bekapcsolva

Funkció
Nem hat a szabályozórendszerre.
A gyorsítás elő-szabályozás a határértékek
szerint aktív.

A sebességszabályzóval párhuzamosan működő gyorsítás elő-szabályozás csökkenti
a meghajtó rendszer reakció idejét a referenciaértékek változásakor. A minimális
gyorsítási idő meghatározza, hogy mely nyomatéktól kezdődően kell a referencia
sebességérték változásának sebességét a meghajtás gyorsításához elő-szabályozni.
A tömeg gyorsulása a rendszer 727 Mech. időállandó paraméterének a függvénye. A
referenciaérték növekedéséből és a kívánt nyomaték szorzótényezőjéből számított
érték hozzáadódik a sebességszabályozó kimenőjeléhez.

No.

Paraméter
Leírás

726 Minimális gyorsítás
727 Mech. időállandó

Min.
0,1 Hz/s
1 ms

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
6500,0 Hz/s
60000 ms

1,0 Hz/s
10 ms

Az optimális beállításhoz a gyorsítás elő-szabályozást be kell kapcsolni és a
mechanikai időállandót minimális értékre kell beállítani. A sebességszabályozó
kimenőjelét a funkció a gyorsítás közben összehasonlítja a minimális gyorsítási idővel.
A frekvencia meredekséget a legnagyobb olyan értékre kell beállítani a működésnél,
amelynél még nem korlátozott a sebességszabályozó kimenőjele. Ekkor a 726
Minimális gyorsítás értékét a beállított gyorsítás meredekség felére kell beállítani úgy,
hogy a gyorsítás előszabályozás aktív legyen. A gyorsítás elő-szabályozás a 727
Mech. időállandó növelésével nem nő mindaddig, amíg a kimenőjelek megfelelnek a
meghajtó időváltozásának a gyorsítási folyamat során.
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16.5.5

Mezőszabályozó

A mezőszabályozó a fluxust létrehozó áramkomponenst szabályozza. Az irányított
üzembe helyezés optimalizálja a mezőszabályozó paramétereit, megméri a
csatlakoztatott 3-fázisú gép időállandóját és mágnesezési görbéjét. A
mezőszabályozó paramétereit úgy választja meg, hogy azok a legtöbb alkalmazásnál
változtatás nélkül használhatók. A 741 Erősítés és a 742 Integrálási idő paraméterek
állítják be a mezőszabályozó arányos és integráló részét.

No.

Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

717 Referencia fluxus

0,01 %

300,00 %

100,00 %

741 Erősítés
742 Integrálási idő

0,0
0,0 ms

100,0
1000,0 ms

5,0
100,0 ms

A
mezőszabályozás szabályozási paramétereinek optimalizálását az alap
sebességtartományban kell elvégezni. A beállítandó sebesség egy kissé alacsonyabb
kell legyen, mint a 750 Referenciamoduláció paraméter segítségével beállított
modulációszabályozó határértéke, hogy a modulációszabályozó ne kapcsoljon be. A
717 Referencia fluxus paramétert csak kivételes esetekben kell optimalizálni. A
beállított százalékérték a nyomatékot létrehozó áramkomponenssel arányosan
változtatja a fluxust létrehozó áramkomponenst. A névleges mágnesező áram
referencia fluxus segítségével történő korrekciója így megváltoztatja a meghajtó
nyomatékát. Ha a 717 Referencia fluxus drasztikusan csökken (100%-ról 50%-ra
módosul), az Isd vizsgálható oszcilloszkópon. A fluxus létrehozó Isd áramkomponens
menete túllövés után oszcilláció nélkül kell elérje állandósult értékét. A
mezőszabályozó integrálási idejét a szoftver által számított forgórész időállandó felére
kell beállítani. A 227 Akt. forgórész időállandó paraméterrel kiolvasandó aktuális
értéket kettővel kell elosztani és első közelítésben ezt az értéket kell használni a 742
Integrálási idő mezőszabályozó paraméternél. Ha gyors mezőcsillapításra van
szükség az alkalmazásnál, akkor csökkenteni kell az integrálási időt. Az erősítést
viszonylag nagyra kell választani a szabályzó jó dinamikus viselkedése érdekében.
Nem szabad elfelejteni, hogy a jó szabályozási viselkedéshez fokozott túlvezérlésre
van szükség az alacsony frekvenciás viselkedésű terhelések, mint például a 3-fázisú
gépek szabályozásánál.
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16.5.5.1

Mezőszabályozó korlátozás

A 743 Ref Isd felső korlát és a 744 Ref Isd alsó korlát paraméterek segítségével
korlátozható a mezőszabályozó kimenőjele, az integráló és az arányos komponensek.
Az irányított üzembe helyezés a 371 Névleges áram szerint állítja be a 743 Ref Isd
felső korlát paramétert.
Paraméter
Leírás

No.

Min.

743 Ref. Isd felső korlát
744 Ref. Isd alsó korlát

0.1IFIN
- IFIN

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
o  IFIN
IFIN

IFIN
0.0

A mezőszabályozó korlátai nem csak az előforduló maximális áramot határozzák meg,
hanem a szabályozó dinamikus jellemzőit is. A felső és alsó korlátok behatárolják a
gép fluxusának változási sebességét és az abból származó nyomatékot. Különösen a
névleges frekvencia feletti sebesség területet kell figyelni a fluxust létrehozó
komponens változásaira. A felső korlát a beállított mágnesező áram és a 717
Referencia fluxus szorzatából becsülhető, bár a korlát nem haladhatja meg a
meghajtás túlterhelési áramát.

16.5.6

Modulációszabályozó

Az I szabályozóként kialakított modulációszabályozó automatikusan szabályozza a
frekvenciaváltó kimenőértékét az alap sebesség területén és a mezőcsillapító
területen a gép viselkedésének megfelelően. Ha a moduláció meghaladja a 750
Referenciamoduláció paraméter segítségével beállított értéket, akkor a funkció
csökkenti a mezőt létrehozó áramkomponenst és így a fluxust.
A rendelkezésre álló feszültség legjobb hasznosítása érdekében a 753 Üzemmód
segítségével kiválasztott értéket a funkció az egyenfeszültségű kapcsolati
feszültséggel arányosítja. Ez azt jelenti, hogy nagy hálózati feszültségnél szintén nagy
kimenőfeszültség áll rendelkezésre, a meghajtó csak később éri el a mezőcsillapító
területet és nagyobb nyomatékot biztosít.
753 Üzemmód
0 - Usq-szabályozás

1-

V-abszolút érték
szabályozás

Funkció
A modulációt a nyomatékot létrehozó Usq
feszültségkomponens és az egyenfeszültségű kapcsolati
feszültség aránya alapján számítjuk.
A moduláció az abszolút feszültségérték és az
egyenfeszültségű kapcsolati feszültség aránya alapján
számítjuk.

A 752 Integrálási idő paraméter segítségével állítható be a modulációszabályozó
integráló része.
Paraméter
No.
Leírás
750 Referencia moduláció
752 Integrálási idő

Min.
3,00 %
0,0 ms

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
105,00 %
102,00 %
1000,0 ms
10,0 ms
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A 750 Referenciamoduláció százalékos beállítása alapvetően a gép szórt
induktivitásától függ. Az alapértelmezési értéket úgy választottuk meg, hogy a legtöbb
esetben az 5 % maradék eltérés elegendő tartalék az áramszabályozó számára. A
szabályozó paraméterek optimalizálása érdekében a meghajtás egyenes
meredekséggel gyorsul a mezőcsillapító területig, hogy a modulációszabályozó közbe
lépjen. A 750 Referenciamoduláció paraméter állítja be a határt. Azután a szabályozó
hurok a referenciamoduláció módosításával az egységlépés funkcióval gerjeszthető
(váltás 95% és 50% között). A frekvenciaváltó analóg kimenetén a fluxust létrehozó
áramkomponens oszcilloszkópos mérésével a modulációszabályozó szabályozási
folyamata vizsgálható. A fluxust létrehozó Isd áram menete túllövés után oszcilláció
nélkül kell elérje az állandósult értéket. Az áram oszcillálását az integrálási idő
növelésével csillapítható. A 752 Integrálási idő paraméter durván meg kell feleljen a
227 Akt. forgórész időállandó aktuális értékének.

16.5.6.1

A modulációszabályozó korlátozása

A modulációszabályozó kimenőjele a belső referenciafluxus. A 755 Referencia Imr
alsó korlát és a 716 Névleges mágnesező áram illetve a 717 Referencia fluxus
szorzata korlátozza a szabályozó kimenetet és az integráló részt. A felső korlátot adó
mágnesező áram paramétert a gép névleges értékére kell beállítani. Az alsó korláthoz
olyan értéket kell választani, amely megfelelő fluxust hoz létre a gépben a
mezőcsillapító területen. A moduláció szabályozó kimenetén a szabályozási eltérés
megakadályozza a szabályozó hurok esetleges oszcillációját terhelés impulzusok
esetén. A 756 Szabályozási eltérés korlátozás paramétert abszolút értékben kell
megadni, és egyidejűleg szolgál pozitív és negatív korlátként.
Paraméter
No.
Leírás
755 Referencia Imr alsó korlát
756 Szabályozási eltérés korlátozás

Min.
0,01IFIN
0,00 %

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
o  IFIN
0,01IFIN
100,00 %
10,00 %
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17 Speciális funkciók
Az adott szabályozási módszer konfigurálható funkciói segítségével a frekvenciaváltók
egy másik alkalmazási területen is felhasználhatók. A speciális funkciók könnyítik meg
az alkalmazásba való beintegrálást.

17.1 Pulzusszélesség moduláció
A motorzajok csökkenthetők a 400 Kapcsolási frekvencia paraméter
megváltoztatásával. A kapcsolási frekvencia maximális csökkentése nem haladhatja
meg a szinusz alakú kimenőjel frekvenciájának 1:10 arányát. A lehetséges maximális
kapcsolási frekvencia függ a meghajtás kimenetétől és a környezeti feltételektől. A
szükséges műszaki adatok a vonatkozó táblázatokban és eszköztípus diagramokon
találhatók.

No.

Paraméter
Leírás

400 Kapcsolási frekvencia

Min.
2 kHz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
1)
2 kHz
16 kHz
2)
4 kHz

A 400 Kapcsolási frekvencia paraméter gyári beállítása függ a 30 Konfiguráció paraméter
beállításától:
1)
1xx konfigurációk
2)
2xx / 4xx/ 5xx konfigurációk

A hőveszteség arányosan nő a frekvenciaváltó terhelési pontjával és a kapcsolási
frekvenciával. Az automatikus csökkentés a kapcsolási frekvenciát a frekvenciaváltó
aktuális üzemállapotához állítja be, hogy biztosítsa a meghajtási feladathoz szükséges
kimenő-teljesítményt a lehető legnagyobb dinamikával és legalacsonyabb zajszinttel.
A kapcsolási frekvencia a határértékek közé áll be, amely határértékek a 400
Kapcsolási frekvencia és a 401 Min. kapcsolási frekvencia paraméterekkel állíthatók
be. Ha a 401 Min. kapcsolási frekvencia paraméter a 400 Kapcsolási frekvencia
értékénél nagyobb vagy azzal egyenlő, az automatikus csökkentés kikapcsol.

No.

Paraméter
Leírás

401 Min. kapcsolási frekvencia

Min.
2 kHz

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
16 kHz

2 kHz

A kapcsolási frekvencia változása függ a hűtőborda hőmérséklet kikapcsolási
küszöbtől és a kimenőáramtól.
Az 580 Csökkentési küszöb, hűtőborda hőmérséklet paraméterrel állítható be az a
hőmérsékletküszöb, amely túllépésekor a kapcsolási frekvencia csökken. Ha a
hűtőborda hőmérséklete 5 °C-kal az 580 Csökkentési küszöb, hűtőborda hőmérséklet
paraméterrel beállított küszöb alá csökken, a kapcsolási frekvencia lépésenként
növekszik.
Paraméter
No.
Leírás
Csökkentési küszöb, hűtőborda
580
hőmérséklet
Megjegyzés:

Min.
-25 °C

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
0 °C

-4 °C

A kiválasztott 573 Üzemmód-tól és a kimenőáramtól függő
intelligens áramkorlátok hatnak a kapcsolási frekvencia
csökkentés korlátaira. Ha azokat kikapcsolja, vagy azok teljes
terhelési áramot adnak, akkor a kapcsolási frekvencia
csökkentése a hosszú távú túlterhelés áram (60 s) 87,5 %-os
határértékének kimenőárammal való túllépése esetén következik
be. A kapcsolási frekvencia nő, ha a kimenőáram a következő
legmagasabb kapcsolási frekvencia referenciaárama alá csökken.
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17.2 Ventillátor
A hűtőborda ventilátor bekapcsolási hőmérséklete a 39 Bekapcsolási
hőmérséklet paraméterrel állítható be.
Ha a frekvenciaváltóra hálózati feszültséget kapcsol, és a hűtőborda eléri a
beállított hőmérsékletet, bekapcsol a hűtőborda ventilátor. A 39 Bekapcsolási
hőmérséklet paramétertől függetlenül bekapcsol a hűtőborda ventilátor, ha a
frekvenciaváltót bekapcsolja és engedélyezi, és start jelet kap.
Ha a hűtőborda hőmérséklet a beállított hőmérséklet alá csökken 5 °C-kal,
vagy ha a szabályzó engedélyező jele megszűnik, a hűtőborda ventilátor
kikapcsol a minimális BE-idő elteltekor.
A hűtőborda ventilátor minimális BE-ideje belsőleg 1 percre van beállítva. Ha
az indulás óta a hőmérséklet a 39 Bekapcsolási hőmérséklet érték alá csökken
ezen idő alatt, a ventilátor tovább működik a működési BE-idő eléréséig.
Ezen kívül a digitális kimenetek 43 Üzemmód paraméterével engedélyezhető a
külső ventillátor vezérlése. A digitális kimenet segítségével kapcsolható be a
ventilátor, ha a vezérlő kioldás és a Start jobbra forgás vagy Start balra forgás
jel be van kapcsolva, illetve a belső ventilátor 39 Bekapcsolási hőmérséklet
értékének elérésekor.
Mint a belső hűtőborda ventilátor esetén, a belső ventillátornál is 1 perc a
minimális BE-idő.
No.

Paraméter
Leírás

Min.

39

Bekapcsolási hőmérséklet

0 °C

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
60 °C

0 °C

17.3 Busz-vezérlő
Megjegyzés:

Figyelmeztetés!

Ahhoz, hogy a meghajtó szabályozható legyen, az
S1IND digitális szabályozó bemenetet be kell kötni, és
„Magas
jelszint”-re kell állítani
a kimenőfokozat
engedélyezéséhez.
Kapcsolja le a hálózati táplálást az S1IND
vezérlőkapcsokhoz
való
csatlakoztatás
vagy
csatlakozásbontás előtt.
Az egység csak kikapcsolt hálózati tápegységnél
csatlakoztatható.
Ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó ne rendelkezzen
töltéssel.
A frekvenciaváltó táplálásról való leválasztásakor a
hálózati, az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség
kapcsok és a motorkapcsok egy ideig még
feszültség alatt lehetnek. Az egységen való munka
megkezdése előtt várjon pár percet, hogy az
egyenfeszültségű
kapcsolati
kondenzátorok
kisülhessenek.

A frekvenciaváltó különböző opciókkal bővíthető adatkommunikációval, és
ilyen módon beintegrálható automatizálási és szabályozási rendszerekbe. A
paraméterezés és üzembe helyezés az opcionális kommunikációs kártyán, a
működő egységen vagy az interfész adapteren keresztül végezhető el. A 412
Helyi/távoli paraméter határozza meg az üzemi viselkedést, és teszi lehetővé a
vezérlés átkapcsolását az érintkezőkön, a vezérlőegységen és/vagy az
interfészen át.
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412 Helyi/távoli
Vezérlés
0érintkezőkön át
1-

Vezérlés
Állapotgépen át

2-

Vezérlés
távérintkezőkön át

Vezérlés gombokkal,
forgásirány
érintkezőkön át
Vezérlés KP-n vagy
Vez. egységen át,
4forgásirány
érintkezőkön át
Vezérlés 3vezetékkel,
5forgásirány
érintkezőkön át
Vezérlés KP-n át
13 forgásirány KP- át
Vezérlés KP-n + Vez.
egységen át,
14 forgásirány
érintkezőkön át
Vezérlés
20 - érintkezőkön át, csak
jobbra forgás
Vezérlés gombokkal,
23 csak jobbra forgás
Vezérlés vez.
24 - egységen + KP-n át,
csak jobbra forgás
30-tól 34-ig
Vezérlés KP-n át
43 - forgásirány vez.
egységen + KP- át
Vezérlés vez.
egységen + KP-n át,
44 forgásirány vez.
egységen + KP-n át
Vezérlés 3vezetékkel + KP-n át,
46 forgásirány vez.
egységen + KP- át
3-

Funkció
A Start és a Stop parancsok, valamint a forgásirány
vezérlése digitális jelekkel történik.
A Start és a Stop parancsok, valamint a forgásirány
vezérlése a kommunikációs interfész DRIVECON
állapotgépén át történik.
A Start és a Stop parancsok, valamint a forgásirány
vezérlése logikai jelekkel történik a kommunikációs
protokollon át.
A Start és a Stop parancsok vezérlése a
vezérlőegységről történik, a forgásirány vezérlése
digitális jelekkel.
A Start és a Stop parancsok vezérlése a
vezérlőegységről vagy a digitális jelekkel történik. A
forgásirány vezérlése csak digitális jelekkel történik.
3-vezeték; a forgásirány és a 87 3-vezetékes vezérlés
jelének vezérlése érintkezőkön át.
A Start és a Stop parancsok, valamint a forgásirány
vezérlése a vezérlőegységgel történik.
A Start és a Stop parancsok vezérlése a
vezérlőegységről vagy a digitális jelekkel történik. A
forgásirány vezérlése csak a vezérlőegységről történik.
A Start és a Stop parancsok vezérlése digitális jelekkel
történik. Rögzített forgásirány, csak jobbra forgás.
A Start és a Stop parancsok vezérlése a gombokkal
történik. Rögzített forgásirány, csak jobbra forgás.
A Start és a Stop parancsok vezérlése a
vezérlőegységről vagy a digitális jelekkel történik.
Rögzített forgásirány, csak jobbra forgás.
20-24 üzemmódok, csak balra forgással.
A Start és a Stop parancsok vezérlése a digitális
jelekkel történik. A forgásirány vezérlése csak a
vezérlőegységről vagy a digitális jelekkel történik.
Mind a Start, mind a Stop parancs, valamint a
forgásérzékelés vezérelhető a vezérlőegységgel vagy a
digitális jelekkel.
3-vezeték és vezérlő egység; a forgásirány és a 87 3vezetékes vezérlés jelének vezérlése érintkezőkön át
vagy vezérlő egységgel.
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17.4 Fékszaggató és fékellenállás
A frekvenciaváltók fékszaggató tranzisztorral rendelkeznek. A külső fékellenállást az
Rb1 és Rb2 kapcsokra kell csatlakoztatni. Az 506 Trigger küszöb paraméter határozza
meg a fékszaggató bekapcsolási küszöbét. A meghajtás generátoros kimenete, amely
megnöveli az egyenfeszültségű kapcsolati feszültséget, hővé alakul a külső
fékellenálláson az 506 Trigger küszöb paraméterrel beállított határérték felett.

No.

Paraméter
Leírás

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

Min.

506 Trigger küszöb

Udmin+25V

1000,0 V

UdBC

Az 506 Trigger küszöb paraméter alapbeállítás szerint::
385 V ACT 201 eszközök ACT családjára
770 V ACT 401eszközök ACT családjára
Az 506 Trigger küszöb paramétert úgy kell beállítani, hogy az a hálózat által
generálható maximális egyenfeszültségű kapcsolati feszültség és a frekvenciaváltó
maximálisan engedélyezett egyenfeszültségű kapcsolati feszültsége közötti érték
legyen.

U Netz 1.1 2  UdBC  Udmax
Ha az 506 Trigger küszöb paramétert nagyobbra állítja be mint a maximálisan
engedélyezett egyenfeszültségű kapcsolati feszültség, akkor a fékszaggató nem
válhat aktívvá, kikapcsolva marad.
Ha az 506 Trigger küszöb paramétert a hálózat által generálható maximális
egyenfeszültségű kapcsolati feszültség alá állítja be, F0705 hibaüzenet
(„Hibaüzenetek” fejezet) jelenik meg a kijelzőn, ha a frekvenciaváltó start parancsot
kap.
Ha az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség meghaladja az ACT 201
eszközcsaládnál a 400 V-os maximális értéket, illetve az ACT 401 eszközcsaládnál a
800 V-ot, F0700 hibaüzenet („Hibaüzenetek” fejezet) jelenik meg a kijelzőn.
A funkció mintavételezési ideje 125 µs.
A trigger küszöb átlépése után a fékszaggató bekapcsolva marad legalább 125 µs
ideig, még ha az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség eközben a trigger küszöb alá
is csökken.

Ud
506
Trigger
küszöb 506
Trigger
Threshold

t
Fékszaggató
Brake chopper
BE
ON

OFF
KI

125 µs

t
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Fékellenállás méretezése

17.4.1

A méretezéshez az alábbi értékeket kell ismerni:
Csúcs fékteljesítmény Pb Peak W-ban
Ellenállás Rb Ohm-ban
Működési ciklus DC %-ban
8. A Pb Peak csúcs fékteljesítmény kiszámítása

Pb Peak



J  n1  n 2

182  t b
2

2



Pb Peak
J
n1
n2
tb

= Csúcs fékteljesítmény, W
2
= A meghajtó rendszer inercianyomatéka, kgm
= A meghajtó rendszer sebessége a fékezés
-1
előtt, perc
= A meghajtó rendszer sebessége a fékezés
-1
után, perc
= Fékezési idő, s

9. Az Rb ellenállás kiszámítása
Rb
Ud BC
Pb Peak

2

Rb 

U d BC
Pb Peak

= Ellenállás, Ohm
= Bekapcsolási küszöb, V
= Csúcs fékteljesítmény, W

Az Ud BC bekapcsolási küszöb az az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség, amelynél
a fékellenállás bekapcsol. A fent leírtak szerint az 506 Trigger küszöb paraméter
segítségével állítható be a bekapcsolási küszöb.
Vigyázat!

A fékellenállás ellenállása nem lehet kisebb, mint a minimális
Rb min -10%. Az Rb min értékeit a „Műszaki adatok” fejezet sorolja fel.

Ha a fékellenállás kiszámított Rb ellenállása két standard sorozat érték között van,
akkor a kisebb ellenállást kell kiválasztani.
10. A DC működési ciklus kiszámítása
DC 

DC
tb
tcycle

tb
t cycle

t
b
t
c
y
c
l
e

= Működési ciklus
= Fékezési idő
= Ciklus idő
Példa:
tb = 48 s, tcycle = 120 s
t
DC  b  0.4  40%
t cycle

Ritka rövid fékezések esetén a tipikus DC működési ciklus 10 %, hosszú fékezéseknél
( 120 s) a tipikus érték 100%. Gyakori lassítás és gyorsítás esetén célszerű a fenti
képlet alapján kiszámítani a DC működési ciklust.
Az ellenállás gyártók a Pb Peak, Rb és DC kiszámított értékeket használhatják az
ellenállás-specifikus állandó teljesítmény meghatározásához.
Figyelmeztetés!

A fékellenállást a specifikáció és a „Fékellenállás bekötése”
fejezetben megadott utasítások szerint kell csatlakoztatni.
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17.5 Motoráramkör megszakító

A motorvédő kapcsoló névleges árama a
megfelelő adatkészlet 371 Névleges áram
paramétere segítségével megadott névleges
motoráramra vonatkozik.
A frekvenciaváltó névleges értékeit ennek
megfelelően kell figyelembe venni az
alkalmazás méretezésénél.

seconds

A hagyományos motorvédő kapcsoló
működésével ellentétben, amely azonnal
leválasztja a védendő berendezést a
megszakítási küszöb elérésekor, ez a
funkció lehetőséget biztosít figyelmeztetés
kibocsátására a berendezés azonnali
leválasztása helyett.

1/1000 seconds

Ahogy a jobb ábrán látható hagyományos
motoráramkör megszakítók különböző
megszakítási karakterisztikával (L, G/U, R
és K) szerezhetők be a kereskedelemben
különböző alkalmazásokhoz. Mivel a
frekvenciaváltókat legtöbb esetben
motorokhoz használják, ami nagy induló
áramú alkalmazást jelent, amit kizárólag a K
karakterisztika valósít meg.

minutes

A motoráramkör megszakítók a motor és a tápkábel túlterhelés miatti túlmelegedés
elleni védelmére szolgálnak. A túlterhelési szinttől függően vagy azonnal leválasztják
a motort a hálózati táplálásról rövidzárlat esetén, vagy leválasztják a motort, ha a
túlterhelés már egy bizonyos ideje fennáll.

x nominal current

A motoráramkör megszakító funkció különböző adatkészletekkel kapcsolható össze.
Ilyen módon egy frekvenciaváltóval különböző motorok is üzemeltethetők. Így
mindegyik motor saját motorvédő kapcsolóval szerelhető fel.
Ha a motort úgy üzemelteti a frekvenciaváltóról, hogy adatkészlet váltással bizonyos
beállítási értékeket módosít (pl. minimális és maximális frekvencia), akkor csak egy
motoráramkör megszakítót lehet telepíteni. Az 571 Üzemmód paraméter segítségével
állítható be egy vagy több motor használata.
0-

571 Üzemmód
Ki

1-

K-karakterisztika, több
motor használata,
hibakapcs. ki

2-

K-karakterisztika, egy
motor, hibakapcs. ki

11 -

K-karakterisztika, több
motor használata,
figyelmeztetés

22 -

K-karaktersztika, egy
motor, figyelmeztetés

Funkció
A funkció kikapcsolva.
A funkció figyeli a névleges adatokat a négy
adatkészlet mindegyikében. Az „F0401” hiba
kikapcsolás akadályozza meg a meghajtó
túlterhelését.
A funkció az aktív adatkészlettől függetlenül az első
adatkészletben lévő névleges értékeket használja. Az
„F0401” hiba kikapcsolás akadályozza meg a
meghajtó túlterhelését.
A funkció figyeli a névleges adatokat a négy
adatkészlet mindegyikében. Az „A0200” figyelmeztető
üzenet jelzi a meghajtó túlterhelését.
A funkció az aktív adatkészlettől függetlenül az első
adatkészletben lévő névleges értékeket használja. Az
„A0200” figyelmeztető üzenet jelzi a meghajtó
túlterhelését.
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Több motor használata
571 Üzemmód paraméter = 1 vagy 11
Több motor használata esetén feltételezzük, hogy minden egyes adatkészletet a
hozzá tartozó motor használja. Mindegyik adatkészlethez egy motor és egy
motorvédő kapcsoló van kijelölve. Ebben az üzemmódban a funkció az aktív
adatkészlet névleges értékeit figyeli. A frekvenciaváltó pillanatnyi kimenőáramát csak
akkor veszi figyelembe, ha az adatkészlet aktiválta a motorvédő kapcsolót. A funkció a
többi adatkészlet motorvédő kapcsolójánál nulla áramot vár, aminek eredményeként
figyelembe veszi a termikus csillapítás funkciókat. Az adatkészlet váltással a
motorvédő kapcsoló funkciója megfelel a felváltva hálózatra kapcsolt saját
védőkapcsolóval rendelkező motorok funkciónak.
Egy motor használata
571 Üzemmód paraméter = 2 vagy 22
Egy motor használata esetén csak egy motorvédő kapcsoló aktív, amely figyeli a
frekvenciaváltó kimenő áramát. Adatkészlet váltás esetén csak a névleges gép
paraméterekből nyert kikapcsolási határértékek váltanak át. A váltás után is az
összegzett termikus értékeket használja. Adatkészlet váltás esetén kérjük,
gondoskodjon arról, hogy az összes adatkészletnél a megadott gép adatok egyezőek
legyenek. Az adatkészlet váltással a motorvédő kapcsoló funkció hasonló a felváltva
hálózatra kapcsolt közös védőkapcsolóval rendelkező motorok funkcióhoz.
A névleges frekvencia százalékaként megadott 572 Frekvenciaküszöb segítségével
tovább javítható a motorvédelem, különösen a saját szellőztetésű motoroknál. A
frekvenciaküszöb alatti munkapontoknál a mért kimenőáram kiértékelése kétszeres
tényezővel történik a trigger karakterisztika számításnál.

No.

Paraméter
Leírás

572 Frekvenciaküszöb

Min.
0%

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
300 %

0%

17.6 Ékszíj figyelés
Az ékszíj figyelő rendszer feladata a terhelés viselkedés és így a 3-fázisú gép és a
terhelés közötti kapcsolat folyamatos figyelése. Az 581 Üzemmód paraméter
határozza meg a funkció viselkedését olyankor, amikor a 214 Aktív áram (értékelő
nélküli szabályozás) vagy a 216 Isq nyomatékot létrehozó áramkomponens (mezőorientált szabályozási módszer) az 582 Trigger küszöb Iaktív alatt van 583 Késleltetési
idő paraméterrel megadott időnél hosszabb ideig.
581 Üzemmód
0 - KI
1 - Figyelmeztetés
2 - Hiba

Funkció
A funkció kikapcsolva.
Ha az aktív áram a küszöbérték alá csökken, „A8000”
figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.
A terhelés nélküli meghajtó kikapcsol, és „F0402”
hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
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A hiba- és figyelmeztető üzenetek a digitális kimeneteken át olvasható ki vagy
jelenthetők az irányító vezérlés felé. Az 582 Trigger küszöb Iaktív értékét a 371
Névleges áram százalékaként kell megadni az alkalmazásra és a lehetséges
munkapontokra.
No.

Paraméter
Leírás

582 Trigger küszöb Iaktív
583 Késleltetési idő

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

0,1%
0,1 s

100,0 %
600,0 s

10,0 %
10,0 s

17.7 A mező-orientált szabályozás funkciói
A mező-orientált szabályozási módok kaszkád vezérlésen és összetett gépmodell
számításon alapulnak. A különböző szabályozási funkciók kiegészíthetők az
alkalmazásra szabott speciális funkciókkal.

17.7.1

Motorszaggató

A mező-orientált szabályozási módok tartalmaznak egy olyan funkciót, amely a
generátor energia adaptált hővé alakítását valósítja meg a csatlakoztatott háromfázisú gépnél. Így minimális rendszerköltség mellett dinamikus sebességváltoztatások
valósíthatók meg. A meghajtó rendszer nyomaték és sebesség viselkedését nem
befolyásolja a paraméterezett fékezési viselkedés. Az egyenfeszültségű kapcsolati
feszültség 507 Trigger küszöb paramétere határozza meg a motorszaggató funkció
bekapcsolási küszöbét.

No.

Paraméter
Leírás

507 Trigger küszöb

Min.
Udmin+25V

Beállítások
Max.
Gyári beáll.
1000,0

UdMC

Az 507 Trigger küszöb paramétert úgy kell beállítani, hogy az a hálózat által
generálható maximális egyenfeszültségű kapcsolati feszültség és a frekvenciaváltó
maximálisan engedélyezett egyenfeszültségű kapcsolati feszültsége között legyen.

U Hálózat 1,1 2  U dMC  Ud max
Ha az 507 Trigger küszöb paramétert nagyobbra állítja mint a maximálisan
engedélyezett egyenfeszültségű kapcsolati feszültség, akkor a motorszaggató nem
tud bekapcsolni, kikapcsolva marad.
Ha az 507 Trigger küszöb paramétert kisebbre állítja mint a hálózat által generálható
maximális egyenfeszültségű kapcsolati feszültség, akkor F0706 hibaüzenet jelenik
meg a kijelzőn („Hibaüzenetek” fejezet), ha a frekvenciaváltót bekapcsolja.
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17.7.2

Hőmérséklet beállítás

A mező-orientált szabályozási módok a gépmodell lehető legpontosabb számításán
alapulnak. A forgórész időállandó fontos gépváltozó a számítás számára. A 227 Akt.
forgórész időállandó paraméter segítségével kiolvasandó értéket a motoráramkör
induktivitásából és a forgórész ellenállásából kell kiszámítani. Fokozott pontossági
igény esetén megfelelő mérések segítségével figyelembe kell venni a forgórész
időállandó motorhőmérséklettől való függését. A hőmérséklet beállítás 465 Üzemmód
paramétere segítségével különböző módszereket és aktuális érték forrásokat
választhat a hőmérséklet méréséhez.
465 Üzemmód
0-

Ki

1-

Hőmérsékletmérés MFI1A
bemeneten

4-

Hőmérséklet mérés
startnál

Funkció
A funkció kikapcsolva.
Hőmérséklet szinkronizálás
°
(0 ... 200 C => 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA),
aktuális hőmérséklet érték az 1. többfunkciós
bemeneten.
A frekvenciaváltó határozza meg a hőmérsékletet a
tekercsellenállás mérése útján külső
hőmérsékletmérés nélkül.

Az 1. üzemmódhoz szükség van egy külső hőmérsékletmérő rendszerre, amely
kiértékeli a hőmérsékletérzékelő jelét és a 0…200 °C hőmérséklettartományt leképezi
analóg feszültséggé vagy áramjellé. Az MFI1 többfunkciós bemenet 452 Üzemmód
paraméterét ennek megfelelően kell beállítani.
A 4. üzemmód a 210 és 230 konfigurációknál választható. Ha van kioldó vezérlőjel,
start jobbra forgás vagy start balra forgás jel, a mért tekercshőmérséklet segítségével
megtörténik a motorhőmérséklet és forgórész időállandó szinkronizálása.
A 466 Hőmérséklet együttható paraméter segítségével vesszük figyelembe a motor
forgórészének tekercseléséhez használt anyagot. Ez a paraméter határozza meg a
forgórész ellenállásának változását a hőmérséklet függvényében a forgórész
tekercselés bizonyos anyagára. Tipikus hőmérséklet együttható rézre 39%/100 °C és
36%/100 °C alumíniumra 20 °C hőmérsékleten.
A szoftver a hőmérséklet karakterisztikát a fent említett hőmérséklet együttható,
valamint a 467 Beállítás hőmérséklet alapján számítja ki. A beállító hőmérséklet
segítségével a forgórész időállandó még jobban optimalizálható a 718 Névleges szlip
korrekciós tényező paraméterrel együtt.

No.

Paraméter
Leírás

466 Hőmérséklet együttható
467 Beállítás hőmérséklet

Min.

Beállítások
Max.

Gyári beáll.

0,00%/100 °C

300,00%/100 °C

39,00%/100 °C

-50 °C

300 °C

35 °C

Kiigazítható a forgórész időállandó szinkronizálása a tekercshőmérséklet
függvényében. Az alapértelmezés szerinti értékek általában elegendő pontosságúak,
így nincs szükség a 718 Névleges szlip korrekciós tényező paraméterrel a forgórész
időállandó, sem pedig a 466 Hőmérséklet együttható paraméterrel a hőmérséklet
szinkronizálás beállítására. Ha mégis szükség van beállításra, ne feledje, hogy a
forgórész időállandót a frekvenciaváltó az irányított üzembe helyezés során számította
ki a gépadatokból. A 467 Beállítás hőmérséklet paramétert olyan hőmérsékletre kell
beállítani, amelynél a kiterjesztett gépadatok optimalizálását végezte. A hőmérséklet
kiolvasható a 226 Tekercshőmérséklet paraméter aktuális értéke segítségével, és
felhasználható a paraméter optimalizálására.
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17.7.3

Kódoló figyelés

A sebességérzékelő meghibásodása a meghajtás hibás viselkedését eredményezi,
mivel a mért sebesség adja a szabályozási módszer alapját. Alapbeállítás szerint a
sebességérzékelőt figyelő rendszer folyamatosan figyeli a sebességérzékelő jelét, a
sáv jelet és az osztás jeleket. Ha a frekvenciaváltó kioldása során a rendszer
időhatáron túli hibás jelet észlel, hiba miatti kikapcsolás következik be. Ha a 760
Üzemmód paramétert nullára állítja be, akkor kikapcsolta a figyelő funkciót.

0-

760 Üzemmód
KI

Funkció
A funkció kikapcsolva.

2-

Hiba

Hibaüzenet kijelzése a beállított időhatár szerint.

A sebességérzékelő figyelést paraméterezni kell az alkalmazás szerint az alfunkció
segítségével. A figyelő funkció a frekvenciaváltó kioldásával és a start parancs
kiadásával kapcsolódik be. Az időhatár határozza meg a figyelés idejét, amely alatt a
hiba miatti kikapcsolás feltételei változatlanul fenn kell hogy álljanak. Ha az
időhatárok egyikét nullára állítja, akkor az a figyelési funkció ki lesz kapcsolva.
Paraméter
Leírás

Min.

Beállítások
Max.
Gyári beáll.

761 Időhatár: Jelhiba
762 Időhatár: Csatornahiba

0 ms
0 ms

65000 ms
65000 ms

1000 ms
1000 ms

763 Időhatár: Irányhiba

0 ms

65000 ms

1000 ms

No.

Időhatár: Jelhiba
A funkció összehasonlítja az aktuális mért sebességet a sebességszabályozó kimenő
értékével. Ha az aktuális sebességérték pontosan nulla a 761 Időhatár: Jelhiba
paraméterrel megadott idő alatt, bár van referenciaérték, akkor „F1430” hibaüzenet
jelenik meg a kijelzőn.
Időhatár: Csatornahiba
Az aktuális sebességmérés figyeli a jelek idősorrendjét a sebességérzékelő üzemmód
négyszeres értékelésénél. Ha a sebességérzékelő jel hibás a 762 Időhatár:
Csatornahiba paraméterrel megadott idő alatt, akkor „F1431” hibaüzenet jelenik meg a
kijelzőn.
Időhatár: Irányhiba
A mért aktuális sebesség összehasonlítása a referencia sebességgel. Ha a
referenciaérték előjele és az aktuális érték előjele eltér a 763 Időhatár: Irányhiba
paraméterrel megadott idő alatt, akkor „F1432” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A
figyelő funkció alaphelyzetbe áll vissza, ha a meghajtó mechanizmus a referencia
érték irányba mozog egy negyed fordulattal.
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18 Aktuális értékek
A különböző szabályozási funkciók és módszerek magukban foglalják a gép vagy
rendszer elektronikus szabályozási változóit és különböző számított aktuális értékeit.
A működés és hibadiagnózis számára kiolvashatók a különböző aktuális értékek a
kommunikációs interfészen át vagy a kezelő egység VAL menüágán keresztül.

18.1 A frekvenciaváltó aktuális értékei
Moduláris felépítésének köszönhetően a frekvenciaváltó az alkalmazásnak
megfelelően adaptálható. A kiválasztott konfiguráció és a telepített bővítőkártyák
függvényében további aktuális érték paraméterek jeleztethetők ki.

No.
222
223
228

229
230
244
245
249

250
251
252
254
255
256
257
259
269
275
278

A frekvenciaváltó aktuális értékei
Leírás
Funkció
Egyenfeszültségű
Egyenfeszültség az egyenfeszültségű
kapcsolati feszültség
kapcsolatnál.
A frekvenciaváltó kimenő feszültséges a hálózati
Moduláció
feszültséghez viszonyítva (100% = UFIN).
A 475 Referencia frekvencia források összege a
Belső referencia frekvencia frekvencia referenciaérték csatorna
referenciaértékeként.
A 476 Referencia százalék források összege a
Referencia százalék érték
referencia százalék csatorna
referenciaértékeként.
A 478 Aktuális százalék forrás aktuális érték jele.
Aktuális százalék érték
Üzemóra, ami alatt a frekvenciaváltó kimenő
Munkaóra számláló
fokozata be volt kapcsolva.
Üzemóra, ami alatt a frekvenciaváltó
Üzemóra számláló
tápfeszültséget kapott.
Az adatkészlet aktív használata a 70 1.
adatkészlet váltás és a 71 2. adatkészlet váltás
Aktív adatkészlet
szerint.
A hat digitális bemenet és a 452 Üzemmód –
Digitális bemenetek
digitális bemenet módú 1. többfunkciós bemenet
decimálisan kódolt státusza
Bemenő jel az 452 Üzemmód – analóg bemenet
MFI1A analóg bemenet
módú 1. többfunkciós bemeneten.
Jel az ismétlési frekvencia bemeneten a 496
Ismétlési frekvencia
Üzemmód szerint.
bemenet
A két digitális kimenet és a 550 Üzemmód –
Digitális kimenetek
digitális módú 1. többfunkciós kimenet
decimálisan kódolt státusza.
Hűtőborda hőmérséklet
Mért hűtőborda hőmérséklet.
Belső hőmérséklet
Mért belső hőmérséklet.
Kimenő jel az 550 Üzemmód – analóg módú 1.
MFO1A analóg kimenet
többfunkciós kimeneten.
Áramhiba
Hibaüzenet hibakóddal és rövidítéssel.
Figyelmeztetések
Figyelmeztető üzenet hibakóddal és rövidítéssel.
A vezérlő státuszban kódolt szabályozó
Vezérlő státusz
korlátozza a referencia érték jelet.
MFO1F ismétlési frekvencia Kimenő jel az 550 Üzemmód – ismétlési
kimenet
frekvencia módú 1. többfunkciós kimeneten.

Megjegyzés:

A kezelő egység VAL menüágánál olvashatók ki és figyelhetők az
aktuális értékek. A PARA menüág 28 Vezérlőszint paramétere
határozza meg az aktuális érték paraméterek kiválasztását.
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18.2 A gép aktuális értékei
A frekvenciaváltó szabályozza a gép viselkedését a különböző munkapontokban. A
kiválasztott konfigurációtól és a telepített bővítőkártyáktól függően a gép szabályozási
változói és további aktuális érték paraméterei jeleztethetők ki.
A gép aktuális értékei
Leírás

No.
210

Állórész frekvencia

211

Effektív áramérték

212

Kimenő feszültség

213

Hatásos teljesítmény

214

Hatásos áram

215

Isd

216

Isq

217

1. kódoló frekvencia

218

1. kódoló sebesség

221

Szlip frekvencia

224

Nyomaték

225

Forgórész fluxus

226

Tekercshőmérséklet

227

Akt. forgórész időállandó

235

Fluxust létrehozó feszültség

236

Nyomatékot létrehozó
feszültség

238

Fluxus érték

239

Meddő áram

240

Aktuális sebesség

241

Aktuális frekvencia

Megjegyzés:

Funkció
A frekvenciaváltó kimenő frekvenciája (motor
frekvencia).
A frekvenciaváltó számított effektív kimenő
árama (motoráram).
A frekvenciaváltó három-fázisú feszültségének
számított effektív értéke (motorfeszültség).
A feszültségből, áramból és a szabályozó
változókból számított hatásos teljesítmény.
A névleges motor paraméterekből, a szabályozó
változókból és az áramból számított hatásos
áram
A mező-orientált szabályozás mágneses fluxust
létrehozó áramkomponense.
A mező-orientált szabályozás nyomatékot
létrehozó áramkomponense.
Számítva az 1 kódoló adataiból, a 373
Póluspárok száma paraméterből és a kódoló
jeléből.
Az 1. kódoló frekvenciájából számítva.
A névleges motorparaméterekből, a
szabályozási változókból és az áramból
számított szinkron frekvenciától való eltérés.
Nyomaték a feszültségből, áramból és a
szabályozási változókból számított aktuális
kimenő frekvenciánál.
Áram mágneses fluxus a névleges
motorparaméterekhez viszonyítva.
A 465 Üzemmód hőmérséklet kiigazítás szerinti
motortekercselés mért hőmérséklete.
A névleges motorparaméterek, a névleges és
szabályozási változók alapján a gép
munkapontjára számított időállandó.
A mező-orientált szabályozás mágneses fluxust
létrehozó feszültségkomponense.
A mező-orientált szabályozás nyomatékot
létrehozó feszültségkomponense.
A névleges értékek és a motor munkapontja
alapján számított mágnese fluxus.
A névleges motorparaméterek, szabályozási
változók és az áram alapján számított meddő
áram.
A meghajtás mért és/vagy számított sebessége.
A meghajtás mért és/vagy számított
frekvenciája.

A kezelő egység VAL menüágánál olvashatók ki és figyelhetők az
aktuális értékek. A PARA menüág 28 Vezérlőszint paramétere
határozza meg az aktuális érték paraméterek kiválasztását.
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18.3 Aktuális érték memória
A különböző aktuális értékek tárolása segíti a frekvenciaváltó alkalmazásban való
üzemi viselkedésének és karbantartásának értékelését. Az aktuális érték memória
garantálja az egyedi változók figyelését a megadott időszakra. Az aktuális érték
memória paraméterei a kommunikációs interfészen keresztül kiolvashatók, vagy
kijeleztethetők a kezelő egység segítségével. Ezen kívül a kezelő egység biztosítja a
csúcs ás átlagértékek figyelését is a VAL menüágban.
Aktuális érték memória
Leírás

No.
231

Hosszú távú Ixt csúcsérték

232

Rövid távú Ixt csúcsérték

287

Vdc csúcsérték

288

Vdc átlagérték

289
290
291
292

Hűtőborda hőmérséklet
csúcsérték
Hűtőborda hőmérséklet
átlagérték
Belső hőmérséklet
csúcsérték
Belső hőmérséklet
átlagérték

293

Irms csúcsérték

294

Irms átlagérték

295

Hatásos teljesítmény poz.
csúcsérték

296

Hatásos teljesítmény neg.
csúcsérték

301

Hatásos teljesítmény
átlagérték
Energia, pozitív

302

Energia, negatív

297

Megjegyzés:

Funkció
60 másodperces eszközfüggő túlterhelés
hasznosítás.
1 másodperces eszközfüggő túlterhelés
hasznosítás.
A mért maximális egyenfeszültségű kapcsolati
feszültség.
A figyelés időszakára számított átlagos
egyenfeszültségű kapcsolati feszültség.
A frekvenciaváltó mért legnagyobb hűtőborda
hőmérséklete.
A figyelés időszakára számított átlagos
hűtőborda hőmérséklet.
A frekvenciaváltó mért maximális belső
hőmérséklete.
A figyelés időszakára számított átlagos belső
hőmérséklet.
A mért motorfázisokból számított legnagyobb
abszolút áramérték..
A figyelés időszakára számított átlagos abszolút
áramérték.
A legnagyobb számított hasznos teljesítmény
motorüzemben.
Maximális generátor hasznos teljesítmény a
feszültség, áram és szabályozási változók
alapján számítva.
A figyelés időszakára számított átlagos hasznos
teljesítmény.
A számított energia a motorra motorüzemben.
A számított energia a motorból
generátorüzemben.

A kezelő egység VAL menüágánál olvashatók ki és figyelhetők az
aktuális értékek. A PARA menüág 28 Vezérlőszint paramétere
határozza meg az aktuális érték paraméterek kiválasztását.
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A kezelő egység PARA menüágában kiválasztható 237 Memória reset paraméter
segítségével állíthatók alaphelyzetbe az egyedi átlag- és csúcsértékek. A funkció az
időszak során letárolt csúcs- és átlagértékeket nulla paraméterértékkel írja felül.
Üzemmód

Funkció
Az aktuális memória értékei változatlanul
maradnak.

0 - Nincs törlés
Ixt hosszú távú
csúcsérték
2 - Ixt rövid távú csúcsérték
1-

231 Ixt hosszú távú csúcsérték reset.
232 Ixt rövid távú csúcsérték reset.

3 - Vdc csúcsérték
4 - Vdc átlagérték

287 Vdc csúcsérték reset
288 Vdc átlagérték törlés

5 - Tc csúcsérték
6 - Tc átlagérték

289 Hűtőborda hőmérséklet csúcsérték reset
290 Hűtőborda hőmérséklet átlagérték törlés.

7 - Ti csúcsérték
8 - Ti átlagérték

291 Belső hőmérséklet csúcsérték reset
292 Belső hőmérséklet átlagérték törlés

9 - Irms csúcsérték

293 Irms csúcsérték reset

10 11 -

Irms átlagérték
Paktív poz. csúcsérték

294 Irms átlagérték törlés
295 Hasznos teljesítmény poz. csúcsérték reset

12 13 -

Paktív neg. csúcsérték
Paktív átlagérték

296 Hasznos teljesítmény neg. csúcsérték reset
297 Hasznos teljesítmény átlagérték törlés

16 -

Energia, pozitív

301 Energia, pozitív reset

17 100 -

Energia, negatív
Összes csúcsérték

302 Energia negatív paraméter reset

101 102 -

Összes átlagérték
Összes érték

Átlagértékek és tárolt értékek törlése.
A teljes aktuális érték memória törlése.

Összes tárolt csúcsérték reset.

18.4 A rendszer aktuális értékei
A rendszer aktuális értékeinek számítása a paraméterezett rendszeradatokon alapul.
Az alkalmazásnak megfelelően a paramétereket a készülék a tényezőkből, az
elektromos változókból és a szabályzókból számítja. Az aktuális értékek megfelelő
kijelzése a paraméterezendő rendszer adatainak a függvénye.

18.4.1

Aktuális értékrendszer

A 242 Aktuális érték rendszer aktuális értékei segítségével kísérhető figyelmemmel a
meghajtó.
A figyelendő 241 Aktuális frekvencia értékét a 389 Aktuális érték rendszer tényezővel
kell megszorozni, és a 242 Aktuális érték rendszer paraméteren át lehet kiolvasni,
azaz 241 Aktuális frekvencia x 389 Aktuális érték rendszer tényező = 242 Aktuális
érték rendszer.
Aktuális értékrendszer
No.
Leírás
242 Aktuális érték rendszer

Funkció
A meghajtó számított frekvenciája
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18.4.2

Térfogat áramlás és nyomás

A 397 Névleges térfogat áramlás és a 398 Névleges nyomás tényezők
paraméterezésére akkor van szükség, ha a meghajtó figyelésére a 285 Térfogat
áramlás és a 286 Nyomás paraméterek aktuális értékeit használja. A 285 Térfogat
áramlás és a 286 Nyomás paraméterek a 214 Effektív áram értékre vonatkoznak
érzékelő nélküli szabályozási módszer esetén. Mező-orientált szabályozási módszer
esetén a 216 Isq nyomatékot létrehozó áramkomponensre vonatkoznak.

No.

Leírás

285 Térfogat áramlás
286 Nyomás

Térfogat áramlás és nyomás
Funkció
3
Számított térfogat áramlás m /h
mértékegységben
A karakterisztika alapján számított nyomás kPa
mértékegységben
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19 Hibaprotokoll
A frekvenciaváltó különböző szabályozási módszerei és a hardvere olyan funkciókat
foglalnak magukba, amelyek folyamatosan figyelik az alkalmazást. A hibaprotokollban
tárolt információk segítik a működési és hibadiagnózist.

19.1 Hibajegyzék
A készülék időrendi sorrendben tárolja az utolsó 16 hibaüzenetet, és a 362 Hibák
száma paraméter mutatja a frekvenciaváltó üzembe helyezése óta előfordult hibák
számát. A vezérlőegység VAL menüágában megjeleníttethető az FXXXX hibakód. A
hibakulcs jelentését a „Hibaüzenetek” című következő fejezet ismerteti. A PC program
segítségével az üzemórák (h) száma, az üzem percek (m) és a hibaüzenet is
kiolvasható. Az aktuális üzemórák kiolvashatók a 245 Üzemóra számláló paraméter
segítségével. A hibajelentés nyugtázható a kezelő egység gombjaival és a 103
Hibanyugtázás beállítás szerint.
Hibajegyzék
No.
Leírás
310 Utolsó hiba

Funkció
óóóóó:pp ; FXXXX hibaüzenet.

311 Utolsó előtti hiba
312-tól 325-ig

óóóóó:pp ; FXXXX hibaüzenet.
3. hibától 16. hibáig
A frekvenciaváltó üzembe helyezése óta
előfordult hibák száma.

362 Az előfordult hibák száma

A frekvenciaváltó hiba és figyelmeztetés viselkedése különböző módon állítható be.
Az automatikus hibanyugtázás esetén az irányító vezérlés vagy a felhasználó
beavatkozása nélkül nyugtázhatók az F0500 Túláram, F0507 Túláram és F0700
Túlfeszültség hibák. A 363 Saját nyugtázású hibák száma paraméter mutatja az
automatikus hibanyugtázások teljes számát.
Hibajegyzék
No.
Leírás
363 Hibák nyugtázásnak száma

Funkció
Az automatikus hibanyugtázások teljes száma
szinkronizálással.

19.1.1 Hibaüzenetek
A hiba utáni tárolt hibakód az FXX hibacsoportból és az azt követő XX kódszámból áll.
Hibaüzenetek
Jelentés

Kód
F00
F01

00

Nem fordult elő hiba.

00

Túlterhelés
Frekvenciaváltó túlterhelődött.

02
F01

03

00
F02
01

Frekvenciaváltó túlterhelődött (60 s), ellenőrizze a terhelés viselkedést.
Rövid távú túlterhelés (1 s), ellenőrizze a motor és az alkalmazás
paramétereit.
Hűtőborda
A hűtőborda hőmérséklete túl magas, ellenőrizze a hűtést és a
ventillátort.
A hőmérsékletérzékelő hibás vagy a környezeti hőmérséklet túl
alacsony.

A „Hibaüzenetek” táblázat a következő oldalon folytatódik.
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Kód
00
F03
01
00
F04

F05

01
02
03
00
03
04
05
06
07
00
01

F07

02
03
04
05
06

F08

01
04
00

F11
01
00
F13

01
10
01
07

F14

30
31
32

F0A

10

F0B

13

Belső
Jelentés
A belső hőmérséklet túl magas, ellenőrizze a hűtést és a ventillátort.
A belső hőmérséklet túl alacsony, ellenőrizze az elekt. szekrény fűtését.
Motorcsatlakozás
A motor hőmérséklete túl magas vagy az érzékelő hibás, ellenőrizze az
S6IND csatlakozást.
A motor áramkör megszakító kikapcsolt, ellenőrizze a meghajtást.
Az ékszíj figyelés szerint nincs terhelés a meghajtón.
Fázishiba, ellenőrizze a motort és a kábelezést.
Kimenő áram
Túlterhelődés, ellenőrizze a terhelést és a meredekségeket.
Zárlat vagy földhiba, ellenőrizze a motort és a kábelezést.
Túlterhelődés, ellenőrizze a terhelést és az áramérték határolást.
Aszimmetrikus motoráram, ellenőrizze az áramot és a kábelezést.
A motor fázisárama túl magas, ellenőrizze a motort és a kábelezést.
Üzenet a fázisfigyeléstől, ellenőrizze a motort és a kábelezést.
Egyenfeszültségű kapcsolati feszültség
Az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség túl magas, ellenőrizze a
gyorsulás meredekséget és a csatlakoztatott fékellenállást.
Az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség túl alacsony, ellenőrizze a
hálózati feszültséget.
Áramkimaradás, ellenőrizze a hálózati feszültséget és áramkört.
Fázishiba, ellenőrizze a hálózati biztosítékokat és áramkört.
A 680 Referencia egyenfeszültségű kapcsolat korlátozás túl alacsony,
ellenőrizze a hálózati feszültséget.
A fékszaggató 506 Trigger küszöb paramétere túl alacsony, ellenőrizze a
hálózati feszültséget.
A motorszaggató 507 Trigger küszöb paramétere túl alacsony, ellenőrizze
a hálózati feszültséget.
Elektronika feszültség
Az elektronika 24 V-os fesz. túl alacsony, ellenőrizze a vezérlő kapcsokat.
Az elektronika fesz. túl magas, ellenőrizze a vezérlőkapcsok bekötését.
Kimenő frekvencia
A kimenő frekvencia túl magas, ellenőrizze a szabályozó jeleket és
beállításokat.
A szabályozás elérte a max. frekvenciát, ellenőrizze a lassítás
meredekségeket és a csatlakoztatott fékellenállást.
Motorcsatlakozás
Földhiba a kimeneten, ellenőrizze a motort és a kábelezést.
A beállított 415 IDC kompenzációs határ elérése, ellenőrizze a motort és a
kábelezést, növelje a határértéket, ha szükséges.
Minimális áram figyelés, ellenőrizze a motort és a kábelezést.
Vezérlő csatlakozás
Hibás a referenciaérték 1. többfunkciós bemeneten, ellenőrizze a jelet.
Túláram az 1. többfunkciós bemeneten, ellenőrizze a jelet.
Sebességérzékelő jel hibás, ellenőrizze az S4IND és S5IND
csatlakozásokat.
A sebességérzékelő jel egyik sávja hiányzik, ellenőrizze a csatlakozásokat.
A sebességérzékelő forgásirány hibás, ellenőrizze a csatlakozásokat.
Opcionális komponensek
A KP 500 vezérlőegység adatátvitele a frekvenciaváltó felé hibás. A
vezérlő egységnek legalább 1 fájlt kell tárolnia.
A kommunikációs modult a B bővítőhelyre szerelte be a hálózati feszültség
leválasztása nélkül, kapcsolja le a hálózati feszültséget.

Az említett hibaüzeneteken túl vannak még további hibaüzenetek is. Ezek azonban csak
belső célra szolgálnak, és nem soroltuk fel itt azokat. Ha olyan hibaüzenetet kap, amely
nem található meg a listában, kérjük lépjen kapcsolatba velünk telefonon.
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19.2 Hibakörnyezet
A hibakörnyezet paraméterek segítenek a hibakeresésben a frekvenciaváltó
beállításainál és a teljes alkalmazásnál egyaránt. A hibakörnyezet dokumentálja a
frekvenciaváltó üzemi viselkedését az utolsó négy hiba idején.
Hibakörnyezet
No.
330

Leírás
Egyenfeszültségű kapcsolati
feszültség

331

kimenő feszültség

332

állórész frekvencia

333

1. kódoló frekvencia

335
336

Ia fázisáram
Ib fázisáram

337

Ic fázisáram

338

Effektív áram

339

Isd / meddő áram

340

Isq / hasznos áram

341

Forgórész mágnesező áram

342

Nyomaték

343

MFI1A analóg bemenet

346

MFO1A analóg kimenet

349

Ismétlési frekvencia kimenet

350

Digitális bemenetek státusza

351

Digitális kimenetek státusza

352

Idő a kioldás óta

353

Hűtőborda hőmérséklet

354

Belső hőmérséklet

355

Vezérlő státusz

356

Figyelmeztetés státusz

Funkció
Egyenfeszültség az egyenfeszültségű
kapcsolatnál.
A frekvenciaváltó számított kimenő feszültsége
(motor feszültség).
A frekvenciaváltó kimenő frekvenciája (motor
frekvencia).
A kódoló 1 adataiból, a 373 Póluspárok száma
paraméterből és a kódoló jeléből számítva.
U motorfázis mért árama.
V motorfázis mért árama.
W motorfázis mért árama.
A frekvenciaváltó számított effektív kimenő
árama (motoráram).
A mágneses fluxust létrehozó áramkomponens
vagy a számított meddő áram.
A nyomatékot létrehozó áramkomponens vagy a
számított hasznos áram.
Mágnesező áram a névleges motorparaméterekhez és a munkaponthoz
viszonyítva.
A feszültségből, áramból és a szabályozási
változókból számított nyomaték.
Bemenő jel a 452 Üzemmód – analóg bement
szerinti 1. többfunkciós bemeneten.
Kimenő jel a 550 Üzemmód – analóg szerinti 1.
többfunkciós kimeneten.
Jel az ismétlési frekvencia kimeneten az 550
Üzemmód – ismétlési frekvencia szerint..
A hat digitális bemenet és a 452 Üzemmód –
digitális bemenet beállítású 1. többfunkciós
bemenet decimálisan kódolt státusza.
A két digitális kimenet és a 550 Üzemmód –
digitális beállítású 1. többfunkciós kimenet
decimálisan kódolt státusza.
A hiba ideje – óra (h), perc (m) és másodperc (s)
alakban a kioldó jel után::
sec
sec
sec
hhhhh:mm:ss . /10 /100 /1000.
Mért hűtőborda hőmérséklet.
Mért belső hőmérséklet.
A vezérlő státusz szerint kódolt szabályozó
korlátozza a referencia jelet.
A figyelmeztetés státuszban kódolt figyelmeztető
üzenetek.

A „Hibakörnyezet” táblázat a következő oldalon folytatódik.
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357 1. belső érték

Hibakörnyezet
Szoftver szerviz paraméter.

358 2. belső érték
359 1. hosszú érték

Szoftver szerviz paraméter.
Szoftver szerviz paraméter.

360 2. hosszú érték

Szoftver szerviz paraméter.

A 361 Ellenőrző összeg paraméter mutatja, hogy a hibakörnyezet tárolása
hibamentes-e (OK) vagy hiányos (NOK).
Hibakörnyezet
No.
Leírás
361 Ellenőrző összeg

Funkció
A hibakörnyezet ellenőrző protokollja.
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20 Működési és hibadiagnózis
A frekvenciaváltó folyamatosan figyeli a frekvenciaváltó és a csatlakoztatott terhelés
működését. Különböző funkciók dokumentálják az üzemi viselkedést, és ezzel segítik
a működési és hibadiagnózist.

20.1 Státusz kijelzés
A zöld és a vörös világító diódák tájékoztatnak a frekvenciaváltó munkapontjáról. Ha
vezérlőegység csatlakoztatva van, a FUTÁS [RUN], FIGYELMEZTETÉS [WARN] és
HIBA [FAULT] kijelzők is kijelezhetik a státuszüzeneteket.

zöld LED
ki
be

vörös
LED
ki
be

villog
be

ki
ki

be

villog

villog

villog

ki
ki

villog
be

Státusz kijelzés
Kijelzés

Leírás

Nincs tápfeszültség.
Inicializálás és önteszt.

RUN villog
RUN
RUN villog +
WARN villog
RUN villog +
WARN villog
FAULT villog
FAULT

Üzemkész, nincs kimenőjel.
Működési üzenet.
Működési üzenet, aktuális 269
Figyelmeztetés.
Üzemkész, aktuális 269 Figyelmeztetés..
Frekvenciaváltó 310 Utolsó üzenet-e.
310 Utolsó üzenet, hibanyugtázás.

20.2 Digitális jelek státusza
A digitális bemenő és kimenő jelek státuszkijelzése segítségével ellenőrizhetők a
különböző vezérlőjelek és azok kijelölése a megfelelő szoftverfunkciókhoz, különösen
az üzembe helyezés során.
A digitális jelek státuszának kódolása
Kiosztás:

Bit
7

Vezérlőjel
Vezérlőjel

8
7

Vezérlőjel
Vezérlőjel

6
5

Vezérlőjel
Vezérlőjel

4
3

Vezérlőjel

2

Vezérlőjel

1

6

5

4

3

2

1

0
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Decimális érték kijelzése, amely a bináris számmá konvertálás után bitekkel mutatja a
digitális jelek státuszát.
Példa:

33 decimális szám kijelzése. Bináris számrendszerbe konvertálva a
szám 00100001 lesz. Így az alábbi bemenetek illetve kimenetek aktívak:
 Vezérlőjel az 1. digitális bemeneten vagy kimeneten
 Vezérlőjel a 6. digitális bemeneten vagy kimeneten

20.3 Vezérlő státusz
A vezérlő státusz segítségével megállapítható, hogy melyik szabályozási funkciók
aktívak. Ha egyidejűleg több szabályozó aktív, akkor az egyedi kódok összegéből
képzett vezérlőkód jelenik meg a kijelzőn. A 409 Vezérlő státusz üzenet segítségével
paraméterezhető a vezérlőegység vezérlő státusz kijelzése és a világító diódák.
A vezérlő státuszának kódolása

Kód
C 00 00

CXXXX

ABCDE





Vezérlő kód

Vezérlő rövidítés

-

C 00 01

UDdyn

C 00 02

UDstop

C 00 04

UDctr

C 00 08

UDlim

C 00 10

Boost

C 00 20

Ilim

C 00 40

Tlim

C 00 80

Tctr

C 01 00

Rstp

C 02 00

IxtLtLim

C 04 00

IxtStLim

C 08 00

Tclim

C 10 00

PTClim

C 20 00

Flim

Példa:

Vezérlő státusz
Nincs aktív vezérlő
A feszültségszabályozó emelkedő fázisban van a 670
Üzemmód szerint.
A kimenő frekvencia áramkimaradáskor a 675 Lezárás küszöb
alatt van.
Hálózati feszültség hiba és a teljesítményszabályozás a
feszültségszabályozó 670 Üzemmód-ja szerint aktív.
Az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség meghaladta a 680
Referencia egyenfesz. kapcsolat korlátozás értékét.
A 605 Din. feszültség elő-szabályozás felgyorsítja a
szabályozási viselkedést.
Az áramkorlát érték szabályozó vagy a sebességszabályozó
korlátozza a kimenő áramot.
A sebességszabályozó korlátozza a kimenő teljesítményt vagy
nyomatékot.
A mező-orientált szabályozás vált sebesség és nyomaték
vezérelt szabályozási mód között.
Az indulási viselkedésre beállított 620 Üzemmód korlátozza a
kimenő áramot.
A hosszú távú Ixt túlterhelés korlát (60 s) elérése, az
intelligens áramkorlát aktív.
A rövid távú Ixt túlterhelés korlát (1 s) elérése, az intelligens
áramkorlát aktív.
A maximális TK hűtőborda hőmérséklet elérése, az 573
Üzemmód szerinti intelligens áramkorlát aktív.
A maximális motorhőmérséklet elérése, az 573 Üzemmód
szerinti intelligens áramkorlát aktív.
A referencia frekvencia elérte a 419 Maximális frekvencia
értéket. A frekvenciakorlátozás aktív.

A kijelzett vezérlő státusz:
C0024 UDctr Ilim
A vezérlő státusz a vezérlőkódok hexadecimális összegéből származik
(0004+0020 = 0024).
Ugyanakkor a hálózati hiba szabályozás és a sebességszabályozó
áramkorlátozása aktív.
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20.4 Figyelmeztetés státusz
Az aktuális figyelmeztetést egy üzenet jelzi ki a figyelmeztetés státuszban, és az
felhasználható a kritikus üzemi állapot korai jelzésére. A különböző figyelmeztetések
kombinációja az 536 Figyelmeztetés maszk létrehozása paraméter segítségével
állítható be. Ha figyelmeztetés van érvényben, akkor azt a vörös LED villogása és a
vezérlő egységen a WARN villogása jelzi. Ha több figyelmeztetés van érvényben, a
kijelzett figyelmeztetés státusz az egyedi figyelmeztetés kódok összegét mutatja.
A figyelmeztetés státusz kódolása
AXXXX

Kód
A 00 00
A 00 01

ABCDE





Figyelmeztetés kód

Figyelmeztetés rövidítése

Ixt

Figyelmeztetés státusz
Nincs figyelmeztetés üzenet.
Frekvenciaváltó túlterhelődése (A0002 vagy A0004).
Túlterhelés 60 s-ra a frekvenciaváltó névleges kimenetéhez
képest.
Rövid idejű túlterhelés 1 s-ra a frekvenciaváltó névleges
kimenetéhez képest.
A 80 °C Tk maximális hűtőborda hőmérséklet mínusz a 407
Figyelmeztetés küszöb, hűtőborda hőmérséklet érték elérése.
A 65 °C maximális belső hőmérséklet mínusz a 408
Figyelmeztetés küszöb, belső hőmérséklet érték elérése.
A 275 Vezérlő státusz paraméternél megadott szabályozó
korlátozza a referenciaértéket.
A frekvenciaváltó inicializálása.
Figyelmeztetés viselkedés a paraméterezett 570 Motor
hőmérséklet üzemmód szerint a max. motorhőmérsékletnél
TMotor.
Az 576 Fázis vizsgálat fázishibát jelez.
Az 571 Üzemmód szerint paraméterezett motor áramkör
megszakító kioldott.
A 419 Maximális frekvencia túllépése. A frekvenciakorlátozás
aktív.
Az MFI1A bemenő jel kisebb mint 1 V / 2 mA a 453
Hiba/figyelmeztetés viselkedés üzemmódja szerint.
A bemenő jel kisebb mint 1 V / 2 mA a 453 Hiba/figyelmeztetés
viselkedés üzemmódja szerint.
A rendszerbuszon lévő Slave hibát jelez;
A figyelmeztetés csak EM-SYS opció esetén lehetséges.
Az egyenfeszültségű kapcsolati feszültség elérte a típusfüggő
minimális értéket.
Az ékszíj figyelő 581 Üzemmód jelzi, hogy nincs terhelés az
alkalmazásnál.

A 00 02

IxtSt

A 00 04

IxtLt

A 00 08

Tc

A 00 10

Ti

A 00 20

Lim

A 00 40

INIT

A 00 80

PTC

A 01 00

Mains

A 02 00

PMS

A 04 00

Flim

A 08 00

A1

A 10 00

A2

A 20 00

SYS

A 40 00

UDC

A 80 00

BELT

Példa:

A kijelzett figyelmeztetés státusz:
A008D Ixt IxtLt Tc PTC
A figyelmeztetés státusz a figyelmeztető kódok hexadecimális
összegéből származik (0001+0004+0008+0080 = 008D).
A rövid távú túlterhelés (1 s), figyelmeztetés korlát hűtőborda
hőmérséklet
és
a
figyelmeztetés
korlát
motorhőmérséklet
figyelmeztetések.
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21 Paraméterjegyzék
A paraméterjegyzék a vezérlőegység menüágai szerint épül fel. A paraméterek
növekvő számsorrendben találhatók. A (beszürkített) címsor többször is feltűnhet,
azaz au adott tárgyterület különböző helyeken lehet felsorolva a táblázatban. Az
áttekinthetőség érdekében a paramétereket piktogramokkal jelöltük:
A paraméter elérhető a négy adatkészletben.
A paraméterértéket a BEÁLLÍTÁS eljárás állítja be.
Ezt a paramétert nem lehet beírni, ha a frekvenciaváltó üzemel.
IFIN, UFIN, PFIN: a frekvenciaváltó névleges értékei, o: a frekvenciaváltó túlterhelés kapacitása

21.1 Aktuális érték menü (VAL)

No.
210
211
212
213
214
215
216
217
218
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
235
236
238
239
240
241

A gép aktuális értékei
Leírás
Mértékegység
Állórész frekvencia
Hz
Effektív áram
A
Kimenő feszültség
V
Hasznos teljesítmény
kW
Hasznos áram
A
Isd
A
Isq
A
1. kódoló frekvencia
Hz
1. kódoló sebesség
1/perc
Különbözeti (szlip) frekvencia
Hz
Frekvenciaváltó aktuális értékei
Egyenfeszültségű kapcsolati
V
feszültség
Moduláció
%
Gép aktuális értékei
Nyomaték
Nm
Forgórész fluxus
%
Tekercshőmérséklet
°C
Akt. forgórész időállandó
ms
Frekvenciaváltó aktuális értékei
Belső referencia frekvencia
Hz
Referencia százalék érték
%
Aktuális százalék érték
%
Aktuális érték memória
Ixt hosszú távú csúcsérték
%
Ixt rövid távú csúcsérték
%
Gép aktuális értékei
Fluxust létrehozó feszültség
V
Nyomatékot létrehozó feszültség
V
Fluxus érték
%
Meddő áram
A
Aktuális sebesség
1/min
Aktuális frekvencia
Hz

Rendszer aktuális értékei
242 Aktuális érték rendszer
Hz

Kijelzési
tartomány
0,00 ... 999,99
0,0 ... Imax
0,0 ... UFIN
0,0 ... Pmax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,00 ... 999,99
0 ... 60000
0,0 ... 999,99

Fejezet

0,0 ... Udmax-25

18.1

0 ... 100

18.1

 9999,9
0 ... 100
0 ... 999
0 ... max

18.2
18.2
17.7.2
18.2

18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
9.4
9.4
18.2

0,00 ... fmax
 300,00
 300,00

18.1
18.1
18.1

0,00 ... 100,00
0,00 ... 100,00

18.3
18.3

0,0 ... UFIN
0,0 ... UFIN
0,0 ... 100,0
0,0 ... Imax
0 ... 60000
0,0 ... 999,99

18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2

0,0 ... 999,99

18.4.1
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No.
244
245
249
250
251
252
254
255
256
257
259
269
275
278

Frekvenciaváltó aktuális értékei
MértékLeírás
Kijelzési tartomány
egység
Munkaóra számláló
h
99999
Üzemóra számláló
h
99999
Aktív adatkészlet
1 ... 4
Digitális bemenetek
00 ... 255
MFI1A analóg bemenet
%
 100,00
Ismétlési frekvencia bemenet
Hz
0,0 ... 999,99
Digitális kimenetek
00 ... 255
Hűtőborda hőmérséklet
°C
0 ... Tkmax
Belső hőmérséklet
°C
0 ... Timax
MFO1A analóg kimenet
V
0,0 ... 24,0
Áramhiba
FXXXX
Figyelmeztetések
AXXXX
Vezérlő státusz
CXXXX
MFO1F frekvencia
Hz
0,00 ... fmax

Rendszer aktuális értékei
285 Térfogat áramlás
m3/h
286 Nyomás
kPa
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
301
302
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Aktuális érték memória
Vdc csúcsérték
V
Vdc átlagérték
V
Hűtőborda hőmérséklet csúcsérték
°C
Hűtőborda hőmérséklet
°C
Belső hőmérséklet csúcsérték
°C
Belső hőmérséklet átlagérték
°C
Irms csúcsérték
A
Irms átlagérték
A
Aktív teljesítmény poz. csúcsérték
kW
Aktív teljesítmény neg. csúcsérték
kW
Aktív teljesítmény átlagérték
kW
Energia, pozitív
kWh
Energia, negatív
kWh
Hibajegyzék
Utolsó hiba
h:m; F
Utolsó előtti hiba
h:m; F
3. hiba
h:m; F
4. hiba
h:m; F
5. hiba
h:m; F
6. hiba
h:m; F
7. hiba
h:m; F
8. hiba
h:m; F
9. hiba
h:m; F
10. hiba
h:m; F
11. hiba
h:m; F
12. hiba
h:m; F
13. hiba
h:m; F
14. hiba
h:m; F
15. hiba
h:m; F
16. hiba
h:m; F

Fejezet
18.1
18.1
14.4.7
20.2
14.1.1
13.11
20.2
18.1
18.1
14.2.1
18.1
18.1
18.1
14.2.2

0 ... 99999
0,0 ... 999,9

18.4.2
18.4.2

0,0 ... Udmax
0,0 ... Udmax
0 ... Tkmax
0 ... Tkmax
0 ... Timax
0 ... Timax
0,0 ... o  IFIN
0,0 ... o  IFIN
0,0 ... oPFIN
0,0 ... oPFIN
0,0 ... oPFIN
0 ... 99999
0 ... 99999

18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3

00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX
00000:00; FXXXX

19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
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Hiba környezet

330

Mértékegység

Leírás

No.

Egyenfeszültségű kapcsolati
feszültség
Kimenő feszültség
Állórész frekvencia
1. kódoló frekvencia
Ia fázisáram
Ib fázisáram
Ic fázisáram
Effektív áram
Isd / meddő áram
Isq / hasznos áram
Forgórész mágnesező áram
Nyomaték
MFI1A analóg bemenet
MFO1A analóg kimenet
Ismétlési frekvencia kimenet
Digitális bemenetek státusza
Digitális kimenetek státusza
Idő a kioldás óta
Hűtőborda hőmérséklet
Belső hőmérséklet
Vezérlő státusz
Figyelmeztetés státusz
1. belső érték
2. belső érték
1. hosszú érték
2. hosszú érték
Ellenőrző összeg

Fejezet

0,0 ... Udmax

19.2

0,0 ... UFIN
0,00 ... 999,99
0,00 ... 999,99
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
0,0 ... Imax
 9999,9
 100,00
0,0 ... 24,0
0,00 ... 999,99
00 ... 255
00 ... 255
00000:00:00,000
0 ... Tkmax
0 ... Timax
C0000 ... CFFFF
A0000 ... AFFFF
 32768
 32768
 2147483647
 2147483647
OK / NOK

19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
20.2
20.2
19.2
19.2
19.2
20.3
20.4
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

-

0 ... 32767
0 ... 32767

19.1
19.1

470 Fordulatok

U

0,000 ... 110

11.6

Digitális kimenetek
537 Aktuális figyelmeztetés maszk

-

AXXXXXXXX

14.3.7

-

OK / NOK

331
332
333
335
336
337
338
339
340
341
342
343
346
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

V

Kijelzési
tartomány

V
Hz
Hz
A
A
A
A
A
A
A
Nm
%
V
Hz
h:m:s.ms

°C
°C
-

Hibajegyzék
362 Hibák száma
363 Önnyugtázott hibák száma
Pozicionálás
6

Ön-konfigurálás
797 BEÁLLÍTÁS státusz

7.5
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21.2 Paramétermenü (PARA)

No.
0
1
12
27
28
29
30
33
34
37

Frekvenciaváltó adatok
MértékLeírás
egység
Gyártási szám
Opcionális modulok
Inverter szoftver verzió
Jelszó beállítás
Vezérlési szint
Felhasználó neve
Konfiguráció
Nyelv
Program(ozás)
Tengelypozicionálás start
-

Ventillátor
39 Bekapcsolási hőmérséklet

°C

62
63
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
83
84
87
103
164

Digitális bemenetek
Frekvencia Motorpoti fel
Frekvencia Motorpot. le
1. rögzített frekvencia váltás
2. rögzített frekvencia váltás
Start jobbra forgás
Start balra forgás
1. adatkészlet váltás
2. rögzített frekvencia váltás
Százalék Motorpoti fel
Százalék Motorpoti le
1. rögzített százalék érték váltás
2. rögzített százalék érték váltás
1. időzítő
2. időzítő
Start 3-vezetékes vezérlés
Hibanyugtázás
n-/M-szabályozás váltás
-

198
199
200
201
202
203

1. üzemmód logika
1. bemenet 1. logika
2. bemenet 1. logika
2. üzemmód logika
1. bemenet 2. logika
2. bemenet 2. logika

Beállítási
tartomány
karakterek
karakterek
karakterek
0 ... 999
1 ... 3
32 karakter
választás
Választás
0 ... 9999
Választás
0 ... 60

Fejezet
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
11.6.2
17.2

Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás

14.4.9
14.4.9
14.4.8
14.4.8
14.4.1
14.4.1
14.4.7
14.4.7
14.4.9
14.4.9
14.4.8
14.4.8
14.4.4
14.4.4
14.4.2
14.4.3
14.4.6

Választás
Választás
Választás
Választás
Választás
Választás

14.5.3
14.5.3
14.5.3
14.5.3
14.5.3
14.5.3

Választás

14.4.5

Választás
Választás
Választás

14.5.3
14.5.3
14.5.3

Választás

18.3

Logikai modulok
-

Digitális bemenetek
Logikai modulok
205 3. üzemmód logika
206 1. bemenet 3. logika
207 2. bemenet 3. logika
204 Hő érintkező

237 Memória reset

Aktuális érték memória
-
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No.
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
389
397
398
400
401
405
406
407
408
409
412
415
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
430
431
432
433

Irányított üzembe helyezés
MértékBeállítási
Leírás
egység
tartomány
Motortípus
Választás
Névleges motor paraméterek
Névleges feszültség
V
0.17UFIN ... 2UFIN
Névleges áram
A
0,01IFIN ... 10o  IFIN
Névleges sebesség
U/min
96 ... 60000
Póluspárok száma
1 ... 24
Névleges koszinusz fi
0,01 ... 1,00
Névleges frekvencia
Hz
10,00 ... 1000,00
Névleges mechanikai teljesítmény
kW
0.1PFIN ... 10PFIN
További motor paraméterek
Állórész ellenállás
mOhm 0 ... 65535
Mágneses szóródási tényező
%
1,0 ... 20,0
Rendszer adatok
Aktuális érték rendszer tényező
-100,000 ... 100,000
Névleges térfogat áramlás
m3/h
1 ... 99999
Névleges nyomás
kPa
0.1 ... 999,9
Pulzusszélesség moduláció
Kapcsolási frekvencia
Választás
Min. kapcsolási frekvencia
Választás
Hiba /figyelmeztetés viselkedés
Figyelmeztetés korlát, rövid távú
%
6 ... 100
Ixt
Figyelmeztetés korlát, hosszú távú
%
6 ... 100
Ixt
Figyelmeztetés korlát, hűtőborda
°C
-25 ... 0
hőmérséklet
Figyelmeztetés korlát, belső
°C
-25 ... 0
hőmérséklet
Vezérlő státusz üzenet
Választás
Buszvezérlő
Helyi/távoli
Választás
Hiba /figyelmeztetés viselkedés
IDC kompenzációs küszöb
V
0,0 ... 1.5
Frekvencia kikapcsolás küszöb
Hz
0,00 ... 999,99
Frekvenciakorlátok
Minimális frekvencia
Hz
0,00 ... 999,99
Maximális frekvencia
Hz
0,00 ... 999,99
Frekvencia meredekségek
Gyorsítás (jobbra)
Hz/s
0,00 ... 9999,99
Lassítás (jobbra)
Hz/s
0,01 ... 9999,99
Gyorsítás balra
Hz/s
-0,01 ... 9999,99
Lassítás balra
Hz/s
-0,01 ... 9999,99
Vészhelyzet stop jobbra
Hz/s
0,01 ... 9999,99
Vészhelyzet stop balra
Hz/s
0,01 ... 9999,99
Maximális vezetés
Hz
0,01 ... 999,99
Meredekség emelkedés idő jobbra
ms
0 ... 65000
Meredekség lejtési idő jobbra
ms
0 ... 65000
Meredekség emelkedés idő balra
ms
0 ... 65000
Meredekség lejtési idő balra
ms
0 ... 65000

Fejezet

9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.2
9.2
10.1
10.2
10.2
17.1
17.1
12.1
12.1
12.2
12.2
12.3
17.3
12.4
12.5
13.1
13.1
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7
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No.
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479

Technológia vezérlő
MértékBeállítási
Leírás
egység
tartomány
Üzemmód
Választás
Rögzített frekvencia
Hz
-999,99 ... 999,99
max. P-komponens
Hz
0,01 ... 999,99
Hiszterézis
%
0,01 ... 100,00
Erősítés
-15,00 ... 15,00
Integrálási idő
ms
0 ... 32767
Ind. térfogat áramlás szabályozási
0.10 ... 2.00
tényező
Blokkolási frekvenciák
1. blokkolási frekvencia
Hz
0,00 ... 999,99
2. blokkolási frekvencia
Hz
0,00 ... 999,99
Frekvencia hiszterézis
Hz
0,00 ... 100,00
1. többfunkciós bemenet
Tűrés sáv
%
0,00 ... 25,00
Szűrő időállandó
ms
Választás
Üzemmód
Választás
Hiba/figyelmeztetés viselkedés
Választás
X1 pont
%
0,00 ... 100,00
Y1 pont
%
-100,00 ... 100,00
X2 pont
%
0,00 ... 100,00
Y2 pont
%
-100,00 ... 100,00
Pozicionálás
Üzemmód
Választás
Jelforrás
Választás
6
Pozicionálási távolság
U
0,000 ... 1 10
Jelkorrekció
ms
-327.68 ... 327.67
Terhelés korrekció
-32768 ... 32767
Tevékenység pozicionálás után
Választás
6
Várakozási idő
ms
0 ... 3.6 10
Hőmérséklet szabályozás
Üzemmód
Választás
Hőmérséklet együttható
%/100 0,00 ... 300,00
Beállítási hőmérséklet
°C
-50,0 ... 300,0
Pozicionálás
Referencia orientáció
°
0,0 ... 359,9
Pozicionálási frekvencia
Hz
1,00 ... 50,00
Max pozicionálási hiba
°
0.1 ... 90,0
Motor potenciométer
Meredekség gomb-Motorpoti
Hz/s
0,01 ... 999,99
Üzemmód
Választás
Frekvencia referencia csatorna
Referencia frekvencia forrás
Választás
Referencia százalék csatorna
Referencia százalék forrás
Választás
Százalék meredekség
Gradiens százalék meredekség
%/s
0 ... 60000
Technológia vezérlő
Aktuális százalék forrás
Választás
Pozicionálás
időállandó pozicionálás vezérlő
ms
1,00 ... 9999,99

Fejezet
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3

13.9
13.9
13.9
14.1.1.3
14.1.1.4
14.1
14.1.1.5
14.1.1.1
14.1.1.1
14.1.1.1
14.1.1.1
11.6
11.6.1
11.6.1
11.6.1
11.6.1
11.6.1
11.6.1
17.7.2
17.7.2
17.7.2
11.6.2
11.6.2
11.6.2
13.10
13.10
13.4
13.5
13.8
16.3
11.6.2
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No.
480
481
482
483
489
490
491
496
497
503
504
505
506
507
510
518
519
520
521
522
523
530
532
536
540
541
542
543
544
545
549
550
551
552
553
554
555
556
570

Rögzített frekvenciák
Mérték
Leírás
Beállítási tartomány
egység
1. rögzített frekvencia
Hz
-999,99 ... 999,99
2. rögzített frekvencia
Hz
-999,99 ... 999,99
3. rögzített frekvencia
Hz
-999,99 ... 999,99
4. rögzített frekvencia
Hz
-999,99 ... 999,99
JOG-frekvencia
Hz
-999,99 ... 999,99
1. sebességérzékelő
Üzemmód
Választás
Osztásjelek
1 ... 8192
Ismétlési frekvencia bemenet
Üzemmód
Választás
Osztó
1 ... 8192
Logikai modulok
Üzemmód 4. logika
Választás
1. bemenet 4. logika
Választás
2. bemenet 4. logika
Választás
Fékszaggató
Trigger küszöb
V
Udmin+25 ... 1000,0
Motorszaggató
Trigger küszöb
V
Udmin+25 ... 1000,0
Digitális kimenetek
Beállítási frekvencia
Hz
0,00 ... 999,99
Százalék érték korlátok
Minimális referencia százalék
%
0,00 ... 300,00
Maximális referencia százalék
%
0,00 ... 300,00
Rögzített százalékok
1. rögzített százalék
%
-300,00 ... 300,00
2. rögzített százalék
%
-300,00 ... 300,00
3. rögzített százalék
%
-300,00 ... 300,00
4. rögzített százalék
%
-300,00 ... 300,00
Digitális kimenetek
1. digitális kimenet üzemmód
Választás
3. digitális kimenet üzemmód
Választás
Figyelmeztetés maszk létrehozása
Választás
1. komparátor üzemmód
Választás
Komparátor be felette
%
-300,00 ... 300,00
Komparátor ki alatta
%
-300,00 ... 300,00
2. komparátor üzemmód
Választás
Komparátor be felette
%
-300,00 ... 300,00
Komparátor ki alatta
%
-300,00 ... 300,00
Max. szabályozási eltérés
%
0,01 ... 20,00
1. többfunkciós kimenet
Üzemmód
Választás
100% feszültség
V
0,0 ... 24,0
0% feszültség
V
0,0 ... 24,0
Analóg működés
Választás
Digitális működés
Választás
Ismétlési frekvencia működés
Választás
Osztásjelek
30 ... 8192
Hiba/figyelmeztetés viselkedés
Motor hőmérséklet üzemmód
Választás

Fejezet
13.6.1
13.6.1
13.6.1
13.6.1
13.6.1
9.4.1
9.4.2
13.11
13.11
14.5.3
14.5.3
14.5.3
17.4
17.7.1
14.3.1
13.3
13.3
13.6.3
13.6.3
13.6.3
13.6.3
14.3
14.3
14.3.7
14.5.2
14.5.2
14.5.2
14.5.2
14.5.2
14.5.2
14.5.2
14.2
14.2.1.1
14.2.1.1
14.2.1
14.3
14.2.2
14.2.2.1
12.6
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Motor áramkör megszakító
Mérték
No.
Leírás
Beállítási tartomány
egység
571 Üzemmód
Választás
572 Frekvencia korlát
%
0 ... 300
Intelligens áramkorlátok
573 Üzemmód
Választás
574 Teljesítmény korlát
%
40,00 ... 95,00
575 Korlátozási idő
min
5 ... 300
Hiba/figyelmeztetés viselkedés
576 Fázisfigyelés
Választás
Auto.nyugtázás engedélyezett
578
0 ... 20
száma
579 Újraindítás késleltetés
ms
0 ... 1000
Pulzusszélesség moduláció
Hűtőborda hőmérséklet
580
°C
-25 ... 0
csökkentési korlát
Ékszíj figyelés
581 Üzemmód
Választás
582 Trigger küszöb Iaktív
%
0.1 ... 100,0
583 Késleltetési idő
s
0.1 ... 600,0
V/f karakterisztika
600 Indító feszültség
V
0,0 ... 100,0
601 Feszültség emelkedés
%
-100 ... 200
602 Frekvencia emelése
%
0 ... 100
603 Levágási feszültség
V
60,0 ... 560,0
604 Levágási frekvencia
Hz
0,00 ... 999,99
605 Din. feszültség elő-szabályozás
%
0 ... 200
Áramkorlát érték szabályozó
610 Üzemmód
Választás
611 Erősítés
0,01 ... 30,00
612 Integrálási idő
ms
1 10000
613 Áramkorlát
A
0,0 ... o  IFIN
614 Frekvenciakorlát
Hz
0,00 ... 999,99
Indulási viselkedés
620 Üzemmód
Választás
621 Erősítés
0,01 ... 10,00
622 Integrálási idő
ms
1 ... 30000
623 Indítási áram
A
0,0 ... o  IFIN
624 Frekvenciakorlát
Hz
0,00 ... 100,00
Leállási viselkedés
630 Üzemmód
Választás
Egyenáramú fék
631 Fékező áram
A
0,00 ... 2IFIN
632 Fékezési idő
s
0,0 ... 200,0
633 Legerjesztési idő
s
0.1 ... 30,0
634 Erősítés
0,00 ... 10,00
635 Integrálási idő
ms
0 ... 1000
Leállási viselkedés
637 Kikapcsolási küszöb
%
0,0 ... 100,0
638 Tartási idő
s
0,0 ... 200,0

Fejezet
14.2.2
14.2.2.1
16.1
16.1
16.1
12.7
12.7
12.8
17.1
17.6
17.6
17.6
15
15
15
15
15
15.1
16.4.2
16.4.2
16.4.2
16.4.2
16.4.2
11.1.1
11.1.1
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.2
11.2
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.2.1
11.2.2
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No.
645
646
647
648
649
651
660
661
662
663
670
671
672
673
674
675
676
677
678
680
681
683
700
701
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

Kereső futás
Mérték
Leírás
Beállítási tartomány
egység
Üzemmód
Választás
Fékezési idő keresés futás után
s
0,0 ... 200,0
Áram / Névleges motoráram
%
1,00 ... 100,00
Erősítés
0,00 ... 10,00
Integrálási idő
ms
0 ... 1000
Auto start
Üzemmód
Választás
Szlip kompenzálás
Üzemmód
Választás
Erősítés
%
0,0 ... 300,0
Max. szlip meredekség
Hz/s
0,01 ... 650,00
Minimális frekvencia
Hz
0,01 ... 999,99
Feszültségszabályozó
Üzemmód
Választás
Hálózati hiba küszöb
V
-200,0 ... –50,0
Referencia hálózati támogatás
V
-200,0 ... –10,0
érték
Hálózati támogatás lassítás
Hz/s
0,01 ... 9999,99
Gyorsulás hálózat helyreállás után
Hz/s
0,00 ... 9999,99
Leállás küszöb
Hz
0,00 ... 999,99
Referencia lezárási érték
V
Udmin+25 ... Udmax-25
Erősítés
0,00 ... 30,00
Integrálási idő
ms
0 ... 10000
Referencia egyenfeszültségű
V
Udmin+25 ... Udmax-25
kapcsolat korlátozás
Max. frekvencia növekedés
Hz
0,00 ... 999,99
Gen. ref. áramkorlát
A
0,0 ... o  IFIN
Áramszabályozó
Erősítés
0,00 ... 2.00
Integrálási idő
ms
0,00 ... 10,00
További motor paraméterek
Mágnesező áram 50%,
%
1 ... 50
Mágnesező áram 80%
%
1 ... 80
Mágnesező áram 110%
%
110 ... 197
Névleges mágnesező áram
A
0,01IFIN ... oIFIN
Mezőszabályozó
Referencia fluxus
%
0,01 ... 300,00
További motor paraméterek
Névleges szlip korrekciós tényező
%
0,01 ... 300,00
Frekvencia korlátok
Szlip frekvencia
%
0 ... 10000
Sebességszabályozó
Üzemmód
Választás
Erősítés 1
0,00 ... 200,00
Integrálási idő 1
ms
0 ... 60000
Erősítés 2
0,00 ... 200,00
Integrálási idő 2
ms
0 ... 60000
Gyorsítás elő-szabályozás
Üzemmód
Választás
Minimális gyorsítás
Hz/s
0.1 ... 6500,0
Mech. időállandó
ms
1 ... 60000

Fejezet
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
11.4
16.4.1
16.4.1
16.4.1
16.4.1
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.2
16.5.1
16.5.1
9.2.3
9.2.3
9.2.3
9.2.3
16.5.5
9.2.4
13.1
16.5.3
16.5.3
16.5.3
16.5.3
16.5.3
16.5.4
16.5.4
16.5.4
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No.
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
748
750
752
753
755
756
760
761
762
763
767
768
769
770
780
781

Sebességszabályozó
Mérték
Leírás
egység
Áramkorlát
A
Áramkorlát, generátor üzem
A
Nyomatékkorlát
%
Nyomatékkorlát generátor üzem
%
P-komp. nyomaték felső határ
%
P-komp. nyomaték alsó határ
%
Sebességszabályozó
Isq korlát forrás motor üzem
Isq korlát forrás, generátor üzem
Nyomaték korlát forrás motor
üzem
Nyomaték korlát forrás generátor
üzem
Sebességszabályozás
Hz
átkapcsolási határ
Teljesítménykorlát
kW
Teljesítménykorlát, generátor
kW
üzem
Mezőszabályozó
Erősítés
Integrálási idő
ms
Ref Isd felső korlát
A
Ref Isd alsó korlát
A
Sebességszabályozó
Holtjáték csillapítás
%
Modulációszabályozó
Referencia moduláció
%
Integrálási idő
ms
Üzemmód
Referencia Imr alsó korlát
A
Szabályozási eltérés korlátozás
%
Kódoló figyelés
Üzemmód
Időhatár: Jelhiba
ms
Időhatár: Csatornahiba
ms
Időhatár: Irányhiba
ms
Nyomatékszabályozó
Frekvencia felső határ
Hz
Frekvencia alsó határ
Hz
Frekvencia felső korlát forrás
Frekvencia alsó korlát forrás
Indulási viselkedés
Max. fluxus létrehozási idő
ms
Áram a fluxus létrehozáskor
A

Beállítási tartomány

Fejezet

0,0 ... o  IFIN
-0.1 ... o  IFIN
0,00 ... 650,00
0,00 ... 650,00
0,00 ... 650,00
0,00 ... 650,00

16.5.3.1
16.5.3.1
16.5.3.1
16.5.3.1
16.5.3.1
16.5.3.1

Választás
Választás

16.5.3.2
16.5.3.2

Választás

16.5.3.2

Választás

16.5.3.2

0,00 ... 999,99

16.5.3

0,00 ... 2oPFIN

16.5.3.1

0,00 ... 2oPFIN

16.5.3.1

0,0 ... 100,0
0,0 ... 1000,0
0.1IFIN ... oIFIN
-IFIN ... IFIN

16.5.5
16.5.5.
16.5.5.1
16.5.5.1

0 ... 300
3,00 ... 105,00
0,0 ... 1000,00
Választás
0,01IFIN ... oIFIN
0,00 ... 100,00
Választás
0 ... 65000
0 ... 65000
0 ... 65000
-999,99 ... 999,99
-999,99 ... 999,99
Választás
Választás
1 ... 10000
0.1IFIN ... oIFIN

16.5.3
16.5.6
16.5.6
16.5.6
16.5.6.1
16.5.6.1
17.7.3
17.7.3
17.7.3
17.7.3
16.5.2
16.5.2
16.5.2.1
16.5.2.1
11.1.2
11.1.2
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Időzítő
790
791
792
793
794
795

1. időzítő üzemmód
1. idő 1. időzítő
2. idő 1. időzítő
2. időzítő üzemmód
1. idő 2. időzítő
2. idő 2. időzítő

s/m/h
s/m/h
s/m/h
s/m/h
Ön-konfigurálás
796 BEÁLLÍTÁS választás
-

Választás
0 ... 650,00
0 ... 650,00
Választás
0 ... 650,00
0 ... 650,00
Választás

14.5.1
14.5.1
14.5.1
14.5.1
14.5.1
14.5.1
7.5
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