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Altivar 11
Przemiennik cz«stotliwoæci dla silnik—w
asynchronicznych
ATV 11●●●●●●E/U

ZASILANIE Z SIECI TYPU IT: W przypadku zastosowania przemiennika cz´stotliwoÊci trójfazowej
sieci o napi´ciu wy˝szym ni˝ 480V ± 10%, w której punkt neutralny jest izolowany lub po∏àczony
z ziemià przez du˝à impedancj´ (sieç typu IT), wewn´trzny filtr pojemnoÊciowy EMC po∏àczony
z ziemià musi zostaç od∏àczony. W tym przypadku nale˝y skonsultowaç si´ z regionalnym biurem
firmy Schneider, która posiada wykwalifikowany personel do wykonania w∏aÊciwych prze∏àczeƒ.

OSTRZE˚ENIE

Je˝eli przemiennik cz´stotliwoÊci jest w∏àczony do sieci to elementy mocy i podzespo∏y sterujàce
znajdujà si´ pod napi´ciem. Nie wolno wtedy dotykaç wyposa˝enia elektrycznego, gdy˝ grozi to
pora˝eniem pràdem elektrycznym. W czasie pracy drzwiczki przemiennika cz´stotliwoÊci powinny
byç zamkni´te.
Po wy∏àczeniu przemiennika Altivar 58 nale˝y odczekaç co najmniej 3 minuty przed podj´ciem
jakichkolwiek czynnoÊci wewnàtrz urzàdzenia. Jest to czas potrzebny do roz∏adowania si´
kondensatorów.

OSTRZE˚ENIE

Silnik mo˝e byç zatrzymany podczas pracy poprzez od∏àczenie sygna∏u „start” albo sygna∏em
analogowym poprzez zadanie zerowej pr´dkoÊci obrotowej silnika. W tym przypadku przemiennik
cz´stotliwoÊci jest w dalszym ciàgu pod∏àczony do sieci zasilajàcej. Je˝eli bezpieczeƒstwo
personelu wymaga zabezpieczenia obs∏ugi przed niekontrolowanym ponownym startem, wówczas
elektroniczny system blokujàcy przemiennika nie jest wystarczajàcy: nale˝y dodatkowo od∏àczyç
obwody mocy za pomocà stycznika.

Przemiennik cz´stotliwoÊci jest wyposa˝ony w urzàdzenie zabezpieczajàce, które w przypadku
awarii mogà wy∏àczyç go wraz z silnikiem. Sam silnik mo˝ne byç zatrzymany przez mechaniczne
zablokowanie. Przemiennik mo˝e równie˝ zostaç wy∏àczony w przypadku znacznych wachaƒ
napi´cia sieci, a zw∏aszcza podczas awarii w systemie sieci zasilajàcej.

UWAGI

Usuni´cie przyczyny zatrzymania mo˝e spowodowaç ponowny rozruch silnika, stwarzajàc
zagro˝enie dla niektórych maszyn lub instalacji, szczególnie tych, podlegajàcych przepisom
bezpieczeƒstwa.
W tym przypadku u˝ytkownik musi zachowaç Êrodki ostro˝noÊci przed ponownym rozruchem
silnika w szczególnoÊci przez zastosowanie detektora pr´dkoÊci zerowej uk∏adu nap´dowego,
który od∏àcza zasilanie przemiennika w przypadku nieprzewidzianego zatrzymania silnika.
Projektant wyposa˝enia elektrycznego musi dostosowaç si´ do wymagaƒ podawanych w normach
IEC.
Przemiennik cz´stotliwoÊci powinien byç od∏àczany od sieci zasilajàcej przed ka˝dà interwencjà
elektrycznà lub mechanicznà, dotyczàcà zarówno samej maszyny, jak i instalacji.
Przemiennik cz´stotliwoÊci i dodatkowe wyposa˝enie opisane w instrukcji mogà ulegaç
modyfikacjom zarówno pod wzgl´dem technicznym jak i funkcjonalnym.
Dane zawarte w niniejszej publikacji s∏u˝à celom informacyjnym i w ˝adnym przypadku nie mogà
byç podstawà roszczeƒ prawnych.

Kroki nastawienia przemiennika
1 - Dobierz przemiennik
2 - Pod∏àcz do przemiennika:
• - Zasilanie, upewniajàc si´, ˝e:
- jest w zakresie zasilania przemiennika,
- nie jest podane napi´cie.
• Silnik, upewniajàc si´, ˝e pod∏àczenia sà zgodne
• WejÊcia logiczne
• Sterowanie pr´dkoÊcià poprzez wejÊcia logiczne lub analogowe

3 - Za∏àcz nap´d ale nie dawaj komendy Start
4 - Nast´pujàce parametry wymagajà konfiguracji:
• Cz´stotliwoÊç znamionowa silnika (bFr), jeÊli jest ró˝na od 50 Hz dla serii E lub od 60 Hz dla serii serii
U (tylko przy pierwszym uruchomieniu nap´du).
• Parametry przyspieszenia (ACC) i hamowania (dEC).
• Parametry LSP (pr´dkoÊç minimalna kiedy wartoÊç zadana jest równa 0) o HSP (pr´dkoÊç maksymalna
kiedy wartoÊç zadana jest maksymalna).
• Próg zabezpieczenia termicznego silnika (ItH).
• Pr´dkoÊci zadane (SP2-SP3-SP4).
• Sterowanie pr´dkoÊcià jeÊli parametr wejÊcia jest inny ni˝ 0 ... 5V (0 ... 10V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA).

5 - Nast´pujàce parametry skonfiguruj w menu drC:
Parametry silnika jeÊli sà inne od konfiguracji fabrycznej.

6 - Uruchom nap´d
Nastawienia fabryczne
Altivar 11 jest skonfigurowany fabrycznie dla wi´kszoÊci standardowych warunków pracy:
• WejÊcia logiczne:
- LI1, LI2 (dwa kierunki pracy): dwuprzewodowa kontrola zmiany kierunku, LI1=do przodu,
LI2=wstecz.
- LI3, LI4: 4 pr´dkoÊci zadane (pr´dkoÊç 1 = pr´dkoÊç zadana lub LSP, pr´dkoÊç 2 = 10Hz, pr´dkoÊç
3 = 25Hz, pr´dkoÊç 4 = 50Hz).
• WejÊcie analogowe AI1: pr´dkoÊç zadana (0 ... 5V)
• Przekaênik R1: styk otwiera si´ w przypadku uszkodzenia (lub wy∏àczenia nap´du)
• WyjÊcie DO: wyjÊcie analogowe, przekazujàce informacje o cz´stotliwoÊci.
JeÊli nastawienia fabryczne nie sà odpowiednie dla danej aplikacji, mo˝na u˝yç menu FUn do ich
zmiany.
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Monta˝ i warunki temperaturowe
Przemiennik montuje si´ w poziomie (± 10°).
Nie wolno umieszczaç urzàdzenia w pobli˝u urzàdzeƒ o podwy˝szonej temperaturze.
Konieczne jest pozostawienie wystarczajàcej iloÊci wolnego miejsca aby umo˝liwiç
ch∏odzenie urzàdzenia od do∏u do góry.
Wolna przestrzeƒ z przodu urzàdzenia: minimalnie 10mm.

≥ 50 mm
≥d

≥d

JeÊli ochrona IP20 jest wystarczajàca, zaleca si´ zdj´cie os∏ony z górnej cz´Êci
przemiennika, tak jak jest to pokazane na rysunku poni˝ej.

≥ 50 mm
• od -10°C do40°C:

• od 40°C do 50°C:
• od 50°C do 60°C:

• d ≥ 50 mm: bez specjalnych obostrzeƒ.
• d = 0 (monta˝ jednego urzàdzenia przy drugim): zdejmij os∏on´ z górnej cz´Êci
przemiennika, tak jak to jest pokazane na rysunku poni˝ej (taki zestaw zapewnia
ochron´ IP20)
• d ≥ 50 mm: zdejmij os∏on´ z górnej cz´Êci przemiennika, tak jak to jest pokazane
na rysunku poni˝ej (taki zestaw zapewnia ochron´ IP20)
• d ≥ 50 mm: zdejmij os∏on´ z górnej cz´Êci przemiennika, tak jak to jest pokazane
na rysunku poni˝ej (taki zestaw zapewnia ochron´ IP20) oraz obni˝ pràd
znamionowy przemiennika o 2,2% przy ka˝dym stopniu powy˝ej 50°C.

.

Montowanie przemiennika na maszynach
ATV 11Ppppppp mogà byç montowane na obudowach stalowych lub aluminiowych, przy zachowaniu
nast´pujàcych warunków:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 ˚C
Monta˝ w poziomie ± 10°
Przemiennik musi byç zamontowany w cz´Êci centralnej obudowy, która jest gruba przynajmniej na 10mm
i posiada cz´Êç ch∏odzàcà (S) o powierzchni przynajmniej 0,12m2 dla stali i 0,09m2 dla aluminium
posiadajàcej mo˝liwoÊç odprowadzenia ciep∏a poza uk∏ad.
Konieczna jest cz´Êç podtrzymujàca przemiennik o wymiarach minimalnych 142x72 i g∏adkoÊci
minimalnie 100µm i szorstkoÊci maksymalnie 3,2 µm.
Cz´Êç podtrzymujàca powinna byç pokryta substancjà powodujàca dobre przenoszenia ciep∏a pomi´dzy
przemiennikiem a maszynà.
Zamocuj
przemiennik
przy pomocy dwóch Êrub
dwa
M5 (nie sà za∏àczone).
gwintowane

m

≥142 mm

≥10 m

131 mm

gniazda na
Êruby M5

S
minimalny
wymiar cz´Êci
podtrzymujàcej

60 mm

≥72 mm

Sprawdê stan termiczny przemiennika poprzez parametr tHd (menu SUP), aby upewniç si´, ˝e jest on
zamocowany prawid∏owo.
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Z∏àcza Mocy
Maksymalny przekrój przewodów

Altivar ATV 11p

Moment dokr´cania w Nm

AWG

mm2

U05ppp, U09ppp, U18Mpp

AWG 14

1.5

0.75

U18F1p, U29ppp, U41ppp

AWG 10

4

1

Zasilanie

Zasilanie

Do silnika

Do modu∏u
hamowania

Do modu∏u
hamowania

Do silnika

+ 15V

LI 4

LI 3

LI 2

LI 1

DO

+ 5V

AI 1

0V

nie u˝ywany

RA

RC

Rozmieszczenie, specyfikacja oraz funkcje z∏àcz kontrolnych

Maksymalny przekrój
przewodów: 1,5 mm2 – AWG 16
Maksymalny moment
dokr´cania: 0,5 Nm

Z∏àcze

Funkcja

Charakterystyka elektryczna

RC
RA

Styk informujàcy o
uszkodzeniu (otwarty w
przypadku uszkodzenia
lub wy∏àczenia
urzàdzenia)

Min. PojemnoÊç prze∏àczania: 10mA przy 24VDC
Maksymalna pojemnoÊç prze∏àczania:

0V

I/O wspólne

0V

AI1

WejÊcia analogowe
napi´cia i pràdu

WejÊcie analogowe 0 + 5V do 0 + 10 V: impedancja 40 kΩ, 30 V
max
WejÊcie analogowe 0 - 20mA or 4 - 20mA: impedancja 250 Ω (bez
dodatkowego rezystora)

+5V

Zasilanie potencjometru
2,2 do 10 kΩ

• Dok∏adnoÊç : 0 ... +5%
• Maksymalny dost´pny pràd: 10mA

DO

WyjÊcie mo˝liwe do
skonfigurowania jako
analogowe lub logiczne

Otwarty kolektor sterowany PWM, wyjÊcie analogowe przy 2kHz:
• napi´cie 30V max, impedancja 1 kΩ, 10 mA max.
Otwarty kolektor, wyjÊcie logiczne:
• - napi´cie 30V max, impedancja 100 kΩ, 50 mA max.

LI1
LI2
LI3
LI4

Programowalne wejÊcia
logiczne

• Zasilanie 15V (max 30V), impedancja 5 kΩ
• Stan 0 jeÊli < 5V, Stan 1 jeÊli > 11V

+ 15V

Zasilanie wejÊç logicznych + 15V ± 15% zabezpieczone przed zwarciami i przecià˝eniami.
Maksymalny pràd dost´pny 100mA

• 2A przy 250VAC i 30 V DC przy obcià˝eniu indukcyjnym (cos ϕ = 0.4 - L/R = 7 ms)
• 5A przy 250VAC i 30 V DC przy obcià˝eniu rezystancyjnym (cos ϕ = 1- L/R = 0)
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Schemat pod∏àczeƒ przy ustawieniach fabrycznych
• Pod∏àcz z∏àcza zasilania u góry, zaÊ z∏àcza silnika od do∏u
• Pod∏àcz z∏àcza zasilajàce przed z∏àczami kontrolnymi

Zasilanie jednofazowe 100...120 V

N

L1

ATV11ppppF1p

L1

ATV11ppppM2p

L2

Zasilanie jednofazowe 200...230 V

Zasilanie trójfazowe 200...240 V

L3

LI4

+15 V
DO

LI2

LI1

LI3
0V

AI1

PC / PB

a

M
3

+5V

PA / +
+
PA

W
W1

V

U
V1

U1

RC

(1)
RA

L1

L2

(2)

ATV11ppppM3p

Silnik
trójfazowy
200...230 V

Potencjometr

(3)

Modu∏ hamowania
i rezystor
(opcjonalnie)

(1) Z∏àcza przekaênika informujàcego o uszkodzeniu, u˝ywane w celu okreÊlenia stanu przemiennika.
(2) Wewn´trzne + 15V. JeÊli u˝ywane jest zewn´trzne êród∏o (+ 24V max), pod∏àcz 0V êród∏a do 0V z∏àcza
i nie u˝ywaj z∏àcza +15 V przemiennika.
(3) Galwanometr lub przekaênik o niskimi progu wyzwalania
Uwaga: Dostosuj eliminator zak∏óceƒ do wszystkich obwodów indukcyjnych w pobli˝u nap´du lub
pod∏àczonych do tego samego obwodu (przekaêniki, styczniki, zawory elektromagnetyczne, itd.)
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Funkcje wyÊwietlacza i klawiszy
• Powoduje wyjÊcie z
menu lub parametru, lub
zwraca poprzednià
wartoÊç wyÊwietlanego
parametru

Altivar 11

• WyÊwietlacz 3-liniowy,
7- segmentowy
ESC

ENT

• Powoduje powrót do
poprzedniego menu lub
parametru, lub zwi´ksza
wyÊwietlanà wartoÊç

NaciÊniecie
Zapis wyboru:
Przyk∏ad:
Parametr

• Powoduje wejÊcie do
menu lub parametru, lub
zapisuje wyÊwietlany
parametr lub wartoÊç
• Powoduje przejÊcie do
kolejnego menu lub
parametru, lub zmniejsza
wyÊwietlana wartoÊç

lub

nie zapisuje wyboru.

ENT

WartoÊç przypisania

ACC

015

1 migni´cie
(zapis)

dEC

026

026

WyÊwietlacz miga w trakcie
zapisywania wartoÊci.

(Nast´pny
Przemiennik w stanie normalnym, bez uszkodzenia i bez rozruchu, wyÊwietlacza wyÊwietla:
- rdY: Nap´d gotowy
- 43.0: WyÊwietla parametr wybrany w menu SUP (wybór poczàtkowy: cz´stotliwoÊç odniesienia)
- dcb: Hamowanie pràdem sta∏ym w trakcie
- nSt: Zatrzymanie typu „Wolne ko∏o"
JeÊli pojawi si´ uszkodzenie, sygnalizowane jest to migajàcym wyÊwietlaczem.
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Pierwszy poziom nastawianych parametrów
WyÊwietla stan przemiennika

XXX

bFr

Menu: Kontrola silnika

drC

Menu: Funkcje aplikacyjne

Fun

Menu: Monitoring

SUP

ESC

Pierwszy
poziom
nastawianych
parametrów

ESC

ESC

Menu

ESC

Parametry w tym rodzaju pól mo˝na modyfikowaç tylko kiedy nap´d jest zatrzymany i zablokowany.
Parametry w polach zacienionych mogà byç modyfikowane kiedy nap´d pracuje lub jest zatrzymany.

Kod

Opis

Zakres nastawienia

Nastawienia fabr.

bFr

Cz´stotliwoÊç silnika

50 Hz
lub
60 Hz

50 (E seria)
lub
60 (U seria)

Ten parametr jest widoczny przy pierwszym uruchomieniu przemiennika.
Mo˝na go modyfikowaç w menu FUn.
ACC

Czas rampy przyspieszania

0.1 s do 99.9 s

3

Zakres: od 0Hz do cz´stotliwoÊci znamionowej silnika FrS (parametr w menu drC).
dEC

Czas rampy hamowania

0.1 s do 99.9 s

3

Zakres: od cz´stotliwoÊci znamionowej silnika FrS (parametr w menu drC) do 0 Hz.
LSP

Najni˝sza mo˝liwa pr´dkoÊç obracania si´ silnika

0 Hz do HSP

0

LSP do 200 Hz

= bFr

Zakres: od cz´stotliwoÊci silnika do 0.
HSP

Najwy˝sza mo˝liwa pr´dkoÊç obracania si´ silnika

Zakres: od cz´stotliwoÊci silnika do cz´stotliwoÊci odniesienia
Sprawdê czy ustawienia sà odpowiednie do zasilanego silnika.
ItH

Pràd cieplny silnika

0 do 1.5 In (1)

W zale˝noÊci od
mocy nap´du
Pràd u˝ywany przez zabezpieczenie termiczne silnika. Nastaw ItH jako pràd znamionowy silnika,
który mo˝na odczytaç z tabliczki znamionowej silnika..
Pami´ç o stanie cieplnym silnika kasuje si´ po wy∏àczeniu nap´du.

SP2

2 wst´pna pr´dkoÊç (2)

0.0 do 200 Hz

10

SP3

3 wst´pna pr´dkoÊç (2)

0.0 do 200 Hz

25

SP4

4 wst´pna pr´dkoÊç (2)

0.0 do 200 Hz

50

AIt

Konfiguracja wejÊcia analogowego

5U, 10U, 0A, 4A

5U

5U: napi´cie 0 – 5V (wewn´trzne zasilanie)
-5
10U: napi´cie 0 – 10V (zewn´trzne zasilanie)
-1
- 0A: pràd 0 – 20mA
4A: pràd 4 – 20mA
-4
(1) In = pràd znamionowy nap´du
(2) Wst´pne pr´dkoÊci pojawiajà si´ tylko jeÊli zwiàzane z nimi funkcje zosta∏y uaktywnione
w nastawieniach fabrycznych lub w menu FUn.
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Menu kontrolne silnika drC
drC

UnS

WartoÊç Napi´cie znamionowe silnika

COS

WartoÊç

Znamionowy cos ϕ silnika

Parametry w tym rodzaju pól mo˝na modyfikowaç tylko kiedy nap´d jest zatrzymany i zablokowany.
Parametry w polach zacienionych mogà byç modyfikowane kiedy nap´d pracuje lub jest zatrzymany.

W∏aÊciwoÊci nap´du mogà byç zoptymalizowane poprzez wpisanie wartoÊci widocznych na tabliczce
znamionowej silnika
Kod

Opis

Zakres nastawienia

Nastawienia fabr.

UnS

Znamionowe napi´cie silnika (tabliczka
znamionowa)

100 do 500 V

StabilnoÊç p´tli
cz´stotliwoÊci

FrS

Znamionowe napi´cie silnika (tabliczka
znamionowa)

40 do 200 Hz

50 / 60Hz zal. od
bFr

StA

StabilnoÊç p´tli cz´stotliwoÊci

od 0 do 100% kiedy
20
silnik jest zatrzymany
od 1 do 100% kiedy
silnik pracuje

WartoÊç za wysoka: wyd∏u˝enie czasu odpowiedzi
WartoÊç za niska: przekroczenie pr´dkoÊci, mo˝liwa niestabilnoÊç
FLG

Wzmocnienie p´tli cz´stotliwoÊci

od 0 do 100% kiedy
20
silnik jest zatrzymany
od 1 do 100% kiedy
silnik pracuje

WartoÊç z wysoka: przekroczenie pr´dkoÊci
WartoÊç za niska: wyd∏u˝enie czasu odpowiedzi
UFr

Kompensacja IR
0 do 200%
U˝ywana w celu optymalizacji momentu przy bardzo
ma∏ych pr´dkoÊciach lub aby zaadaptowaç nap´d
do specjalnych wymagaƒ ( np. przy silnikach
po∏àczonych równolegle, ni˝szej UFr).

50

nCr

Pràd znamionowy silnika (tabliczka znamionowa)

0.25 do 1.5 In (1)

StabilnoÊç p´tli
cz´stotliwoÊci

CLI

Pràd ograniczajàcy

0.5 do 1.5 In (1)

1.5 In

nSL

Znamionowy poÊlizg silnika

0 do 10.0 Hz

StabilnoÊç p´tli
cz´stotliwoÊci

Liczony wed∏ug wzoru: nSL = parametr FrS x (1 – Nn/Ns)
Nn = znamionowa pr´dkoÊç silnika (tabliczka znamionowa)
Ns = pr´dkoÊç synchroniczna silnika
SLP

Kompensacja poÊlizgu

0 do 150% (of nSL)

100

U˝ywany w celu nastawienia kompensacji poÊlizgu w pobli˝u wartoÊci nastawionej poprzez
parametr nSL (znamionowy poÊlizg silnika) lub aby zaadaptowaç nap´d do specjalnych
wymagaƒ (np. przy silnikach po∏àczonych równolegle, ni˝szej SLP).
COS

Znamionowy cos ϕ silnika (tabliczka znamionowa)

0.50 do 1.00

StabilnoÊç p´tli
cz´stotliwoÊci

(1) In = Pràd znamionowy nap´du
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Menu funkcji aplikacyjnych FUn
ENT

FUn

ESC

Typ kontroli

tCC
ENT

ESC

ESC

ESC

FCS

Przypomnienie o konfiguracji

ENT

Parametry w tym rodzaju pól mo˝na modyfikowaç tylko kiedy nap´d jest zatrzymany i zablokowany.
Parametry w polach zacienionych mogà byç modyfikowane kiedy nap´d pracuje lub jest zatrzymany.

Kod
tCC

Opis

Nastawienia fabr.

Typ kontroli
ACt 2C = kontrola dwuprzewodowa
2C
3C= kontrola trójprzewodowa
Kontrola dwuprzewodowa: otwarty lub zamkni´ty stan wejÊcia przy
uruchomionym silniku lub zatrzymanym.
+15 V LI1 LIx
Przyk∏ad pod∏àczenia:
LI1: wprzód
LI2: wstecz
Kontrola trójprzewodowa (kontrola pulsowa): Komendy „ wprzód" lub
„wstecz" powodujà uruchomienie silnika, komenda „stop" zatrzymuje
silnik.
Przyk∏ad pod∏àczenia:
+15 V LI1 LI2 LIx
LI1: stop
LI2: naprzód
LIx: wstecz
Aby zmieniç nastawienia tCC przytrzymaj naciÊni´ty przycisk
„ENT" przez 2 sekundy. Spowoduje to powrót do wartoÊci fabr.
nast´pujàcych parametrów: rrS, tCt, Atr, PS2 (LIA, Lib).
tCt Typ kontroli dwuprzewodowej
trn
(parametr dost´pny je˝eli tCC = 2C):
LEL: stan 0 lub 1 powoduje uruchomienie lub zatrzymanie
trn: zmiana stanu (przejÊcie lub kraw´dê) jest konieczna aby
zainicjowaç dzia∏anie w celu zapobiegania przypadkowym
samorozruchom w przypadku awarii zasilania.
PFO: Dzia∏a tak samo jak LEL, ró˝ni si´ tylko nadrz´dnoÊcià sygna∏u
„wprzód" nad sygna∏em „wstecz"

rrS

Wstecz
nO: Funkcja nieaktywna
LI1 do LI4: wybór wejÊcia przypisanego do komendy „wstecz"

PS2

Wst´pne pr´dkoÊci
JeÊli LIA i Lib = 0: pr´dkoÊç = odczytana z wejÊcia AI1
JeÊli LIA = 1 i Lib = 0: pr´dkoÊç = SP2
JeÊli LIA = 0 i Lib = 1: pr´dkoÊç = SP3
JeÊli LIA = 1 i Lib = 1: pr´dkoÊç = SP4
Przypisanie wejÊcia do LIA
- nO: funkcja nieaktywna
- LI1 do LI4: wybór wejÊcia przypisanego do LIA
Przypisanie wejÊcia do Lib
- nO: funkcja nieaktywna
- LI1 do LI4: wybór wejÊcia przypisanego do LIb
SP2 jest aktywne tylko jeÊli LIA jest przypisane, SP3 i SP4 jeÊli
LIA i LIb sà przypisane.

LIA
LIb

SP2 Druga wst´pna pr´dkoÊç, zakres od 0 do 200Hz (1)
SP3 Trzecia wst´pna pr´dkoÊç, zakres od 0 do 200Hz (1)
SP4 Czwarta wst´pna pr´dkoÊç, zakres od 0 do 200Hz (1)

jeÊli tCC = 2C: LI2
jeÊli tCC = 3C: LI3

jeÊli tCC = 2C: LI3
jeÊli tCC = 3C: LI4
jeÊli tCC = 2C: LI4
jeÊli tCC = 3C: nO

10
25
50

(1) Dost´p do pr´dkoÊci wst´pnych istnieje równie˝ na pierwszym poziomie nastawiania parametrów.
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Kod

Opis

rSF

Resetowanie po zak∏óceniu
nO
- nO: funkcja nieaktywna
- LI1 do LI4: wybór wejÊcia przypisanego do tej funkcji.
Reset nast´puje przy zmianie sygna∏u z 0 na 1 na jednym z wybranych
wejÊç. Mo˝liwe jest to tylko jeÊli uszkodzenie zosta∏o zlikwodowane.

rP2
LI

Druga Rampa
Przypisanie wejÊç kontrolnych drugiej rampy
- nO: funkcja nieaktywna
- LI1 do LI4: wybór wejÊcia przypisanego do tej funkcji.
AC2 i dE2 sà dost´pne jeÊli LI jest przypisane.

AC2 Drugi czas przyspieszenia rampy, nastawialny od 0,1 do 99,9s
dE2 Drugi czas hamowania rampy, nastawialny od 0,1 do 99,9s

Nastawienia fabr.

nO

5.0
5.0

StP

Kontrolowane zatrzymanie przy utracie zasilania
nO
- nO: funkcja nieaktywna
- FrP: zatrzymanie wed∏ug nastawionej rampy (dEC lub dE2)
- FSt: szybkie zatrzymanie. Czas zatrzymania w tym trybie zale˝y od
inercji silnika i zdolnoÊci hamowania nap´du.

brA

Adaptacja rampy hamowania
- nO: funkcja nieaktywna
- YES: czas hamowania jest automatycznie zwi´kszany jeÊli zosta∏
nastawiony za nisko w stosunku do inercji obcià˝enia, aby uniknàç
przekroczenia napi´cia.

AdC

Automatyczne wstrzykiwanie pràdu sta∏ego
ACt Tryb pracy
- nO: funkcja nieaktywna
- YES: wstrzykiwanie pràdu sta∏ego przy zatrzymaniu, czas trwania
jest zale˝ny od parametru tdC, kiedy pr´dkoÊç silnika wynosi zero.
WartoÊç pràdu sta∏ego nastawia si´ parametrem SdC.
- Ct: Ciàg∏e wstrzykiwanie pràdu sta∏ego przy zatrzymaniu, kiedy
pr´dkoÊç silnika wynosi zero. WartoÊç pràdu sta∏ego nastawia si´
parametrem SdC.
IPrzy kontroli trójprzewodowej wstrzykiwanie jest aktywne tylko jeÊli
LI1=1.
tdC jest dost´pne jeÊli ACt=YES, SdC jeÊli ACt=YES lub Ct.

YES

YES

tdC Czas wstrzykiwanie przy zatrzymaniu, nastawialny od 0,1 do 30 s.
0.5
SdC Pràd wstrzykiwania, nastawialny od 0 do 1,2 In (In = pràd znamionowy 0.7 In
nap´du)
SFt

Cz´stotliwoÊç prze∏àczania
ACt Zakres cz´stotliwoÊci
- LFr: losowa cz´stotliwoÊç w pobli˝u 2 lub 4 kHz zale˝nie od
parametru SFr
- LF: sta∏a cz´stotliwoÊç - 2 lub 4 kHz zale˝nie od SFr
- HF: sta∏a cz´stotliwoÊç – 8, 12 lub 16 kHz zale˝nie od SFr
SFr Cz´stotliwoÊç prze∏àczania:
- 2: 2 kHz (jeÊli ACt = LF lub LFr)
- 4: 4 kHz (jeÊli ACt = LF or LFr)
- 8: 8 kHz (jeÊli ACt = HF)
-12: 12 kHz (jeÊli ACt = HF)
-16: 16 kHz (jeÊli ACt = HF)
Kiedy SFr = 2 kHz, cz´stotliwoÊç zmienia si´ automatycznie na 4 kHz
przy wysokiej pr´dkoÊci.
Kiedy SFt = HF wybrana cz´stotliwoÊç automatycznie zmienia si´ na
ni˝szà jeÊli stan termiczny nap´du jest za wysoki. Automatycznie
nast´puje powrót do cz´stotliwoÊci SFr tak szybko jak tylko stan
termiczny nap´du na to pozwala.

LF

4
(jeÊli ACt = LF
lub LFr)
12
(jeÊli ACt = HF)
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Kod

Opis

FLr

Uruchomienie „w locie"
nO
Pozwala na ∏agodne ponowne uruchomienie silnika po nast´pujàcych
zdarzeniach:
- utrata zasilania lub jego od∏àczenie,
- reset po zak∏óceniu lub automatyczne ponowne uruchomienie,
- zatrzymanie wybiegiem.
Nap´d rozpoznaje pr´dkoÊç silnika i powraca po rampie do pr´dkoÊci
nastawionej.
Funkcja ta wymaga sterowania dwuprzewodowego (tCC=2C
i tCt=LEL lub PFO).
nO: Funkcja nieaktywna
YES: Funkcja aktywna
Funkcja ta jest aktywna przy ka˝dej komendzie start powodujàc ma∏e
opóênienie w rozruchu (maksymalnie 1 sekunda).
W przypadku aktywnego ciàg∏ego wstrzykiwania pràdu sta∏ego
funkcja ta nie mo˝e byç aktywna.

Nastawienia fabr.

WyjÊcia analogowe/logiczne DO
ACt Przypisania
rFr
- nO: nie przypisane
- OCr: wyjÊcie analogowe = pràd silnika. Najwy˝szy poziom sygna∏u
oznacza 200% znamionowego pràdu nap´du.
- rFr: wyjÊcie analogowe = cz´stotliwoÊç silnika. Najwy˝szy poziom
sygna∏u oznacza 100% HSP.
- FtA: wyjÊcie logiczne = próg cz´stotliwoÊci osiàgni´ty, zamkni´ty
(stan 1) jeÊli cz´stotliwoÊç silnika przekroczy nastawialny próg Ftd.
- SrA: wyjÊcie logiczne = pr´dkoÊç osiàgni´ta, zamkni´ty (stan 1)
jeÊli cz´stotliwoÊç silnika jest równa z nastawionà.
- CtA: wyjÊcie logiczne = próg pràdowy osiàgni´ty,
zamkni´ty (stan 1) jeÊli pràd silnika przekroczy nastawiony próg Ctd.
Ftd jest dost´pny tylko jeÊli ACt = FtA, Ctd jest dost´pny tylko ACt =
CtA.
Ftd Próg cz´stotliwoÊci, nastawialny od 0 do 200 Hz
= bFr
Ctd Próg pràdowy, nastawialny od 0 do 1,5 In (In = pràd znamionowy In
silnika)
Atr
Automatyczne ponowne uruchomienie
nO
- nO: funkcja nieaktywna
- YES: Automatyczne ponowne uruchomienie, po blokadzie przy
zak∏óceniu, jeÊli zak∏ócenie min´∏o i inne warunki pozwalajà na
uruchomienie silnika. Ponowne uruchomienie jest powtarzane w serii
prób nast´pujàcych po sobie w rosnàcych odst´pach czasu: 1s, 5s,
10s, potem co 1 minut´. JeÊli ponowne uruchomienie nie mia∏o
miejsca po 6 minutach, procedura jest zawieszana, nap´d jest
blokowany i pozostaje w tym stanie do wy∏àczenie i za∏àczenia
zasilania.
Nast´pujàce zak∏ócenia nie pozwalajà na ponowne uruchomienie:
OHF, OLF, ObF, OSF, PHF.
Przekaênik informujàcy o zak∏óceniu pozostaje aktywny jeÊli te funkcje
sà aktywne. Pr´dkoÊç i kierunek obracania muszà byç zapisane.
Funkcja ta jest dost´pna tylko w trybie sterowania dwuprzewodowego
(tCC = 2C) z tCt = LEL lub PFO.

dO

Sprawdê czy funkcja ta nie powoduje zagro˝enia dla
personelu lub zainstalowanych urzàdzeƒ.
bFr

Cz´stotliwoÊç silnika
(tak samo jak pierwszy stopieƒ parametru bFr)
Nastaw 50 lub 60 Hz, zgodnie z tabliczkà znamionowà silnika.

50 (E seria)
lub
60 (U seria)

IPL

Konfiguracja w przypadku utraty zasilania fazowego
Ten parametr jest dost´pny tylko przy nap´dach trójfazowych.
- nO: blokada zabezpieczenia
- YES: dzia∏anie zabezpieczenia.

YES
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Kod

Opis

Nastawienia fabr.

SCS

Kopia zapasowa konfiguracji
- nO: funkcja nieaktywna
- YES: zapisuje bie˝àcà konfiguracj´ do pami´ci EEPROM. SCS
automatycznie zmienia stan na nO po zapisie. Funkcja ta jest
wykorzystywana w celu przechowywania dodatkowej konfiguracji w
rezerwie. Nap´d opuszczajàcy fabryk´ ma bie˝àcà konfiguracj´ i
kopi´ konfiguracji zapasowej nastawionà jako fabrycznà.

nO

FCS

nO
Przypomnienie konfiguracji
- nO: funkcja nieaktywna
- rEC: bie˝àca konfiguracja staje si´ identyczna z konfiguracjà z kopii
zapasowej zapisana poprzez SCS. Parametr rEC jest widoczny tylko
jeÊli kopia zapasowa zosta∏a wykonana. Parametr FCS automatycznie
zmienia stan na nO tak szybko jak tylko funkcja zostanie wykonana.
- InI : bie˝àca konfiguracja staje si´ identyczna z konfiguracjà
fabrycznà. Parametr FCS automatycznie zmienia stan na nO tak
szybko jak tylko funkcja zostanie wykonana.
JeÊli parametry rEC i InI majà byç wzi´te pod uwag´ przycisk
ENT musi byç przytrzymany przez dwie sekundy.

Menu Monitoringu SUP

SUP

ENT
ESC

ESC

FrH

ESC

tHd

ESC

WartoÊç

Cz´stotliwoÊç zadana

WartoÊç

Stan termiczny nap´du

ENT

ENT

W trakcie pracy silnika wartoÊç wyÊwietlana jest jednym z monitorowanych parametrów. WartoÊcià
domyÊlnà jest cz´stotliwoÊç silnika (parametr FrH).
Kiedy nowa wartoÊç jest wyÊwietlana, musi byç naciÊni´ty klawisz „ENT" drugi raz aby potwierdziç
zmian´ wyÊwietlanego parametru. Po tej operacji parametr ten b´dzie wyÊwietlany nawet jeÊli napi´cie
zostanie wy∏àczone i za∏àczone ponownie. JeÊli nowy parametr nie zostanie potwierdzony poprzez drugie
naciÊni´cie klawisza „ENT" nap´d powróci do wyÊwietlania poprzedniego parametru.
Nast´pujàce parametry sà dost´pne przy zatrzymanym i pracujàcym silniku:.
Kod

Parametr

Jedno
stka

FrH

Cz´stotliwoÊç zadana (konfiguracja fabryczna)

Hz

rFr

Cz´stotliwoÊç silnika

Hz

LCr

Pràd silnika

A

ULn

Napi´cie zasilania

V

tHr

Stan termiczny silnika: 100% odpowiada stanowi znamionowemu. Powy˝ej 118% ,
nap´d prze∏àcza si´ w tryb b∏´du OLF (przecià˝enie silnika). Mo˝na go zresetowaç
poni˝ej 100%.

%

tHd

Stan termiczny nap´du: 100% odpowiada stanowi znamionowemu. Powy˝ej 118% ,
nap´d prze∏àcza si´ w tryb b∏´du OHF (przegrzanie nap´du). Mo˝na go zresetowaç
poni˝ej 80%.

%
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B∏´dy – Przyczyny – Rozwiàzania
Nap´d nie uruchamia silnika, nie wyÊwietla ˝adnego b∏´du.
• Sprawdê czy wejÊcia logiczne sà pod∏àczone w odpowiedni sposób.
• Kiedy nap´d jest w∏àczony, przy r´cznym resecie, lub po rozkazie stop, silnik mo˝e byç za∏àczony tylko
jeÊli komenda „wprzód" lub „wstecz" by∏y zresetowane. JeÊli nie by∏y resetowane nap´d wyÊwietli „rdY"
lub „nSt" i nie uruchomi silnika.

B∏´dy wyÊwietlane
Przyczyna b∏´du musi byç usuni´ta przed resetem.
B∏´dy SOF, OHF, OLF, OSF, ObF i PHF mogà byç resetowane poprzez wejÊcie logiczne.
B∏´dy OHF, OLF, OSF, ObF i PHF mogà byç resetowane poprzez funkcj´ automatycznego restartu.
Wszystkie b∏´dy mogà byç zresetowane poprzez wy∏àczenie i za∏àczenie ponowne nap´du.
B∏àd

Rozwiàzanie

OCF
przekroczenie
pràdu

• Rampa za krótka
• Inercja lub obcià˝enie za wysokie, sprawdê parametry silnika/nap´du/obcià˝enia
• Blokada mechaniczna, sprawdê stan mechanizmów

SCF
• Sprawdê przewody pomi´dzy nap´dem a silnikiem oraz izolacj´ silnika
zwarcie na silniku,
uszkodzona
izolacja
InF
Zak∏ócenie
wewn´trzne

• - Sprawdê otoczenie (kompatybilnoÊç elektromagnetyczna)
• - Zmieƒ miejsce zainstalowanie nap´du

CFF
B∏àd konfiguracji

• Powróç do nastawieƒ fabrycznych lub przywo∏aj konfiguracj´ fabrycznà, jeÊli jest
odpowiednia. Patrz parametr FCS w menu FUn.

SOF
przekroczenie
pr´dkoÊci

• NiestabilnoÊç, sprawdê silnik, wzmocnienie i parametry stabilnoÊci.
• Obcià˝enie na wale za wysokie, dodaj modu∏ hamujàcy i rezystor i sprawdê
parametry silnika/nap´du/obcià˝enia.

OHF
przecià˝enie
nap´du

• Sprawdê obcià˝enie silnika, wentylacj´ nap´du i otoczenie. Poczekaj na
och∏odzenie nap´du przed jego ponownym uruchomieniem.

OLF
przecià˝enie
silnika

• Sprawdê nastawienie zabezpieczenia termicznego silnika, sprawdê obcià˝enie
silnika. Poczekaj na och∏odzenie nap´du przed jego ponownym uruchomieniem.

OSF
przekroczenie
napi´cia

• Sprawdê napi´cie zasilania

ObF
przekroczenie
napi´cia przy
hamowaniu

• Ci´˝kie warunki hamowania. Podwy˝sz czas hamowania, dodaj rezystor
hamowania jeÊli jest to potrzebne i aktywuj funkcj´ brA jeÊli jest kompatybilna
z aplikacjà

PHF
uszkodzenie
zasilania

Zabezpieczenie to dzia∏a tylko przy obcià˝onym nap´dzie.
• Sprawdê pod∏àczenie zasilania i bezpieczniki
• Zresetuj nap´d
• Sprawdê zasilanie / dopasowanie nap´du do silnika
• JeÊli jest niezbalansowane obcià˝enie, zablokuj uszkodzenie poprzez IPL = nO
(menu FUn)

USF
za niskie napi´cie

• Sprawdê napi´cie i parametry napi´cia

CrF

• Wymieƒ nap´d
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Poniewaê normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u˝ytkowania
naszych urzàdzeƒ podlegajà ciàg∏ym modyfikacjom, dane zawarte w ninieszej
publikacji s∏u˝à jedynie celom informacyjnym i nie mogà byç podstawà
roszczeƒ prawnych
Dystrybutor:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs∏ugi Klienta:
(0 prefiks 22) 511 84 64, 0 801 171 500
http://www.schneider-electric.pl
KATIU82410
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