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Wprowadzenie 

 

Dzi kujemy za wybranie falownika wektorowego E280, produkowanego przez  

Shenzhen Simphoenix Electric Technologies Co., Ltd. 

 

Dokument ten jest instrukcj  obs ugi dla falownika wektorowego E280. Zawiera 

wszystkie instrukcje i rodki bezpiecze stwa dla potrzeb instalacji, pod czenia, a 

tak e funkcjonalne parametry, wskazówki konserwacji i serwisowania oraz 

diagnostyk  b dów dla falowników serii E280.   

Aby stosowa  prawid owo falowniki tej serii, zapewni  ich optymalne dzia anie, a 

tak e bezpiecze stwo u ytkowników i sprz tu, nale y uwa nie przeczyta  t  

instrukcj  przed przyst pieniem do pracy z urz dzeniem.  

Nieprawid owe u ytkowanie mo e spowodowa  nieprawid owo ci oraz uszkodzenie 

falownika, skróci  czas jego przydatno ci do pracy, a nawet doprowadzi  do 

uszkodzenia sprz tu i urazu lub mierci jego u ytkownika, itp.  

Ta instrukcja obs ugi do czona jest do urz dzenia. Nale y przechowywa  j  dla 

celów przysz ych przegl dów oraz utrzymania ruchu.  

Z powodu wprowadzania ci ych ulepsze  produktów, wszystkie dane mog  by  

zmieniane bez uprzedniego powiadomienia.  

 

 

          SHENZHEN SIMPHOENIX ELECTRIC TECHNOLOGIES CO., Ltd.  
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Cz  1: Sprawdzenie produktu i rodki ostro no ci 

 
1.1  Sprawdzenie produktu 

Sprawd  dok adnie zewn trzne opakowanie produktu pod k tem ewentualnych uszkodze  

podczas transportu; je li na opakowaniu jest etykieta, sprawd  zgodno  modeli ze swoim 

zamówieniem. Je li stwierdzone zostan  jakie  braki lub uszkodzenia, nale y natychmiast 

skonsultowa  si  z dostawc   

  

1.1.1  Zalecenia przy rozpakowywaniu produktu  

Sprawd  falownik i akcesoria pod k tem ewentualnych uszkodze  podczas transportu, czy 

cz ci i komponenty nie s  uszkodzone lub nie zosta y upuszczone. Upewnij si , e 

opakowanie zawiera nast puj ce elemety:  

1) Instrukcj  pracy; 

2) Certyfikat; 

3) List  produktów;  

4) Inne zamówione akcesoria.  

 Je li stwierdzone zostan  jakie  braki lub uszkodzenia, nale y natychmiast skonsultowa   si  z 

dostawc  

 

  Tabliczka identyfikacyjna falownika 

Po lewej stronie falownika znajduje si  tabliczka identyfikacyjna z modelem oraz 

parametrami urz dzenia: 

XXXXXXXXXX

2.0KVA 3.0A/2.4KVA 3.7A

3PH 380V 50/60Hz

E280-4T0011G/4T0015P

SOURCE

SERIAL No.

OUTPUT

TYPE

Shenzhen Simphoenix Electric Technology Co.,Ltd

Bar code, certification logos

Product serial-number

Rated output capability and current

Rated input voltage number of phase,
voltage and frequency

Model of frequency inverter

 

 

 

 

     Model falownika 
 
Rodzaj zasilania, napi cie i cz stotliwo  
 
     Znamionowa moc i pr d wyj ciowy 
 
              Numer  seryjny  produktu  
 
                    
 

 Kod kreskowy 
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1.2  rodki bezpiecze stwa 

Przed przyst pieniem do instalacji, pod czenia, uruchomienia i konserwacji nale y 

zapozna  si  z tre ci  instrukcji pracy.  

Wyra enia “Porada”, “Uwaga”, “Zagro enie” oraz “Ostrze enie”, u ywane w instrukcji 

nale y rozumie  jak ni ej:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1.2.1  rodki ostro no ci przy instalacji  

1. Falownika nie nale y instalowa  w pobli u materia ów atwopalnych  

2. Falownika nie nale y instalowa  w obszarze, gdzie znajduj  si  gazy wybuchowe 

3. Nie nale y instalowa  falownika, w którym stwierdzono jakie  braki lub uszkodzenia, 

poniewa  mo e doj  do wypadku. 

4. Nie wolno demontowa  ani modyfikowa  falownika bez zezwolenia.  

5. Nie wolno dopuszcza  do przedostania si  jakichkolwiek cia  obcych do falownika, ze 

wzgl du na ryzyko awarii.  

6. Podczas instalacji nale y upewni  si , e miejsce ulokowania falownika ma odpowiedni  

no no , w przeciwnym wypadku mo e on spa  lub spowodowa  inne uszkodzenia 

 
1.2.2  rodki ostro no ci przy pod czeniu 

1. Pod czenie musi zosta  wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawid owe 

pod czenie mo e skutkowa  uszkodzeniem sprz tu i urazem u ytkowników.  

2. Po od czeniu falownika nale y odczeka  przynajmniej 10 minut przed przyst pieniem do 

jakichkolwiek pracy, w przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko pora enia. 

 Porada: yteczna informacja 

 Uwaga: Na co nale y zwróci  uwag  

 Ostrze enie: Dzia anie niezgodne z instrukcj  mo e skutkowa  

umiarkowanym lub niewielkim urazem u ytkownika oraz stratami 

materialnymi.  

 

 Niebezpiecze stwo: Dzia anie niezgodne z instrukcj  mo e 

spowodowa  powa ne uszkodzenia sprz tu oraz urazu 

ytkownika. 
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3. Wszystkie punkty musz  by  uziemione, w przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko 

pora enia. 

4. adne nieznamionowe zasilanie nie mo e by  pod czone do zacisków U,V oraz W 

falownika, poniewa  grozi to uszkodzeniem urz dzenia.  

5. Nale y sprawdzi , czy napi cie falownika jest zgodne z napi ciem znamionowym, w 

przeciwnym wypadku mo e doj  do uszkodzenia urz dzenia.   

6. Nale y sprawdzi , czy falownik i silnik pasuj  do siebie, w przeciwnym razie mo e doj  

do awarii. 7. Nie nale y pod cza  rezystora hamuj cego bezpo rednio do (+), (-) szyny DC; 

grozi to po arem. 

 
1.2.3  rodki ostro no ci podczas pracy z falownikiem 

1. Nie wolno dotyka  falownika mokrymi r koma, grozi to pora eniem 

2. Przed pod czeniem nale y za  przedni  os on  i nie nale y jej zdejmowa , je li 

falownik jest w czony, w przeciwnym wypadku mo e doj  do pora enia. 

3. Gdy falownik jest w czony, nawet je li silnik jest zatrzymany, nie wolno dotyka  

zacisków falownika, poniewa  grozi to pora eniem.  

4. Przy wykonywaniu restartu nie nale y zbli  si  do pod czonych elementów, poniewa  

restart mo e si  aktywowa  nagle po usuni ciu alarmu i spowodowa  uraz u ytkowników.  

5. Nale y ustawi  uk ad tak, by zapewni  bezpiecze stwo osób i mienia, tak e podczas 

restartu.  

6. Nale y zapewni  dodatkowy wy cznik bezpiecze stwa.  

7. Temperatura wentylatora i d awika DC mo e by  bardzo wysoka. Nie nale y ich dotyka , 

aby nie dosz o do poparzenia.  

 

1.2.4  rodki ostro no ci przy konserwacji 

1. Wszelkie prace konserwacyjne zwi zane z przegl dami i wymianami musz  by  

wykonywane przez przeszkolony personel. Podczas prac nale y zastosowa  ochronne 

rodki izolacyjne. Po zako czeniu nale y upewni  si , czy w maszynie nie pozosta y 

jakie  narz dzia i inne elementy.  

2. Po wymianie panelu sterowania nale y ustawi  ponownie wszystkie parametry.  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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1.3  Informacje na temat pracy 
1.3.1  Zastosowanie standardowego silnika 

1. Temperatura standardowego silnika zastosowanego z falownikiem mo e by  nieco wy sza 

ni  warto  znamionowa. Przy d ugotrwa ej pracy na niskiej pr dko ci, ywotno  silnika 

mo e ulec skróceniu z powodu nadmiernego nagrzewania urz dzenia. W takim przypadku 

nale y dobra  odpowiedni  moc falownika lub zmniejszy  obci enie silnika.  

2. Przy pracy z przemiennikami cz stotliwo ci, mo e czasami pojawia  si  rezonans z 

powodu naturalnych wibracji mechanicznych. W takim wypadku nale y rozwa  

zastosowanie gi tkich czników i izolacji,  lub te  skorzystanie z funkcji pomijania 

cz stotliwo ci, aby unikn  rezonansu podczas pracy.  

3. Podczas pracy standardowego silnika przy zasilaniu z falownika mo e wyst pi  wi kszy 

ha as ni  podczas zasilania z sieci. Aby zredukowa  ha as, nale y zwi kszy  odpowiednio 

cz stotliwo  no . 

 

1.3.2  Zastosowanie silników specjalnych 

1. W przypadku silników wysokoobrotowych, je li zadana cz stotliwo  falownika jest 

powy ej 120Hz, nale y najpierw sprawdzi  takie po czenie aby upewni  si , e 

zapewnia to bezpieczn  prac .   

2. Dla silników synchronicznych, typ falownika musi by  dobrany do danego silnika. Nale y 

skonsultowa  si  z producentem.  

3. Praca z silnikami jednofazowymi jest niemo liwa. Nawet je li zasilanie falownika jest 

jednofazowe, na jego wyj ciu jest trzy fazy i nale y pod czy  silnik trójfazowy. 

 

1.3.3  Wymagania rodowiskowe 

Falownik nale y instalowa  wewn trz pomieszczenia o temperaturze pomi dzy -10° a 

+45°, wilgotno ci mi dzy 5~95% (unika  skraplania pary), pozbawionego py ów, 

bezpo redniego dzia ania promieni s onecznych, cych i atwopalnych gazów, mg y 

olejowej, pary, wody, lataj cych w powietrzu od amków. Je li dodatkowo wyst puj  

szczególne wymagania klienta, nale y skonsultowa  si  z producentem.  

 

1.3.4  Pod czanie elementów dodatkowych 

1. W celu ochrony po cze  nale y zastosowa  wy cznik sygna ów wej ciowych 

falownika. Nie stosowa  urz dze  o wi kszej mocy ni  zalecana.  

2. Je eli konieczne jest od czanie zasilania od sieci za pomoc  zainstalowanego 

wy cznika na wej ciu falownika, nale y prze cza  dopiero po zatrzymaniu falownika i 

silnika.  
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3. Zastosowanie przeka nika termicznego, je li przewód zasilaj cy silnika jest zbyt d ugi, 

czasami prowadzi do zwi kszenia przep ywu pr du wysokiej cz stotliwo ci poprzez 

reaktancj  pojemno ciow  z cza, pr d poni ej zadanej warto ci przeka nika 

termicznego mo e tak e spowodowa  jego zadzia anie. W takim przypadku nale y 

obni  cz stotliwo  no  lub zastosowa  filtr na wyj ciu.  

4. Przy wyst powaniu zak óce  mo na zastosowa  filtr na wej ciu, pier cie  

 magnetyczny i przewód ekranowany jako rodki ograniczaj ce zak ócenia.     

 

1.3.5  Transport i przechowywanie 

1. Podczas przenoszenia produktu, nale y trzyma  go z obu stron, nie tylko na cz  

wierzchni .  

2. Nie naciska  ze zbyt du  si  na elementy plastikowe, grozi to uszkodzeniem 

3. W przypadku przej ciowego lub d ugoterminowego przechowywania, nale y wzi  pod 

uwag  nast puj ce punkty:  

 Zaleca si  zachowanie oryginalnego opakowania producenta. 

 ugoterminowe magazynowanie prowadzi do pogorszenia parametrów 

kondensatora elektrolitycznego, dlatego te  urz dzenia nale y w cza  co najmniej 

raz na pó  roku na d ej ni  pó  godziny, napi cie wej ciowe musi by  wtedy 

podwy szane stopniowo do warto ci zadanej za pomoc  regulatora napi cia.  

 

1.4 rodki ostro no ci przy z omowaniu 
1. Gro ba wybuchu kondensatora elektrolitycznego: kondensator elektrolityczny w 

falowniku mo e wybuchn  podczas spalania. 

2. Gaz ze spalania plastiku: szkodliwy i toksyczny gaz mo e powsta  podczas spalania 

plastikowych i gumowych elementów falownika. 

3. Usuwanie: Falownik nale y traktowa  jako odpad przemys owy 

 
1.5  Inne rodki ostro no ci 

1. Nie nale y stosowa  tego produktu do urz dze  ratuj cych ycie oraz innych urz dze  

zwi zanych bezpo rednio z bezpiecze stwem ludzkim, stanowi to zagro enie.  

2. Je li stosowanie produktu grozi wypadkiem, nale y zastosowa  zabezpieczenia.  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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Cz  2: Wprowadzenie do produktu 

2.1 Opis modelu 

 
Seria produktów 

A510 
Falownik wektorowy o zamkni tej 

tli do ci kiego rozruchu 

V220 
Falownik wektorowy zamknietej 

tli ma ej mocy  

V260 
Falownik wektorowy zamknietej 

tli wysokiej wydajno ci  

E260 Uniwersalny falownik 

E500 Falownik ma ej mocy 

E280 Falownik wektorowy E280  

 

E280 – 4  T  0150  G 
 

Model 

P Do pomp 

G Ogólny 

 

 
Zasilanie 

T Trójfazowe 

 
Napi cie 

4 400V 

 

 
Moc silnika KW  

0011 

0015 

0022 

0037 

0055 

0075 

0110 
. 
. 

3150 

1.1 
1.5 

2.2 

3.7 

5.5 

7.5 

11 
. 
. 

315 

 

 

2.2 Wygl dproduktu 
Opis typu I: dotyczy modeli E280-4T0040G/4T0055P i ni szych 

Wiring entrace of extension loopr
Plugboard

Fan
Wiring entrace of main loop

Lower cover

Radiator
Upper housing
Operating panel

Function expansion card

Port of operating panel

Expansion loop terminal

Major loop terminal

Port of remote operating panel

 

Opis typu II:  dotyczy modeli E280-4T0055G/4T0075P E280-4T0300G/4T0370Pi wy szych  

Upper cover

Wiring entrace of extension loopr
Wiring entrace of control loop

Plugboard
Wiring entrace of main loop

Lower cover
Lower housing

Upper housing

Operating panel
Crystal connector position
(remote operation)

Major loop terminal

Control loop terminal

Port of operating panel

 

Panel sterowniczy 

Górna pokrywa 

Radiator 

Dolna pokrywa 

Wej cie listwy steruj cej 

Za lepka do przewodów 

Wej cie listwy zasilaj cej 

Wentylator 

 

Port panelu operatorskiego 
 
Port zdalnego panelu 
operatorskiego 
Karta rozszerze  

Listwa steruj ca 

Listwa zasilaj ca 

Panel operatorski 

Górna pokrywa 

Górna obudowa 

 

Dolna obudowa 

Dolna pokrywa 

Karta rozszerze  

Wej cie listwy steruj cej 

Wej cie listwy zasilaj cej 

Za lepka do przewodów 

Port panelu operatorskiego 

Zacisk do pracy zdalnej 
 
 
 
Zaciski sterownicze 
Zaciski zasilaj ce 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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Opis typu III:   dotyczy modeli:E280-4T0370G/4T0450P~E280-4T0550G/4T0750P 

L ow e r cov er

O pe ra ting  pa n el  

U p pe r cov er

C o ntro l loo p term in al 

M ajor  loo p  te rm ina l

 

Opis typu IV:   dotyczy modeli: E280-4T0750G/4T0900P~ E280-4T2200G/4T2500P

Control loop terminal

Major loop terminalLower cover

Operating panel 

Upper cover 

 

Opis typu V:   dotyczy modeli: E280-4T2500G/4T2800P~E280-4T3150G/4T3500P 

major loop

Major loop terminal

Control loop terminal

left door 
panel

right door 
panel

Operating 
panel

 

Górna 
pokrywa 

Panel 
operatorski 

Dolna 
pokrywa 

Listwa sterownicza 

Listwa zasilaj ca 

Górna 
pokrywa 

Panel 
operatorski 

Dolna 
pokrywa 

Listwa sterownicza 

Listwa zasilaj ca 

Panel 
operatorski 

Lewe 
drzwi 
panelu 

Listwa 
zasilaj ca 

Prawe 
drzwi 
panelu 

Listwa 
zasilaj ca 

Listwa 
sterownicza 
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2.3 Tabela modeli 
 

Model 
Standardowy typ Typ wzmocniony 

Moc 
znamionowa 

(KVA) 

Pr d 
znamionowy 

(A) 

Silnik 
(KW) 

Moc 
znamionowa 

(KVA) 

Pr d 
znamionowy 

(A) 

Silnik 
(KW) 

E280-4T0011G/4T0015P 2.0 3.0 1.1 2.4 3.7 1.5 

E280-4T0015G/4T0022P 2.4 3.7 1.5 3.6 5.5 2.2 

E280-4T0022G/4T0030P 3.6 5.5 2.2 4.9 7.5 3.0 

E280-4T0030G/4T0040P 4.9 7.5 3.0 6.3 9.5 4.0 

E280-4T0040G/4T0055P 6.3 9.5 4.0 8.6 13.0 5.5 

E280-4T0055G/4T0075P 8.6 13.0 5.5 11.2 17.0 7.5 

E280-4T0075G/4T0090P 11.2 17.0 7.5 13.8 21 9.0 

E280-4T0090G/4T0110P 13.8 21 9.0 16.5 25 11 

E280-4T0110G/4T0150P 16.5 25 11 21.7 32 15 

E280-4T0150G/4T0185P 21.7 32 15 25.7 37 18.5 

E280-4T0185G/4T0220P 25.7 37 18.5 29.6 45 22 

E280-4T0220G/4T0300P 29.6 45 22 39.5 60 30 

E280-4T0300G/4T0370P 39.5 60 30 49.4 75 37 

E280-4T0370G/4T0450P 49.4 75 37 62.5 95 45 

E280-4T0450G/4T0550P 62.5 95 45 75.7 115 55 

E280-4T0550G/4T0750P 75.7 115 55 98.7 150 75 

E280-4T0750G/4T0900P 98.7 150 75 116 176 90 

E280-4T0900G/4T1100P 116 176 90 138 210 110 

E280-4T1100G/4T1320P 138 210 110 171 260 132 

E280-4T1320G/4T1600P 171 260 132 204 310 160 

E280-4T1600G/4T1850P 204 310 160 237 360 185 

E280-4T1850G/4T2000P 237 360 185 253 385 200 

E280-4T2000G/4T2200P 253 385 200 276 420 220 

E280-4T2200G/4T2500P 276 420 220 313 475 250 

E280-4T2500G/4T2800P 313 475 250 352 535 280 

E280-4T2800G/4T3150P 352 535 280 395 600 315 

E280-4T3150G/4T3500P 395 600 315 424 645 350 
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2.3 Wska niki techniczne i specyfikacje produktu 
 

Wej cie 

Wyj cie

 

 
 

Napi cie znamionowe, 
cz stotliwo  

Trójfazowe (seria 4T#) 400V 50/60Hz 

Napi cie wyj ciowe 
0~400 V 

Cz stotliwo  wyj ciowa Cz stotliwo  pracy: 0.00~300.00Hz  

Wej cie cyfrowe 

1) Modele E280-4T0040G/4T0055P i ni sze: standardowa 
konfiguracja 5 wej  cyfrowych (DI) 
2) Modele E280-4T0055G/4T0075P i wy sze:  6 wej  
cyfrowych (DI) z mo liwo ci  rozszerzenia do 9 (opcjonalnie) 

Wyj cie cyfrowe 

1) Modele E280-4T0040G/4T0055P i ni sze: standardowa 
konfiguracja z jednym wyj ciem cyfrowym (DO) 
2) Modele E280-4T0055G/4T0075P i wy sze: standardowa 
konfiguracja z dwoma wyj ciami cyfrowymi (DO)  

Wej cie impulsowe Wej cie impulsowe od 0 ~ 100.0KHz, do pod czenia  
typu NPN, otwarty kolektor OC (opcjonalnie)  

Wyj cie impulsowe 
Wyj cie od 0 ~ 100.0KHz typu NPN otwarty kolektor  
OC (opcjonalnie); wyj cie PWM mo e by  wybrane na  
wyj ciu analogowym.  

Wej cie analogowe  

1) E280-4T0040G/4T0055P i ni sze (brak mo liwo ci 
rozszerzenia, opcjonalnie): Standardowa konfiguracja:  
0-10V wej cie woltowe (AI1); 0 - 20mA wej cie pr dowe 
(AI2). 
2) E280-4T0055G/4T0075P i wy sze z mo liwo ci  
rozszerzenia); Standardowa konfiguracja: 0-10V wej cie 
napi ciowe (AI1); 0 - 20mA wej cie pr dowe (AI2), mo liwe 
rozszerzenie o dodatkowe wej cie A1 (-10V~10V bipolarne 
wej cie napi ciowe) 

Wyj cie analogowe  

1) Modele E280-4T0040G/4T0055P i ni sze:  
Standardowa konfiguracja: jedno wyj cie analogowe 0-10V 
(mo e by  ustawione jako pr dowe 0-20mA) 
2) Modele V350-4T0040 i wy sze:  
Standardowa konfiguracja: 2 wyj cia analogowe 0-10V (mog  
by  ustawione jako wyj cia pr dowe 0-20mA) . 

Wyj cie przeka nikowe Standardowo jeden przeka nik NO/NC o obci alno ci styków 
AC 250V/2A, mo liwo  rozszerzenia do dwóch. 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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St
er

ow
an

ie
 

Tryb sterowania Wektorowy z 
zamkni  p tl  

Wektorowy z otwart  
tl  V/F 

Moment pocz tkowy 200% przy 
cz stotliwo ci 0 

180% przy 
cz stotliwo ci 0 1HZ 100% 

Zakres regulowania pr dko ci  1 1000 1 200 1 100 

Precyzja utrzymywania 
pr dko ci 

±0.2% ±0.2% ±0.5% 

Precyzja kontroli momentu  ±1% ±5% -- 

Czas reakcji na zmian  
momentu  

5ms 25ms -- 

Rozdzielczo  zadawania 
cz stotliwo ci Rozdzielczo  zadawania cz stotliwo ci : 0.01Hz                

Precyzja zadanej 
cz stotliwo ci 

Sterowanie cyfrowe—0.01Hz, sterowanie analogowe 
maksymalna cz stotliwo  ×0.1% 

Zdolno  przeci enia 
Typ G 110%-- ugoterminowo 150%--90s,180%--2s 

Typ P 150%-- ugoterminowo 

Cz stotliwo  no na 

 Trójfazowy napi ciowy tryb wektorowy::2.0~12.0KHz     
 
 Dwufazowy  napi ciowy tryb wektorowy : 2.0~15.0KHz. 

Tryb wysokich cz stotliwo ci mo e osi gn  15KHz  

Czas przyspieszania i 
hamowania 

0.01~600.00Sek.. / 0.01~600.0Min. 

Hamowanie strumieniem 
magnetycznym 

Opó nienie hamowania poprzez zwi kszanie strumienia 
magnetycznego silnika (dozwolone 30-120%)  

Hamowanie pr dem DC Cz stotliwo  pocz tkowa hamowania DC: 0.0 – górny zakres 
cz stotliwo ci, pr d hamowania 0.0 - 100.0% 

Cz stotliwo  pocz tkowa 0.0~50.0Hz 

T
yp

ow
e 

fu
nk

cj
e 

Wielobiegowo  
Mo liwo  zaprogramowania 16 ró nych etapów z niezale nym 
kierunkiem pracy, czasem przyspieszania i hamowania, 7 
etapów dla regulatora PID. 

Regulator PID Wbudowany regulator PID 

Pobudzenie i u pienie Wbudowany regulator PID z prost  funkcj  usypiania i 
pobudzania.  

Komunikacja MODBUS  
Standardowy protokó  komunikacyjny MODBUS  (opcjonalny), 
pozwalaj cy na elastyczne odczytywanie i ustawianie 
parametrów.  

Hamowanie dynamiczne  Próg zadzia ania: 670~760V, wspó czynnik skuteczno ci 
hamowania: 50 - 100% 
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Ogólne funkcje 

Restart po utracie zasilania, restart po usuni ciu b du, 
odczytywanie dynamiczne/statyczne parametrów silnika, 
opó nienie startu, wykrywanie przeci  
pr dowych/napi ciowych, zbyt niskiego napi cia, definiowana 
charakterystyka V/F, mo liwo  korygowania krzywej sygna u 
analogowego, specjalny tryb dla maszyn przemys u tekstylnego 
(cz stotliwo  swing) 

Fu
nk

cj
e 

sp
ec

ja
ln

e 

Wirtualne WE/WY 
8 wirtualnych wej  i wyj  jeden do jednego, umo liwiaj cych 
atwe tworzenie skomplikowanych po cze  bez zewn trznego 

ich pod czenia.  

Synchronizacja komunikacji 
szeregowej 

Umo liwia atwe synchonizowanie wielu silników a tak e 
dowolny sposób ich ustawiania, w zale no ci od pr du, 
momentu i mocy 

Dynamiczne równowa enie 
obci enia  

Pozwala na dynamiczne równowa enie (nie ograniczone tylko 
do komunikacji szeregowej) i na osi gni cie w ciwo ci 
momentu. 

Wzmocnienie momentu na 
starcie  

Dla obci  z du  bezw adno ci  lub si ami tarcia mo na 
ustawi  okreslony czas wzmocnienia momentu na starcie.  

Ustawianie priorytetów Mo liwo  dowolnego ustawiania priorytetu ród a zadawania 
cz stotliwo ci/obrotów.  

Ustawienia kombinowane  Nawet do stu kombinacji ustawiania cz stotliwo ci, obrotów i 
momentu 

Zegar 
3 wbudowane timery: 5 rodzajów zegara, 5 trybów 
uruchamiania, kilka sygna ów bramkuj cych i trybów pracy,   
7 rodzajów sygna ów wyj ciowych. 

Licznik 
2 wbudowane liczniki: wybór 3 rodzajów impulsów 
zliczaj cych, 6 trybów uruchamiania, 7 rodzajów sygna ów 
wyj ciowych. 

Makro parametrów 

Makro ogólne:  
Pozwala na wygodne ustawianie i nadzorowanie wielu 
wspólnych grup parametrów i u atwianie ustawie  dla 
typowych zastosowa .  

Makro systemowe:  
Pozwala na wygodne prze czanie trybów pracy (np.  mi dzy 
trybem wysokiej i niskiej cz stotliwo ci)  oraz na automatyczne 
przedefiniowanie parametrów.  

Dostosowywanie parametrów  
Wszelkie niezapisane, dostosowywane na bie co parametry 
moga by  zapisane, skasowane lub przywrócone do pierotnej 
warto ci jednym klawiszem.   

Wy wietlanie parametrów 
Pozwala na automatyczne ukrywanie parametrów nie 

ywanych w danym trybie albo wy wietlanie parametrów 
zmienionych lub zapisanych. 
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Zasilanie  Zabezpieczenie przed zbyt niskim napi ciem i przed wahaniami 
zasilania trójfazowego. 

Zabezpieczenia podczas pracy 

Zabezpieczenie przed: przeci eniem pr dowym, przeci eniem 
napi ciowym, zbyt niskim napi ciem,  przegrzaniem falownika, 
przeci eniem falownika i silnika, brakiem fazy, zabezpieczenie 
IGBT. 

Wykrywanie 
nieprawid owo ci 

Wykrywanie anomalii pr dowych, b dów pami ci EEPROM, 
edów sterowania, zbyt du ej temperatury silnika. 

Pod czenie silnika  Wykrywanie od czenia silnika, waha  napi ciowych oraz 
dnego pomiaru parametrów.. 

Karta rozszerze  Wykrywanie i zabezpieczenie przed konfliktami rozszerze .  

ro
do

w
is

ko
 

Miejsce instalacji 
Wewn trz, pionowo, z dala od bezpo redniego dzia ania 
promieni s onecznych, py ów, cych i atwopalnych gazów, 
mg y olejowej, pary, zasolenia.  

Wysoko  geograficzna 0-1000 m. Wydajno  pr du wyj ciowego spada o 10% przy 
ka dym 1000 m wi cej.  

Temperatura rodowiska Temperatura rodowiska pracy: -10°+45°  
Temperatura magazynowania: -20° - +60°. 

Wilgotno  Poni ej 95%, unika  skraplania pary 

Wentylacja < 6m/s2 
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Cz  3: Instalacja falownika 
 
3.1 Instalacja falownika 
 

Ta seria falowników s y do monta u na cianie w pozycji pionowej. W celu zapewnienia dobrej 

cyrkulacji i przep ywu ciep a, nale y wybra  miejsce wewn trz budynku, z dobr  wentylacj . Je li 

wyst puj  specyficzne wymagania klienta co do instalacji, nale y wcze niej skontaktowa  si  z 

producentem.  

 

  Cz  monta owa falownika 

Temperatura wentylatora ch odz cego mo e rosn  do oko o 90 , zatem nale y zainstalowa  

urz dzenie w miejscu, które wytrzyma tak  temperatur .  

 

  Przestrze  instalacyjna 
Wymogi dotycz ce odleg ci instalacyjnych pojedynczego falownika pokazuje rysunek 3-1. 

Wokó  urz dzenia nale y zostawi  wystarczaj  ilo  miejsca.  

 

  Instalowanie wielu urz dze  

W przypadku montowania wi cej ni  dwóch falowników w urz dzeniu lub szafie sterowniczej, 

nale y wykona  instalacj  równoleg , jak pokazuje rysunek 3-3. Je li nie ma innef mo liwo ci ni  

instalacja pionowa, nale y rozwa  zastosowanie przegrody, jak na rysunku 3-2, aby dolny 

falownik nie oddzia ywa  na temperatur  górnego.   

 

 
 

                                                       

diversion 
partifion

Inverter

Inverter

 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 3-2: Wymiary instalacyjne dla górnego  

i dolnego falownika (powy ej 4.0KW) 

 

Rysunek 3-1: Odleg ci instalacyjne 

Wylot wentylatora 

D

D

AA

 
 

Przegroda 
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 Jak pokazuje rysunek 3-1 i 3-2: A 50mm, D 120mm 

 Dla falowników poni ej 4.0KW, przy instalacji poziomej i pionowej blisko siebie, 

temperatura otoczenia powinna by  mi dzy -10° a 45°.   

 W falownikach powy ej 4.0KW zaleca si  instalacj  poziom , a temperatura 

powinna wynosi  mi dzy -10° a 45° C. 

 Przy instalacji równoleg ej falowników ro nych rozmiarów, górna cz  falowników 

powinna by  zamontowana w jednej linii, aby umo liwi  wymian  wentylatora.  

 Nie nale y instalowa  falownika w miejscu, gdzie wyst puj  zanieczyszczenia i py y, 

które mog  zablokowa  wentylator. Je eli takie miejsce instalacji jest konieczne, 

nale y zainstalowa  urz dzenie w szafie sterowniczej.  

 Je li konieczne jest zainstalowanie urz dzenia w miejscu znajduj cycm si  powy ej 

1000 m n.p.m, nale y obni  warto ci. Patrz punkt 2.4 – specyfikacja i dane 

techniczne.   
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3.2  Rozmiar i monta  panela operatorskiego 
 

Nazwa panela operatorskiego, model, kod i pasuj ce modele serii E280 pokazane s  w tabeli 3-1.  
 
Nazwa Dwuliniowy ma y panel LED Dwuliniowy standardowy panel LED 
Model DPNL350EM DPNL360EA 
Kod 050M007033701 050M007360003 

Pasuj ce 
modele  E280-4T0040G/4T0055P i ni sze E280-4T0055G/4T0075P I wy sze 

Wygl d  

LED

LED

  

LED 

 
 

  

LED

LED

  

LED 

 

Demonta   

Podnie  panel za slot znajduj cy si  na 
przedniej cz ci panela  

  

Podnie  panel za slot znajduj cy si  na 
przedniej cz ci panela  

 

Instalacja 

Po dopasowaniu panela do otworu, 
wcisn  go delikatnie..  

 
 

Po dopasowaniu haczyka na dolnej 
cz ci panela do zatrzasku, docisn  
górn  cz  panela. 

 

Monta  panela 
z kablem 

przed a - 
cym 

Zdejmij panel i pod cz kabel jak 
pokazuje rysunek poni ej.   

 

Zdejmij panel i od cz czk , 
odk adaj c j  w przeznaczone do tego 
miejsce, aby si  nie zgubi a. Nast pnie 
pod cz kabel jak pokazuje rysunek. 

 

Wy wietlacz LED

Wska nik 
jednostek 

Obszar 
sterowania 

ówny 
wy wietlacz LED  
Dodatkowy 
wy wietlacz LED  

Wska niki 
funkcyjne 

Zatrzask

Zatrzask

Slot   

Slot   

Zatrzask

Zatrzask

Slot   

cze do zew. 
pod czenia 

Przewód  

Zatrzask do 
pod czenia 

Przewód 

czka 

Zatrzask do 
pod czenia 

 
Zatrzask do 
pod czenia 

Wy wietlacz LED 

Wska nik 
jednostek

Obszar 
sterowania 

ówny 
wy wietlacz LED  
 Dodatkowy 
wy wietlacz LED  
 

Wska niki 
funkcyjne 
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 Nale y u  przewodu przed aj cego albo przewodu LAN dost pnego na 
rynku.  

 Przewód przed aj cy nie powinien przekracza  15 metrów; ekranowanie 
powinno by  po czone z uziemieniem falownika. Jesli kabel przed aj cy 
przekracza 15 m, nale y wybra  zdalny panel operatorski.  

 Nie umieszcza  falownika blisko g ównych przewodów zasilaj cych.  
 Panel powinien by  zamocowany na stabilnej powierzchni, aby unikn  

uszkodzenia.  

 

3.3  Wymiary instalacyjne panela (panel operatorski mo e by  dowolnie 
wybrany zgodnie w wymogami instalacyjnymi) 

 
Nazwa Dwuliniowy ma y panel LED Dwuliniowy standardowy panel LED 

Pasuj ce 
modele 

Standardowa konfiguracja dla modeli 
E280-4T0040G/4T0055P i ni szych  

Standardowa konfiguracja dla modeli 
E280-4T0055G/4T0075P i wy szych  

Wymiary 
instalacyjne  

22

5 5

3 0
5 1

10
1

2 5

10
5

 

7 0

13
0

4 6 . 5
6 6

12
6

23
50

2 7

 

Instalacja bez 
podstawy 

monta owej, 
wymiary 
otworów 

instalacyjnych, 

102*52 

52

1
02

 

127*67 

67

12
7

 

  
Instalacja z 
podstaw  

monta ow , 
wymiary 
otworów 

instalacyjnych 

Niedost pna 
10

5

12
5

72

4-
Through hole

95

91

 

yta 
instalacyjna yta 

instalacyjna 
 

yta monta owa 

Mocowanie 
rubami 
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3.4 Zdejmowanie pokrywy zabezpieczaj cej  

1.Zdejmowanie plastikowej pokrywy zabezpieczaj cej 

Zdejmowanie: podnie  do góry pokryw , trzymaj c za slot znajduj cy si  na jej dolnej cz ci 

(pozycj  slota pokazuje rysunek 3-3), a  pokrywa si  roz czy. Nast pnie poci gn  pokryw  do 

do u. Patrz rysunek 3-3.  

Zak adanie: odchyli  pokryw  o oko o 15°, potem w  mocowanie do pasuj cego slota na 

urz dzeniu. Docisn  pokryw , kieruj c j  w dó , a  kliknie. Klikni cie oznacza, e zosta a 

ciwie zamontowana.   

 
 

 
2.Zdejmowanie metalowej os ony 

Zdejmowanie: odkr ci ruby na pokrywie, odsun  w dó  doln  os on  o 15 mm, a potem zdj  

os on , jak pokazuje rysunek 3-4.  

Zak adanie: Na  pokryw  na metalow  prowadnic  i przesun  j  do góry. Sprawdzi , czy otwory 

na ruby do siebie pasuj , je li tak, dokr ci .    

Screws lower cover board push down the lower 
cover board by15mm  

Rysunek 3-3:  Zdejmowanie i zak adanie pokrywy 

Pozycja monta owa Dolna 
pokrywa 

Przednia za lepka 

Zaciski sterownicze 

Listwa zasilaj ca 

Rysunek 3-4: Zdejmowanie i zak adanie metalowej os ony 

ruby Dolna pokrywa Pchn  w dó  doln  pokryw  o 5mm 
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3.5 Wymiary instalacyjne falowników  
 
Typ I:  Dotyczy modeli: E280-4T0040G/4T0055P i ni szych 
 
 

W1
W

H
1H

D

 
 
 
 
Typ II: Dotyczy modeli: E280-4T0075G/4T0090P E280-4T0300G/4T0370P  
 

 

W1
W

H
1H

D
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Typ III: Dotyczy modeli: E280-4T0370G/4T0450P E280-4T2200G/4T2500P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Typ IV: Dotyczy modeli: E280-4T2500G/4T2800P E280-4T3150G/4T3500P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W
W1

H1H

D

HH
1

D
W1
W
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Wymiary instalacyjne falownika s  nast puj ce: 
Model falownika 
trójfazowy 400V 

W1 
(mm) 

W 
(mm) 

H1 
 (mm) 

H 
(mm) 

D 
(mm) 

ruby 

E280-4T0011G/4T0015P 
87 97 152 162 130 M4 

E280-4T0015G/4T0022P 

E280-4T0022G/4T0030P 

95 105 190 200 146 M4 E280-4T0030G/4T0040P 

E280-4T0040G/4T0055P 

E280-4T0055G/4T0075P 121 135  234 248 175 M4 

E280-4T0075G/4T0090P 146 160 261 275 179 M5 

E280-4T0090G/4T0110P 
169 180 290 305 179 M5 

E280-4T0110G/4T0150P 

E280-4T0150G/4T0185P 
160 210 387 405 202 M6 

E280-4T0185G/4T0220P 

E280-4T0220G/4T0300P 
160 250 422 445 216 M8 

E280-4T0300G/4T0370P 

E280-4T0370G/4T0450P 

271 300 545 567 250 M8 E280-4T0450G/4T0550P 

E280-4T0550G/4T0750P 

E280-4T0750G/4T0900P 344 381 588 614 298 M8 

E280-4T0900G/4T1100P 

380 510 710 740 270 M8 E280-4T1100G/4T1320P 

E280-4T1320G/4T1600P 

E280-4T1600G/4T1850P 
400 580 760 793 300 M10 

E280-4T1850G/4T2000P 

E280-4T2000G/4T2200P 
550 700 960 1000 340 M10 

E280-4T2200G/4T2500P 

E280-4T2500G/4T2800P 

580 730 1103 1130 355 M10 E280-4T2800G/4T3150P 

E280-4T3150G/4T3500P 
 

W1 Odleg ci mi dzy otworami na ruby na p ycie W Szeroko  p yty 

H1 Odleg ci mi dzy otworami na ruby na p ycie H Wysoko  p yty 

D Odleg  mi dzy przedni  i tyln  p yt  - 
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Cz  4: Pod czenie falownika 
 
4.1  rodki ostro no ci przy pod czeniu  

     Pomi dzy falownikiem a zasilaniem nale y zainstalowa  wy cznik sieciowy, aby 

unikn  wi kszych szkód w przypadku awarii urz dzenia.  

     W celu zredukowania wp ywu zak óce  elektromagnetycznych, nale y pod czy  

umik przepi  do cewek stycznika, przeka nika, itp. znajduj cych si  w pobli u 

falownika. 

     Nale y zastosowa  przewód ekranowany powy ej 0,3mm² dla pod czenia sygna ów 

analogowych, takich jak zadawanie cz stotliwo ci oraz dla elementów pod aczanych 

do zacisków sterowniczych. Ekran powinien by  pod czony do zacisku 

uziemiaj cego falownika, a ca y przewód nie powinien by  d szy ni  30m.  

     Przewody miedziane lub ekranowane powy ej 0,75mm² powinny zosta  zastosowane 

do pod czenia sygna ów wej ciowych i wyj ciowych przeka nika. 

     Przewody sterownicze musz  by  odseparowane od przewodów zasilaj cych i 

silnikowych – dystans mi dzy nimi powinien by  wi kszy ni  10 cm przy u eniu 

równoleg ym, a przy przecinaniu si  przewodów przeci cie powinno by  pod k tem 

prostym.  

     Wszystkie przewody nale y dobrze dokr ci  do zacisków, aby zapewni  dobre 

po czenie. Przewody pod czone do listwy zasilaj cej powinny by  dopasowane 

rozmiarowo, mo na te  zastosowa  szyn  miedzian . Nie nale y pod cza  dopóki 

przewody nie zostan  przygotowane do monta u.  

     Wszystkie przewody nale y dobra  zgodnie z normami napi ciowymi falownika.  

     Nale y prawid owo uziemi  falownik i silnik.  

 

Kondensatory lub inne filtry RC nie mog  by  instalowane do zacisków 
wyj ciowych U, V ani W falownika, jak pokazuje rysunek 4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 4-1 Niedozwolone pod czenie kondensatorów  

 

  
U 

V 

W 
M 

 

 

Falownik 

Silnik  

Kondensatory 
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4.2  Pod czenie elementów dodatkowych i falownika 
 

 Zasilanie 

Falownik nale y zasila  zgodnie ze specyfikacj  zasilania wskazan  w tej instrukcji 

pracy.  

 Wy cznik 

1 W czasie gdy  falownik jest serwisowany lub nieu ywany przez d szy czas, 

wy cznik odseparuje falownik od zasilania. 

2 Gdy po stronie wej ciowej falownika dojdzie do awarii, takiej jak zwarcie, 

wy cznik zapewnia ochron . 

 awik wej ciowy AC 

Oddzia ywanie wy szych harmonicznych pomi dzy falownikiem a zasilaniem ma 

wp yw na jako  zasilania. Je eli wbudowany filtr DC falownika nie chroni 

wystarczaj co, mo na doda  d awik wej ciowy AC. D awik ten mo e poprawi  

czynniki zasilania na wej ciu falownika i zredukowa  oddzia ywanie 

niesymetrycznego zasilania trójfazowego sieci.  

 Filtr wej ciowy 

Mo na zastosowa  filtr EMI aby zniwelowa  wysokocz stotliwo ciowe zak ócenia 

w przewodzie zasilaj cym falownika.  

 Stycznik 

Mo e odcina  zasilanie w momencie zadzia ania funkcji zabezpieczaj cej uk adu, 

aby zapobiec rozprzestrzenianiu si  awarii. 

 awik DC 

Aby ograniczy  wp yw waha  zasilania na falownik i ograniczy  zak ócenia 

wy szych harmonicznych, nale y zastosowa  d awik DC w nast puj cychi 

przypadkach: 

1) Kiedy zasilanie falownika ma prze cznik LBMJ na w le lub czujnik obci enia 

fazy, skok napi cia w sieci mo e uszkodzi  obwód sterowania falownika. 

2) Kiedy trójfazowe zasilanie falownika jest niestabilne.  

3) Kiedy wspó czynnik mocy wej ciowej falownika powinien by  poprawiony. 

 Filtr wyj ciowy 

Mo na zastosowa  filtr EMI, aby ograniczy  zak ócenia generowane na wyj ciu 

falownika i up yw pr du. 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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 awik wyj ciowy AC 

Kiedy po czenie falownika i silnika jest d sze (przekracza 20m), d awik mo e 

ograniczy  zak ócenia i up yw pr du.. 

 Rezystor hamuj cy 

Usprawnia wydajno  hamowania falownika i chroni przed przeci eniem 

napi ciowym podczas zwalniania.  
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Specyfikacja elementów dodatkowych: 

Model falownika 

Silnik (KW) rednica 
przewodu 

(mm2) 

Wy cznik 
pr dowy 

(A) 

Stycznik 
elektromagnetyczny 

(A) 
Ogólne 

obci enie 

Obci enie dla 
wentylatorów i 

pomp wody 

E280-4T0011G/4T0015P 1.1 1.5 1.5 16 12 

E280-4T0015G/4T0022P 1.5 2.2 2.5 16 12 

E280-4T0022G/4T0030P 2.2 3.0 4 16 12 

E280-4T0030G/4T0040P 3.0 4.0 4 20 16 

E280-4T0040G/4T0055P 4.0 5.5 4 25 16 

E280-4T0055G/4T0075P 5.5 7.5 6 32 22 

E280-4T0075G/4T0090P 7.5 9.0 6 40 32 

E280-4T0090G/4T0110P 9.0 11 10 50 32 

E280-4T0110G/4T0150P 11 15 10 63 32 

E280-4T0150G/4T0185P 15 18.5 10 63 38 

E280-4T0185G/4T0220P 18.5 22 16 80 45 

E280-4T0220G/4T0300P 22 30 16 100 63 

E280-4T0300G/4T0370P 30 37 25 125 75 

E280-4T0370G/4T0450P 37 45 25 160 85 

E280-4T0450G/4T0550P 45 55 35 200 110 

E280-4T0550G/4T0750P 55 75 50 225 140 

E280-4T0750G/4T0900P 75 90 70 250 170 

E280-4T0900G/4T1100P 90 110 70 315 205 

E280-4T1100G/4T1320P 110 132 95 400 250 

E280-4T1320G/4T1600P 132 160 95 400 330 

E280-4T1600G/4T1850P 160 185 150 630 330 

E280-4T1850G/4T2000P 185 200 150 630 400 

E280-4T2000G/4T2200P 200 220 185 630 400 

E280-4T2200G/4T2500P 220 250 185 800 500 

E280-4T2500G/4T2800P 250 280 240 800 500 

E280-4T2800G/4T3150P 280 315 240 1000 630 

E280-4T3150G/4T3500P 315 350 300 1250 630 
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Specyfikacja rub oraz momentów: 

Model falownika ruba Moment (N*m) 

E280-4T0011G/4T0015P M3.5 0.7~0.9 

E280-4T0015G/4T0022P M3.5 0.7~0.9 

E280-4T0022G/4T0030P M3.5 0.7~0.9 

E280-4T0030G/4T0040P M4 1.2~1.5 

E280-4T0040G/4T0055P M4 1.2~1.5 

E280-4T0055G/4T0075P M4 1.2~1.5 

E280-4T0075G/4T0090P M4 1.2~1.5 

E280-4T0090G/4T0110P M4 1.2~1.5 

E280-4T0110G/4T0150P M4 1.2~1.5 

E280-4T0150G/4T0185P M5 2~2.5 

E280-4T0185G/4T0220P M5 2~2.5 

E280-4T0220G/4T0300P M6 4~6 

E280-4T0300G/4T0370P M6 4~6 

E280-4T0370G/4T0450P M8 9~11 

E280-4T0450G/4T0550P M8 9~11 

E280-4T0550G/4T0750P M8 9~11 

E280-4T0750G/4T0900P M10 18~23 

E280-4T0900G/4T1100P M10 18~23 

E280-4T1100G/4T1320P M10 18~23 

E280-4T1320G/4T1600P M10 18~23 

E280-4T1600G/4T1850P M12 25~30 

E280-4T1850G/4T2000P M12 25~30 

E280-4T2000G/4T2200P M12 25~30 

E280-4T2200G/4T2500P M12 25~30 

E280-4T2500G/4T2800P M12 25~30 

E280-4T2800G/4T3150P M12 25~30 

E280-4T3150G/4T3500P M12 25~30 
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4.3  Pod czenie zacisków sterowniczych  
 
4.3.1  Standardowe pod czenie listwy sterowniczej  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Funkcje zacisków sterowniczych 

 

Typ Symbol Nazwa Funkcja Specyfikacja 

Zaciski 
sterownicze 

DI1-CM Wielofunkcyjny 
zacisk wej ciowy DI1 6 programowalnych wej  

sterowniczych, 
pozwalaj cych na 
przypisanie 98 rodzajów 
funkcji poprzez 
odpowiednie ustawienie 
parametrów grupy 
F3.0. Patrz szczegó owy 
opis w cz ci po wi conej 
poszczególnym 
parametrom.  
 

Optoizolowane 

wej cia 24Vdc/5mA  

Impedancja wej ciowa:  

Z = 4.7 K  

Cz stotliwo  
wej ciowa:  
f 1k Hz 

DI2-CM Wielofunkcyjny 
zacisk wej ciowy DI2 

DI3-CM Wielofunkcyjny 
zacisk wej ciowy DI3 

DI4-CM Wielofunkcyjny 
zacisk wej ciowy DI4 

DI5-CM Wielofunkcyjny 
zacisk wej ciowy DI5 

DI6-CM Wielofunkcyjny 
zacisk wej ciowy DI6 

Sygna y 
wyj ciowe 

CM We/Wy  masa 
cyfrowa  

2 programowalne wyj cia 
OC i 1 wyj cie 
przeka nikowe; 63 rodzaje 
operacji mo e by  
wybrane w parametrach 
grupy F3.1.   
Patrz szczegó owy opis w 
cz ci po wi conej 
poszczególnym 
parametrom. 

Wyj cie NPN OC, 
maksymalne obci enie 
pr dowe 150mA,  
Maksymalna warto  
napi cia: 24V 
Cz stotliwo  
wyj ciowa:  
f 1k Hz 

DO1-CM 
Wielofunkcyjny 
zacisk wyj ciowy 
DO1 

DO2-CM 
Wielofunkcyjny 
zacisk wyj ciowy 
DO2 

TA Wielofunkcyjne styki 
przeka nika RO1 
TA-TB NC 
TA-TC NO 

Obci alno  z cza:  
AC 250V/2A 
DC 30V / 0.5A 
Cos =1 

TB 

TC 

Sygna  
CM Punkt odniesienia dla 

+24V   Napi cie steruj ce 
zaciskami 

Maksymalny pr d 
wyj ciowy: 100mA 

24V Zasilanie +24V  

     
 

     
 

DI1 DI3 DI5 DO1 24V AI1 AO1 VS 

DI2 DI4 DO CM AI2 AO2 GND TA TB TC DI6 

CON2 

CON1 

     
 

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 24V CM 

AI1 AI2 VS GND DO1 CM TC TB TA AO1 

CON3 

CON4 

Kategoria I: zaciski CON3  i  CON4     

Dotyczy modeli: E280-4T0040G/4T0055P i 

ni szych 

Kategoria II: zaciski CON1 i CON2   

Dotyczy modeli E280-4T0055G/4T0075P i 

wy szych models  
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Typ Symbol Nazwa Funkcja Specyfikacja 

Wej cie 
analogowe 

AI1-GN
D 

Wej cie analogowe 
AI1 

Wyybieranie napi cia 
wej ciowego i polaryzacji 
oraz innych funkcji w 
grupie parametrów F4 

Napi cie wej ciowe:  
0~10V, 
Pr d wej ciowy:  
0~20mA 

AI2-GN
D 

Wej cie analogowe 
AI2 

Wyj cie 
analogowe 

AO1-GN
D 

Wielofunkcyjne 
wyj cie analogowe 
AO1 

 Programowalne zaciski 
napi ciowo-pr dowe 
wyj ciowe maj  45 
rodzajów nadzoru.  
Sprawd  parametry 
nadzoru dla uzyskania 
szczegó owych informacji. 
Prze cznikiem  JP1 
wybiera si  sygna  
pr dowy lub napi ciowy. 
(patrz szczegó y w cz ci 
4.3.3) 

Pr d wej ciowy
0~20mA  
Napi cie wej ciowe 
0~10V 

AO2-GN
D 

Wielofunkcyjne 
wyj cie analogowe 
AO2 

Zasilanie 
zewn trzne 

GND Masa dla sygna ów 
analogowych 

VS-GND Zasilanie +10V/5V 

ród o napiecia 
+10V/10mA albo 
+5V/50mA  
 

JP3 (patrz szczegó y w 
cz ci 4.3.3)  

 
 
4.3.3  Opis prze cznika wybieraj cego obok listwy sterowniczej 

1  dwa po enia dla jednego prze cznika.  

Dotyczy modeli: E280-4T0040G/4T0055P i ni szych 

JP3  
Pozycja V: AO wybrane jako wyj cie napi ciowe 
0~10V  
Pozycja A: AO wybrane jako wyj cie pr dowe 
0~20mA. 
 

2  trzy po enia dla 3 prze czników  

Dotyczy modeli: E280-4T0055G/4T0075P i 

wy szych. 

JP1 
Pozycja VO1: AO1 wybrane jako wyj cie napi ciowe  
Pozycja OFF: AO1 jest wolne  
Pozycja CO1: AO1 wybrane jako wyj cie pr dowe  
 
 
 
 
 
 
 

V
A

 

VO1
OFF
CO1 CO2

OFF
VO2 5V

OFF
10V

Prze cznik 

Prze cznik 
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JP2 
Pozycja VO2: AO2 wybrane jako wyj cie napi ciowe 
Shift OFF: AO2 jest wolne 
Shift CO1: AO2 wybrane jako wyj cie pr dowe  
 
JP3 
Pozycja 5 V: terminal VS ustawiony na sygna  napi ciowy 5V. 
Pozycja OFF: terminal VS jest wolny 
Pozycja 10V: terminal VS ustawiony na sygna  napi ciowy 10V. 

 

4.4  Pod czenie zacisków zasilaj cych 
 
4.4.1  Funkcje zacisków 

 
Symbol  Funkcja  Symbol  Funkcja 

P+ 
Zacisk dodatni modu u 
hamuj cego DC  

P 
awik DC musi by  

pod czony do P+ oraz 
PB.   

P- 

Zacisk ujemny modu u 
hamuj cego DC, modu  
hamujacy powinien by  
po czony do P+ oraz P-   

PB 
Rezystor hamuj cy musi 
by  pod czony do P+ 
oraz PB. 

R,S,T Zaciski zasilaj ce U,V,W 
Wyj ciowe zaciski 
wyj ciowe do pod czenia 
silnika.  

E Uziemienie  -- -- 
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4.4.2  Schemat pod czenia listwy zasilaj cej 

Kategoria I listwy:  Dotyczy modeli: E280-4T0011G/4T0015P  E280-4T0015G/4T0022P 

 
 

 

 

 

 

 

Kategoria II listwy:  Dotyczy modeli: E280-4T0022G/4T0030P  E280-4T0040G/4T0055P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kategoria III listwy:  Dotyczy modeli: E280-4T0055G/4T0075P  

 
 

 

 

 

 

Kategoria IV listwy: Dotyczy modeli: E280-4T0075G/4T0090P  E280-4T0110G/4T0150P 

 

 

R S T P + U V W P B E

Silnik

Modu l  ham ujacy

Zas ilan ie  3F

Uz iemien ie

S T P+R PBE U V W

Siln ikUziem ienie

Rezystor ham ujacy

Three -phase power supp ly

S T UR V W PB E

Uziemienie

Rezystor hamujacy

Three-phase power supply

Motor

P+

S T ER U V W PB

Motor

Energy consumption braking resistor

Three-phase power supply

Ground

P-P+

Zasilanie 3F 

Zasilanie 3F 
Silnik 

      Zasilanie  3F  

   Rezystor hamuj cy 

Silnik
 

Uziemienie 

Rezystor hamuj cy 

s Uziemienie 
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R S TP- E U V W

Ground

Three-phase power supply

Motor

P+P

Brake unit

R S TP- E U V W

Ground

Three-phase power supply

Motor

P+P

Brake unit

Kategoria V listwy:  Dotyczy modeli: E280-4T0150G/4T0185P  E280-4T0185G/4T0220P 

 
d! Nieprawid owe cze.  

Kategoria VI listwy:  Dotyczy modeli: E280-4T0220G/4T0300P 

 

 

 

 

 

 

 Kategoria VII listwy:  Dotyczy modeli:: E280-4T0300G/4T0370P 

 

 

 

 

 

 

Kategoria VIII listwy:  Dotyczy modeli:: E280-4T0370G/4T0450P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P+    P     P-     R     S    T   U    V     W     E 

  
 

 

 

 

 
Rezystor hamuj cy  

Silnik 

Zasilanie 3F 
Silnik 

Uziemienie 

Rezystor hamuj cy 

awik DC 

 

awikDC 

 

awik DC 

Rezystor hamuj cy Zasilanie 3F 
Uziemienie Silnik 

  Rezystor hamuj cy Zasilanie 3F 
Uziemienie 

Silnik 
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Kategoria IX listwy: Dotyczy modeli: E280-4T0450G/4T0550P   

E280-4T0550G/4T0750P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria X listwy:  Dotyczy modeli: E280-4T0750G/4T0900P E280-4T2200G/4T2500P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria XI listwy: Dotyczy modeli: E280-4T2500G/4T2800P  

 E280-4T3150G/4T3500P 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R     S     T      P     P+    P-    U    V     W     E 

  
 

 

 

 

 
R     S     T      P     P+    P-    U    V     W     E 

  
 

 

 

 

 

E     R     S     T   

  

E      U    V     W    P-   P+     P     

  

  

 

Zasilanie 3F 

Silnik 

Silnik 

Silnik 

      Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

         Uziemienie  

Zasilanie 3F 

    Zasilanie 3F 

Rezystor 
hamuj cy 

Rezystor 
hamuj cy 

Rezystor hamuj cy 

awik DC 

awik DC 

awik DC 
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4.5  Podstawowe pod czenie falownika  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E

+12V
GD
A+
A-
B+
B-
Z+
Z-

PG

E

DO1
DO2
CM

0-10V / 0-20mA
0-10V / 0-20mA

GND
AO2
AO1

E

CM
24V

P-
P+

PB

V350

TC

TA

TB

E

M
U
V
W

0-20mA
0-10V

VS
AI1
AI2
GND
E

T
S

E
CM
DI6
DI5
DI4
DI3
DI2
DI1

R

PG

Rysunek 4-2: Schemat podstawowego pod czenia falowników serii E280  

Wyj cie przeka nikowe 

Silnik 

uziemienie 

Pod czenie 
modu u 
hamuj cego 

Zasilanie zewn trzne  

Wej cie analogowe 0 10V
Wej cie analogowe 0 20mA 

Wyj cie analogowe (0 10V) (0
Wyj cie analogowe (0 10V)r (0

Wyj cie OC 

 

Karta 
rozszerze  PG 
(opcjonalna) 

 
E280 
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Cz  5:  Obs uga i szybkie uruchomienie falownika 

5.1  Podstawowe funkcje panela operatorskiego 

Panel falownika ma dwie g ówne funkcje poza podstawowym uruchamianiem i 

zatrzymywaniem urz dzenia: s y do nadzorowania parametrów operacyjnych i 

sprawdzania oraz zmiany wewn trznych parametrów. Zgodnie z tym, panel operatorski 

podzielony jest na dwa tryby operacyjne: tryb nadzoru oraz tryb sprawdzania/zmiany.  

Po w czeniu, na g ównym wy wietlaczu pojawi si  skrócone logo firmy od prawej do 

lewej, po trzech sekundach wy wietlacz przejdzie do trybu standardowego. Jednocze nie, 

na wy wietlaczu dodatkowym pojawi si  numer seryjny falownika, taki jak “E-580” oraz 

informacja o modelu falownika, z wyj tkiem oznacze  “T, S” na przyk ad “4.0037 po 

czym po 3 sekundach nast puje przej cie do trybu normalnego. Wtedy na panelu 

operatorskim wy wietlaj  si  parametry wewn trzne falownika [F0.0.12], [F0.0.13]. 

Panel operatorski przywróci normalny tryb nadzoru je li nie b dzie adnych ruchów na 

klawiaturze w ci gu 1 minuty. (Patrz w Cz ci 3: Opis wygl du panelu operatorskiego). 

 

5.1.1  Opis panelu  

 

  

LED 

  

LED

LED

      

LED 

  

LED

LED

   
 
 
 

 

Rysunek 4-1-A: Dwuliniowy ma y panel LED  
  Standardowa konfiguracja dla modeli        
E280-4T0040G/4T0055 i ni szych 

Rysunek 4-1-B: Dwuliniowy standardowy panel LED  
Standardowa konfiguracja dla modeli  
E280-4T0055G/4T0075P i wy szych   

ówny wy wietlacz 
LED   Wy wietlacz LCD 

Wska nik jednostek

Obszar sterowania Wska niki 
funkcyjne Wska niki funkcyjne 

 

ówny wy wietlacz 
LED   
 Wy wietlacz 

LCD 

Obszar 
sterowania 

Dodatkowy wy wietlacz  
LED 
 

Dodatkowy  
wy wietlacz  
LED 
   

Wska nik 
jednostek 
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Tabela 5-1 Funkcje klawiszy 
Element  Funkcje 

ówny 
wy wietlacz Wy wietla parametry bie cej operacji falownika 

Wy wietlacz 
dodatkowy Wy wietla parametry bie cej operacji i ustawione parametry falownika.  

A, Hz, V, % 

A, HZ, V wy wietla jednostk  miary dla danych wy wietlanych na g ównym 
wy wietlaczu. % wy wietla jednostki z one.  
Instrukcja dla jednostek z onych jest nast puj ca:  
Hz+A = RPM  V+% = Sec. A + V = Min 

FWD, REV Wska nik trybu operacji, jego miganie wskazuje, ze falownik jest w trybie pracy F/R 
i ma napi cie wyj ciowe. 

PANEL/ 
REMOTE 

Je li si  nie wieci: zaciski zewn trzne s  aktywne; je eli si wieci: panel operacyjny 
jest aktywny; 
Je li wska nik miga: interfejs komunikacyjny (lub karta roszerze  albo karta 
rozszerzenia funkcji) jest aktywna 

ALARM 

Wska nik alarmu:  
Je li jest zapalony, falownik jest w trybie alarmowym. Nale y sprawdzi  i 
wyeliminowa  b dy, w przeciwnym wypadku falownik mo e ulec uszkodzeniu lub 
wy czy  si .  

 

Klawisz FWD 
Wci ni cie tego klawisza powoduje wys anie polecenia do przodu, je eli wybrana jest 
funkcja sterowania falownikiem za pomoc  panelu operatorskiego ([F0.3.33] lub 
[F0.3.34]=0)  

 

Klawisz polecenia w ty  / jog 
Wci ni cie tego klawisza powoduje wys anie polecenia w ty  je li wybrana jest funkcja 
do ty u ([FF.4.42=# # # 0]) oraz je eli wybrana jest funkcja sterowania falownikiem za 
pomoc  panelu operatorskiego ([F0.3.33] lub [F0.3.34]=0); dodatkowo klawisz ten 
powoduje nadanie sygna u jog je eli wybrana jest funkcja joggowania ([FF.4.42=# # # 
1]).    

 

Klawisz Stop/reset 
Wci ni cie tego klawisza podczas pracy zatrzyma falownik wed ug wybranego trybu, 
natomiast wci ni cie go w trybie b du spowoduje restart falownika i powrót do trybu 
zatrzymania.  
Klawisz ten mo e by  zablokowany lub jego funkcja moze by  zmieniona przez 

ytkownika (Parametr F0.011).   

 
Klawisz ESC 
W ka dym trybie wci ni cie powodu powrót do poprzedniego poziomu  

 

Klawisz MODE 
Prze czanie mi dzy g ównymi parametrami i sprawdzanie parametrów w trybie 
zmiany parametrów. Dodatkowy wy wietlacz natomiast po wcisni ciu tego klawisza 
poka e analogiczne warto ci „zapisane w EROM”, “warto  przy tym uruchomieniu” 
oraz ‘warto  w pami ciu panelu”.  “  

 

Lewy klawisz shift 
y do wyboru bitów od prawej do lewej strony i wybrany bit zaczyna miga .  

 

Prawy klawisz shift 
Przechodzenie mi dzy bitami od lewej do prawej, a wybrany do zmiany bit zacznie 
miga .  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Obs uga i szybkie uruchomienie falownika 

35 
 

Element  Funkcje 

 

 

Klawisze zmiany danych 
y do zmiany kodu funkcji lub parametru.  

Je Ii wybrany jest tryb ustawiania cyfrowego, warto ci moga by  modyfikowane 
bezpo rednio przy u yciu tych klawiszy w normalnym trybie nadzoru.   

 

Prze czanie trybów sterowania 
Tryby sterowania klawiatur , zaciskami i portem komunikacyjnym mog  by  
prze czane mi dzy sob  za pomoc  tego klawisza przy ustawieniu [F0.0.11]=##1## 
(prze czenie nie jest zapisywanie i ulega skasowaniu po wy czeniu).   

 

Potencjometr 
Zmienianie danych: zwi kszanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówej zegara, 
zmniejszanie w przeciwnym.. Wybór ustawiania za pomoc  pokr a: [F0.0.25]=3,  

 

Klawisz OK 
Potwierdzanie trybu i parametrów (parametry s  przechowywane w wewn trznej 
pami ci) oraz przechodzenie do nast go poziomu funkcji menu. 
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5.2  Podstawowe funkcje i metody sterowania panelem. 
5.2.1  Podstawowe funkcje panelu 

Panel operatorski, poza podstawowymi funkcjami takimi jak praca w przód, praca w ty , 

joggowanie, wy czanie, reset b dów, zmiana parametrów oraz sprawdzanie i 

nadzorowanie parametrów itp., ma tak e nast puj ce funkcje specjalne:   

  Kopiowanie oraz odczyt/przywracanie parametrów (wgrywanie parametrów) 

Ten panel operatorski pozwala na kopiowanie wewn trznych parametrów falownika do 

panelu operatorskiego (tylko wewn trznych parametrów dost pnych dla u ytkownika) 

oraz trwa e ich zapisywanie.  

Tym samym, u ytkownik ma mo liwo  robienia w panelu operatorskim kopi zapasowej 

typowych parametrów, w razie nag ych wypadków. Zapisane w ten sposób parametry nie 

wp ywaj  na prac  falownika i mog  by  sprawdzane / modyfikowane odr bnie.   
 
Po wybraniu [F0.0.08]=####1, klawiatura rozpocznie zczytywanie wewn trznych 

parametrów falownika, a panel operatorski b dzie wy wietla  proces zczytywania 

parametrów w czasie rzeczywistym. Po zako czeniu kopii zapasowej, wy wieltacz wróci 

automatycznie do normalnego trybu nadzoru. Operacja zgrywania mo e by  w ka dej 

chwili przerwana poprzez wci ni cie klawisza  wtedy wy wietlacz prze czy si  

do normalnego trybu nadzoru. Je li pojawi sie alarm, nale y si gn  do Cz ci 8 

instrukcji.  

  Kopiowanie / zapisywanie parametrów (pobieranie parametrów) 

Panel operatorski pozwala na kopiowanie zapisanych parametrów do wewn trznej 

pami ci falownika (tylko wewn trzne parametry dost pne dla u ytkownika), wi c 

ytkownik mo e przenie  ustawienia parametrów zapami tane w panelu operatorskim 

do pami ci falownika jedn  operacj , bez konieczno ci zmiany poszczególnych 

parametrów.    

Je li parametr F0.0.08 ustawiony jest na # # 1 2 lub # # 1 3 w trybie zatrzymania, panel 

rozpocznie kopiowanie zapisanych parametrów do falownika a panel operatorski 

wy wietli t  operacj  w czasie rzeczywistym.  Po zako czeniu kopiowania 

wy wietlacza automatycznie wróci do normalnego trybu nadzoru.   

Kopiowanie parametrów mo na przerwa  w ka dym momencie wciskaj c klawisz 

,wy wietlacz prze czy si  wtedy do normalnego trybu nadzoru. W przypadku 

pojawienia si  alarmu, nale y si gn  do Cz ci 8.  
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  Sprawdzanie i zmiana wewn trznych parametrów 

W normalnym trybie nadzoru, wewn trzne parametry falownika mog  by  sprawdzane 

lub zmieniane za pomoc  klawisza . 

  Sprawdzanie i zmiana parametrów zapisanych w panelu 

W normalnym trybie nadzoru, parametry zapisane w panelu sterowniczym mog  by  

sprawdzane i zmieniane po jednoczesnym wci ni ciu klawiszy  oraz  

(podwójne u ycie klawiszy), co spowoduje, e „F” zacznie miga  podczas wy wietlania 

kodu funkcji. Metody zmiany parametrów zapisanych w panelu s  takie same jak w 

przypadku parametrów wewn trznych.  

  Blokowanie i odblokowywanie panelu 

1) Blokowanie: niektóre lub wszystkie klawisze panelu mog  zosta  zablokowane w 

ustawieniach parametru F0.0.11. Je li w tym parametrze jest ustawiony tryb blokowania 

panelu, panel zablokuje si  natychmiast po w czeniu falownika.  

2) Odblokowywanie: panel zostanie czasowo odblokowany na 5 sekund po wci ni ciu i 

przytrzymaniu  oraz wci ni ciu  dwa razy w ci gu 5 sekund. Je li po tym 

w ci gu 5 minut nie zostanie wci ni ty aden klawisz, blokada zostanie automatycznie 

przywrócona.  

 

Aby ca kowicie odblokowa  panel, nale y zmieni  parametr [F0.0.11] na tryb 
“odblokowany” podczas czasowego odblokowania parametrów.   

 
 
 

  Funkcja klawisza  

Funkcja klawisza  jest ograniczona ustawieniami parametru F0.0.11. Je eli jest 

aktywny, w normalnym trybie nadzoru, wcisni cie klawisza  prze cza tryb 

sterowania w kolejno ci: “panel operatorski zaciski interfejs 

komunikacyjny  panel operatorski”. Wska nik  wy wietla wybierany tryb, 

który zostanie zatwierdzony, je li w ci gu 3 sekund zostanie wcisni ty klawisz . 

Aby zrezygnowa  ze zmiany nale y  albo nie wciska   w ci gu 3 sekund. 

 

 

Podczas prze czania trybów sterowania, je li pierwotnie wybrany by  panel 
operatorski albo zaciski, interfejs komunikacyjny b dzie domy lnie jako 
MODBUS. 

Prze czenie trybu w ten sposób nie zapisuje tego ustawienia na sta e. Po wy czeniu i 

ponownym uruchomieniu falownika nast pi powrót do pierwotnego ustawienia. Aby 
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zmieni  tryb sterowania na sta e, nale y to ustawi  w odpowiednich parametrach 

falownika.  

5.2.2  Metody sterowania panelem 
1) Sprawdzenie parametru (przyk ad) 
 

2.3       
50.00   

: d0.0.04 

d0.0.00 
50.00    

:   380            

:   380   
:   2.3    

2

 
 

 

 

 

 

Rysunek 5-2: Sprawdzenie parametru 

 

Normalny tryb nadzoru  
. wy wietlacz: 50.00 Cz stotliwo  wyj . 

Dod.wy wietlacz: 2.3    Pr d wyj ciowy 

Sprawdzenie 
parametru  

. wy wietlacz: d0.0.00     Kod nadzoru  
Dod.wy wietlacz: 50.00 Cz stotliwo  wyj .  

(kliknij dwa razy) 

Wybierz 
sprawdzany 
parametr  

Sprawdzenie 
parametru 

. wy wietlacz: d0.0.04     Kod funkcji  
Dod.wy wietlacz: 380     Napi cie wyj . 

Sprawdzenie 
parametru 

. wy wietlacz: 380  Napi cie wyj ciowe 
Dod.wy wietlacz: 2.3  Pr d wyj ciowy 
 

Potwierd  zapytanie o 
parametr 

Powrót do 
poprzednie
go poziomu

Tryb zmiany parametru . wy wietlacz: F0.0.01   Kod funkcji 

Dod.wy wietlacz: 2.3   Dane parametru 

Powrót

Wejd  w tryb zmiany 
parametru

(patrz nast pna sekcja)
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2) Sprawdzenie i zmiana parametru (przyk ad) 

50.00   

F0.0.00
0000   

/

/

/
“F

1

 

 

 

Rysunek 5-3 Sprawdzanie i zmiana parametru  

 

Normalny tryb nadzoru  
. wy wietlacz: 50.00  Cz st. wyj c. 

Dod.wy wietlacz: 2.3  Pr d wyj ciowy 

Sprawdzenie parametru 
. wy wietlacz: F0.0.00   Kod funkcji  

Dod.wy wietlacz: 0000 Dane parametru 

(kliknij raz) 

Uwaga: “F” b dzie miga  podzas tej 
operacji   

Sprawdzenie parametru 
. wy wietlacz: F0.0.14    Kod funkcji 

Dod.wy wietlacz: d0.00  Dane parametru 

Sprawdzenie parametru 
. wy wietlacz: d0.00  Dane parametru

data 
Dod.wy wietlacz: 2.3  Pr d wyj ciowy 

Potwierd  zapytanie 

Przej cie do 
zmiany kolejnego 

parametru lub 
powrót 

Zmiana parametru 
. wy wietlacz: d0.07 Dane parametru

Parameter data 
Dod.wy wietlacz: 2.3  Pr d wyj ciowy 

Rezygnacja ze 

zmiany 

Zmiana parametrów wg 
potrzeby

Zmiana / 
sprawdzenie 

zapisanych 
parametrów

Wybierz szczegó y sprawdzanego / 
zmienianego parametru  

R
ezygnacja ze zm

iany 

Patrz szczegó y 
funkcji  

Zapisanie zmiany 
parametru

Zapisanie parametru 
Dod.wy wietlacz: d0.07  Dane parametru   

. wy wietlacz: F0.0.14    Kod funkcji  
 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Obs uga i szybkie uruchomienie falownika 

40 
 

Uwaga: W tym trybie, wy wietlacz dodatkowy poka e kolejno nast puj ce dane 

poprzez wciskanie klawisza . Domy lne dodatkowe parametry nadzoru (stan 

pierwotny)  warto  zapisana w pami ci EROM  warto  parametru przy 

pocz tkowym uruchomieniu  parametr zachowany w pami ci panelu, warto  

dzie miga  przy wy wietlaniu tych kolejnych warto ci.   

 
5.3  Podstawowe uruchomienie falownika 

5.3.1  Ustawienia pocz tkowe  

   Wybór trybu sterowania 

Falownik E280 ma trzy tryby sterowania: sterowanie wektorowe bez PG, sterowanie 

wektorowe z PG oraz sterowanie V/F. Wyboru trybu dokonuje si  w parametrze F0.0.09. 

 

Tryb 0: sterowanie wektorowe bez PG, to znaczy bezczujnikowe, nazywane tak e 

sterowaniem wektorowym z otwart  p tl . Ma zastosowanie w urz dzeniach, gdzie nie 

ma zainstalowanego enkodera, wymaga wi kszego momentu rozruchowego i bardziej 

precyzyjnej kontroli pr dko ci. Stosowany tam, gdzie standardowy tryb sterowania V/F 

nie jest wystarczaj cy. 

 

Tryb 1: sterowanie wektorowe z PG, to znaczy czujnikowe, nazywane tak e sterowaniem 

wektorowym z zamkni  p tl . Ma zastosowanie w urz dzeniach, gdzie wymagana jest 

szybsza reakcja momentu oraz jeszcze wi ksza precyzja sterowania.   

 

Tryb 2: sterowanie V/F. Poza standardowym zastosowaniem sterowania V/F, mo e by  

tak e przydatne w sytuacji, gdy falowik pracuje z wi cej ni  jednym silnikiem.  

Tryby sterowania falownika ró ni  w zale no ci od typu oraz wymaga  sterowniczych 

silnika, a ustawie  dokonuje si   w parametrze F0.0.09=####. Na przyk ad, przy 

stosowaniu trójfazowych silników asynchronicznych ustawia si  F0.0.09=###0, a je li 

wymagana jest wysoka precyzja sterowania, czujnikowa, ustawia si  F0.0.09=##1#, czyli 

tryb sterowania wektorowego z zamkni  p tl .  

 

   Wybór ród a zadawania cz stotliwo ci (F0.2.25) 

Falownik E280 ma 29 trybów zadawania cz stotliwo ci  

   Wybór sposobu sterowania [F0.3.33] 
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5.3.2  Podstawowe uruchomienie 

 

Niedozwolone jest pod czanie przewodów zasilaj cych do wyj  U, V, W 
falownika 

  Schemat podstawowego pod czenia 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Praca w trybie SVC (wektorowym bezindukcyjnym)  

Falownik o mocy 7.5KW z silnikiem asynchronicznym AC o mocy 7.5KW jako przyk ad: Parametry 

znamionowe silnika s  jak ni ej:   
 

 

 

 

 

 

Za pomoc  panelu operatorskiego ustawi  cyfrowo cz stotliwo  oraz tryb startu/stopu.  

1 Pod czy  jak na rysunku 5-3;  

2 czy  po upewnieniu si , e pod czenie jest prawid owe; 

3 Ustawi  parametry w nast puj cy sposób: 

[F0.0.09]=0000    (sterowanie wektorowe bezczujnikowe) 

[F0.0.00]=0001    (zastosowa  parametry makro, ustawi  skróty z panelu  

operatorskiego) 

[F2.0.00]=7.5      (moc znamionowa silnika) 

[F2.0.01]=380     (napi cie znamionowe silnika) 

[F2.0.02]=15.4     (pr d znamionowy silnika) 

[F2.0.03]=50.00    (cz stotliwo  znamionowa silnika) 

[F2.0.04]=1440    (pr dko  znamionowa silnika) 
 

M 

 
U 

W 
V 

R 
S 
T 

 
 
 
 

× 
× 
× 

 

 

E 

Rysunek 5-3: Pod czenie przy trybie SVC 

 

Rysunek 5-4: Pod czenie przy trybie VC 

7.5KW          380V           15.4A 

50.00Hz        1440rpm       1000PPR 

Moc znamionowa: 7.5KW             napiecie znamionowe: 380V      pr d znamionowy: 15.4A 

Czestotliwo  znamionowa: 50.00HZ  pr dko  znamionowa: 1440rpm     Liczba impulsów 

enkodera: 1000PPR 

Wy cznik 
trójfazowy 

uziemienie 

 
 

Zasilanie 
3F 

silnik 

E

+12V
GD
A+
A-
B+
B-

PG

V350

E

M
U
V
WT

S
R

PG

Z+
Z-

Wy cznik 
trójfazowy 

 
Zasilanie 

3F 

uziemienie 

silnik 

Karta rozszerze  
E280 
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4 Wcisn  klawisz  aby uruchomi  falownik. Je li parametry znamionowe 

silnika F2.0.00 ~ F2.0.04) zosta y zmienione w punkcie (3), automatycznie 

rozpocznie si  autokalibracja podstawowych parametrów, falownik b dzie mia  

cz stotliwo  0, a na dodatkowym wy wietlaczu poka e si  obecny pr d 

wyj ciowy (nie ograniczony przez F0.0.13 w tym momencie). Kiedy wy wietlany 

pr d osi gnie stabiln  warto  0.0, autokalibracja zako czy si  i nastapi rozruch.  
 
5 Wcisn  klawisz  aby zwi kszy  cz stotliwo  – cz stotliwo  wyj ciowa 

falownika zwi kszy si , a silnik przyspieszy.   

6 Obserwowa  prac  silnika, przy stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawid owo ci 

nale y go natychmiast zatrzyma . Nale y wy czy  i znale  przyczyny 

nieprawid owo ci przed ponownym uruchomieniem.  
7. Wcisn  klawisz Modyfikacji Danych, aby zmniejszy  ustawion  cz stotliwo .  

8. Wcisn  klawisz  aby zatrzyma  prac  i wy czy  zasilanie.  
 

  Praca w trybie VC (wektorowym czujnikowym)  

Poza parametrami wymaganymi w trybie SVC nale y tak e ustawi  poni sze 

parametry. Schemat pod czenia pokazany zosta  na rysunku 5-4. 

[F0.0.09]=0010    (sterowanie wektorowe czujnikowe) 

[F8.0.04]=0        (kana  sprz enia zwrotnego) 

[F8.0.05]=1000    (liczba impulsów enkodera dla obrotu) 

[F8.0.06]          Je li podczas startu wyst puj  drgania okresowe F/R, parameter 

ten nale y jako 1 (lub zamieni  ze sob  wyj cia A i B); 

pozosta e operacje jak w przypadku sterowania SVC.  
 

 

Je li silnik jest bez obci enia, mo e wyst pi  lekkie odchylenie 
podczas pracy z wysok  cz stotliwo ci  no .  W takim wypadku 
nale y zredukowa  ustawion  warto  cz stotliwo ci no nej 
(Parametr [F1.1.13 ]). 
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Cz  6: Tabela parametrów funkcyjnych 
 

 

 

 

 

 

Uwaga:   

"×": Informuje, e ustawiona warto  parametru nie mo e by  zmieniania podczas pracy 

falownika  

" ": Informuje, e dany parametr jest zwi zany z konkretnym modelem falownika.  

"R": Informuje, e parametr jest tylko do odczytu i nie mo na go zmienia . 

"R/I": Informuje, e dany parametr jest tylko do odczytu i nie mo na go zmienia , ale 

mo liwe jest usuni cie poprzez przywrócenie ustawie  fabrycznych. 

"—": Informuje, e dany parametr jest zwi zany z powi zanym wyposa eniem 

dodatkowym.  

Zmienne: (H)-warto  w systemie szesnastkowym; dozwolona tylko bitowa zmiana danych 

(bit przeniesienia niedozwolony), obowi zuje górny i dolny limit dla zmiany 

bitowej.  
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6.1  Ustawienia g ówne 

Kod Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

F0.0.00 
Makra 
parametrów (H) 

Jedno ci: Makro ogólne (0~F)                         
0: wy czone (ustawienia 
zindywidualizowane)                           
1: cyfrowe ustawianie z panelu (ustawienie 
fabryczne)                
2: potencjometrem na panelu                             
3: Sterowanie dwuprzewodowe 1 (ustawienie 
AI1) 
4: Sterowanie dwuprzewodowe 2 (ustawienie 
AI1)                             
5: Sterowanie trójprzewodowe 1 (ustawienie 
AI1) 
6: Wa ek silnika (ustawienie AI1) 

Dziesi tne: zarezerwowany                                    
Setne: makro dedykowane       
Tysi czne: makro systemowe (0~F)                             
0: praca standardowa                                      
1: nieaktywne (domy lnie tryb standardowy) 

0000 1 × 

F0.0.01 
Wy wietlanie i 
zmiana 
parametrów (H) 

Jedno ci: sposób wy wietlania parametrów                         
0: Wy wietla wszystkie parametry 
1: Wy wietla tylko parametry aktywne dla 
danej konfiguracji 
2: Wy wietla parametry ró ne od ustawie  
fabrycznych 
3: Wy wietla parametry które zosta y 
zmodyfikowane i zapisane po w czeniu  
4: Wy wietla parametry które zosta y 
zmodyfikowane, ale nie zapisane po 

czeniu 

Dziesi tne: Sposób zmiany parametrów   
0: Dokonana zmiana zostaje zapisana 
1: Dokonana zmiana ulega skasowaniu po 
wy czeniu 

Setne: Zarezerwowany  
Tysi czne: Przywracanie lub zapisywanie 
grupy parametrów    
2: Rezygnacja ze zmiany wszystkich nie 
zapisanych parametrów (przywracanie do 
pierwotnej warto ci) 
5: Zbiorowe zapisywanie wszystkich 
zmienionych a niezapisanych  parametrów  
9:Przywracanie wszystkich parametrów do 
warto ci z ostatniego uruchomienia 

0001 1  

F0.0.02 

Has o zmiany 
parametrów 
makra 
systemowego 

0~65535(1580) 0 1 × 
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Kod Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

F0.0.03 Wybór j zyka 
LCD  0 Chi ski           1 Zarezerwowany 0 1 - 

F0.0.04 
Ustawienia LCD 
(H) 

Jedno ci: kontrast  0~7  
Dziesi tne: normalny tryb wy wietlania  
0:  Tryb  ci y         
1: Wy wietlanie jednego parametru         
2: Wy wietlanie dwóch parametrów         
3: Wy wietlanie trzech parametrów         

0023 1 - 

F0.0.05 
Blokowanie 
parametrów (H) 

Setne: Pozwolenie na zmian  parametrów                               
0: Wszystkie parametry mog  by  zmieniane                               
1: Niedozwolona zmiana wszystkich 
parametrów poza tym parametrem, cyfrowym 
ustawianiem cz stotliwo ci, cyfrowym 
ustawianiem PID, cyfrowym ustawianiem 
obrotów, cyfrowym ustawianiem momentu, 
ustawianiem has a (F0.0.06). 
2: Niedozwolona zmiana wszystkich 
parametrów poza tym parametrem oraz 
parametrem  ustawiania has a.   

Dziesi tne: Blokada has em                               
0: Nieaktywne                                           
1: Aktywne – po ustawieniu has a ten 
parametr mo e by  zmieniany tylko po 
wpisaniu prawid owego has a. 

0000 1  

F0.0.06 
Has o 
zabezpieczaj ce 

0~65535 0 1  

F0.0.07 

Przywracanie 
ustawie  
fabrycznych 
parametrów 

0: brak dzia                                            
1: Parametry grup F0~F9 s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych                          
2: Parametry grup F0~FA s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych                           
3: Parametry grup F0~Fb s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych.                            
4: Parametry grup F0~Fc s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych 
5: Parametry grup F0~Fd s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych 
6: Parametry grup F0~FE s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych 
7: Parametry grup F0~FF s  przywracane do 
ustawie  fabrycznych                     
8: Wykasowanie historii b dów. 

0 1 × 

F0.0.08 
Kopiowanie 
parametrów (H) 

Jedno ci: Wgrywanie i pobieranie                                   
0: Brak dzia ania   
1: Wgrywanie parametrów  (falownik——> 
panel) 
2: Pobieranie parametrów (panel ——> 
falownik)                           
3: Pobieranie parametrów (z wyj tkiem 
parametrów silnika grupy F2)   

0000 1 × 
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Kod Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

Dziesi tne: Pozwolenie na pobieranie                             
0: Pobieranie parametrów niedozwolone  
1: Pobieranie parametrów dozwolone 

F0.0.09 
Wybór trybu 
sterowania 

Jedno ci: Zarezerwowany               
Dziesi tne: Tryb sterowania                        
0: tryb SVC /sterowanie wektorowe z otwart  

tl                          
1: tryb VC / sterowanie wektorowe z 
zamkni  p tl                         
2:  sterowanie  V/F            

0020 1 × 

F0.0.10 
Parametr 
zarezerwowany 

 
   

F0.0.11 
Wybór funkcji 
klawiszy (H) 

Jedno ci: Blokowanie klawiszy panelu                                  
0: brak blokady                                     
1: Wszystkie klawisze poza UP/DW 
(potencjometr), STOP i RUN s  zablokowane. 
2: Wszystkie klawisze poza STOP i RUN s  
zablokowane  
3: Wszystkie klawisze poza STOP s  
zablokowane.            
4: Blokada wszystkich klawiszy                  

Dziesi tne: Funkcja klawisza STOP  

0: Aktywny tylko przy sterowaniu z panela        

1: Rozpocz cie hamowania wg ustawionego 
czasu w ka dym  trybie sterowania.                
2: Rozpocz cie hamowania wybiegiem w 
ka dym  trybie  sterowania.                 

Setne: Funkcja klawisza PANEL/ 
REMOTE                         
0:  Nieaktywne        
1: Aktywny przy zatrzymaniu      
2:  Aktywny  ca y  czas          

Tysi czne: Zarezerwowany 

0000 1 × 

F0.0.12 

Parametr 
wy wietlany na 

ównym 
wy wietlaczu (H) 

d0.0~d0.55 / d1.0~d1.55 d0.00 1  

F0.0.13 

Parametr 1 
wy wietlany na 
dodatkowym 
wy wietlaczu (H) 

d0.0~d0.55 / d1.0~d1.55 d0.02 1  

F0.0.14 

Parametr 2 
wy wietlany na 
dodatkowym 
wy wietlaczu (H) 

d0.0~d0.55 / d1.0~d1.55 d0.04 1  
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6.2  Funkcje kontroli sterowania 

Kod Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

F0.1.15 Zarezerwowany     
F0.1.16 Zarezerwowany     

F0.1.17 
Tryb ustawiania 
kierunku (H) 

Jedno ci: Zmiana kierunku                       
0: Nieaktywne        1: Przeciwnie            

Dziesi tne: Zabezpieczanie kierunku                     
0: Nieaktywne (kierunek ruchu jest 
kontrolowany odpowiedni  komend  
1: Zabezpieczenie kierunku FWD    
2: Zabezpieczenie kierunku REV    

0000 1  

F0.1.18 Zarezerwowany     

F0.1.19 Zarezerwowany     

F0.1.20 
Maksymalna 
cz stotliwo  
wyj ciowa 

10.00~300.00Hz 60.00 0.01  

F0.1.21 
Górny zakres 
cz stotliwo ci [F0.1.22]~Min. 300.00Hz,[F0.1.20]  50.00 0.01  

F0.1.22 
Dolny zakres 
cz stotliwo ci 0.0Hz~[F0.1.21] 0.0 0.01  

F0.1.23 
Cz stotliwo  
FWD jog  0.0Hz~[F0.1.21] 10.00 0.01  

F0.1.24 
Cz stotliwo  
REV jog  0.0Hz~[F0.1.21] 10.00 0.01  
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6.3  Ustawianie cz stotliwo ci 

Kod  Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

F0.2.25 
ród o 

zadawania 
cz stotliwo ci 

0: Ustawianie cyfrowo na panelu 
(utrzymana po zatrzymaniu) 
1: Ustawianie cyfrowo na panelu 
(zerowana po zatrzymaniu) 
2: Ustawianie cyfrowo na panelu 
(utrzymana po zatrzymaniu i zapisana po 
wy czeniu) 
3: Ustawianie potencjonometrem na panelu    
4: Ustawianie zaciskami UP/DW 
(utrzymana po zatrzymaniu) 
5: Ustawianie zaciskami UP/DW 
(zerowana po zatrzymaniu)    
6: Ustawianie zaciskami UP/DW 
(utrzymana po zatrzymaniu i zapisana po 
wy czeniu) 
7: Ustawianie dwukierunkowe zaciskami 
UP/DW (utrzymana w trybie bipolarnym 
po zatrzymaniu)   
8: Ustawianie dwukierunkowe zaciskami 
UP/DW (utrzymana w trybie bipolarnym 
po zatrzymaniu i zapisana po wy czeniu) 
9: Wej cie analogowe AI1                                     
10: Wej cie analogowe AI2         
11: Wej cie analogowe AI3                                
12: Dwubiegunowo  wej cia AI1 
13: Dwubiegunowo  wej cia AI3                       
14: Zadawanie impulsowe (Fin)                    
15: Dwubiegunowo  wej cia 
impulsowego. 
16: Ustawianie 1 poprzez MODBUS 
17: Ustawianie 2 poprzez MODBUS                          
18:  AI1+AI2           
19:  AI2+AI3          
20: AI2+wej cie impulsowe Fin                         
21: AI1*AI2/wej cie typu rail-to-rail  (10V)                                
22:  AI1/AI2            
23:  Regulacja  PID            
24: Zarezerwowany    
25: Cz stotliwo  przy wibracjach         
26: Automatyczne ustawianie 
cz stotliwo ci przy pracy wielobiegowej       
27: Ustawianie cz stotliwo ci za pomoc  
zacisków przy pracy wielobiegowej      
28: Wirtualne wej cie analogowe SAI1                           
29: Wirtualne wej cie analogowe SAI2      

0 1 

  

F0.2.26 Zarezerwowany  
   

F0.2.27 

Minimalna 
warto  
ustawiania 
cz stotliwo ci 

0.0Hz~[F0.2.28] 0.0 0.01 
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Kod  Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

F0.2.28 

Maksymalna 
warto  
ustawiania 
cz stotliwo ci 

[F0.2.27]~[F0.1.20] 50.0 0.01 

  

F0.2.29 

Cz stotliwo  
ustawiana 
cyfrowo z 
panelu  

0.0Hz ~[F0.2.28] 0.0 0.01 

  

F0.2.30 
 

F0.2.32 

Parametry 
zarezerwowane 

     

 
 
6.4  ród o sterowania 

Kod 
funkcji 

Nazwa Zakres I opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna 

Zmiana 

F0.3.33 Sposób sterowania 
0: Panel operatorski                                 
1: Zaciski sterownicze 
2: MODBUS/karta rozszerze    

0 1 
 

F0.3.34 
Parametr 
zarezerwowany 

 
  

 

F0.3.35 
Tryby sterowania 
za pomoc  
zacisków (H) 

Jedno ci: tryb sterowania                                   
0: Dwuprzewodowy tryb 1          
1: Dwuprzewodowy tryb 2             
2: Trójprzewodowy tryb 1          
3: Trójprzewodowy tryb 2            

Dziesi tne: Sygna  sterowania po 
zaniku zasilania. 
0: Sta y sygna  pracy                               
1: Impulsowy sygna  pracy  (tryb 
dwuprzewodowy 1 i 2)     

Setne: zarezerwowany    
Tysi czne: zarezerwowany 

0000 1 

 

F0.3.36 Zarezerwowany     

 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

50 
 

6.5  Start i stop 

Kod  Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna  

Zmiana 

F0.4.37 
Pozwolenie 
startu/pracy (H) 

Jedno ci: Pozwolenie startu  

0: Funkcja nieaktywna                                                   
1: Pozwolenie po otrzymaniu sygna u 
z wielofunkcyjnych zacisków  

2: Polecenie z interfejsu 
komunikacyjnego (standardowa karta 
rozszerze )   

Dziesi tne: Zarezerwowany 

Setne: Pozwolenie pracy                                        
0: Funkcja  nieaktywna                                    
1: Pozwolenie po otrzymaniu sygna u 
z wielofunkcyjnych zacisków  

2: Polecenie z protoko u 
komunikacyjnego (standardowa karta 
rozszerze )   

Tysi czne: Dzia anie w przypadku 
braku sygna u pozwolenia pracy  

0: Wolny stop                       
1: Wyhamowanie zgodnie z 
ustawionym czasem 

0000 1 × 

F0.4.38 
Tryb startu /stopu 
(H) 

Jedno ci: tryb startu                                
0: Normalny start        
1: Start po prze ledzeniu obrotów 

Dziesi tne: Zarezerwowany               

Setne: tryb stopu                                   
0: Hamowanie wed ug ustawionego 
czasu         
1: Wolny stop   

0000 1 × 

F0.4.39 
Cz stotliwo  
pocz tkowa 

0.0Hz~50.00Hz 0.50 0.01  

F0.4.40 
Czas utrzymania 
cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

0.00~10.00Sec. 0.0 0.01  

F0.4.41 Pr d wzbudzania 0.0~100.0(%) 35.0 0.1  

F0.4.42 
Czas podawania 
pr du 
wzbudzania 

0.00~10.00Sec. 0.0 0.01  

F0.4.43 Opó nienie startu 0.00~10.00Sec. 0.0 0.01  

F0.4.44 
Hamowanie 
pr dem sta ym 
DC (H)  

Jedno ci: Funkcja hamowania 
pr dem  DC                 
0: Nieaktywna        1: Aktywna          

Dziesi tne: zarezerwowany 

0000 1  
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Kod  Nazwa Zakres i opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Jednostka 
minimalna  

Zmiana 

F0.4.45 

Hamowanie 
pr dem 
DC/pocz tkowa 
cz stotliwo  
hamowania/ 
pr dko  

0.0~[F0.1.21] 2.00 0.01  

F0.4.46 
Czas hamowania 
DC 

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01  

F0.4.47 
Wspó czynnik 
pr du hamowania 
DC 

0.0~100.0(%) 50.0 0.1  

F0.4.48 
Restart po zaniku 
zasilania 

0: Niedozwolony         
1: Aktywny 

0 1  

F0.4.49 

Restart po zaniku 
zasilania /czas 
czuwania po 
utracie zasilania 

0.10~10.00Sec. 0.5 0.1  

F0.4.50 
Czas mi dzy 
zmian  
kierunków pracy 

0.00~5.00Sec. 0.0 0.01  

F0.4.51 

Tryb prze czania 
FWD i REV 

0: Prze czanie tylko przy 
cz stotliwo ci 0    
1: Prze czanie tylko przy 
cz stotliwo ci pocz tkowej 

0 1  

F0.4.52 

Poziom 
wykrywania 
pr dko ci 
(cz stotliwo ci) 
zerowej 

0.0~2.00Hz 0.25 0.01  

F0.4.53 

Czas opó nienia 
po wykryciu 
pr dko ci 
(cz stotliwo ci) 
zerowej 

0.0~10.00Sec. 0.1 0.01  

F0.4.54 
Tryb zatrzymania 
awaryjnego 
(EMS) 

0: Falownik wyhamuje wed ug 
ustawionego czasu hamowania.               
1: Falownik natychmiat si  zatrzyma i 
zahamuje wybiegiem 

0 1  
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6.6  Parametry przyspieszania i hamowania 
Kod 

funkcji Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F1.0.00 
ciwo ci 

przyspieszania i 
hamowania 

Jedno ci: tryb przyspieszania i 
hamowania                         
0: Charakterystyka liniowa       
1: Charakterystyka  kwadratowa                 

Dziesi tne: Jednostka czasu 
przyspieszania i hamowania                      
0: Sec. (Sekundy)        
1: Min. (Minuty) 

0000 1 × 

F1.0.01 

Okres stosowania 
charakterystyki 
kwadratowej dla 
przyspieszania / 
hamowania 

5.0~100.0-[F1.0.02] 15.0 0.1  

F1.0.02 

Wspó czynnik 
narastania 
cz stotliwo ci  
przyspieszania / 
obni ania 
cz stotliwo ci  
hamowania 
charakterystyki 
kwadratowej. 

20.0~100.0-[F1.0.01] 70.0 0.1  

F1.0.03 Czas 
przyspieszania 1 0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.04 Czas hamowania 1 0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.05 Czas 
przyspieszania 2 0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.06 Czas hamowania 2 0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.07 Czas 
przyspieszania 3 0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.08 Czas hamowania 3 0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.09 

Czas 
przyspieszania 4 / 
czas 
przyspieszania jog 

0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.10 
Czas hamowania 
4/czas hamowania 
jog 

0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.11 

Zatrzymanie 
awaryjne MS i 
czas hamowania w 
trybie awaryjnym 

0.01~ 600.00 (Sec./Min.)   0.01  

F1.0.12 Zarezerwowany      
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6.7  Cz stotliwo  no na 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F1.1.13 Cz stotliwo  
no na 

Tryb trójfazowy wektorowy   
(FF.4.43 = ##0#) : 2.0~12.0KHz                                                              
Tryb dwufazowy wektorowy 
(FF.4.43 = ##1#) : 2.0~15.0KHz         

 0.1  

F1.1.14 
ciwo ci 

cz stotliwo ci 
no nej 

Jedno ci: Regulacja w stosunku do 
obci enia pr dowego                      
0: Nieaktywna       1: Aktywna   

Dziesi tne: Regulacja w stosunku do 
temperatury 
0: Nieaktywna       1: Aktywna   

Setne: Regulacja w stosunku do 
cz stotliwo ci wyj ciowej 

0:   Nieaktywna        1:  Aktywna    

Tysi czne: Tryb modulacji                             
0: Modulacja asynchroniczna         
1: Modulacja synchroniczna        
2: Wyciszenie pracy 

2011 1  

 

6.8  Parametry V/F i zabezpieczaj ce przed przeci eniem 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F1.2.15 
Cz stotliwo  znamionowa 
silnika  

5.00~300.00Hz 50.00 0.01 × 

F1.2.16 
Napi cie znamionowe 
silnika 

50~500V / 25 ~ 250V 380/220 1   

F1.2.17 Zarezerwowany - - - × 

F1.2.18 
Podbicie napi cia dla 
wzmocnienia momentu 

0.0~20.0%  0.1   

F1.2.19 
Punkt zmiany cz stotliwo ci 
1 charakterystyki V/F 
silnika 

0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01 × 

F1.2.20 
Punkt zmiany napi cia 1 
charakterystyki V/F silnika 

0~500V 0.0 0.1   

F1.2.21 
Punkt zmiany cz stotliwo ci 
2 charakterystyki V/F 
silnika 

0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01 × 

F1.2.22 
Punkt zmiany napi cia 2 
charakterystyki V/F silnika 

0~500V 0.0 0.1   

F1.2.23 
Punkt zmiany cz stotliwo ci 
3 charakterystyki V/F 
silnika 

0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01 × 

F1.2.24 
Punkt zmiany napi cia 3 
charakterystyki V/F silnika 

0~500V 0.0 0.1   
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F1.2.25 Kompensacja po lizgu  0~150(%) 0 1   

F1.2.26 
 

F1.3.38 
Zarezerwowany 

- - - × 

 
 
6.9  Praca stabilna 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F1.4.39 
Ograniczenie pr dowe 
przyspieszania/ hamowania 

120~180(%) 150 1  

F1.4.40 
Wzmocnienie pr dowe 
podczas startu 

120~200(%) 150 1  

F1.4.41 
Czas wzmocnienia 
pr dowego 

0.00~5.00Sec. 0.0 0.01  

F1.4.42 
Wybór funkcji dla 
regulatorów 

Dziesi tne: regulator 
niwelowania przeci enia 
napi ciowego                  
0: Nieaktywny  1: Aktywny 
(Podnoszenie cz stotliwo ci) 

Dziesi tne: Regulator 
niwelowania zbyt niskiego 
napi cia                            
0: Nieaktywny  1: Aktywny 
(obni anie cz stotliwo ci)           

Setne: Modulacja 
cz stotliwo ci i pr du                            
0: Nieaktywny  1: Aktywny 

Tysi czne: zarezerwowany 

0110 1  

F1.4.43 

Poziom napi cia 
przeci enia dla zadzia ania 
zabezpieczenia na szynie 
DC 

660~800 V 740 1  

F1.4.44 
Wzmocnienie niwelowania 
przeci enia napi ciowego 

0.10~10.00 1.00 0.01  

F1.4.45 

Poziom zbyt niskiego 
napi cia dla zadzia ania 
zabezpieczenia na szynie 
DC 

[FF.2.35]~480V 330V 1  

F1.4.46 
Wzmocnienie niwelowania 
zbyt niskiego napi cia 

0.10~10.00 1.00 0.01  

F1.4.47 
Poziom pr du dla 
zadzia ania regulatora 
przeci enia pr dowego. 

20~200(%) 180 1  

F1.4.48 
Wzmocnienie regulatora 
przeci enia pr dowego. 

0.10~10.00 1.00 0.01  

F1.4.49 
Ilo  prób autoresetu 

dów 
0~5 (funkcja jest wy czona 
przy ustawieniu na 0) 

0 1  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F1.4.50 
Czas pomi dzy kolejnymi 
resetami 

0.2~5.0Sek. Progresywny 
wzrost czasu mi dzy próbami 
w miar  kolejnych prób resetu)  

1.0 0.1  

F1.4.51 
Czas auto resetu zapisu 

du 
900~36000Sec. 3600 1  

F1.4.52 Pozwolenie na auto reset 

Jedno ci: przeci enie 
pr dowe 
0: Auto reset niedozwolony   
1: Auto reset dozwolony    

Dziesi tne: przeci enie 
napi ciowe                              
0: Auto reset niedozwolony   
1: Auto reset dozwolony    

Setne: Zwarcie w obwodzie 
wyj ciowym                              
0: Auto reset niedozwolony   
1: Auto reset dozwolony    

Tysieczne: zbyt niskie 
napi cie                              
0: Auto reset niedozwolony   
1: Auto reset dozwolony    

0000 1 F1.4.52 

F1.4.53 Wspó czynnik koryguj cy 
wy wietlane parametry 0.001 ~ 60.000 1.000 0.001 F1.4.53 

             
6.10  Parametry silnika  

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F2.0.00 
Moc znamionowa (sprawdzona w 
pomiarze statycznym) 

0.1~1000.0KW  0.1KW × 

F2.0.01 
Napi cie znamionowe 
(sprawdzone w pomiarze 
statycznym) 

30~480V 380/220 1V × 

F2.0.02 
Pr d znamionowy (sprawdzony w 
pomiarze statycznym) 

0.01~650.00A  0.01A × 

F2.0.03 
Cz stotliwo  znamionowa 
(sprawdzona w pomiarze 
statycznym) 

Max{5.00,[F2.0.04]/60
} ~300.00Hz 

50.00 0.01Hz × 

F2.0.04 
Obroty znamionowe (sprawdzone 
w pomiarze statycznym) 

10~Min.{30000,60*[F
2.0.03]}rpm 

 1rpm × 

F2.0.05 Pr d biegu ja owego 
0.15*[F2.0.02]~ 
0.8*[F2.0.02] 

 0.01A × 

F2.0.06 Rezystancja statora  0.01~65000m  0.01 Hint × 
F2.0.07 Indukcyjno  statora 0.001~6500.0mH 0.01 Hint × 

F2.0.08 Ca kowita indukcyjno  up ywu 0.001~6500.0mH 0.01 Hint × 

F2.0.09 Sta a czasowa wirnika 5.0~6500.0ms  0.1ms × 

F2.0.10 
Wspó czynnik kompensacji 
po lizgu 

0.50~1.50 1.00 0.01  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F2.0.11 
~ 

F2.0.23 
Pami  zapisu danych 

  
  × 

F2.0.24 K t pocz tkowy wskazany przez 
impuls Z 

0.0 ~359.9 
0.0 0.1 × 

F2.0.25 Wspó czynnik zabezpieczenia 
przed przeci eniem silnika 
(zamyka si  na 131)  

50.0~131.0(%) 
(131--zamkni cie)  110.0 0.1  

F2.1.26 
~ 

F2.1.51 
Zarezerwowany 

 
  × 

6.11  Pomiar parametrów i wzbudzanie 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabryczni
e 

Jednostka 
minimalna Zmiana 

F2.2.52 
Czas wzbudzania w 
trybie wektorowym 

0.02 ~ 2.50Sec.  0.01  

F2.2.53 
Pomiar parametrów 
silnika 

0: Nieaktywna     
1: Pomiar statyczny                   
2: Pomiar statyczny i dynamiczny 

0 1 × 

 

 

Minimalna warto  resystancji statora, indukcyjno ci statora oraz ca kowitej indukcyjno ci up ywu 
silników asynchronicznych zale y od modelu.  

 
6.12  Wielofunkcyjne zaciski wej ciowe  

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F3.0.00 Wielofunkcyjny zacisk we DI1 0~96 0 1 × 

F3.0.01 Wielofunkcyjny zacisk we DI2 0~96 0 1 × 

F3.0.02 Wielofunkcyjny zacisk we DI3 0~96 7 1 × 

F3.0.03 Wielofunkcyjny zacisk we DI4 0~96 8 1 × 

F3.0.04 Wielofunkcyjny zacisk we DI5 0~96 13 1 × 

F3.0.05 Wielofunkcyjny zacisk we DI6 0~96 0 1 × 

F3.0.06 
Wielofunkcyjny zacisk we DI7/ 
funkcja rozszerzenia  

0~96 0 1 × 

F3.0.07 
Wielofunkcyjny zacisk we DI8/ 
funkcja rozszerzenia 

0~96 0 1 × 

F3.0.08 
Wielofunkcyjny zacisk we DI9/Fin/ 
standardowa karta rozszerze  

0~98 97 1 × 

F3.0.09 
Czas filtrowania sygna u 
wej ciowego (DI1~DI5) 

1~50ms 5ms 1   

F3.0.10 
Czas filtrowania sygna u 
wej ciowego (DI6~DI9) / karta 
rozszerze  

1~50ms 5ms 1   
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F3.0.11 Logika wej  (H) 

Jedno ci: 
DI1~DI4 terminal  
0~F: 4-bitowo 
binarnie,  

bit=0 po czenie, 1 
roz czenie        

Dziesietne: 
DI5~DI8                            
Jak  wy ej          

Setne: zacisk DI9 
terminal                            
Jak  wy ej          

Tysi czne: 
zarezerwowany 

0000 1 × 

 
6.13  Wielofunkcyjne zaciski wyj ciowe 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F3.1.12 
Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy 
DO1 

0~71 (Funkcja nr 

63 nieaktywna) 
1 1  

F3.1.13 
Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy 
DO2 

0~71 (Funkcja nr 

63 nieaktywna) 
2 1   

F3.1.14 
Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy 
DO3/Fout/ rozszerzenie  0~71 63 1   

F3.1.15 
Czas opó nienia zadzia ania dla 
wyj cia DO1 

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   

F3.1.16 
Czas opó nienia wy czenia wyj cia 
DO1  

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   

F3.1.17 
Czas opó nienia zadzia ania dla 
wyj cia DO2 

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   

F3.1.18 
Czas opó nienia wy czenia wyj cia 
DO2 

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   

F3.1.19 
Czas opó nienia zadzia ania dla 
wyj cia DO3 

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   

F3.1.20 
Czas opó nienia wy czenia wyj cia 
DO3 

0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   

F3.1.21 
Wielofunkcyjne wyj cie 
przeka nikowe (RO1A/B/C) 

0~71 (Funkcja nr 

63 nieaktywna) 
4 1   

F3.1.22 

Wielofunkcyjne wyj cie 
przeka nikowe 
(RO2A/B/C)/standardowa karta 
rozszerze  

0~71 (Funkcja nr 

63 nieaktywna) 
5 1   

F3.1.23 Czas opó nienia zadzia ania RO1 0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   
F3.1.24 Czas opó nienia roz czenia RO1 0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   
F3.1.25 Czas opó nienia zadzia ania RO2 0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   
F3.1.26 Czas opó nienia roz czenia RO2 0.0~10.00Sec. 0.0 0.01   
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F3.1.27 Monitorowany parametr 1 0~45 (patrz tabela 
monitorowanych 
parametrów)  

0 1   
F3.1.28 Monitorowany parametr 2 1 1   
F3.1.29 Monitorowany parametr 3 2 1   

F3.1.30 
Dolny zakres monitorowanego 
parametru 1 (w stosunku do warto ci 
100%) 

0.0~100.0 (%)  0.0 0.1   

F3.1.31 
Górny zakres monitorowanego 
parametru 1 (w stosunku do warto ci 
100%) 

0.0~100.0 (%)  100.0 0.1   

F3.1.32 
Dolny zakres monitorowanego 
parametru 2 (w stosunku do warto ci 
100%) 

0.0~100.0 (%)  0.0 0.1   

F3.1.33 
Górny zakres monitorowanego 
parametru 2 (w stosunku do warto ci 
100%) 

0.0~100.0 (%)  100.0 0.1   

F3.1.34 
Dolny zakres monitorowanego 
parametru 3 (w stosunku do warto ci 
100%) 

0.0~100.0 (%)  0.0 0.1   

F3.1.35 
Górny zakres monitorowanego 
parametru 3 (w stosunku do warto ci 
100%) 

0.0~100.0 (%)  100.0 0.1   

 
 
6.14  Wej cie impulsowe (ta grupa parametrów ma zastosowanie je li 
skonfigurowane jest rozszerzenie I/O a DI9 jest wybrane jako ród o 
zadawania cz stotliwo ci. 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F3.2.36 
Minimalna cz stotliwo  impulsu 
wej ciowego DI9/Fin 

0.0~100.00KHz 0.0 0.01  

F3.2.37 
Maksymalna cz stotliwo  
impulsu wej ciowego DI9/Fin 

0.01~100.00KHz 10.0 0.01  

F3.2.38 Cykl wykrywania impulsów 1ms~20ms 10 1  

F3.2.39 
Liczba zliczonych impulsów w 
jednym cyklu liczenia 

1~4096 1024 1  

F3.2.40 
Wspó czynnik zale no ci 
mechanicznej  (=impuls obrotu 
wa ka: obrót wa ka silnika ) 

0.010 ~ 10.000 1.000 0.001  

F3.2.41 
rednica ko a nap dowego (dla 

obliczania pr dko ci linearnej) 
0.1~2000.0mm 100.0 0.1  

F3.2.42 Maksymalna obliczona d ugo  10m~50000m 50000 1m  
F3.2.43 Maksymalna pr dko  liniowa 0.01~500.00m/sec. 10.00 0.01  
F3.2.44 Bie ca obliczona d ugo  0~50000m — 1 R 
F3.2.45 Bie ca pr dko  liniowa 0.0~500.00m/sec. — 0.01 R 
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6.15  Wyj cie impulsowe (ta grupa parametrów ma zastosowanie je li 
skonfigurowane jest rozszerzenie I/O a wyj cie DO3 jest sygna em 
cz stotliwo ci) 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F3.3.46 
Typ wyj ciowego sygna u 
impulsowego DO3/Fout 

0: Sygna  cz stotliwo ci 
0.25~100.00KHz  
1: Sygna  cz stotliwo ci 
10.0~1000.0Hz  
2: Sygna  z modulacj  PWM 

0 1  

F3.3.47 
Minimalna cz stotliwo  
wyj ciowa DO3/Fout 

0.25~100.00KHz 0.25 0.01  

F3.3.48 
Maksymalna cz stotliwo  
wyj ciowa DO3/Fout 

0.25~100.00KHz  
  

10.0 0.01  

F3.3.49 
Okre lanie sygna u wyj cia 
impulsowego  

0~45 (tabela parametrów 
nadzoru)  

0 1  

F3.3.50 Dolny zakres DO3/Fout  0.0~[F3.3.51] 0.0 0.1  
F3.3.51 Górny zakres DO3/Fout  [F3.3.50]~100.0 (%)  100.0 0.1  

6.16  Wej cie analogowe 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.0.00 Analogowe we AI1 min. (0~10V)  0.00~[F4.0.01] 0.0 0.01  
F4.0.01 Analogowe we AI1 max. (0~10V)  [F4.0.00]~10.00V 10.00 0.01  

F4.0.02 
Analogowe we AI2 min. 
(4~20mA)  

0.00~[F4.0.03] 4.00 0.01  

F4.0.03 
Analogowe we AI2 max. 
(4~20mA)  

[F4.0.02]~20.00mA 20.00 0.01  

F4.0.04 
Analogowe we AI3 min. (-10V~ 
10V)/standardowa karta rozszerze  

-10.00~[F4.0.05] 0.00 0.01  

F4.0.05 
Analogowe we AI3 max. (-10V~ 
10V)/ standardowa karta 
rozszerze  

[F4.0.04]~10.00V 10.00 0.01  

F4.0.06 
Czas filtrowania wej cia 
analogowego AI1 

1~1000ms 10 1  

F4.0.07 
Czas filtrowania wej cia 
analogowego AI2 

1~1000ms 10 1  

F4.0.08 
Czas filtrowania wej cia 
analogowego AI3/ standardowa 
karta rozszerze  

1~1000ms 10 1  

6.17  Korygowanie krzywej sygna u wej cia analogowego 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.1.09 
Punkt 1 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI1 

[F4.0.00]~[F4.0.01] 0.0 0.01  

F4.1.10 
Warto  1 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI1 

[F4.0.00]~[F4.0.01] 0.0 0.01  

F4.1.11 
Punkt 2 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI1 

[F4.0.00]~[F4.0.01] 10.00 0.01  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.1.12 
Warto  2 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI1 

[F4.0.00]~[F4.0.01] 10.00 0.01  

F4.1.13 
Punkt 1 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI2 

[F4.0.02]~[F4.0.03] 4.00 0.01  

F4.1.14 
Warto  1 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI2 

[F4.0.02]~[F4.0.03] 4.00 0.01  

F4.1.15 
Punkt 2 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI2 

[F4.0.02]~[F4.0.03] 20.00 0.01  

F4.1.16 
Warto  2 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego AI2 

[F4.0.02]~[F4.0.03] 20.00 0.01  

F4.1.17 
Histereza zero wej cia 
analogowego AI3 / standardowa 
karta rozszerze  

0.0~2.00 0.10 0.01  

F4.1.18 
Punkt 1 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego 
AI3/standardowa karta rozszerze  

[F4.0.04]~[F4.0.05] 0.0 0.01  

F4.1.19 
Warto  1 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego 
AI3/standardowa karta rozszerze  

[F4.0.04]~[F4.0.05] 0.0 0.01  

F4.1.20 
Punkt 2 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego 
AI3/standardowa karta rozszerze  

[F4.0.04]~[F4.0.05] 10.00 0.01  

F4.1.21 
Warto  2 korekty krzywej sygna u 
wej cia analogowego 
AI3/standardowa karta rozszerze  

[F4.0.04]~[F4.0.05] 10.00 0.01  

 

6.18  Wyj cie analogowe 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.2.22 
Przypisywanie zmiennych do 
wyj cia analogowego AO1 
(uzale nione od ustawie  F5.4.44 ) 

0~45 (tabela 
zmiennych)  

0 1  

F4.2.23 
Przypisywanie zmiennych do 
wyj cia analogowego 
AO2/standardowa karta rozszerze  

0~45 (tabela 
zmiennych) 

2 1  

F4.2.24 AO1 minimum  0.00~10.00V 0.0 0.01  
F4.2.25 AO1 maksimum 0.00~10.00V 10.00 0.01  
F4.2.26 Dolny zakres AO1  0.0~[F4.2.27] 0.0 0.1  
F4.2.27 Górny zakres AO1 [F4.2.26]~100.0 (%)  100.0 0.1  
F4.2.28 Czas filtrowania wej cia AO1  0.01~10.00Sec. 0.10 0.01  

F4.2.29 
Ustawienie sta ego sygna u 
wyjsciowego AO1 

0.0~20.00mA 
(0.0~10.00V)  

0.0 0.01  

F4.2.30 
Minimum AO2 / standardowa karta 
rozszerze  

0.00~10.00V 0.0 0.01  

F4.2.31 
Maksimum AO2 / standardowa 
karta rozszerze  

0.00~10.00V 10.00 0.01  

F4.2.32 
Dolny zakres AO2 / standardowa 
karta rozszerze  

0.0~[F4.2.33] 0.0 0.1  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.2.33 
Górny zakres AO2 / standardowa 
karta rozszerze  

[F4.2.32]~100.0 (%)  100.0 0.1  

F4.2.34 
Czas filtrowania wej cia AO2/ 
standardowa karta rozszerze  

0.01~10.00Sec. 0.10 0.01  

F4.2.35 
Ustawienie sta ego sygna u 
wyjsciowego AO2/standardowa 
karta rozszerze  

0.0~20.00mA 
(0.0~10.00V)  

0.0 0.01  

 
6.19  Wykrywanie braku sygna u wej cia analogowego 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.3.36 
Wykrywanie braku 
sygna u wej cia 
analogowego 

Jedno ci: Wykrywanie braku 
sygna u AI1  
0: Nieaktywne      1: Aktywne   

Dziesi tne: Wykrywanie braku 
sygna u AI2  

0: Nieaktywne      1: Aktywne      
Setne: Wykrywanie braku 
sygna u AI3 

0: Nieaktywne      1: Aktywne      

0000 1 × 

F4.3.37 

Warto  graniczna 
wykrywania braku 
sygna u wej cia AI1 
(warto  przed korekt )  

0.00~10.00V 0.25 0.01  

F4.3.38 
Czas opó nienia po 
wykryciu braku 
sygna u wej cia AI1  

0.01~50.00Sec. 2.00 0.01  

F4.3.39 
Dzia anie po braku 
sygna u AI1 

0: Brak dzia ania (ci y alarm)                                     
1: Prze czenie na sygna  
minimalny               
2: Prze czenie na sygna  
maksymalny     
3:Prze czenie na warto  
domy ln   (F4.3.40)                             
4: Awaryjne zatrzymanie 
falownika                                         

0 1 × 

F4.3.40 
Warto  domy lna po 
braku sygna u AI1 

0.00~10.00V 0.0 0.01  

F4.3.41 

Warto  graniczna 
wykrywania braku 
sygna u wej cia AI2 
(warto  przed korekt ) 

0.00~20.00mA 4.00 0.01  

F4.3.42 
Czas opó nienia po 
wykryciu braku 
sygna u wej cia AI2 

0.01~50.00Sec. 2.00 0.01  

F4.3.43 
Dzia anie po braku 
sygna u AI2 

0:  Brak  dzia ania  (ci y  alarm)                                      
1: Prze czenie na sygna  
minimalny               
2: Prze czenie na sygna  
maksymalny     
3: Prze czenie na warto  

0 1 × 
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

domy ln   (F4.3.44)                             
4: Awaryjne zatrzymanie 
falownika                                         

F4.3.44 
Warto  domy lna po 
braku sygna u AI2 

0.00~20.00mA 4.00 0.01  

F4.3.45 

Górna warto  
graniczna wykrywania 
braku sygna u wej cia 
AI2 (warto  przed 
korekt ) 

-10.00~10.00V 0.25 0.01  

F4.3.46 

Dolna warto  
graniczna wykrywania 
braku sygna u wej cia 
AI2 (warto  przed 
korekt ) 

-10.00~10.00V -0.25 0.01  

F4.3.47 
Czas opó nienia po 
wykryciu braku 
sygna u wej cia AI3 

0.01~50.00Sec. 2.00 0.01  

F4.3.48 
Dzia anie po braku 
sygna u AI2 

0: Brak dzia ania  (ci y  alarm)                                      
1: Prze czenie na sygna  
minimalny               
2: Prze czenie na sygna  
maksymalny     
3: Prze czenie na warto  
domy ln   (F4.3.49)                             
4: Awaryjne zatrzymanie 
falownika                                         

0 1 × 

F4.3.49 
Warto  domy lna po 
braku sygna u AI3 

-10.00~10.00V 0.0 0.01  

 

6.20  Wirtualne wej cie analogowe 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F4.4.50 
Wirtualne wej cie 
analogowe SAI1 

0: nieaktywne (warto  0)                            

1: SAI_CF1*AI1                            
2: SAI_CF1*AI2                            

3: SAI_CF1*AI3                              
4: SAI_CF1*AO1                              

5:  SAI_CF1*AO2                          
6: SAI_CF1*AI1+SAI_CF2*AI2+SAI_CST    

7: SAI_CF1*AI1+SAI_CF2*AI3+SAI_CST   
8: SAI_CF1*AO1+SAI_CF2*AO2+SAI_CST   

9: SAI_CF1*AI1+SAI_CF2*AO1+SAI_CST  
10: SAI_CF1*AI2+SAI_CF2*AO2+SAI_CST 

11: SAI_CF1*AI1+SAI_CF2*AO1               
12: SAI_CF1*AI3+SAI_CF2*AO2                      

13: SAI1_CF1*AI1/AI2+SAI_CST            
14: SAI2_CF2*AI2/AI3+SAI_CST                       

15: SAI1_CF1*AI1/AI3+SAI_CST 

0 1 × 

F4.4.51 
Wirtualne wej cie 
analogowe SAI2 

0 1 × 
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F4.4.52 

Wspó czynnik 
kombinacji 
wirtualnego 
wej cia 1  
(SAI_CF1) 

0.01 ~ 500.00 

1.00 0.01 × 

F4.4.53 

Wspó czynnik 
kombinacji 
wirtualnego 
wej cia 2 
(SAI_CF2) 

0.01 ~ 500.00 

1.00 0.01 × 

F4.4.54 

Sta a kombinacji 
wej cia 
analogowego 
(SAI_CST) 

-4080 ~ 4080 

0 1 × 

 

6.21 Pomijanie cz stotliwo ci 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.0.00 Punkt pomijania cz stotliwo ci 1 0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01 × 
F5.0.01 Zakres pomijanej cz stotliwo ci 1 0.0~10.00Hz 0.0 0.01 × 
F5.0.02 Punkt pomijania cz stotliwo ci 2 0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01 × 
F5.0.03 Zakres pomijanej cz stotliwo ci 2  0.0~10.00Hz 0.0 0.01 × 
F5.0.04 Punkt pomijania cz stotliwo ci 0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01 × 
F5.0.05 Zakres pomijanej cz stotliwo ci 3 0.0~10.00Hz 0.0 0.01 × 

 
6.22  Wbudowany dodatkowy timer 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.1.06 
Tryb dzia ania Timera 
1 (UT1) (H) 

Jedno ci: Wybór cyklu zegara                                 
0:  1ms        
1:  1Sek.         
2:  1min.                
3: Impuls uko czenia cyklu 1 
(aktywne dla UT2 lub UT3.           
4: Impuls uko czenia cyklu 2 
(aktywne dla UT3) 

Dziesi tne: Start i stop                                   
0: Sygna  uruchamiaj cy z zacisków 
(Funkcje nr 52~54)                  
1: Uruchomienie timera od 
zatrzymania do sygna u pracy 
(Stop-->Run)  
2: Uruchomienie timera pomi dzy 
prac  a stopem (Run-->Stop) 
3: Uruchomienie synchronicznie z 
timerem 1 (aktywne dla UT2,  UT3)               
4: Impuls uko czenia cyklu Timera 
1 (aktywne dla UT2, UT3)      
5: Impuls uko czenia cyklu Timera 
2 (aktywne UT3) 
 

0000 1 × 

F5.1.07 
Tryb dzia ania Timera 
2 (UT2) (H) 

F5.1.08 
Tryb dzia ania Timera 
3 (UT3) (H) 
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

Setne: Resetowanie timera 
(warto ci i stanu )                                 
0: Wielofunkcyjne zaciski (Funkcje 
nr 55~57)                                      
1: Automatyczny reset po ko cu 
cyklu                          
2: Automatyczny reset po 
zatrzymaniu timera         

Tysi czne: Typ pracy cyklicznej                              
0: Jednocyklowy (wymagany reset i  
za czenie ponowne)                           
1: Wielocyklowy (auto start po auto 
resecie) 

F5.1.09 Ilo  cykli Timera 1  0~65535 (cykl zegara)  30000 1  
      

F5.1.10 
Warto  graniczna 
Timera 1 

0~[F5.1.09] 10000 1  

F5.1.11 Ilo  cykli Timera 2 0~65535 (cykl zegara)  30000 1  

F5.1.12 
Warto  graniczna 
Timera 2 

0~[F5.1.11] 10000 1  

F5.1.13 Ilo  cykli Timera 3 0~65535 (cykl zegara)  30000 1  

F5.1.14 
Warto  graniczna 
Timera 3 

0~[F5.1.13] 10000 1  

F5.1.15 
Sygna  bramkuj cy 
timera (H) 

Jedno ci: Wybór sygna u 
bramkuj cego dla Timera 1 (UT1) 
0: brak funkcji bramkowania                         
1: Zaciski wielofunkcyjne (Funkcja 
Nr 58) 
2: Osi gni cie warto ci zadanej 
Timera 1 (aktywne dla UT2,  UT3)          
3: Uko czenie cyklu Timera 1 
(aktywne dla UT2,  UT3)                               
4: Osi gni cie warto ci zadanej 
Timera  2  (aktywne  dla  UT3)                  
5: Uko czenie cyklu Timera 2 
(aktywne  dla  UT3)                               
Dziesi tne: Wybór sygna u 
bramkuj cego dla Timera 2 (UT2) 
Jak  wy ej          
Setne: Wybór sygna u 
bramkuj cego dla Timera 3 (UT3) 
Jak  wy ej          

0000 1  

F5.1.16 
Sygna  wyj ciowy 
Timera 1 (H) 

Jedno ci: sygna  wyj ciowy 1                                         
0: Osi gni cie warto ci zadanej  
(impuls 0.5s)                        
1: Osi gni cie warto ci zadanej 
(poziom) 
2: Osi gni cie warto ci zadanej i 
zmiana statusu                            
3: Uko czenie cyklu (impuls 0.5s)                       
4: Uko czenie cyklu (poziom)                             
5: Uko czenie cyklu i zmiana 

0041 1  

F5.1.17 
Sygna  wyj ciowy 
Timera 2 (H) 

0041 1  

F5.1.18 
Sygna  wyj ciowy 
Timera 3 (H) 

0041 1  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

65 
 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

statusu                                
6: Osi gni cie warto ci zadanej i 
zmiana  statusu                             

Dziesietne: sygna  wyj ciowy 2          
Jak wy ej 

Setne: zarezerwowany                                  

F5.1.19 Jednostka timera (H) 

Jedno ci: timer 1                              
0: Jednostka zegara (warto  
pierwotna)                          
1:  Sec.     2:  Min.     3:  H.        

Dziesi tne: timer 2         
Jak wy ej 

Setne: timer 3         
Jak wy ej 

0000 1  

 

6.23  Wbudowany licznik 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.2.20 
Tryb dzia ania 
licznika 1 (H) 

Jedno ciach: Wybór sygna u 
licznika (Funkcja nr 44, 45)                           
0: Zacisk wielofunkcyjny 
niektywny aktywne       
1: Zacisk wielofunkcyjny aktywny 

nieaktywne        
2: Aktywny w obu powy szych 
przypadkach  

Dziesi tne: Tryb startu                             
0: Start od razu po w czeniu 
zasilania (brak sygna u za czenia)                    
1: Sygna  za czenia z 
wielofunkcyjnego zacisku 
(Funkcje nr 46, 47)                                 
2: Uruchomienie licznika od 
zatrzymania do sygna u pracy 
(Stop-->Run)  
3: Uruchomienie licznika 
pomi dzy prac  a stopem 
(Run-->Stop) 
4: Bramkowanie w trybie pracy 
5: Bramkowanie w trybie stopu 

Setne: Sposób resetowania                                
0: Zacisk wielofunkcyjny (funkcje 
nr 48, 49)                                 
1: Auto reset zadanej warto ci 1 
2: Auto reset po osi gni ciu 
zadanej warto ci 2  

0000 1  

F5.2.21 
Tryb dzia ania 
licznika 2 (H)  

0000 1  

F5.2.22 
Zadana warto  1 
licznika 1 

0~65535 1000 1  

F5.2.23 
Zadana warto  2 
licznika 1 

0~65535 2000 1  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.2.24 
Zadana warto  1 
licznika 2 

0~65535 1000 1  

F5.2.25 
Zadana warto  2 
licznika 2 

0~65535 2000 1  

F5.2.26 
Sygna  wyj ciowy 
licznika 1 (H) 

Jedno ci: sygna  wyj ciowy 1                              
0: Osi gni cie warto ci 1 (impuls 
0.5 Sec.)  
1: Osi gni cie warto ci 1 (poziom)                             
2: Osi gni cie warto ci 1 i zmiana 
statusu 
3: Osi gni cie warto ci 2 (impuls 
0.5 Sec.)  
4: Osi gni cie  warto ci  2  (poziom)                             
5: Osi gni cie warto ci 2 i zmiana 
statusu 
6: Osi gni cie warto ci 1 lub 2 i 
zmiana statusu 

Dziesi tne: sygna  wyj ciowy 2 
Jak wy ej 

Setne: zarezerwowany 
Tysi czne: zarezerwowany 

0000 1  

F5.2.27 
Sygna  wyj ciowy 
licznika 2 (H) 

0000 1  

 

6.24  Funkcje dodatkowe 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.3.28 
Priorytet ustawiania 
cz stotliwo ci (H) 

Jedno ci: Najwy szy priorytet                                
0: Nieokre lony                                     
1: Regulacja PID                       
2: Zarezerwowany                                
3: Polecenie pracy z 
cz stotliwo ci  swing                             
4: Automatyczne zadawanie 
cz stotliwo ci w pracy 
wielobiegowej  

5: Cz stotliwo  pracy 
wielobiegowej ustawiana z 
zacisków sterowniczych  
6: Sygna  zadawania obrotów  
(F8.0.00)                                  
7: Sygna  zadawania cz stotliwo ci  
(F0.2.25)   

Dziesi tne: Drugi priorytet 
Jak wy ej 

Setne: Trzeci priorytet 
Jak wy ej 

Tysi czne: Czwarty priorytet  
Jak wy ej 
 

0000 1 × 
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.3.29 
Tryb pracy poni ej 
dolnego limitu 
cz stotliwo ci 

0: Cz stotliwo  0, je li zadana 
jest poni ej dolnego zakresu  
1: Praca na dolnym zakresie 
cz stotliwosci, je li zadana jest 
poni ej tego zakresu 

0 1  

F5.3.30 

Automatyczna 
regulacja napi cia 
(dost pna tylko w 
trybie sterowania 
VVV) 

0:  Nieaktywna             
1:Aktywna 
2: Proces hamowania nieaktywny 0 1  

F5.3.31 

Funkcja 
automatycznego 
oszcz dzania energii 
(tylko dla silników 
asynchronicznych)   

0:  Nieaktywna             
1:Aktywna 

0 1  

F5.3.32 
Hamowanie 
strumieniem 
magnetycznym 

0:  Nieaktywna             
1:Aktywna  
2:Aktywna, sygna  z zacisków 
(Funkcja nr 65) 

0 1  

F5.3.33 
Si a hamowania 
magnetycznego  
(pr d hamowania) 

0~100%  1  

F5.3.34 
Przemodulowanie 
napi cia 

0: Nieaktywne   1: Aktywne  1 1  

F5.3.35 

Wspó czynnik 
hamowania 
dynamicznego (dla 
niektórych modeli) 

50~100(%) 100 1  

F5.3.36 

Poziom 
uruchomienia 
dynamicznego 
hamowania 

650~760V 690 1  

F5.3.37 

Wspó czynnik 
niwelowania wibracji 
(aktywny tylko w 
trybie VF) 

0.0, 0.01~10.00 0.0 0.01  

F5.3.38 

Funkcja 
dynamicznego 
równowa enia 
obci enia 

0:  Nieaktywna             
1:Aktywna  
2:Aktywna, sygna  z zacisków 
(Funkcja nr 38) 

0 1  

F5.3.39 

ród o odniesienia 
dla dynamicznego 
równowa enia 
obci enia 

0: Ustawianie cyfrowe (F5.3.40)  
1:  Wej cie  AI1         
2:  Wej cie  AI2             
3:  Wej cie  AI3         
4: Ustawiona warto  1 MODBUS                     

0 1  

F5.3.40 

Warto  odniesienia 
dla dynamicznego 
równowa enia 
obci enia 

0.0~ 200.0 (%)  100.0 0.1  

F5.3.41 

Wzmocnienie 
dynamicznego 
równowa nego 
obci enia 

0.0~100.00 50.00 0.01  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F5.3.42 
Limit dynamicznego 
równowa nego 
obci enia 

0.0~100.00 (%)  1.00 0.01  

F5.4.43 
~ 

F5.4.47 
Zarezerwowany 

 
   

 

6.25  Ustawianie cz stotliwo ci pracy wielobiegowej 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F6.0.00 
Cz stotliwo  
etapu 1 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 5.00 0.01  

F6.0.01 
Cz stotliwo  
etapu 2 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 10.00 0.01  

F6.0.02 
Cz stotliwo  
etapu 3 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 15.00 0.01  

F6.0.03 
Cz stotliwo  
etapu 4 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 20.00 0.01  

F6.0.04 
Cz stotliwo  
etapu 5 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 25.00 0.01  

F6.0.05 
Cz stotliwo  
etapu 6 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 30.00 0.01  

F6.0.06 
Cz stotliwo  
etapu 7 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 35.00 0.01  

F6.0.07 
Cz stotliwo  
etapu 8 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 40.00 0.01  

F6.0.08 
Cz stotliwo  
etapu 9 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 45.00 0.01  

F6.0.09 
Cz stotliwo  
etapu 10 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 50.00 0.01  

F6.0.10 
Cz stotliwo  
etapu 11 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 25.00 0.01  

F6.0.11 
Cz stotliwo  
etapu 12 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 5.00 0.01  

F6.0.12 
Cz stotliwo  
etapu 13 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 15.00 0.01  

F6.0.13 
Cz stotliwo  
etapu 14 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 35.00 0.01  

F6.0.14 
Cz stotliwo  
etapu 15 

[F0.1.22]~[F0.1.21] 50.00 0.01  
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6.26  Programowanie pracy wielobiegowej 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F6.1.15 
Wybór trybu pracy 
wielobiegowej (H) 

Jedno ci: Wybór funkcji 
0:  Funkcja  nieaktywna               
1: Praca z wielobiegow  cz stotliwo ci  / 
obrotami aktywna 
2: Praca z wielobiegow  cz stotliwo ci  / 
obrotami aktywna warunkowo (Funkcja nr 
23)                                          
3: Wielobiegowa praca regulatora PID 
aktywna 
4: Wielobiegowa praca regulatora PID 
aktywna warunkowo (funkcja nr 23)   

Dziesi tne: Tryb pracy 
0: Tryb jednocyklowy          
1: Tryb jednocyklowy z zatrzymaniem      
2: Tryb pracy w cyklu ci ym         
3: Tryb pracy w cyklu ci ym z 
zatrzymaniem 
4: Tryb pracy na ostatnim stopniu 
pr dko ci          
5: Tryb pracy na ostatnim stopniu 
pr dko ci z zatrzymaniem       

Setne: Tryb przywrócenia po 
przerwaniu pracy 
0: Przywrócenie do pierwszego etapu 
1: Przywrócenie do momentu przerwania 
pracy (aktywne dla pracy z wielobiegow  
cz stotliwo ci  / obrotami)  
2: Przywrócenie do przerwanego etapu 

Tysi czne: zapisanie stanu pracy po 
utracie zasilania 
0:  Brak              
1: Zapisanie stanu pracy 

0000 1 × 
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 

minimalna Zmiana 

F6.1.16 
Ustawienie etapu 1  
(H) 

Jedno ci: ród o zadawania 
cz stotliwo ci dla ka dego etapu pracy 
0: Ustawianie cz stotliwo ci dla 
poszczególnych etapów (1~15) / w 
procesie regulacji PID (1~7) 

1: Sygna  cz stotliwo ci (F0.1.16)/ proces 
PID (F7.0.01) 

Dziesi tne: Ustawianie kierunku dla 
ka dego etapu 
0:  FWD                 
1: REV 
2: Okre lany przez ród o sygna u pracy 

Setne: Wybór czasu przyspieszania i 
hamowania dla ka dego etapu  
0: Czas przyspieszania i hamowania 1     
1: Czas przyspieszania i hamowania 2 
2: Czas przyspieszania i hamowania 3     
3: Czas przyspieszania i hamowania 4 

Tysi czne: Wybór jednostki czasu 
0:  Sek.              
1: Min. 

0000 1  

F6.1.17 Ustawienie etapu 2 (H) 0000 1  

F6.1.18 Ustawienie etapu 3 (H) 0000 1  
F6.1.19 Ustawienie etapu 4 (H) 0000 1  

F6.1.20 Ustawienie etapu 5 (H) 0000 1  
F6.1.21 Ustawienie etapu 6 (H) 0000 1  
F6.1.22 Ustawienie etapu 7 (H) 0000 1  
F6.1.23 Ustawienie etapu 8 (H) 0000 1  
F6.1.24 Ustawienie etapu 9 (H)) 0000 1  
F6.1.25 Ustawienie etapu 10 (H) 0000 1  

F6.1.26 Ustawienie etapu 11 (H) 0000 1  
F6.1.27 Ustawienie etapu 12 (H) 0000 1  
F6.1.28 Ustawienie etapu 13 (H) 0000 1  
F6.1.29 Ustawienie etapu 14 (H) 0000 1  
F6.1.30 Ustawienie etapu 15 (H) 0000 1  
F6.1.31 Czas pracy etapu 1 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  

F6.1.32 Czas pracy etapu 2 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.33 Czas pracy etapu 3 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.34 Czas pracy etapu 4 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.35 Czas pracy etapu 5 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.36 Czas pracy etapu 6 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.37 Czas pracy etapu 7 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  

F6.1.38 Czas pracy etapu 8 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.39 Czas pracy etapu 9 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.40 Czas pracy etapu 10 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.41 Czas pracy etapu 11 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.42 Czas pracy etapu 12 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.43 Czas pracy etapu 13 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  

F6.1.44 Czas pracy etapu 14 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  
F6.1.45 Czas pracy etapu 15 0.0~6500.0(Sec./Min.) 0.0 0.1  

  
 

   

 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

71 
 

6.27  Praca z cz stotliwo ci  swing (oscylacyjn ) 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F6.2.46 Wybór funkcji (H) 

Jedno ci: Wybór funkcji                             
0:  Nieaktywna              
1: Aktywna                                   
2: Aktywna, sygna  z zacisków 
(Funkcja nr 24)  

Dziesi tne: Tryb restartu po 
zatrzymaniu                         
0: Zapami tanie stanu pracy w 
momencie zatrzymania                         
1:  Restart              

Setne: Sterowanie swing                       
0: Sta a swing (odpowiednio do 
cz stotliwo ci maksymalnej)                          
1: Zmienna swing (odpowiednio 
do cz stotliwo ci rodkowej)   

Tysi czne: Zapisywanie stanu 
pracy                             
0: Stan pracy nie zapisany w 
momencie utraty zasilania, 
rozpocz cie pracy od nowa po 
restarcie                  
1: Zapisanie stanu pracy w 
momencie utraty zasilania, 
rozpocz cie pracy od przerwanego 
momentu. 

0000 1 × 

F6.2.47 
Pocz tkowa 
cz stotliwo  trybu 
swing 

0.0~[F0.1.21] 10.00 0.01  

F6.2.48 
Czas sygna u 
cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

0.0~6000.0Sec. 0.0 0.1  

F6.2.49 
Amplituda 
cz stotliwo ci swing 

0.0~50.0(%) 10.0 0.1  

F6.2.50 
Warto  podbicia 
cz stotliwo ci              0.0~50.0(%) 10.0 0.1  

F6.2.51 
Czas wznoszenia fali 
trójk tnej             0.1~1000.0Sec. 10.0 0.1  

F6.2.52 
Czas obni ania fali 
trójk tnej              0.1~1000.0Sec. 10.0 0.1  

F6.2.53 
Ustawianie 
cz stotliwo ci 
rodkowej           

0.0~[F0.1.21] 10.00 0.01  
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6.28  Process PID (cykl kontroli 4ms) 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F7.0.00 Wybór funkcji PID 

Jedno ci: Wybór funkcji PID                             
0: Nieaktywna    
1: Aktywna bezwarunkowo 
2: Aktywna, sygna  z zacisków (Funkcja 
nr 22) 

Dziesi tne: Zarezerwowany 

Setne: Sygna  wyj ciowy PID                              
0: Ustawiona warto  cz stotliwo ci 
obrotów 
1: Niezale ny PID (mo e by  ustawiany 
przez wyj cie AO lub jako moment)   

0000 1 × 

F7.0.01 Ustawianie warto ci PID 

0: Kana  1 aktywny  niezale nie  
1: Kana  2 aktywny  niezale nie 
2: Wybór z zacisków (Funkcja nr 31)        
3: Kana  1+ Kana  2   
4: Kana  1-Kana  2  
5: Kana  1* (1+Kana  2/100.0)     
6: Kana  1* (1-Kana  2/100.0)     
7: Kana  1*Kana  2/100.0 

0 1  

F7.0.02 Wybór ród a 1 PID 0: Sygna  cyfrowy (F7.0.08) (zapisywane 
po utracie zasilania) 
1: Potencjometr 
2: Analogowe wej cie AI1          
3: Analogowe wej cie AI2           
4: Analogowe wej cie AI3  
5: Przyciski UP/DW jednobiegunowe 
(kasowane po zatrzymaniu) 
6: Przyciski UP/DW jednobiegunowe 
(utrzymane po zatrzymaniu i zapisane po 
utracie zasilania) 
7: Wej cie analogowe AI3, ustawienie 
dwubiegunowe 
8: Przyciski UP/DW dwubiegunowe  
(zerowane po zatrzymaniu) 
9: Przyciski UP/DW dwubiegunowe  
(utrzymane po zatrzymaniu i zapisane po 
utracie zasilania) 
10: Ustawianie warto ci MODBUS 1    
11: Ustawianie warto ci MODBUS 2    

0 1 × 

F7.0.03 Wybór ród a 2 PID 0 1 × 

F7.0.04 

Zale no  sygna u 
analogowego  
i ustawionej warto ci 0% 
(kana  1) 

0.0V~ [ F7.0.05 ]/ 
AI2: 0.0mA ~[F7.0.05] 

0.0 0.01  

F7.0.05 

Zale no  sygna u 
analogowego  
i ustawionej warto ci 
100% (kana  1) 

[F7.0.04]~10.00 /AI2: 
[F7.0.04]~20.00mA 

10.00 0.01  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F7.0.06 

Zale no  sygna u 
analogowego  
i ustawionej warto ci  
0% (kana  2) 

0.0V~[ F7.0.07 ]/AI2: 0.0mA ~[F7.0.07] 0.0 0.01  

F7.0.07 

Zale no  sygna u 
analogowego  
i ustawionej warto ci 
100% (kana  2) 

[F7.0.06]~10.00 /AI2: 
[F7.0.06]~20.00mA 

10.00 0.01  

F7.0.08 
Ustawienie wst pne 
procesu PID 

-100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  

F7.0.09 
Wybór warto ci 
sprz enia regulacji PID 

0: Kana  sprz enia 1 aktywny 
niezale nie  
1: Kana  sprz enia 2 aktywny 
niezale nie  
2: Sygna  z zacisków (Funkcja nr 32)        
3: Kana  sprz enia 1+ kana  sprz enia 2   
4: Kana  sprz enia 1- Kana  sprz enia 2             
5: Kana  sprz enia 1* Kana  sprz enia 
2/100.0                              
6: 100.0* Kana  sprz enia 1/ Kana  
sprz enia 2   
7: Min.{ Kana  sprz enia 1, Kana  
sprz enia  2}                  
8: Max{ Kana  sprz enia 1, Kana  
sprz enia 2}  
9: sqrt (|Kana  sprz enia 1- Kana  
sprz enia  2|)                        
10:  (|Kana  sprz enia 1|)+sqrt (|Kana  
sprz enia 2|) 

0 1  

F7.0.10 Kana  1 sprz enia PID 
0: Analogowe wej cie AI1       
1: Analogowe wej cie AI2           
2: Analogowe wej cie AI3                                 
3: Analogowe wej cie AI3 
dwubiegunowo  sprz enia PID 
4: Wej cie impulsowe Fin            

0 1  

F7.0.11 Kana  2 sprz enia PID 0 1  

F7.0.12 

Zale no  sygna u 
sprz enia   
i ustawionej warto ci 0% 
sprz enia  
(kana  sprz enia 1) 

0.0~[F7.0.13]/AI2: 0.0mA~[F7.0.13] 0.0 0.01  

F7.0.13 

Zale no  sygna u 
sprz enia   
i ustawionej warto ci 
1000% sprz enia  
(kana  sprz enia 1) 

[F7.0.12]~10.00V /AI2:  
[F7.0.12]~20.00mA 

5.00 0.01  

F7.0.14 

Zale no  sygna u 
sprz enia   
i ustawionej warto ci  
0% sprz enia  
(kana  sprz enia 2) 

0.0~[F7.0.15]/AI2: 0.0mA~[F7.0.15] 0.0 0.01  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F7.0.15 

Zale no  sygna u 
sprz enia   
i ustawionej warto ci 
1000% sprz enia  
(kana  sprz enia 2) 

[F7.0.14]~10.00V/AI2: 
[F7.0.14]~20.00mA 

5.00 0.01  

F7.0.16 

Przelicznik sprz enia 
(np. obliczanie 
przep ywu z ci nieniem 
ró nicowym) 

0.01~100.00 1.00 0.01  

F7.0.17 
Wzmocnienie 
proporcjonalne 

0.0~100.00 2.00 0.01  

F7.0.18 Czas ca kowania 0.0, 0.1~1000.0Sec. 20.0 0.1  

F7.0.19 
Wspó czynnik  
ró niczkowania 

0.0, 0.01~10.00 0.0 0.01  

F7.0.20 
Czas filtrowania 
ró niczkowania z inercj  

0.01~100.00Sec. 10.00 0.01  

F7.0.21 
Charakterystyka pracy 
kontrolera PID (H) 

Jedno ci: biegunowo  odchylenia                                      
0: Odchylenie dodatnie         
1: Odchylenie ujemne (negacja) 

Dziesi tne: biegunowo  wyj cia                                      
0: Jednobiegunowo         
1: Dwubiegunowo  (znak mo e by  
odwrócony)       

Setne: Dzia anie po anulowaniu 
ustawie  PID  
0: Zatrzymanie pracy kontrolera PID 

(automatyczne prze czenie do 
nast pnego ród a cz stotliwo ci)  

1: Podtrzymanie sygna u PID i 
utrzymanie bie cego statusu.  

0000 1  

F7.0.22 

Dozwolone odchylenie 
statyczne 
(w stosunku do 100% 
ustawienia) 

0.0~20.0% 5.0 0.1  

F7.0.23 

Cz stotliwo  wst pna 
PID (zwi zana z górnym 
zakresem cz stotliwo ci 
dla cz stotliwo ci 
wyj ciowej) 

0.0~100.0 (%)  0.0 0.01  

F7.0.24 

Czas utrzymania 
cz stotliwo ci wst pnej 
przed uruchomieniem 
PID 

0.0~3600.0Sec. 0.0 0.1  

F7.0.25 

Rzeczywista warto  
sygna u z czujnika 
(zakres) odpowiadaj ca 
100% sprz enia 

0.01~100.00 1.00 0.01  

F7.0.26 

Rzeczywista warto  
sygna u czujnika 
odnosz ca si  do 0% 
sprz enia 

-100.00~100.00 0.0 0.01  
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6.29  Wielobiegowe ustawianie PID 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F7.1.27 Etap regulacji PID 1 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  
F7.1.28 Etap regulacji PID 2 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  
F7.1.29 Etap regulacji PID 3 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  
F7.1.30 Etap regulacji PID 4 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  
F7.1.31 Etap regulacji PID 5 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  
F7.1.32 Etap regulacji PID 6 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  
F7.1.33 Etap regulacji PID 7 -100.0~100.0 (%)  0.0 0.1  

 
 
6.30  Funkcja u pienia regulatora PID (aktywna tylko, gdy PID jest 
sygna em cz stotliwo ci)  

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F7.2.34 Funkcja u pienia 
0: Nieaktywna     1: Aktywna       
2: Aktywna przy sterowaniu z 
zacisków  (Funkcja nr 33)  

0 1  

F7.2.35 Cz stotliwo  u pienia 0.0~[F0.1.21] 0.0 0.01  
F7.2.36 Opó nienie u pienia 0.1~3600.0Sec. 60.0 0.1  

F7.2.37 
Wzbudzenie (w 
porównaniu ze 100% 
ustawionej warto ci) 

0.0~100.0 (%) 25.0 0.1  

F7.2.38 Opó nienie 
wzbudzenia 

0.1~3600.0Sec. 
60.0 0.1  

 
 
 
6.31  Ustawianie obrotów i sprz enia 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F8.0.00 
ród o ustawiania 

obrótów (tylko dla 
trybów VC i SVC) 

0: Parametr ustawiania cz stotliwo ci 
(F0.2.25)   
1: Cyfrowo (F8.0.03) (warto  
utrzymana po zatrzymaniu i zapisana 
po utracie zasilania)                                        
2: Potencjometr                              
3: Analogowe wej cie AI1           
4: Analogowe wej cie AI2  
5: Analogowe wej cie 
(dwubiegunowo )                             
6: Impulsowy sygna  cz stotliwo ci 
(Fin) 
7: Ustawianie warto ci MODBUS 1  
8: Ustawianie warto ci MODBUS 2 
9: Wirtualne wej cie analogowe SAI1 
10: Wirtualne wej cie analogowe 
SAI2                        

0 1  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

76 
 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F8.0.01 

Minimalny zakres 
sygna u 
odpowiadaj cego 
obrotom 

0~60*[F0.1.21]/ ilo  biegunów 
silnika (rpm)  

0 1  

F8.0.02 

Maksymalny zakres 
sygna u 
odpowiadaj cego 
obrotom (górny zakres 
cz stotliwo ci) 

0~60*[F0.1.21]/ ilo  biegunów 
silnika (rpm) 

1500 1  

F8.0.03 

Cyfrowe zadawanie 
obrotów (ograniczone 
przez górny zakres 
cz stotliwo ci)  

0~60*[F0.1.21]/ ilo  biegunów 
silnika (rpm) 

0 1  

F8.0.04 Kana  sprz enia 

0: Enkoder (je li zastosowana jest 
karta  PG)                               
1: Wej cie impulsowe (wej cie Fin)                          
2: Wej cie analogowe AI1               
3: Wej cie analogowe AI2       
4: Wej cie analogowe AI3 
(dwubiegunowo ) 

0 1 × 

F8.0.05 
Ilo  impulsów 
enkodera na 1 obrót 
(PG) 

1~8192 1024 1 × 

F8.0.06 
Kierunek obrotów PG 
(Aktywny z kart  PG) 

0:  Faza  A          
1: Faza B 

0 1 × 

F8.0.07 
Impuls zero PG (impuls 
Z) 

0:  Nieaktywny          
1: Aktywny 

0 1 × 

F8.0.08 Typ enkodera 

0: Enkoder inkrementalny ABZ       
1: Enkoder inkrementalnyABZUVW 
2:  SINCOS       
3: Transformator obrotowy 

0 1 × 

F8.0.09 
Cz stotliwo  kontroli 
obrotów 

Jedno ci: Cz stotliwo  kontroli 
PG 1~5ms 

Dziesi tne: zarezerwowany 

Setne: Cz stotliwo  kontroli 
zamkni tej p tli (*0.25ms) 1~8 

0402 1  

F8.0.10 
Wykrywanie braku 
sygna u 

Jedno ci: Wykrywanie braku 
sygna u pomiaru pr dko ci                          
0:  Nieaktywne          
1: Aktywne 

Dziesi tne: Dzia anie po wykryciu 
braku sygna u 
0: B d i hamowanie wybiegiem 
1: Zarezerwowany 

0001 1 × 

F8.0.11 
Czas opó nienia 
wykrywania braku 
sygna u 

0.01~5.00Sec. 2.00 0.01  

F8.0.12 Poziom zadzia ania 0~20.0 (%)  0.0 0.1  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

zabezpieczenia po 
wykryciu ró nicy 
sygna u w wyniku 
przerwania obwodu (w 
stosunku do maks. 
pr dko ci) 

F8.0.13 

Elastyczno  
wykrywania braku 
sygna u w p tli pomiaru 
pr dko ci  
(w stosunku do maks. 
pr dko ci) 

0.1~100.0 5.0 0.1  

F8.0.14 
Czas filtrowania sygna u 
obrotów 

0 (nieaktywne) , 1~50ms 1 1  

F8.0.15 
Minimalne obroty w 
stosunku do sygna u 
sprz enia (bez PG) 

0~30000rpm 0 1  

F8.0.16 
Obroty odpowiadaj ce 
najwy szemu sygna owi 
sprz enia (bez PG) 

0~30000rpm 1500 1  

F8.0.17 —— —— —— ——  
 
 
6.32  Parametry obrotów w zamkni tej p tli  

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F8.1.18 Wybór parametrów kontroli 

0: Pojedynczy parameter 
PID (druga grupa 
parametrów aktywna 
odr bnie)                     
1: Podwójny parameter 
PID (Prze czanie w 
histerezie)                               
2: Podwójny parameter 
PID (prze czanie ci e) 

2 1  

F8.1.19 

Obroty  PID przy 
prze czaniu parametrów 
(Parametry grupy ASR1 
aktywne przy niskich 
obrotach) 

0~[F8.1.20] 100 1  

F8.1.20 
Górny limit obrotów przy 
prze czaniu parametrów PID 

[F8.1.19]~60*[F0.1.21]/ 
bieguny silnika (rpm)  300 1  

F8.1.21 
Wzmocnienie proporcjonalne 
1 (ASR-P1)  

0.50~1.20 1.00 0.01  

F8.1.22 
Czas ca kowania 1 (ASR-I1)  

0.0, 0.01~50.00 Sec. 1.50 0.01  

F8.1.23 
Wspó czynnik ró niczkowania 
1 (ASR-D1)  

0.0, 0.01~10.00 0.0 0.01  

F8.1.24 
Sta a czasowa filtrowania 
wyj cia ró nicowego 1 
(ASR-DT1)  

0.10~5.00 Sec. 1.00 0.01  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F8.1.25 
Wzmocnienie proporcjonalne 
2 (ASR-P2)  

0.50~1.20 0.80 0.01  

F8.1.26 Czas ca kowania 2 (ASR-I2)  0.0, 0.01~50.00 Sec. 5.00 0.01  

F8.1.27 
Wspó czynnik ró niczkowania 
2 (ASR-D2)  

0.0, 0.01~10.00 0.0 0.01  

F8.1.28 
Sta a czasowa filtrowania 
wyj cia ró nicowego 2 
(ASR-DT2)  

0.10~10.00 Sec. 1.00 0.01  

F8.1.29 
Górny zakres amplitudy 
regulacji wyj cia (chwilowy 
dodatni limit momentu) 

0.0~250.0 (%)  180.0 0.1  

F8.1.30 
Dolny zakres amplitudy 
regulacji wyj cia (chwilowy 
ujemny limit momentu) 

-250.0~0.0 (%)  -180.0 0.1  

F8.1.31 
Czas filtrowania regulacji 
wyj cia  

0.0, 0.1 ~ 50.0mS 0.0 0.1  

 
 
6.33  Parametry ochronne 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F8.2.32 
Dzia anie po wykryciu zbyt 
du ego odchylenia obrotów 
(DEV) 

0: Brak dzia ania   
1: Awaryjne zatrzymanie 
wybiegiem            
2: Awaryjne wyhamowanie     
3: Kontynuacja pracy po 
alarmie 

0 1 × 

F8.2.33 
Dzia anie po wykryciu zbyt 
du ej pr dko ci (OS) 

1 1 × 

F8.2.34 
Poziom wykrywania odchylenia 
obrotów (DEV) 

0.0~50.0% (w odniesieniu do 
górnego zakresu 
cz stotliwo ci)  

20.0% 0.1  

F8.2.35 
Czas wyst powania odchylenia 
obrotów (DEV) 

0.0~10.00Sec. 10.00 0.01  

F8.2.36 
Poziom wykrywania zbyt du ej 
pr dko ci (OS) 

0.0~150.0% (w odniesieniu 
do górnego zakresu 
cz stotliwo ci) 

120.0% 0.1  

F8.2.37 
Czas wyst powania zbyt du ej 
pr dkosci (OS) 

0.0~2.00Sec. 0.10 0.01  

F8.2.38 
Szacowane wzmocnienie 
obrotów SVC  

0.10 ~ 10.00 1.00 0.01  

 
6.34  Kontrola momentu  

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

F8.3.39 
Wybór trybu sterowania 
momentem 

0: Nieaktywne   1: Aktywne       
2: Aktywne, sygna  z zacisków 
(Funkcja nr 34) 

0 1 × 

F8.3.40 
Wybór sygna u momentu  
(wybór sygna u kierunku) 

0: Cyfrowy (F8.3.41)                                        
1: Potencjometr                              
2: Analogowe wej cie AI1          
3: Analogowe wej cie AI2                                

0 1  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

4: Analogowe wej cie AI3           
5: Analogowe wej cie AI3 
(dwubiegunowo )                             
6: Wej cie sygna u cz stotliwo ci 
(Fin)                            
7:  Regulator  PID            
8: Zarezerwowany (fabrycznie 0)                            
9: Ustawienie warto ci  
MODBUS 1                               
10: Ustawienie warto ci  
MODBUS 2                           
11: Wirtualne wej cie analogowe 
SAI1                           
12: Wirtualne wej cie analogowe 
SAI2   

F8.3.41 Warto c cyfrowa momentu -250.0~250.0 (%)  0.0 0.1  

F8.3.42 

Czas podnoszenia 
momentu  (w stosunku do 
warto ci momentu 
znamionowego)  

0.0~50.000Sec. 0.01 0  

F8.3.43 
Czas obni ania momentu 
(w stosunku do warto ci 
momentu znamionowego) 

0.0~50.000Sec. 0.01 0  

F8.3.44 
Ustawianie limitu obrotów 
(H) 

Jedno ci: ród o ograniczania 
obrotów FWD                                               
0: Ustawienie parametru (F8.3.45)                                
1: Sygna  kana u cz stotliwo ci 
(F0.2.25)    

Dziesi tne: zarezerwowany 

Setne: ród o ograniczania 
obrotów REV                                               
0: Ustawienie parametru (F8.3.46)                                
1: Zarezerwowany 

0000 1  

F8.3.45 
Limit obrotów FWD 0~60*[F0.1.21]/ilo  biegunów 

silnika (rpm)  
1500 1  

F8.3.46 
Limit obrotów REV 0~60*[F0.1.21]/ ilo  biegunów 

silnika (rpm)  
1500 1  

F8.3.47 
Ustawianie limitu 
momentu (H) 

Jedno ci: ród o minimalnej 
warto ci momentu (ujemny limit 
momentu)                         
0: Minimalna warto c momentu 1 
(F8.3.48)                          
1: Ilo  biegunów silnika 2 
(F8.3.49)                       
2: Wybór z zacisków, warto  1 lub 
2      
3: Ustawiona warto  AI1 
4: Ustawiona warto  AI2          
5: Ustawienie warto ci 1MODBUS 
6: Ustawienie warto ci 2MODBUS 

Dziesi tne: zarezerwowany 

 1  
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Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

Setne: ród o maksymalnej 
warto ci momentu                             
0: Maksymalna warto  momentu 
1  (F8.3.50)                          
1: Maksymalna warto  momentu 
2  (F8.3.51)                      
2: Ustawienie z zacisków 1 lub 2   
3: Ustawiona warto  AI1  
4: Ustawiona warto  AI2 
5: Ustawienie warto ci 1MODBUS 
6: Ustawienie warto ci 2MODBUS 

F8.3.48 
Minmalny zakres 
momentu 1 

-250.0~0.0 (%)  
-200.0 0.1  

F8.3.49 
Minmalny zakres 
momentu 2 

-250.0~0.0 (%)  
-200.0 0.1  

F8.3.50 
Maksymalny zakres 
momentu  1 

0.0~250.0 (%)  
200.0 0.1  

F8.3.51 
Maksymalny zakres 
momentu  2 

0.0~250.0 (%)  
200.0 0.1  

F8.3.52 Offset zero momentu -25.0 ~ 25.0 (%)  0.0 0.1  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

81 
 

6.35  Protokó  MODBUS (konfiguracja standardowej karty rozszerze ) 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

FA.0.00 
Status pod czenia 
karty i busa 

0: Karta komunikacji nie 
pod czona                                
1: Standardowa karta komunikacji 
MODBUS pod czona 
2: Tylko tryb nas uchu            
3: Komunikacja przerwana 

— 1 R 

FA.0.01 
Ustawianie 
komunikacji 

Jedno ci: Wybór szybko ci 
transmisji                             
0: 1200 kbit/s    1: 2400 kbit/s                
2: 4800 kbit/s    3: 9600 kbit/s              
4: 19200 kbit/s   5: 38400 kbit/s              
6: 76800 kbit/s   

Dziesi tne: format danych                                 
0: 1-8-1-N, RTU  1: 1-8-1-E, RTU                   
2: 1-8-1-O, RTU  3: 1-8-2-N, 
RTU 

0003 1 × 

FA.0.02 Lokalny adres  0~247(0 to adres rozg oszeniowy)  1 1 × 

FA.0.03 
Opó nienie 
odpowiedzi  

0~1000ms 5ms 1  

FA.0.04 
Czas wykrywania 

du komunikacji 
0.01~10.00Sec. 1.00 0.01 × 

FA.0.05 
Dzia anie w 
przypadku b du 
komunikacji 

0: Zwolnienie i zatrzymanie                                         
1: Praca zgodnie z ostatnim 
poleceniem 

0 1  

 

6.36  Mapowanie dost pu do parametrów 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

FA.1.08 Mapowanie parametra ogólnego 1 (H)  F0.00 ~ FF.55 F0.29 1  
FA.1.09 Mapowanie parametra ogólnego 2 (H)  F0.00 ~ FF.55 F0.29 1  
FA.1.10 Mapowanie parametra ogólnego 3 (H)  F0.00 ~ FF.55 F0.29 1  

FA.1.11 Mapowanie parametra ogólnego 4 (H)  F0.00 ~ FF.55 F0.32 1  
FA.1.12 Mapowanie parametra ogólnego 5 (H)  F0.00 ~ FF.55 F0.32 1  
FA.1.13 Mapowanie parametra ogólnego 6 (H)  F0.00 ~ FF.55 F0.32 1  
FA.1.14 Mapowanie parametra statusu 1 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.00 1  
FA.1.15 Mapowanie parametra statusu 2 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.01 1  
FA.1.16 Mapowanie parametra statusu 3 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.02 1  

FA.1.17 Mapowanie parametra statusu 4 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.03 1  
FA.1.18 Mapowanie parametra statusu 5 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.04 1 × 
FA.1.19 Mapowanie parametra statusu 6 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.05 1 × 
FA.1.20 Mapowanie parametra statusu 7 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.06 1 × 
FA.1.21 Mapowanie parametra statusu 8 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.07 1 × 
FA.1.22 Mapowanie parametra statusu 9 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.08 1 × 

FA.1.23 Mapowanie parametra statusu 10 (H)  d0.00 ~ d1.49 d0.09 1 × 
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6.37  Synchroniczne szeregowe sterowanie komunikacj  

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

FA.2.25 

Opcje synchronicznego 
szeregowego 
sterowania 
komunikacj  (H)  

Jedno ci: Ustawianie typu 
po czenia                        
0:  Brak            
1: Urz dzenie jest urz dzeniem 
slave 
2: Urz dzenie jest urz dzeniem 
master 

Dzesi tne: Docelowa warto  
powi zania  
0: Proporcjonalne powi zanie 
zadanej warto ci cz stotliwo ci / 
obrotów.  
1: Proporcjonalne powi zanie 
cz stotliwo ci /warto  
wyj ciowa integratora obrotów               

Setne: powi zanie polece  
(parametr slave)                              
0: Niezale ne sterowanie slave 
(start i stop nie powi zane)                  
1: Polecenia start i stop 
powi zane                              
2: Start-stop/jog powi zane                           
3: Start-stop/jog/wzbudzenie 
powi zane                        
4: Start-stop/jog/ wzbudzenie/ 
hamowanie DC powi zane                 

Tysi czne: Sposób ustawiania 
po czenia 
0: Jedno ci w parametrze  
1: Zaciski zewn trzne  
(Funkcja nr 39)  

0310 1 × 

FA.2.26 
Wspó czynnik 
proporcji po czenia 
szeregowego 

0.010~10.000 1.000 0.001  

FA.2.27 

ród o regulacji 
wspó czynnika 
proporcji po czenia 
szeregowego. 

0: Brak regulacji      
1: Analogowe wej cie AI1        
2: Analogowe wej cie AI2               
3: Analogowe wej cie AI3 

0 1  

FA.2.28 
Offsetowa 
cz stotliwo /obroty 
slave 

0: Brak offsetu                                     
1: Okre lanie przed ród o 
zadawania cz stotliwo ci 1                          
2: Okre lanie przed ród o 
zadawania cz stotliwo ci 2 

0 1  

FA.2.29 
Funkcja równowa enia 
po cze  

0:  Nieaktywna             
1: Równowa enie pr dowe        
2: Równowa enie momentu       
3: Równowa enie mocy 

0 1  

FA.2.30 
Wzmocnienie 
równowa enia 
po cze  

0.001~10.000 1.000 0.001  
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6.38  Rozszerzenie wielofunkcyjnych zacisków wej ciowych 

Kod Nazwa Zakres i opis Fabrycznie Jednostka 
minimalna Zmiana 

Fb.0.00 
~ 

Fb.0.07 

Funkcje zacisków 
EDI1~ED8 (aktywne, 
je li rozszerzenie jest 

one)  

0~96 0 1 × 

Fb.0.08 Czas filtrowania 
zacisków 

1ms~50ms 5 1 
 

Fb.0.09 
Poziom zadzia ania 
zacisków (H)  

Jedno ci: Wej cia EDI1~EDI4                     
0~F: 4-bitowy system binarny, 
bit=0 zwarcie, 1 - rozwarcie 

Dziesi tne: Wej cia EDI5~EDI8                     
Jak wy ej   

Setne: zarezerwowany 
Tysi czne: zarezerwowany 

0000 1 × 

 
 
6.39  Rozszerzenie wielofunkcyjnych zacisków wyj ciowych 

Kod  Nazwa Zakres i opis 
Fabryczn

ie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

Fb.1.10 
~ 

Fb.1.17 

Funkcje zacisków 
EDO1~EDO8 (aktywne je li 
rozszerzenie I/O jest 
pod czone)  

0~62 0 1  

 

6.40  Moment przy zerowej pr dko ci i kontrola pozycji  

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

Fb.2.18 
Cz stotliwo  pracy przy 
prze czaniu 

0.0 ~ 5.00Hz 1.00 0.01  

Fb.2.19 
Czas prze czania kierunków 
pracy 

0.10 ~ 2.00Sec. 0.30 0.01  

Fb.2.20 
Hamowanie przed rozruchem 
(preferowane hamowanie DC) 

0: Nieaktywne              
1: Aktywne hamowanie 
DC               
2: Blokada pozycji 
(sprz enie PG tryb VC)  

0 1 × 

Fb.2.21 
Wzmocnienie blokowania 
pozycji 

0.01 ~ 10.00 
1.00 0.01  

Fb.2.22 
Odleg  wa ka nap du na 
obrót PG  

0.001 ~ 50.000mm 0.500 0.001  

 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

84 
 

6.41  Wirtualne wej cie i wyj cie 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.0.00 
Blokowanie zmiany 
parametrów grupy FF 
(H) 

Jedno ci: Modyfikacja 
parametrów grupy FF                    
0: Niedozwolona 
1: Dozwolona    

Dziesi tne: Zarezerwowany       
Setne: Zarezerwowany  

Tysi czne: Przywracanie 
ustawie  fabrycznych 
parametrów FF                           
0: Niedozwolone           
1: Dozwolone   

0000 1  

FF.0.01 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO1)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.02 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO2)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.03 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO3)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.04 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO4)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.05 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO5)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.06 
Definition of virtual 
output node  (SDO6)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.07 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO7)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.08 
Definiowanie 
wirtualnego wyj cia 
(SDO8)  

0~71 (Funkcja nr 63 nie jest 
aktywna) 

0 1  

FF.0.09 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI1)  

0~96 0 1 × 

FF.0.10 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI2)  

0~96 0 1 × 

FF.0.11 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI3)  

0~96 0 1 × 

FF.0.12 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI4)  

0~96 0 1 × 

FF.0.13 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 

0~96 0 1 × 
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

(SDI5)  

FF.0.14 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI6)  

0~96 0 1 × 

FF.0.15 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI7)  

0~96 0 1 × 

FF.0.16 
Definiowanie funkcji 
wirtualnego wej cia 
(SDI8)  

0~96 0 1 × 

FF.0.17 

Biegunowo  
po czenia wirtualnych 
wej  - wyj   
(H)  

Dziesi tne: SDO1-SDI1                      
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

Dziesi tne: SDO2-SDI2                              
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe       

Setne: SDO3-SDI3                              
0: Po czenie jednobiegunowe    
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

Tysi czne: SDO4-SDI4                               
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

0000 1 × 

FF.0.18 

Biegunowo  
po czenia wirtualnych 
wej  - wyj   
(H) 

Dziesi tne: SDO5-SDI5                              
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

Dziesi tne: SDO6-SDI6                              
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

Setne: SDO7-SDI7                              
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

Tysi czne: SDO8-SDI8                               
0: Po czenie jednobiegunowe     
1: Po czenie przeciwbiegunowe      

0000 1 × 

 
 
6.42  Parametry konfiguracji zabezpiecze   

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.1.19 
Konfiguracja 
zabezpiecze  1 (H) 

Jedno ci: Zabezpieczenie 
przed zbyt niskim napi ciem   
0: Nieaktywne     1:  Aktywne       

Dziesi tne: Zabezpieczenie 
uziemienia 
0: Nieaktywne     1:  Aktywne       

Setne: Zabezpieczenie przed 
brakiem fazy napi cia 
wyj ciowego  

1001 1  
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

0: Brak dzia ania       
1: Zatrzymanie awaryjne    
2: Ci y alarm   

Kilobit: Zabezpieczenie przed 
brakiem pr du wyj ciowego i 
skokami pr du. 
0: Brak dzia ania       
1: Awaryjne zatrzymanie 
2: Ci y alarm   

FF.1.20 
Konfiguracja 
zabezpiecze  2 (H) 

Jedno ci: B d czujnika 
temperatury                    
0: Brak dzia ania       
1: Awaryjne zatrzymanie 
2: Ci y alarm   

Dziesi tne: Alarm przegrzania 
falownika                        
0: Nieaktywny     1:  Aktywny       

Setne: Zabezpieczenie przed 
wahaniami napi cia 
wej ciowego  
0: Brak dzia ania      
1: Awaryjne zatrzymanie 
2:  Ci y  alarm       

Tysi czne: Zabezpieczenie 
przed nadmiern  temperatur  
silnika                              
0: Brak dzia ania      
1: Awaryjne zatrzymanie 
2:  Ci y  alarm       

1111 1  

FF.1.21 
Konfiguracja 
zabezpiecze  3 (H) 

Jedno ci: Zabezpieczenie w 
momencie b du przeka nika 
0: Brak dzia ania   1: Dzia anie   

Dziesi tne: Zabezpieczenie 
przed b dem wewn trznej 
pami ci               
0: Brak dzia ania   1: Dzia anie   
Setne: Zabezpieczenie przed 
prac  przy zbyt niskim 
napi ciu                     
0: Brak dzia ania   1: Dzia anie   

Tysi czne: zarezerwowany 

0110 1  

FF.1.22 
Konfiguracja 
zabezpiecze  4 (H) 

Jedno ci: Zabezpieczenie 
dzia ania nap du                             
0: Brak dzia ania   1: Dzia anie   

Dziesi tne: zarezerwowany 

Setne: Zabezpieczenie przed 
nieprawid owym pod czeniem 
impulsów A i B karty PG  
0: Brak dzia ania   1: Dzia anie   

0100 1  
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.1.23 
Konfiguracja 
zabezpiecze  5 (H) 

Jedno ci: Ukrywanie 
informacji o alarmie 
0:  Nieaktywne        
1: Aktywne (informacja o 
alarmie nie jest wy wietlana)  

Dziesi tne: zarezerwowany 

0 1  

FF.1.24 —— ——    

 
6.43  Parametry koryguj ce 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.2.25 Korekta punktu  zerowego AI1 -0.500~0.500V 0.0 0.001  
FF.2.26 Wzmocnienie korygowania AI1 0.950~1.050 1.000 0.001  
FF.2.27 Korekta odchylenia o 4mA dla AI2 -0.500~0.500mA 0.0 0.001  
FF.2.28 Wzmocnienie korygowania AI2 0.950~1.050 1.000 0.001  
FF.2.29 Korekta punktu zerowego AI3 -0.500~0.500V 0.0 0.001  
FF.2.30 Wzmocnienie korygowania AI3 0.950~1.050 1.000 0.001  
FF.2.31 Korekta punktu zerowego AO1 -0.500~0.500V 0.0 0.001  
FF.2.32 Wzmocnienie korygowania AO1 0.950~1.050 1.000 0.001  
FF.2.33 Korekta punktu zerowego AO2 -0.500~0.500V 0.0 0.001  
FF.2.34 Wzmocnienie korygowania AO2 0.950~1.050 1.000 0.001  

FF.2.35 
Poziom zabezpieczenia przed 
niskim napi ciem 

320~450V 320 1 × 

FF.2.36 
Wspó czynnik korygowania 
warto ci wykrywania napi cia na 
stronie DC 

0.950~1.050 1.000 0.001  

 
 
6.44  Parametry specjalne 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.3.37 
Tryb ograniczania 
momentu (H) 

Jedno ci: Sta e ograniczenie 
momentu  
0: Ograniczenie tylko przez 
parametr ograniczaj cy moment 
(w tym limit obrotów PID) 
1: Ograniczenie tak e poprzez 
pr d przyspieszania i 
zwalaniania a tak e 
maksymalny dozwolony pr d.  

Dziesi tne: zarezerwowany 

Setne: Sta e ograniczenie 
mocy.                             
0: Jak w punkcie wy ej                            
1: Regulowane symultanicznie 
wed ug specjalnego algorytmu.  

0101 1  
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FF.3.38 
Wzmocnienie 
proporcjonalne pr du 
zamkni tej p tli   

0.10 ~ 10.00 1.00 0.01  

FF.3.39 
Czas ró niczkowania 
pr du zamkni tej p tli  

0.10 ~ 10.00 (Sec.) 1.00 0.01  

FF.3.40 
Wspó czynnik 
kompensacji ca kowitej 
indukcyjno ci up ywu.  

0.10 ~ 10.00 1.00 0.01  

 
 
 
6.45  Inne parametry konfiguracyjne  

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.4.41 
Ustawienia 
wentylatora  
(H)  

Jedno ci: Funkcja agodnego startu 
(dost pna dla modeli 4T0370 i ni szych)                           
0:  Aktywna           1:  Nieaktywna        

Dziesi tne: Auto regulacja obrotów 
(dost pna dla modeli 4T0370 i ni szych)                         
0:  Aktywna           1:  Nieaktywna        

Setne: Uruchomienie                            
0: Uruchomienie natychmiast po w czeniu       
1: Uruchomienie po rozpocz ciu pracy             

Tysi czne: zarezerwowany 

0101 1  

FF.4.42 

Opcje 
sterowania 
panelem 
operatorskim 

Jedno ci: Wybór funkcji klawiszy 
REV/JOG na panelu                        
0: REV (klawisz REV)      
1: JOG (klawisz FWD)  

Dziesi tne: zarezerwowany 
Setne: zarezerwowany 
Tysi czne: Wybór sterowania panelem 
(poza klawiszemSTOP)                          
0: Sterowanie podstawowym  panelem 
(Poprzez RS485 mo na pod czy  panel 
dodatkowy)                           
1: Sterowanie zewn trznym panelem 
RS485 (panel podstawowy tylko do 
monitorowania) 
2: Prze czanie wielofunkcyjnych 
zacisków (funkcja nr 40) 

0000 1 × 

FF.4.43 

Konfiguracja 
funkcji 
specjalnych 
(H)  

Jedno ci: Auto start pomiaru 
parametrów silnika 
0: Niedozwolony       1: Dozwolony    

Dziesi tne: Tryb wektorowy                            
0:  Trójfazowy               
1: Dwufazowy             

Setne: Eliminowanie drobnych 
impulsów napi cia                       
0:  Nieaktywne        1: Aktywne  

Tysi czne: zarezerwowany 

0001 1  
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

FF.4.44 

Regulacja 
parametrów 
silnika 
asynchro- 
nicznego 

Jedno ci: Rezystancja statora 
0: Niedozwolone       1: Dozwolone 

Dziesi tne: Ca kowita indukcyjno  
up ywu 
0: Niedozwolone       1: Dozwolone 

Setne: Sta a czasowa wirnika 
0: Niedozwolone       1: Dozwolon 
Tysi czne: Funkcja zwi kszania 
momentu 
0: Nieaktywne            1: Aktywne 
(zwi kszanie stopniowe)  

1011 1  

FF.4.45 
Losowa 
warto  
odniesienia 

0~65535  1 R 

FF.5.46 
~ 

FF.5.55 

Zarezerwowa
ny 

 
   

 

6.46  Zapisywanie historii b dów 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

dE.0.00 Zapis ostatniego b du - - - R/I 
dE.0.01 Zapisany b d 1 - - - R/I 
dE.0.02 Zapisany b d 2 - - - R/I 
dE.0.03 Zapisany b d 3 - - - R/I 
dE.0.04 Zapisany b d 4 - - - R/I 
dE.0.05 Zapisany b d 5 - - - R/I 
dE.0.06 Zapisany b d 6 - - - R/I 
dE.0.07 Zapisany b d 7 - - - R/I 

 
6.47  Parametry pracy urz dzenia w momencie wyst pienia ostatniego 

du 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

dE.0.08 Cz stotliwo  pracy -3000.0~300.00Hz 0 0.01 R/I 
dE.0.09 Pr d wyj ciowy 0.0~3000.0A 0 0.1 R/I 
dE.0.10 Napi cie wyj ciowe 0~1000V 0 1 R/I 

dE.0.11 
Obroty silnika (je li jest 
czujnik obrotów)   

0~30000rpm 0 1 R/I 

dE.0.12 Napi cie po stronie DC 0~1000V 0 1 R/I 
dE.0.13 Moment wyj ciowy -300.0~ 300.0% 0 0.1% R/I 

dE.0.14 Zadana cz stotliwo  0.0~300.00Hz 0 0.01 R/I 

dE.0.15 
Maksymalna temperatura 
urz dzenia 

0.0~150.0 0 0.1  R/I 

dE.0.16 Polecenie pracy  
Jedno ci:                                     
0: Zatrzymanie      
1: Praca       

0000 1 R/I 
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

Dziesi tne: zarezerwowany     
Setne: zarezerwowany                                     
Tysi czne: zarezerwowany 

dE.0.17 Stan pracy falownika 

Jedno ci: Tryb pracy                                         
0:  VF          
1: Wektorowy z otwart  p tl   
2: Wektorowy z zamkni  

tl     
3: Sterowanie momentem w 
otwartej p tli         
4: Sterowanie momentem w 
zamkni tej p tli 

Dziesi tne: stan pracy                                        
0: Zatrzymanie                
1: Przyspieszanie             
2:  Zwalnianie              
3: Zmniejszanie 
cz stotliwo ci i hamowanie          
4: Praca stabilna        

Setne: Tryb hamowania                          
0: Hamowanie elektryczne           
1: Hamowanie wybiegiem            

Tysi czne: Niwelowanie                            
0: Brak dzia ania              
1: Niwelowanie przeci enia 
pr dowego            
2: Niwelowanie przeci enia 
napi ciowego               
3: Niwelowanie zbyt 
niskiego napi cia 

0000 1 R/I 

dE.0.18 
Czas pracy od wyst pienia 
ostatniego b du. 

0~65535 65535 1H R/I 

dE.0.19 
Czas mi dzy ostatnimi 
dwoma b dami. 

0~65535 65535 1H R/I 

dE.0.20 
Synchroniczna 
cz stotliwo  wyj ciowa  

-300.00~300.00Hz  0 0.01 R/I 

 

6.48  Podstawowe parametry nadzoru 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d0.0.00 
Cz stotliwo  wyj ciowa i 
kierunek  

-300.0Hz ~ 300.00Hz  0.01Hz R 

d0.0.01 Obroty i kierunek silnika -30000~30000rpm  1rpm R 

d0.0.02 Pr d wyj ciowy 0.0~ 6000.0A  0.1A R 
d0.0.03 Moment wyj ciowy -300.0~300.0%  0.1% R 
d0.0.04 Napi cie wyj ciowe 0~500V  1V R 
d0.0.05 Moc wyj ciowa -1000.0~1000.0KW  0.1KW R 

d0.0.06 
Maksymalna temperatura 
urz dzenia 

0~150.0°  0.1  R 
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d0.0.07 Napi cie po stronie DC 0~1000V  1V R 

d0.0.08 Tryb pracy falownika 

Jedno ci: tryb pracy                        
0:  V/F    
1: Wektorowy z otwart  

tl          
2: Wektorowy z zamkni  

tl     
3: Sterowanie momentem 
w otwartej p tli             
4: Sterowanie momentum 
w zamkni tej p tli  
5: Odr bne sterowanie V/F   

Dziesi tne: Stan pracy            
0: Zatrzymanie       
1: Przyspieszanie              
2: Zwalnianie    
3: Obni anie cz stotliwo ci 
i hamowanie            
4: Praca stabilna      

Setne: Tryb hamowania                                    
0: Hamowanie elektryczne   
1:  Hamowanie  wybiegiem             

Tysi czne: Niwelowanie                            
0:  Brak  dzia ania               
1: Niwelowanie 
przeci enia pr dowego          
2: Niwelowanie 
przeci enia napi ciowego              
3: Niwelowanie zbyt 
niskiego napi cia 

 1 R 

d0.0.09 Zadana cz stotliwo  pracy -300.00Hz ~ 300.00Hz  0.01Hz R 
d0.0.10 Zadane obroty pracy -30000~30000rpm  1rpm R 
d0.0.11 Zadany moment -300.0~300.0%  0.1% R 

d0.0.12 
Docelowa cz stotliwo  pracy 
(wyj cie integratora) 

-300.0Hz ~ 300.00Hz  0.01Hz R 

d0.0.13 
Docelowe obroty pracy (wyj cie 
integratora) 

-30000~30000rpm  1rpm  

d0.0.14 Odchylenie regulatora pr dko ci -3200~3200rpm  1rpm  
d0.0.15 Sygna  regulatora pr dko ci -300.0~300.0(%)  0.1%  
d0.0.16 Ustawienie PID -100.0~100.0(%)  0.1%  
d0.0.17 Sprz enie PID -100.0~100.0(%)  0.1%  
d0.0.18 Odchylenie PID -100.0~100.0(%)  0.1%  
d0.0.19 Sygna  PID -100.0~100.0(%)  0.1%  

 d0.0.20~ 
d0.0.23 

Zarezerwowany 
 

   

d0.0.24 Ca kowity czas pracy (H)  0~65535h  1h  
d0.0.25 Ca kowity czas zasilania (H)  0~65535h  1h  

d0.0.26 Cykl zasilania (hh.mm.s) 00.00.0~23.59.9  1  
d0.0.27 Licznik kilowatogodzin (ni szy) 0~1000.0KWh  0.1KWh  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Tabela parametrów funkcyjnych 

92 
 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d0.0.28 
Licznik kilowatogodzin 
(wy szy) 

0~60000KKWh  1KKWh  

d0.0.29 Licznik megawatogodzin 0~60000MW  1MW  

6.49  Dodatkowe parametry nadzoru 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d0.1.30 
Ustawiona warto ród a 
cz stotliwo ci 1  

0.0~300.00Hz - 0.01Hz R 

d0.1.31 
Ustawiona warto ród a 
cz stotliwo ci 2 

0.0~300.00Hz - 0.01Hz R 

d0.1.32 
Sygna  integratora 
cz stotliwo ci/obrotów 

-300.0~300.00Hz - 0.01Hz R 

d0.1.33 Cz stotliwo  synchroniczna statora -300.0Hz~ 300.00Hz - 0.01Hz R 

d0.1.34 
Rzeczywista zmierzona warto  
obrotów 

-30000~30000rpm - 1rpm R 

d0.1.35 
Warto  integratora przeci enia 
falownika  

0~1020 _ 1 R 

d0.1.36 Ustawiona zmienna regulatora PID 0.01~60000 - 0.01 R 
d0.1.37 Ustawiona zmienna sprz enia PID 0.01~60000 - 0.01 R 
d0.1.38 Zarezerwowany  -  -- 
d0.1.39 Zarezerwowany  -  -- 
d0.1.40 Pr d momentu -3000.0~3000.0A - 0.1A R 

d0.1.41 Pr d wzbudzenia 0.0~3000.0A - 0.1A R 
d0.1.42 Temperatura urz dzenia odczyt 1 0~150.0° - 0.1  R 
d0.1.43 Zarezerwowany     
d0.1.44 Zarezerwowany     
d0.1.45 Zarezerwowany     

 
6.50  Parametry nadzoru protoko u MODBUS (standardowe 
rozszerzenie I/O) 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d0.2.46 Ustawiona warto  komunikacji 1 -10000~10000  1 R 
d0.2.47 Ustawiona warto  komunikacji 2 -30000~30000  1 R 
d0.2.48 owo polecenia 1 (HEX)  0~0FFFFH  1 R 

d0.2.49 owo polecenia 2 (HEX)  0~0FFFFH  1 R 
d0.2.50 owo polecenia 1 (HEX)  0~0FFFFH  1 R 
d0.2.51 owo polecenia 2 (HEX)  0~0FFFFH  1 R 
d0.2.52 Ca kowita ilo  informacji 0~65535  1 R 
d0.2.53 Ilo  b dów z kontroli CRC 0~65535  1 R 

d0.2.54 
Ilo  b dnych danych 
zaakceptowanych 

0~65535  1 R 

d0.2.55 Ilo  prawid owych danych 0~65535  1 R 
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6.51  Stany zacisków i ich zmienne 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d1.0.00 Wej cia (DI1~DI10)  
Identyfikacja po 
segmentach 
(Rysunek 6-1)  

- - R 

d1.0.01 
Wej cia (EDI1~EDI10)  Identyfikacja po 

segmentach 
- - R 

d1.0.02 Wej cie impulsowe (Fin)  0.0~100.00KHz  0.01 R 
d1.0.03 Wej cie analogowe AI1 0.00~10.00V  0.01 R 
d1.0.04 Wej cie analogowe AI2 0.00~20.00mA  0.01 R 

d1.0.05 Wej cie analogowe AI3 -10.00~10.00V  0.01 R 

d1.0.06 
Wyj ciowe sygna y cyfrowe 
(DO1~DO4 EDO1~ EDO6)  

Identyfikacja po 
segmentach 

- - R 

d1.0.07 
Wyj cia przeka nikowe 
(RO1~RO4 ERO1~ERO6) 

Identyfikacja po 
segmentach 

- - R 

d1.0.08 
Wyj cie cz stotliwo ciowe Fout 
(sterowane PWM)  

0.0~100.0KHz  0.01 R 

d1.0.09 Analogowe wyj cie AO1 0.00~10.00V  0.01 R 
d1.0.10 Analogowe wyj cie AO2 0.00~10.00V  0.01 R 

 

 
 

 

 

Jak pokazuje rysunek 6-1, wej cia DI2, DI3, DI7, DI9 s  aktywne, a inne zaciski s  
nieaktywne. 

 
6.52  Warto  licznika i timera 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d1.1.11 Bie ca warto  licznika 1 0~65535   1 R 
d1.1.12 Bie ca warto  licznika 2 0~65535   1 R 
d1.1.13 Bie ca warto  Timera 1 0~65535   1 R 
d1.1.14 Bie ca warto  Timera 2 0~65535   1 R 

d1.1.15 Bie ca warto  Timera 3 0~65535   1 R 

 
6.53  Parametry pozycji 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d1.2.16 
t pozycji wa ka (na którym jest 

enkoder) 
0~359.9  0.1 R 

d1.2.17 
Ilo  obrotów wa ka (na którym jest 
enkoder )  

0~65536  1 R 

d1.2.18 
Skumulowana ilo  impulsów pozycji 
(niska)  

0~65535  1 R 

Rysunek 6-1:  Stany zacisków  
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Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d1.2.19 
Skumulowana ilo  impulsów pozycji 

rodkowa) 
0~65535  1 R 

d1.2.20 Dystans progresywny 0.0~5000.0mm  0.1 R 
 

6.54  Dane z akcesoriów dodatkowych 

Kod  Nazwa Zakres i opis Fabrycznie 
Minimalna 
jednostka 

Zmiana 

d1.4.40 
Pod czenie modu u 
rozszerze  

Jedno ci: zarezerwowany 

Dziesi tne: Standardowa p yta 
rozszerze       

0: Niepod czona      
1:  Pod czona                

Setne: Standardowa p yta rozszerze  1                      
0: Niepod czona      

1~F: Pod czona (warto  oznacza typ 
yty rozszerze )   

Tysi czne: Standardowa p yta 
rozszerze                                               

0: Niepod czona      

1~F: Pod czona (warto  oznacza typ 
yty rozszerze )   

1 — R 

d1.4.41 
Ca kowita ilo  
informacji z pami ci 

0~65535 1 — R 

d1.4.42 

Ilo  b dów 
komunikacji z kontroli 
CRC + ilo  b dów 
zaakceptowanych 

0~65535 1 — R 

d1.4.43 
Liczba aktywnych 
danych komunikacji 

0~65535 1 — R 

d1.4.44 Zarezerwowany   — -- 
d1.4.45 Moc urz dzenia 0.1~1000.0KW 0.1KW — R 

d1.4.46 
Wersja 
oprogramowania (H)  

5100~5999 1 — R 

d1.4.47 Zarezerwowany   — -- 

d1.4.48 
Data oprogramowania 
(H)  

2009~2100 1 — R 

d1.4.49 
Data oprogramowania 
(H)  

0101~1231 1 — R 

d1.4.50 
Numer seryjny 
oprogramowania 

0 ~ 50000 1 — R 
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Dodatek 1:  Tabela funkcji dla wielofunkcyjnych wej  (DI/EDI/SDI) 
S/N Funkcja S/N Funkcja 

0 Brak funkcji 1 Sterowanie wielostopniow  pr dko ci  1 

2 Sterowanie wielostopniow  pr dko ci  2 3 Sterowanie wielostopniow  pr dko ci  3 

4 Sterowanie wielostopniow  pr dko ci  4 5 FWD jog 

6 REV jog 7 Sygna  polecenia FWD 

8 Sygna  polecenia REV 9 Czas przyspieszania i hamowania 1 

10 Czas przyspieszania i hamowania 2 11 Prze czanie sygna ów pracy 

12 Prze czanie sygna u cz stotliwo ci 13 Sygna  resetu b dów (RESET) 

14 Awaryjne zatrzymanie (EMS) 15 
Zwi kszanie (UP) ustawionej cz stotliwo ci 
lub procesu PID  

16 
Zmniejszanie (DOWN) ustawionej 
cz stotliwo ci lub procesu PID 

17 
Kasowanie ustawionej cz stotliwo ci przez 
UP/DW 

18 B d urz dze  zewn trznych 19 Trójprzewodowe sterowanie 

20 Sygna  zatrzymania hamowaniem DC 21 Niedozwolone przyspieszanie / hamowanie 

22 Sterowanie PID 23 Podstawowa praca wielobiegowa 

24 Praca z cz stotliwo ci  swing (oscylacyjn ) 25 Zarezerwowany 

26 
Resetowanie zapami tanego etapu pracy 
wielobiegowej po zatrzymaniu 

27 
Resetowanie trybu pracy swing (po 
zatrzymaniu) 

28 
Kombinacja zacisków wielobiegowego 
sterowania PID 1 

29 
Kombinacja zacisków wielobiegowego 
sterowania PID 2 

30 
Kombinacja zacisków wielobiegowego 
sterowania PID 3 

31 
Wybór ustawiania regulacji PID 
(prze czanie) 

32 Wybór sprz enia PID (prze czanie) 33 Aktywacja u pienia regulacji PID 

34 
Prze czanie mi dzy trybami sterowania 
momentem/pr dko ci  

35 Wybór warto ci minimalnej momentu 

36 Wybór warto ci maksymalnej momentu 37 Zarezerwowany 

38 
Aktywowanie dynamicznego równowa enia 
obci enia 

39 Ustawienia statusu komunikacji szeregowej 

40 
Prze czanie mi dzy portem RS485 
(zewn trzny panel) a panelem operatorskim 

41 Zarezerwowany 

42 Pozwolenie start 43 Pozwolenie na prac   

44 Licznik 1 45 Licznik 2 

46 Sygna  uruchamiaj cy licznik 1 47 Sygna  uruchamiaj cy licznik 2 

48 Resetowanie licznika 1 49 Resetowanie licznika 2 

50 Sygna  bramkuj cy licznika 1 51 Sygna  bramkuj cy licznika 2 

52 Sygna  uruchamiaj cy timer 1 53 Sygna  uruchamiajacy timer 2 

54 Sygna  uruchamiaj cy timer 3 55 Resetowanie timera 1 

56 Resetowanie timera 2 57 Resetowanie timera 3 

58 Sygna  bramkuj cy timera 1 59 Sygna  bramkuj cy timera 2 
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S/N Funkcja S/N Funkcja 

60 Sygna  bramkuj cy timera 3 61 
Pojedynczy impuls resetuj cy zliczon  

ugo  

62 Wykrywanie temperatury silnika 63 Zarezerwowany 

64 Zarezerwowany 65 
Sygna  hamowania strumieniem 
magnetycznym   

66 Resetowanie wskaza  z enkodera 67 
Automatyczne przeskakiwanie do niskiej 
pr dko ci 

68~8
0 

Zarezerwowany 
81~9

6 
Zarezerwowany (dla karty rozszerze  
funkcji)  

97 
Wej cie impulsowe 0.10~100.00KHz (Fin 
aktywne) 

98 
Wej cie impulsowe 1.0~1000.0Hz (Fin 
aktywne)   
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Dodatek 2  Tabela funkcji dla wielofunkcyjnych wyj  (DO/EDO/SDO)  
S/N Funkcja S/N Funkcja 

0 Nieokre lone  1 
Falownik gotowy do pracy (normalne 
zasilanie, brak b dów)  

2 Falownik pracuje 3 Brak b dów urz dzenia 

4 d urz dzenia 5 Alarm urz dzenia 

6 d albo alarm urz dzenia 7 Praca REV 

8 
Polecenie pracy (nie zwi zane z 
sygna em startu lub pracy)  

9 Praca z cz stotliwo ci  0 

10 Pr dko  inna ni  0 11 
Zatrzymanie falownika z powodu zbyt 
niskiego napi cia 

12 Sterowanie zewn trzne 13 W trakcie procesu przyspieszania 

14 W trakcie procesu hamowania 15 Praca w trybie generowania energii 

16 Okre lona przez MODBUS 17 
Okre lona przed zewn trzny modu  
komunikacyjny 

18 Zarezerwowany 19 
Uko czenie bie cego etapu pracy 
wielobiegowej (impuls 0,5s) 

20 
Uko czenie pracy wielobiegowej 
(impuls 0,5s) 

21 
Uko czenie pracy wielobiegowej (sygna  
ci y) 
 

22 
Uko czenie cyklu pracy wielobiegowej 
(sygna  0.5S) 
 

23 Górny i dolny zakres cz stotliwo ci swing 

24 
Dodatni kierunek enkodera  (impuls A 
przekraczaj cy B) 

25 Ujemny kierunek enkodera (A za B) 

26 
Monitorowany parametr 1 poni ej 
dolnego zakresu  (nieaktywne kiedy 
powy ej górnego limitu) 

27 
Monitorowany parametr 1 powy ej górnego 
zakresu  (nieaktywne kiedy poni ej dolnego 
limitu) 

28 
Monitorowany parametr 1 pomi dzy 
górnym a dolnym zakresem 

29 
Monitorowany parametr 2 poni ej dolnego 
zakresu  (nieaktywne kiedy powy ej górnego 
limitu) 

30 
Monitorowany parametr 2 powy ej 
górnego zakresu  (nieaktywne kiedy 
poni ej dolnego limitu) 

31 
Monitorowany parametr 2 pomi dzy górnym 
a dolnym zakresem 

32 
Monitorowany parametr 3 poni ej 
dolnego zakresu  (nieaktywne kiedy 
powy ej górnego limitu) 

33 
Monitorowany parametr 3 powy ej górnego 
zakresu  (nieaktywne kiedy poni ej dolnego 
limitu) 

34 
Monitorowany parametr 3 pomi dzy 
górnym a dolnym zakresem 

35 Zarezerwowany 

36 
Wykrywanie braku sygna u na wej ciu 
analogowym AI1 

37 
Wykrywanie braku sygna u na wej ciu 
analogowym AI2 

38 
Wykrywanie braku sygna u na wej ciu 
analogowym AI3 

39 Zarezerwowany 
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S/N Funkcja S/N Funkcja 

40 Sygna  wyj ciowy 1 licznika 1 41 Sygna  wyj ciowy 2 licznika 1 

42 Sygna  wyj ciowy 1 licznika 2 43 Sygna  wyj ciowy 2 licznika 2 

44 Sygna  wyj ciowy 1 timera 1 45 Sygna  wyj ciowy 2 timera 1 

46 Sygna  wyj ciowy 1 timera 2 47 Sygna  wyj ciowy 2 timera 2 

48 Sygna  wyj ciowy 1 timera 3 49 Sygna  wyj ciowy 2 timera 3 

50~54 Dla modu ów rozszerze   55 Status DI1 

56 Status DI2 57 Status DI3 

58 Status DI4 59 Status DI5 

60 Status DI6 61 Status DI7 

62 Status DI8 63 
Wyj cie DO3/Fout ustawione jako sygna  
cz stotliwo ci 

64 SDO1 LDI 65 SDO2 LDI 

66 SDO1 SDO2 AND 67 SDO3 SDO4 AND 

68 SDO5 SDO6 AND 69 SDO3 SDO4 OR 

70 SDO5 SDO6 OR 71 SDO7 SDO8 OR 

 

 
Kierunek nie jest brany pod uwag  przy porównywaniu zmiennych nadzoru 

 

Dodatek 3:  Tabela zmiennych monitorowanych parametrów 
S/N Monitorowany parametr 100% sygna u wyj ciowego 

0 Cz stotliwo  wyj ciowa  Górny zakres cz stotliwo ci 

1 Obroty silnika  
Górny zakres cz stotliwo ci *60/ilo  biegunów 
silnika 

2 Pr d wyj ciowy 250%* pr d znamionowy silnika 

3 Moment wyj ciowy 300% momentu znamionowego 

4 Napi cie wyj ciowe 
Napi cie znamionowe silnika (napi cie odniesienia w 
trybie VF)  

5 Moc wyj ciowa 2* moc znamionowa silnika 

6 Maksymalna temperatura urz dzenia 150.0°C 

7 Napi cie na stronie DC 1000V (jednofazowe 500V)  

8 Temperatura silnika/ rezystancja PTC 500.0 /5000 Ohm 

9 Warto  zadana kana u cz stotliwo ci Górny zakres cz stotliwo ci 

10 Polecenie pr dko ci 
Górny zakres cz stotliwo ci *60/ilo  biegunów 
silnika 

11 Polecenie momentu 300% momentu znamionowego 

12 Docelowa cz stotliwo  pracy Górny zakres cz stotliwo ci 

13 Ró nica mi dzy osi gni  Górny zakres cz stotliwo ci (obrotów) 
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S/N Monitorowany parametr 100% sygna u wyj ciowego 

cz stotliwo ci  (obrotami) a ustawion   

14 Odchylenie regulatora pr dko ci 
Górny zakres cz stotliwo ci *60/ilo  biegunów 
silnika 

15 Sygna  regulatora pr dko ci 300.0% 

16 Ustawienie PID 100.0% 

17 Sprz enie PID 100.0% 

18 Warto  odchylenia PID 200.0% 

19 Sygna  PID 100.0% 

20~23 Zarezerwowany -- 

24 Wej cie AI1 (0.00~10.00)  10.00V 

25 Wej cie AI2 (0.00~20.00)  20.00mA 

26 Wej cie AI3 (-10.00~10.00)  10.00V 

27 Wej cie Fin Maksymalna cz stotliwo  

28 
Bie ca pr dko  liniowa (kalkulacja 
Fin) 

Maksymalna dozwolona pr dko  liniowa 

29 
Zliczona d ugo  ( sumowanie 
pr dko ci liniowej)  

Maksymalna zliczona d ugo  

30 Warto  licznika 1 Warto  2 licznika 1 

31 Warto  licznika 2 Warto  2 licznika 2 

32 Warto  timera 1 Cykl timera 1 

33 Warto  timera 2 Cykl timera 2 

34 Warto  timera 3 Cykl timera 3 

35 Ustawiona warto  1 MODBUS 10000 

36 
Ustawiona warto  1 modu u 
komunikacyjnego rozszerze  

10000 

37 Ustawiona warto  2 MODBUS 30000 

38 
Ustawiona warto  2 modu u 
komunikacyjnego rozszerze  

30000 

39~44 Zarezerwowany   

45 Sygna  sta y (pr dowy lub napi ciowy) 20.00mA (10.00V)  
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 Cz  7: Opis poszczególnych funkcji  

 
Uwaga: Je eli nie wskazane inaczej, status zacisków b dzie zasterowany logik  dodatni  
(“ON” oznacza zacisk aktywny, “OFF” nieaktywny).   

 

7.1  Ustawienia g ówne (Grupa F0.0) 

Parametry grupy F0.0 s  u ywane do ustawiania parametrów sterowania, na przyk ad  
do okre lania parametrów takich jak blokowanie, inicjowanie, typ silnika, tryb sterowania, 
a tak e wy wietlanie parametrów itp.   

 

F0.0.00  Makra parametrów (H)    Zakres: 0000~2006 Fabrycznie: 0000 
 

Makra parametrów obejmuje makro ogólne (application macro), makro systemowe (system 

macro) oraz makro do konfiguracji specjalnych (special configuration macro); makro ogólne 
pozwala za dogodne ustawianie i naprawianie wielu parametrów jednocze nie, je li chodzi o 
parametry dla zastosowa  ogólnych. Makro systemowe pozwala na wygodne prze czanie 
trybów pracy (np. prze czanie mi dzy trybem pracy na wysokiej i niskiej cz stotliwo ci) i 
automatyczne definiowanie parametrów. Z kolei makro do zastosowa  specjalnych pozwala 
na integrowanie ustawie  parametrów dla funkcji specjalnych za pomoc  jednego klawisza, 
zgodnie z typowymi zastosowaniami przemys owymi.  

 

Przywracanie ustawie  fabrycznych w parametrze F0.0.07 nie ma wp ywu na makra, a 
ustawienia parametrów powi zanych z makro s  zablokowane na konkretnej warto ci lub w 
okre lonym zakresie.   
Jedno ci: Makro ogólne (0-F)  
0: Nieaktywne 

Ustawienia zidywidualizowane, wszystkie parametry mog  by  dostosowywane bez brania pod 
uwag  tego makra.  
1: Cyfrowe ustawianie z panelu operatorskiego  

Patrz rysunek 7-1 pokazuj cy schemat tworzenia makra ogólnego oraz Tabel  7-1, która 
pokazuje powi zane z makro parametry.   
2: Ustawianie potencjometrem na panelu 

Patrz rysunek 7-1 pokazuj cy schemat tworzenia makra ogólnego oraz Tabel  7-1, która 
pokazuje powi zane z makro parametry.   
3: Sterowanie dwuprzewodowe 1/Ustawianie przez AI1  

Patrz rysunek 7-1 pokazuj cy schemat tworzenia makra ogólnego oraz Tabel  7-1, która 
pokazuje powi zane z makro parametry.   
4: Sterowanie dwuprzewodowe 2 / Ustawianie przez AI1 

Patrz rysunek 7-2-B pokazuj cy schemat tworzenia makra ogólnego oraz Tabel  7-1, która 
pokazuje powi zane z makro parametry. 
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5: Sterowanie trójprzewodowe 1/ Ustawianie przez AI1 
Patrz rysunek 7-3 pokazuj cy schemat tworzenia makra ogólnego oraz Tabel  7-1, która 
pokazuje powi zane z makro parametry. 

 6: Sterowanie wa kiem silnika / Ustawianie przez AI1.  
Patrz rysunek 7-4 pokazuj cy schemat tworzenia makra ogólnego oraz Tabel  7-1, która 
pokazuje powi zane z makro parametry. 

 
Tabela 7-1: Auto ustawianie parametrów w przypadku zastosowania makra ogólnego  

 

Parametry 
Makro 

ogólne 1 
Makro 

ogólne 2 
Makro 

ogólne 3 
Makro 

ogólne 4 
Makro 

ogólne 5 
Uwagi 

F0.2.25 2 (0~2)  3 9 9 9 Zablokowany 

F0.3.33 0 0 1 1 1 Zablokowany 

F0.3.35 — — 0 1 2 Zablokowany 

F0.4.37 0 0 0 0 0 Zablokowany 

F0.4.38 0 0 0 0 0 Zablokowany 

F3.0.01 — — — — 19 Zablokowany 

F3.0.02 — — 7 7 7 Zablokowany 

F3.0.03 — — 8 8 8 Zablokowany 

F3.0.04 13 13 13 13 13 Zablokowany 

F6.1.15 0 0 0 0 0 Przemieszczalny 

F6.2.46 0 0 0 0 0 Przemieszczalny 

F7.0.00 0 0 0 0 0 Przemieszczalny 

F8.0.00 0 0 0 0 0 Przemieszczalny 

FA.2.25 0 0 0 0 0 Przemieszczalny  
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Rys. 7-1 Schemat pod czenia przy 
sterowaniu panelem/potencjometrem 
 

DI5

CM

RESET

 

 
 
Rys. 7-2-A: Schemat pod czenia 
przy trybie dwuprzewodowym 1/AI1 

AI1 0 10V

GND

+10V

DI3

DI4

DI5

CM

1~10K

 

 
 
Rys. 7-2-B  Schemat pod czenia 
przy trybie dwuprzewodowym 2/AI1 

AI1 ? ? ? ? ? ? : 0~ 10V

GND ? ? ? ? ?

+10V ? ? ? ? : 10VDC, ? ? 10mA

DI3

? ? ? ? : ? ? ? ? ?
? ? ? ? : ? ? ? ? ?

DI4

? ? ? ?

DI5 ? ? ? ? ? ? ( RESET)

1~10KO

CM ? ? ? ? ? ? ?

 

 
 
 
Rys. 7-3  Schemat pod czenia przy 
trybie trójprzewodowym 1/AI1  

AI1 ? ? ? ? ? ? : 0~ 10V

GND ? ? ? ? ?

+10V ? ? ? ? : 10VDC, ? ? 10mA

DI2

? ? FWD? ? ? ? ( ? ? )DI3

? ? REV? ? ? ? ( ? ? )DI4

? ? ? ? ? ? ( RESET)DI5

? ? ? ? ? ?

1~10KO

CM ? ? ? ? ? ? ?
 

 
 
 
Rys. 7-4: Schemat pod czenia przy 
sterowaniu wa kiem silnika / AI1 

AI1 ? ? ? ? ? ? : 0~ 10V

GND ? ? ? ? ?

+10V ? ? ? ? : 10VDC, ? ? 10mA

DI2

? ? FWD? ? ? ?DI3

? ? REV? ? ? ?DI4

? ? ? ? ? ? ( RESET)DI5

? ? ? ?

1~10KO

CM ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ?DI6

? ? ? ?

TA

TB

TC  

Reset b dów (RESET) 

Masa cyfrowa 

Zadana cz st. wej ciowa: 0~10V 

Masa analogowa 

Napi cie odniesienia: 10 VDC,max 10mA 

Sygna  pracy FWD  

Sygna  pracy REV 

Resetowanie b edów (RESET) 

Masa cyfrowa  

Zadana cz st. wej ciowa: 0~10V 

Masa analogowa  

Napi cie odniesienia:10VDC, max.10mA 

Sygna  pracy  

Roz czony: praca FWD 
Roz czony: praca REV 

Resetowanie b dów (RESET) 

Masa cyfrowa 

Zadana cz st. wej ciowa: 0~10V 

Masa analogowa 

Napi cie odniesienia: 10VDC, max 10mA 

Sterowanie trójprzewodowe  

Polecenie FWD (impuls ) 

Polecenie REV (impuls ) 

Resetowanie b dów (RESET) 

Masa cyfrowa  

Zadana cz st. wej ciowa: 0~10V  

Masa analogowa 

Napi cie odniesienia: 10 VDC, max. 10mA 

Sygna  do nap du elektrycznego 

Sygna  pracy FWD  

Sygna  pracy REV 

Resetowanie b dów (RESET) 

Prze czanie silnika 

Masa cyfrowa 

Sygna  b du  

1~10K  

1~10K  

1~10K  

1~10K  

1~10K  
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Parametry powi zane z makro: 

Powi zane 
parametry  F0.0.09 F0.2.25 F0.3.33 F0.3.35 F0.4.37 F0.4.38 F3.0.01 F3.0.02 F3.0.03 

Ustawiona 
warto  makro 0000 9 1 0 0 0 67 7 8 

Blokowanie 
warto ci  N Y Y Y Y Y Y Y Y 

Powi zane 
parametry F3.0.04 F3.0.05 F3.1.21 F5.3.32 F6.1.15 F6.2.46 F7.0.00 F8.0.00 F8.3.39 

Ustawiona 
warto  makro 13 41 4 1 0 0 0 0 0 

Blokowanie 
warto ci  Y Y Y Y N N N N N 

 
 

F0.0.01 Wy wietlanie i zmiana parametrów (H) Zakres: 0000~9014 Fabrycznie: 0001 

Jedno ci: Sposób wy wietlania parametrów:     
0: Wy wietla wszystkie parametry 
1: Wy wietla tylko parametry aktywne dla danej konfiguracji 
Automatycznie ukrywa parametry nie zwi zane z bie  konfiguracj  i u ywanym 
modelem urz dzenia; zgodnie z ustawieniami sterowania lub konfiguracj  urz dzenia (np. 
ró ne rozszerzenia), aby u atwi  sterowanie.  
2: Wy wietla parametry ró ne od ustawie  fabrycznych  
3: Wy wietla parametry, które zosta y zmodyfikowane i zapisane po w czeniu  
4: Wy wietla parametry, które zosta y zmodyfikowane, ale nie zapisane po w czeniu 
 
Dziesi tne: Sposób zmiany parametrów   
Parametr makro F0.0.00 tak e jest ograniczany t  funkcj .   
0: Dokonana zmiana zostaje zapisana 
Zmienione parametry s  natychmiast zapisywane w pami ci, a zmiana nie jest kasowana po 
wy czeniu. 
1: Dokonana zmiana dzia a po zmodyfikowaniu, ale ulega skasowaniu po wy czeniu 
falownika 
Parametry zostaj  zmienione, ale nie s  zapisywane w pami ci. Po wykonaniu operacji 
zwi zanej z konieczno ci  zmiany lub po wy czeniu, automatycznie wracaj  do ustawie  
zapisanych w pami ci. Ta funkcja mo e by  u ywana do próbnej zmiany parametrów. Po 
wpisaniu wszystkie zmienione ale nie zapisane parametry wy wietlone zostan  oddzielnie 
(kiedy jedno ci s  ustawione na 4) i zostanie przeprowadzone przywracanie lub zapisywanie 
grupy parametrów (kiedy tysi czne s  ustawione na 2 i 5). 
 
Setne: Zarezerwowany  
Tysi czne: Przywracanie lub zapisywanie grupy parametrów    

Ta funkcja nie ma wp ywu na parametr makro F0.0.00.                    
2: Rezygnacja ze zmiany wszystkich nie zapisanych parametrów (przywracanie do 
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pierwotnej warto ci)  
Wszystkie niezapisane parametry zostaj  przywrócone do warto ci zachowanych w pami ci za 
pomoc  jednego klawisza.  
Tej funkcji mo na u ywa  tylko je li urz dzenie jest zatrzymane. Je li funkcja ta zostanie 
aktywowana podczas pracy urz dzenia, falownik wy le alarm o kodzie aL.058 i przerwie 
operacj . 
5: Zbiorowe zapisywanie wszystkich zmienionych ale niezapisanych parametrów.  
Wszystkie zmienione, a jeszcze niezapisane parametry zostaj  zapisane w pami ci. 
9: Przywracanie wszystkich parametrów do warto ci z ostatniego uruchomienia 
Nawet po przywróceniu do warto ci fabrycznych, mo liwe jest przywrócenie wszystkich 
parametrów do warto ci z ostatniego uruchomienia. Funkcja ta s y do poprawiania kiedy 
uk ad zacznie pracowa  nieprawid owo, poniewa  nie wiadomo który parametr wp yn  na 
ten b d.  Z tej funkcji mo na korzysta  tylko je li urz dzenie jest zatrzymane. W 
przypadku aktywowania funkcji podczas pracy urz dzenia, falownik wy le alarm aL.059 i 
przerwie operacj . 
 

 

[F0.0.00] i [F0.0.01] nie s  ograniczane przez tryb wy wietlania parametrów, 
wi c nie b  ukrywane w adnym trybie. Za pomoc  portu komunikacyjnego 

 natomiast przesy ane wszystkie parametry, nawet te ukryte.  
 
 

F0.0.02  Has o do zmiany parametrów makra 
systemowego.  

Zakres: 0~65535 Fabrycznie: 0 

Modyfikowanie makra systemowego (tysi czne) w parametrze F0.0.00 wymaga podania has a 

1580. To has o zniknie automatycznie po 30 sekundach. Nie mo na dokonywa  zmian po 30 
sekundach od wpisania has a. Je li mimo tego potrzebna jest zmiana danych, nale y wpisa  
has o ponownie.  

 

F0.0.03  Wybór j zyka LCD  Zakres: 0~1 Fabrycznie: 0 

Parameter ten jest aktywny, je li panel operatorski LCD jest skonfigurowany - w takim 

przypadku s y do wybierania j zyka wy wietlacza LCD.   
0: Chi ski       1: Angielski (opcja zarezerwowana dla tej serii produktów) 
 

F0.0.04  Ustawienia wy wietlacza LCD (H)  Zakres: 0000~0037 Fabrycznie: 0023 

Ta funkcja aktywna jest tylko je li panel operatorski wyposa ony jest w wy wietlacz LCD.  
Jedno ci: Wspó czynnik kontrastu, zakres 0~7.  
Dziesi tne: Normalny tryb wy wietlania 
0:  Tryb  ci y                         
1: Wy wietlanie pojedynczego parametru  
Panel LCD wy wietli tylko warto  parametru F0.0.12 w standardowym trybie nadzoru.  
2: Wy wietlanie dwóch parametrów   
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Panel  LCD wy wietli tylko warto  parametrów F0.0.12 i F0.0.13 w standardowym trybie 
nadzoru.                                   
3: Wy wietlanie trzech parametrów  
Panel  LCD wy wietli tylko warto  parametrów F0.0.12, F0.0.13 i F0.0.14 w standardowym 
trybie  nadzoru.                                   

 

F0.0.05  Blokowanie parametrów (H) Zakres: 0000~0012 Fabrycznie: 0000 

F0.0.06  Has o zabezpieczaj ce  Zakres: 00000~65535 Fabrycznie: 0 

Je li funkcja blokady parametrów jest aktywowana, podczas próby zmiany zablokowanego 

parametru na panelu LED wy wietli si  “---”; natomiast na panelu LCD poka e si  wiadomo  
“chroniony has em, zmiana niedozwolona”. Ta funkcja uniemo liwia dokonywanie zmian 
parametrów funkcyjnych przez nieupowa niony personel.  
 
Ustawienie has a jest mo liwe po przytrzymaniu klawisza OK przez 30 sekund. Pó niej, je li w 
ci gu 30 sekund nie zostanie podj te adne dzia anie, tryb ustawiania has a zostanie porzucony. 
Schemat tej operacji pokazuje rysunek poni ej:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Nale y wpisa  ustawione has o i wcisn  OK, zwolni to blokad  parametrów.  Schemat tej operacji 
pokazuje rysunek poni ej:  
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Jedno ci:   Wgrywanie  i  pobieranie                                   
0: brak dzia ania  
1: Wgrywanie parametrów   
Falownik wgra warto ci parametrów z p yty pami ci falownika do pami ci panelu.  
2: Pobieranie parametrów  
Warto ci parametrów zapisane w pami ci panelu zostan  pobrane do p yty pami ci falownika,                           
3: Pobieranie parametrów (z wyj tkiem grupy parametrów F2) 
Warto ci parametrów zapisane w pami ci panelu zostan  pobrane do p yty pami ci falownika 
(parametry silnika nie zostan  pobrane).   
     

 

Wgrywanie i pobieranie parametrów jest niedozwolone podczas pracy 
falownika i ustawienia tego parametru s  wtedy nieaktywne. 

 
Podczas wgrywania lub pobierania parametrów wszystkie klawisze na panelu, poza STOP s  
czasowo zablokowane. Wci ni cie STOP powoduje wymuszone przerwanie wgrywania i 
pobierania, je li operacja wgrywania zostanie zatrzymana, parametry ju  wgrane zostan  
zapisane w pami ci panelu, natomiast te jeszcze nie wgrane pozostan  niezmienione. 
Je li operacja pobierania zostanie przerwana, falownik odrzuci wszystkie pobrane ju  do 
pami ci parametry i automatycznie przywróci ustawienia sprzed rozpocz cia pobierania.  
 
Kody alarmów zwi zanych z tym parametrem s  nast puj ce: 
aL.071 – B d wgrywania parametrów.  Parametry ju  wgrane zostan  zapisane w pami ci 
panelu, natomiast te jeszcze nie wgrane pozostan  niezmienione  
aL.072 – B d zapisu wgranych parametrów. Pami  panelu jest uszkodzona lub 
niedost pna.  
aL.074 – B d pobierania parametrów. Przerwanie procesu pobierania parametrów powoduje, 
e wyszystkie parametry s  automatycznie przywracane do warto ci sprzed rozpocz cia 

pobierania. 
aL.075 –Parametry w pami ci nie s  spójne z parametrami falownika w zale no ci od 
wersji.  
aL.076 –Brak aktywnych parametrów w pami ci falownika.  
aL.077 Niektóre warto ci parametrów s  poza zakresem. Przerwanie procesu pobierania 
parametrów powoduje, e wszystkie parametry s  automatycznie przywracane do warto ci 
sprzed rozpocz cia pobierania. 
 

 

F0.0.08   Kopiowanie parametrów (H)  Zakres: 0000~0013 Fabrycznie: 0000 
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F0.0.11  Wybór funkcji dla klawiszy (H)  Zakres: 0000~0224 Fabryczny: 0000 

Jedno ci: Blokowanie klawiszy na panelu 
0:  Niezablokowane        
Wszystkie  klawisze  na  panelu  operatorskim  s  aktywne.                           
1: Wszystkie klawisze poza UP/DW (potencjometr), STOP i RUN s  zablokowane.   
Tylko klawisze UP/DW (potencjometr), STOP i RUN na panelu operatorskim s  aktywne.        
2: Wszystkie klawisze poza STOP i RUN s  zablokowane.  
Tylko klawisze STOP i RUN na  panelu  operatorskim  s  aktywne.                       
3: Wszystkie klawisze poza STOP s  zablokowane 
Tylko klawisz STOP na  panelu  operatorskim  jest  aktywny                       
4: Blokada wszystkich klawiszy  
Wszystkie klawisze na panelu operatorskim s  nieaktywne. 
 

 

Kiedy w tym parametrze zostanie ustawione blokowanie klawiszy, blokada 
zadzia a dopiero po powrocie do normalnego trybu nadzoru za pomoc  ESC. 
Patrz: 5.2 Podstawowe funkcje i metody sterowania panelem.   

 
Dziesi tne:  Funkcja  klawisza  STOP                            
0: Niektywny w trybach innnych ni  sterowanie z panela       
Tylko w przypadku sterowania za pomoc  panelu operatorskiego klawisz STOP b dzie 
aktywny.  
1: Wci ni cie STOP rozpoczyna hamowanie w ka dym trybie sterowania  
Bez wzgl du na to, czy sterowanie odbywa si  z panela operatorskiego, z zacisków 
sterowniczych  czy te  portu komunikacyjnego, po wci ni ciu STOP falownik zaczyna 
hamowanie zgodnie z ustawionym czasem hamowania. Ten tryb zatrzymania ma wy szy 
priorytet ni  ustawienia parametru F0.4.38.                
2: Wci ni cie STOP rozpoczyna hamowanie wybiegiem w ka dym trybie sterowania 
Bez wzgl du na to, czy sterowanie odbywa si  z panela operatorskiego, z zacisków 
sterowniczych, czy te  portu komunikacyjnego, po wci ni ciu STOP falownik zatrzymuje si  i 
silnik zaczyna hamowanie wybiegiem. Ten tryb zatrzymania ma wy szy priorytet ni  ustawienia 
parametru F0.4.38.  
 
Setne: Funkcja klawisza PANEL/REMOTE 
0: Nieaktywny 

Niemo liwe prze czanie za pomoc  klawisza PANEL/REMOTE.    
1: Aktywny podczas zatrzymania    

Klawisz PANEL/REMOTE jest aktywny podczas zatrzymania, natomiast podczas pracy 
urz dzenia niemo liwe jest pos ugiwanie si  tym klawiszem.   
2: Aktywny ca y czas   

Klawisz PANEL/REMOTE jest aktywny zarówno podczas pracy, jak i zatrzymania 
urz dzenia.  
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  Je li klawisz PANEL/REMOTE jest aktywny, w normalnym trybie nadzoru mo liwe jest 

ywanie tego klawisza do prze czania mi dzy kana ami sygna u pracy. Status prze czenia 
nie jest zapisywany i ulega skasowaniu po wy czeniu urz dzenia. Po ponownym w czeniu 
kana  sygna u pracy jest ponownie ustawiony na panel operatorski.  

  Je li klawisz PANEL/REMOTE jest u ywany do cyklicznego prze czania mi dzy 
kana ami sygna ów pracy, nale y w ci gu 5 sekund wcisn  klawisz “OK”, aby potwierdzi  
zmian  kana u. W przeciwnym wypadku zmiana nie zostanie wykonana.   

  Kolejno  prze czania kana ów sygna u pracy: panel operatorski jako kana  sygna u pracy 
(wska nik PANEL/REMOTE pod wietla si ) zaciski sterownicze jako kana  sygna u 
pracy (wska nik PANEL/REMOTE nie pod wietlony)  port komunikacyjny jako kana  
sygna u pracy (wska nik PANEL/REMOTE miga)  panel operatorski jako kana  sygna u 
pracy (wska nik PANEL/REMOTE pod wietla si ) 

 

 

Prze czanie kana ów sygna u pracy w czasie gdy falownik pracuje 
powinno by  wykonywane ostro nie. Nale y si  upewni , co do 
bezpiecze stwa takiej operacji. Je li polecenie pracy (FWD/REV/JOG) po 
prze czeniu nie b dzie spójne z tym sprzed prze czenia, falownik zmieni 
bie cy tryb dzia ania (zatrzymanie, praca albo REV), co mo e 
doprowadzi  do wypadku.  

 

F0.0.12  Parametr wy wietlany na g ównym 
wy wietlaczu (H)  

Zakres: d0.00~d0.55/ 
d1.00~d1.55 

Fabrycznie: d0.00 

F0.0.13 Parametr 1 wy wietlany na 
dodatkowym wy wietlaczu (H)  

Zakres: d0.00~d0.55/ 
d1.00~d1.55 

Fabrycznie: d0.02 

F0.0. Parametr 2 wy wietlany na 
dodatkowym wy wietlaczu (H)  

Zakres: d0.00~d0.55/ 
d1.00~d1.55 

Fabrycznie: d0.04 

Ta grupa parametrów s y do okre lania, co ma by  wy wietlane na panelu operatorskim w 
trybie nadzoru, ustawianie jest w systemie bitowym. 
Parametr wy wietlany na g ównym wy wietlaczu: okre lenie, co ma by  wy wietlane na 

ównym wy wietlaczu LED albo jaki ma by  pierwszy wy wietlany parameter na LCD.  
Parametr 1 wy wietlany na dodatkowym wy wietlaczu: okre lenie, co ma by  wy wietlane 
na dodatkowym wy wietlaczu LED albo jaki ma by  drugi wy wietlany parameter na LCD 
podczas pracy falownika.   
Parametr 2 wy wietlany na dodatkowym wy wietlaczu: okre lenie, co ma by  wy wietlane 
na dodatkowym wy wietlaczu LED albo jaki ma by  trzeci wy wietlany parameter na LCD 
podczas zatrzymania falownika.   
 
Dane z wy wietlacza mo na odnie  do tabeli parametrów nadzoru. Kiedy falownik identyfikuje 
parametry silnika, wy wietlacz dodatkowy poka e bie  warto  pr du wyj ciowego, na co 
nie wp ywaj  ustawienia parametru F0.0.13. 
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7.2  Funkcje kontroli sterowania (Grupa F0.1) 
F0.1.17  Tryb ustawiania kierunku (H)  Zakres: 0000~0021 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci:  Zmiana  kierunku                         
0: Nieaktywne  

Kierunek ruchu jest kontrolowany odpowiedni  komend .  
1: Przeciwnie   
Kierunek ruchu jest odwrotny do tego kontrolowanego odpowiedni  komend .  
   
Dziesi tne: Zabezpieczanie kierunku                                      
0: Nieaktywne  
Kierunek ruchu jest kontrolowany odpowiedni  komend  (REV/FWD)               
1: Zabezpieczenie kierunku FWD    
Silnik b dzie pracowa  do przodu (FWD) bez wzgl du na to, czy podane zosta o polecenie pracy 
FWD czy te  REV.  
2: Zabezpieczanie kierunku REV  
Silnik b dzie pracowa  do ty u (REV) bez wzgl du na to, czy podane zosta o polecenie pracy 
FWD czy te  REV.  
 

 

 Ustawianie mo e zosta  przerwane je li falownik pracuje. Nale y 
si  upewni , e ta operacja jest bezpieczna.   

 Funkcja “Zabezpieczanie kierunku” (dziesi tne) jest nadrz dna 
wobec funkcji „Zmiana kierunku” (jedno ci) 

 
 

F0.1.20  Maksymalna cz stotliwo  
wyj ciowa 

Zakres: 10.00~300.00Hz Fabrycznie: 60.00 

F0.1.21  Górny zakres cz stotliwo ci 
Zakres: [F0.1.22]~Min 
(300.00Hz,[F0.1.20])  

Fabrycznie: 50.00 

F0.1.22  Dolny zakres cz stotliwo ci Zakres: 0.0Hz~[F0.1.21] Fabrycznie: 0.0 

1. Maksymalna cz stotliwo  wyj ciowa jest to dopuszczalna maksymalna warto  
cz stotliwo ci wyj ciowej falownika ustawiona przez u ytkowników (maksymalna 
synchroniczna cz stotliwo  stojana silnika asynchronicznego)  
2 Górny zakres cz stotliwo ci jest to maksymalna cz stotliwo  dozwolona dla pracy z 
silnikiem asynchronicznym, ustawiona przez u ytkowników (maksymalna cz stotliwo  
analogiczna do wirnika silnika asynchronicznego)  
3 Maksymalna cz stotliwo  wyj ciowa musi by  wy sza ni  górny zakres cz stotliwo ci.  
4 Dolny zakres cz stotliwo ci to minimalna cz stotliwo  dozwolona dla pracy z silnikiem, 
ustawiona przez u ytkowników.  
5 Maksymalna cz stotliwo  wyj ciowa, a tak e górny oraz dolny zakres cz stotliwo ci nale y 
ustawia  zgodnie z parametrami z tabliczki znamionowej oraz trybem silnika.  
Powi zanie mi dzy tymi trzema warto ciami pokazuje rysunek 7-7.  
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1/2/3/4 
  

 

 
[F1.0.09] 

 
[F1.0.10] 

 

 

 

1/2/3/4 
 

[F1.2.16]

[F0.1.20][F0.1.22] [F0.1.21][F1.2.15]  
 
 
 
 [F1.2.15] na rysunku 7-7 oznacza cz stotliwo  silnika, a [F1.2.16] napi cie silnika. 
 

 
 

F0.1.23  Cz stotliwo  FWD jog Zakres: 0.0Hz~[F0.1.21] Fabrycznie: 10.00 

F0.1.24  Cz stotliwo  REV jog Zakres: 0.0Hz~[F0.1.21] Fabrycznie: 10.00 

 
Jog jest specjalnym trybem pracy falownika. Bez wzgl du na to, czy falownik jest pocz tkowo 
zatrzymany, czy pracuje, je li zadane jest polecenie jog urz dzenie przejdzie do cz stotliwo ci 
jog zgodnie z ustawionym czasem przyspieszania jog i czasem hamowania jog. Wp yw na to 
jednak tak e ma cz stotliwo  pocz tkowa, czas utrzymania cz stotliwo ci pocz tkowej oraz 
funkcje hamowania DC, opó nienia rozruchu i wzbudzenia silnika. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7-7:  Definicja parametrów cz stotliwo ci 

 

Rysunek 7-8:  Wykres pracy FWD Jog 

 

Napi cie wyj ciowe  

Cz stotliwo c wyj ciowa 

Czas przyspieszania jog 
Cz stotliwo  

Cz stotliwo
 FWD jog  

Czas hamowania 

Czas 

Sygnal Jog 

Czas hamowania jog  Cz stotliwo  
 

Cz stotliwo  
 FWD jog  

 
Czas hamowania 

1/2/3/4 
Czas 

 Sygnal Jog 
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7.3  Ustawianie cz stotliwo ci (Grupa F0.2) 

F0.2.25  ród o cz stotliwo ci Zakres: 00~29 Fabrycznie: 0 

0: Ustawianie cyfrowo na panelu (utrzymana po zatrzymaniu) 
Warto  cz stotliwo ci uzale niona jest od warto ci ustawionej w parametrze F0.2.29. W 
normalnym trybie, mo na dokonywa  bezpo rednich zmian za pomoc  klawiszy  i  (lub 
potencjometrem) na panelu. Zmiana parametrów nie zostaje zapisana i kasuje si  po wy aczeniu.  

1: Ustawianie cyfrowo na panelu (zerowana po zatrzymaniu) 
Ustawiana jak przy wyborze “0” powy ej, ale falownik automatycznie skasuje bie  warto  
po zatrzymaniu.  

2: Ustawianie cyfrowo na panelu (utrzymana po zatrzymaniu i zapisana po wy czeniu)  
Ustawiana jak przy wyborze “0” i „1” powy ej, ale falownik automatycznie zapisuje bie  
warto  po wy czeniu, a po kolejnym w czeniu b dzie ona warto ci  pocz tkow . 

3: Ustawianie potencjometrem na panelu     
Ta funkcja odnosi si  do potencjonometra na panelu. Precyzja ustawiania to minimalna 
mierzalna warto  (np. 0.01 Hz), a dane s  zapisywane w wewn trznej pami ci panela.  

4: Ustawianie zaciskami UP/DW (utrzymana po zatrzymaniu) 
Wielofunkcyjne zaciski mog  s  do bezpo redniego zwi kszania, obni ania (funkcja nr. 15, 
16) lub kasowania (funkcja nr 17) ustawionej cz stotliwo ci. Funkcje dla poszczególnych 
zacisków s  wybierane w parametrach F3.0.00 ~ F3.0.08. Ustawiona warto  nie zostaje 
zapisana i kasuje si  po wy czeniu  

Zale no  mi dzy kombinacj  trzech zacisków wej ciowych a zadan  cz stotliwo ci  falownika 
pokazuje rysunek 7-2. 

Za enia poni szej instrukcji: Wielofunkcyjny zacisk DI1 podnosi  cz stotliwo  (UP) lub 
steruje regulatorem PID ([F3.0.00]=15), DI2 ustawia cz stotliwo  albo steruje PID (DW) 
([F3.0.03]=16), natomiast DI5 resetuje ustawion  cz stotliwo  UP/DW ([F3.0.04]=17). 

 
    Tabela 7-2:  Zale no  mi dzy stanami zacisków a cz stotliwo ci  
 

UP? ?
DI1

DI5

COM

?
?
?

DI2
DOWN? ?

? ? ? ?

 
 

Rysunek 7-9  Schemat pod czenia zacisków UP/DW 
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DI5 OFF OFF OFF OFF ON 

 
 

 
  

 
 

 

Falow
nik 

UP 

DOWN 

CLEAR 

Cz stotliwo  

Stan  

zacisku 

zadana 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Opis funkcji 

112 
 

5: Ustawianie zaciskami UP/DW (zerowana po zatrzymaniu)    
Ustawiana jak w punkcie “4” powy ej, ale falownik automatycznie kasuje bie  ustawion  
warto  po zatrzymaniu.  

6: Ustawianie zaciskami UP/DW (utrzymana po zatrzymaniu i zapisana po wy czeniu)  

Ustawiana jak w punkcie “4” powy ej, ale falownik automatycznie zapisuje bie  warto  po 
wy czeniu, a po kolejnym w czeniu b dzie ona warto ci  pocz tkow . 

7: Ustawianie dwukierunkowe zaciskami UP/DW (utrzymana w trybie 
dwubiegunowym po zatrzymaniu)   
Generalnie proces jest taki sam, jak w punkcie „4”. Ró nica polega na tym, e w sposobie 
„4” ustawiona warto  cz stotliwo ci jest nieoznaczona (nie zawiera informacji o kierunku), 
a zakres ustawiania cz stotliwo ci wynosi 0~górny zakres cz stotliwo ci; natomiast w 
sposobie „7” ustawiania cz stotliwo  jest oznaczona (zawiera informacj  o zmianie 
kierunku) a zakres ustawiania wynosi: - górny zakres cz stotliwo ci. 

Rzeczywisty kierunek obrotów falownika wybierany jest zgodnie z tabel  “XOR” dla 
kierunków (FWD, REV) oraz ustawionego kierunku obrotów.   

8: Ustawianie dwukierunkowe zaciskami UP/DW (utrzymana w trybie 
dwubiegunowym po zatrzymaniu i zapisana po wy czeniu) 
Generalnie proces jest taki sam jak w przypadku „7” powy ej. Ustawiona warto  b dzie 
automatycznie zapisana po wy czeniu, a po kolejnym w czeniu b dzie ona warto ci  
pocz tkow . 

9: Wej cie analogowe Al1                                                                       
Warto  cz stotliwo ci jest ustawiana poprzez wej cie analogowe Al1, szczegó owe 
instrukcje znajduj  si  w opisie parametrów F4.0.00 i F4.0.01. 
 
10:  Wej cie  analogowe  Al2                                                                  
Warto  cz stotliwo ci jest ustawiana poprzez wej cie analogowe AI2; szczegó owe 
instrukcje znajduj  si  w opisie parametrów F4.0.02 i F4.0.03.     

11:  Wej cie  analogowe  Al3                                                                      
Warto  cz stotliwo ci jest ustawiana poprzez wej cie analogowe AI3; szczegó owe 
instrukcje znajduj  si  w opisie parametrów F4.0.04 i F4.0.05. 

12: Ustawiana poprzez dwubiegunowo  analogowego wej cia AI1 
Warto  cz stotliwo ci jest ustawiana poprzez dwubiegunowo  analogowego wej cia AI1 
([F4.0.00]~[F4.0.01]), a AI1 zawiera informacj  o zmianie kierunku. Szczegó owe instrukcje 
znajduj  si  w opisie parametrów F4.0.00 i F4.0.01. 

13: Ustawiana poprzez dwubiegunowo  analogowego wej cia AI3  
Warto  cz stotliwo ci jest ustawiana poprzez dwubiegunowo  analogowego wej cia AI3 
([F4.0.04]~[F4.0.05]), a AI3 zawiera informacj  o zmianie kierunku. Szczegó owe instrukcje 
znajduj  si  w opisie parametrów F4.00.04 i F4.00.05. 
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14: Zadawanie impulsowe        
Cz stotliwo  jest zadawana przez wej cie impulsowe. 

15: Zadawanie poprzez dwubiegunowo  wej cia impulsowego  
Cz stotliwo  jest zadawana przez dwubiegunowo  wej cia impulsowego, a sygna  
impulsowy zawiera informacj  o zmianie kierunku.  

16: Ustawienie 1 poprzez protokó  MODBUS (ustawiona warto  wzgl dna) 
Warto  cz stotliwo ci jest zadawana poprzez g ówny komputer za pomoc  protoko u 
MODBUS (port komunikacyjny RS485), a ustawiona warto  (-10000 ~ 10000) jest wzgl dna i 
odnosi si  do górnego zakresu cz stotliwo ci.  

17: Ustawienie 2 poprzez protokó  MODBUS 
Warto  cz stotliwo ci jest zadawana poprzez g ówny komputer za pomoc  protoko u 
MODBUS (port komunikacyjny RS485), a ustawiona warto  (-30000 ~ 30000) jest warto ci  
bezwzgl dn  z której usuni to przecinek (na przyk ad warto  5000 odpowiada ustawieniu 
cz stotliwo ci jako 50.00Hz w trybie ogólnym, a tak e odpowiada ustawieniu cz stotliwo ci 
jako 500.0Hz w trybie makro wysokiej cz stotliwo ci.  

18: AI1+AI2 
Ustawiona warto  cz stotliwo ci = cz stotliwo  w ciwa dla wej cia analogowego AI1 + 
cz stotliwo  w ciwa dla wej cia analogowego AI2.         

19: AI2+AI3 
Ustawiona warto  cz stotliwo ci = cz stotliwo  w ciwa dla wej cia analogowego AI2 + 
cz stotliwo  w ciwa dla wej cia analogowego AI3 

20: AI2+wej cie impulsowe Fin                       

Ustawiona warto  cz stotliwo ci = cz stotliwo  w ciwa dla wej cia analogowego AI2 + 
cz stotliwo  w ciwa dla wej cia impulsowego.  

21: AI1*AI2/wej cie typu rail-to-rail (10V) 
Ustawiona warto  cz stotliwo ci = cz stotliwo  w ciwa dla AI1  * cz stotliwo  w ciwa 
dla AI2/ cz stotliwo  w ciwa dla maksimum wej cia AI2. 

22: AI1/AI2                      

Ustawiona warto  cz stotliwo ci = cz stotliwo  w ciwa dla AI1/ cz stotliwo  w ciwa dla 
AI2.              

23: Regulacja PID   
Warto  cz stotliwo ci jest zadawana poprzez regulator PID. Ta opcja s y g ównie do 
uk adów, gdzie sygna  wyj ciowy PID musi by  po czony z innym kana em sterowania. W 
uk adach ogólnych ta funkcja  jest niepotrzebna. Wyj cie PID automatycznie dostanie 
najwy szy priorytet zadawania cz stotliwosci.   
Przy stosowaniu tego trybu, ustawienie priorytetu zadawania cz stotliwo ci (F5.3.28) powinno 
by  prawid owe, a wyj cie PID odniesie si  do warto ci ustawionej w parametrze (F0.2.28) – 
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górny limit cz stotliwo ci.   

24: Kompensacja wyj cia PID (funkcja zarezerwowana dla tej serii produktów)       

25:  Ustawianie cz stotliwo ci w przypadku wibracji 
Warto  cz stotliwo ci jest tak dostosowywana, eby ograniczy  wibracje powstaj ce podczas 
pracy uk adu. Ta opcja jest wykorzystywana g ównie w uk adach, gdzie wyst puj  du e 
wybracje i z tego powodu konieczne jest odpowiednie dobranie trybu pracy. W normalnych 
warunkach ta funkcja nie znajduje zastosowania. Taki tryb ustawiania automatycznie wtedy 
zostanie ustawiony jako priorytetowy.  

26:  Automatyczne ustawianie cz stotliwo ci w przypadku pracy wielobiegowej.  

Warto  cz stotliwo ci zale y od cz stotliwo ci pracy wielobiegowej. Ta opcja jest 
wykorzystywana g ównie w uk adach, gdzie tryb pracy wielobiegowej wymaga szczególnych 
ustawie . W normalnych warunkach ta funkcja nie znajduje zastosowania. Taki tryb ustawiania 
automatycznie wtedy zostanie ustawiony jako priorytetowy.  
Prawid owe ustawienie priorytetów ((F5.3.28) jest konieczne dla opisanych wcze niej funkcji 
(25 i 26).  

27: Ustawianie cz stotliwo ci w przypadku pracy wielobiegowej za pomoc  zacisków 

Warto  cz stotliwo ci jest okre lana przez kombinacj  ustawie  czterech wielofunkcyjnych 
zacisków wej ciowych (funkcja nr 1, 2, 3, 4), a funkcje poszczególnych zacisków s  ustawiane 
w parametrach F3.0.00~F3.0.08. Ten sposób pozwala na wielobiegow  regulacj  cz stotliwo ci 
pracy. 

28: Wirtualne wej cie analogowe SAI1 

29: Wirtualne wej cie analogowe SAI2 
ród o zadawania cz stotliwo ci oraz ustawiona warto  s  okre lane poprzez grup  

parametrów wej  wirtualnych F4.4.50 ~ F4.4.54. 
 

7.4  ród o sterowania (Grupa F0.3) 

F0.3.33  Sposób sterowania  Zakres: 0~2 Fabrycznie: 0 

Jest to funkcja s ca do wybierania fizycznego ród a sygna u pracy falownika (zadawania 
polece  takich start, stop, FWD, REV, jog i reset, itp). 
0: Panel operatorski         
Sterowanie odbywa si  za pomoc  panelu operatorskiego. Szczegó owy opis pos ugiwania 
si  panelem znajduje si  w Cz ci 5.  
1: Zaciski sterownicze 
Sterowanie odbywa si  za pomoc  zewn trznych zacisków, a funkcje poszczególnych 
zacisków s  ustawiane w parametrze F3.0.  
2: Protokó  MODBUS /standardowa karta rozszerze  
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DI3

COM

DI4

DI5

FWD

REV

K0

 

DI3

COM

DI4

DI5

FWD

REV

K0

 

Rysunek 7-10 
Trójprzewodowy tryb 1 

Rysunek 7-11 
Trójprzewodowy tryb 2 

 

 
Jedno ci: tryb sterowania 
Za enia dla poni szej instrukcji: wielofunkcyjny zacisk DI3 y do komendy FWD 
([F3.0.02]=7) DI4 s y do komendy REV ([F3.0.03]=8), a DI5 y do trybu 
trójprzewodowego ([F3.0.04]=19). 
0: Dwuprzewodowy tryb 1 
1: Dwuprzewodowy tryb 2 
2: Trójprzewodowy tryb 1   
Je eli pojawi si  sygna  na K0, 
sterowanie z FWD i REV jest 
aktywne, zgodnie z tabelami; a 
brak sygna u K0 oznacza, e  
sterowanie z FWD i REV jest 
nieaktywne i falownik si  
zatrzyma.  
Sygna  na DI3 wskazuje na 
komend  FWD.  
Sygna  na DI4 wskazuje na 
komend  REV.  
3. Trójprzewodowy tryb 2 
Je eli pojawi si  sygna  na K0, sterowanie z FWD i REV jest aktywne, zgodnie z tabelami; a 
brak sygna u K0, oznacza, e sterowanie z FWD i REV jest nieaktywne i falownik si  
zatrzyma. 
Sygna  na DI3 daje sygna  pracy  
Brak sygna u DI4 daje komend  FWD  
Sygna  na DI4 daje komend  REV.  
 
Dziesi tne: Sygna  sterowania po 
zaniku zasilania.  
0: Sta y sygna  pracy  
1:Impulsowy sygna  pracy  
(dwuprzewodowy tryb 1/2) 
Sygna  dawany w trybie 
dwuprzewodowym jest sta y, a kiedy 
zacisk b dzie aktywny, falownik 
automatycznie wystartuje po 
przywróceniu zasilania. 
W systemach, w których auto start po przywróceniu zasilania nie jest wymagany, stosuje si  
impulsowy sygna  pracy.  
 

F0.3.35  Tryby sterowania za pomoc  
zacisków  (H)   

Zakres: 0000~0013 Fabrycznie: 0000 

Tryb 
sterowania DI4 DI3 Polecenie 

operacyjne Rysunek  

Dwuprze- 
wodowy  
tryb 1 

OFF OFF Stop FWD

REV

DI3

DI4
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OFF ON FWD 

ON OFF REV 
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wodowy 
tryb 2 

OFF OFF Stop F W D
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7.5  Sygna  start i stop (Grupa F0.4) 

F0.4.37  Pozwolenie startu/pracy (H) Zakres: 0000~1202 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci: Pozwolenie startu 
0: Funkcja nieaktywna   
Falownik mo e wystartowa  bez sygna u pozwolenia startu.  
1: Pozwolenie po otrzymaniu sygna u z wielofunkcyjnych zacisków  
Falownik nie wystartuje dopóki nie rozpozna, e zacisk sterowniczy (grupa F3.0) ustawiony na 
sygna  startu  (funkcja nr 42) jest nieprzerwanie aktywny; przy braku sygna u start jest 
niedozwolony a falownik, je li pracuje, zahamuje wybiegiem (kod alarmu: aL.031). Falownik 
nie uruchomi si  ponownie dopóki nie wykryje za czenia sygna u.  
2: Polecenie z protoko u komunikacyjnego (standardowa karta rozszerze )   

 
Setne: Pozwolenie pracy 
0: Funkcja nieaktywna   

Falownik mo e pracowa  bez sygna u pozwolenia pracy.  
1: Pozwolenie po otrzymaniu sygna u z wielofunkcyjnych zacisków 
Falownik nie wystartuje dopóki nie rozpozna, e zacisk sterowniczy (grupa F3.0) ustawiony na 
sygna  pozwolenia na prac , (funkcja nr 43) jest aktywny; przy braku sygna u falownik 
zatrzyma si  w trybie okre lonym warto ci  tysi czn  tego parametru, a potem automatycznie 
podejmie prac  po odzyskaniu sygna u.  
2: Polecenie z protoko u komunikacyjnego (standardowa karta rozszerze ) 

 
Tysi czne: Okre lanie dzia ania w przypadku braku sygna u pozwolenia pracy  
0: Wolny stop  

Falownik zatrzymuje si , a silnik hamuje wybiegiem. 
1: Hamowanie w okre lonym czasie  

Falownik zatrzymuje si  wyhamowuj c wed ug zadanego czasu hamowania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Rysunek 7-12: Schemat procesu startu 

Pozwolenie startu 

Pozwolenie pracy 

Polecenie pracy  

Status silnika 

Auto reset 
polecenia 

Ponowne 
wys anie 
komendy 

Niejasna 
komenda 

Czas 
przyspieszania  

Wolny   
stop   

Wyhamowanie Czas hamowania 
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Jedno ci: Tryb startu 
0: Normalny start  

Dla wi kszo ci obci  nie ma specjalnych wymaga  co do trybu startu. Zostanie 
zastosowany normalny tryb startu.  
1: Wykrywanie obrotów silnika 
Stosowany w przypadku restartu po resecie b dów oraz restartu po utracie zasilania. 
Falownik automatycznie ocenia pr dko  i kierunek pracy silnika oraz zaczyna agodnie 
dostosowywa  cz stotliwo  do obrotów silnika i rozp dza  go: schemat tego dzia ania 
pokazuje rysunek 7-13.  

 
Setne: Tryb stopu 
0: Hamowanie wed ug ustawionego czasu 
W przypadku tego trybu, falownik b dzie stopniowo redukowa  cz stotliwowo  wyj ciow  
zgodnie z ustawionym czasem, a  do ca kowitego zatrzymania.  
1: Wolny stop 
Po zatrzymaniu, cz stotliwo  falownika spada do zera a silnik hamuje wybiegiem na 
zasadzie inercji.  
 
Przy wolnym stopie, je li potrzebne jest zrestartowanie silnika zanim zupe nie si  on 
zatrzyma, konieczna jest w ciwa konfiguracja funkcji startu po prze ledzeniu obrotów, w 
przeciwnym wypadku mo e nie zadzia  ochrona przed przeci eniem pr dowym lub 
napi ciowym.   
 
Je li silnik nie zatrzyma  si  zupe nie w trybie hamowania wed ug ustawionego czasu z 
powodu du ej bezw adno ci i krótkiego czasu hamowania, nale y rozpocz  hamowanie 
pr dem DC. Szczegó owe instrukcje znajduj  si  w opisie funkcji F0.4.44. 
 

 
 
 

 

F0.4.38   Tryb startu / stopu (H) Zakres: 0000~0101 Fabrycznie: 0000 

Rysunek 7-13  Schemat ledzenia obrotów na starcie 

Obroty silnika

Cz stotliwo  
wyj ciowa falownika

Polecenie pracy

 

Wykrywanie obrotów i kierunku silnika 

Wolny stop 
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F0.4.39  Cz stotliwo  pocz tkowa Zakres: 0.0Hz~50.00Hz Fabrycznie: 0.50 

F0.4.40  Czas utrzymania cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

Zakres: 0.00~10.00Sec. Fabrycznie: 0.0 

Cz stotliwo  pocz tkowa oznacza cz stotliwo  podczas startu falownika i nie jest 
ograniczana dolnym zakresem cz stotliwo ci F0.1.22. 
 
Czas utrzymania cz stotliwo ci pocz tkowej oznacza czas trwania tej cz stotliwo ci i mo e 
by  ustawiony zgodnie z zapotrzebowaniem. Kiedy ustawiony jest na 0, funkcja 
cz stotliwo ci pocz tkowej nie jest aktywna.   
 
W systemach z wysok  bezw adno ci , du ym obci eniem i du ymi wymaganiami co do 
momentu na starcie, ustawienie cz stotliwo ci pocz tkowej mo e skutecznie rozwi za  
problemy ze startem. Jest tak e efektywna w ka dym procesie przyspieszania, kiedy 
falownik prze cza si  mi dzy prac  do przodu a prac  do ty u.  

 

[F1.2.15]

[F0.4.39]

[F0.4.40]  

[F0.4.41]

[F0.4.42]

 

Rysunek 7-14:  Schemat cz stotliwo ci pocz tkowej Rysunek 7-15:  Schemat cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

 
  
F0.4.41  Pr d wzbudzenia Zakres: 0.0~100(%) Fabrycznie: 35.0 

F0.4.42  Czas podawania pr du wzbudzenia Zakres: 0.00~10.00Sec. Fabrycznie: 0.10 

Przy silnikach asynchronicznych mo na poprawi  ich w ciwo ci rozruchowe poprzez 
wywo anie strumienia magnetycznego, co zajmuje troch  czasu. Przy zatrzymanym silniku, 
przed uruchomieniem, aby uzyska  wystarczaj cy moment nap dowy, konieczne jest 
zapewnienie strumienia magnetycznego. Dlatego silniki asynchroniczne wymagaj  
zastosowania pr du wzbudzenia. Patrz rysunek 7-15, który pokazuje proces wzbudzania. 

Warto  pr du wzbudzenia ustawia si  jako procent ustawionego dla falownika pr du 
wyj ciowego. 

Czas podawania pr du wzbudzenia okre la, jak d ugo ma by  podawany pr d wzbudzenia.  
 

 

Je li pr d znamionowy silnika ró ni si  bardzo od pr du znamionowego 
falownika, nale y ostro nie dobiera  warto  pr du wzbudzenia (F0.4.41), 
poniewa  zbyt wysoka warto  mo e doprowadzi  do uszkodzenia silnika.   

Cz stotliwo  

  
Cz stotliwo  

wyj ciowa 

Pr d

F[0.4.41] 

Czas 

F[0.4.42] 
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F0.4.43  Opó nienie startu Zakres: 0.00~10.00Sec. Fabrycznie: 0.0 

Opó nienie startu oznacza czas do startu falownika od otrzymania polecenia pracy 
 

F0.4.44  Hamowanie pr dem sta ym DC (H)  Zakres: 0000~0001 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci: hamowanie DC 
Hamowanie pr dem sta ym DC oznacza, e pr d sta y jest podawany do wirnika silnika, aby 
wygenerowa  moment hamowania. Funkcja hamowania pr dem DC nie mo e by  stosowana 
przy silnikach synchronicznych.  

Kiedy zarówno ustawiona, jak i rzeczywista pr dko  silnika spadnie poni ej ustawie  [F0.4.45], 
falownik przestanie generowa  pr d zmienny i poda pr d sta y, a warto  tego pr du ustawiana 
jest w [F0.4.47]. Kiedy zadana pr dko  silnika przekroczy ustawienia w [F0.4.45], falownik 
przestanie zasila  napi ciem sta ym i przejdzie w tryb normalnej pracy. Je li falownik jest w 
trybie startu, sygna  pozwolenia startu jest niedost pny i hamowanie DC jest nieaktywne.  

 

[F0.4.45]

 
 
 

 

 

Podawanie pr du do silnika mo e prowadzi  do jego przegrzania. W 
przypadku, gdy potrzebne jest d ugotrwa e stosowanie hamowania pr dem 
DC, nale y zastosowa  wymuszony obieg powietrza. Przy d ugim czasie 
hamowania DC, je li jest sta e obci enie hamowania, nie ma gwarancji, e 
wa ek silnika si  nie obróci.   

 

F0.4.45  Hamowanie pr dem 
DC/pocz tkowa cz stotliwo  
hamowania/pr dko  

Zakres: 0.0~[F0.1.21] Fabrycznie: 2.00 

W procesie hamowania i zatrzymywania falownika, je li cz stotliwo  wyj ciowa 
urz dzenia b dzie ni sza ni  cz stotliwo  pocz tkowa/pr dko  hamowania DC, funkcja 
hamowania DC zostanie aktywowana.  

Rysunek 7-16:   Schemat hamowania DC 

Warto  odniesienia

Obroty silnika

Czas 

Hamowanie 
DC  

Czas 
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F0.4.46  Czas hamowania DC Zakres: 0.0~10.00Sec. Fabrycznie: 0.0 

F0.4.47  Wspó czynnik pr du 
hamowania DC  

Zakres: 0.0~100(%) Fabrycznie: 50.0 

Czas hamowania DC okre la, jak d ugo na wyj ciu jest podawany pr d sta y. Je li który  z 
zacisków steruj cych jest ustawiony na funkcj  hamowania DC, parametr ten b dzie 
nieaktywny.  

Wspó czynnik pr du hamowania DC jest to pr d wyj ciowy w czasie hamowania DC. Jest 
ustawiany jako procent pr du znamionowego.  

 
  

   
F0.4.48  Restart po zaniku zasilania Zakres: 0, 1 Fabrycznie: 0 

F0.4.49  Restart po zaniku zasilania/czas 
czuwania po utracie zasilania  

Zakres: 
0.10~10.00Sec. 

Fabrycznie: 0.5 

Funkcje te s  u ywane w trybach sterowania z panelu operatorskiego, protoko u 
komunikacyjnego i sterowania trójprzewodowego. Je li aktywna jest funkcja restartu po 
zaniku zasilania, falownik automatycznie zapisze status pracy sprzed zaniku i automatycznie 
go przywróci po czasie czuwania po utracie zasilania, kiedy zasilanie zostanie przywrócone. 
Restart po zaniku zasilania przywróci prac  w trybie restartu po sprawdzeniu pr dko ci.  
 

F0.4.50  Czas mi dzy zmian  kierunków pracy  Zakres: 0.00~5.00Sec. Fabrycznie: 0.0 

Funkcja ta s y do ustawiania czasu oczekiwania, a  silnik prze czy si  z FWD do REV i 
odwrotnie. Ta funkcja pozwala rozwi za  problem gwa townych zmian kierunku, jak pokazuje 
rysunek 7-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 7-17  Schemat hamowania DC  

Cz stotliwo  
wyjsciowa

Cz stotliwo  
pocz tkowa 

      Stop 

Czas 
utrzymywania 
cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

Pocz tkowa 
cz stotliwo  

hamowania DC  

Czas utrzymywania 
cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

 

Czas mi dzy 
zmian  FWD a 
REV   

Cz st. 
pocz tkowa

 

Czas hamowania DC  

Pocz tkowa 
cz stotliwos  
hamowania 

DC  

Czas pracy 

[F0.4.50]
 

[F0.4.50]
-[F0.4.39]

 

Rysunek 7-18  Schemat czasu mi dzy zmian  

kierunków pracy FWD i REV  

Rysunek 7-19 Schemat prze czania mi dzy 

FWD i REV przy cz stotliwo ci pocz tkowej 

 

Cz stotliwo  wyj ciowa Cz stotliwo  wyj ciowa 
 

czas Czas 
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[F0.4.52]

 [F0.4.53]

[F0.4.52]

 

Rysunek 7-20:  Porównanie pracy bez opó nienia oraz z ustawionym opó nieniem 

 

 
0: Prze czanie tylko przy cz stotliwo ci 0    
Prze czanie mi dzy FWD i REV odbywa si  tylko przy cz stotliwo ci 0.      
1: Prze czanie tylko przy cz stotliwo ci pocz tkowej 
Prze czanie mi dzy FWD i REV odbywa si  tylko przy cz stotliwo ci pocz tkowej, jak 
pokazuje rysunek 7-19.  
 
 

F0.4.52  Poziom wykrywania pr dko ci 
(cz stotliwo ci) zerowej 

Zakres: 0.0~2.00Hz Fabrycznie: 0.25Hz 

F0.4.53  Czas opó nienia po wykryciu 
pr dko ci (cz stotliwo ci) zerowej 

Zakres: 0.0~10.00Sec. Fabrycznie: 0.1 

Kiedy cz stotliwo  wyj ciowa falownika spadnie do 0, natychmiast wy czy on napi cie 
wyj ciowe. Wtedy silnik mo e nie by  zatrzymany, ale b dzie w trybie wolnego stopu i 
wyhamuje.  

Kiedy cz stotliwo  wyj ciowa falownika b dzie ni sza ni  warto  ustawiona w parametrze 
[F0.4.52], w okresie czasu ustawionym w parametrze [F0.4.53], falownik b dzie nadal pracowa  
i poda pr d DC a silnik b dzie nadal wzbudzany. Falownik mo e by  szybko uruchomiony 
ponownie w ka dej chwili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.6  Parametry przyspieszania i hamowania  (Grupa F1.0) 
 

F1.0.00  W ciwo ci przyspieszania i 
hamowania 

Zakres: 0000~0011 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci: tryb przyspieszania i hamowania 
0: Przyspieszanie i hamowanie wed ug charakterystyki liniowej 
Cz stotliwo  wyj ciowa falownika wzrasta lub maleje zgodnie z ustawion  szybko ci . 
Cz stotliwo  wyj ciowa pozostaje w zale no ci liniowej w stosunku do czasu 
przyspieszania, wi c miarowo wzrasta lub maleje.   
1: Przyspieszanie i hamowanie wed ug charakterystyki kwadratowej 
Cz stotliwo  wyj ciowa falownika wzrasta lub maleje zgodnie ze stopniem pr dkosci, a 

ciwo ci charakterystyki kwadratowej ustawia si  w parametrach [F1.0.01] i [F F1.0.02]. 

F0.4.51  Tryb prze czania FWD i REV Zakres: 0, 1 Fabrycznie: 0 

Pr dko  Pr dko
Brak opó nienia Opó nienie po wykryciu pr dko ci 0  

Czas   Czas 
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Ta funkcja pozwala zredukowa  ha as oraz wentylacj  podczas przyspieszania i hamowania, 
a tak e zmniejszy  obci enie przy starcie i zatrzymaniu. Kiedy bezw adno  obci enia jest 
zbyt du a i daje b d przeci enia podczas hamowania, pomóc mo e odpowiednie 
ustawienie charakterystyki w parametrach ([F1.0.01] i [F F1.0.02]), pozwalaj ce na 
prawid owe regulowanie hamowania przy ró nych cz stotliwo ciach.   

Dziesi tne: Jednostka czasu przyspieszania i hamowania 
0:  Sec.  (Sekundy) Czas hamowania i przyspieszania mierzony jest w sekundach i jest to 
ustawienie fabryczne.  
1: Min. (Minuty) Czas hamowania i przyspieszania mierzony jest w minutach. 
 

F1.0.01  Okres stosowania charakterystyki 
kwadratowej dla przyspieszania / hamowania  

Zakres:   
5.0~100.0-[F1.0.02] 

Fabrycznie: 
15.0 

F1.0.02  Wspó czynnik narastania cz stotliwo ci  
przyspieszania / obni ania cz stotliwo ci  
hamowania charakterystyki kwadratowej.  

Zakres:   
20.0~100.0-[F1.0.01] 

Fabrycznie: 
70.0 

Ta funkcja pozwala okre li  parametry charakterystyki kwadratowej przyspieszania i 
hamowania.  
 
Jak pokazuje (1) na rysunku 7-21, okres startu przyspieszania / ko ca hamowania dla krzywej 
kwadratowej jest obliczany jako procent ca kowitego czasu przyspieszania i hamowania.  
Jak pokazuje (2) na rysunku 7-21, okres narastania przyspieszenia /obni ania hamowania dla 
krzywej kwadratowej oblicza si  jako procent ca kowitego czasu przyspieszania i hamowania.  
  
 

2

Kwadratowa

Czas 
( Sec./min.)

Czestotliwosc wyjsciowa 
(Hz)

[F0.0.01] [F0.0.02]

Linia prosta

2

1 1

Rysunek 7-21:  Krzywa przyspieszania i hamowania 

Cz stotliwo  wyj ciowa (Hz) 

Linia prosta 

Kwadratowa 

Czas (Sek./Min.) 
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F1.0.03~F1.0.08            
Czas przyspieszania/hamowania  1/2/3 

Zakres: 0.01~600.00 (Sec./Min.)  Fabrycznie:  

F1.0.09  
Czas przyspieszania 4/przyspieszania jog  

Zakres: 0.01~600.00 (Sec./Min.)  Fabrycznie:  

F1.0.10   
Czas hamowania 4/hamowania jog  

Zakres: 0.01~600.00 (Sec./Min.)  Fabrycznie:  

Czas przyspieszania oznacza czas, jakiego potrzebuje falownik eby przyspieszy  od 0.00Hz do 
maksymalnej cz stotliwo ci wyj ciowej [F0.1.21]. 

Czas hamowania oznacza czas, jakiego potrzebuje falownik eby wyhamowa  z maksymalnej 
cz stotliwo ci wyj ciowej do 0.00Hz. 

Falowniki serii E280 maj  4 rodzaje czasu przyspieszania/hamowania. Czasy 
przyspieszania/hamowania 1~4 podczas pracy falownika mo na wybra  przy pomocy ró nych 
kombinacji zacisków. Zgodnie z zaprogramowanym algorytmem pracy, mo na ich u ywa  tak e 
jako czasu przyspieszania i hamowania w momencie prze czania mi dzy ró nymi 
cz stotliwo ciami na ka dym etapie. Szczegó owe instrukcje mo na znale  w opisie 
parametrów grupy F6.1. 

Czas przyspieszania/hamowania 4/czas hamowania/przyspieszania jog s  u ywane jako czas 
przyspieszania/hamowania przy pracy w trybie jog. Cz stotliwoo  jog ma najwy szy priorytet. 
Niezale nie od warunków, falownik natychmiast przejdzie do cz stotliwo ci jog zgodnie z 
ustawionym czasem przyspieszania/hamowania jog, je li tylko otrzyma sygna  jog. (Sprawd  
instrukcje dla parametrów F0.1.23 and F0.1.24)   

Jednostka (sek.,min.) czasu przyspieszania/hamowania jest ustawiana w cyfrach dziesietnych 
parametru F1.0.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F1.0.11  Zatrzymanie awaryjne EMS i czas 
hamowania w trybie awaryjnym 

Zakres: 0.01~600.00 
(Sec./Min.)  

Fabrycznie:  

Do wyhamowania z maksymalnej cz stotliwo ci wyj ciowej [F0.1.20] do zera w ustawionym w 
tym parametrze czasu dojdzie tylko, je li falownik ma nastawiony tryb hamowania (F0.4.54 

 Cz stotliwo  

Czas 
Zacisk 1 – wybór czasu 
przyspieszania i hamowania  
 Zacisk 2 – wybór czasu 
przyspieszania i hamowania Czas 

przyspieszania 
/ hamowania 1 

Czas 
przyspieszania/ 
hamowania 2 

 
Polecenie operacyjne 

Czas 
przyspieszania/ 
hamowania 3 

 

Czas 
przyspieszania
/hamowania 4 

 

Rysunek 7-22: Schemat dzia ania poszczególnych zacisków steruj cych wg ustawie    
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ustawiony 0) po otrzymaniu sygna u zatrzymania awaryjnego EMS (funkcja nr 14).  

7.7  Cz stotliwo  no na (Grupa F1.1) 

F1.1.13  Cz stotliwo  no na 
Zakres:   
2.0~12.0KHz (FF.4.43=##0#)  
2.0~15KHz (FF.4.43=##1#)  

Fabrycznie:  

Jest to sterowanie cz stotliwosci  maj ce wp yw na zmian  zasilania falownika. Dozwolona 
warto  cz stotliwo ci no nej zwi zana jest z modelem falownika. Cz stotliwo  no na wp ywa 

ównie na ha as i oddawanie ciep a podczas pracy. Kiedy wymagany jest wyciszony tryb pracy, 
mo na odpowiednio podwy szy  warto  cz stotliwo ci no nej, ale w takim wypadku 
maksymalna obci alno  falownika mo e nieco si  zmniejszy  przy jednoczesnym 
zwi kszeniu wp ywie falownika na otoczenie. W przypadku, gdy przewód silnika jest zbyt d ugi, 
mo e doj  do up ywów pr du pomi dzy przewodami silnikowymi a przewodem uziemiaj cym. 
Kiedy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka i obci enie silnika jest zbyt du e, albo te  
falownik pracuje nieprawid owo z powodów opisanych powy ej, wskazane jest zmniejszenie 
cz stotliwo ci no nej w celu poprawienia charakterystyki cieplnej urz dzenia. 

 

F1.1.14  W ciwo ci cz stotliwo ci no nej Zakres: 0000~2111 Fabrycznie: 2011 

Parametr ten s y do ustawiania niektórych w ciwo ci zwi zanych z cz stotliwo ci  no  
(w systemie binarnym), normalnie danych tych si  nie zmienia.  

Jedno ci: Regulacja cz stotliwo ci no nej w stosunku do obci enia pr dowego 
Kiedy ta funkcja jest aktywna, w przypadku zbyt du ego obci enia pr dowego, cz stotliwo  
no na zostanie automatycznie zredukowana, aby zapewni  bezpieczne warunki pracy falownika.  

Dziesi tne: Regulacja cz stotliwo ci no nej w stosunku do temperatury 

Kiedy ta funkcja jest aktywna, cz stotliwo  no na zostanie automatycznie zredukowana, je li 
temperatura otoczenia b dzie zbyt wysoka.  

Setne: Regulacja cz stotliwo ci no nej w stosunku do cz stotliwo ci wyj ciowej 
Falownik zmniejszy odpowiednio cz stotliwo  no ,  je li cz stotliwo  wyj ciowa b dzie 
zbyt niska.  

Tysi czne: Tryb modulacji 
0: Modulacja asynchroniczna- ma zastosowanie do wi kszo ci aplikacji poni ej 300HZ. 
1: Modulacja synchroniczna – Cz stotliwo  no na oraz wyj ciowa musz  utrzymywa  sta  
warto . Ma to zastosowanie w aplikacjach wysokocz stotliwo ciowych, gdzie wymagana jest 
stabilna praca na wysokiej cz stotliwo ci.  
2-5: Wyciszenie pracy – Kiedy ta funkcja jest aktywna, falownik b dzie automatycznie 
regulowa  cz stotliwo  no , by wyciszy  ha as.  
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7.8  Parametry V/F i zabezpieczaj ce przed przeci eniem (Grupa F1.2) 

F1.2.15  Cz stotliwo  znamionowa silnika  
Zakres:   
5.00~300.00Hz 

Fabrycznie: 50.00 

F1.2.16  Napi cie znamionowe silnika 
Zakres:   
50~500V/25~250V 

Fabrycznie: 400/230 

Cz stotliwo  znamionowa jest to minimalna cz stotliwo  przy której falownik osi gnie  
maksymalne napi cie. Generalnie jest to cz stotliwo  znamionowa silnika.  
Napi cie znamionowe jest to napi cie wyj ciowe przy którym falownik osi gnie cz stotliwo  
znamionow . Generalnie jest to napi cie znamionowe silnika. 
Parametry tej grupy s  ustawiane zgodnie z paramterami silnika i nie nale y ich zmienia  poza 
szczególnymi przypadkami.  

 

F1.2.18   Podbicie napi cia dla wzmocnienia momentu  Zakres: 
0.0~20.0% 

Fabrycznie:  

Funkcja ta s y do poprawiania w ciwo ci momentu przy niskich cz stotliwosciach 
falownika. Kiedy falownik pracuje przy niskich cz stotliwo ciach, kompensuje jego napi cie 
wyj ciowe. Warto  ustawiana jest jako procent napi cia znamionowego silnika [F1.2.16]. 
Patrz rysunki 7-23-A oraz 7-23-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F1.2.19   
Punkt zmiany cz stotliwo ci 1 charakterystyki V/F silnika 

Zakres: 
0.0~[F0.1.21] 

Fabrycznie: 0.0 

F1.2.20   
Punkt zmiany napi cia 1 charakterystyki V/F silnika 

Zakres: 0~500V Fabrycznie: 0.0 

F1.2.21   
Punkt zmiany cz stotliwo ci 2 charakterystyki V/F silnika 

Zakres: 
0.0~[F0.1.21] 

Fabrycznie: 0.0 

F1.2.22   
Punkt zmiany napi cia 2 charakterystyki V/F silnika 

Zakres: 0~500V Fabrycznie: 0.0 

F1.2.23   
Punkt zmiany cz stotliwo ci 3 charakterystyki V/F silnika 

Zakres: 
0.0~[F0.1.21] 

Fabrycznie: 0.0 

F1.2.24   
Punkt zmiany napi cia 2 charakterystyki V/F silnika 

Zakres: 0~500V Fabrycznie: 0.0 

Ta grupa parametrów s uzy do elastycznego kszta towania charakterystyki V/F przez u ytkownika, 
jak pokazuje rysunek 7-24.  

? ?

? ?

[F1.2.16]

[F1.2.18]
? ? ? ?

[F1.2.15]

 
[F1.2.16]

[F1.2.18]

[F1.2.15]

 
Rysunek 7-23-A: Schemat wzmocnienia momentu 

krzywej wznosz cej 
Rysunek 7-23-B:  Schemat wzmocnienia momentu krzywej 

sta ej 

 

Napi cie  Napi cie

Podbicie 
napi cia

Podbicie 
napi cia 

Cz stotliwo  Cz stotliwo  
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Hz

[F1.2.16]

[F1.2.24]

[F1.2.22]

[F1.2.20]

[F1.2.19] [F1.2.21] [F1.2.23] [F1.2.15]

 
 
 

F1.2.25  Kompensacja po lizgu Zakres: 0~150(%)     Fabrycznie:  0  

Rzeczywiste obroty silnika moga si  waha  w zale no ci od zmian obci enia. Je li ten 
parametr jest ustawiony, falownik automatycznie wyreguluje cz stotliwo  wyj ciow  zgodnie z 
obci eniem, aby zrekompensowea  wp yw obci enia na obroty silnika.,  
 
Parametr ten mo e by  stosowany tylko w trybie sterowania V/F. 

[F1.4.39]

 
 
 
 

 
 

Rysunek 7-24  Dostosowana indywidualnie krzywa V/F 

Napi cie

Cz stotliwo  (Hz) 

 
Slip compensation is 100% Output current 

After slip compensation

Motor revolution

50% 

100% 

150% 

Before slip compensation 

Rysunek7-25:  Schemat kompensacji po lizgu  

 
Rysunek 7-26:   

Schemat ograniczenia  

pr dowego przyspieszania i hamowania 

Cz stotliwo

Pr d

Dostosowanie czas 
przyspieszania

Czas 

Czas 

Kompensacja po lizgu 100% 

Po 
kompensacji 

Przed 
kompensacj  

 
Obroty silnika 

Pr d   
wyj ciowy 

150% 

100% 

50% 

F[1.2.24]  

F[1.2.22]  

F[1.2.20]  

F[1.2.16]  

F[1.2.19]  F[1.2.21]  F[1.2.23] F[1.2.15]  
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7.9  Praca stabilna (Grupa F1.4) 

F1.4.39  Ograniczenie pr dowe 
przyspieszania/ hamowania 

Zakres: 120~180 (%) Fabrycznie: 150 (%) 

Kiedy falownik jest w procesie przyspieszania lub zwalniania, a czas przyspieszania/zwalniania 
nie jest dostosowany do bezw adno ci uk adu lub nast puje roz czenie obci enia, mo e 
wyst pi  zjawisko nag ego skoku pr du. Parametr ten s y do ustawiania maksymalnego 
dozwolonego poziomu skoku pr du podczas przyspieszania falownika. Warto  ustawia si  jako 
procent znamionowego pr du wyj ciowego falownika.   
 
Kiedy pr d wyj ciowy falownika przekroczy poziom ustawiony w tym parametrze, czas 
przyspieszania i zwalniania zostanie automatycznie wyd ony w zakresie tego poziomu. Patrz 
rysunek 7-26. Dlatego te , je li potrzebny jest krótszy czas przyspieszania, moment 
przyspieszania powinien by  odpowiednio poprawiony.   

 

F1.4.40  Wzmocnienie pr dowe podczas startu Zakres: 120~200 (%) Fabrycznie: 150(%) 

F1.4.41  Czas wzmocnienia pr dowego  Zakres: 0.00~5.00Sec. Fabrycznie: 0.0 

Funkcja podobna do [F1.4.39], ustawia limit pr du kiedy falownik jest w trybie przyspieszania 
lub startu. W niektórych uk adach z du  bezw adno ci  lub takich, gdzie trzeba zniwelowa  
du e si y tarcia na starcie, mo na ustawi  du  warto  pr du podawanego na starcie przez 
okre lony okres czasu ([F1.4.41]). Warto  ta ustawiana jest jako procent pr du znamionowego 
falownika.  
 

 
Kiedy F1.4.41 jest ustawiona na 0, funkcja ta jest nieaktywna.  

 

F1.4.42  Wybór funkcji dla regulatorów Zakres: 0000~0111 Fabrycznie: 0111 

Jedno ci: Regulator niwelowania przeci enia napi ciowego 

Przy takim ustawieniu, przy obci eniach gdzie silnik oddaje energi , aby zniwelowa  

przeci enie napi ciowe, falownik automatycznie podnosi cz stotliwo  wyj ciow  tak, e 
przekracza ona warto  zadan  (ograniczon  górnym zakresem cz stotliwo ci). Z funcji tej 
nale y korzysta  ostro nie, gdy  tego typu ustawienie stanowi zagro enie dla sprz tu.   

Dziesi tne: Regulator niwelowania zbyt niskiego napi cia 
Przy takim ustawieniu, je li napi cie w sieci spadnie gwa townie, falownik mo e obni  
automatycznie cz stotliwo  wyj ciow , wchodz c w stan hamowania wytworzon  i 
zgromadzon  energi , aby przez pewien czas utrzymywa  prac  przy pomocy energii 
mechanicznej i tym samym pozwoli  na normaln  prac  uk adu. 

Setne: Modulacja cz stotliwo ci i pr du 
Przy takim ustawieniu, je li pr d wyj ciowy przekroczy warto  maksymaln  [F1.4.47], 
falownik automatycznie zmniejszy cz stotliwo  wyj ciow .  
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F1.4.43  Poziom napi cia przeci enia dla zadzia ania 
zabezpieczenia na szynie DC 

Zakres: 660~800V Fabrycznie: 740 

F1.4.44  Wzmocnienie niwelowania przeci enia 
napi ciowego 

Zakres: 0.10~10.00 Fabrycznie: 1.00 

Kiedy silnik wejdzie w stan przeci enia napi ciowego albo jest w trybie hamowania z du  
bezw adno ci , mo e zacz  pracowa  w trybie hamowania odzyskiem energii, powoduj c 
gwa towny skok napi cia na szynie DC, tym samym dochodzi do uruchomienia funkcji 
zabezpieczaj cych przed przeci eniam. Kiedy falownik wykryje, e napi cie na szynie DC 
przekroczy warto  [F1.4.43], wyreguluje cz stotliwo  wyj ciow  (zwi kszy czas hamowania 
lub podniesie cz stotliwo ), aby zapewni  bezpieczn  prac  uk adu.  
 

 

[F1.4.43]

[F0.1.20]

       

[F1.4.43]

 
 
 
 
 

 

 
Im wi ksze wzmocnienie zostanie ustawione, tym lepsza b dzie regulacja 
cz stotliwo ci, ale to mo e prowadzi  do zaburzenia stabilno ci pracy. 

 
 

F1.4.45  Poziom zbyt niskiego napi cia dla zadzia ania 
zabezpieczenia na szynie DC  

Zakres: 
[FF.2.35]~480V 

Fabrycznie: 330V 

F1.4.46  Wzmocnienie niwelowania zbyt niskiego 
napi cia 

Zakres: 0.10~10.00 Fabrycznie: 1.00 

Kiedy falownik wykryje, e pr d na szynie DC jest poni ej [F1.4.45], mo e automatycznie 
obni  cz stotliwo  wyj ciow  i zacz  pracowa  w trybie hamowania odzyskiem energii, 
utrzymuj c prac  za pomoc  energii mechanicznej. Im wi ksza jest warto  wzmocnienia 
niwelowania zbyt niskiego napi cia, tym silniej jest ono regulowane. 

Rysunek 7-27-A : Niwelowanie przeci enia  

napi ciowego podczas stabilnej pracy  

Rysunek 7-27-B: Niwelowanie przeci enia 

napi ciowego w procesie hamowania 

Cz stotliwo
Cz stotliwo

Czas 

Czas 

Czas 

Czas 

Napi cie po stronie DC Napi cie po stronie DC

Wyd enie czasu hamowania 

Wzrost cz stotliwo ci 

[F1.4.43] [F1.4.43] 

[F1.4.20] 
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[F1.4.43]

[F0.1.20]

    

2

S Curve

Time 
Sec./min.

Output frequency(Hz)

0.01] [F0.0.02]

Straight line

2

1 1

 
 
 

 
 

F1.4.47  Poziom pr du dla zadzia ania regulatora 
przeci enia pr dowego.  

Zakres: 20~200(%) Fabrycznie: 180 

F1.4.48  Wzmocnienie regulatora przeci enia pr dowego.  
Zakres: 0.10~10.00 

Fabrycznie: 
1.00 

Kiedy pr d wyj ciowy falownika przekroczy warto  ustawion  w [F1.4.47], urz dzenie mo e 
automatycznie obni  cz stotliwo  wyj ciow , aby powstrzyma  dalszy niekontrolowany 
wzrost pr du i tym samym zapewni  bezpieczn  prac  uk adu. Im wi ksze wzmocnienie jest 
ustawione w [F1.4.48] tym wi ksza b dzie regulacja. Ustawiana warto  jest procentem 
znamionowego pr du wyj ciowego falownika.  

 

F1.4.49  Ilo  prób autoresetu b dów Zakres: 0~5 Fabrycznie: 0 

F1.4.50  Czas pomi dzy kolejnymi resetami Zakres: 0.2~5.0Sec Fabrycznie: 1.0 

F1.4.51  Czas auto resetu zapisu b du Zakres: 900~36000Sec Fabrycznie: 3600 

Funkcja auto resetu b dów stosowana jest w przypadku b du falownika. Falownik mo e 
dokona  auto resetu niektórych b dów, aby zapewni  ci  pracy uk adu. Kiedy wyczerpie 
si  limit prób auto resetu ustawiony w parametrze [F1.4.49], proces auto resetowania zostanie 
zatrzymany. Je li parametr ten zostanie ustawiony jako 0, auto reset jest wy czony.  
Czas pomi dzy próbami auto resetu wyd a si  z ka  kolejn  prób  auto resetu: czas 
ustawiony w [F1.4.50] * ilo  dotychczasowych prób resetu.  
Po zako czeniu ka dego okresu czasu ustawionego w parametrze [F1.4.51], automatycznie 
wykasuje si  jeden zapis historii b du.  

Rysunek 7-28-A:   

Schemat regulowania przy zbyt niskim napi ciu  

Rysunek 7-28-B  

Schemat regulowania przy zbyt niskim napi ciu  

Cz stotliwo  

Czas 

Czas 

Napi cie po stronie DC 

Wzrost cz stotliwo ci 

Cz stotliwo  

Czas 

Czas 

Napi cie po stronie DC 
 

Wyd enie czasu hamowania  
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F1.4.52  Pozwolenie na auto reset  Zakres: 0000~1111 Fabrycznie: 0.000 

Jedno ci: przeci enie pr dowe      0: auto reset niedozwolony   1: auto reset dozwolony  
Dziesi tne: przeci enie napi ciowe   0: auto reset niedozwolony   1: auto reset dozwolony 
Setne: Zwarcie w obwodzie wyj ciowym   
0: auto reset niedozwolony   1: auto reset dozwolony 

  Tysi czne:  Zbyt  niskie  napi cie       0: auto reset niedozwolony   1: auto reset dozwolony 
 

F1.4.53  Wspó czynnik koryguj cy 
wy wietlane parametry 

Zakres: 0.001~60.000 Fabrycznie: 1.000 

Stosowany do korygowania wy wietlanej warto ci wybieranej w parametrach monitorowania 
d0.0.00, d0.0.01, d0.0.9 oraz d0.0.10. Wy wietlana warto  = warto  rzeczywista × [F1.4.53].  

 

7.10  Parametry silnika (Grupa F2.0)  

F2.0.00~F2.0.04  Parametry znamionowe silnika — — Fabrycznie:  

Aby zapewni  prawid owe dzia anie silnika asynchronicznego, nale y sprawdzi  jego 
tabliczk  znamionow  i upewni  si  czy:  
1)  Parametry z tabliczki znamionowej s  prawid owo ustawione; 
2)  Moc silnika oraz falownika pasuj  do siebie, generalnie silnik mo e by  o dwa 
typoszeregi s abszy lub o jeden typoszereg mocniejszy ni  falownik.  
Po zmianie mocy znamionowej silnika (F2.0.00) parametry (F2.0.00 ~ F2.0.09) zostan  
automatycznie dopasowane i zmienione. Ustawie  nale y dokonywa  po kolei.  
Kiedy który  z parametrów znamionowych zostanie zmieniony, falownik automatycznie 
wykona pomiar statyczny parametrów silnika. Je li silnik jest pod czony po raz pierwszy, 
falownik automatycznie wykona statyczny pomiar parametrów. FF.4.43 mo e wy czy  ten 
parameter.  

 

F2.0.10  Wspó czynnik kompensacji po lizgu Zakres: 0.50~1.50 Fabrycznie: 1.00 

Wspó czynnik kompensacji po lizgu s y do obliczania wp ywu po lizgu na cz stotliwo , 
funkcja ta jest aktywna w trybie sterowania wektorowego. Podczas pracy w trybie SVC 
parametr ten mo e by  modyfikowany, aby dostosowa  pr dko  do kontrolowania 
kompensacji.  

 

F2.0.24 K t pocz tkowy wskazany przez impuls Z Zakres: 0.0~359.9 Fabrycznie: 0.0 

Parametr ten jest aktywny przy odpowiednim wybraniu funkcji w parametrze ([F8.0.07] = 1) 
i stosuje si  go do ustawiania odpowiedniego mechanicznego k ta obrotu wskazywanego 
przez impuls Z.  

 

F2.0.25  Wspó czynnik zabezpieczenia 
przed przeci eniem silnika 

Zakres: 50.0~131.0% Fabrycznie: 110.0 

Parametr ten u ywany jest to ustawiania wra liwo ci zabezpieczenia termicznego falownika. 
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Kiedy pr d znamionowy obci enia silnika nie pasuje do pr du znamionowego falownika, 
ustawienie tego parametru mo e zapewni  w ci  ochron  termiczn .   
Warto  tego parametru ustawiana jest wed ug nast puj cego wzoru: 
 [F2.0.25]=pr d znamionowy silnika /pr d znamionowy falownika*100%.  
 
Kiedy warto  parametru zostaje ustawiona jako 131.0%, funkcja ochrony przed 
przeci eniem zamyka si .  
 

 

Je li jeden falownik steruje jednocze nie kilkoma silnikami, funkcja 
zabezpieczenia termicznego b dzie automatycznie wy czona. Aby efektywnie 
zabezpieczy  silniki, sugerowane jest zainstalowanie zabezpieczenia na 
ka dym z nich.  

 

7.11  Pomiar parametrów i wzbudzanie (Grupa F2.2)  

F2.2.52  Czas wzbudzenia w trybie wektorowym Zakres: 0.02~2.50Sec. Fabrycznie:  

Ten parametr dzia a w trybie sterowania wektorowego; przed startem silnika musi by  
przeprowadzone wzbudzenie, aby wywo  strumie  magnetyczny pozwalaj cy na uzyskanie 
wystarczaj cego momentu nap dowego. Proces wzbudzenia nale y przeprowadza  po 
odpowiednim ustawieniu parametru F0.4.42, pr d wzbudzenia kalkulowany jest automatycznie 
zgodnie z ustawionym czasem. Im krótszy jest czas wzbudzenia, tym wi kszy pr d.  

 

F2.2.53  Pomiar parametrów silnika Zakres: 0, 1, 2 Fabrycznie: 0 

Z funkcji tej mo na korzysta  tylko przy wyborze wektorowego trybu sterowania (dziesi tne 
parametru F0.0.09 ustawione na 0 lub 1). 
Kiedy funkcja jest aktywna (F2.2.53 ustawione jest na 1 lub 2) pomiar parametrów rozpocznie 
si  w momencie uruchomienia falownika. Po zako czeniu pomiaru, F2.2.53 zostanie 
automatycznie zresetowany. Uzyskane parametry silnika zostan  zapisane w wewn trznej 
pami ci falownika, a warto  parametrów F2.0.05 ~ F2.0.09 zostanie automatycznie 
zaktualizowana.  
 
Zanim zacznie si  pomiar, nale y upewni  si  czy: 
1) Warto ci z tabliczki znamionowej zosta y odpowiednio wpisane w parametrach 

 F2.0.01~F2.0.04;  
2) Silnik jest zatrzymany. 
 
0: Nieaktywne  

1: Pomiar statyczny 
Podczas ustawiania parametrów, silnik b dzie utrzymywany ca y czas w trybie zatrzymania 
(przy pomiarze nieobci onego silnika, mo e doj  do lekkiego obrotu wa ka silnika)  
2: Pomiar statyczny + dynamiczny 
Falownik najpierw przeprowadzi pomiar statyczny, nast pnie automatycznie rozpocznie pomiar 
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dynamiczny. Pomiar dynamiczny mo e by  w ka dej chwili zatrzymany. W takim wypadku 
pomiar jest niedoko czony i przy nast pnym uruchomieniu ponownie si  rozpocznie.  
Pomiar jest dokonywany w granicach oko o 80% znamionowej cz stotliwo ci silnika. Przed 
rozpocz ciem pomiaru nale y upewni  si  co do bezpiecze stwa tej operacji. 
 

 

Podczas dynamicznego pomiaru parametrów silnik nie mo e by  pod 
obci eniem podczas ca ego procesu, w przeciwnym razie parametry zostan  
zmierzone nieprawid owo.  
 

 
 

7.12  Wielofunkcyjne zaciski wej ciowe (Grupa F3.0) 

F3.0.00~F3.0.05  Wielofunkcyjne zaciski wej ciowe 
DI1~DI6 

Zakres: 0~96 —— 

F3.0.06 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy DI7/  
standardowa karta rozszerze  

Zakres: 0~96 Fabrycznie: 0 

F3.0.07 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy DI8/  
standardowa karta rozszerze  

Zakres: 0~96 Fabrycznie: 0 

F3.0.08 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy DI9/Fin/ 
standardowa karta rozszerze  

Zakres: 0~98 Fabrycznie: 97 

Zaciski sterownicze Dl1~Dl9/Fin s  funkcjonalnymi, programowalnymi sygna ami wej , a 
ich funkcje s  okre lane w parametrach F3.0.00~F3.0.08. Patrz warto ci i ustawienia w 
Dodatku 1: Tabela funkcji dla wielofunkcyjnych wej  (DI/EDI/ SDI). 
Na przyk ad: okre lenie F3.0.00 jako 23, oznacza e  DI1 pe ni funkcj  “Wej cia pracy 
podstawowej wielobiegowej”, kiedy wej cie to jest zasterowane, praca w tym trybie jest 
realizowana.   
 
Kombinacja poszczególnych wej  przedstawiona w tabeli jest nast puj ca: 
1~4:  Zaciski steruj ce wielostopniow  pr dko ci  1~4 

Poprzez kombinacj  ON/OFF tych czterech wej , mo na wybiera  cz stotliwo ci 
ustawione w parametrach F6.0.00~F6.0.15 jako bie ce cz stotliwo ci falownika.  

Tabela 7-3: Tabela kombinacji dla pr dko ci wielostopniowej 

Wielostopniowa 

pr dko   4 

Wielostopniowa 

pr dko   3 

Wielostopniowa 

pr dko   2 

Wielostopniowa 

pr dko   1 
Ustawiona cz stotliwo  

OFF OFF OFF OFF 
Podstawowa cz stotliwo  pracy 
(okre lona w F0.1.16 )  

OFF OFF OFF ON Cz stotliwo  1 

OFF OFF ON OFF Cz stotliwo  2 

OFF OFF ON ON Cz stotliwo  3 

OFF ON OFF OFF Cz stotliwo  4 

OFF ON OFF ON Cz stotliwo  5 
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Wielostopniowa 

pr dko   4 

Wielostopniowa 

pr dko   3 

Wielostopniowa 

pr dko   2 

Wielostopniowa 

pr dko   1 
Ustawiona cz stotliwo  

OFF ON ON OFF Cz stotliwo  6 

OFF ON ON ON Cz stotliwo  7 

ON OFF OFF OFF Cz stotliwo  8 

ON OFF OFF ON Cz stotliwo  9 

ON OFF ON OFF Cz stotliwo  10 

ON OFF ON ON Cz stotliwo  11 

ON ON OFF OFF Cz stotliwo  12 

ON ON OFF ON Cz stotliwo  13 

ON ON ON OFF Cz stotliwo  14 

ON ON ON ON Cz stotliwo  15 

 
5~6:  Zewn trzny sygna  FWD/REV jog  

ywany tylko przy sterowaniu jog (patrz F0.3.33/F0.3.34 ustawione na 1). 
7~8:   Sygna  polece  FWD/REV    

Sygna  sterowania FWD/REV poprzez zacisk sterowniczy (je eli F0.3.33 ustawione jako 
1); zgodnie z ustawieniem w F0.3.35, sterowanie jog mo e by  dwuprzewodowe albo 
trójprzewodowe (przy uwzgl dnieniu ustawienia innego zacisku na tryb trójprzewodowy 
(Funkcja nr 19).   

9~10:  Czas przyspieszania i hamowania 1 i 2 
Kombinacja ON/OFF pozwala wybiera  czasy przyspieszania i hamowania 1~4 (patrz 
specyfikacje parametrów F1.0.03~F1.0.10). Je li u ytkownik nie zdefiniuje tej funkcji, 
falownik automatycznie wybierze przyspieszanie i hamowanie 1, w wyj tkiem pracy w 
trybie jog. Patrz wybór czasów przyspieszania i hamowania w tabeli poni ej.  

Tabela 7-4 Kombinacja sygna ów sterowania czasami przyspieszania i hamowania  

Sygna  2 czasu 
przyspieszania i 
hamowania 

Sygna  1 czasu 
przyspieszania i 
hamowania 

Czas przyspieszania i hamowania 

OFF OFF Czas przyspieszania 1/Czas hamowania 1 

OFF ON Czas przyspieszania 2/Czas hamowania 2 

ON OFF Czas przyspieszania 3/Czas hamowania 3 

ON ON Czas przyspieszania 3/Czas hamowania 4 
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11:  Prze czanie sygna ów pracy 
Ta funkcja s y do prze czania sygna ów pracy falownika mi dzy sygna em 1 a 
sygna em 2. Patrz sposób prze czania w tabeli poni ej:  

Tabela 7-5: Porównanie prze czania sygna ów jog:  

Status zacisku Sygna  pracy falownika 

ON Sygna  pracy 1 

OFF Sygna  pracy 2 

 
12:  Prze czanie sygna u cz stotliwo ci 

Ta funkcja s y do prze czania ród a zadawania cz stotliwo ci wyj ciowej pomi dzy 
ród em 1 a ród em 2. Patrz sposób prze czania w tabeli poni ej: 

 
Tabela 7-6: Porównanie prze czania róde  cz stotliwosci 

Status zacisku ród o zadawania cz stotliwo ci falownika 

ON ród o zadawania cz stotliwo ci 2 

OFF ród o zadawania cz stotliwo ci 1 

 
13:  Sygna  resetu b dów (RESET) 

Kiedy wyst pi b d falownika, mo na go zresetowa  poprzez zacisk sterowniczy i jest to 
sygna  impulsowy. Funkcja ta pokrywa si  z dzia aniem przycisku STOP/RESET na panelu 
operatorskim  

14:  Zatrzymanie awaryjne (EMS) 
Niezale nie od trybu pracy falownika, je li zacisk jest zasterowany, falownik zatrzyma si  
w trybie awaryjnym wed ug ustawienia w parametrze [F0.4.54]. 

15~16:  Zwi kszanie (UP) / zmniejszanie (DOWN) ustawionej cz stotliwo ci lub procesu 
PID   

Falownik V320 daje mo liwo  ustawiania cz stotliwo ci operacyjnej poprzez zaciski oraz 
ustawiania cz stotliwo ci operacyjnej przy d ugich odleg ciach. Gdy na zacisk podany 
jest sygna , ustawiona cz stotliwo  wzrasta stopniowo i spada stopniowo w obr bie 
ustawionej pr dko ci. Je li sygna u brak, cz stotliwo  jest utrzymywana na tym samym 
poziomie. Je li na oba zaciski podany jest sygna , cz stotliwo  tak e utrzymywana jest na 
tym samym poziomie. Patrz opis punktów 4~8 w specyfikacji parametru F0.2.25. 

17:  Zerowanie ustawionej cz stotliwo ci przez UP/DW  
Ustawiona cz stotliwo  mo e by  zerowana poprzez podanie sygna u na zacisk 
(zerowanie cz stotliwo ci zwi kszanej poprzez UP / zmniejszanie poprzez DOWN).  Ta 
funkcja jest nadrz dna wobec innych ustawie  cz stotliwo ci.  

18:  B d urz dze  zewn trznych 
Ustawienie zacisku na otrzymywanie sygna u b du urz dze  zewn trznych umo liwi 
falownikowi nadzorowanie pracy tych urz dze . W momencie otrzymania sygna u b du, 
falownik wy wietli kod b du "Fu.017" oraz zatrzyma si  awaryjnie.  
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19:  Trójprzewodowe sterowanie 
Okre la wej cia dla sterowania trójprzewodowego (je li parametr F0.3.33/ F0.3.34 zostanie 
ustawiony jako 1). Patrz szczegó y sterowania trójprzewodowego (parametr F0.3.35 
ustawiony jako 2 lub 3). 

20:  Sygna  zatrzymania hamowaniem DC 
Kiedy falownik jest w trakcie zwalniania a cz stotliwo  pracy jest poni ej granicznej 
warto ci, funkcja ta zostaje aktywowana. Kiedy na zacisk podany jest sygna , uruchomione 
jest hamowanie DC, kiedy sygna u brak, funkcja hamowania pr dem DC zostaje 
zatrzymana. Przy korzystaniu z tej funkcji, ustawienia parametru F0.4. 46  (czas 
hamowania DC) s  nieaktywne. 

21:  Niedozwolone przyspieszanie / hamowanie 
Kiedy na zacisk podawany jest sygna , przyspieszanie i zwalnianie nie jest dozwolone a 
falownik utrzymuje bie  cz stotliwo . Przy braku sygna u, przyspieszanie i zwalnianie 
odbywa si  normalnie.   

 

 

/

 
 

 
22:  Sterowanie PID 

Przy takim wyborze funkcji dla zacisku, w cza si  sterowanie PID, przy braku sygna u, 
sterowanie PID jest nieaktywne.   

23:  Podstawowa praca wielobiegowa 
Je eli wybrany zostanie tryb pracy wielobiegowej, a parametr F6.1.15 ustawiony zostanie 
na ###2), podanie sygna u na zacisk uruchomi tryb pracy wielobiegowej. 

24:  Praca z cz stotliwo ci  swing (oscylacyjn ) 
Je eli  F6.2.46 jest ustawiony na ###2, podanie sygna u za zacisk uruchomi tryb pracy w 
cz stotliwo ci swing. Je li sygna u brak falownik mo e przyspiesza  lub zwalnia  do 
ustawionej cz stotliwo ci swing [F6.2.47], aby pracowa  wed ug ustawionego czasu 
przyspieszania i hamowania (warto ci zgodne z czasem przyspieszania i hamowania 1). 

25:  Zarezerwowany  
26:  Resetowanie zapami tanego etapu pracy wielobiegowej po zatrzymaniu  

Przy  trybie pracy wielobiegowej, w momencie zatrzymania, bie cy status pracy mo e 
zosta  automatycznie zapami tany ([F6.1.15] = #1##/#2##). Podanie sygna u na zacisk 

Rys. 7-29 Schemat pracy przy sygnale wstrzymywania przyspieszania/zwalniania 

FWD/Stop

Sygna   braku  
przyspieszania / 

zwalniania

Cz stotliwo  
wyj ciowa

Wstrzymywanie   Wstrzymywanie  Czas 
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spowoduje reset i powrót do pierwszego etapu.  
27:  Resetowanie trybu pracy swing (po zatrzymaniu) 

Je li falownik pracuje w trybie pracy swing ([F6.2.46] = ##0#), po zatrzymaniu podanie 
sygna u na zacisk spowoduje reset tego trybu.  

28~30:  Kombinacja zacisków wielobiegowego sterowania PID 1~3 
Stosowanie kombinacji ON/OFF na zaciskach 1~3 w procesie wielobiegowej regulacji PID, 
pozwala dokonywa  ustawie  jak w tabeli poni ej: 

Tabela 7-7 Tabela ustawie  zacisków dla wieloetapowej pracy PID 
Zacisk 3  Zacisk 2 Zacisk 1 Etap regulacji PID 

OFF OFF OFF 

Standardowe 
dzia anie PID 
(okre lone w 
F7.0.01) 

OFF OFF ON Etap regulacji PID 1 

OFF ON OFF Etap regulacji PID 2 

OFF ON ON Etap regulacji PID 3 

ON OFF OFF Etap regulacji PID 4 

ON OFF ON Etap regulacji PID 5 

ON ON OFF Etap regulacji PID 6 

ON ON ON Etap regulacji PID 7 

 
31:  Wybór ustawiania regulacji PID (prze czanie) 

Zacisk odpowiada za prze czanie sposobu regulacji PID pomi dzy ustawieniem 1 a 2. 
Ten sposób prze czania ten pokazuje poni sza tabela.  

Tabela 7-8: Sposób ustawienia zacisków a prze czanie sposobów regulacji PID 
Status zacisku Sposób regulacji PID 

ON Sposób regulacji PID 2 

OFF Sposób regulacji PID 1 

 
32:  Wybór sprz enia PID (prze czanie) 

Zacisk odpowiada za prze czanie sygna u sprz enia zwrotnego PID pomi dzy 
ustawieniem 1 a 2.  
Sposób prze czania pokazuje poni sza tabela 

Tabela 7-9: Sposób ustawienia zacisków a sygna  sprz nia PID 
Status zacisku Sprz enie PID 

ON Sprz enie regulacji PID 2 

OFF Sprz enie regulacji PID 1 

 
33:  Aktywacja u pienia regulacji PID 

Kiedy parametr F7.2.34 jest ustawiony na 2, czyli u pienie aktywowane jest poprzez 
zaciski, podanie sygna u w cza t  funkcj .  
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34:  Prze czanie mi dzy trybami sterowania momentem/pr dko ci  
Zacisk s y do prze czania pomi dzy kontrol  momentu a kontrol  pr dko ci w 
zamkni tej p tli sprz enia zwrotnego. 
Sposób prze czania pokazuje poni sza tabela: 

Tabela 7-10: Wybór sterowania pr dko ci  a wybór sterowania momentem 
Status zacisku Kontrola w zamkni tej p tli sprz enia 

zwrotnego 

ON Tryb kontroli pr dko ci 

OFF Tryb kontroli momentu 

 
35:  Wybieranie minimalnej warto ci momentu 

Ta funkcja s y do prze czania minimalnej warto ci momentu falownika (ujemny 
limit momentu) pomi dzy limitem 1 a limitem 2.   
Sposób prze czania pokazuje poni sza tabela: 
Tabela 7-11: Wybór limitu dla warto ci momentu 

Status zacisku Minimalna warto  momentu 

ON Limit 2 

OFF Limit 1 

 
36:  Wybieranie maksymalnej warto ci momentu 

Ta funkcja s y do prze czania maksymalnej warto ci momentu falownika  
pomi dzy limitem 1 a limitem 2.   
Sposób prze czania pokazuje poni sza tabela: 

Tabela 7-12: Wybór limitu maksymalnego dla warto ci momentu 
Status zacisku Maksymalna warto  momentu 

ON Limit 2 

OFF Limit 1 

 
37:  Zarezerwowany  
38:  Aktywowanie dynamicznego równowa enia obci enia  
39:  Ustawienia statusu komunikacji szeregowej  

Podczas szeregowego sterowania komunikacj , podanie sygna u na ten zacisk powoduje 
od czenie danej maszyny slave. Potem mo e zosta  wybrany inny sygna  sterowania 
zgodnie z ustawieniami priorytetów.  

40:  Prze czanie mi dzy portem RS485 (zewn trzny panel) a panelem operatorskim 
Je li dwa panele operatorskie s  stosowane w falowniku w tym samym czasie, jeden z nich 
jest nadrz dny, a drugi s y tylko do wy wietlania parametrów.  

Tabela 7-13 Prze czanie paneli operatorskich 
Status zacisku Sposób sterowania falownikiem 

ON Zewn trzny panel RS485 

OFF Standardowy panel operatorski 
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42:  Pozwolenie start 
Kiedy parametr F0.4.37 jest ustawiony na ###1lub ###2, zacisk jest aktywny. 

43:  Pozwolenie na prac   
Kiedy parametr F0.4. jest ustawiony na #1## lub #2##, zacisk jest aktywny.. 

44~45:  Zegar licznika 
Podanie sygna u na zacisk resetuje licznik. 

46~47:  Sygna  za czaj cy licznik 
Podanie sygna u za czaj cego licznik 

48~49:  Sygna  resetuj cy licznik 
Podanie sygna u na zacisk resetuje licznik. 

50~51:  Sygna  bramkuj cy licznika 
Zacisk u ywany do zadawania sygna u bramkuj cego 

52~54:  Sygna  za czaj cy timer  
Podanie sygna u za zacisk za cza timer. 

55~57:  Resetowanie timera 
Podanie sygna u na zacisk resetuje timer. 

58~60:  Sygna  bramkuj cy timera 
Zacisk u ywany do zadawania sygna u bramkuj cego 

61:  Pojedynczy impuls resetuj cy zliczon  d ugo . 
62~64:  Parametry zarezerwowane  
65:  Sygna  hamowania strumieniem magnetycznym   

Aktywowanie oraz deaktywowanie funkcji hamowania strumieniem magnetycznym 
podczas zwalniania do zatrzymania. 

66:  Resetowanie wskaza  z enkodera 
Falownik mo e wspó pracowa  z 32-bitowym enkoderem PG inkrementalnym/ 
dekrementalnym, u ywanym do wskazywania aktualnej pozycji wa ka (na którym encoder 
jest zamontowany), patrz parametry nadzoru d1.2.18~19). Ta funkcja s y do resetowania 
sygna u impulsowego enkodera.  

67:  Automatyczne przeskakiwanie do niskiej pr dko ci  
Ta funkcja s y do pracy z maszynami transportuj cymi wysposa onymi w przek adnie. 
Kiedy na zacisk podany jest sygna , falownik pokieruje prac  silnika do przodu lub do ty u 
z nisk  pr dko ci , aby u atwi  g adkie przej cie i nie dopu ci  do blokady mechanicznej.   

68~96:  Zarezerwowany  
97:  Wej cie impulsowe (0.10 ~ 100.00 KHz)  

Wej cie impulsowe mo e by  ustawione tylko na zacisku DI9/Fin (F3.0.08), 
rozpoznawany jest sygna  od 0.10~ 100.00 KHz.  

98:  Wej cie impulsowe (1.0 ~ 1000.0Hz)  
Wej cie impulsowe mo e by  ustawione tylko na zacisku DI9/Fin (F3.0.08), rozpoznawany 
jest sygna  niskiej cz stotliwo ci od 1.0~1000.0Hz 
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F3.0.09  Czas filtrowania sygna u wej ciowego 
(DI1~DI5) 

Zakres: 1~50ms Fabrycznie: 5 ms 

F3.0.10  Czas filtrowania sygna u wej ciowego 
(DI6~DI9) / karta rozszerze  

Zakres: 1~50ms Fabrycznie: 5 ms 

 
Parametr s y to ustawiania czasu filtrowania sygna u wej ciowego dla zacisków. Kiedy 
zacisk rozpoznaje podanie sygna u, je li po ustawionym czasie sygna  ma tak  sam  warto , 
nast puje zmiana stanu. W przeciwnym wypadku stan nie ulega zmianie. Zapobiega to 

dnemu odczytywaniu sygna ów wynikaj cych z ró nego rodzaju zak óce . 
  

    
Okre lanie dodatniej i ujemnej logiki wej . 
Bit ustawiony jako 0 odzwierciedla logik  dodatni ; Logika dodatnia: Kiedy zacisk DIx i port 
COM s  po czone, daje to 1, w przeciwnym wypadku 0. 
Bit ustawiony jako 1 odzwierciedla logik  ujemn ; Logika ujemna: Kiedy zacisk DIx i port 
COM s  roz czone, daje to 0, w przeciwnym wypadku 1. 
Okre lanie warto ci dla wej  pokazuje poni sza tabela. 
 
Tabela 7-15: Powi zanie ustawienia binarnego z cyfrowo wy wietlan  warto ci   

Ustawienie binarne 
Warto  cyfrowa 

BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 0 0 0 8 
1 0 0 1 9 
1 0 1 0 A 
1 0 1 1 b 
1 1 0 0 C 
1 1 0 1 d 
1 1 1 0 E 
1 1 1 1 F 

F3.0.11 Logika wej  (H)  Zakres: 0000~01FF Fabrycznie: 0000 
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7.13  Wielofunkcyjne zaciski wyj ciowe (Grupa F3.1) 

F3.1.12  Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy DO1 Zakres: 0~71 Fabrycznie: 1 

F3.1.13  Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy DO2 Zakres: 0~71 Fabrycznie: 2 

F3.1.14  Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy DO3/ Fout / 
karta rozszerze   

Zakres: 0~71 Fabrycznie: 63 

F3.1.21  Wielofunkcyjne wyj cie przeka nikowe 
(RO1A/B/C) 

Zakres: 0~71 Fabrycznie: 4 

F3.1.22  Wielofunkcyjne wyj cie przeka nikowe 
(RO2A/B/C) / karta rozszerze  

Zakres: 0~71 Fabrycznie: 5 

 
Zaciski sterownicze D01-D03 wielofuncyjnymi, programowalnymi zaciskami typu ON/OFF, a 
ich funkcje ustawia si  w parametrach F3.1.12-F3.1.14; wyj cie R01 oraz R02 przeka nika jest 
programowalnym wyj ciem typu ON/OFF, a jego funkcje ustawia si  w parametrach F3.1.21 
oraz F3.1.22. Patrz tabel  funkcji dla wielofunkcyjnych wyj  (DO/EDO/SDO). 
1: Falownik gotowy do pracy 
Je li falownik jest w trybie gotowo ci do pracy, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / 
zaciski TA i TC zostaj  zwarte.   
2: Falownik pracuje 
Je li falownik jest w trybie pracy, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC 
zostaj  zwarte.   
3: Normalna praca urz dzenia 
Kiedy falownik pracuje bez b dów a napi cie na szynie DC jest normalne, na zacisk wyj ciowy 
zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte.   
4: B d urz dzenia 
Kiedy falownik wysy a sygna  b du, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i 
TC zostaj  zwarte.   
5: Alarm urz dzenia 
Je li falownik wysy a sygna  ostrze enia, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski 
TA i TC zostaj  zwarte.   
6: B d lub alarm urz dzenia 
Kiedy falownik jest w stanie b du i wysy a sygna  alarmu lub ostrze enia, na zacisk wyj ciowy 
zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte.   
7: Praca REV 
Kiedy silnik pracuje w trybie REV, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC 
zostaj  zwarte.   
8: Wa ne polecenie pracy  
Kiedy falownik otrzymuje prawid owe polecenie pracy, na zacisk wyj ciowy zostaje podany 
sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte.   
9: Praca z szybko ci  0 
Kiedy falownik otrzymuje prawid owe polecenie pracy, ale cz stotliwo  wyj ciowa falownika 
wynosi 0 i jest pr d wyj ciowy, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC 
zostaj  zwarte.   
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10: Pr dko  inna ni  0 
Kiedy obroty silnika s  inne ni  0 (tryb VC) lub wyj ciowa cz stotliwo  falownika jest inna ni  
0 (tryb VF lub SVC), na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  
zwarte  
11: Zatrzymanie falownika z powodu zbyt niskiego napi cia 
Kiedy falownik zostaje zatrzymany z powodu zbyt niskiego napi cia i pojawia si  b d Fu.008, 
na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte  
12: Sterowanie zewn trzne 
Kiedy sterowanie falownikiem nie odbywa si  z panelu, na zacisk wyj ciowy zostaje podany 
sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte  
14: Praca w trybie generowania energii (hamowanie)  
Kiedy falownik jest w trybie pracy z odzyskiem energii, na zacisk wyj ciowy zostaje podany 
sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte . 
19: Uko czenie bie cego etapu pracy wielobiegowej (sygna  0.5s) 

Po uko czeniu bie cego etapu pracy wielobiegowej, na zacisk wyj ciowy zostaje podany 
sygna  impulsowy 0.5S /zaciski TA i TC zostaj  zwarte na 0.5S. 
20: Uko czenie pracy wielobiegowej (sygna  0.5S) 

Po uko czeniu jednego cyklu pracy wielobiegowej, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  
impulsowy 0.5S /zaciski TA i TC zostaj  zwarte na 0.5S. 
21: Uko czenie pracy wielobiegowej (sygna  ci y) 
Po uko czeniu jednego cyklu pracy wielobiegowej, na zacisk wyj ciowy zostaje podany 
ci y zaciski TA i TC zostaj  zwarte  
22: Uko czenie cyklu pracy wielobiegowej (sygna  0.5S) 
Po uko czeniu jednego cyklu pracy wielobiegowej, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  
impulsowy 0.5S /zaciski TA i TC zostaj  zwarte na 0.5S. 
23: Górny i dolny zakres cz stotliwo ci swing 
Po wybraniu wobulacji, je li zakres wahania cz stotliwo ci wobulacji, kalkulowany na 
podstawie cz stotliowo ci rodkowej, jest powy ej górnego zakresu cz stotliwo ci F0.1.21 lub 
poni ej dolnego zakresu cz stotliwo ci F0.1.22, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / 
zaciski TA i TC zostaj  zwarte  
24: Kierunek enkodera 

ywany do wskazywania sygna ów obrotów enkodera.   
26/29/32: Monitorowane parametry 1/2/3 s  poni ej dolnego zakresu  
Kiedy monitorowane parametry 1/2/3 b da poni ej dolnego zakresu, na zacisk wyj ciowy 
zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte do momentu osi gni cia przez parametry 
warto ci powy ej górnego zakresu (Jak pokazuje rysunek 7-30-A). 
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27/30/33: Monitorowane parametry 1/2/3 s  powy ej dolnego zakresu 
Kiedy monitorowane parametry 1/2/3  powy ej górnego zakresu, na zacisk wyj ciowy 
zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte do momentu osi gni cia przez 
parametry warto ci poni ej dolnego zakresu (jak pokazuje rysunek 7-30-B).  
28/31/34: Monitorowane parametry 1/2/3 s  pomi dzy górnym a dolnym zakresem 
Kiedy monitorowane parametry 1/2/3  pomi dzy górnym a dolnym zakresem (wliczaj c 
warto ci graniczne) na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  
zwarte, jak pokazuje rysunek 7-30-C. 
 

 
 
 

 
36~38: Wykrywanie braku sygna u na wej ciu analogowym AI1 

Kiedy falownik wykryje brak sygna u na wAI1, wybierze operacj  przypisan  do takiej sytuacji, 
tymczasem na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte. 
40~43: Sygna  wyj ciowy licznika 

Kiedy odliczanie osi gnie warto  zadan , na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski 
TA i TC zostaj  zwarte. Patrz szczegó owy opis funkcji dla parametrów F5.2.20~F5.2.27.  
44~49: Sygna  wyj ciowy timera 

Kiedy odliczanie osi gnie warto  zadan , na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  zaciski 

Rys. 7-30-B  Przyk ad 2 

Rys. 7-30-C:  Przyk ad 3 

Rys. 7-30-A : Przyk ad 1 

Warto ci referencyjne Warto ci referencyjne 

Górny limit 

Dolny limit 

Górny limit

Dolny limit

Przeka nik Przeka nik

Czas 

Czas 

Czas 

Czas 

   Warto  referencyjna 

Górny zakres

Dolny zakres

Przeka nik

Czas 

   Czas  
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TA i TC zostaj  zwarte. Patrz szczegó owy opis funkcji dla parametrów F5.1.06~F5.1.18. 
55~62: Status wielofunkcyjnych zacisków  
Je li zaciski D10~D18 s  aktywne, na zacisk wyj ciowy zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC 
zostaj  zwarte  
63: Wyj cie DO3/Fout ustawione jako sygna  cz stotliwo ci  
Przy takim wyborze, rozpoznawalny sygna  wyj ciowy ma zakres 0.07-100.0KHz. 
64~71: Wybór logiki  
Kiedy logika dla wyj  wirtualnych (SDO1~SDO8) jest ustawiona na 1, na zacisk wyj ciowy 
zostaje podany sygna  / zaciski TA i TC zostaj  zwarte. Patrz tabel  zmiennych dla 
wielofunkcyjnych zacisków wyj ciowych.   
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F3.1.15~F3.1.20  Czas opó nienia zadzia ania dla 
wyj  DO1~DO3  

Zakres: 0.0~10.00Sec. 
Fabrycznie: 
0.0 

F3.1.23~F3.1.26  Czas opó nienia rozwarcia dla 
wyj  RO1/RO2 

Zakres: 0.0~10.00Sec. 
Fabrycznie: 
0.0 

Ta grupa parametrów okre la w ciwo ci wielofunkcyjnych wyj  DO1~DO3 oraz czas 
opó nienia zadzia ania dla przeka ników wielofunkcyjnych RO1/RO2. Kiedy podany jest 
sygna  na wyj cie wielofunkcyjne, przeka nik z czy TA i TC po czasie opó nienia ustawionym 
w parametrach F3.1.15~F3.1.20, F3.1.23~F3.1.26. 

 

F3.1.27~ F3.1.29  Wybór monitorowanej funkcji  1-3 Zakres: 0~44 Fabrycznie: 0~2 

Poprzez ustawienie tego parametru mo na monitorowa  ró ne dane (patrz Dodatek 3 “Tabela 
monitorowanych zmiennych”).  

 

F3.1.30~F3.1.35  Górny i dolny zakres  
monitorowanych parametrów 1~3  

Zakres: 
0.0~100.0(%) 

Fabrycznie: 0.0/100.0 

Ta grupa ogranicza zakres monitorowania parametrów, których warto ci odnosz  si  do do 
procentu warto ci sygna u monitorowanego.   

 

7.14  Wej cie impulsowe (ta grupa parametrów ma zastosowanie je li 
skonfigurowane jest rozszerzenie I/O a DI9 jest wybrane jako ród o 
zadawania cz stotliwosci (Grupa F3.2)  

F3.2.36  Minimalna cz stotliwo  impulsu 
wej ciowego DI9/Fin 

Zakres: 
0.0~100.00KHz 

Fabrycznie: 0.0 

F3.2.37  Maksymalna cz stotliwo  impulsu 
wej ciowego DI9/Fin 

Zakres: 
0.01~100.00KHz 

Fabrycznie: 10.0 

F3.2.38 Cykl wykrywania impulsów Zakres: 1 ms ~20ms Fabrycznie: 10 ms 

Ta grupa parametrów okre la wej cie DI9/Fin jako impulsowe zadawanie cz stotliwo ci 
oraz pozwala ustawi  cykl wykrywania impulsów (przy F3.0.08 ustawione jako 97-98), 
warto  zewn trznego sygna u impulsowego powinna by  mi dzy 5 a 30V. 

 

F3.2.39  Liczba zliczonych impulsów w 
jednym cyklu liczenia  

Zakres: 1~4096 Fabrycznie: 1024 

Kiedy sygna  cz stotliwo ci wej cia DI9/Fin jest u ywany do obliczania d ugo ci albo 
pomiaru pr dko ci,  parametry te s  do ustawiania ilo ci sygna ów impulsowych dla 
ka dego obrotu enkodera.  

 

F3.2.40  Wspó czynnik zale no ci mechanicznej Zakres: 0.010~10.000 Fabrycznie: 1.000 

F3.2.41  rednica ko a nap dowego (dla 
obliczania pr dko ci liniowej) 

Zakres: 0.1~2000.0mm Fabrycznie: 100.0 
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Ta grupa parametrów jest u ywana do obliczania pr dko ci liniowej lub d ugo ci. 
Wspó czynnik zale no ci mechanicznej = obroty ko a nap dowego/obroty tarczy do pomiaru 
pr dko ci.  

F3.2.42  Maksymalna obliczona d ugo   
Zakres:   
10m~50000m 

Fabrycznie: 50000 

F3.2.43  Maksymalna pr dko  liniowa 
Zakres:   
0.01~500.00m/sec. 

Fabrycznie: 10.00m/s 

Parametry s  do ustawiania maksymalnego limitu obliczonej d ugo ci oraz maksymalnej 
pr dko ci liniowej. Sygna  zostaje podany, gdy maksymalna warto  zostaje przekroczona.  
 

F3.2.44  Bie ca obliczona d ugo  Zakres: 0~50000m Fabrycznie: — 

F3.2.45  Bie ca pr dko  liniowa Zakres: 0.0~500.00m/sec. Fabrycznie: — 

Parametry w trybie tylko do odczytu s  do wy wietlania bie cej obliczonej d ugo ci oraz 
pr doko ci liniowej. 

 

7.15  Wyj cie impulsowe (ta grupa parametrów ma zastosowanie je li 
skonfigurowane jest rozszerzenie I/O a wyj cie DO3 jest sygna em 
cz stotliwo ci wyj ciowej) (Grupa F3.3) 

F3.3.46  Typ wyj ciowego sygna u impulsowego DO3/Fout Zakres: 0~2 Fabrycznie: 0 

0: Sygna  cz stotliwo ci 0.25 ~ 100.00KHz  
1: Sygna  cz stotliwo ci 10.0 ~ 1000.0Hz  
2: Sygna  z modulacj  PWM 
Parameter ten mo e by  dodany jako rozszerzenie portu AO a modulacja cz stotliwo ci 
ustawiana jest poprzez parametr F3.3.48. 
 

F3.3.50  Dolny zakres wyj cia DO3/Fout  Zakres: 0.0~[F3.3.51] Fabrycznie: 0.0 

F3.3.51  Górny zakres wyj cia DO3/Fout Zakres: [F3.3.50]~100.0% Fabrycznie: 100.0 

Ta grupa parametrów okre la wzajemne powi zanie mi dzy maksymaln  i minimaln  
cz stotliwosci  wyj ci  impulsowego DO3/Fout a przypisanymi do niego zmiennymi. 
Ustawione warto ci stanowi  procent pe nej warto ci tych zmiennych. Wzajemn  relacj  
mi dzy tymi dwoma parametrami pokazuje rysunek 7-31: 

[F3.3.48]

[F3.3.47]

Fout

[F3.3.50] [F3.3.51]  
 
 

Rysunek 7-31: Charakterystyka wyj cia impulsowego Fout 

Cz stotliwos  wyj ciowa Fout 

Warto  zmiennej przypisanej do wyj cia impulsowego  
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7.16  Wej cie analogowe (Grupa F4.0) 

F4.0.00~F4.0.05   
Minimalne i maksymalne warto ci wej  analogowych AI1~AI3  

—— —— 

Ta grupa parametrów s y do okre lania ustawie  dla sygna ów wej  analogowych. Grupa 
ta okre la zakres ustawiania sygna ów wej  analogowch.  
Wej cie analogowe AI1 jest jednobiegunowym sygna em napi ciowym; wej cie analogowe 
AI2 jest jednobiegunowym sygna em pr dowym; wej cie analogowe AI3 jest 
dwubiegunowym sygna em napi ciowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kiedy jednobiegunowe sygna y AI1 oraz AI2 s  stosowane jako sygna  
dwubiegunowy, zanik sygna u wej ciowego przy warto ci dla wej cia 
ustawionej jako maksimum mo e zagra  bezpiecze stwu ludzi i mienia. 
Nale y stosowa  tak  kombinacj  w po czeniu z ustawieniem funkcji 
wykrywania roz czenia wej cia analogowego.  

 
 
 

[ F 4 .0 .0 0 ] [ F 4 .0 . 0 1 ]
 

AI1[F4.0.00]

[F4.0.01]
-

-

[F4.0.00]+[F4.0.01]
2

 

Rys. 7-32-A: Powi zanie pomi dzy sygna em 
wej ciowym AI1 a odpowiadaj cymi mu zmiennymi 
(jednobiegunowo )   

 

Rysunek 7-32-BL  Powi zanie pomi dzy sygna em 
wej ciowym AI1 a odpowiadaj cymi mu zmiennymi 
(dwubiegunowo )   

[F4.0.04] [F4.0.05] AI3
   

[F4 .1 .17 ]
-[F4 .1 .17 ] A I3

-[F4 .0 .05 ]

Rys. 7-33-A: Powi zanie pomi dzy sygna em 
wej ciowym AI3 a odpowiadaj cymi mu zmiennymi 
(jednobiegunowo )   
 

Rys. 7-33-B  Powi zanie pomi dzy sygna em 
wej ciowym AI1 a odpowiadaj cymi mu zmiennymi 
(dwubiegunowo )   

Przypisana zmienna 
Przypisana zmienna 

Przypisana zmienna 
Przypisana zmienna 
 

Przypisana 
zmienna max.

Przypisana 
zmienna max.

Przypisana 
zmienna min.

Przypisana 
zmienna min.

- Przypisana 
zmienna min.

- Przypisana 
zmienna max.

Przypisana 
zmienna 

max.

Przypisana zmienna
min.

Przypisana zmienna 
min. 

Przypisana 
zmienna max 

-Przypisana 
zmienna min. 

Przypisana 
zmienna max. 
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F4.0.06~F4.0.08 Czas filtrowania wej  analogowych 
AI1~AI3 /standardowa karta rozszerze   

Zakres: 1~1000ms Fabrycznie: 10 ms 

Filtrowanie pozwala ograniczy  zak ócenia. Czas filtrowania (czas potrzebny do uzyskania 
63% stabilnej warto ci przez sygna ) powinien by  ustawiony odpowiednio do zakresu 
waha  zewn trznych sygna ów wej ciowych; je li jest zbyt wysoki, zdolno  do 
eliminowania zak óce  b dzie du a, ale jednocze nie odpowied  uk adu b dzie opó niona.  
 

7.17  Korygowanie krzywej sygna u wej cia analogowego (Grupa F4.1) 

F4.1.09~F4.1.16  Punkt/warto  1~2 korygowania krzywej sygna u 
wej cia analogowego  

—— —— 

Ta grupa parametrów pozwala przeprowadza  w razie potrzeby nieliniow  korekt  sygna u 
wej cia analogowego. Korygowanie krzywej sygna u analogowego AI1 pokazuje rysunek 7-34, 
a sposoby korygowania AI2 s  podobne jak w przypadku AI1. 
 

1
[F 4 .0 .0 9 ]

1
[F 4 .0 .1 0 ]

A I1

A I 1

2
[ F 4 .0 .1 1 ]

2
[F 4 .0 .1 2 ]

 
 

 

 

F4.1.17  Histereza zero wej cia analogowego AI3 / 
standardowa karta rozszerze  

Zakres: 0.00~2.00 
Fabrycznie: 
0.10 

Przy ustawieniu szeroko ci histerezy w rodkowym punkcie mi dzy maksymaln  a minimaln  
warto ci  AI3, kiedy jest ono wybrane jako sygna  dwubiegunowy, pojawi  si  wahania 
warto ci, jak pokazuje rysunek 7-34. Ustawienie na 0 powinno by  wybrane przy sygnale 
jednobiegunowym. 

 

F4.1.18~F4.1.21 Punkt/Warto  1~2 korygowania krzywej 
sygna u wej cia analogowego AI3/standardowa karta 
rozszerze  

—— —— 

Ta grupa parametrów pozwala przeprowadza  w razie potrzeby nieliniow  korekt  sygna u 
wej cia analogowego. Korygowanie krzywej sygna u wej cia analogowego AI3 jest podobne jak 
w przypadku AI1. Patrz rysunek 7-34 pokazuj cy korygowanie krzywej sygna u.  

Rysunek 7-34: Korekta krzywej sygna u analogowej wej cia AI1 

Warto c jednostkowa AI1  

Krzywa przed korekt

Krzywa po 
korekcie 

Korekta sygna u 2

Korekta sygna u 1

Punkt korekty 1 Punkt korekty 2
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7.18  Wyj cie analogowe (Grupa F4.2) 

F4.2.22  Przypisywanie zmiennych do wyj cia  AO1 Zakres: 0~45 Fabrycznie: 0 

F4.2.23  Przypisywanie zmiennych do wyj cia  
AO2/standardowa karta rozszerze  

Zakres: 0~45 Fabrycznie: 2 

Wielkofunkcyjne wyj cia AO1, AO2 moga dawa  sygna  napi ciowy 0~10V lub pr dowy 
1~20mA, prze czany switchem na p ycie sterowniczej. Status falownika okre lany przez te 
sygna y ustawia si  w tej grupie parametrów. Patrz Dodatek 3 (tabela zmiennych). 

 

F4.2.24  Minimium AO1  Zakres: 0.00~10.00V Fabrycznie: 0.0 

F4.2.25  Maksimum AO1 Zakres: 0.00~10.00V Fabrycznie.00 

F4.2.30  Minimum AO2 /standardowa 
karta rozszerze  

Zakres: 0.00~10.00V Fabrycznie: 0.0 

F4.2.31  Maksimum  AO2 / standardowa 
karta rozszerze  

Zakres: 0.00~10.00V Fabrycznie: 10.00 

Ta grupa parametrów okre la maksiumum i minimum warto ci sygna u wyj ciowego dla 
wielofunkcyjnych wyj  analogowych AO1, AO2. 

 

F4.2.26  Dolny zakres warto ci AO1  Zakres: 0.0~[F4.2.27] Fabrycznie: 0.0 

F4.2.27  Górny zakres warto ci  Zakres [F4.2.26]~100.0% Fabrycznie: 100.0 

F4.2.32 Dolny zakres warto ci /standardowa 
karta rozszerze   

Zakres: 0.0~[F4.2.33] Fabrycznie: 0.0 

F4.2.33 Górny zakres warto ci/ standardowa 
karta rozszerze  

Zakres: [F4.2.32]~100.0% Fabrycznie: 100.0 

Wzajemna relacja mi dzy maksimum a minimum sygna u wej ciowego AO1, AO2 a 
monitorowanymi zmiennymi (patrz rysunek poni ej), których ustawiona warto  jest 
procentem pe nej warto ci zmiennej monitorowanej AO1, AO2. 

 
AO

AO AOAO

AO

AO

 
 

 
 
 
 

Rysunek 7-35: Charakterystyka wyj cia AO 

Napi cie wyj ciowe AO  

Maksimum AO   

Minimum AO  

Dolny zakreas
AO 

Górny zakres 
AO   

Warto  zmiennej 
przypisanej do AO  
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F4.2.28  Czas filtrowania AO1 Zakres: 0.01~10.00Sec. Fabrycznie: 0.10 

F4.2.34  Czas filtrowania AO2 / 
standardowa karta rozszerze  

Zakres: 0.01~10.00Sec. Fabrycznie: 0.10 

Ta grupa parametrów pozwala ustawi  czas filtrowania sygna ów wyj ciowych AOI, AO2, 
przydatny w przypadku sygna ów o charakterze nag ym lub falowym. Im wi kszy czas 
ustawiony, tym stabilniejszy sygna  i wolniejsza odpowied .  

 

F4.2.29  Ustawienie sta ego sygna u 
wyjsciowego AO1  

Zakres:   
0.00~20.00mA (0.00~10.00V)  

Fabrycznie: 0.0 

F4.2.35  Ustwienie sta ego sygna u 
wyjsciowego AO2 / standardowa karta 
rozszerze  

Zakres:   
0.00~20.00mA (0.00~10.00V)  

Fabrycznie: 0.0 

 
Kiedy do wyj  AO1, AO2 jest przypisany parametr (F4.02.22, F4.2.23 ustawione na 45), 
sta  warto ci  AO1 jest [F4.2.29], a sta  warto ci  AO2 jest  [F4.2.35], które mog  by  
sygna ami napi ciowymi b  pr dowymi. 

 
 

7.19  Wykrywanie braku sygna u wej cia analogowego (Grupa F4.3) 

Je li funkcja wykrywania braku sygna u jest aktywna, a warto  wej  AI1, AI2 i AI3 znajdzie 
si  w obr bie ustawionej warto ci progowej, po ustawionym czasie opó nienia falownik 
zadzia a wed ug aktualnych ustawie  na wypadek braku sygna u.  

 

F4.3.39  Dzia anie po braku sygna u AI1  Zakres: 0~4 Fabrycznie: 0 

F4.3.43  Dzia anie po braku sygna u AI2  Zakres: 0~4 Fabrycznie: 0 

F4.3.48  Dzia anie po braku sygna u AI3 Zakres: 0~4 Fabrycznie: 0 

Parametry te definiuj  dzia anie falownika po wykryciu braku sygna u wej  analogowych.  
0: Brak dzia ania (ci y alarm) 
Po wykryciu braku sygna u wej cia analogowego, je li falownik pracuje normalnie, to tylko 
poka e alarm aL.036-aL.038.  Je li sygna  powróci, alarm zostanie automatycznie skasowany.  
 
1: Prze czenie na sygna  minmalny 
Po wykryciu braku stygna u wej cia analogowego, je li falownik pracuje normalnie, poka e 
alarm aL.036-aL.038. Jednocze nie sygna  wej ciowy zostanie rozpoznany i automatycznie 
ustawiony jako warto  minimalna. Je li sygna  powróci, alarm mo e by  automatycznie 
skasowany, a sygna  wej ciowy zostanie przywrócony do poprzedniej warto ci.  
 
2: Prze czenie na sygna  maksymalny 
Po wykryciu braku sygna u wej cia analogowego, je li falownik pracuje normalnie, poka e 
alarm aL.036-aL.038. Jednocze nie sygna  wej ciowy zostanie rozpoznany i automatycznie 
ustawiony jako warto  maksymalna. Je li sygna  powróci, alarm mo e by  automatycznie 
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skasowany, a sygna  wej ciowy zostanie przywrócony do poprzedniej warto ci.  
 
3: Prze czenie na warto  domy ln  

Po wykryciu braku sygna u wej cia analogowego, je li falownik pracuje normalnie, poka e 
alarm aL.036-aL.038. W mi dzyczasie wymusi prze czenie do warto ci domy lnej. Je li 
sygna  powróci, alarm mo e by  automatycznie skasowany, a syna  wej ciowy zostanie 
przywrócony do poprzedniej warto ci.   
 
4: Zatrzymanie awaryjne 
Po wykryciu braku sygna u wej cia analogowego, wystapi Fu. 036~Fu. 038 i falownik wy czy 
si  i zahamuje wybiegiem. Je li sygna  powróci, b d powinien by  skasowany r cznie. 
 

7.20  Pomijanie cz stotliwo ci (Grupa F5.0) 

Parametr pozwala na pomini cie okre lonych cz stotliwo ci np. w których wyst puj  
systematyczne wibracje silnika. Przemiennik automatycznie pominie zdefiniowany punkt, kiedy 
cz stotliwo  wyj ciowa b dzie równa zdefiniowanemu parametrowi.. 
Ustawiona cz stotliwo  falownika mo e omija  te cz stotliwo ci, gdzie wyst puj  wibracje, 
jako pokazuje rysunek poni ej, przy maksymalnie 3 ró nych pomijanych cz stotliwo ciach.  
Po ustawieniu tych parametrów, nawet je li falownik znajdzie si  w obr bie zak óce , 
cz stotliwo  wyj ciowa zostanie wyregulowana, aby ich unikn .  
 

              

[F5.0.00]

[F5.0.04]

[F5.0.02] [F5.0.03]

[F5.0.01]

[F5.0.05]

 
 

 
Rysunek 7-36 Schemat funkcji pomijania cz stotliwo ci 

Cz stotliwo  po skorygowaniu 

Czas 
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7.21  Wbudowany dodatkowy timer (Grupa F5.1) 
 grup  parametrów opisuje przyk ad timera 1.  

 

7.21.1  Podstawowe funkcje timera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.21.2 Za czanie timera i funkcja bramkowania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

[F5.1.09] 

[F5.1.10] 

( ) 

 

 

( ) 

S  

 

 

 
 
 

[F5.1.09] 

[F5.1.10] 

( ) 

 

 

( ) 

S  

 

 

 

Rysunek 7-37-A   

Schemat podstawowego dzia ania Timera 1 (F5.1.06=11#1) 

 

Rys. 7-37-B 

Schemat podstawowego dzia ania Timera 1 (F5.1.06=10#1) 

Osi gni cie warto ci zadanej (impuls) Reset   

Osi gni cie warto ci zadanej (poziom) 

Sygna  uruchamiaj cy Sygna (S) 

REV po osi gni ciu warto ci zadanej 

Sygna  za czaj cy

Zakonczenie cyklu (impuls) Reset   

Zako czenie cyklu (poziom)

Sygna  (S) 

REV po zako czeniu cyklu

REV po osi ni ciu warto ci zadanej lub  
uko czeniu cyklu

 
 
 

[F5.1.09] 

 

 

 

Rys.  7-37-C       

Sygna  za czaj cy i bramkuj cy timera 1 (UT1) (F5.1.06=1111 F5.1.15=0001) 

 

Sygna  za czaj cy

Zegar 

Sygna  bramkuj cy 
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7.21.3 Timer z funkcj  zegara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.21.4 Timer z funkcj  za czania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

UT1 

UT2 

UT3 

UT1 UT2  

UT2 UT3  

 
 
 
[F5.1.09] 

  

  

UT1 

UT2 

Rys. 7-37-D   

Schemat wspó dzia ania dla timera 1(UT1) (F5.1.06=10#1 F5.1.07=###3) 

Sygna  za czaj cy
Zegar 

Sygna  za czaj cy
Sygna  

Zegar 

Zegar 

Sygna  za czaj cy 

Sygna  za czaj cy 

Sygna  za czaj cy 

Cykl

Zako czenie cyklu UT1 za cza UT2 

Zako czenie cyklu UT2 za cza UT3 
 

Zegar 
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7.22  Dodatkowy wbudowany licznik (Grupa F5.2) 

Podobnie do funkcji timera, licznik przeznaczony jest dla zewn trznego zegara 
(cz stotliwo  nieznana), natomiast timer pracuje na wewn trznym zegarze (cz stotliwo  
znana). Poprzez funkcje wej cia i wyj cia analogowego mo na zastosowa  licznik jako 
timer. 
 
Ró nice: Licznik b dzie liczy  stopniowo bez resetu i zaczyna od 0 a  do przepe nienia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

      2 

      1 

 

1 (0.5s ) 

1 ( ) 

1  

 

 
 
 

2 

1 

2 (0.5s ) 

 2 ( ) 

2  

1 2  

 

 

Rysunek 7-38-A:  Funkcja 1 Licznika 

 Rys. 7-38-B: Funkcja 2 licznika 

Zadana wart.  2

Zadana wart.  1

Impuls zegara

Osi gni cie warto ci 1 (0,5 s)

Osi gni cie warto ci 2 (poziom)

REVpo osi gni ciu warto ci 1

Reset   

Zadana warto  2

Zadana warto  1

Impuls zegara 

Osi gni cie zadanej wart. 2 (0.5) 

Osi gni cie zadanej wart. (poziom)

REV po osi gni ciu warto.  2

REV po osi gni ciu wart. 1 lub 2

Reset   

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Opis funkcji 

154 
 

7.23  Funkcje dodatkowe (Grupa F5.3) 

F5.3.28  Wybieranie priorytetu ród a sterowania 
cz stotliwo ci  (obrotami) (H)  

Zakres: 0000~7777 Fabrycznie: 0000 

Ten parametr znajduje zastosowanie w trybie pracy V/F; natomiast w trybach pracy VC i SVC 
jest wymuszony. Automatyczna regulacja napi cia pozwala unikn  waha  napi cia 
wyj ciowego spowodowanych wahaniami napi cia wej ciowego. Z funkcji tej nale y korzysta , 
je li wyst puj  du e wahania napi cia w sieci, a wymagana jest stabilne napi cie stojana oraz 
pr d silnika.  
 
Tabela 7-16: Kolejno  ustawiania cz stotliwo ci w falowniku E280: 

Priorytet Ustawienie Uwagi 
1 Impulsowe zadawanie Najwy szy priorytet 

2 
Metoda sterowania 
momentem 

W przypadku tej metody, ustawienie 
cz stotliwo ci jest niewa ne.  

3 
Priorytet zdefiniowany 
przez ten parametr 
(najwy ej cztery) 

Priorytet okre lony przez ten parameter zostanie 
automatycznie skasowany z ni szej pozycji na 
li cie priorytetów.  

4 Regulacja PID  
 
Wysoki 

 
 
 
 

  Niski 

5 
Praca w cz stotliwo ci 
swing 

6 Kompensacja PID 

7 
Sygna  zadawania obrotów 
(F8.0.00) 

8 
Automatyczny porz dek 
cz stotliwo ci 

9 
Kontrola pr dko ci 
wieloetapowej   

10 
Sygna  zadawania 
cz stotliwo ci  
(F0.1.16)   

Najni szy priorytet 

 

F5.3.29  Tryb pracy poni ej dolnego limitu cz stotliwo ci Zakres: 0, 1 Fabrycznie: 
0 

0: Cz stotliwo  jest zerowa je li zadana jest poni ej dolnego zakresu 
Je li ustawiona warto  cz stotliwo ci falownika b dzie poni ej dolnego zakresu cz stotliwo ci, 
falownik b dzie pracowa  na cz stotliwo ci 0Hz.  
1: Praca na dolnym zakresie cz stotliwosci, je li zadana jest poni ej tego zakresu 
Je li ustawiona warto  cz stotliwo ci falownika b dzie poni ej dolnego zakresu cz stotliwo ci, 
falownik b dzie pracowa  na dolnym zakresie cz stotliwo ci.  
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F5.3.30  Automatyczna regulacja napi cia 
(dost pna tylko w trybie sterowania VVV) 

Zakres: 0, 1, 2 Fabrycznie: 0 

Ten parametr znajduje zastosowanie w trybie pracy V/F; natomiast w trybach pracy VC i SVC 
jest wymuszony. Automatyczna regulacja napi cia zapobiega wahaniom cz stotliwo ci 
wyj ciowej falownika w sytuacji, gdy wyst puj  wahania cz stotliwo  wej ciowej. Funkcja ta 
jest przydatna, je li wyst puj  du e wahania napi cia w sieci, a wymagana jest stabilne napi cie 
stojana oraz pr d silnika. 

 

F5.3.31  Funkcja automatycznego oszcz dzania energii (tylko 
dla silników asynchronicznych)   

Zakres: 0, 1 
Fabrycznie: 
0 

Strumie  magnetyczny dzia a optymalnie, funkcja dost pna dla silników asynchronicznych. 
Automatyczne oszcz dzanie energii oznacza, e falownik mo e wykrywa  warunki obci enia 
silnika oraz w por  regulowa  napi cie wyj ciowe, tym samym zapewniaj c wysoko efektywn  
prac  silnika, aby osi gn  optymalny efekt oszcz dzania energii.  
Automatyczne oszcz dzanie energii daje najlepsze efekty, kiedy zmiana obci enia na silniku 
jest ma a. G ownym sposobem oszcz dzania energii jest uzyskanie dodatkowej energii podczas 
wzbudzania, co pozwala na wysoko efektywn  prac  silnika i obni a jego zu ycie energii.   

 

F5.3.32  Hamowanie strumieniem magnetycznym Zakres: 0, 1, 2 Fabrycznie: 0 

Falownik mo e zwi kszy  strumie  magnetyczny, kiedy silnik zwalnia i tym samym 
spowodowa  jego gwa towne zatrzymanie (patrz rysunek poni ej).  
Energia elektryczna wytwarzana podczas procesu hamowania zamienia si  w ciep o wewn trz 
silnika. Dlatego te , cz ste hamowanie strumieniem magnetycznym prowadzi do wzrostu 
wewn trznej temperatury silnika. Nale y si  upewni , e temperatura silnika nie przekracza 
maksymalnej dopuszczalnej warto ci.  
Kiedy zostanie podany sygna  pracy, falownik przerwie hamowanie strumieniem i przyspieszy 
znowu do zadanej cz stotliwo ci.  
 

0

60

20

40

(Hz)

%

25 50  
 
 

Rys. 7-40  Wytracanie energii przy 
hamowaniu 

 

Rysunek 7-39  Krzywa hamowania magnetycznego 

Moment hamowania (%) 

Hamowanie  strumieniem 
magnetycznym 

Napi cie po stronie DC

Zadzia anie jednostki 
hamuj cej 

Czas 
Cz stotliwo  Hz 

Hamowanie  strumieniem magn. 
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F5.3.33  Si a hamowania magnetycznego  
(pr d hamowania)  

Zakres: 0~100% Fabrycznie:  

Ten parametr okre la wzrost amplitudy strumienia magnetycznego silnika podczas hamowania 
strumieniem, wybrana warto  stanowi procent warto ci znamionowej strumienia 
magnetycznego.  
 

F5.3.34  Przemodulowanie napi cia Zakres: 0, 1  Fabrycznie: 1 

Przemodulowanie napi cia oznacza, e w przypadku utrzymuj cego si  niskiego nap cia w 
sieci lub przed aj cej si  pracy pod ci kim obci eniem, falownik poprawi napi cie 
wyj ciowe kosztem napi cia szyny DC. Kiedy ta funkcja jest aktywna, harmoniczne pr du 
wyj ciowego nieznacznie wzrosn .  
0:  Nieaktywne                                 
1: Aktywne 

 

F5.3.35  Wspó czynnik hamowania dynamicznego Zakres: 50~100% Fabrycznie: 100 

F5.3.36  Poziom uruchomienia dynamicznego 
hamowania 

Zakres: 650~760V Fabrycznie: 690 

Te dwa parametry znajduj  zastosowanie w falownikach z wbudowanym modu em 
hamuj cym (poni ej 18.5 KW) i steruj  dzia aniem tego modu u. Kiedy napi cie na stronie 
DC falownika b dzie wy sze ni  poziom okre lony w parametrze [F5.3.36], modu  
hamuj cy podejmuje prac . Je li urz dzenie wyposa one jest w zewn trzny rezystor 
hamuj cy, to dzi ki niemu napi cie po stronie DC z powrotem si  obni y poprzez wytracanie 
pr du przez rezystor. Kiedy napi cie na stronie DC spadnie z powrotem do okre lonego 
poziomu, wbudowany modu  hamuj cy przestanie dzia ..Patrz rysunek 7-40.  
 
Za pomoc  wspó czynnika hamowania dynamicznego okre la si redni  warto  napi cia 
potrzebnego do uruchomienia rezystora hamuj cego. Napi cie na rezystorze jest fal  PWM. 
Im wi kszy jest ten wspó czynnik, tym wi ksza energia jest uwalniana i tym lepszy efekt, ale 
tak e wi ksze wytracanie energii przez rezystor hamuj cy. U ytkownik powinien rozwa  
ustawienie parametrów zgodnie z warto ciami znamionowymi rezystora oraz potrzebnym 
efektem hamownaia.  

 

F5.3.37  Wspó czynnik niwelowania wibracji 
(aktywny tylko w trybie sterowania VF)  

Zakres: 0.0 0.1~10.00 Fabrycznie: 0.0 

Stosowany tylko w przypadku sterowania V/F. Zastosowanie tego parametru mo e ograniczy  
wahania pr du wyj ciowego. Im wi ksza ustawiona warto , tym wolniej wykonywane jest 
niwelowanie i tym wi kszy jest zakres regulacji.   
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F5.3.38  Funkcja dynamicznego równowa enia 
obci enia 

Zakres: 0, 1, 2 Fabrycznie: 0 

F5.3.39 ród o odniesienia dla dynamicznego 
równowa enia obci enia 

Zakres: 0 ~ 4 Fabrycznie: 0 

F5.3.40 Warto  odniesienia dla dynamicznego 
równowa enia obci enia 

Zakres: 0.0~200.0% Fabrycznie: 100.0 

F5.3.41 Wzmocnienie dynamicznego równowa nego 
obci enia 

Zakres: 0.0 ~ 100.00 (%) Fabrycznie: 50.00 

F5.3.42 Limit dynamicznego równowa nego 
obci enia 

Zakres: 0.0 ~ 100.00 (%) Fabrycznie: 1.00 

Funkcja dynamicznego równowa enia obci enia jest u ywana do równowa enia obci enia 
przy pod czeniu wielu silników. Kiedy funkcja jest aktywna, falownik odniesie si  do warto ci 
ród a odniesienia dla dynamicznego równowa enia obci enia (warto  wzgl dna pr du 

znamionowego) i automatycznie poprawi dzia anie integratora cz stotliwo ci/obrotów, reguluj c 
cz stotliwos  wyjsciow  aby równowa a obci enie. Regulowanie cz stotliwo ci wyj ciowej 
w celu równowa nenia obci enia jest do  powolne i wp yw na to maj  wybrane czasy 
przyspieszania i hamowania.  
Je li potrzebna jest szybka odpowied  równowa enia, nale y zastosowa  funkcj  samo 
równowa enia (patrz parametry grupy FA), lub skorzysta  z regulacji PID, co  pozwoli na 
bezpo rednie wyregulowanie do integratora cz stotliwo ci.  
Warto  wzmocnienia=[F5.3.41]*pr d znamionowy urz dzenia/100, kiedy ró nica pr du 
wyj ciowego i warto ci odniesienia  osi ga warto  wzmocnienia, cz stotliow  wyj ciowa 
spada do limitu warto ci regulacji.  
Warto  graniczna równowa enia= [F5.3.42]*bie ca wybrana cz stotliwo /100; jest to 
warto  szczytowa równowa enia. 
 

F5.3.39

[F5.3.42]

t  

 

 

Rys. 7-41: Schemat dynamicznego równowa enia 

obci enia 

Rys 7-42: Zmienne dynamicznego równowa nenia 

Obci enie 
Obci enie 

referencyjne

Cz stotliwo  

Czas 

Czas 

Cz stotliwos  
wyj ciowa 

Warto  
referencyjna 

 Limit 
wyj ciowy Obszar regulacji 

Warto  
wzmocnienia  

Limit warto ci 
regulacji  

(F5.3.39) 

[F5.3.42] 
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7.24  Ustawianie cz stotliwo ci pracy wielobiegowej (Grupa F6.0)  

F6.0.00~ F6.0.14  Cz stotliwo  
pocz tkowa 1~15 

Zakres: 
[ F0.1.22]~[ F0.1.21] 

Fabrycznie: 
5.00~50.00 

Parametr ten s y do ustawiania cz stotliwo ci w przypadku pracy wielobiegowej i mo e 

by  stosowany przy pracy z wielobiegow  pr dko ci  oraz prostej programowalnej pracy 
wielobiegowej. Patrz szczegó owe specyfikacje sterowania z wielostopniow  pr dko ci  w 
opisie funkcji  1, 2, 3, 4  wielofunkcyjnych wej  (parametry F3.0.00-F3.0.07) oraz opis 
prostej pracy wielobiegowej (parametry grupy  F6.1). Falownik mo e zmienia  
cz stotliwo  oraz kierunek automatycznie zgodnie z czasem pracy, aby sprosta  wymogom 
technologicznym, jak pokazuje rysunek 7-43-A. 
 

a1

a2

a3

a5

f1

f2

f3

f4

f5

a13

a14 a15

f13

f14

f15

d13

d15

d4

d5

T1 T2 T3 T4 T5 T6~T12 T13 T14 T15

PLC

PLC

PLC
 

 

 
Na rysunku, a1-a15 oraz d1-d15 pokazuj  czas bie cego etapu przyspieszania i zwalniania, 
podczas gdy f1-f15 oraz T1-T15 reprezentuj  zadan  cz stotliwo  bie cego etapu i czas 
pracy. Wszystkie te warto ci definiuje si  w odpowiednich parametrach.   
Po uko czeniu ka dego etapu, cyklu itd. na zaciski wyjs iowe lub na przeka nik zostaje 
podany okre lony sygna . Patrz funkcje 20, 21 (uko czenie pracy wielobiegowej) oraz 22 
(uko czenie cyklu pracy wielobiegowej) w parametrach F3.1.15-F3.1.20. 

 
 

Rysunek 7-43-A: Schemat zaprogramowanej pracy 

 

Zaprogramowana 
praca 

Sygna  uko czenia etapu 

Sygna  uko czenia cyklu 
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7.25  Podstawowa praca wielobiegowa (Grupa F6.1) 

F6.1.15  Wybór trybu pracy wielobiegowej (H)  Zakres: 0000~1254 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci: Wybór funkcji  
0:  Wy czona 
1: Praca z wielobiegow  cz stotliwo ci  / obrotami aktywna  
Je li priorytetowe ród o cz stotliwo ci (obrotów) na to pozwala, falownik pracuje w trybie 
cz stotliwo ci / obrotów wielobiegowych.  
2: Praca z wielobiegow  cz stotliwo ci  / obrotami aktywna warunkowo 
Kiedy wielofunkcyjne wej cie jest odpowiednio zaprogramowane (Funkcja nr 23), falownik 

dzie pracowa  w trybie wielobiegowej cz stotliwo ci/obrotów. Kiedy nie ma sygna u na 
wej ciu, falownik automatycznie zastosuje ni szy priorytet zadawania cz stotliwo ci.  
3: Wielobiegowa praca regulatora PID aktywna  
Kiedy process PID zostaje uruchomiony, regulator PID automatycznie rozpoczyna cykl pracy w 
zadanym czasie, maksymalnie 7 etapów mo e zosta  ustawionych dla tego cyklu (F7.1.27 ~ 
F7.1.33).  
4: Wielobiegowa praca regulatora PID aktywna warunkowo 
Kiedy wielofunkcyjne wej cie jest odpowiednio zaprogramowane (Funkcja nr 23), aktywna jest 
tak e wielobiegowa praca regulatora PID, maksymalnie 7 etapów mo e zosta  ustawionych dla 
tego cyklu (F7.1.27 ~ F7.1.33). 
 
Dziesi tne: Tryb pracy 
0:  Tryb  jednocyklowy     
Falownik najpierw b dzie pracowa  cz stotliwo ci  ustawion  dla etapu pracy wielobiegowej 1 i 
uzyska j  po ustawionym czasie. Je li czas ustawiony wynosi 0, ominie ten etap pr dko ci. Po 
zako czeniu jednego cyklu falownik zatrzyma si  i nie podejmie pracy, dopóki nie otrzyma 
polecenia startu. Patrz rysunek 7-43-B. 
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Rysunek 7-47-B : Tryb pracy jednocyklowej 

 

Praca PLC 

Polecenie PLC 
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1: Tryb jednocyklowy z zatrzymaniem 
Podstawowa zasada dzia ania jest taka sama jak w trybie 0. Ró nica polega na tym, e po 
zako czeniu jednego cyklu falownik najpierw wyhamuje wed ug ustawionego czasu, a 
potem przejdzie do nast pnego etapu cz stotliwo ci.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2:  Tryb  pracy  w  cyklu  ci ym       
Jak pokazuje rysunek, falownik rozpoczyna nast pny cykl automatycznie po uko czeniu 
poprzedniego, a  otrzyma polecenie zatrzymania.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

[F6.0.03] 

[F6.0.01] 
[F6.0.00] 

[F6.0.05] 

[F6.0.04] 

[F6.0.02] 

[F6.0.31] 
[F6.0.32] [F6.0.33] 

[F6.0.34] 
[F6.0.35] 

[F6.0.36] 

 

 

DO  

DO  

Rys. 7-43-C  Tryb pracy jednocyklowej z zatrzymaniem 

Rys. 7-43- Praca w cyklu ci ym  

Cz stotliwo

Polecenie pracy 

Koniec  etapu 

Koniec cyklu 
Wyj cie DO  

Wyj cie DO  

Czas 

Cykl pierwszy

Polecenie RUN 

Cykl drugi 
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3: Tryb pracy w cyklu ci ym z zatrzymaniem 
Zasada dzia ania jest podobna, jak w trybie 2, ró nica polega na tym, e falownik po uko czeniu 
jednego etapu najpierw wyhamowuje do 0 zogdnie z ustawionym czasem, a dopiero potem 
rozpoczyna nast pny etap pracy.   
4: Tryb pracy na ostatnim stopniu pr dko ci 
Jak pokazuje rysunek, po uko czeniu cyklu falownik b dzie automatycznie kontynuowa  prac  z 
pr dko ci  oraz kierunkiem z ostatniego etapu.  
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5: Tryb pracy na ostatnim stopniu pr dko ci z zatrzymaniem 
Zasada dzia ania jest podobna, jak w trybie 4, ró nica polega na tym, e po uko czeniu etapu 
falownik najpierw wyhamowuje do 0 zogdnie z ustawionym czasem, a dopiero potem 
rozpoczyna nast pny etap pracy.   
 
Setne: Tryb przywrócenia po przerwaniu pracy 
0: Przywrócenie do pierwszego etapu  
W podstawowym trybie pracy wielobiegowej, w przypadku zatrzymania pracy lub zatrzymania 
awaryjnego po b dzie, falownik automatycznie skasuje bie  operacj  i po przywróceniu 
pracy zacznie ponownie od pierwszego etapu.   
1: Przywrócenie do momentu przerwania pracy (aktywne dla pracy z wielobiegow  

 cz stotliwo ci  / obrotami)  
W podstawowym trybie pracy wielobiegowej, w przypadku zatrzymania pracy lub zatrzymania 
awaryjnego po b dzie, po przywróceniu pracy falownik automatycznie podejmie prac  na 
przerwanym momencie.  
2: Przywrócenie do przerwanego etapu 

W podstawowym trybie pracy wielobiegowej, w przypadku zatrzymania pracy lub zatrzymania 
awaryjnego po b dzie, falownik automatycznie przywróci prac  od etapu, w którym nast pi o 
przerwanie. Ró nic  mi dzy 1 a 2 pokazuje rysunek 7-44. 

 

 

Rys. 7-43-E  Tryb pracy na ostatnim stopniu pr dko ci 

Polecenie RUN

Zaprogramowana 
praca
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Tysi czne: Zapisanie stanu pracy po utracie zasilania 
0: Brak 
W przypadku utraty zasilania, bie cy stan pracy nie zostaje zapisany i po przywróceniu 
zasilania praca rozpoczyna si  ponownie od pierwszego etapu. 
1: Zapisanie stanu pracy 

W przypadku utraty zasilania, falownik zapisuje stan pracy, cz stotliwo , czas pracy z tego 
momentu, a po przywróceniu zasilania podejmuje prac  zgodnie z ustawieniami w jednostkach 
setnych tego parametru.   

 

F6.1.16~ F6.1.30  Ustawianie etapów  1~15 Zakres: 0000~1321 
Fabrycznie: 
0000 

Jedno ci: ród o zadawania cz stotliwo ci dla ka dego etapu pracy 
0: Ustawianie cz stotliwo ci dla poszczególnych etapów (1~15) / w procesie regulacji PID 

 (1~7) 
Warto  cz stotliwo ci na poszczególnych etapach ustawiana jest w parametrach grupy F6.0 
(etapy 1 – 15) / w procesie regulacji PID w grupie parametrów F7.1 (etapy 1~7) 
1: Sygna  cz stotliwo ci (F0.2.25)/ proces PID (F7.0.01) 
Cz stotliwo  pracy wielobiegowej zadawana jest przez sygna  cz stotliwo ci (F0.2.25)/ 
proces regulacji PID (F7.0.01). 

 

Rysunek 7-44  Schemat sposobu przywracania po przerwaniu pracy 

Rozpocz cie pracy od 
momentu przerwania

Cz stotliwo  wyj ciowa
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przerwanego etapu
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Etap 1 Czas pracy 
etapu 2 
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czas etapu 2 

Czas (t) 

Czas (t) 
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czas etapu 2 
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7.26  Praca z cz stotliwo ci  swing* (Grupa F6.2) 

Praca z cz stotliwo ci  swing (oscylacyjn ) jest kontrolowana przez granice wysokiej i niskiej 
cz stotliwo ci.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
F6.2.46  Wybieranie funkcji (H) Zakres: 0000~1112 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci: wybór funkcji   
0: Wy czona: parametry grupy F6.2 s  nieaktywne.  
1: Funkcja aktywna   
Je li ustawienie priorytetów zadawania cz stotliwo ci na to pozwala, falownik podejmuje prac  
z cz stotliwo ci  swing.  
2: Wybór zacisku wielofunkcyjnego 
Kiedy do zacisku wej ciowego przypisana jest funkcja 24 (sygna  pracy swing), falownik 
podejmuje prac  w tym trybie je li priorytet zadawania cz stotliwo ci na to pozwala. Je li 
funkcja nie jest przypisana do zacisku, falownik pracuje zgodnie z cz stotliwo ci  pocz tkow  
ustawion  w parametrze F6.2.47. W tym trybie funkcja ustawiania czasu oczekiwania nie jest 
aktywna.  

 

F6.2.47  Pocz tkowa cz stotliwo  trybu swing Zakres: 0.00~[F0.1.21] Fabrycznie: 10.00 

F6.2.48  Czas sygna u cz stotliwo ci pocz tkowej Zakres: 0.0~6000.0Sec. Fabrycznie: 0.0 

Pocz tkowa cz stotliwo  pracy swing oznacza cz stotliow  pracy przed podj ciem przez 
falownik pracy w trybie swing lub w momencie przerwania pracy w tym trybie.  
Kiedy funkcja pracy z cz stotliwo ci  swing jest wybrana ([F6.2.46] ###1), falownik najpier 
pracuje z cz stotliwo ci  pocz tkow , a po ustawionym w parametrze [F6.2.48] czasie 
oczekiwania, przechodzi do pracy w trybie swing.  
Je li tryb pracy swing zadawany jest z zacisków ([F6.2.46] ###2), w momencie podania 
sygna u falownik podejmuje prac  w trybie swing. W przypadku braku sygna u, falownik 

                                                        
* Funkcja specjalna, przeznaczona do maszyn przemys u tekstylnego 

[F6.2.48] 

[F0.2.25]  

 

[F6.2.53] 

 

[F6.2.47] 

[F6.2.50]  

[F6.2.51] [F6.2.52] 

 

 

Rysunek 7-45: Schemat pracy z cz stotliwo ci  swing  
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Cz stotliwo  pracy Amplituda cz stotliwo ci swing  
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pracuje z cz stotliwo ci  pocz tkow  z parametru ([F6.2.47]), a parametr [F6.2.48] jest 
nieaktywny. 

F6.2.49  Amplituda cz stotliwo ci swing Zakres: 0.0~50.0 (%) 
Fabrycznie: 
10.0 

Jest to amplituda wspó czynnika zakresu cz stotliwo ci swing (oscylacyjnej).  
Je li chodzi o amplitud  sta ej cz stotliwo ci swing ([F6.2.46] #0##), to wzór na obliczenie 
faktycznej amplitudy cz stotliwo ci swing jest nast puj cy: 
Faktyczna amplituda cz stotliwo ci swing= [F6.2.49] × maksymalna cz stotliwo  [F0.1.20] 
Je li chodzi o amplitud  zmiennej cz stotliwo ci swing ([F6.2.46] #1##), to wzór na 
obliczenie faktycznej amplitudy cz stotliwo ci swing jest nast puj cy: 
Faktyczna amplituda cz stotliwo ci swing = [F6.2.49] × cz stotliow rodkowa 
cz stotliwo ci swing [F6.2.53] +ustawiona warto  cz stotliow ci F0.2.25) 
 

F6.2.50  Warto  podbicia cz stotliwo ci              Zakres: 0.0~50.0(%) Fabrycznie: 10.0 

Jest to to amplituda gwa townego zmniejszenia cz stotliwo ci po zbli eniu do warto ci 
granicznej lub te  gwa townego podwy szenia w przypadku zbli ania do warto ci dolnej.  
Sposób funkcjonowania pokazuje rysunek 7-50. 
Warto  podbicia cz stotliwo ci = [F6.2.50] × faktyczna amplituda cz stotliwo ci swing. 

 

F6.2.51  Czas wznoszenia fali trójk tnej             Zakres: 0.1~1000.0Sec. Fabrycznie: 10.0 

F6.2.52  Czas obni ania fali trójk tnej              Zakres: 0.1~1000.0Sec. Fabrycznie: 10.0 

Te dwa parametry zwi zane s  przyspieszaniem i hamowaniem w trybie pracy z 
cz stotliow ci  swing.   

 Czas wznoszenia fali trójk tnej jest to czas od dolnego zakresu cz stotliwo ci swing do jej 

 górnego zakresu w tym trybie pracy, na przyk ad czas przyspieszania w jednym cyklu w 

 cz stotliwo ci swing.  

 Czas obni ania fali trójk tnej jest to czas od górnego zakresu cz stotliwo ci swing do jej 

 dolnego zakresu w tym trybie pracy, na przyk ad czas hamowania w jednym cyklu w 

 cz stotliwo ci swing.  
Suma czasu wznoszenia oraz czasu obni ania tworz  cykl pracy cz stotliwo ci swing. 

 

F6.2.53  Ustawianie cz stotliwo ci 
rodkowej             

Zakres: 0.00~[F0.1.21] Fabrycznie: 10.00 

rodkowa cz stotliwo  trybu swing oznacza rodkow  warto  cz stotliwo ci wyj ciowej 
falownika w trybie pracy z oscylacj  (swing). 
Aktualna cz stotliow rodkowa = [F6.2.53] + cz stotliow c ustawiona w F0.2.25.  
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Schemat funkcjonowania regulatora PID i funkcje poszczególnych parametrów:  
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Rysunek 7-46: Schemat sterowania PID 
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7.27  Regulacja PID (cykl kontroli 4ms) (Grupa F7.0) 

 

F7.0.04  Zale no  sygna u analogowego  
i ustawionej warto ci 0% (kana  1)  

Zakres: 0.0V~[F7.0.05]/ 
AI2 0.0mA~[F7.0.05] Fabrycznie: 0.0 

F7.0.05  Zale no  sygna u analogowego  
i ustawionej warto ci 100% (kana  1) 

Zakres: [F7.0.04] ~10.00 / 
AI2 [F7.0.04] ~20.00mA Fabrycznie: 10.00 

F7.0.06  Zale no  sygna u analogowego  
i ustawionej warto ci 0% (kana  2) 

Zakres: 0.0V~[F7.0.07]/ 
 AI2 0.0mA~[F7.0.07] Fabrycznie: 0.0 

F7.0.07  Zale no  sygna u analogowego  
i ustawionej warto ci 100% (kana  2) 

Zakres: [F7.0.06] ~10.00 / 
AI2 [F7.0.06] ~20.00mA Fabrycznie: 10.00 

Kiedy wej cie analogowe jest wybrane jako ród o zadawania PID, w tej grupie parametrów 

mo na zmienia  stosunek mi dzy ustawion  warto ci  PID a portem analogowym. Ich 

wzajemne powi zanie pokazuje rysunek 7-47. 

 
F7.0.12  Zale no  sygna u sprz enia   
i ustawionej warto ci 0% sprz enia  
(kana  sprz enia 1) 

Zakres: 0.0~[F7.0.13]/ 
AI2: 0.0mA~[F7.0.13] Fabrycznie: 0.0 

F7.0.13  Zale no  sygna u sprz enia   
i ustawionej warto ci 1000% sprz enia  
(kana  sprz enia 1) 

Zakres: [F7.0.12] ~10.00V / 
AI2: [F7.0.12] ~20.00mA Fabrycznie: 5.00 

F7.0.14  Zale no  sygna u sprz enia   
i ustawionej warto ci 0% sprz enia  
(kana  sprz enia 2) 

Zakres: 0.0~[F7.0.15]/ 
AI2: 0.0mA~[F7.0.15] Fabrycznie: 0.0 

F7.0.15  Zale no  sygna u sprz enia   
i ustawionej warto ci 1000% sprz enia  
(kana  sprz enia 2) 

Zakres: [F7.0.14] ~10.00V / 
AI2[F7.0.14] ~20.00mA Fabrycznie: 5.00 

Kiedy wej cie analogowe jest wybrane jako ród o sprz enia PID, w tej grupie parametrów 

mo na zmienia  stosunek mi dzy warto ci  sprz enia PID a wej ciem analogowym. Ich 

wzajemne powi zanie pokazuje rysunek 7-48. 
   

[F7.0.05]/
[F7.0.07]

100%

0 [F7.0.04]/
[F7.0.06]

PID

  

Rysunek 7-47:   
Opis ustawiania warto ci PID 

Rysunek 7-48: Schemat zale no ci sprz enia  
w procesie PID 
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F7.0.16  Przelicznik sprz enia (np. obliczanie 
przep ywu z ci nieniem ró nicowym) 

Zakres: 0.01~100.00 Fabrycznie: 1.00 

Ta funkcja jest g ównie stosowana do obliczania przep ywu z ci nieniem ró nicowym. Kiedy 

warto  sprz enia jest niezgodna z zadan  warto ci  PID, a istnieje pewna liniowa 

wspó zale no , ta grupa parametrów mo e pomóc uzyska  ich zgodno . Na przyk ad, je li 

zadana warto  PID oznacza przep yw w rurze, warto  sprz enia PID oznacza przepustowo  

rury. Je li ustawion  warto ci  tego parametru b dzie powierzchnia przekroju rury, to warto  

zadana oraz warto  sprz enia PID b  zgodne 
 

F7.0.17  Wzmocnienie proporcjonalne Zakres: 0.0~100.00 Fabrycznie: 2.00 

F7.0.18  Czas ca kowania Zakres:0.0,0.1~1000.0Sec. Fabrycznie: 20.0 

F7.0.19  Wspó czynnik  ró niczkowania Zakres: 0.0 0.01~10.00 Fabrycznie: 0.0 

F7.0.20  Czas filtrowania ró niczkowania z 
inercj  

Zakres: 0.01~100.00 Sec. Fabrycznie: 10.00 

Wzmocnienie proporcjonalne definiuje zwi kszenie odchylenia. Im wi ksza ustawiona warto , 

tym szybsza odpowied  uk adu, ale zbyt du a zwi ksza prawdopodobie stwo waha . Z kolei im 

mniejsza ustawiona warto , tym wolniejsza odpowied  uk adu.  
 

Sama regulacja za pomoc  wzmocnienia proporcjonalnego nie wyeliminuje ca kowicie 

odchyle . Aby wyeliminowa  odchylenia, nale y wybra  tak e czas ca kowania. Im mniejszy 

czas ca kowania, tym szybsza odpowied  uk adu, ale zbyt ma y lub zbyt du y czas mo e 

spowodowa  wahania uk adu.  

 

PID 0

 
Rysunek 7-49:  Funkcja ca kowania  

 

Uk ad ró niczkuj cy odpowiada za zmian  wielko ci odchyle . Im wi ksza zmiana, tym 

wi ksze wzmocnienie wyj ciowe, to znaczy wzmocnienie jest proporcjonalne do wielko ci 

zmiany odchylenia. Uk ad ró niczkuj cy nie pomo e jednak w przypadku sta ego odchylenia. 

Kiedy wspó czynnik ró niczkuj cy wynosi 0.0 oznacza to, e kontrola PID jest wy czona. 

Funkcja ró niczkowania mo e poprawi  niezawodno  uk adu.  
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Im wi kszy wspó czynnik ró niczkuj cy, tym silniejsza funkcja ró niczkuj ca. W uk adach 
ogólnego przeznaczenia nie ma potrzeby wprowadzania zale no ci ró niczkowania.  
 
Dzi ki wi kszemu czasowi filtrowania ró niczkowania z inercj  regulacja za pomoc  
ró niczkowania mo e by  bardziej p ynna, czas ten generalnie jest ustawiany proporcjonalnie do 
bezw asno ci uk adu.   

 

F7.0.21 Charakterystyka pracy kontrolera PID (H)  Zakres: 0000~0111 Fabrycznie: 0000 

Jedno ci: Biegunowo  odchylenia 

0: Odchylenie dodatnie  Kiedy sygna  sprz enia s abnie, warto  regulatora PID wzrasta. 

1: Odchylenie ujemne   Kiedy sygna  sprz enia s abnie, warto  regulatora PID zmniejsza 

si . 

Dziesi tne:  Biegunowo  wyj cia                                       

0: Jednobiegunowo         1: Dwubiegunowo  

Przy jednobiegunowym trybie sterowania PID, obroty na silniku s  zawsze zgodne do 

wymogów pracy, dolny limit to 0. Przy ustawieniach cz stotliwo ci, kierunek obrotów 

silnika zale y od sterowania zewn trznego, a regulator PID nie mo e zmieni  kierunku 

obrotów. Standardowo tryb ten stosuje si  w urz dzeniach, których silnik nie pracuje w 

trybie REV, takich jak pompy wody. Patrz rysunek 7-50-A.  

Przy dwubiegunowym trybie sterowania PID, warto  jest ujemna. Przy ustawieniach 

cz stotliwo ci, kierunek obrotów silnika zale y od sterowania zewn trznego oraz kalkulacji 

XOR tych sygna ów, a regulator PID mo e zmieni  kierunek obrotów. Je li aktywny jest 

parametr blokowania kierunku (F0.1.17), PID przyjmie warto  absolutn . Patrz rysunek 

7-50-A oraz 7-50-B. 
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Warto  wyj ciowa regulatora jest to maksymalna dozwolona warto  odchylenia od zadanej 

warto ci regulatora. Kiedy sygna  sprz enia jest w obr bie tej warto ci, PID przestaje 

sterowa . Prawid owe ustawienie tej funkcji mo e pomóc w uzyskaniu dok adnej i stabilnej 

pracy uk adu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
F7.0.23  Cz stotliwo  wst pna PID (zwi zana z 
górnym zakresem cz stotliwo ci dla cz stotliwo ci 
wyj ciowej)  

Zakres:  0.0~100.00(%) Fabrycznie: 0.0 

F7.0.24  Czas utrzymania cz stotliwo ci wst pnej 
przed uruchomieniem PID  

Zakres:  0.0~3600.0Sec. Fabrycznie: 0.0 

Ta funkcja mo e pomóc w ustabilizowaniu pracy za pomoc  regulatora PID. Cz stotliwo  

wst pna PID stanowi procent górnego zakresu cz stotliwo ci [F0.1.21]. 
 

Kiedy falownik rozpoczyna prac , najpierw przyspiesza do wst pnej cz stotliwo ci PID i 

pracuje wed ug charakterystyki zamkni tej p tli w okresie czasu ustawionym w parametrze 

[F7.0.24]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

F7.0.22  Dozwolone odchylenie statyczne 
(w stosunku do 100% ustawienia) 

Zakres: 0.0~20.0% Fabrycznie: 5.0 

 
Rysunek 7-51: Schemat statycznego odchylenia 
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Rys. 7-52  Schemat pracy w zamkni tej p tli 
Rys. 7-53  Schemat zale no ci mi dzy procentem 
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Ta grupa parametrów okre la zale no  mi dzy procentem sprz enia a jego fizyczn  warto ci , 

które wy wietlane s  w parametrach nadzoru d0.1.36 i d0.1.37. Zale no  t  pokazuje rysunek 

7-53.  
 

7.28  Wielobiegowe ustawienie PID (Grupa F7.1) 

F7.1.27~F7.1.33   
Ustawianie etapów 1-7 regulacji PID 

Zakres: -100.0~100.0(%) Fabrycznie: 0.0 

Ta grupa parametrów s y do ustawiania poszczególnych etapów regulacji PID. Ustawiona 

warto  stanowi procent warto ci PID ustawionej w parametrze F7.0.01. 
 

Wielobiegowa praca PID mo e by  elastycznie realizowana przy pomocy wielofunkcyjnych 

zacisków. Szczegó owe instrukcje przypisywania funkcji (w tym wypadku 28-30) do 

poszczególnych zacisków mo na znale  w opisie parametrów F3.0.00~F3.0.08.  Patrz tak e 

instrukcje dotycz ce pracy wielobiegowej w opisie parametrów F6.1.15~F6.1.45.   
 
7.29  Funkcja u pienia PID (Grupa F7.2) 

Ta funkcja jest aktywna kiedy regulator PID steruje cz stotliwosci ; schemat dzia ania pokazuje 

rysunek poni ej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F7.0.25  Rzeczywista warto  sygna u z czujnika 
(zakres) odpowiadaj ca 100% sprz enia 

Zakres:    
0.01~100.00 

Fabrycznie: 1.00 

F7.0.26  Rzeczywista warto  sygna u z czujnika 
odpowiadaj ca 0% sprz enia 

Zakres:   
-100.00~100.00 

Fabrycznie: 0.0 

[F7.2.38]

Czestotliwosc 
wyjsciowa

Start

[F7.2.35]

Wzbudzenie F7.2.37]

Sprzezenie PID

Czas (T)

Czas (T)Stop

Zadana wartosc 
PID

T<[F7.2.36] [F7.2.36]

 
Rys 7-54:  Schemat funkcji u pienia PID 

 

 

Ustawiona warto  wzbudzenia (F7.2.37) stanowi procent zadanej 
warto  PID 
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7.30 Ustawianie obrotów i sprz enia zwrotnego 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ta grupa parametrów dotyczy tylko trybów VC i SVC.  

 

F8.0.00 ród o ustawiania obrótów  
(tylko dla trybów VC i SVC) 

Zakres: 0~10 Fabrycznie: 0 

Parametr ten jest u ywany do okre lania sposobu regulacji obrotów. Wybieranie odbywa si  

podobnie jak w przypadku wybierania ród a ustawiania cz stotliwo ci. Patrz instrukcj  dla 

parametru F0.2.25. 

0 Parametr ustawiania cz stotliwo ci (F0.2.25)      

Ustawienie obrotów odbywa si  za pomoc  ustawie  parametru F0.2.25 (ustawianie 

cz stotliwo ci): ustawione obroty = ustawiona warto  cz stotliwo ci*60/ilo  biegunów silnika 

1 Ustawianie cyfrowe (F8.0.03)  (warto  utrzymana po zatrzymaniu i zapisana po utracie 

zasilania)  

Warto  w F8.0.03 ustawia obroty i jest ona automatycznie zapisywana w momencie wy czenia 

zasilania.  

2:  Potencjometr                        

Obroty ustawiane za pomoc  potencjometra 

3 Wej cie  analogowe  AI1                                        

4 Wej cie analogowe AI2 

5:  Wej cie analogowe AI3 (Dwugiegunowo ) 

6:  Wej cie  sygna u  cz stotliwo ci  (Fin)                     

Obroty zadawane s  poprzez sygna  impulsowy wej ciem impulsowym Fin.  

7 Ustawienie warto ci 1 MODBUS 

8 Ustawienie warto ci 2 MODBUS  

9 Wirtualne  wej cie  analogowe  SAI1                       

10: Wirtualne wej cie analogowe SAI2   

 

 
KD

KdS

Ts
1

1+TdS
1

+

- +

+ +

[F8.1.30]

[F8.1.21]~[F8.1.28]

[F8.1.29]

 

Rysunek 7-55: Sterowanie obrotami w zamkni tej p tli 

 

Zadane obroty Ró nica 
pr dko ci 

Sprz enie zwrotne

Limit momentu

Otrzymany monent 
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Uwaga: Przy wyborze sposobów 3~7 górny i dolny zakres powinien by  odpowiednio ustawiony 
w parametrach F8.0.01 i F8.0.02. 

 

Parametr ten s y do okre lenia charakterystyki relacji mi dzy ustawion  warto ci  a obrotami silnika 

gdy sygna em obrotów jest wej cie analogowe.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
F8.0.06  Kierunek obrotów PG (aktywny z kart  PG) Zakres: 0,1 Fabrycznie: 0 

W systemie sterowania wektorowego, kolejno  faz falownika (w zale no ci od kolejno ci 

pod czenia mi dzy silnikiem a zaciskami U,V,W falownika) oraz kolejno  pod czenia mi dzy 

wyj ciem enkodera A i B powinny by  zgodne. W przeciwnym wypadku, niemo liwa b dzie 

normalna praca i wyst pi b d b  te  silnik nie wystartuje po uruchomieniu. Rozwi zaniem 

mo e by  zmiana tego parametru.  
 

 

Uk ady kontroluj ce naci gni cie lub te  wci gniki, itp. które mog  doprowadzi  
do wahania obci enia i tym samym spowodowa  b d Fu.020 na falowniku, 
wymagaj  zastosowania funkcji zabezpieczaj cej (FF.1.22 = # 0 # #).  

 
 

F8.0.09  Cz stotliwo  kontroli obrotów Zakres: 0~0805 Fabrycznie: 0101 

Kiedy enkoder jest wybranym kana em sprz enia obrotów, parametr ten s y do ustawiania 

cz stotliwo ci kontroli obrotów.  

Parametr ten powinien zosta  ustawiony na ma  warto , zbyt du a cz stotliwo  kontroli mo e 

prowadzi  do utraty stabilno ci pracy w zamkni tej p tli oraz zwolni  odpowied  uk adu. Je li 

potrzebne jest ustawienie du ej warto ci, aby zapewni  dok adno  pomiaru pr dko ci, nale y 

F8.0.01  Minimalny zakres sygna u 
odpowiadaj cego obrotom 

Zakres: 0~60*[F0.1.21]/ 
ilo  biegunów silnika (rpm) Fabrycznie: 0 

F8.0.02  Maksymalny zakres sygna u 
odpowiadaj cego obrotom (górny zakres 
cz stotliwo ci) 

Zakres: 0~60*[F0.1.21]/ 
ilo  biegunów silnika (rpm) Fabrycznie: 1500 

0

[F8.0.01]

[F8.0.02]

 

Rysunek 7-56: Relacja mi dzy ustawion  warto ci  a obrotami silnika  

 

Obroty silnika  

Minimalna 
ustawiona 
warto  

Maksymalna 
ustawiona 
warto  

 

ród o 
ustawiania 

obrotów  
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jednocze nie obni  ustawienia parametrów F8.1.21, F8.1.25 (parametry domy lne) regulatora  

obrotów zamkni tej p tli oraz zwi kszy  czas ca kowania w parametrach F8.1.22, F8.1.26.                 

     
Kiedy zadane obroty s  wy sze ni  ustawiony poziom (warto  ustawia si  jako procent 

maksymalnego zakresu sygna u [F8.0.02]), podczas gdy szybko  odczytywania sprz enia jest 

ni sza od ustawionego poziomu, zostanie uruchomiona funkcja zabezpieczaj ca falownika po 

czasie ustawionym w parametrze F8.0.11. 

 

F8.0.13  Elastyczno  wykrywania braku sygna u w 
tli pomiaru pr dko ci (w stosunku do maks. 

pr dko ci) 
Zakres: 0.1~100.0 Fabrycznie: 5.0 

Je li zak ócenia w p tli pomiaru pr dko ci s  du e, ustawienie wi kszej warto ci parametru 

[F8.0.13] mo e zapobiec nieprawid owym odczytom, z kolei ustawienie mniejszej warto ci w 

tym parametrze pozwoli wzmocni  szybko  odpowiedzi systemu na utrat  sygna u.  

 

F8.0.14  Czas filtrowania sygna u obrotów  Zakres: 0 1~50mS Fabrycznie: 0mS 

Czas filtrowania sprz enia obrotów jest dost pny we wszystkich trybach pomiaru pr dko ci. 

Je li do pomiaru pr dko ci stosowany jest enkoder, ta funkcja jest podobna do parametru 

(F8.0.09), dlatego trzeba ustawi  mniejsz  warto  aby zapewni  szybsz  odpowied  uk adu.  

 

F8.0.15  Minimalne obroty w stosunku do sygna u 
sprz enia (bez PG) 

Zakres: 0~30000rpm Fabrycznie: 0 

F8.0.16  Obroty odpowiadaj ce najwy szemu 
sygna owi sprz enia (bez PG) 

Zakres: 0~30000rpm Fabrycznie: 1500 

Parametr ten u ywany jest do ustawiania powi zania mi dzy sygna em sprz enia obrotów 

(kana y sprz enia 1~4) oraz odpowiadajacym mu obrotom silnika.  

 

 

 

 

 

F8.0.11  Czas opó nienia wykrywania 
braku sygna u 

Zakres: 0.01~5.00Sec. Fabrycznie: 2.00 

F8.0.12 Poziom zadzia ania zabezpieczenia 
po wykryciu ró nicy sygna u w wyniku 
przerwania obwodu (w stosunku do maks. 
pr dko ci) 

Zakres: 0~20.0(%) Fabrycznie: 0.0 
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7.31  Parametry obrotów w zamkni tej p tli (Grupa F8.1) 

F8.1.18  Wybór parametrów kontroli Zakres: 0,1,2 Fabrycznie: 2 

0: Pojedynczy parametr PID (druga grupa parametrów jest aktywna domy lnie) 

1: Podwójny parameter PID (prze czanie w histerezie)  

2: Podwójny parameter PID (charakterystyka prostoliniowa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F8.1.19  Obroty PID przy prze czaniu 
parametrów (Parametry grupy ASR1 
aktywne przy niskich obrotach)  

Zakres: 0~[F8.1.20] Fabrycznie: 100 

F8.1.20  Górny limit obrotów przy 
prze czaniu parametrów PID  

Zakres: [F8.1.19]~60*[F0.1.21] 
Bieguny silnika (rpm)  Fabrycznie: 300 

Parametry te s  aktywne przy prze czaniu parametrów PID histerez ; pierwsza grupa 

parametrów jest aktywna kiedy ustawienie jest ni sze ni  [F8.1.18]; druga grupa z kolei jest 

aktywna je li ustawienie jest wy sze ni  [F8.1.19]. 

 

F8.1.21  Wzmocnienie proporcjonalne 1 
(ASR-P1)  

Zakres: 0.50~1.20 Fabrycznie: 1.00 

F8.1.22  Czas ca kowania 1 (ASR-I1)  
Zakres: 
0.0 0.01~50.00Sec. 
 

Fabrycznie: 1.50 

 

Rysunek 7-57:  Powi zanie mi dzy warto ci  sprz ania obrotów a obrotami silnika 

 

Obroty silnika  

Minimalna 
ustawiona 
warto  

Maksymalna 
ustawiona 
warto   

Kana  
ustawiania 

obrotów  

ASR-PID
P [F8.1.25]
I [F8.1.26]

 D [F8.1.27]

0 [F8.1.20][F8.1.19]

P [F8.1.21]
I [F8.1.22]

 D [F8.1.23]

 

ASR-PID
P [F8.1.25]
I [F8.1.26]

 D [F8.1.27]

0 [F8.1.20][F8.1.19]

P [F8.1.21]
I [F8.1.22]

 D [F8.1.23]

 

Rysunek 7-58-A  Podwójny parameter PID 

(prze czanie w histerezie) 

Rysunek 7-58-B  Podwójny parameter PID 

(charakterystyka ci a) 

 

Obroty silnika Obroty silnika 
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F8.1.23  Wspó czynnik ró niczkowania 1 
(ASR-D1)  

Zakres: 0.0 0.01~10.00 Fabrycznie: 0.0 

F8.1.24  Sta a czasowa filtrowania wyj cia 
ró nicowego 1 (ASR-FT1)  

Zakres: 0.10~5.00 Sec. Fabrycznie: 1.00 

F8.1.25  Wzmocnienie proporcjonalne 2 
(ASR-P2)  

Zakres: 0.50~1.20 Fabrycznie: 0.80 

F8.1.26  Czas ca kowania 2 (ASR-I2)  
Zakres:   
0.0 0.01~50.00Sec. 

Fabrycznie: 5.00 

F8.1.27  Wspó czynnik ca kowania 2 (ASR-D2) Zakres: 0.0 0.01~10.00 Fabrycznie: 0.0 

F8.1.28  Sta a czasowa filtrowania wyj cia 
ró nicowego 2 (ASR-DT2)  

Zakres: 0.10~10.00 Sec. Fabrycznie: 1.00 

Parametry te s  do dostosowywania wzmocnienia proporcjonalnego regulatora pr dko ci, 

czasu ca kowania oraz wspó czynnika ró niczkowania. Ka dy z parametrów powinien zosta  

ustawiony w nast puj cy sposób.  

1) Wzmocnienie proporcjonalne P: Im wy sza warto , tym szybsza odpowied , ale stabilno  

uk adu pogarsza si  i zbyt du e wzmocnienie mo e prowadzi  do gwa townej zmiany 

obrotów. 

2) Czas ca kowania I: Im wi ksza warto , tym szybsza odpowied  i wi ksza regulacja obrotów, 

ale jednocze nie gorsza stabilno . Parametr ten jest proporcjonalny do bezw adno ci uk adu. 

Kiedy bezw adno c jest du a, ten parametr tak e ma wysok  warto .  

3) Wspó czynnik ró niczkowania D: Jest to przeciwie stwo do sta ej czasu ró niczkowania; w 

uk adach ogólnych zastosowa  nie ma potrzeby u ywania tej funkcji i parametr powinien 

by  ustawiony na 0. Regulacja ró niczkuj ca w rzeczywisto ci jest rodzajem przewidywania 

potrzebnej regulacji; im wi ksza warto  ustawiona w parametrze, tym silniejsza funkcja 

ró niczkowania. Odpowiednie ustawienie mo e przyspieszy  odpowied , poprawi  

stabilno  i przydaje si  w uk adach wymagaj cych mniejszej bezw adno ci i szybszej 

odpowiedzi.   

4) Sta a czasowa filtrowania wyj cia ró nicowego DT: jest ustawiana generalnie w 

bezpo redniej proporcji do bezw adno ci uk adu.   

 

F8.1.29  Górny zakres amplitudy regulacji 
wyj cia (chwilowy dodatni limit momentu) 

Zakres: 0.0~250.0(%) Fabrycznie: 200.0 

F8.1.30  Dolny zakres amplitudy regulacji 
wyj cia (chwilowy ujemny limit momentu) 

Zakres: -250.0~0.0(%) Fabrycznie: -200.0 

Parametr ten stosuje si  do ustawiania limitów amplitudy wyj ciowej regulatora oraz waha  

momentu. Ustawiona warto  stanowi procent momentu znamionowego.   
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Rzeczywisty moment wyj ciowy jest tak e ograniczony tak e przez dolny 
zakres parametru [F1.4.47] i powinien odnie  si  do ni szego z tych dwóch 
zakresów.  Podczas procesu przyspieszania lub hamowania, jest ograniczony 

ównie przez poziom zasilania. 

 

7.32  Parametry ochronne (Grupa F8.2) 

F8.2.32  Dzia anie po wykryciu zbyt du ego odchylenia 
obrotów (DEV) 

Zakres: 0~3 Fabrycznie: 0 

F8.2.33  Dzia anie po wykryciu zbyt du ej pr dko ci (OS)  Zakres: 0~3 Fabrycznie: 1 

Parametry te s  do defniowania, jakie dzia anie ma podj  falownik w przypadku wykrycia 

zbyt du ego odchylenia obrotów (DEV) oraz zbyt du ej pr dkosci (OS).  

0: Brak dzia ania 

Falownik pracuje nie daj c adnych b dów ani ostrze .       

1: Awaryjne zatrzymanie wybiegiem   

Falownik natychmiast si  wy cza, wy wietlaj c b dy Fu.018 (DEV)/Fu.019 (OS), a silnik 

hamuje wybiegiem. 

2: Awaryjne hamowanie    

Falownik hamuje wed ug ustawionego czas hamowania, wy wietlaj c b dy Fu.018 

(DEV)/Fu.019 (OS).       

3: Kontynuacja pracy po alarmie 

Falownik kontynuuje prac , daj c jednocze nie ostrze enie - alarm (aL.018) lub (aL.019). 

 

F8.2.34  Poziom wykrywania odchylenia 
obrotów (DEV) 

Zakres: 0.0~50.0(%) Fabrycznie: 20.0(%) 

F8.2.35  Czas wyst powania odchylenia 
obrotów (DEV) 

Zakres: 0.0~10.00Sec. Fabrycznie: 10.00 

Parametry te s  do ustawiania poziomu wykrywania oraz czasu wyst powania odchylenia 

obrotów (DEV). 

Je li odchylenie pr dko ci obrotowej jest ci gle wi ksze ni  ustawiony poziom wykrywania w 

obr bie ustawionego czasu wykrywania [F8.2.35], falownik zachowa si  zgodnie z 

ustawieniami parametru F8.2.32. Warto  ustawiona w F8.2.34 stanowi procent górnego 

zakresu cz stotliwo ci [F0.1.21]. 
 

 

F8.2.36  Poziom wykrywania zbyt du ej 
pr dko ci (OS) 

Zakres: 0.0~150.0(%) Fabrycznie: 120.0(%) 

F8.2.37  Czas wyst powania zbyt du ej 
pr dkosci (OS) 

Zakres: 0.0~2.00Sec. Fabrycznie: 0.10 
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Parametry te u ywane s  do ustawiania poziomu i czasu wyst powania zbyt du ej pr dko ci 

(OS). 

Je li pr dko  obrotowa sprz enia jest ci gle wy sza ni  ustawiony poziom wykrywania OS w 

obr bie ustawionego czasu wykrywania OS [F8.2.37], falownik zachowa si  zgodnie w 

ustawieniami parametru F8.2.33. Ustawiana warto  F8.2.36 stanowi procent górnego zakresu 

cz stotliwo ci [F0.1.21]. 

 

7.33  Kontrola momentu (Grupa F8.3) 

F8.3.40 Wybór ród a sterowania momentem  Zakres: 0~12 Fabrycznie: 0 

0: Ustawianie cyfrowe (F8.3.41)  
Warto  ustawiona w F8.3.41 jest warto ci  zadan  momentu i zostaje zachowana w momencie 
utraty zasilania. 
1: Potencjometr 
Moment ustawiany jest za pomoc  potencjometra 
2: Analogowe wej cie AI1  
Warto  0~10V napi cia wej cia AI1 odnosi si  do 0~300% momentu znamionowego 
3: Analogowe wej cie AI2   
Warto  4~20mA pr du wej cia AI2 odnosi si  do 0~300% momentu znamionowego 
4: Analogowe wej cie AI3  
Warto  10~10V napi cia wej cia AI3 odnosi si  do 0~300% momentu znamionowego 
5: Analogowe wej cie AI3 (dwubiegunowo ) 
Warto  -10~10V napi cia wej cia AI3 odnosi si  do -300%~300% momentu znamionowego; 
warto  dodatnia i ujemna wej cia AI3 odpowiada dodatniej i ujemnej warto ci zadanej 
warto ci momentu.    
6: Wej cie sygna u cz stotliwo ci (Fin) 
Maksymalna warto  cz stotliwo ci wej ciowej zacisku Fin odnosi si  do 300% momentu 
znamionowego.  
7: Regulator PID  
Przy sterowaniu momentem za pomoc  regulatora, parametr F7.0.00#1##.      
8: Zarezerwowany    
Obroty ustawione domy lnie na 0. 
9: Ustawienie warto ci 1 MODBUS 
Bie cy moment falownika jest ustawiany poprzez komputer nadrz dny za pomoc  
wbudowanego interfejsu komunikacyjnego RS485. Jest to warto  wzgl dna maksymalnego 
ustawionego momentu.  
10: Ustawienie warto ci 2 MODBUS  
Bie cy moment falownika jest ustawiany poprzez komputer nadrz dny za pomoc  
wbudowanego interfejsu komunikacyjnego RS485. Jest to warto  absolutna maksymalnego 
ustawionego momentu  
11: Wirtualne wej cie analogowe SAI1 
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12: Wirtualne wej cie analogowe SAI2 

 

F8.3.41  Cyfrowe ustawianie momentu Zakres: -250~250(%) Fabrycznie: 0.0 

Ustawiona warto  (ustawiana z kierunkiem) odpowiada procentowi momentu znamionowego; 

kierunek momentu jest ustawiany za pomoc  logiki XOR.  
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7.34  Protokó  MODBUS (konfiguracja standardowej karty rozszerze ) 
(Grupa FA.0) 

FA.0.02 Lokalny adres Zakres: 0~247 Fabrycznie: 1 

Parametr ten s y do ustawiania adresu lokalnego falownika w przypadku komunikacji 

szeregowej. Funkcja ma zastosowanie tylko je li falownik s y jako urz dzenie slave. 

Podczas komunikacji otrzymuje tylko ramki polece  zgodne z adresem oraz odsy a ramki 

odpowiedzi.  

 

 

0 jest adresem rozg oszeniowym. Je li jest ustawione jako adres 
rozg oszeniowy, urz dzenie tylko otrzymuje i wykonuje polecenia master, nie 
wysy a natomiast odpowiedzi.  

 
 

FA.0.03 Opó nienie odpowiedzi Zakres: 0~1000mS Fabrycznie: 5 mS 

Opó nienie odpowiedzi oznacza czas oczekiwania od otrzymania polecenia master do 

odes ania ramki odpowiedzi.   

  
FA.0.04 Czas wykrywania b du komunikacji Zakres: 0.01~10.00Sec. Fabrycznie: 1.00 

Je li lokalny falownik nie otrzyma  prawid owego sygna u danych po czasie ustawionym w 

tym parametrze, zostaje to uznane za b d komunikacji. Falownik wy wietli b d Fu.071 i 

zadzia a wed ug ustawie  w parametrze FA.0.05. 
 

7.35  Mapowanie dost pu do parametrów (Grupa FA.1) 

FA.1.08~FA.1.13  
Mapowanie parametrów ogólnych 1~6 (H)  

Zakres: F0.00~FF.55 Fabrycznie: F0.29/ F0.32 

FA.1.14~FA.1.23  
Mapowanie parametrów statusu 1~10 (H)  

Zakres: d0.00~d1.49 Fabrycznie: d0.00~d0.09 

Kiedy falownik serii E280 uzyskuje dost p do parametrów funkcyjnych lub parametrów 

nadzoru poprzez bus, odpowiadaj cy im adres mo e by  przewidziany na podstawie kodu 

funkcji (patrz Cz  10. Opis Protoko u Komunikacyjnego). Jednak, je li potrzebne jest 

uzyskanie dost pu do wielu parametrów funkcyjnych lub parametrów nadzoru za pomoc  

adresu nieci ego, potrzebne s  dane w wielu ramkach. 
 

Mapowanie dost pu do parametrów jest w ciwie punktowym trybem dost pu. Podczas 

uzyskiwania dost pu do parametrów (odczytu lub zapisu) kilku parametrów funkcyjnych lub 

parametrów statusu za pomoc  nieci ego adresu, parametry te mog  by  przypisane do 

obszaru z ci ym adresem, gdzie mo na b dzie uzyska  do nich dost p. 
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Poni sza tabela pokazuje parametry sterowania busem falowników serii E280  

Numer rejestru Adres 
dost powy Uwagi 

owo kontroli 0x1300 Mo e by  odczytywane zgodnie z p tlami 
(1~16) 

Ustawienie warto ci 1 0x1301 Ustawienie w warto ciach wzgl dnych 
Ustawienie warto ci 2 0x1302 Ustawienie w warto ciach absolutnych 

Mapowanie parametru ogólnego 1 0x1303 Parametr ustawiany przez FA.1.08. 
Mapowanie parametru ogólnego 2 0x1304 Parametr ustawiany przez FA.1.09.  
Mapowanie parametru ogólnego 3 0x1305 Parametr ustawiany przez FA.1.10 
Mapowanie parametru ogólnego 4 0x1306 Parametr ustawiany przez FA.1.11. 
Mapowanie parametru ogólnego 5 0x1307 Parametr ustawiany przez FA.1.12. 
Mapowanie parametru ogólnego 6 0x1308 Parametr ustawiany przez FA.1.13. 

owo statusu 0x1309 Mo e by  odczytywane zgodnie z odr bnymi 
ilo ciami (1~16) 

Mapowanie parametru statusu 1 0x130A Parametr ustawiany przez FA.1.14. 
Mapowanie parametru statusu 2 0x130B Parametr ustawiany przez FA.1.15. 
Mapowanie parametru statusu 3 0x130C Parametr ustawiany przez FA.1.16. 
Mapowanie parametru statusu 4 0x130D Parametr ustawiany przez FA.1.17. 
Mapowanie parametru statusu 5 0x130E Parametr ustawiany przez FA.1.18. 
Mapowanie parametru statusu 6 0x130F Parametr ustawiany przez FA.1.19.  
Mapowanie parametru statusu 7 0x1310 Parametr ustawiany przez FA.1.20. 
Mapowanie parametru statusu 8 0x1311 Parametr ustawiany przez FA.1.21. 
Mapowanie parametru statusu 9 0x1312 Parametr ustawiany przez FA.1.22. 

Mapowanie parametru statusu 10 0x1313 Parametr ustawiany przez FA.1.23. 

Mapowanie parametrów jest okre lone przez grup  parametrów FA.1. 

Na przyk ad, w jednej ramce standardowych danych protoko u MODBUS niemo liwe jest 

odczytywanie parametrów statusu d0.0.02, d0.0.05, d1.0.01 oraz d1.1.31 a tak e s owa statusu zawsze 

 sam , wspóln  metod . Aby przypisa  parametry statusu do obszaru sterowania bus z ci ym 

adresem, ustawianie odbywa si  w nast puj cy sposób:  

[FA.1.14]=d0.02 

[FA.1.15]=d0.05 

[FA.1.16]=d1.01 

[FA.1.17]=d1.31 

Potem trzeba ju  tylko odczytywa  dane w adresie ci ym 0x130A ~ 0x130D. 
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7.36  Szeregowe, asynchroniczne sterowanie komunikacj  (Grupa FA.2) 
 
FA.2.26  Wspó czynnik proporcji po czenia 
szeregowego 

Zakres: 0.010~10.000 Fabrycznie: 1.000 

Ten parametr pozwala poprawia  proporcje ustawionych warto ci otrzymywanych z portu 
komunikacyjnego. Podczas sterowania szeregowego, parametr ten okre la stosunek mi dzy 
cz stotliwo ci  wyj ciow  maszyny master i maszyny slave.   

 

FA.2.27  ród o regulacji wspó czynnika proporcji 
po czenia szeregowego. 

Zakres: 0~3 Fabrycznie: 0 

0: Brak regulacji 

Je li wybrane jest ustawienie braku regulacji, to:  

Polecenie cz stotliwo ci slave = polecenie cz stotliwo ci master * [FA.2.26] maszyny slave. 

1: Analogowe wej cie Al1 

Je li  AI1 jest wybrane jako ród o regulacji wspó czynnika proporcji po czenia 

szeregowego, to:  

Polecenie cz stotliwo ci slave = polecenie cz stotliwo ci master * [FA.2.26] maszyny slave 

*maksimum AI1/AI1.   

2: Analogowe wej cie Al2 

Je li  AI2 jest wybrane jako ród o regulacji wspó czynnika proporcji po czenia 

szeregowego, to:  

Polecenie cz stotliwo ci slave = polecenie cz stotliwo ci master * [FA.2.26] maszyny slave 

*maksimum AI2/AI12.   

3: Analogowe wej cie Al3 

Je li  AI3 jest wybrane jako ród o regulacji wspó czynnika proporcji po czenia 

szeregowego, to:  

Polecenie cz stotliwo ci slave = polecenie cz stotliwo ci master * [FA.2.26] maszyny slave 

*maksimum AI3/AI13.   

 

FA.2.28  Offsetowa cz stotliwo /obroty slave Zakres: 0, 1, 2 Fabrycznie: 0 

Ten parametr nie dzia a w falowniku master, u ywany jest do wybierania dodatkowej 
cz stotliwo ci maszyny slave.  
Rzeczywista cz stotliwo  wyj ciowa maszyny slave=Polecenie cz stotliwo ci master * 
proporcja po czenia szeregowego (w tym dokonana regulacja proporcji) + cz stotliwo  
offsetowa 
0: brak offsetu 
Brak cz stotliwo ci/obrotów offsetowych; ustawiana dla slave cz stotliwo  zale y od 
polecenia maszyny master oraz ustawienia parametrów FA.2.26 oraz FA.2.27. 
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1: Okre lanie przed ród o zadawania cz stotliwo ci 1 
Warto  cz stotliwo ci ród a cz stotliwo ci slave 1 jest uznawana za cz stotliwo  / obroty 
offsetowe slave.  
2: Okre lanie przed ród o zadawania cz stotliwo ci 2 
Warto  cz stotliwo ci ród a cz stotliwo ci slave 2 jest uznawana za cz stotliwo  / obroty 
offsetowe slave. 
  

FA.2.29  Regulacja do warto ci master Zakres: 0~3 Fabrycznie: 0 

0:  Nieaktywne     
1: Równowa enie pr dowe 

Odnosz c si  do pr du maszyny master, ka dy slave automatycznie wykona regulacj , aby 

utrzyma  spójno  z warto ci  tego pr du.  
2. Równowa enie momentu 

Odnosz c si  do momentu maszyny master, ka dy slave automatycznie wykona regulacj , aby 

utrzyma  spójno  z tym momentem.  
3: Równowa enie mocy 

Odnosz c si  do mocy maszyny master, ka dy slave automatycznie wykona regulacj , aby 

utrzyma  spójno  z moc  master. 

 

FA.2.30  Wzmocnienie regulacji do 
warto ci master 

Zakres: 0.001~10.000 Fabrycznie: 1.000 

Kiedy funkcja równowa enia po cze  jest aktywna, parametr ten s y do ustawiania 

wzmocnienia regulacji i mo e by  u ywany tylko w przypadku slave. Im wi ksze 

wzmocnienie, tym lepsze b dzie wyrównywanie warto ci w obr bie auto równowa enia.   

 

7.37  Moment przy zerowej pr dko ci i kontrola pozycji (Grupa Fb.2)  
 

Fb.2.18  Cz stotliwo  pracy przy 
prze czaniu 

Zakres: 0.0~5.00Hz Fabrycznie: 1.00 

Fb.2.19  Czas prze czania kierunków 
pracy 

Zakres: 0.10 ~ 2.00Sec. Fabrycznie: 0.30 

W po czeniu z ustawieniami zacisku wej ciowego (funkcja 67), parametry te s  u ywane w 

szczególno ci do maszyn transportuj cych z funkcj  mechanicznego przesuwania. Parametr ten 

y do ustawiania cz stotliwo ci pracy oraz pracy FWD i REV, gdy funkcja ta jest aktywna.  

 

Fb.2.20  Hamowanie przed rozruchem (preferowane 
hamowanie DC) 

Zakres: 0~ 2 Fabrycznie: 0 

Parametr ten s y do wyboru sposobu hamowania przy pr dko ci 0. Kiedy jest ustawiony na 1, 
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wybrane jest hamowanie pr dem DC. Zastosowanie hamowania DC spowoduje, e silnik nie 

dzie si  obraca  pod obci eniem.   
 

W trybie sterowania VC ze sprz eniem PG, je li wybrana jest opcja 2, urz dzenie osi gnie 

pr dko  0 w momencie uzyskania zadanej pozycji. Nawer je li na silnik b dzie dzia  

obci enie, wa ek silnika si  nie obróci.  

 

Fb.2.21  Wzmocnienie blokowania pozycji 1 Zakres: 0.01 ~ 10.00 Fabrycznie: 1.00 

Kiedy poprzedni parametr ustawiony jest na 2, w tym parametrze ustawia si  ró nic  mi dzy 

momentem wyj ciowym silnika a odchyleniem wa ka.  Im wi ksza warto , tym mocniejsze 

blokowanie po enia. Je li warto  jest zbyt wysoka, silnik mo e si  nagrza .  

 

7.38  Wirtualne wej cie i wyj cie (grupa FF.0) 

FF.0.00 FF  Blokowanie zmiany parametrów (H)  Zakres: 0000~1001 Fabrycznie: 0000 

Grupa parametrów FF zawiera parametry funkcji specjalnych oraz wewn trznych, a ich 

ustawianie i przywracanie do ustawie  fabrycznych s  ograniczone. Parametr ten ustawia dost p 

ytkownika do parametrów FF.  

 

FF.0.01~FF.0.08  Definiowanie wyj  wirtualnych 
(SDO1~ SDO8)  

Zakres: 0~71 Fabrycznie: 0 

Wirtualne wyj cia SDO1~SDO8 pod wzgl dem funkcji s  takie same jak wielofunkcyjne 

zaciski DO1~DO3, ale nie daj adnych sygna ów. S  bezpo rednio zaprogramowane w 

sterowniku falownika do wirtualnych wej  SDI1~SDI8, jeden do jednego.  
 

Stosowanie ich mo e nie tylko u atwi  pod czenie, ale tak e pozwala unika  zak óce . Funkcje 

dla wyj  SDO1~SDO8 mo na okre la  w parametrach FF.0.01~FF.0.08. Patrz Tabel  2 

(Zmienne dla wielofunkcyjnych wyj  DO/EDO/SDO).  

 

FF.0.09~FF.0.16 Definiowanie wej  wirtualnych (SDI1~ 
SDI8)   

Zakres: 0~96 Fabrycznie: 0 

Wirtualne wej cia SDI1~SDI8 pod wzgl dem funkcji s  takie same jak wielofunkcyjne zaciski 

DI1~DI9. Nie s  jednak wej ciami w sensie fizycznym. S  pod czone do wirtualnych wyj  

SDO1~ SDO8 jeden do jednego, a sygna  wej ciowy jest bezpo rednio przenoszony na sygna  

wyj ciowy.   

Wirtualne wej cia SDI1~SDI8 s  funkcjonalnie programowalne a ich funkcje ustawia si  w 

parametrach FF.0.09~FF.0.16. Patrz Tabel  1 (Tabela funkcji wielofunkcyjnych wej  
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DI/EDI/SDI)         

   
Parametry te u ywane s  do ustawiania logiki po czenia witrualnych wyj  SDO1~SDO8 

oraz wirtualnych wej  SDI1~SDI8. Przy wyborze tego parametru zmienia si  logika i 

wirtualny sygna  wej ciowy jest odwrotno ci  sygna u wej ciowego, jak pokazuje rysunek 

7-59. . 
 

FF0.17~FF0.18 FF0.09~FF0.16FF0.01~FF0.08

SDOX SDIX
  

Rys. 7-59: Schemat zale no ci sygna ów wej ciowych i wyj ciowych 

 

7.39  Parametry konfiguracji zabezpiecze  (Grupa FF.1)  

Ta grupa parametrów s y do okre lania czy ró nego typu zabezpieczenia maj  by  

aktywowane czy te  nie. Przewa nie nie jest konieczna adna modyfikacja.  
 

7.40  Parametry koryguj ce (Grupa FF.2)  

FF.2.25 Korekta punktu zerowego AI1  Zakres: -0.500~0.500V Fabrycznie: 0.0 

FF.2.26 Wzmocnienie korygowania AI1  Zakres: 0.950~1.050 Fabrycznie: 1.000 

Ta grupa parametrów s y do korygowania punktu zerowego AI1 oraz AI1. Wzajemny 

stosunek przed i po dokonaniu korekty:  

Warto  wej ciowa AI1 = AI1 wzmocnienie korygowania* warto  AI1 przed skorygowaniem 

+AI1 zero offset.  

 

FF.2.27 Korekta odchylenia o 4mA dla AI2 Zakres: -0.500~0.500mA Fabrycznie: 0.0 

FF.2.28 Wzmocnienie korygowania AI2  Zakres: 0.950~1.050 Fabrycznie: 1.000 

FF.2.29 Korekta punktu zerowego AI3  Zakres: -0.500~0.500V Fabrycznie: 0.0 

FF.2.30 Wzmocnienie korygowania AI3 Zakres: 0.950~1.050 Fabrycznie: 1.000 

FF.2.31 Korekta punktu zerowego AO1  Zakres: -0.500~0.500V Fabrycznie: 0.0 

FF.2.32 Wzmocnienie korygowania AO1 Zakres: 0.950~1.050 Fabrycznie: 1.000 

FF.2.33 Korekta punktu zerowego AO2  Zakres: -0.500~0.500V Fabrycznie: 0.0 

FF.2.34 Wzmocnienie korygowania AO2 Zakres: 0.950~1.050 Fabrycznie: 1.000 

FF.0.17 Biegunowo  po czenia wirtualnych wej  
– wyj  (H)  

Zakres: 0000~1111 Fabrycznie: 0000 

FF.0.18 Biegunowo  po czenia wirtualnych wej  
– wyj  (H)  

Zakres: 0000~1111 Fabrycznie: 0000 
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Zasady korygowania dla ka dego portu wej ciowego/wyj ciowego s  takie same jak dla AI1. 

Charakterystyki zale no ci mi dzy korekt  punktu zerowego a wzmocnieniem korygowania 

pokazuj  kolejno poni sze wykresy. U ytkownicy zwykle nie potrzebuj  ustawia  tych 

parametrów 
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FF.2.35 Poziom zabezpieczenia przed niskim 
napi ciem 

Zakres: 320~450V Fabrycznie: 320V 

Parametr ten s y do ustawiania dopuszczalnego dolnego limitu napi cia na stronie DC 

podczas normalnej pracy falownika. W przypadku wyst powania niskiego napi cia w sieci, 

nale y odpowiednio obni  poziom zabezpieczenia, aby falownik móg  normalnie 

pracowa .   

 

 

Kiedy napi cie w sieci jest zbyt niskie, moment nap dowy silnika obni y si . 
W przypadku sta ego obci enia, zbyt niskie napi cie w sieci doprowadzi do 
zwi kszenia pr du wyj ciowego falownika, a tym samym zaburzy sprawno  
uk adu.   

 

Warto  ustawiona dla parametru [FF.2.35] nie mo e by  wy sza ni  ustawiony poziom zbyt 

niskiego napi cia dla zadzia ania zabezpieczenia na szynie [F1.4.45]. 

 

FF.2.36 Wspó czynnik korygowania warto ci 
wykrywania napi cia na stronie DC  

Zakres: 0.950~1.050 Fabrycznie: 1.000 

Kiedy wyst puje odchylenie napi cia na szynie DC w stosunku do warto ci w parametrze 

nadzoru d0.0.07, warto rozwa  ustawienie tego parametru. 

  

7.41  Parametry specjalne (Grupa FF.3)  

Zmiana parametrów tej grupy powinna by  przeprowadzona pod nadzorem specjalisty. Zwykle 

modyfikacja nie jest potrzebna.  

 

7.42  Inne parametry konfiguracyjne (Grupa FF.4)  

FF.4.41 Ustawienia wentylatora Zakres: 0000~0111 Fabrycznie: 0101 

Jedno ci:  Funkcja  agodnego  startu       

Ta funkcja pozwala zmniejszy  moc potrzebn  do rozruchu wentylatora, tym samym 

zagwarantowa  stabilno  zasilania.  

Dziesi tne: Auto regulacja obrotów 

Obroty wentylatora moga by  automatycznie regulowane w stosunku do temperatury otoczenia i 

trybu falownika, aby maksymalnie wyd ywotno  wentylatora.  

Setne: Moment uruchomienia 

0: Uruchomienie natychmiast po w czeniu zasilania 

Wentylator zacznie pracowa  zgodnie z ustawieniami jak wy ej od razu po w czeniu falownika 
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1: Uruchomienie po rozpocz ciu pracy 

Wentylator zacznie pracowa  zgodnie z ustawieniami jak wy ej po tym, jak falownik zostanie 
czony i otrzyma polecenie pracy.  

 

FF.4.42 Opcje sterowania panelem operatorskim Zakres: 0000~2001 Fabrycznie: 0000 

Tysi czne: Wybór sterowania panelem (poza klawiszem STOP) 

0: Sterowanie podstawowym panelem (Poprzez RS485 mo na pod czy  panel dodatkowy) 

Polecenia sterownicze mog  by  zadawane tylko poprzez podstawowy panel operatorski, a 

zewn trzny panel do monitorowania mo e by  pod czony poprzez RS485. 

1: Sterowanie zewn trznym panelem RS485 (panel podstawowy tylko do monitorowania)  

Polecenia sterownicze mog  by  zadawane tylko poprzez port RS485, a panel podstawowy jest 

ywany tylko do monitorowania  

2: Prze czanie wielofunkcyjnych zacisków 

Nadrz dny panel sterowniczy jest wybierany za pomoc  wielofunkcyjnych zacisków 

wej ciowych (funkcja nr 40) a funkcje zacisków s  wybierane a parametrach F3.0.00~ F3.0.08. 

 

FF.4.43 Konfiguracja funkcji specjalnych (H)  Zakres: 0000~1111 Fabrycznie: 0101 

Jedno ci: Auto start pomiaru parametrów silnika  

0: Niedozwolony 

1: Dozwolony 

Po zmianie parametrów znamionowych silnika, falownik natychmiast zacznie statyczny pomiar 

parametrów.  
 

Dziesi tne: Tryb wektorowy 
0: Trójfazowy  

1: Dwufazowy 

Kolejna metoda sterowania wektorowego. Mo e pomóc zredukowa  nagrzewanie falownika, ale 

jednocze nie poziom ha asu mo e si  zwi kszy .  
 

Setne: Eliminowanie drobnych impulsów napi cia 

0: Niektywne   1: Aktywne 
 

Tysi czne : zarezerwowany 
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Cz  8: Ostrze enia, diagnostyka b dów i rozwiazania  

Kiedy falownik wysy a ostrze enie, na dodatkowym wy wietlaczu pokazuje si  kod 

ostrze enia. Niektóre ostrze enia nie maj  wp ywu na prac  urz dzenia. Te natomiast, które 

wp ywaj  na prac  powinny zosta  wyeliminowane jak najszybciej, aby nie dopu ci  do 

powa niejszych b dów. Kiedy falownik daje sygna  alarmowy, aktywuje si  odpowiednie 

zabezpieczenie i wy wietla kod b du. Falownik zatrzymuje si  a silnik hamuje wybiegiem i 

wy cza si .  

 
8.1  Kody alarmów i diagnostyka  

 

 

 

 

 

 

Kod  Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.001 

Przeci enie 
pr dowe 
podczas 

przyspieszania 

1. Czas przyspieszania jest zbyt 
krótki. 
2. Krzywa V/F albo 
wzmocnienie momentu s  
nieprawid owo ustawione.  
3. Po krótkotrwa ym 
zatrzymaniu obracaj cy si  
silnik zrestartowa  si .  
4. Falownik ma za ma  moc.  
5. Enkoder uleg  awarii lub 
roz czy  si  podczas pracy i 
przyspieszania z PG.  

1. Wyregulowa  czas przyspieszania 
2. Zmieni  charakterystyk  V/F lub 
wzmocnienie momentu. 
3. Ustawi  parametr [F0.4.38] na 
tryb restartu po prze ledzeniu 
obrotów 
4. Wybra  falownik z odpowiednim 
poziomem mocy. 
5. Sprawdzi  enkoder i jego 
pod czenie 

Fu.002 

Przeci enie 
pr dowe 
podczas 

hamowania 

1. Czas hamowania jest zbyt 
krótki.  
2. Zbyt du e obci enie lub 
bezw adno  
3. Falownik ma za ma  moc.  
4. Enkoder uleg  awarii lub 
roz czy  si  podczas pracy i 
hamowania z PG. 

1. Wyregulowa  czas hamowania 
2. Pod czy  zewn trzny rezystor 
hamuj cy. 
3. Wybra  falownik z odpowiednim 
poziomem mocy. 
4. Sprawdzi  enkoder i jego 
pod czenie . 
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Kod  Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.003 
Przeci enie 

pr dowe 
podczas pracy 

1.Gwa towne zmiany 
obci enia.  
2. Zbyt niskie napi cie sieci  
3. Falownik ma za ma  moc. 
4. Obci enie jest zbyt du e.  
5. Po krótkotrwa ym 
zatrzymaniu obracaj cy si  
silnik zrestartowa  si   
(w momencie startu) 
6. Zwarcie na wyj ciu falownika 
lub wyj cie po czone z 
uziemieniem.  
7. Enkoder roz czy  si  nagle 
podczas pracy w zamkni tej 

tli z du  szybko ci   

1. Zredukowa  gwa towne zmiany 
obci enia.  
2. Sprawdzi  napi cie zasilania 
3. Wybra  falownik z 
odpowiednim poziomem mocy 
4. Sprawdzi  obci enie lub 
wymieni  falownik na mocniejszy.  
5. Ustawi  tryb startu/stopu 
[F0.4.38] na tryb restartu po 
prze ledzeniu obrotów 
6. Wyeliminowa  przyczyn  
zwarcia 
7. Sprawdzi  pod czenie 
enkodera.  

Fu.004 

Przeci enie 
napi ciowe 

podczas 
przyspieszania 

1. Nieprawid owe napi cie 
wej ciowe.  
2. Parametry obrotów 
zamkni tej p tli s  ustawione 
nieprawid owo podczas trybu 
sterowania wektorowego.  
3. Silnik zosta  uruchomiony 
(bez sprawdzenia obrotów). 

1. Sprawdzi  zasilanie 
2. Dostosowa  parametry obrotów 
zamkni tej p tli, patrz ustawienia 
parametrów grupy F8.1. 
3. Ustawi  tryb startu/stopu 
[F0.4.38] na tryb restartu po 
prze ledzeniu obrotów 

Fu.005 

Przeci enie 
napi ciowe 

podczas 
hamowania 

1. Czas hamowania jest zbyt 
krótki. 
2. Zbyt du e obci enie lub 
bezw adno .  
3. Nieprawid owe napi cie 
wej ciowe.  

1. Wyregulowa  czas hamowania 
2. Pod czy  zewn trzny rezystor 
hamuj cy 
3. Sprawdzi  zasilanie 

Fu.006 
Przeci enie 
napi ciowe 

podczas pracy 

1. Nieprawid owe napi cie 
wej ciowe. 
2. Nieprawid owo ustawione 
parametry regulatora podczas 
sterowania wektorowego. 

1. Zainstalowa  d awik wej ciowy  
2. Zmieni  parametry regulatora – 
patrz opis ustawie  w parametrze 
F8.1 

Fu.007 

Przeci enie 
napi ciowe 

podczas 
wy czania 

Nieprawid owe napi cie 
zasilania 

Sprawd  napi cie zasilania 
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Kod  Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.008 

Zbyt niskie 
napi cie podczas 

pracy (mo na 
pomin ) 

1. Nieprawid owe napi cie 
zasilania  
2. Du e obci enie w sieci. 

1. Sprawd  napi cie zasilania 
2. Zasila  oddzielnie 

Fu.009 

Dzia anie 
zabezpieczenia 
nap du (mo na 

pomin ) 

d lub roz czenie na g ównej 
listwie zasilaj cej  

1. Sprawdzi  listw  zasilaj  
2. Od czy  zabezpieczenie  

Fu.011 
Zak ócenia 

elektromagnety-
czne 

d urz dzenia z powodu 
zak óce  elektromagnetycznych 
z otoczenia.   

Wymagane wsparcie techniczne 

Fu.012 
Przeci enie 

falownika  

1. Obci enie jest zbyt du e. 
2.Czas przyspieszania jest za 
krótki 
3.Wzmocnienie napi ciowe 
momentu jest zbyt wysokie lub 
charakterystyka V/F jest 
ustawiona nieprawid owo.  
4.Napi cie w sieci jest zbyt 
niskie. 
5.Silnik zosta  uruchomiony 
bezpo rednio (mimo w czonej 
funkcji restartu po prze ledzeniu 
obrotów)  
6. W trybie sterowania 
wektorowego z zamkni  p tl ,  
encoder jest nieprawid owo 
pod czony.  

1.Zmniejszy  obci enie lub 
wymieni  falownik na mocniejszy. 
2. Wyd  czas przyspieszania  
3. Zmniejszy  wzmocnienie 
napi ciowe momentu lub 
dostosowa  charakterystyk  V/F. 
4. Sprawdzi  napi cie w sieci  
5. Ustawi  tryb startu/stopu 
[F0.4.38]  na tryb restartu po 
prze ledzeniu obrotów 
6. Sprawdzi  pod czenie 
enkodera.  

Fu.013 
Zabezpieczenie 

silnika przed 
przeci eniem 

1. Krzywa V/F jest ustawiona 
nieprawid owo 
2. Zbyt niskie napi cie w sieci 
3. Silnik pracowa  d ugo z nisk  
pr dko ci , a z du ym 
obci eniem.  
4. Wspó czynnik zabezpieczenia 
przed przeci eniem silnika jest 
zbyt niski.  
5. Zablokowanie silnika lub zbyt 
du e obci enie.   
6. Przy trybie wektorowym z 
zamkni  p tl , enkoder jest 

1. Wyregulowa  krzyw  V/F. 
2. Sprawdzi  napi cie w sieci . 
3. Wybra  zmienn  dla 

ugotrwa ej pracy z nisk  
cz stotliwo ci    
4. Zwi kszy  wspó czynnik 
zabezpieczenia przed 
przeci eniem silnika ([F2.0.25]). 
5. Dostosowa  warunki pracy do 
obci enia lub zastosowa  
mocniejszy falownik.  
6. Poprawi  pod czenie enkodera 
lub zmieni  ustawienia kierunku 
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nieprawid owo pod czony. enkodera. 

Kod  Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.014 
Przegrzanie 
falownika  

 

1. Wentylator jest zablokowany. 
2.Zbyt wysoka temperatura 
otoczenia 
3. Usterka wentylatora 
4. Awaria czujnika temperatury 
lub jego obwodu.   

1. Wyczy ci  wentylator lub 
poprawi  warunki wentylacji 
2. Poprawi  warunki wentylacji.  
i zmniejszy  cz stotliwo  no   
3. Wymieni  wentylator 
4. Poprosi  o wsparcie producenta. 

Fu.017 

d 
wyposa enia 

dodatkowego lub 
wymuszone 
zatrzymanie 

panelu 

Wyposa enie zewn trzne uleg o 
awarii, sygna  na zacisku 
wej ciowym.  

Sprawdzi ród o sygna u  
i odpowiadaj cy mu element 
dodatkowy, znale  przyczyn  
zatrzymania panelu.  

Fu.018 

Zbyt wysoki 
poziom 

zabezpieczenia 
wykrywania 
odchylenia 

obrotów (DEV) 

1. Zbyt du e obci enie.    
2. Zbyt krótki czas 
przyspieszania  
3. Blokada obci enia.  
4. Poziom ([F8.2.34]) i czas 
([F8.2.35]) wykrywania 
odchylenia dla DEV s  
ustawione nieprawid owo. 

1. Zmniejszy  obci enie  
2. Wyd  czas przyspieszania  
i hamowania 
3. Sprawdzi  uk ad pod k tem 
mechanicznym  
4. Zresetowa  parametry [F8.2.34] 
oraz [F8.2.35] dla DEV. 

Fu.019 
Zbyt du a 

pr dko  (OS) 

1. Przekroczenie zakresów 
2. Zbyt wysoka cz stotliwo . 
3. Poziom wykrywania zbyt 
wysokiej pr dko ci([F8.2.36] 
oraz czas jej wykrywania 
[F8.2.37] s  ustawione 
nieprawid owo. 

1. Skorygowa  wzmocnienie   
2. Zmieni  ustawion  cz stotliwo  
3. Zmieni  ustawienia parametrów 
[F8.2.36] oraz [F8.2.37]. 

Fu.020 
Odwrotne 

pod czenie 
impulsów A, B  

Impulsy A i B na karcie  
PG s  pod czone 
nieprawid owo. 

1. Zmieni  kolejno  pod czenia A 
i B.  
2. Zmieni  ustawienia parametru 
F8.0.06.  
3. Zmieni  kolejno  wyj  U, V, 
W.   

Fu.021 

Styki na listwie 
zasilaj cej nie 

dzia aj  
prawid owo  

Nie ma dobrego po czenia na 
listwie zasilaj cej 

Sprawdzi  po aczenie na listwie 
zasilaj cej 
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Kod   Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.022 
d wewn trznej 

pami ci 

1. Ha as podczas procesu 
zapisywania w pami ci.  
2. Pami  wewn trzna uleg a 
uszkodzeniu 

1. Zresetowa  i ponowi  prac  
2.  Poprosi  o wsparcie 
producenta 

Fu.026 
 

Fu.027 
 

Fu.028 

Pr d wyj ciowy na 
zacisku U jest 

niewystarczajacy / 
mniejszy. 

Pr d wyj ciowy na 
zacisku V jest 

niewystarczajacy / 
mniejszy. 

Pr d wyj ciowy na 
zacisku W jest 

niewystarczajacy / 
mniejszy. 

1. Roz czenie przewodu 
cz cego silnik i falownik.  

2. Awaria panelu operatorskiego 
falownika 
3. B d pod czenia silnika 

1. Wyeliminowa  b dy 
peryferyjne. 
2. Poprosi  o wsparcie 
producenta.  
3. Wyeliminowa  b dy silnika.  

Fu.032 

Trójfazowe napi cie 
wej ciowe jest 

niestabilne (mo na 
pomin ) 

Zwi kszony wspó czynnik 
niestabilno ci napi cia 
wej ciowego. 

1. Zastosowa  d awik AC lub DC 
2. Zwi kszy  wydajno  
falownika 

Fu.036 
Fu.037 
Fu.038 

Roz czenie wej cia 
AI1   

Roz czenie wej cia 
AI2   

Roz czenie wej cia 
AI3. 

1. Wej cie analogowe uleg o 
roz czeniu lub ród o sygna u 
wej ciowego nie istnieje.   
2. Parametry zwi zane z 
wykrywaniem braku sygna u s  
nieprawid owo ustawione.  

1. Sprawdzi  pod czenie wej cia 
oraz ród o sygna u.  
2. Zmieni  ustawienie 
parametrów 

Fu.039 
Roz czenie wej cia 

Fin 

1. Wej cie analogowe uleg o 
roz czeniu lub ród o sygna u 
wej ciowego nie istnieje.   
2. Parametry zwi zane z 
wykrywaniem braku sygna u s  
nieprawid owo ustawione. 

 
1. Sprawdzi  pod czenie wej cia 
oraz ród o sygna u.  
2. Zmieni  ustawienie 
parametrów 

Fu.040 
Brak sygna u z 
czujnika wykrywania 
obrotów 

1. Modu  pomiaru pr dko ci jest 
nieprawid owo pod czony.  
2. Roz czenie modu u pomiaru 
pr dko ci. 
3. B dny sygna  wyj ciowy  
z modu u pomiarowego.  
4. Nieprawid owe ustawienie 
odpowiednich kodów funkcji.  

1. Sprawdzi  pod czenie modu u 
pomiaru pr dko ci. 
2. Poprosi  o wsparcie 
producenta. 
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Kod   Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu. 041 
Silnik roz czony 
podczas pomiaru 

parametrów 

Silnik roz czony podczas 
pomiaru parametrów 

Sprawdzi  silnik 

Fu.042 

Zacisk wyj ciowy U 
jest roz czony lub 

parametry s  
nieprawid owo 

ustawione.  

1. Roz czenie przewodu 
cz cego silnik i falownik. 

2. Awaria sterownika falownika 
3. Uszkodzenie uzwojenia 
silnika 

1. Wyeliminowa  b dy 
peryferyjne. 
2. Poprosi  o wsparcie 
producenta.  
3. Wyeliminowa  b dy silnika 

Fu.043 

Zacisk wyj ciowy V 
jest roz czony lub 

parametry s  
nieprawid owo 

ustawione. 

1. Roz czenie przewodu 
cz cego silnik i falownik. 

2. Awaria sterownika falownika 
3.  Uszkodzenie uzwojenia 
silnika 

1. Wyeliminowa  b dy 
peryferyjne. 
2. Poprosi  o wsparcie 
producenta.  
3. Wyeliminowa  b dy silnika 

Fu.044 

Zacisk wyj ciowy 
W jest roz czony 
lub parametry s  
nieprawid owo 

ustawione. 

1. Roz czenie przewodu 
cz cego silnik i falownik. 

2. Awaria sterownika falownika 
3.  Uszkodzenie uzwojenia 
silnika 

1. Wyeliminowa  b dy 
peryferyjne. 
2. Poprosi  o wsparcie 
producenta.  
3. Wyeliminowa  b dy silnika 

Fu.051 
d pr du fazy U  

(czujnik lub obwód) 

1.Uszkodzony czujnik pr du lub 
obwód 
2. B d zasilania zewn trznego. 
3. Nieprawid owe pod czenie 
sterownika 

Poprosi  o wsparcie producenta.  
 

Fu.052 
d pr du fazy V  

(czujnik lub obwód) 

1.Uszkodzony czujnik pr du lub 
obwód 
2. B d zasilania zewn trznego. 
3. Nieprawid owe pod czenie 
sterownika 

Poprosi  o wsparcie producenta.  
 

Fu.054 
Awaria czujnika 

temperatury 1 
(mo na pomin ) 

Nieprawid owy odczyt 
temperatury 

Poprosi  o wsparcie producenta 
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Kod   Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.067 
d pod czenia 
jednostki 

rozszerze  1   

1. Rozszerzenie jest 
nieprawid owo pod czone do 

ównej p yty sterowniczej.  
2. Rozszerzenie jest uszkodzone 

1. Ponownie zainstalowa  
rozszerzenie  
2. Wymieni  rozszerzenie na 
nowe   

Fu.068 
d pod czenia 
jednostki 

rozszerze  2   

1. Rozszerzenie jest 
nieprawid owo pod czone do 

ównej p yty sterowniczej.  
2. Rozszerzenie jest uszkodzone 

1. Ponownie zainstalowa  
rozszerzenie  
2. Wymieni  rozszerzenie na 
nowe   

Fu.072 
d pod czenia 
elementów 

dodatkowych 
  

Fu.201 
Konflikt ustawie  

parametrów 
 

Skontaktowa  si  z bezpo rednim 
dostawc  

Fu.301~ 
Fu.311 

Awaria panelu 
sterowniczego 

 Poprosi  o wsparcie producenta 
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8.2  Kody ostrze  i diagnostyka 
 

Kod Ostrze enie 
Mo liwo  

zignorowania  
Rozwi zanie je li alarm nie jest 

ignorowany 

aL.003 Zbyt du e napi cie zasilania   Sprawdzi  zasilanie wej ciowe 

aL.008 
Niskie napi cie wej ciowe 
(ostrze enie na wczesnym etapie 
zbyt niskiego napi cia) 

 Sprawdzi  zasilanie wej ciowe 

aL.011 
Zak ócenia elektromagnetyczne  
w rodowisku pracy. 

 
Poprawi  warunki w rodowisku 
pracy lub poprosi  o wsparcie 
producenta.  

aL.012 
Zbyt du e obci enie, mo e 
spowodowa  zadzia anie 
zabezpieczenia  

 
Zmniejszy  obci enie lub 
wymieni  falownik na 
mocniejszy.  

aL.014 
Przegrzanie falownika (ostrze enie 
na wczesnym etapie)  

 
Poprawi  warunki wentylacji lub 
zmniejszy  cz stotliwo  no . 

aL.018 Zbyt du e DEV   

1. Zmniejszy  obci enie  
2.Wyd  czas przyspieszania  
i hamowania  
3. Sprawdzi  uk ad pod k tem 
mechanicznym  
4. Ustawi  poziom ([F8.2.34]) 
i czas ([F8.2.35]) wykrywania dla  
DEV 

aL.019 Zbyt du a pr dko  (OS)  

1. Zmieni  ustawion  
cz stotliwo   
2. Zmieni  ustawienie poziomu 
[F8.2.36]) i czasu ([F8.2.37]) 
wykrywania dla OS 

aL.026 
aL.027 
aL.028 

Pr d wyj ciowy na zacisku U jest 
niewystarczajacy / mniejszy  
Pr d wyj ciowy na zacisku V jest 
niewystarczajacy / mniejszy  
Pr d wyj ciowy na zacisku W jest 
niewystarczajacy / mniejszy  

Mo na 
zignorowa   

Sprawdzi  przewód cz cy silnik 
z falownikiem lub uzwojenie 
silnika  

aL.031 Sygna  startu jest niewystarczaj cy   

1. Sprawdzi  po czenie (42) 
zacisku wej ciowego i status 
zacisku (ON/OFF) 
2. Sprawdzi  czy sygna  startu w 

owie polecenia busa jest 
aktywny czy nie.  
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Kod Ostrze enie 
Mo liwo  

zignorowania  
Rozwi zanie je li alarm nie jest 

ignorowany 

aL.032 
Wahania trójfazowego napi cia 
wej ciowego (ostrze enie na 
wczesnym etapie)  

Mo na 
zignorowa   

Zmierzy  napi cie wej ciowe 
wszystkich faz, zainstalowa  ACR 
i zmniejszy  wspó czynnik waha  
dla faz. 

aL.036 
aL.037 
aL.038 

Roz czenie wej cia AI1  
Roz czenie wej cia AI2  
Roz czenie wej cia AI3  

Mo na 
zignorowa  

1. Sprawdzi  pod czenie wej cia 
analogowego. 
2. Sprawdzi  sygna y w ródle 
sygna u.  

aL.039 
 
Roz czenie wej cia Fin 
(zatrzymanie) 

  

aL.040 
tla detekcji obrotów jest 

roz czona  
 

1. Sprawdzi  pod czenie modu u 
pomiaru pr dko ci.  
2. Poprosi  o wsparcie producenta 

aL.041 
d pomiaru parametrów podczas 

pracy bez obci enia. 
  

aL.042 
aL.043 
aL.044 

d fazy U silnika 
d fazy V silnika 
d fazy W silnika 

 

 Sprawdzi  uzwojenie silnika  

aL.045 Zbyt wysoka temperatura silnika   
Wybra  silnik umo liwiaj cy 

ugoterminow  prac  na niskiej 
pr dko ci.  

aL.049 
Obwód sterowania jest zaburzony 
lub niestabilny 

  

aL.054 Awaria czujnika temperatury 
Mo na 

zignorowa  
Wymieni  czujnik temperatury.  

aL.058 
Grupa parametrów nie mo e by  
przywrócona podczas pracy 
urz dzenia.  

  

aL.059 
Warto  nie mo e by  przywrócona 
podczas pracy urz dzenia. 

  

aL.061 

Przerwanie po czenia mi dzy 
komunikacyjnym modu em 
rozszerze  a p yt  sterownicz  
master.   

  

aL.062 
d zgodno ci jednostki rozszerze  

1   
 

1. Wybrane rozszerzenie jest 
nieprawid owe i nie mo e by  
zastosowane z danym modelem 
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Kod Ostrze enie 
Mo liwo  

zignorowania  
Rozwi zanie je li alarm nie jest 

ignorowany 

falownika. 
2. B d wewn trzny rozszerzenia.  

aL.063 
d zgodno ci jednostki rozszerze  

2 
 

1. Wybrane rozszerzenie jest 
nieprawid owe i nie mo e by  
zastosowane z danym modelem 
falownika. 
2. B d wewn trzny rozszerzenia. 

aL.064 Konflikt jednostek rozszerze    
Zastosowana jednostka rozszerze  
nie mo e by  stosowana cznie z 
innym rozszerzeniem. 

aL.065 
d komunikacji z jednostk  

rozszerze  1   
  

aL.066 
d komunikacji z jednostk  

rozszerze  2 
  

aL.067 
Przerwanie komunikacji z jednostk  
rozszerze  1  

  

aL.068 
Przerwanie komunikacji z jednostk  
rozszerze  2 

  

aL.071 

d wgrywania parametrów  
(uwaga: pobieranie odbywa si  z 
panela do falownika, natomiast 
wgrywanie z falownika do panela)  

 

Sprawd , czy komunikacja 
mi dzy panelem operatorskim a 
panelem sterowniczym jest 
prawid owa.  

aL.072 d panelu    

aL.073 
Niemo liwe pobranie parametrów 
zapisanych w pamieci panelu  

  

aL.074 

d wgrywania parametrów 
(automatyczne przywrócenie 
warto ci sprzed rozpocz cia 
wgrywania) 

 

1. Sprawdzi  po czenie mi dzy 
falownikiem a panelem. 
2. Wgrywanie parametrów 
niedozwolone (parametr F0.0.08)  

aL.075 
Parametry w pami ci nie s  spójne z 
parametrami falownika w zale no ci 
od wersji, wgrywanie niemo liwe.   

 
Ponownie wgra  parametry spójne 
z parametrami wersji  falownika  

aL.076 
Brak aktywnych parametrów w 
pami ci falownika, wgrywanie 
niemo liwe  

 
Parametry w pami ci falownika 
nie s  skutecznie modyfikowane i 
nie ma potrzeby wgrywania.   

aL.077 
Parametry w pami ci falownika s  
poza zakresem, b d wgrywania.  

 
Sprawdzi  ustawienia 
parametrów, zresetowa  i wgra . 

aL.099 
Nieprawid owo pod czony panel 
operatorski.  

 
Po wy czeniu zasilania, 
ponownie wyci gn  i ponownie 
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Kod Ostrze enie 
Mo liwo  

zignorowania  
Rozwi zanie je li alarm nie jest 

ignorowany 

 panel lub wymieni  panel.  

aL.100 
d programu sterowania z 

powodu zak óce  
elektromagnetycznych  

 
Zidentyfikowa ród o zak óce  
elektromagnetycznych  

aL.103 
Konflikt ustawionych parametrów 
silnika (cz stotliwo  znamionowa, 
konflikt obrotów) 

 Zresetowa  parametry silnika  

aL.104 

Konflikt ustawionych parametrów 
silnika (br d bez obci enia, pr d 
znamionowy, obroty znamionowe 
cz stotliwo  znamionowa i sta a 
czasowa wirnika) 

 Zresetowa  parametry silnika 

aL.105 
Parametry indukcyjno ci stojana 
poza zakresem (nieprawid owe 
ustawienie parametrów silnika) 

 
Zresetowa  parametry 
indukcyjno ci stojana. 

aL.201 
Konflikt ustawionych parametrów 
prowadz cy do wy czenia. 

 Skontaktowa  si  z dostawc .  
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Cz  9 Kontrola i serwisowanie 

Czynniki takie jak temperatura, wilgotno , py y, wibracje, a tak e zu ywanie si  
komponentów mog  powodowa  awarie falownika. W celu zapewnienia jak 
najd szej i najstabilniejszej ywotno ci uk adu, konieczna jest regularna kontrola i 
serwisowanie urz dzenia.. 

Po d ugim czasie transportu przed uruchomieniem urz dzenia nale y sprawdzi , czy 

komponenty s  w dobrym stanie i czy adne ruby si  nie poluzowa y. Gdy 
urz dzenie jest ju  u ytkowane, nale y okresowo oczyszcza  je z kurzu oraz 
sprawdza  dokr cenie rub.  

Falownik jest urz dzeniem pracuj cym pod wysokim napi ciem, dlatego 
nieprawd owe u ytkowanie grozi powa nym, nawet miertelnym wypadkiem. Przed 
jakimikolwiek pracami serwisowymi, nale y wy czy  falownik i odczeka  co 
najmniej 10 minut, a  wy czy si  cyfrowy wy wietlacz urz dzenia.  

9.1  Rutynowa kontrola i serwisowanie 
Dzi ki rutynowym czynno ciom serwisowym mo na zidentyfikowa  wiele 

nieprawid owi ci i tym samym wcze niej wyeliminowa  b dy i ukryte zagro enia.  
Tym samym mo na zapewni  prawid ow  prac  falownika i przed  jego 
ywotno .  

Poni sza tabela wskazuje typowe czynno ci serwisowe: 

Kontrolowany 
element 

Cz stotliwo  kontroli Zakres 
kontroli 

Kryteria oceny 
Nieregularnie Regularnie 

rodowisko 
pracy 

  

1. Wilgotno , 
temperatura 
2. Py y, para 
3. Gazy 

1. Przewietrzy  falownik, gdy 
temperatura przekroczy 45°, 
utrzymywa  wilgotno  poni ej 
95%, unika  oszronienia. 
2. Nie ma nietypowego 
zapachu, urz dzenie jest z dala 
od atwopalnych i 
wybuchowych gazów.  

System 
ch odz cy 

  
1. Miejsce 
instalacji 
2.Wentylator  

1. Wentylacja jest 
wystarczaj ca, wentylator nie 
jest zablokowany.  
2. Wentylator pracuje 
prawid owo i nie wydaje 
nietypowych d wi ków.  
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Falownik   

1.Wibracja, 
wzrost 
temperatury 
2. Ha as 
3.Pod czenie, 
zaciski 

1. Wibracja jest delikatna a 
temperatura na normalnym 
poziomie.  
2. Nie ma nietypowego ha asu 
ani zapachu  
3. ruby nie s  poluzowane 

Generator   

1. Wibracja, 
wzrost 
temperatury 
2. Ha as 

1. Praca p ynna, temperatura 
normalna 
2. Brak nietypowego ha asu 

Wej cie i 
wyj cie    

1. Napi cie 
wej ciowe 
2. Pr d 
wyj ciowy 

1. Napi cie wej ciowe mie ci 
si  we wskazanym zakresie 
2. Pr d wyj ciowy jest poni ej 
warto ci znamionowej. 

 
9.2  Kontrola i wymiana zu ywaj cych si  komponentów.  

Po pewnym czasie niektóre komponenty falownika mog  si  zu ywa , a  ich wydajno  

obni . Aby zapewni  stabiln  prac  urz dzenia, nale y wykonywa  prewencyjne 
kontrole i wymienia  komponenty, je li to konieczne.  

9.2.1  Filtr kondensatorowy 
1. Mo liwe przyczyny uszkodzenia: wysoka temperatura otoczenia i wysoki pr d 

impulsowy - elektrolit si  zu ywa. 
2. Kryteria oceny: Podczas pracy z obci eniem falownik wykrywa b dy, takie jak zbyt 

du y pr d, zbyt du e napi cie, odchylenia resystancji.   
3. Pr d impulsowy przy listwie zasilaj cej mo e mie  wp yw na filtr kondensatorowy, a 

stopie  wp ywu zale y od temperatury otoczenia oraz warunków pracy. Nale y 
wymienia  filtr kondensatorowy co trzy lub cztery lata przy pracy w normalnych 
warunkach.    

4. Filtr kondensatorowy nale y wymieni  natychmiast, je li zdarzy wyciek elektrolitu.  
 

9.2.2  Wentylator 
1. Mo liwe przyczyny uszkodzenia: zu ycie ysk, opatek itp.  
2. Kryteria oceny: Gdy falownik jest wy czony, nale y sprawdzi , czy który  z 

elementów wentylatora nie jest p kni ty.  Przy w czonym falowniku sprawdzi , czy 
wentylator pracuje normalnie, czy nie ma nietypowych wibracji albo ha asu.  

3. ywotno  wentylatora w falowniku wynosi oko o 15000 godzin (co znaczy, e 
falownik mo e pracowa  bez przerwy oko o 2 lata), je li stwierdzono nietypowy ha as 
lub wibracje, nale y niezw ocznie wymieni  wentylator.   
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9.3  Magazynowanie 
Je li po zakupie falownik ma by  magazynowany przez jaki  czas, nale y zwróci  uwag  
na nast puj ce elementy:  

 
 Obszar magazynowania powinien spe nia  wymogi z poni szej tabeli 

Element 
rodowiskowy  

Wymogi  Uwagi 

Temperatura 
rodowiska 

10 45  

Przy d ugim magazynowaniu 
temperatura w danym miejscu nie 
mo e by  wy sza ni  45 , w 
przeciwnym wypadku grozi to 
pogorszeniem reaktancji. Nale y 
unika  skraplania i zamarzania, 

cych wynikiem skoków 
temperatur.  

Wilgotno   5 95  

Mo na zastosowa  takie rodki jak 
plastikow  os on  i rodki 
osuszaj ce.   

Otoczenie 

Z dala od bezpo redniego 
dzia ania promieni s onecznych, 
py ów, cych i atwopalnych 
gazów, olejów, pary, 
skraplania, wibracji, unika  
zasolenia 

 
 Je li falownik nie jest u ywany przez d szy czas, nale y go pod czy  do pr du co 

pó  roku, aby na adowa  kondensatory i sprawdzi  ogólne dzia anie urz dzenia. Po 
pod czeniu do zasilania, nale y stopniowo zwi ksza  jego napi cie poprzez 
transformator, a ca a ta operacja powinna trwa  powy ej pó  godziny. 
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9.4  Gwarancja 
Serwis gwarancyjny jest zapewniony w poni szych przypadkach: 

 Je li okresie gwarancyjnym (w ci gu 18 miesi cy od daty zakupu) falownik 
pracuj cy w normalnych warunkach ulegnie awarii, nasza firma zapewni 
nieodp atny serwis. Po zako czeniu okresu gwarancyjnego (po 18 miesi cach), 
firma zapewni serwis w niewygórowanej cenie.  

 Nawet podczas okresu gwarancyjnego, serwis b dzie odp atny, je li awaria 
zosta a spowodowana:  

 U ytkowaniem niezgodnym z instrukcj  obs ugi, 
 Samowolnymi naprawami b  modyfikacjami urz dzenia, 
 Brakiem nale ytej konserwacji, 
 U ywaniem falownika do innych celów ni  zosta  przeznaczony, 
 Po arem, cymi solami, cymi gazami oraz dzia aniem si y wy szej, np. 

trz sieniem ziemi, burzami, powodziami, uderzeniem pioruna, 
nieprawid owym napi ciem. 

 Przez ca y okres u ytkowania urz dzenia firma zapewnia odp atny serwis, nawet 
po zako czeniu okresu gwarancyjnego.  
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Cz  10: Opis protoko u komunikacyjnego 
 

10.1 Ogólne informacje 
10.2 Interfejs i metoda transmisji 
 

Identyfikacja 
terminala 

Zastosowanie 
terminal Funkcja 

RS+ Zacisk przesy u 
danych (+) 

Przy pod czeniu do PC/PLC poprzez interfejs RS 
485, nale y pod czy  do sygna u (+)  

RS- Zacisk przesy u 
danych (-) 

Przy pod czeniu do PC/PLC poprzez interfejs RS 
485, nale y pod czy  do sygna u (-) 

10.3  Struktura danych 
Protokó  Modbus jest uniwersalnym protoko em stosowanym w przemy le. Z racji swojej 

uniwersalno ci zosta  uznany jako ogólny standard i znajduje szerokie zastosowanie w 

zintegrowanych uk adach typu master + jednostki slave. Dzi ki zastosowaniu tego protoko u, 

jednostki ró nych marek mog  by  po czone ze sob  i dzia  jako sie  przemys owa.  

Modbus zapewnia 3 typy transmisji: ASCII, RTU oraz TCP. Falownik E280 korzysta tylko z 

trybu RTU. 

E280 korzysta z RS485 (opcjonalnie RS232) jako interfejsu dla Modbusa i umo liwia 

controlowanie przez master jednego lub wi cej (maksymalnie 247) falowników. 

Dzi ki zastosowaniu asynchronicznej, szeregowej metody transmisji typu half-duplex, tylko 

jednostka master lub slave mo e przesy  dane w danym momencie, druga strona komunikacji 

mo e wtedy tylko otrzymywa  dane.   

1) 4 opcjonalne formaty transmisji danych 

1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak bitu parzysto ci (ustawienie fabryczne) 

1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu, parzysto  

1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu, nieparzysto  

1 bit startu, 8 bitów danych, 2 bity stopu, brak bitu parzysto ci  

2) Szybko  transmisji 

Siedem opcji szybko ci: 1200bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400bps, 

 79600 bps 

3) Zasady komunikacji 

Ka da ramka jest poprzedzona odst pem co najmniej 3,5 bajta (standard), ale minimalny 

odst p nie powinien by  krótszy ni  0.5 ms. 
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10.4 Konfiguracja parametrów dla falowników 
FA.0.00 jest parametrem tylko do odczytu i stosuje si  go do wy wietlania stanu po czenia 

karty komunikacyjnej i busa; 

FA.0.01 = 00XX, bit jedno ci s y do wybierania szybko ci transmisji, a bit dziesi tnych do 

wyboru formatu danych.  

FA.0.02 = X, wybór adresu tej stacji; 

FA.0.03~ FA.0.06, konfiguracja dodatkowych parametrów komunikacji, szczegó y 

poszczególnych funkcji mo na znale  w tabeli parametrów.  

 

X oznacza, e ten bit mo e mie  dowoln  warto  w dozwolonym 

zakresie 

10.5 Ogólny opis funkcji 

Kody funkcji Modbusa stosowane dla E280 jak ni ej:  

Funkcja 
Kod 

(szesnastkowo) 
Opis funkcji 

Odczyt stanów wyj  
binarnych 

0x01 

Odczyt stanu wyj  binarnych po bicie.  
Ka dy bit dla s owa (word) jest jest 
odpowiednio odwzorowaniem wyj  
binarnych 1~15 . 

Odczyt stanów wej  
binarnych 

0x02 
Odczyt stanów wej  binarnych. Ka dy bit 
dla s owa (word) jest jest odpowiednio 
odwzorowaniem wyj  binarnych 1~15 . 

Odczyt wielu rejestrów 
pami taj cych 

0x03 
Odczyt wielu rejestrów pami taj cych. 
Mo na odczytywa  wszystkie parametry, 

owa i ustawione warto c E280 

Odczyt wielu rejestrów 
wej ciowych 

0x04 
Odczyt wielu rejestrów wej ciowych. Adres 
dla analogowego rejestru wej ciowego 
zaczyna si  od 0x1200. 

Zapis do jednego wyj cia 
binarnego 

0x05 

Wykonywanie zapisu dla pojedynczego bitu 
wyj ciowego. Ka dy bit dla s owa (word) 
jest odpowiednio odwzorowaniem wyj  
binarnych 1~16. 

Zapis do jednego rejestru 
pami taj cego 

0x06 

Wykonywanie zapisu dla pojedynczego  
rejestru pami taj cego. Wszystkie parametry, 

owa  (word)  oraz  warto ci   E280  s  
odwzorowaniem rejestru pami taj cego.  
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Funkcja 
Kod 

(szesnastkowo) 
Opis funkcji 

Sprawdzenie 
nieprawid owego statusu 

0x07 
Sprawdzanie informacji o nieprawid owym 
statusie. W E280 wys ane zostaje zapytanie o 

d falownika.  

Diagnostyka b dów 0x08 

Wykonywanie diagnozy pola przy b dzie.  
Wspomagane przez subkody takie jak: 
pytanie (0x00), restartowanie (0x01), 
monitorowanie (0x04) oraz zerowanie 
(0x0A) itp 

Zapis do wielu wyj  
binarnych 

0x0F 

Jednocze nie wykonuje zapis dla wielu bitów 
wyj ciowych odpowiednio. Ka dy bit dla 

owa (word) jest odpowiednio 
odwzorowaniem wyj  binarnych 1~16. 

Zapis do wielu rejestrów 
pami taj cych 

0x10 

Wykonuje zapis dla wielu rejestrów 
pami taj cych. Wszystkie parametry, s owa 
(word) oraz warto ci E280 s  
odwzorowaniem rejestru pami taj cego.  

Zapis do/odczyt wielu 
rejestrów pami taj cych 

0x17 
Ta funkcja oznacza kombinacj  0x03 oraz  
0x10 w nowe polecenie. 

 

10.6  Dost p rejestrowy 

E280 Adres dost powy Wspierany kod funkcji (szesnastkowol) 

Bit kontroli 
Wielofunkcyjny zacisk 

wyj ciowy 
Wyj cie przeka nikowe 

(0x1000-0x1100) 

0x01- Odczyt stanu wyj  binarnych 
0x05- Wzmocnienie jednego wy 
binarnego 
0x0F- Wzmocnienie wielu wy binarnych 

Wielofunkcyjny zacisk 
wej ciowy dla bitu statusu 

Wej cie binarne 
(0x1100-0x1200) 

0x02- Odczyt stanu wej cia 

Wej cie analogowe 
Rejestr wej ciowy 
(0x1200-0x1300) 

0x04- Odczyt rejestru wej ciowego 

Parametry ogólne, 
Parametry statusu, 

owa kontroli,  
owa statusu,  

Ustawione warto ci, 
Przypisywanie parametrów 

statusu, 

Rejestry 
pami taj ce (obszar 

parametrów 
ogólnych, obszar 

parametrów 
statusu, 

0x1300-0x1400) 

0x03- Odczyt wielu rejestrów 
0x06- Zapis do pojedynczego rejestru 
0x10- Zapis do wielu rejestrów 
0x17- Odczyt/Zapis do wielu rejestrów  
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E280 Adres dost powy Wspierany kod funkcji (szesnastkowol) 

Przypisywanie parametrów 
ogólnych 

 

Szczegó owy opis przydzielania adresów znajduje si  w kolejnej cz ci.     

10.7  Szczegó owy opis przydzielania adresów 

1) Zestawienie adresów wyj  binarnych (0x1000-0x1100) 

Odpowiednie kody funkcji w Modbus 0x01 (odczyt stanów wyj  binarnych), 0x05 (zapis do 

pojedynczego wyj cia binarnego), 0x0F (zapis do wielu wyj  binarnych) 

Nazwa rejestru Opis funkcji 
Adres 

dost powy 

Bit kontroli – Bit 0 Zarezerwowany 0x1000  

Bit kontroli – Bit 1 
Pozwolenie na operacj  
0 Operacja niedozwolona     
1 Operacja dozwolona 

0x1001  

Bit kontroli – Bit 2 
Pozwolenie na start 
0 Start niedozwolony      
1 Start dozwolony 

0x1002  

Bit kontroli – Bit 3 Zarezerwowany 0x1003  

Bit kontroli – Bit 4 
Instrukcja operacyjna 
0 Zatrzymanie         1 Dzia anie   

0x1004  

Bit kontroli – Bit 5 Zarezerwowany 0x1005  

Bit kontroli – Bit 6 
Awaryjne zatrzymanie 
0 Nieaktywne          1 Aktywne 

0x1006  

Bit kontroli – Bit 7 
Wolny stop 
0 Nieaktywne          1 Aktywne 

0x1007  

Bit kontroli – Bit 8 Zarezerwowany 0x1008  

Bit kontroli – Bit 9 Zarezerwowany 0x1009  

Bit kontroli – Bit10 Zarezerwowany 0x100A  

Bit kontroli – Bit 11 Zarezerwowany 0x100B  

Bit kontroli – Bit 12 
Pozwolenie na przyspieszanie / 
hamowanie       
0 Dozwolone        1 Niedozwolone 

0x100C  

Bit kontroli – Bit 13 
Zerowanie dla wej cia ca kuj cego  
0 Nieaktywne        1 Aktywne 

0x100D  

Bit kontroli – Bit 14 
Zdalne sterowanie 
0 Nieaktywne        1 Aktywne 

0x100E  
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Bit kontroli – Bit 15 Reset  b dów         0->1  Reset  0x100F  

DO1 Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy 1 0x1020  

DO2 Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy 2 0x1021  

EDO1 
Wielofunkcyjny zacisk wyj ciowy 3  
(karta rozszerze ) 

0x1030  

RO1 
Wielofunkcyjne wyj cie przeka nikowe 
1 

0x1040  

ERO1 
Wielofunkcyjne wyj cie przeka nikowe 
2   
(karta rozszerze ) 

0x1050  

SDO1~SDO8 Wirtualne wyj cie 1~8 0x1060 ~ 0x1067 

Zarezerwowany  0x1068~0x107F 
 

2) Zestawienie adresów wej  binarnych (0x1100 ~ 0x1200) 

Odpowiednie kody funkcji w Modbus 0x02 (odczyt stanu wej cia)  

Nazwa rejestru Opis funkcji Adres dost powy 

owo statusu – bit 0 Gotowy 0x1100  

owo statusu – bit 1 Operacja dozwolona 0x1101  

owo statusu – bit 2 Uruchomienie dozwolone 0x1102  

owo statusu – bit 3 Zarezerwowany 0x1103  

owo statusu – bit 4 Status operacji 0x1104  

owo statusu – bit 5 Kierunek 0x1105  

owo statusu – bit 6 Pr dko  zero 0x1106  

owo statusu – bit 7 Przyspieszanie 0x1107  

owo statusu – bit 8 Hamowanie 0x1108  

owo statusu – bit 9 Zatrzymanie 0x1109  

owo statusu – bit 10 Zarezerwowany 0x110A  

owo statusu – bit 11 Zarezerwowany 0x110B  

owo statusu – bit 12 ród o instrukcji 0x110C  

owo statusu – bit 13 ród o polecenia 0x110D  

owo statusu – bit 14 Ostrze enie 0x110E  

owo statusu – bit 15 d 0x110F  

DI1 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 1 0x1120  

DI2 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 2 0x1121  

DI3 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 3 0x1122  

DI4 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 4 0x1123  

DI5 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 5 0x1124  

DI6 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 6 0x1125  

EDI1 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 7 (karta rozszerze ) 0x1130  

EDI2 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 8 (karta rozszerze ) 0x1131  
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EDI3 Wielofunkcyjny zacisk wej ciowy 9 (karta rozszerze ) 0x1132  

Zarezerwowany  0x1133~0x1199 
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3) Zestawienie adresów rejestrów wej ciowych (1200H ~ 1300H) 

Odpowiednie kody funkcji w Modbus 0x04 (odczyt rejestrów wej ciowych) 

Nazwa rejestru Opis funkcji Zakres warto ci Adres dost powy 

AI1 
Warto  analogowego wej cia 

1 
0 ~ 4080 

0x1200  

AI2 
Warto  analogowego wej cia 

2 
0 ~ 4080 

0x1201  

AI3 
Warto  analogowego wej cia 

3 (karta rozszerze ) 
0 ~ 4080 

0x1202  

Fin 
Warto  wej cia impulsowego 

(karta rozszerze ) 
0 ~ 4080 

0x1203  

Zarezerwowany   0x1204~0x1299  

 

4) Zestawienie adresów rejestrów pami taj cych 
 

Odpowiednie kody funkcji w Modbus: 0x03 (odczyt wielu rejestrów), 0x06 (zapis do 

pojedynczego rejestru), 0x10 (zapis do wielu rejestrów), 0x17 (odczyt/zapis do wielu rejestrów). 

 Adres parametrów ogólnych 

Adres dost powy parametrów aplikacji mo e by  uzyskany z identyfikatora parametru podczas 

ustalania adresu dost powego. Metod  na to jest zignorowanie subkodu w identyfikatorze 

(okre lane jako “*”); patrz przyk ad: Identyfikator parametru to: HH.*.DD (np..F2.0.33), otrzyma 

bezpo rednio HHDD (format szesnastkowy), a adresem dostepowym dla F2.0.33 b dzie: 0xF233H. 

Poni sza tabela pokazuje odpowiednie konwertowanie adresów dost powych.  

Identyfikator parametru Adres dost powy RAM  Adres dost powy ROM  

F0.#.00 ~ F0.#.55 0xF000~0xF055 0xE000~0xE055 

•••••• • • • • • • • • 

F9.#.00 ~ F9.#.55 0xF900~0xF955 0xE900~0xE955 

FA.#.00 ~ FA.#.55 0xFA00~0xFA55 0xEA00~0xEA55 

•••••• • • • • • • • • 

FF.#.00 ~ FF.#.55 0xFF00~0xFF55 0xEF00~0xEF55 

dE.#.00 ~ dE.#.55 
(tylko do odczytu) 

0xDE00~0xDE55 0xBE00~0xBE55 

CF.#.00 ~ CF.#.55 
(ograniczone) 

0xCF00~0xCF55 0xBF00~0xBF55 

 
 Adres parametrów statusu (tylko do odczytu): Metoda konwertowania adresów jest 
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podobna jak w przypadku parametrów ogólnych. Nie ma jednak adresu dost powego ROM. 

Identyfikator parametru Adres dost powy RAM 

d0.#.00 ~ d0.#.55 0xD000~0xD055 

d1.#.00 ~ d1.#.55 0xD100~0xD155 

 
 Adres parametrów sterowania busem (1300H ~ 1400H) 

Nazwa rejestru Zakres warto ci Adres dost powy 

owo kontroli 
(Przypisywanie wyj  0-15)  

0 ~ 0xFFFF 0x1300  

Ustawiona warto  Modbus 1  
(Warto  wzgl dna)  

-10000 ~ 10000 0x1301  

Ustawiona warto  Modbus 2  
(Warto  absolutna) 

-30000 ~ 30000 0x1302  

Przypisywanie parametru ogólnego 
1  

[F0.00 ~FF.55] 0x1303  

Przypisywanie parametru ogólnego 2 [F0.00 ~FF.55] 0x1304  

Przypisywanie parametru ogólnego 3 [F0.00 ~FF.55] 0x1305  

Przypisywanie parametru ogólnego 4 [F0.00 ~FF.55] 0x1306  

Przypisywanie parametru ogólnego 5 [F0.00 ~FF.55] 0x1307  

Przypisywanie parametru ogólnego 6 [F0.00 ~FF.55] 0x1308  

owo statusu (Zakres mapowania 
0-15) 

0 ~ 0xFFFF 0x1309  

Przypisywanie parametru statusu 1 [d0.00 ~d1.49] 0x130A  

Przypisywanie parametru statusu 2 [d0.00 ~d1.49] 0x130B  

Przypisywanie parametru statusu 3 [d0.00 ~d1.49] 0x130C  

Przypisywanie parametru statusu 4 [d0.00 ~d1.49] 0x130D  

Przypisywanie parametru statusu 5 [d0.00 ~d1.49] 0x130E  

Przypisywanie parametru statusu 6 [d0.00 ~d1.49] 0x130F  

Przypisywanie parametru statusu 7 [d0.00 ~d1.49] 0x1310  

Przypisywanie parametru statusu 8 [d0.00 ~d1.49] 0x1311  

Mapowanie parametru statusu 9 [d0.00 ~d1.49] 0x1312  

Przypisywanie parametru statusu 10 [d0.00 ~d1.49] 0x1313  

Zarezerwowany Niezdefiniowany 0x1314 ~0x 1400  

 
Uwaga: 

  Je li nie ma potrzeby zatrzymywania parametrów na sta e, wystarczy je zapisa  do 

obszaru RAM. Je li jednak parametry musz  by  utrzymane na sta e, konieczne jest zapisanie ich 

warto ci do obszaru ROM. ywotno  obszaru ROM ulegnie skróceniu, je li parametry bed  
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cz sto zapisywane do niego. Je li warto  F2.1.13 ma by  zapisana i zatrzymana na sta e, adresem 

rejestrowym do zapisu powinno by  0xE213. 

  Odczyt / zapis s ów kontroli mo e by  realizowany poprzez odczyt / zapis do wyj cia 

binarnego przypisanego dla ka dego bitu s owa kontroli, a tak e poprzez odczyt/zapis do rejestru 

pami taj cego koresponduj cego ze s owem kontroli. Obie metody daj  identyczne rezultaty. Je li 

potrzebne jest ustawienie warto ci dla operacji dozwolonej,  mo na ustawi  warto  bitu 1 dla 

owa kontroli (adres 0x1001) jako 1 poprzez funkcj  o kodzie 05. Mo na tak e ustawi  warto  

owa kontroli (adres 0x1300) jako 0x0002 poprzez funkcje o kodzie 06. Dla potrzeb odczytu s ów 

statusu, metoda jest podobna jak w przypadku odczytu/zapisu s ów kontroli.  Mo na to 

zrealizowa  poprzez odczyt wej cia binarnego przypisanego dla ka dego bitu s owa status, a tak e 

poprzez odczyt rejestru pami taj cego koresponduj cego ze s owem statusu. Je li potrzebne jest 

odczytanie kierunku pracy, odczyta  mo na bit statusu 5 (adres 0x1105) za pomoc  funkcji o 

kodzie 02, mo na tak e odczyta  s owo statusu (adres 0x1309) za pomoc  parametru 03. 

  Kiedy potrzebny jest dost p do kilku parametrów ogólnych albo parametrów nadzoru, 

mo na najpierw przypisa  te parametry do obszaru parametrów kontrolnych magistrali, a potem 

odczytywa  w tym w nie obszarze. W rzeczywisto ci, dost p do przypisanych parametrów jest 

typem dost pu wska nikowego a przypisywanie parametrów mo e by  ustawione w grupie FA.1  

5)  Informacja o nieprawid owym statusie 

Odpowiedni kod funkcji w Modbus 0x07 (Zapytanie) 

 Status i kod falownika w stanie b du koresponduj  z ka dym bitem zwróconych danych.  

 Zwrócone dane – bit 7 0 — Brak b du falownika 1 — B d falownika 

 Zwrócone dane – bit 6 0 — Brak ostrze enia z falownika 1 — Ostrze enie z falownika 

 Zwrócone dane – bit 5~0 ka dy kod b du jest analogiczny do kodu nast puj cego po Fu w 

kodach b edów falownika. 

 Ka dy kod ostrze enia jest analogiczny do kodu nast pujacego po AL. w kodach alarmów 

falownika.  

 Je li zostan  zwrócone dane 0x8C (10001100) oznacza to, e kodem b du falownika jest Fu. 

012; je li otrzymamy dane 0x64 (01100100) oznacza to, e kodem b du falownika jest 

AL.036. 

6) Diagnoza b edów  
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Odpowiedni kod funkcji w Modbus 0x08 (Diagnoza) 

Lista kodów podfunkcji: 

 

Kod 

podfunkcji 
Funkcja 

Dane 

zapytania 

Dane 

odpowiedzi 

00 Zwrot identycznych danych zapytania  Losowe 
Jak 

zapytanie 

01 
Restart opcji komunikacji (przywrócenie 

statusu “ods uchu” dla subkodu 04) 
FF00/0000 FF00/0000 

04 

Wprowadzenie jednostki slave w status 

ods uchu, a slave nie odpowie, uszkodzona 

jednostka slave mo e by  usuni ta z 

cucha komunikacji. 

0000 
Brak 

odpowiedzi 

0A 
Czyszczenie wszystkich kalkulatorów i 

rejestrów diagnostycznych.  
0000 

Jak 

zapytanie 

0B 

Zwrócenie liczby informacji z busa (dla 

slave, liczy od ostatniego resetu lub po 

wyczyszczeniu)  

0000 

Ca kowita 

liczba 

informacji z 

magistrali  

0C 
Zwrócenie liczby b edów komunikacji 

magistrali (kalkulacja b dów CRC) 
0000 

Liczba 

dów  

0D 
Zwrócenie liczby b dnych statusów busa 

(b d danych) 
0000 

Liczba 

dnych 

danych  

0E 

Zwrócenie liczby informacji ze slave 

(koresponduj ce z adresem slave lub 

informacj  rozg oszeniow ) 

0000 

Liczba 

wa nych 

danych 
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Cz  11: EMC 
 

11.1 CE 

Produkt ten dopuszczony jest do obrotu na rynku EEA (Europejski Obszar Ekonomiczny) z 

etykiet  CE i spe nia inne wymogi, takie jak LVD oraz EMC. 

11.2 Definicja 
EMC  (Kompatybilno  eletromagnetyczna) oznacza zdolno  danego 

urz dzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w okre lonym rodowisku 

elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburze  pola elektromagnetycznego zak ócaj cego 

poprawn  prac  innych urz dze  pracuj cych w tym rodowisku. Zasady EMC s  

zdefiniowane dla obszaru UE. 

1) rodowisko elektromagnetyczne 1: zasilanie energi  elektryczn  urz dze  do u ytku 

cywilnego   

2) rodowisko elektromagnetyczne  2:: zasilanie energi  elektryczn  urz dze  do u ytku 

niecywilnego. 

 Falownik C1: kiedy moc znamionowa systemu jest poni ej 1000V, jest to rodowisko 1. 

 Falownik C2: kiedy moc znamionowa systemu jest poni ej 1000V, ale wymaga instalacji, 

jest to rodowisko 1, pod czenie musi by  wykonane przez wykwalifikowanego 

specjalist .  

 Falownik C3: kiedy moc znamionowa systemu jest poni ej 1000V, ale stosowany jest w 

rodowisku 2, a nie 1.  

 Falownik C4: kiedy moc znamionowa systemu jest wy sza ni  1000V lub znamionowy 

pr d jest wy szy ni  400A, albo te  jest to skomplikowany sprz t stosowany w 

rodowisku 2.  

11.3 Zgodno  ze standardami 

11.3.1 Zgodno  ze standardami EMC 

Seria E280 spe nia wymogi standardu EN61800-3: 2004 C2, który jest w ciwy w 

pierwszym i drugim rodowisku.   

11.3.2 Zgodno  ze standardami LVD. 

Seria E280 spe nia wymogi standardu EN 61800-2. 

Instalacja dla pierwszego rodowiska: 

1) Zastosowa  filtr EMC. 

2) Wybra  odpowiedni silnik i przewody. 
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3) Wykona  pod czenie zgodnie z Wymogami dla przewodów . 

4) Maksymalna d ugo  przewodu 100m. 

 

 Ostrze enie: Je li falownik jest u ywany w obszarze mieszkalnym lub cywilnym, 

mo e powodowa  zak ócenia elektromagnetyczne. Niezale nie od wymogów CE, u ytkownik 

pownien podj  dzia ania w celu wyeliminowania zak óce .   

 

11.4 Wskazówki przy wyborze i instalacji akcesoriów EMC  

11.4.1 Filtr wej ciowy EMI 

Zewn trzny filtr EMC instaluje si  mi dzy falownikiem i zasilaniem. Filtr na wej ciu nie tylko 

ogranicza zak ócenia elektromagnetyczne z otoczenia z falownikiem, ale te  pozwala unikn  

interferencji falownika z ulokowanym w pobli u sprz tem. Odpowiedni filtr EMC musi by  

zewn trznie pod czony do falownika, aby sprosta  wymogom standardu C2.  

Filtr musi pozostawa  w cis ym zwi zku z warto ci  znamionow , poniewa  filtr jest typem I 

urz dze  elektrycznych. Metalowa obudowa filtra musi by  dobrze po czona z szaf  sterownicz , 

eby zapewni  dobre przewodzenie, w przeciwnym wypadku zachodzi gro ba pora enia i skuteczno  

filtra zostanie ograniczona. Filtr musi by  pod czony do tego samego uziemienia, co falownik. Przy 

wyborze filtra oraz do jego instalacji nale y skorzysta  z pomocy wykwalifikowanego personelu 

technicznego.  

11.4.2 D awik wej ciowy AC  

Instalacja d awika wej ciowego na wej ciu falownika mo e ograniczy  wy sze harmoniczne falownika 

do sieci, ograniczy  wp yw wy szych harmonicznych na inne komponenty, poprawi  jako  zasilania z 

sieci, poprawi  wspó czynnik mocy oraz ograniczy  nietypowe wahania napi cia w sieci oraz pr d 

udarowy w sieci.  

11.4.3 D awik wyj ciowy AC 

awik wyj ciowy AC musi zosta  zainstalowany na wyj ciu falownika, aby ograniczy adunek 

pojemno ciowy mi dzy przewodem wyj ciowym a uziemieniem oraz zapewni  pasywacj  

wspó czynnika wzrostu napi cia fali PWM falownika. Mo e pomóc ograniczy  up yw pr du, 

zwi kszy  wspó czynnik mocy, poprawi  jako  zasilania oraz poprawi  jako  sygna u.  

11.4.4 D awik wej ciowy DC 

awik wej ciowy DC u ywany jest g ównie w falowniku do poprawienia wspó czynnika mocy, 

filtrowania zak óce  oraz wy szych harmonicznych falownika.  
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11.4.5 Wybór modeli filtrów 

Seria E280 nie jest standardowo wyposa ona w filtr. Je li klient nie ma mo liwo ci zasi gni cia 

fachowej rady specjalisty, mo na si gn  do Za czników I – IV, aby kupi  odpowiednie urz dzenia: 

 

Za cznik I: tabela filtrów wej ciowych EMC  

Za cznik II: tabela d awików wej ciowych AC  

Za cznik III: tabela d awików wyj ciowych AC 

Za cznik IV: tabela d awików wej ciowych DC 

 
11.5 Przewód ekranowany 

Aby sprosta  wymogom EMC z CE, nale y zastosowa  przewód ekranowany. Przewód 

ekranowany ma 3 y przewodz ce i 4 y przewodz ce.  Je li wydajno  przewodzenia jest 

niewystarczaj ca, nale y doda  dodatkowe PE lub zastosowa  przewód cztero owy z PE.  

 

Any zapobiec zak óceniom i zapewni  prawid owe przewodzenie, ekranowana pow oka 

przewodu powinna by  wykonana z miedzi.  Aby zwi kszy  wydajno  ekranowania oraz 

zdolno ci przesy owe, g sto  splotów pow oki powinna by  wi ksza ni  90%.  

 

 

 
11.6 Wymogi przy pod czeniu  

1  Pod czenie silnika powinno by  oddalone od innych przewodów, pod czenie kilku 

silników mo e by  wykonane obok siebie.  

2  Przewód zasilaj cy silnik oraz przewody sterownicze nie powinny by  prowadzone obok 

 siebie. W celu unikni cia zak óce  elektromagnetycznych przy szybkich zmianach 

 cz stotliwo ci, nie nale y stosowa  zbyt d ugich po cze .  

3  Kiedy konieczne jest krzy owanie przewodów, nale y to robi  pod k tem 90°. Nie 

krzy owa  innych przewodów z falownikiem.    

PE jako i pow oka 
ekranowana Pow oka ekranowana 

Pow oka ekranowana 

Izolacja zewn trzna Ekranowana miedziana pow oka Splot miedziany 
Wewn trzna izolacja 

Rdze  
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4  Przewody zasilaj ce, wyj ciowe oraz sterownicze nie powinny by  prowadzone obok 

siebie. Je li warunki na to pozwalaj , lepiej prowadzi  przewody pionowo. 

5  Sprawdzi  czy ekran jest prawid owo po czony z uziemieniem. Zastosowwanie 

alumionowej z czki na przewodzie mo e poprawi  jako  po czenia. 

6  Filtr, falownik oraz silnik powinny mie  dobre po czenie (mechanicznie).  

Odleg ci przy pod czeniu s  jak na schemacie poni ej: 

 

  
1) Aby zapewni  zgodno  z CE oraz ograniczy  promieniowanie EMC, ekran przewodu 

powinien by  po czony z PE, dla zapewnienia bezpiecze stwa.  

2) Przy oporno ci uziemienia >30Ohms filtr EMI nie mo e by  zainstalowany. 

 

11.7  Dzia anie w wypadku up ywu pr du 

1  Sygna  wyj ciowy falownika jest impulsem napi ciowym wysokiej cz stotliwo ci, dlatego 

powoduje wysokie up ywy pr du. Aby zapobiega  pora eniu i ryzyku po aru, nale y 

zainstalowa  wy cznik ró nicowo-pr dowy na zasilaniu falownika.  

2  Pr d up ywowy generowany przez falownik jest stosunkowo du y, pr d up ywowy 

falownika du ej mocy mo e by  nawet w dziesi tkach miliamperów, dlatego zaleca si  

zastosowanie wy cznika powy ej 100mA. 

3  Zak ócenia wysokocz stotliwo ciowe mog  zak óci  dzia anie wy cznika, dlatego zaleca 

si  zastosowanie wy cznika z filtrem wysokocz stotliwo ciowym.  

Przewód sterowniczy 

Przewód sterowniczy 

Przewód zasilaj cy 

Przewód sterowniczy 

Przewód sterowniczy 

Przewód silnika 
Przewód modu u hamuj cego 

Minimum 200mm 

Przewód silnika 

Minimum 500mm 

Minimum 500mm 

Minimum 300mm 

 Falownik 
  E280 
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4  Przy instalacji kilku falowników, ka dy z nich powinien miec odr bny wy cznik.. 

5  Czynniki wp ywaj ce na pr d up ywowy: 

  Wydajno  falownika 

  Cz stotliwo  no na 

  Typ i d ugo  przewodu silnika 

  Filtr EMI 

6  Je li up yw pr du powoduje zadzia anie wy cznika: 

  Poprawi  czu  pr dow  wy cznika  

  Wymienik wy cznik 

  Zmniejszy  cz stotliwo  no  

  Skróci  przewód wyj ciowy 

  Zainstalowa  akcesoria zmniejszaj ce up yw. 

 
11.8 Powszechne problemy z EMC i ich rozwi zania 

Falownik jest urz dzeniem powoduj cym silne zak ócenia. W przypadku nieprawid owego 

pod acznenia lub uziemienia zak ócenia moga si  jeszcze pot gowa . Wtakim przypadku 

mo na zastosowa  poni sze rozwiazania.  

Typ zak ócenia Rozwi zanie 

Wyst pienie pr du 
up ywowego 

 Po aczenie uziemienia silnika z uziemieniem falownika; 
 Po czenie uziemienia falownika z uziemieniem sieci zasilajacej 
 Zastosowa  dekad  pojemno ciow  na przewodach 
 Zastosowa  pier cienie magnetyczne na przewody 

Zak ócenia podczas 
pracy 

Po aczenie uziemienia silnika z uziemieniem falownika; 
Po czenie uziemienia falownika z uziemieniem sieci zasilajace 
Zastosowa  dekad  pojemno ciow  lub pier cienie magnetyczne na 

przewodach  
 Zastosowa  kondensator filtruj cy lub pier cienie magnetyczne na 

zak ócanym wej ciu. 

Zak ócenia 
komunikacji 

 Po aczenie uziemienia silnika z uziemieniem falownika; 
 Po czenie uziemienia falownika z uziemieniem sieci zasilajacej 
Zastosowa  dekad  pojemno ciow  lub pier cienie magnetyczne na 

przewodach  
Zastosowa  pasujacy rezystor na przewodzie komunikacyjnym 
 Po czy  mas  analogow  GND z przewodem komunikacyjnym; 
Zastosowa  do komunikacji przewód ekranowany 

Zak ócenia I/O  
 Zastosowa  kondensator filtruj cy na DI, maksymalnie 0.1uF; 
Zastosowa  kondensator filtruj cy na AI, maksymalnie 0.22uF  
Zastosowa  przewód ekranowany dla sygna ów analogowych  

Uwaga W przypadku jakichkolwiek innych pyta  dotycz cych zak óce  EMC, prosimy 

skontaktowa  si  z producentem.  
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Za cznik I: Tabela filtrów wej ciowych EMC 

Model 
Pr d 

znamionowy 

Model filtra EMC (Shanghai Yingfeng) 

Urz dzenie typu G Urz dzenie typu P 

E280-4T0011G/4T0015P 3.0 NFI-005 NFI-005 

E280-4T0015G/4T0022P 3.7 NFI-005 NFI-005 

E280-4T0022G/4T0030P 5.5 NFI-005 NFI-010 

E280-4T0030G/4T0040P 7.5 NFI-010 NFI-010 

E280-4T0040G/4T0055P 9.5 NFI-010 NFI-020 

E280-4T0055G/4T0075P 13.0 NFI-020 NFI-020 

E280-4T0075G/4T0090P 17.0 NFI-020 NFI-020 

E280-4T0090G/4T0110P 21 NFI-020 NFI-036 

E280-4T0110G/4T0150P 25 NFI-036 NFI-036 

E280-4T0150G/4T0185P 32 NFI-036 NFI-036 

E280-4T0185G/4T0220P 37 NFI-050 NFI-050 

E280-4T0220G/4T0300P 45 NFI-050 NFI-065 

E280-4T0300G/4T0370P 60 NFI-065 NFI-080 

E280-4T0370G/4T0450P 75 NFI-080 NFI-100 

E280-4T0450G/4T0550P 95 NFI-100 NFI-150 

E280-4T0550G/4T0750P 115 NFI-150 NFI-150 

E280-4T0750G/4T0900P 150 NFI-150 NFI-250 

E280-4T0900G/4T1100P 176 NFI-250 NFI-250 

E280-4T1100G/4T1320P 210 NFI-250 NFI-250 

E280-4T1320G/4T1600P 260 NFI-300 NFI-300 

E280-4T1600G/4T1850P 310 NFI-300 NFI-400 

E280-4T1850G/4T2000P 360 NFI-400 NFI-400 

E280-4T2000G/4T2200P 385 NFI-400 NFI-600 

E280-4T2200G/4T2500P 420 NFI-600 NFI-600 

E280-4T2500G/4T2800P 475 NFI-600 NFI-600 

E280-4T2800G/4T3150P 535 NFI-600 NFI-600 

E280-4T3150G/4T3500P 600 NFI-600 NFI-600 
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Za cznik II: Tabela D awików wej ciowych AC  

Model 
Pr d 

znamionowy 

awik wej ciowy AC (Shanghai Yingfeng) 

Urz dzenie typu G Urz dzenie typu P 

E280-4T0011G/4T0015P 3.0 ACL-0005-EISC-E3M8B ACL-0005-EISC-E3M8B 

E280-4T0015G/4T0022P 3.7 ACL-0005-EISC-E3M8B ACL-0007-EISC-E2M5B 

E280-4T0022G/4T0030P 5.5 ACL-0007-EISC-E2M5B ACL-0010-EISC-E1M5B 

E280-4T0030G/4T0040P 7.5 ACL-0010-EISC-E1M5B ACL-0010-EISC-E1M5B 

E280-4T0040G/4T0055P 9.5 ACL-0010-EISC-E1M5B ACL-0015-EISH-E1M0B 

E280-4T0055G/4T0075P 13.0 ACL-0015-EISH-E1M0B ACL-0020-EISH-EM75B 

E280-4T0075G/4T0090P 17.0 ACL-0020-EISH-EM75B ACL-0020-EISH-EM75B 

E280-4T0090G/4T0110P 21 ACL-0030-EISCL-EM47 ACL-0030-EISCL-EM47 

E280-4T0110G/4T0150P 25 ACL-0030-EISCL-EM47 ACL-0040-EISCL-EM35 

E280-4T0150G/4T0185P 32 ACL-0040-EISCL-EM35 ACL-0040-EISCL-EM35 

E280-4T0185G/4T0220P 37 ACL-0040-EISCL-EM35 ACL-0050-EISCL-EM28 

E280-4T0220G/4T0300P 45 ACL-0050-EISCL-EM28 ACL-0060-EISCL-EM24 

E280-4T0300G/4T0370P 60 ACL-0060-EISCL-EM24 ACL-0090-EISCL-EM16 

E280-4T0370G/4T0450P 75 ACL-0090-EISCL-EM16 ACL-0090-EISCL-EM16 

E280-4T0450G/4T0550P 95 ACL-0120-EISCL-EM12 ACL-0120-EISCL-EM12 

E280-4T0550G/4T0750P 115 ACL-0120-EISCL-EM12 ACL-0150-EISH-EM11B 

E280-4T0750G/4T0900P 150 ACL-0150-EISH-EM11B ACL-0200-EISH-E80UB 

E280-4T0900G/4T1100P 176 ACL-0200-EISH-E80UB ACL-0250-EISH-E65UB 

E280-4T1100G/4T1320P 210 ACL-0250-EISH-E65UB ACL-0290-EISH-E50UB 

E280-4T1320G/4T1600P 260 ACL-0290-EISH-E50UB ACL-0330-EISH-E50UB 

E280-4T1600G/4T1850P 310 ACL-0330-EISH-E50UB ACL-0390-EISH-E44UB 

E280-4T1850G/4T2000P 360 ACL-0390-EISH-E44UB ACL-0390-EISH-E44UB 

E280-4T2000G/4T2200P 385 ACL-0390-EISH-E44UB ACL-0490-EISH-E35UB 

E280-4T2200G/4T2500P 420 ACL-0490-EISH-E35UB ACL-0490-EISH-E35UB 

E280-4T2500G/4T2800P 475 ACL-0490-EISH-E35UB ACL-0530-EISH-E35UB 

E280-4T2800G/4T3150P 535 ACL-0530-EISH-E35UB ACL-0600-EISH-E25UB 

E280-4T3150G/4T3500P 600 ACL-0600-EISH-E25UB ACL-0800-EISH-E25UB 
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Za cznik III:  Tabela d awików wyj ciowych AC 

Model 
Pr d 

znamionowy 

awik wyj ciowy AC (Shanghai Yingfeng) 

Urz dzenie typu G Urz dzenie typu P 

E280-4T0011G/4T0015P 3.0 OCL-0005-EISC-E1M4 OCL-0005-EISC-E1M4 

E280-4T0015G/4T0022P 3.7 OCL-0005-EISC-E1M4 OCL-0007-EISC-E1M0 

E280-4T0022G/4T0030P 5.5 OCL-0007-EISC-E1M0 OCL-0010-EISC-EM70 

E280-4T0030G/4T0040P 7.5 OCL-0010-EISC-EM70 OCL-0010-EISC-EM70 

E280-4T0040G/4T0055P 9.5 OCL-0010-EISC-EM70 OCL-0015-EISC-EM47 

E280-4T0055G/4T0075P 13.0 OCL-0015-EISC-EM47 OCL-0020-EISC-EM35 

E280-4T0075G/4T0090P 17.0 OCL-0020-EISC-EM35 OCL-0020-EISC-EM35 

E280-4T0090G/4T0110P 21 OCL-0020-EISC-EM35 OCL-0030-EISCL-EM23 

E280-4T0110G/4T0150P 25 OCL-0030-EISCL-EM23 OCL-0040-EISCL-EM18 

E280-4T0150G/4T0185P 32 OCL-0040-EISCL-EM18 OCL-0040-EISCL-EM18 

E280-4T0185G/4T0220P 37 OCL-0040-EISCL-EM18 OCL-0050-EISCL-EM14 

E280-4T0220G/4T0300P 45 OCL-0050-EISCL-EM14 OCL-0060-EISCL-EM12 

E280-4T0300G/4T0370P 60 OCL-0060-EISCL-EM12 OCL-0080-EISC-E87U 

E280-4T0370G/4T0450P 75 OCL-0080-EISC-E87U OCL-0120-EISC-E58U 

E280-4T0450G/4T0550P 95 OCL-0120-EISC-E58U OCL-0120-EISC-E58U 

E280-4T0550G/4T0750P 115 OCL-0120-EISC-E58U OCL-0150-EISH-E47U 

E280-4T0750G/4T0900P 150 OCL-0150-EISH-E47U OCL-0200-EISH-E35U 

E280-4T0900G/4T1100P 176 OCL-0200-EISH-E35U OCL-0250-EISH-E28U 

E280-4T1100G/4T1320P 210 OCL-0250-EISH-E28U OCL-0290-EISH-E24U 

E280-4T1320G/4T1600P 260 OCL-0290-EISH-E24U OCL-0330-EISH-E21U 

E280-4T1600G/4T1850P 310 OCL-0330-EISH-E21U OCL-0330-EISH-E15U 

E280-4T1850G/4T2000P 360 OCL-0330-EISH-E15U OCL-0390-EISH-E18U 

E280-4T2000G/4T2200P 385 OCL-0390-EISH-E18U OCL-0490-EISH-E14U 

E280-4T2200G/4T2500P 420 OCL-0490-EISH-E14U OCL-0490-EISH-E14U 

E280-4T2500G/4T2800P 475 OCL-0490-EISH-E14U OCL-0530-EISH-E13U 

E280-4T2800G/4T3150P 535 OCL-0530-EISH-E13U OCL-0600-EISH-E12U 

E280-4T3150G/4T3500P 600 OCL-0600-EISH-E12U OCL-0800-EISH-E8U7 
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Za cznik IV: Tabela d awików wej ciowych DC  

Model 
Pr d 

znamionowy 

Model d awika DC (Shanghai Yingfeng) 

Urz dzenie typu G Urz dzenie typu P 

E280-4T0011G/4T0015P 3.0 DCL-003-EIDC-E28M DCL-0006-EIDC-E11M 

E280-4T0015G/4T0022P 3.7 DCL-0006-EIDC-E11M DCL-0006-EIDC-E11M 

E280-4T0022G/4T0030P 5.5 DCL-0006-EIDC-E11M DCL-0012-EIDC-E6M3 

E280-4T0030G/4T0040P 7.5 DCL-0012-EIDC-E6M3 DCL-0012-EIDC-E6M3 

E280-4T0040G/4T0055P 9.5 DCL-0012-EIDC-E6M3 DCL-0012-EIDC-E6M3 

E280-4T0055G/4T0075P 13.0 DCL-0012-EIDC-E6M3 DCL-0023-EIDC-E3M6 

E280-4T0075G/4T0090P 17.0 DCL-0023-EIDC-E3M6 DCL-0023-EIDC-E3M6 

E280-4T0090G/4T0110P 21 DCL-0023-EIDC-E3M6 DCL-0033-EIDH-E2M0 

E280-4T0110G/4T0150P 25 DCL-0033-EIDH-E2M0 DCL-0033-EIDH-E2M0 

E280-4T0150G/4T0185P 32 DCL-0033-EIDH-E2M0 DCL-0040-EIDH-E1M3 

E280-4T0185G/4T0220P 37 DCL-0040-EIDH-E1M3 DCL-0065-EIDH-EM80 

E280-4T0220G/4T0300P 45 DCL-0065-EIDH-EM80 DCL-0065-EIDH-EM80 

E280-4T0300G/4T0370P 60 DCL-0065-EIDH-EM80 DCL-0078-EIDH-EM70 

E280-4T0370G/4T0450P 75 DCL-0078-EIDH-EM70 DCL-0095-EIDH-EM54 

E280-4T0450G/4T0550P 95 DCL-0095-EIDH-EM54 DCL-0115-EIDH-EM45 

E280-4T0550G/4T0750P 115 DCL-0115-EIDH-EM45 DCL-0160-UIDH-EM36 

E280-4T0750G/4T0900P 150 DCL-0160-UIDH-EM36 DCL-0180-UIDH-EM33 

E280-4T0900G/4T1100P 176 DCL-0180-UIDH-EM33 DCL-0250-UIDH-EM26 

E280-4T1100G/4T1320P 210 DCL-0250-UIDH-EM26 DCL-0250-UIDH-EM26 

E280-4T1320G/4T1600P 260 DCL-0250-UIDH-EM26 DCL-0340-UIDH-EM17 

E280-4T1600G/4T1850P 310 DCL-0340-UIDH-EM17 DCL-0340-UIDH-EM17 

E280-4T1850G/4T2000P 360 DCL-0460-UIDH-EM09 DCL-0460-UIDH-EM09 

E280-4T2000G/4T2200P 385 DCL-0460-UIDH-EM09 DCL-0460-UIDH-EM09 

E280-4T2200G/4T2500P 420 DCL-0460-UIDH-EM09 DCL-0460-UIDH-EM09 

E280-4T2500G/4T2800P 475 DCL-0460-UIDH-EM09 DCL-0650-UIDH-EM09 

E280-4T2800G/4T3150P 535 DCL-0650-UIDH-EM09 DCL-0650-UIDH-EM09 

E280-4T3150G/4T3500P 600 DCL-0650-UIDH-E72U DCL-0700-UIDH-E72U 
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Cz  12: Wyposa enie opcjonalne 

12.1. Panel sterowniczy 
W przypadku u ywania sprz tu naszej firmy, zalecamy skorzystanie z podstawy pod panel operatorski 

oraz przewodu cz cego, je li jest potrzeba odpi cia klawiatury od falownika. Zastosowanie podstawy 

znacznie u atwi instalacj  i sterowanie. To rozwi zanie pozwoli tak e na po czenie falownika z 

panelem przewodem krótszym ni  15 m.  

 

12.1.1 Wygl d i wymiary podstawy pod panel 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12.1.2 Instalacja podstawy pod panel 
Nale y wywierci  pasuj ce otwory monta owe na szafie sterowniczej (Sprawd  wymiary w Cz ci 3 

Instrukcji, podpunkt 3.3: Wymiary instalacyjne panelu) i przykr ci  podstaw  pod panel za pomoc  

rub, a nast pnie pod czy  przewód do portu komunikacyjnego na podstawie. 

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek C-1: Wymiary instalacyjne podstawy pod panel  

4- 4.0
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12.2  Karta rozszerze  I/O 
 

   Model:IOV-D104, PN: 050M008003000 

Pasuje do modeli E280-4T0055G/4T0075P i wy szych Klasy II; konfiguracja 

standardowej karty rozszerze  I/O jest nast puj ca: 

 Dodatkowy kana  komunikacyjny 485; 
 Wyj cie zasilaj ce ±10V 
 3-kana owe wej cie cyfrowe DI; 
 Dodatkowe wysokocz stotliwo ciowe programowalne wej cie impulsowe; 
 Dodatkowe wej cie analogowe napi ciowe (-10V~10V); 
 Dodatkowe programowalne wyj cie przeka nikowe  

 

Tabela 12-1: Zaciski karty rozszerze  I/O Klasy II 
 

Typ zacisku Nazwa zacisku Funkcja 

Interfejs 
komunikacyjny RS+, RS- Interfejs komunikacyjny RS485; szczegó y w 

opisie parametrów FA 

Zasilanie 
zewn trzne +10V,-10V Zasilanie zewn trzne ±10V/max.10mA  

Wej cie 
analogowe AI3 

Analogowe wej cie napi ciowe: -10V~10, 
impedancja wej ciowa 100M , szczegó y w 
parametrach F4. 

Wej cie cyfrowe 

DI7,DI8  
Aktywne przy po czeniu z terminalem CM, 
cz stotliwo  wej ciowa 1KHz; Szczegó y w 
opisie parametrów F3  

DI9 

Wysokocz stotliwo ciowe programowalne wej cie 
impulsowe, aktywne przy po czeniu z terminalem 
CM, cz stotliwo 100KHz; Szczegó y w opisie 
parametrów F3 

Wyj cie cyfrowe DO3 
Wysokocz stotliwo ciowe programowalne wyj cie, 
cz stotliwos  wyj ciowa 100KHz, Szczegó y w 
opisie parametrów F3. 

Programowalne 
wyjscie 
przeka nikowe 

TA1 
TA1-TB1 NC;  
TA1-TC1 NO; 
Obci alno  styków: AC 250V/1A 

TB1 

TC1 

Masa   
GND ±10V, AI3 masa analogowa 

CM DO3, DI7, DI8, DI9 masa cyfrowa 

 
   Model: IOV-A100 PN: 050M008061201 

Pasuje do modeli E280-4T0040G/4T0055P i ni szych Klasy I;  konfiguracja 

standardowej karty rozszerze  I/O jest nast puj ca 
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 5-kana owe wej cie cyfrowe; 
 Dodatkowe wyj cie cyfrowe typu NPN; 
 2-kana owe wej cie analogowe  (napi ciowe i pr dowe); 
 Dodatkowe wyj cie analogowe  (napi ciowe i pr dowe);  
 Wyj cie zasilaj ce 10V/20mA; 
 Wyj cie zasilaj ce 24V/100mA; 
 Dodatkowe programowalne wyj cie przeka nikowe (230VAC/1A). 

 

Tabela 12-2: Zaciski karty rozszerze  I/O Klasy A 
 

Typ zacisku Nazwa 
zacisku Funkcja 

Wej cie cyfrowe DI1~DI5 Aktywne przy po czeniu z terminalem CM, 
cz stotliwo  wyj ciowa 1KHz 

Wyj cie cyfrowe DO 

Wej cia izolowane, wyj cie OC typu NPN; 
cz stotliwo  wyj ciowa 1KHz 
Maksymalne napi cie. 0~24V; maksymalny 
pr d: 0~50mA 

Wej cie 
analogowe 

AI1 Napi cie wej ciowe: 0 10V; 
Impedancja wej ciowa:  100K   

AI2 Pr d wej ciowy: 0 20mA; 
Rezystancja wej ciowa:  250   

Wyj cie 
analogowe AO Wyj cie: 0~10V (10mA zdolno c obci enia) 

lub0~20mA 

Zasilanie 

+10V Zasilanie dla zewn trznego potencjonometru  
Pr d wyj ciowy: 10mA 

+24V Zasilanie 24V. Pr d wyj ciowy:  
100mA 

Programowalne 
wyj cie 
przeka nikowe 

TA 
Obci alno  styków:  
NO: 240V AC 2A, 
NC: 240V AC 1A, 

TB 

TC 

Masa 

GND AI1, AI2, AO, +10V masa analogowa 

CM Cyfrowe wej cie/cyfrowe wyj cie/24V masa 
cyfrowa 

 

   Model: IOV-A102 

Pasuje do modeli E280-4T0040G/4T0055P i ni szych Klasy I, konfiguracja rozszerzenia 

jest nast pujaca: 

 4-kana owe wej cie cyfrowe; 
 Dodatkowe wyj cie cyfrowe wysokocz stotliwo ciowe typu NPN; 
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 2-kana owe wej cie analogowe (napi ciowe i pr dowe); 
 Dodatkowe wyj cie analogowe (napi ciowe lub pr dowe); 
 Dodatkowe zasilanie10V/20mA; 
 Dodatkowe zasilanie 24V/100mA; 
 1-kana owy interfejs komunikacyjny 485; 
 Dodatkowe programowalne wyj cie przeka nikowe (230VAC/1A). 

 

Tabela 12-4: Terminal OV-A102 rozszerzenia I/O 
 

Typ zacisku Nazwa 
zacisku Funkcja 

Wej cie cyfrowe DI1~DI
4 

Aktywne przy po czeniu z terminalem CM, 
cz stotliwo  wej ciowa 1KHz 

Wysokocz stotliwo
ciowe wyj cie 

cyfrowe 
DO 

Wyj cia izolowane, wyj cie OC typu NPN; 
Cz stotliwo  wyj ciowa: 50KHz 
Maksymalne napi cie. 0~24V 
Maksymalny pr d: 0~50mA 

Wej cie analogowe 

AI1 Napi cie wej ciowe: 0 10V 

AI2 Pr d wej ciowy: 0 20mA 
Rezystancja wej ciowa: 250   

Wyj cie analogowe AO Wyj cie: 0~10V (obci alno  10mA) lub 
0~20mA 

Zasilanie +10V Pr d wyj ciowy: 10mA; Zasilanie zewn trznego 
potencjometra 

Zasilanie +24V Pr d wyj ciowy: 100mA; Zasilanie 24V  

Programowalne 
wyj cie 
przeka nikowe 

TA 
NO: 240V AC 2A, 
NC: 240V AC 1A, TB 

TC 

Interfejs 
komunikacyjny 

RS+ 
Interfejs komunikacyjnyRS485  

RS- 

Masa 

GND AI1, AI2, AO, +10V masa analogowa 

CM Cyfrowe wej cie/cyfrowe wyj cie/24V masa 
cyfrowa 
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   Model: IOV-A103  

Pasuje do modeli E280-4T0040G/4T0055P i ni szych Klasy I; konfiguracja rozszerzenia 

jest nast pujaca: 

 Zaciski zasilaj ce +12V (obci alno 100mA); 
 3-kana owe wej cie sygna u PG, typu single-ended; 
 4 kana y wej ciowe; 
 Dodatkowe wysokocz stotliwo ciowe wej cie cyfrowe; 
 2-kana owe wej cie analogowe (napi ciowe i pr dowe); 
 Dodatkowe programowalne wyj cie przeka nikowe (230VAC/1A). 

 

Tabela 12-5: Terminal IOV-A103 rozszerzenia I/O  
 

Typ zacisku Nazwa 
zacisku Funkcja 

Wej cie cyfrowe 

DI1~DI4 Aktywne przy po czeniu z terminalem CM, 
cz stotliwo  wej ciowa 1KHz 

DI5 
Poza uzupe nieniem wej  DI~DI4 s y tak e jako 
wysokocz stotliwo ciowe wej cie impulsowe. 
Maksymalna cz stotliwo  wej ciowa: 100Khz 

Wej cie 
analogowe 

AI1 Napi cie wej ciowe: 0 10V 
Impedancja wej ciowa: 100K   

AI2 Pr d wej ciowy: 0 20mA 
Rezystancja wej ciowa: 250   

Zasilanie +12V Zasilanie zewn trzne +12V/max. 200mA  

Wej cie typu 
single-ended 

A 
Wej cie typu NPN enkodera A, maksymalna 
cz stotliwo 100 KHz 

B Wej cie typu NPN enkodera B maksymalna 
cz stotliwo 100 KHz 

Z Wej cie typu NPN enkodera Z, maksymalna 
cz stotliwo 100 KHz 

Programowalne 
wyj cie 
przeka nikowe 

TA 
NO: 230V AC 2A, 
NC: 230V AC 1A, TB 

TC 

Masa 
GND AI1, AI2 masa analogowa 

CM Wej cie cyfrowe/+12V masa cyfrowa 
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12.3  Karta rozszerze  PG 

Falowniki serii E280 pozwalaj  zastosowa  sterowanie wektorowe z zamkni  p tl . 

W trybie tym konieczne jest zastosowanie karty PG. Karta ta mo e otrzymywa  

sygna y enkodera z wyj cia OC typu single-ended, wyj cia typu PushPull oraz 

wyj cia ró nicowego.   
 

rodki ostro no ci przy stosowaniu karty rozszerze  PG:  

1) Przewody sygna owe oraz zasilaj ce karty PG powinny by  odseparowane; nie 

uk ada  równolegle. 

2) Aby unikn  zak óce  sygna u enkodera, jako przewód sygna owy nale y 

zastosowa  przewód ekranowany.  

3) Ekran przewodu enkodera powinien by  uziemiony (np. z terminalem E 

falownika), dodatkowo nalezy zastosowa  tryb uziemienia typu single-ended, aby 

unikn  zak óce  sygna ów. 

12.3.1 Standardowa karta rozszerze  typu PG 
  Model: PGV-C000, PN: 050M009012002 

Pasuje do modeli E280-4T0055G/4T0075P i wy szych, standardowa karta tego typu ma 

nast puj  konfiguracj : 

 Zasilanie +12V (obci alno 500mA); 

 Standardowy interfejs dla trójfazowego wej cia ró nicowego enkodera 

inkrementalnego; 

 Napi cie ró nicowe +12V; 

 Maksymalna rozdzielczo : 8190 C/T; 

 Rozpoznawana cz stotliwo 500KHz. 
 

Tabela 12-6: Zaciski standardowej karty rozszerze  PG 
 

Typ zacisku Nazwa zacisku Funkcja 

Zasilanie +12V Zasilanie zewn trzne +12V/obci alno  
200mA  

Masa GD Masa 

Wej cie ró nicowe 

A+ Wej cie ró nicowe Enkodera A (+12V±20%), 
maksymalna cz stotliwo 100 KHz A- 

B+ Wej cie ró nicowe Enkodera B 
(+12V±20%), maksymalna cz stotliwo 100 
KHz B- 

Z+ Wej cie ró nicowe Enkodera C (+12V±20%), 
maksymalna cz stotliwo 100KHz Z- 
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12.4  Karta rozszerze  do kontroli naci gni cia 

12.4.1  Podstawowe informacje o produkcie 
Typ I (Model APV-F301) pasuje do modeli E280-4T0040 i wy szych 

Typ II (Model APV-B300) pasuje do modeli E280-4T0030/2S0022 i wy szych 

12.4.2  Opis produktu 
Tego typu karta jest kompatybilna z falownikami serii V i znajduje zastosowanie w 

przemy le korzystaj cym z ci garek do drutu czy te  nawijarek/rozwijarek. 

Karta rozszerze  pozwala sterowa  parametrami kontroluj cymi naci gni cie zgodnie 

ze rednic  rolki. W przypadku operacji nawijania / rozwijania mo liwe jest 

kontrolowanie napi cia w ustawieniach PID poprzez ustawianie zewn trznej 

pr dko ci oraz sygna ów w czasie rzeczywistym dla naci gni cia przy zwijaniu i 

rozwijaniu, aby belka oscylacyjna uzyska a równowag , co umo liwi stabiln  prac  

przy du ej pr dko ci.  

12.4.3  Funkcje produktu 

Kalkulacja rednicy 
rolki  

Kalkulacja rdenicy rolki, kalkulacja pr dko ci liniowej, 
kalkulacja cz stotliwo ci itp.  

Sta e naci gni cie 
przy pr dko ci zero  Wyj ciowy 0-100 % regulowany moment przy pr dko ci 0  

Wykrywanie 
przerwania  Wykrywanie przerwania poprzez wej cie sprz enia   

Kompensacja 
naci gni cia  

Kompensacja tarcia statycznego, kompensacja tarcia 
lizgowego, kompensacja bezw adno ci uk adu i kompensacja 

bezw adno ci materia u 

Prze czanie silnika  Zmiana funkcji nawijania poprzez prze czanie silnika  

Regulacja PID Twa rodzaje parametrów PID mog  by  stosowane w oparciu o 
rednic  rolki, aby zagwarantowa  stabilno  pracy.   

Funkcja pomiarowa  Funkcja mo e by  realizowana poprzez ca kowanie pr dko ci 
liniowej 

12.4.4  Dane techniczne 

Moment pocz tkowy Wi kszy ni  180% 

ynny start Przemodulowanie mniejsze ni  10% 

Stabilne falowanie  Mniej ni  5% 
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12.5  Karta rozszerze  dla uszczarek do forniru all-in-one  

12.5.1  Podstawowe informacje o produkcie 
Typ I (Model APV-D302, kod: 050M010060501) pasuje do modeli 

E280-4T0055G/4T0075P i wy szych. 

12.5.2  Opis produktu 
Karta rozszerze  przeznaczona jest do elektrycznych uk adów sterowniczych uszczarek 

do forniru oraz maszyn typu All-in-one i jest kompatybilna z falownikami serii V.  

Pozwala wykonywa  ci cie okr ych elementów drewnianych, ci cie forniru i dostarcza 

innych rozwi za  zwi zanych z ci ciem okr ego drewna.  

12.5.3  Funkcje produktu 

Typ Nazwa 
zacisku Funkcja 

Zasilanie +24V Zasilanie +24V/100mA dla urz dze  zewn trznych 

Masa GD Uziemienie 

Wej cie A 
enkodera  

A+ Wej cie ró nicowe A enkodera (+12V±20%), 
maksymalna cz stotliwo  wej ciowa 100KHz A- 

Wej cie 
enkodera B 

B+ Wej cie ró nicowe B enkodera (+12V±20) 
maksymalna cz stotliwo  wej ciowa 100KHz B- 

Wej cie cyfrowe DI7~DI11 Wej cie cyfrowe (*),cz stotliwo  wej ciowa 
1KHz  

Wyj cie cyfrowe DO3 Wysokopr dko ciowe programowalne wyj cie OC 

Masa CM DO3, DI7, DI8, DI9 masa 

12.5.4  Dane techniczne 

Ujednolicenie 
grubo ci forniru  

Odchylenie dla pe nej p yty ± 0.05mm po dokonaniu 
odpowiednich ustawie  

Ujednolicenie 
ostatniej warstwy   

Odchylenie grubo ci dla ostatniej warstwy ci tego (30mm) 
element ± 0.10 mm; 

Szeroko  ci cia  Odchylenie szeroko ci rodkowej p yty ±2mm  

ugo c ostatniej 
yty  Odchylenie: ±20mm 
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12.6. Element hamuj cy 
ytkownicy mog  wybra  warto  i moc rezystancji w zale no ci od aktualnych 

potrzeb (wybrana warto  rezystancji nie mo e by  jednak ni sza ni  w tabeli ni ej, 

podczas gdy wybrana moc mo e by  wi ksza). Wybór rezystora zale y od u ywanwgo 

w uk adzie silnika, bezw adno ci uk adu, czasu hamowania, energii itd. Im wi ksza 

bezw adno  uk adu, krótszy czas hamowania i cz stsze hamowanie, tym mocniejszy i 

cechuj cy si  ni sz  rezystancj  modu  hamuj cy nale y wybra .  

12.6.1 Oznaczenie modu u hamuj cego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.2 Dobór rezystora hamowania 

Warto  rezystancji oraz moc powinna by  dobrana w zale no ci od potrzeb. Warto  

rezystancji nie mo e by  jednak ni sza ni  wskazana, podczas gdy moc mo e by  wi ksza. 

Dobór rezystora powinien by  oparty na zakresie mocy maszyny elektrycznej w uk adzie, z 

czym wi e si  bezw adno  uk adu, czas hamowania, energia itd. Im wi ksza bezw adno  

uk adu, tym krótszy czas hamowania i cz stsze hamowanie, a wi c rezystor musi mie  wi ksz  

moc i mniejsz  rezystancj .  

1 Dobór warto ci rezystancji 

      Podczas hamowania, prawie ca a energia silnika jest przekszta cana na ciep o i zu ywana 

przez rezystor hamuj cy   

Wzór: 

U*U/R=Pb 

U---- napi cie hamowania w stabilnym stanie hamowania (ró ni si  w zale no ci od 

uk adów, przyjmuje si  700V dla powszechnych systemów AC 400V) 

Pb----moc hamowania 

 

 

 

Rysunek: 12-1 Oznaczenie modelu 

  
 
 
 
 

K lasa napi c ia 

A 
B 

400V  
690V  

Numer seryjny 
pr oduk tu 

Modu  hamuj cy 

DBKU – 30 - A 

Pr d 
znamionowy  
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2 Dobór mocy rezystora 

Moc rezystora oraz moc hamowania teoretycznie powinny by  spójne, ale nale y 

przyj  odchylenie o70% . Wzór: 

0.7*Pr=Pb*D 

Pr---- Moc rezystora hamowania 

D---- Cz stotliwo  hamowania (Proporcja czasowa procesu regeneracji w obr bie ca ego 

procesu), generalnie jest to 10%. Patrz tabela poni ej: 

 

Typ Podniesienie Zwijanie & 
odwijanie 

Centryfuga Przypadkowe 
obci enie 
hamowania 

Proporcja 20%~30% 20%~30% 50%~60% 5% 
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Tabela rezystorów hamuj cych: 

 

Model falownika 
Silnik
KW  

Moc 
rezystora 

hamowania
KW  

Rezystacja 
 

Moment 
hamowania

100%  

Modu  
hamuj cy 

E280-4T0011G/4T0015P 1.1 0.3 400 100 Standardowy 
E280-4T0015G/4T0022P 1.5 0.5 300 100 Standardowy 
E280-4T0022G/4T0030P 2.2 0.65 200 100 Standardowy 
E280-4T0030G/4T0040P 3.0 0.75 150 100 Standardowy 
E280-4T0040G/4T0055P 4.0 1.0 125 100 Standardowy 
E280-4T0055G/4T0075P 5.5 1.5 85 100 Standardowy 
E280-4T0075G/4T0090P 7.5 2.0 65 100 Standardowy 
E280-4T0090G/4T0110P 9.0 2.5 60 100 Standardowy 
E280-4T0110G/4T0150P 11 2.5 50 100 Standardowy 
E280-4T0150G/4T0185P 15 3.6 35 100 Standardowy 
E280-4T0185G/4T0220P 18.5 4.5 30 100 Standardowy 
E280-4T0220G/4T0300P 22 5.5 25 100 Standardowy 
E280-4T0300G/4T0370P 30 6.5 20 100 Opcjonalny 

E280-4T0370G/4T0450P 37 8.5 15 100 Opcjonalny 

E280-4T0450G/4T0550P 45 12 12 100 Opcjonalny 

E280-4T0550G/4T0750P 55 15 10 100 Opcjonalny 

E280-4T0750G/4T0900P 75 18 8 100 Opcjonalny 

E280-4T0900G/4T1100P 90 18 8 100 Opcjonalny 

E280-4T1100G/4T1320P 110 25 6 100 Opcjonalny 

E280-4T1320G/4T1600P 132 30 5 100 Opcjonalny 

E280-4T1600G/4T1850P 160 36 4 100 Opcjonalny 

E280-4T1850G/4T2000P 185 42 3.5 100 Opcjonalny 

E280-4T2000G/4T2200P 200 50 3 100 Opcjonalny 

E280-4T2200G/4T2500P 220 50 3 100 Opcjonalny 

E280-4T2500G/4T2800P 250 60 2.5 100 Opcjonalny 

E280-4T2800G/4T3150P 280 60 2.5 100 Opcjonalny 

E280-4T3150G/4T3500P 315 75 2 100 Opcjonalny 
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12.6.3 Wygl d modu u hamuj cego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.4 Wymiary instalacyjne modu u hamujacego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary instalacyjne modu u hamuj cego s  jak w tabeli poni ej: 

Model   
(trójfazowy 400V) W1 W H1 H D ruby 

DBKU-30-A 
60 115 194 207 120 M4 

DBKU-50-A 

DBKU-110-A 
—— —— —— —— —— —— 

DBKU-160-A 

 

Rysunek 12-2: Wygl d 

Rysunek12-3: Wymiary instalacyjne 

H
1H

DW1
W
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12.6.5 Schemat po czenia modu u i falownika 

 

   

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
Kiedy stosuje si  funkcj  on (off) modu u hamuj cego, wej cie ENA musi zosta  pod aczone do wyj   
DO1 albo DO2) zanim falownik zostanie uruchomiony. Kiedy niepotrzebne jest korzystanie z tej 
funkcji, nale y po czy  ENA z portem CM. 
 

12.6.6 Uwagi na temat pod czenia 

1) Kiedy falownik jest po czony z modu em hamuj cym, modu  hamuj cy spali si  albo 
uszkodzi falownik je li zamienione b  wej cia P+, P- , nale y sprawdzi  to uwa nie przed 

czeniem zasilania. 
2) Podczas instalowania i pod acznia g ównej listwy zasilajacej, nale y odczeka  5-10 minut, 

przed dokonywaniem jakichkolwiek pod cze .  
3) Pod czenie g ównej listwy sterowniczej powinno by  jak najdalej od przewodów 

zasilaj cych, aby unikn  zak óce . Je eli pod czenia musz  si  krzy owa , powinno to 
nast pi  pod k tem prostym. Je li odleg  pod czeniowa jest zbyt du a, nale y 
zastosowa  dwu owy lub ekranowany przewód.  

W celu uzyskania wi kszej ilo ci szczegó ów zalecamy odwiedzi  nasz  stron , gdzie mo na 

pobra  wi cej informacji: www.sitipol.pl 

 

 
 

 

Rysunek 12-4: Schemat pod czenia 

Modu  hamuj cy 

 24V

DO1 (DO2 CM)

POW

ENA

P+ P - P+PB

E E

P+

Rezystor hamuj cy 

P-

HO EBR RUN 

  Falownik   
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Wsparcie techniczne: 
(48) 369-03-75/76  Bart omiej Jakubiak 
(94) 346-86-50    Dariusz Wyrzykowski 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Milejowice, ul.Nap dowa4 
26-652 Zakrzew 
sitipol@sitipol.pl 
www.sitipol.pl 
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