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Wprowadzenie 
 

Dzi kujemy za wybranie uniwersalnego falownika ma ej mocy serii E500, 
produkowanego przez  Shenzhen Simphoenix Electric Technologies Co., 
Ltd. 
Dokument ten jest instrukcj  obs ugi dla uniwersalnych falowników 
ma ej mocy serii E500. Zawiera wszystkie instrukcje i rodki 
bezpiecze stwa dla potrzeb instalacji, pod czenia, a tak e funkcjonalne 
parametry, wskazówki konserwacji i serwisowania oraz diagnostyk  

dów dla falowników serii E500.   
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. 
Nieprawid owe u ytkowanie mo e spowodowa  b dy oraz uszkodzenie 
falownika, skróci  czas jego przydatno ci do pracy, a nawet doprowadzi  
do urazu lub mierci jego u ytkownika.  
Nale y przychowywa  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.  
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 rodki ostro no ci  
Uniwersalne falowniki ma ej mocy serii E500 stosowane s  do przemys owych 
asynchronicznych silników trójfazowych pr du przemiennego. Je li falownik ma by  

ywany  do  sprz tu,  który  jest  wadliwy  i  mo e  spowodowa  szkody  (np.  system  
kontroli j drowej, system lotniczy, sprz t zwi zany z zapewnieniem bezpiecze stwa), 
nale y skonsultowa  si  z producentem. Falownik produkowany jest pod cis ym 
nadzorem systemu zapewnienia jako ci, ale aby chroni  bezpiecze stwo swoje i 
sprz tu, przed przyst pieniem do u ytkowania nale y przyczyta  uwa nie ten rozdzia  i 
przeprowadzi  transport, instalacj , rozruch, odbiór techniczny oraz inspekcj  zgodnie z 
ich wymogami.  
 

1. Zalecenia przy rozpakowywaniu produktu 
Podczas rozpakowywania upewnij si , e  

(1) Podczas transportu nie dosz o do uszkodze , adne elementy nie zosta y zniszczone lub 
upuszczone,   

(2) Model i specyfikacja znajduj ce si  na tabliczce znamionowej falownika s  zgodne z 
zamówieniem.  Je li stwierdzone zostan  jakie  braki lub uszkodzenia, nale y 
natychmiast skonsultowa  si  z dostawc .  

 
 Tabliczka znamionowa falownika 

Po lewej stronie falownika znajduje si  tabliczka identyfikacyjna  z modelem oraz 
parametrami urz dzenia:   

 
 

 

 
 
 
 

 Etykieta na opakowaniu zewn trznym  
 

 

 
 
 
 

XXXXXXXXXX

  1.9KVA 5.0A

1PH 220V 50/60Hz

  E500-2S0007

SOURCE

SERIAL No.

OUTPUT

TYPE

Shenzhen Simphoenix Electric Technology Co.,Ltd

Inverter model 

Bar code 

Product serial number
Rated output capacity and current
Rated input voltage phase, voltage and frequency

R a t e d  i n p u t  v o l t a g e  p h a s e ,  v o l t a g e  a n d  f r e q u e n c y

B a r  c o d e

S e r i a l  n u m b e r  

I n v e r t e r  m o d e l

N e t  w e i g h t
G r o s s  w e i g h t  
V o l u m e  1 9 5 * 1 1 5 * 1 7 5 ( m m )

X X X X X X X X X X

1 . 0  K G

0 . 8 2  K G

V O L U M E :

S E R I A L  N o . :

G R O S S  W E I G H T :

N E T  W E I G H T :

T Y P E :

S O U R C E : 1 P H  2 2 0 V  5 0 / 6 0 H z

E 5 0 0 - 2 S 0 0 0 7

S h e n z h e n  S i m p h o e n i x  E l e c t r i c  T e c h n o l o g y  C o . , L t d

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

Wymiary Model falownika 
Rodzaj zasilania, napi cie i cz stotliwo  
Waga netto 
Waga brutto 
Wymiary 
Numer seryjny 
 
Kod kreskowy 
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 Waga i wymiary 

 

Stosujemy restrykcyjny system zapewnienia jako ci dla naszych produktów w fazie 
produkcji, pakowania oraz transportu. W przypadku jakichkolwiek braków nale y 
skontaktowa  si  natychmiast z naszym lokalnym przedstawicielem. Problem zostanie 
przeanalizowany niezw ocznie.  

2. rodki bezpiecze stwa 
W tej instrukcji okre lenia „Zagro enie” oraz “Ostrze enie” nale y rozumie  jak w 
definicjach poni ej: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Instalacja 

1. Falownika nie nale y instalowa  w pobli u materia ów atwopalnych.  
2. Falownika nie nale y instalowa  w miejscu nara onym na bezpo rednie dzia anie 
promieni s onecznych.  
3. Falownika nie nale y instalowa  w obszarze, gdzie znajduj  si  gazy wybuchowe, 
ze wzgl du na ryzyko wybuchu.  
4. Nie wolno dopuszcza  do przedostania si  jakichkolwiek cia  obcych do falownika, 
ze wzgl du na ryzyko zapalenia si .  
5. 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.  
 

Model Waga netto 
(KG) 

Waga brutto  
(KG) 

Wymiary zewn trznego 
opakowania (mm) 

E500-2S0004(B) 0.8 1.0 195×115×175 
E500-2S0007(B) 0.8 1.0 195×115×175 
E500-4T0007(B) 1.4 1.6 223×135×195 

E500-4T0015(B)/E500-2S0015(B) 1.4 1.6 223×135×195 
 E500-4T0022(B)/E500-2S0022(B) 1.4 1.6 223×135×195 
 E500-4T0030(B)/E500-2S0030(B) 1.9 2.2 270×160×215 
 E500-4T0040(B)/E500-2S0040(B) 1.9 2.2 270×160×215 
 

Zagro enie: dzia anie niezgodne z instrukcj  mo e skutkowa  powa nym 
uszkodzeniem sprz tu lub urazem u ytkownika. 
 
Ostrze enie: dzia anie niezgodne z instrukcj  mo e skutkowa  
umiarkowanym lub niewielkim urazem u ytkownika oraz stratami 
materialnymi. 

Falownika nie nale u demontowa  lub modyfikowa  bez autoryzacji.   
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2.2 Pod czenie 

1. rednica przewodów musi by  dobrana zgodnie z obci alno ci  pr dow   
przewodu, pod czenie musi by  wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.  

2. Nie nale y zaczyna  pod czenia je li zasilanie falownika nie jest ca kowicie 
od czone.  

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

4. Po od czeniu falownika nale y odczeka  przynajmniej 10 minut przed 
przyst pieniem do jakichkolwiek pracy, w przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko 
pora enia. 

5. Elementy elektroniczne falownika s  do  wra liwe na elektryczno  statyczn , 
dlatego adne cia a obce nie powinny znale  si  w falowniku, ani te  styka  si  z 
jego obudow .  

 
 

 

 
 

2.3 Konserwacja 

 
 

 

3. rodki ostro no ci zwi zane z u ytkowaniem 
 

W tej instrukcji okre lenia „Porada” oraz “Uwaga” nale y rozumie  jak w definicjach 
poni ej: 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Falownik nale y instalowa  w miejscu z dobr  wentylacj .  
2. Temperatura znamionowa  silnika mo e by  troch  wy sza ni  normalnie przy 

pracy z falownikiem. 

Porada: U yteczna informacja  

Uwaga: Zwraca uwag  na rodki ostro no ci  

Przed ka  prac  serwisow  zasilanie musi by  od czone przez co 
najmniej 10 minut.  

adne nieznamionowe zasilanie nie mo e by  pod czone do zacisków 
U,V oraz W falownika. 
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3. Przy d ugotrwa ej pracy na niskiej pr dko ci, ywotno  urz dzenia mo e ulec 
skróceniu z powodu nadmiernego nagrzewania. W takim przypadku nale y dobra  
odpowiedni  moc falownika lub zmniejszy  obci enie silnika.  

4. Przy wysoko ci geograficznej powy ej 1000m, pogarszaj  si  warto ci 
znamionowe falownika. Zwi kszenie wysoko ci geograficznej o ka de 1500m 
powoduje pogorszenie o 10%.  

5. Je li warunki zewn trzne s  poni ej dozwolonych dla urz dzenia, nale y 
skonsultowa  si  z producentem.  

 
 
 

4. rodki ostro no ci przy z omowaniu  
 

Przy usuwaniu falownika i jego komponentów nale y wzi  pod uwag  nast puj ce 
zagro enia: 
Wybuch kondensatora elektrolitycznego: kondensator elektrolityczny w falowniku 
mo e wybuchn  podczas spalania. 
Gaz ze spalania plastiku: szkodliwy i toksyczny gaz mo e powsta  podczas spalania 
plastikowych i gumowych elementów falownika. 
Usuwanie: Falownik nale y traktowa  jako odpad przemys owy.

Terminale wyj ciowe falownika nie powinny by  pod czone do 
adnych filtrów ani kondensatorów  
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1. Wprowadzenie do produktu  
1.1 Opis modelu falownika 

 

1.2 Model serii falownika 
 

Model falownika  Moc znamionowa 
(KVA) 

Pr d wyj ciowy 
(A) 

Znamionowa 
moc silnika 

(KW) 
E500-2S0004(B) 1.1 3.0 0.4 
E500-2S0007(B) 1.9 5.0 0.75 
E500-2S0015(B) 2.9 7.5 1.5 
E500-2S0022(B) 3.8 10.0 2.2 
E500-2S0030(B) 5.3 14.0 3.0 
E500-2S0040(B) 6.3 16.5 4.0 
E500-4T0007(B) 1.6 2.5 0.75 
E500-4T0015(B) 3.0 4.5 1.5 
E500-4T0022(B) 3.6 5.5 2.2 
E500-4T0030(B) 5.0 7.5 3.0 
E500-4T0040(B) 6.3 9.5 4.0 

 

1.3 Wygl d produktu i nazwy komponentów 
 

 

Rysunek 1-1: Wygl d i nazwy komponentów 
falowników kategorii I  
Dotyczy modeli: E500-2S0004 (B) / E500-2S0007 (B) 

Zapi cie szyny DIN  

Panel operacyjny 
 

Obudowa 

Zaciski zasilaj ce 

Mocowanie 

Listwa steruj ca 
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Rysunek 1-2: Wygl d i nazwy 
komponentów falowników kategorii II  
Dotyczy modeli:  
E500-2S0015(B) E500-2S0022(B)/ 
E500-4T0007(B) E500-4T0022(B) 

Rysunek 1-3: Wygl d i nazwy 
komponentów falowników kategorii III 
Dotyczy modeli:  
E500-2S0030(B) E500-2S0040(B)/ 
E500-4T0030(B) E500-4T0040(B) 
 

Panel operatorski 
 

Obudowa 

Obudowa 

Panel operatorski 

Listwa steruj ca 

Listwa steruj ca 
Zaciski zasilaj ce 

Zaciski zasilaj ce Mocowanie 
Mocowanie Zapi cie szyny DIN 
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1.4 Wska niki techniczne i specyfikacje produktu 
Zakres mocy serii E500: 2S0004 (B) ~ 2S0040 (B) /4T0007 (B) ~ 4T0040 (B). 
Dane techniczne i typowe funkcje dla serii E500: 

 

Wej cie 
Napi cie, cz stotliwo  

Trójfazowe 3f 
(seria 4T#) 

 
400V 50/60Hz 

Jednofazowe 1F 
(seria 2S#) 

 
230V 50/60Hz 

Dopuszczalne odchylenie napi cia 
 

300V ~ 460V 180V ~ 260V 

Wyj cie 

Napi cie 0 ~ 400V 0~230V 
Cz stotliwo  0.0~400Hz 

Zdolno  przeci enia 
110%--d ugoterminowe; 150%--1 minuta; 
180%--2 sekundy 

Rodzaj sterowania 
sterowanie  VVVF (skalarne) i SVC 
(bezczujnikowe wektorowe)  

Parametry 
pracy 

Rozdzielczo  
zadawanej 

cz stotliwo ci 

Wej cie 
analogowe 

0.1% maksymalnej cz stotliwo ci 
wyj ciowej 

Wej cie cyfrowe 0.1Hz 

Dok adno  
cz stotliwo ci 

We analogowe 
0.1% maksymalnej cz stotliwo ci 
wyj ciowej 

We cyfrowe 0.1% ustawionej cz stotliwo ci wyj ciowej 

Zakres cz stotliwo ci 
Cz stotliwo  mo e by  ustawiona mi dzy 
5 400Hz, a krzywa wielopunktowa V/F 
mo e by  ustawiona losowo  

Wzmocnienie momentu czne wzmocnienie: 0.0 20.0% mocy 

Funkcje 
zabezpieczaj ce 

Automatyczne zabezpieczenia 
pr dowe i napi ciowe 

Automatycznie nadzoruje pr d i napi cie 
stojana i utrzymuje je w obr bie zadanych 
warto ci wed ug specjalnego algorytmu, bez 
wzgl du na etap pracy silnika, taki jak 
rozruch, hamowanie czy te  praca statyczna 
silnika.  

Napi cie poni ej dopuszczalnych 
limitów 

Specjalnie dla u ytkowników sieci gorszej 
jako ci, z wahaniami napi . Nawet przy 
spadku poni ej dozwolonej warto ci 
napi cia, system podtrzyma czas pracy 
wed ug specjalnego algorytmu oraz strategii 
dysponowania zmagazynowan  energi .  

Typowe 
funkcje 

Wielostopniowe programowanie 
pr dko ci 

Dost pnych 7 programów pr dko ci i 5 
rodzajów trybów dzia ania 
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Opcjonalny regulator PID  Wbudowany regulator PID  

Modu  komunikacyjny RS485  Protokó  SIMPHOENIX lub MODBUS 

Ustawienie 
cz stotliwo ci 

We analogowe 
Napi cie DC 0-10V, i pr d DC 0-20mA 
(programowalne)  

We cyfrowe 

Panel operacyjny, potencjometr, port 
RS485, panel steruj cy UP/DW, i 
kombinacja ustawie  z wej ciem 
analogowym  

Sygna  
wyj ciowy 

Przeka nik 
i wyj cie OC 

Wyj cie OC i programowalny przeka nik 
(TA, TC), do 16 rodzajów 
zaprogramowanych zdarze   

Wyj cie 
analogowe 

Wyj cie napi ciowe AO 0-10V, mo na 
ustawi  górny i dolny zakres.   

Automatyczna regulacja napi cia 
podczas pracy 

Trzy tryby regulacji napiecia, w tym 
dynamiczna, statyczna oraz tryb bez 
regulacji s  do wyboru wed ug ró nych 
wymogów, aby osi gn  jak najstabilniejsz  
prac .  

Ustawianie czasu przyspieszenia 
i hamowania 

Dost pne s : ustawienie w zakresie 0.1
600.0 sek., charakterystyka kwadratowa 
oraz charakterystyka liniowa.  

Licznik Wbudowany licznik 

Funkcje pracy 

Ustawianie dolnej i górnej cz stotliwo ci, 
ograniczenie nadmiernej pr dko ci silnika, 
modu  komunikacyjny RS485 oraz kontrola 
zwi kszania i zmniejszania cz stotliwo ci, 
itp.  

Wy wietlacz 
Wy wietlacz 
panela 
operatorskiego 

Parametry 
pracy 

Cz stotliwo  wyj ciowa, pr d wyj ciowy, 
napi cie wyj ciowe, pr dko  obrotowa, 
ustawiona cz stotliwo , temperatura, 
wej cie i wyj cie analogowe itd..  

Alarmy 

Zapis 4 ostatnich alarmów, 5 zapisanych 
parametrów pracy dla ostatniego b du, w 
tym cz stotliwo  wyj ciowa, pr d 
wyj ciowy, napi cie wyj ciowe, napi cie 
DC oraz temperatura  

Funkcja ochronna/alarmowa  

Przekroczenie pr du, przekroczenie 
napi cia, zbyt niskie napi cie, nadmierne 
nagrzanie, zwarcie obwodu, d 
wewn trznej pami ci itp. 
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rodowisko  

Temperatura otoczenia  -10ºC do +40ºC (unika  zamarzni cia) 

Wilgotno  otoczenia 90% poni ej (unika  oszronienia) 

Otoczenie 
Zabudowane (unika  bezpo rednich promieni 

onecznych, materia ów cych, gazów 
palnych, oparów oleju i py ów)  

Wysoko  geograficzna Poni ej 1000m 

Stopie  ochrony IP20 

Tryb ch odzenia Wymuszone ch odzenie powietrzem 

Sposób instalacji Na szynie / do monta u na cianie  
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2. Instalacja falownika  
2.1 Wymagania rodowiskowe  
 
Falowniki tej serii s  montowane na cianie i powinny by  instalowane pionowo, aby 
zapewni  cyrkulacj  powietrza i przep yw ciep a. Przy wyborze miejsca instalacji, 
nale y wzi  pod uwag  nast puj ce uwarunkowania: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je li  masz  jakie  szczególne  wymogi  instalacyjne,  skontaktuj  si  z  wcze niej  z  
dostawc .  

1. Temperatura rodowiska mi dzy -10° 40°.  
Nale y unika  wysokich temperatur i wilgoci, miejsce instalacji 
powinno mie  wilgotno  ni sz  ni  90% i nie ulega  oszronieniu.  

2. Nale y unika  bezpo redniego dzia ania promieni s onecznych.  
3. Falownik nale y instalowa  z dala od atwopalnych, wybuchowych 

oraz cych gazów i cieczy.  
4. Nale y wybra  miejsce pozbawione py ów i lataj cych od amków 

metalu lub w ókien. 
5. Powierzchnia do monta u powinna by  stabilna. 
6. Falownik powinien znajdowa  si  z dala od róde  zak óce  

elektromagnetycznych.  
7. Je li  w  otoczeniu  jest  za  du o  py u,  nale y  zainstalowa  os on  na  

otwory ch odz ce (Patrz rys. 2-1-A). 

Rys. 2-1-A    

Instalacja os ony otworów ch odz cych 

cover board of cooling holesos ona otworów ch odz cych 
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Patrz rysunek 2-1: Wymogi dotycz ce powierzchni i odleg ci przy instalacji 
pojedynczego falownika. Dooko a falownika pozostawi  nale y wystarczaj  ilo  
miejsca. Przy instalacji wielu falowników, mi dzy nimi nale y umie ci  przegrod  
separacyjn , aby zapewni  odpowiedni przep yw ciep a, jak pokazuje rysunek 2-1-C.  

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 Rysunek  2-1-B                                                 Rysunek  2-1-C  
  
 Odleg ci instalacyjne              Instalacja wielu falowników  
 
 

2.2 Wymiary instalacyjne falowników  
2.2.1 Wymiary instalacyjne falowników 
 

E500

D

HH
1

W
W1

 

 

 

 
Dotyczy modeli: E500-2S0004 (B) ~E500-2S0007 (B), pokazanych na rys. 

2-2-A 

Rysunek 2-2-A   Wymiary instalacyjne  1 

Przegroda 

Falownik 
Falownik 

WARNING
1. Ref er  t o  th e i nstructi on  manual  bef ore i nstal lat ion

3. Do not  remo ve  an y  co ver  w hil e  applyi ng  power 
   and at l east 10mi n. af ter di sconnecti ng power .
4. Securely grou nd(ear th ) the equipment.

2. Do not connect A C pow er t o out put terminal s UVW.
   and  operati on.

!

50mm

12
0m
m

50mm

12
0m

m
Wylot 

50mm above 50mm above 

pow.120m
m

 
pow. 120m

m
 

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


Instrukcja obs ugi falownika serii E500 SIMPHOENIX 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok adne wymiary instalacyjne serii E500 pokazuje poni sza tabela:  

 

 

Model falownika 
(trójfazowy 

400V) 

Model falownika 
(jednofazowy 

230V) 
W1 W H1 H D ruby   

- E500-2S0004(B) 
67.5 81.5 132.5 148 134.5 M4 

- E500-2S0007(B) 

E500-4T0007(B) - 

86.5 101.5 147.5 165 154.5 M4 E500-4T0015(B) E500-2S0015(B) 

E500-4T0022(B) E500-2S0022(B) 

E500-4T0030(B) E500-2S0030(B) 
100 110 190 205 169.5 M5 

E500-4T0040(B) E500-2S0040(B) 

Dotyczy modeli: E500-2S0015 (B) ~2S0040 (B)/E500-4T0007 (B) ~4T0040 

(B), 
Jak pokazane na rysunku 2-2-B.  

Rysunek 2-2-B  Wymiary instalacyjne 

2S0015

E500 H
1 H

D
W
W1
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2.2.2 Wymiary instalacyjne dla elementów dodatkowych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Uwaga: nale y montowa  za pomoc rub M3 i zwraca  uwag , eby wymiary 
otworów by y zgodne z poni szymi rysunkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 .7

68
.7

2 8 .8
4 1 .1

1 7 .6

Rysunek 2-2-C Wymiary instalacyjne ma ej klawiatury  

Rysunek 2-2-D Wymiary instalacyjne podstawy ma ej klawiatury 

62
.2

58
.7

2 0 . 7

16
.4

25
.5

1 7 .6
3 6 .7

85

7 2

80

6 9

17
.3

21
.4

Rysunek 2-2-E Wymiary instalacyjne podstawy ma ej klawiatury 
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80
.5

69.5

Rysunek 2-2-F : Wymiary otworu monta owego podstawy klawiatury 

 

Uwaga: rysunek 2-2-F: zalecane wymiary otworu monta owego podstawy 

klawiatury  
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3. Pod czenie falownika  
3.1 rodki ostro no ci przy pod czeniu  
 
(1)  Pomi dzy falownikiem a zasilaniem nale y zainstalowa  wy cznik sieciowy, 

aby unikn  wi kszych szkód w przypadku awarii falownika.  
(2)  W celu zredukowania wp ywu zak óce  elektromagnetycznych, nale y 

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

(3)  Nale y zastosowa  przewód ekranowany powy ej 0,3mm² dla pod czenia 
sygna ów analogowych, takich jak cz stotliwo  dla teminala AI oraz dla 

instrumentów peryferyjnych (AO) itp. Ekran powinien by  pod czony do 
zacisku uziemiaj cego E falownika, a ca y przewód nie pownien by  d szy 

ni  30m.  
(4)  Przewody miedziane lub ekranowane powy ej 0,75mm² powinny zosta  

zastosowane do pod czenia sygna ów wej ciowych i wyj ciowych (X1-X4) 
przeka nika; przewód ekranowany nale y pod czy  do portu CM w terminalu 

sterowniczym - przewód nie powinien by  d szy ni  50 m.  
(5)  Przewody sterownicze musz  by  odseparowane od przewodów zasilaj cych i 

silnikowych – dystans mi dzy nimi powinien by  wi kszy ni  10 cm przy 
eniu równoleg ym, a przy przecinaniu si  przewodów przeci cie powinno 

by  pod k tem prostym.  
(6)  Przewód zasilaj cy mi dzy falownikiem a silnikiem musi by  krótszy ni  30m, 

je li jest d szy ni  30m to wtedy wp ynie na cz stotliwo  zasilania silnika.  
(7)  Wszystkie przewody nale y dobrze dokr ci  do zacisków, aby zapewni  dobre 

po czenie.  
(8)  Wszystkie przewody nale y dobra  zgodnie z normami napi ciowymi 

falownika.  
 

 

 Kondensatory lub inne filtry RC nie mog  by  instalowane do 
zacisków wyj ciowych U, V, W falownika, jak pokazuje rysunek 
3-1. 
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3.2 Pod czenie elementów dodatkowych 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 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, 

Rysunek 3-2 Pod czenie falownika 

 

  

U 

V 

W 
M 

 

 

   

R/L1 
S/L2 

T 

U 

V 

W 

AC  
E550 

AC  
PP PB 

  

WARNING
1 .R efer  to  t he inst ruction  manua l  be fore ins ta llat ion

3 .D o not  remove  any  cover  whil e  apply ing  pow er 
   and  at  leas t  10min.  afte r  disconnecting  pow er.
4 .Secure ly ground(earth) the equipment.

2 .D o not connect AC power t o out put te rminals U VW.
   and  opera ti on.

!

E550

  

Rysunek 3-1: Niedozwolone pod czenie kondensatorów 

Kondensatory 

Silnik  

Falownik  

Rezystor hamuj cy 

Wy cznik    Stycznik   D awik 

Silnk 

Zasilanie 
AC 

E500 
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wy cznik zapewnia ochron .  
 

 Stycznik   
Zapewnia wygodne sterowanie w czaniem i wy czaniem zasilania falownika.  
 

 awik  
1) Poprawia jako  zasilania;  
2) Redukuje zak ócenia harmoniczne falownika do sieci;  
3) Os abia oddzia ywanie niesymetrycznego zasilania trójfazowego sieci. 
 

 Rezystor hamuj cy 
Kiedy silnik pracuje w trybie dynamicznego hamowania, pozwala unikn  du ych 
skoków napi cia na szynie DC.  
Poni sza tabela wskazuje zalecane rednice przewodów:   
 

Model falownika Silnik 
(KW) 

Przekrój przewodu 
(mm2) 

Wy cznik 
(A) 

Stycznik 
(A) 

E500-2S0004 0.4 1.5 16 6 
E500-2S0007 0.75 2.5 20 12 
E500-2S0015 1.5 2.5 32 18 
E500-2S0022 2.2 4.0 32 18 
E500-2S0030 3.0 6.0 40 32 
E500-2S0040 4.0 6.0 40 32 
E500-4T0007 0.75 1.0 10 6 
E500-4T0015 1.5 1.5 16 12 
E500-4T0022 2.2 2.5 16 12 
E500-4T0030 3.0 3.0 20 18 
E500-4T0040 4.0 4.0 32 18 

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
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3.3 Podstawowe pod czenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3-3: Podstawowe pod czenie falownika 

M
~

µ ç¶ » ú

Ta
Tc

U

W
V

R
S
T

AO

GND

± ¨ ö

µ ç ± í 0̈~10V ©

µ çÔ ´

E
X1

X2
X3

CM

É± ë¶ Ë× Ó

VS

AI

PB
Í â ÓÖ µ ç×

Ó́óµ

×
×
×

Â · ÷

PP

24V ¸ Ö̈úÖ±Á ÷µ çÔ ´

0~10V 0̈~20mA ©
µÂ ¶ ¨

GND

E

CM

OC Â· µ ç ö

X4

0~10V (0~20mA) 
Wej cia sygna u 
analogowego  

 
Rezystor hamuj cy 

 
Zasilanie zewn trzne  

Woltomierz (0-10V) 

Wyj cie 
kolektorowe 

Wyj cia 
alarmowe 

Uziemienie 

Silnik  
Wy cznik trójfazowy 

3f

Programowalne 
zaciski steruj ce 
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3.4 Pod czenie zacisków wej ciowych 

Typ I listwy zaciskowej 
Dotyczy modeli : E500-2S0004(B) E500-2S0007(B) 
 

WPPL1 PB E U V

  220V

L2

   

Symbol Funkcja 
PP Zacisk + szyny DC  

PB Rezystor hamujacy mo e by  
pod czony mi dzy PP i PB 

L1, L2 Zasilanie 1F  AC 230V  

U, V, W Wyj cie  3F  AC 230V do 
silnika 

E Uziemienie  
 

Typ II listwy zaciskowej 
Dotyczy modeli :  E500-2S00015(B) E500-2S0022(B) & E500-4T00007(B)

E500-4T0022 (B) 
 

EPBT PP U V W
L1
R S

L2

 

Symbol Fnkcja 
PP Zacisk + szyny DC 

PB Rezystor hamujacy mo e by  
pod czony mi dzy PP i PB 

 
Zasilanie jednofazowe  AC 
230V/ trójfazowe 400V 

U, V, W 
Wyj cie trójfazowe   
AC 230V/400V do silnika 
 

E Uziemienie 

Typ III listwy zaciskowej 
Dotyczy modeli:  E500-2S0030 (B)~E500-2S0040(B) &     

 E500-4T00030(B)~E500-4T0040(B) 

           

  
 

EPB
L2

TPP U V W
L1

SR

 

Symbol Fnkcja 
PP Zacisk + szyny DC 

PB Rezystor hamujacy mo e by  
pod czony mi dzy PP i PB 

 
Zasilanie jednofazowe  AC 
230V/ trójfazowe 400V 

U, V, W Wyj cie  trójfazowe    
AC 230V/400V do silnika 

E Uziemienie 

 

230V 
Zasilanie 

Rezystor 
hamuj cy 

Uziemienie 

Uziemienie 
Silnik 

 

Zasilanie 
jednofazowe/trójfazowe 

Silnik 

Rezystor 
hamuj cy  

 

Rezystor 
hamuj cy  

Zasilanie 
jednofazowe/trójfazowe 

Uziemienie 
Silnik 

 
Rezystor hamuj cy  

Uziemienie 
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3.5 Pod czenie zacisków sterowniczych 
 

(1) Schemat zacisków sterowniczych 
 

TA TC X1 X2 X3 X4 OC CM 24V VS AI AO GND RS+ RS-

AV

 
(2) Opis funkcji zacisków sterowniczych  

Typ Symbol Funkcja  Uwagi 

Zasilanie  

VS 
Zasilanie zewn trzne +10V  
(0~20mA)  

- 

24V 
Zasilanie zewn trzne +24V  
(0~50mA)  
(CM masa dla terminala)  

- 

Wej cie 
analogowe 

AI 

Sygna  napi ciowy (zworka 
ustawiona  na  wej cie  V)         

Zakres sygna u : 0~10V  

Sygna  pr dowy (zworka 
ustawiona jest na wej cie A) 
 

Zakres sygna u : 0~20mA 

GND 
Masa wspólna dla wej  
analogowych ( ród a VS) 

- 

Zaciski sterowania 
(programowalne) 

X1 Wielofunkcyjne wej cie 1 1). Poszczególne funkcje danego 
wej cia ustawia si  w 
parametrach [F1.08] – [F1.11], 
kiedy zacisk CM jest po czony. 
2) X4 posiada funkcj  
pulsowego zadawania pr dko ci 
(funkcja F1.11=0), okres PWM 
jest  ustawiany przez F0.23. 

X2 Wielofunkcyjne wej cie 2 

X3 Wielofunkcyjne wej cie 3 

X4 Wielofunkcyjne wej cie 4 

Wyj cie 
analogowe  

AO 

Programowalny analogowy 
sygna  wyj ciowy 
(zewn trzny woltomierz 
ustawienia [F1.05] ) 

Napi cie wyj ciowe 0-10V 

Wyj cie OC 
 

OC 
Programowalne wyj cie 
kolektorowe, ustawienia 
[F1.13] 

Maksymalny pr d obci enia 
150mA,   maksymalne    
dopuszczalne napi cie 24V.  

Wyj cie 
programowane 

TA 
TC 

TA-TC (NO); 
TA-TC (NC)  par. [F1.14]. 

Obci alno  styku 
AC 250V, 1A obci enie 

Komunikacja  
RS+ Port komunikacji RS485  - 

RS- Port komunikacji RS485 - 

Zworka wyboru sygna u 
wej ciowego napi ciowe/pr dowe 
wej cie 
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4. Panel operatorski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Uwaga: port klawiatury serii E500 mo e by  kompatybilny z seri  E300 oraz 
E310 SIMPHOENIX, do innych serii panel operatorski nie pasuje. Uwaga, aby 
nie pomyli  modeli. 
 
4.1 Opis klawiszy   

Klawisze Opis funkcji  

Cyfrowy 
wy wietlacz  

Wy wietla parametry bie cej operacji oraz ustawione parametry 
falownika. 

A, Hz, V Wy wietla jednostk  miary wy wietlanych danych.  

RUN Wska nik pracy, pokazuje czy falownik jest w stanie pracy i na zaciskach 
U,V,W jest napi cie wyj ciowe 

 Klawisz zmiany parametrów. U ywany do zmiany kodów funkcjonalnych i 
parametrów.  
W trybie nadzoru, je li zadawanie cz stotliwo ci odbywa si  w trybie 
cyfrowym ([F0.00]=0), wcisni cie tego przycisku pozwala bezpo rednio 
zmienia  warto  cz stotliwo ci.   

 Klawisz Esc. W normalnym trybie nadzoru wci ni cie tego klawisza 
powoduje przej cie mi dzy poziomami programowania. Przy ka dym 
innym statusie pracy, wci ni cie powoduje powrót do poprzedniego punktu.  

 Klawisz SET. Potwierdza zmian  wybranego parametru (parametry s  
przechowywane w pami ci wewn trznej) oraz przechodzi do nast pnej 
funcji menu. 

ESC

SET

Rysunek 4-1: Panel operatorski 

V

A

RUN

Hz

MIN MAX

ESC

SET RUN

rmp
%

sec

STOP

Wska nik pracy 

Cyfrowy wy wietlacz 

ESC

UP

Ustaw

DOWN

Shift 

Start, stop, przywró  

Potencjometr 

Wy wietlacz parametrów  
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Klawisze Opis funkcji  
 Klawisz START/STOP.  

Klawisz ten jest aktywny, je li w parametrze zostanie wprowadzone 
([F0.02] =###0).  Ten klawisz jest klawiszem uruchamiaj cym. Kiedy 
falownik jest w trybie pracy, wci ni cie tego przycisku powoduje 
zatrzymanie. Kiedy falownik wy wietla alarm, ten klawisz s y do resetu 

dów.    
 

Klawisz Shift. S y do wybierania danych, które maj  by  
zmodyfikowane, wybrane dane wtedy migaj .  

 
Potencjometr. Gdy cz stotliwo  pracy falownika jest ustawiana przez 
potencjometr  (parametr F0.00=3), obrót potencjometra w stron  
przeciwn  do wskazówek zegara zmniejsza cz stotliwo , a odwrotnie 
zwi ksza j .  

 
4.2 Opis programowania 
 
(1) Sprawdzanie parametru (przyk ad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

MAXMIN

STOP
RUN
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(2) Sprawdzenie i zmiana parametru (przyk ad) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Lista wy wietlanych parametrów 
 

Kod Opis Jednostka 

d-00 Cz stotliwo  wyj ciowa Hz 

d-01 Pr d wyj ciowy (warto  rzeczywista)  A 

d-02 Napi cie wyj ciowe (warto  rzeczywista) V 

d-03 Obroty silnika rpm 

d-04 Napi cie na szynie DC  V 

d-05 Napi cie zasilania falownika (wart. rzeczywista) V 
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Kod Opis Jednostka 

d-06   Zadana cz stotliwo   Hz 

d-07   Wej cie analogowe AI V 

d-08   Pr dko  liniowa pracy  

d-09   Zadana pr dko  liniowa   

d-10   Stan terminali wej ciowych  

d-11 Temperatura  ºC 
d-12 Wyj cie analogowe AO V 
d-13 Warto  zegara  
d-14 Zarezerwowane  
d-15 Zarezerwowane  
d-16 Zarezerwowane  
d-17 Zarezerwowane  
d-18 Zarezerwowane  
d-19 Zarezerwowane  
d-20 Zarezerwowane  
d-21 Zarezerwowane  
d-22 Zarezerwowane  
d-23 Pierwszy zapisany b d   
d-24 Drugi zapisany b d   
d-25 Trzeci zapisany b d   
d-26 Czwarty zapisany b d   

d-27 Cz stotliwo  wyj ciowa przed wyst pieniem  
ostatniego b du  Hz 

d-28 Pr d wyj ciowy przed wyst pieniem ostatniego  
du A 

d-29 Napi cie wyj ciowe przed wyst pieniem 
ostatniego  b du V 

d-30 Napi cie DC przed wyst pieniem ostatniego  
du V 

d-31 Temperatura przed wyst pieniem ostatniego  
du  
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4.4 Szybkie uruchomienie  
 

4.4.1 Ustawienia wst pne 
(1) Wybór sygna u sterowania cz stotliwo ci  ([F0.00])  
Ustawienia fabryczne falownika ró ni  si  w zale no ci od modelu.  
Kiedy parametr jest ustawiony na 0, wtedy cz stotliwo  jest zadawana przez panel 
operatorski.   
(2) Wybór sygna u startu ([F0.02]) 
 Ustawienia fabryczne falownika ró ni  si  w zale no ci od modelu.  
Kiedy ten parametr jest ustawiony na [F0.02] = 0000, sygna  start/stop b dzie 
inicjowany poprzez klawisz       na panelu operatorskim. 
 

4.4.2 Szybki start 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

 

Rysunek 4-2  Schemat pod czenia 
 
 

1)   Pod cz przewody jak na rysunku 4-2;  
2)  W cz zasilanie po upewnieniu si , e wszystkie przewody s  pod czone, falownik  

najpierw wy wietli „P.oFF”, a potem „0”. 
3)  Sprawd , czy parametr ustawiony jest na sterowanie cyfrowe  ([F0.00] = 0)  
4)  Parametry [F0.12] oraz [F0.13] nale y ustawi  zgodnie z danymi z tabliczki 

znamionowej silnika 
5)  Wci nij klawisz      aby uruchomi  falownik – poka e si  cz stotliwo  

„0.0”.   

STOP
RUN

STOP
RUN

M 

 
U 

W 
V 

R 
S 
T 

 

× 
× 
× 

 

 

E 
Uziemienie  

Silnik 
Wy cznik trójfazowy 

Zasilanie 3f

Niedozwolone jest pod czanie przewodów zasilaj cych do wyj  U, 
V, W falownika. 
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6) Wci nij UP na  klawiszu       aby zwi kszy  cz stotliwo   oraz obroty silnika. 

7) Sprawd , czy praca silnika jest normalna. W przypadku stwierdzenia  
nieprawid owo ci, natychmiast wy cz silnik i od cz zasilanie.  Nie uruchamiaj 

silnika, dopóki nie zostanie zidentyfikowana przyczyna wyst pieni anomalii.  
8)  Wci nij DOWN na  klawiszu       aby  zmniejszy   cz stotliwo .         

9)  Wci nij ponownie klawisz       aby wy czy  i od cz zasilanie.  
 
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 

STOP
RUN

Warto  domy lna dla cz stotliwo ci no nej jest ustawiona mi dzy 
(1.5-10 KHz). Je li silnik jest bez obci enia, mo e wyst pi  lekkie 
odchylenie podczas pracy przy wysokich cz stotliwo ciach. W takim 
przypadku nale y zredukowa  zadan  warto  cz stotliwo ci no nej. 
(Parametr [F0.08]) 
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5. Tabela funkcji falownika 
Parametr Kod 

funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 
fabryczne Zmiany 

U
st

aw
ie

ni
a 

po
ds

ta
w

ow
e 

F0.00 
Wybór sygna u 
sterowania 
cz stotliwo ci   

0: Ustawienia cyfrowe    
1: Zewn trzny sygna  
analogowy  
2: Port RS485    
3: Potencjometr na panelu    
4: Sterowanie z listwy 
steruj cej   
5: Ustawienia mieszane 
6: Sygna  modulacji PWM 

1 3  

F0.01 
Cz stotliwo  
zadana cyfrowo 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci  

0.1 0.0  

F0.02 
Funkcja kontroli 
sterowania  

Jedno ci: Wybór sygna u 
startu:                          
0: sterowanie klawiatur   
1: Zaciski sterownicze        
2: Port komunikacyjny     

Dziesi tne: wybór trybu 
sterowania                                              
0: Dwuprzewodowy tryb 1     
1:  Dwuprzewodowy  tryb  2                                                       
2: Trójprzewodowy tryb    
3: Tryb specjalny 

Setne: ochrona REV                                      
0: ochrona REV nieaktywna        
1: ochrona REV aktywna                                     

Tysi czne: Pozwolenie na 
autostart                            
0: Autostart niedozwolony                                            
1: Autostart dozwolony  

1 1000  

F0.03 
Dolny zakres 
cz stotliwo ci  

0.0Hz ~ [F0.04] 0.1 0.0  

F0.04 
Górny zakres 
cz stotliwo ci 

[F0.03] ~ 400.0Hz 0.1 50.0  

F0.05 
Czas 
przyspieszania  

0.1 ~ 600.0 Sec 0.1 5.0  

F0.06 Czas hamowania 0.1 ~ 600.0 Sec 0.1 5.0  

F0.07 
Charakterystyka 
przyspieszania i  
hamowania  

0:  Charakterystyka  liniowa                                           
1: Charakterystyka 
kwadratowa                                                   

1 0  
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F0.08 
Cz stotliwo  
no na  

1.5 ~ 10.0kHz 0.1 8.0  

F0.09 Zarezerwowany    × 

F0.10 
Zabezpieczenie 
parametrów  

1: Mo liwa jedynie zmiana 
parametru F0.01  

2: Niemo liwa zmiana 
parametru F0.01    

Inne warto ci: wszystkie 
parametry mog  by  
zmieniane  

1 0  

F0.11 
Wzmocnienie 
momentu  

0.0 ~ 20.0 (%)  0.1 6.0  

U
st

aw
ie

ni
a 

po
ds

ta
w

ow
e 

F0.12 
Podstawowa 
cz stotliwo  
pracy  

5.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci  

0.1 50.0  

F0.13 
Maksymalne 
napi cie 
wyj ciowe   

25 ~ 250V/ 

50  ~  500V                                                            
1 

220/                  
440 

 

F0.14 
Jog czas 
przyspieszania  

0.1~ 600.0 S 0.1 5.0  

F0.15 
Jog czas 
hamowania  

0.1~ 600.0 S 0.1 5.0  

F0.16 
FWD jog 
cz stotliwo   

0.0Hz~[F0.04] 0.1 10.0  

F0.17 
REV jog 
cz stotliwo  

0.0Hz~[F0.04] 0.1 10.0  
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F0.18 
Ustawianie 
funkcji 
dodatkowych  

Jedno ci: kierunek pracy  

0: Zgodnie z zadanymi 
obrotami  

1: Odwrotnie do zadanych 
obrotów  

Dziesi tne: Wybór priorytetu 
jog   

0: Najwy szy jog 

1: Najni szy jog  

Setne: Zapami tanie ustawie  
cz stotliwo ci Up/Down dla 
poszczególnych zacisków po 
zaniku zasilania 

0: Funkcja aktywna          
1: Funkcja nieaktywna 

1 0000  

F0.19 

Tryb pracy 
poni ej dolnego 
zakresu 
cz stotliwo ci  

0: Praca na cz stotliwo ci 
zadanej, je li jest ona ni sza 
ni  dolny zakres 
cz stotliwo ci. 

1: Cz stotliwo  = 0 je li 
zadana jest poni ej dolnego 
zakresu. 

1 0  

F0.20 Zarezerwowany     

F0.21 Has o  0~3999 1 0  

F0.22 
UP/DOWN 
pr dko ci 

0.1~50.0Hz 0.1 5.0  

F0.23 Okres PWM  1.0~10.0ms 0.1 5.0  

F0.24 Zarezerwowany     

 

F1.00 
Dolny zakres we 
analogowego AI 

0.0 V ~ [F1.01] 0.1 0.0 F1.00 

F1.01 
Górny zakres we 
analogowego AI 

[F1.00] ~ 10.0 V 0.1 10.0 F1.01 

F1.02 
Czas filtrowania 
we analogowego 

0.01~1.00S 0.01 0.01 F1.02 

F1.03 
Minimalna 
zadana 
cz stotliwo   

0.0Hz ~ [F1.04] 0.1 0.0 F1.03 
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 
G

ru
pa

 p
ar

am
et

ró
w

 w
ej

ci
ow

yc
h 

i w
yj

ci
ow

yc
h 

F1.04 
Maksymalna 
zadana 
cz stotliwo  

[F1.03] ~ [F0.04] 0.1 50.0 F1.04 

F1.05 
Wybór wyj cia 
analogowego 

0:  cz stotliwo  wyj ciowa           

1: pr d wyj ciowy                                       
2: napi cie wyj ciowe  

1 0 F1.05 

F1.06 
Dolny zakres 
wyj cia 
analogowego AO 

0.0V ~ [F1.07] 0.1 0.0 F1.06 

F1.07 
Górny zakres 
wyj cia 
analogowego AO 

[F1.06] ~ 10.0V 0.1 10.0 F1.07 

F1.08 
Wybór funkcji 
dla wej cia 1 

0~29 1 11 F1.08 

F1.09 
Wybór funkcji 
dla wej cia 2 

0~29 1 1 F1.09 

F1.10 
Wybór funkcji 
dla wej cia 3 

0~29 1 2 F1.10 

F1.11 
Wybór funkcji 
dla wej cia 4 

0~29 1 3 F1.11 

F1.12 
Wybór 
zasterowania    

0000~1111H 1 0000 F1.12 

F1.13 Wyj cie OC  0~15 1 0 F1.13 

F1.14 
Przeka nik 
wyj ciowy 
TA/TC    

0~15 1 8 F1.14 

F1.15 
Polaryzacja 
wyj cia OC i 
przeka nika  

Jedno ci: wybór wyj cia OC        

0: polaryzacja PNP 

1: polaryzacja NPN 

Dziesi tne: wybór wyj cia 
przeka nika 

0: NO 

1:  NC   

1 0000  

F1.16 
Opó nienie 
zadzia ania 
przeka nika  

0.0S~5.0S 0.1 0  
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F1.17 

Amplituda 
wykrywania 
zmiany 
cz stotliwo ci 

0.0 ~ 20.0Hz 0.1 5.0  

G
ru

pa
 p

ar
am

et
ró

w
 w

ej
ci

ow
yc

h 
i w

yj
ci

ow
yc

h 

F1.18 

Ustawienie FDT 
(poziomu 
osi ganej 
cz stotliwo ci) 

0.0 ~[F0.04] 0.1 10.0  

F1.19 
Opó nienie 
zadzia ania FDT 

0.0 ~ 5.0 Sec 0.1 2.0 × 

F1.20 
Warto  alarmu 
przeci enia 

50 ~200  (%) 1 110  

F1.21 
Opó nienie 
alarmu 
przeci enia 

0.0 ~ 60.0 Sec 0.1 2.0 × 

F1.22 Zarezerwowany     

F1.23 Zarezerwowany     

F1.24 
Liczba impulsów 
licznika  

1~100 1 10  

F1.25 
Okre lona 
warto  licznika 

1~[F1.26] 1 5  

F1.26 
Warto  
maksymalna 
licznika 

[F1.25]~60000 1 100  

F1.27 Zarezerwowany     
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F1.28 
Kombinowane 
zadawanie 
cz stotliwo ci  

0: Zew. sygna  napi ciowy + 
panel   

1: Zew. sygna  napi ciowy + 
panel +wej cie cyfrowe 

2:Port komunikacyjny + 

zew. sygna  napi ciowy  

3: Port komunikacyjny +         
zew. sygna  napi ciowy + 
panel 

4: Port komunikacyjny + 
panel + wej cie cyfrowe  

5: Port komunikacyjny +         
zew. sygna  napi ciowy  

6: Port komunikacyjny +         
zew. sygna  napi ciowy + 
panel 

7: Zew. sygna  napi ciowy + 
wej cie cyfrowe + panel 

8:Panel + wej cie cyfrowe 

9: Cz stotliwo  zadawana 
UP/DW+ 

zew. sygna  napi ciowy  

10: Cz stotliwo  zadawana 
UP/DW + panel + zew. 
sygna  napi ciowy  

 

1 0  

F1.29 

- 

F1.31 

Zarezerwowany     

F2.00 
Cz stotliwos  
pocz tkowa 

0.0 ~ 50.0Hz 0.1 1.0  

F2.01 
Czas trwania 
cz stotliwo ci 
pocz tkowej 

0.0 ~ 20.0 Sec 0.1 0.0 × 

F2.02 Tryb hamowania 
0: Hamowanie wg ustawie    

1: Wolny stop 
1 0  
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

 

F2.03 
Cz stotliwo  
pocz tkowa 
hamowania DC  

0.0~[F0.04] 0.1 3.0  

G
ru

pa
 p

ar
am

et
ró

w
 d

od
at

ko
w

yc
h 

F2.04 
Warto  pr du 
DC przy 
hamowaniu  

0 ~ 100 (%)  1 10 × 

F2.05 
Czas hamowania 
DC 

0.0 ~ 20.0 Sec 1 0.0  

F2.06 
Wzmocnienie 
momentu 
przyspieszania  

110 ~ 200 (%)  1 180  

F2.07 

Wspó czynnik 
ochrony przed 
przegrzaniem 
silnika  

50 ~ 110 (%)  1 110  

F2.08 
Dynamiczne 
hamowanie 
napi ciowe 

300 ~ 400V/ 

600 ~ 800V 
1 

370         
740 

 

F2.09 Zarezerwowany     

F2.10 Zarezerwowany     

F2.11 
V/F 
cz stotliwo  1 

0.0~[F2.13] 0.1 0.0  

F2.12 V/F napi cie 1 0~[F2.14] 1 0  

F2.13 
V/F 
cz stotliwo  2 

[F2.11]~[F2.15] 0.1 0.0  

F2.14 V/F napi cie 2 [F2.12]~[F2.16] 1 0  

F2.15 
V/F 
cz stotliwo  3 

[F2.13]~[F0.12] 0.1 0.0  

F2.16 V/F napi cie 3 [F2.14]~[F0.13] 1 0  

F2.17 Zarezerwowany     

F2.18 
Automatyczna 
regulacja 
napi cia  

0:  Niekatywna    

1: Aktywna 

2: Deceleration void 

1 0  

F2.19 
Ilo  biegunów 
silnika  

1~16 1 2  

F2.20 Zarezerwowany     

F2.21 Zarezerwowany     
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 
 

F3.00 
Wielostopniowa 
pr dko   1 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci  

0.1 35.0  

F3.01 
Wielostopniowa 
pr dko   2 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci 

0.1 15.0  

F3.02 
Wielostopniowa 
pr dko   3 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci 

0.1 3.0  

F3.03 
Wielostopniowa 
pr dko   4 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci 

0.1 20.0  

F3.04 
Wielostopniowa 
pr dko   5 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci 

0.1 25.0  

F3.05 
Wielostopniowa 
pr dko   6 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci 

0.1 30.0  

F3.06 
Wielostopniowa 
pr dko   7 

0.0Hz ~ górny zakres 
cz stotliwo ci 

0.1 35.0  

F3.07 
Wspó czynnik 
pr dko ci 
liniowej  

0.01 ~ 100.00 0.01 1.00  

F3.08 
Wybór 
wy wietlanych 
parametrów  

0 ~ 22 1 0  

F3.09 

Has o dost pu do 
sprawdzania i  
zmiany 
parametrów  

0 ~ 9999 1 1700  

F3.10 
Przywracanie 
ustawie  
fabrycznych  

0:  brak  dzia           

1: Standardowe przywracanie                               
2: Usuni cie historii b dów    

3: Pe ne przywracanie  

4~9: nieaktywne 

1 0 × 

F3.11 

Zabezpieczenie 
przed zbyt 
niskim 
napi ciem 

180 ~ 230V / 

360 ~ 460V 
1 

200/     
400 

 

F3.12 

Zabezpieczenie 
przed 
przeci eniem 
napi ciowym 

350 ~ 400V / 

700 ~ 800V 
1 

360/       
720 
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F3.13 
Granica 
przeci enia 
pr dowego 

150 ~ 250 (%)  1 180  

F3.14 
Wersja 
oprogramowania 

1A00 ~ 1A99 1 1A00  

F3.15 Zarezerwowany     

F3.16 Zarezerwowany     

G
ru

pa
 p

ar
am

et
ró

w
 o

kr
e

la
j

cy
ch

 w
ej

ci
a 

w
ie

lo
fu

nk
cy

jn
e 

or
az

 p
ar

am
et

ró
w

 n
ar

z
dn

yc
h 

F3.17 
Tryb pracy 
wielobiegowej 

Jedno ci: wybór dzia ania dla 
PLC   
0: nieaktywne  

1: aktywne  

2: aktywne warunkowo  

Dziesi tne: wybór 
podstawowego trybu pracy 
PLC   

0: Tryb jednocyklowy 

1:Tryb jednostopniowy  z 
zatrzymaniem     
2: Tryb pracy na ostatnim 
stopniu pr dko ci   
3: Tryb utrzymania warto ci 
ustawionej  
4: Tryb pracy w cyklu 
automatycznym  

1 0000  

F3.18 
Czas pracy 
pr dko ci 1 

0.0S~6000.0S 0.1 0.0  

F3.19 
Czas pracy 
pr dko ci 2 

0.0S~6000.0S 0.1 0.0  

F3.20 
Czas pracy 
pr dko ci 3 

0.0S~6000.0S 0.1 0.0  

F3.21 
Czas pracy 
pr dko ci 4 

0.0S~6000.0S 0.1 0.0  

F3.22 

Kierunek 
obrotów dla 
przedzia ów 
pr dko ci 

0000~1111H 1 0000  

F3.23 
Czas pracy 
sterowania PLC 

0~9999(min) 1 0  
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F3.24 
Ilo  prób 
restartu 

0~5 1 3  

F3.25 
Czas mi dzy 
próbami restartu 

0.0~60.0 0.1 2.0  

F3.26 

Wybór 
cz stotliwo ci 
swing 
(oscylacyjnej) 

Jedno ci: wybór funkcji  
0: nieaktywna    
1:  aktywna    
2: aktywna warunkowo 

Dziesi tne: Ustawianie 
cz stotliwo ci rodkowej 

0: cyfrowo  
1: wed ug wybranego kana u  

1 0000  

F3.27 
Amplituda 
cz stotliwo ci 
swing 

0.0~50.0% 0.1 10.0  

F3.28 
Amplituda 
podbicia 
cz stotliwo ci 

0.0~80.0% 0.1 0  

F3.29 
Czas obni ania 
trójk tnej fali   

0.1~300.0 S 0.1 1.0  

F3.30 
Czas wznoszenia 
trójk tnej fali 

0.1~300.0 S 0.1 1.0  

 

F3.31 
rodkowa 

cz stotliwo  
swing   

0.0~[F0.04] 0.1 0.0  

F3.32 

- 

F3.34 

Zarezerwowany     
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 
G

ru
pa

 p
ar

am
et

ró
w

 k
om

un
ik

ac
yj

ny
ch

 

F4.00 
Ustawianie 
komunikacji  

Jedno ci: wybór szybko ci 
transmisji                                       
0: Zarezerwowany 

1: 1200 bps                       
2: 2400 bps  

3:  4800  bps               

4: 9600 bps 

5: 19200 bps 

Dziesi tne: Wybór formatu 
danych:                                  
0:  brak  kontroli                                                   
1:  Parzysto                          
2: Nieparzysto  

Setne: wybór protoko u 

0: protokó  SIMPHOENIX 

1: protokó  MODBUS  

Tysi czne: Zarezerwowany     

1 0114 × 

F4.01 Adres  0 ~ 30 1 1  

F4.02 
Opó nienie 
odpowiedzi  

0 ~ 1000ms 1 5  

F4.03 
Ustawianie 
funkcji 
pomocniczych 

Jedno ci: Ustawianie 
falownika master/slave  

0: Ten falownik jest 
urz dzeniem slave 

1: Ten falownik jest 
urz dzeniem master 

Dziesi tne: Wybór dzia ania 
po  b dzie  komunikacji                

0:  Wy czenie                                              
1: Utrzymanie bie cego 
statusu 

Setne: Wybór danych 
odpowiedzi 

0: Odpowied  zwrotna 

1: Brak odpowiedzi  

Tysi czne: Zarezerwowany     

1 0010 
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F4.04 
Przekroczenie 
czasu mi dzy 
poleceniami 

0.1 ~ 10.0 Sec 0.1 1.0  

F4.05 
Wspó czynnik 
po czenia 

0.1 ~ 10.0  0.1 1.0  

F4.06 

- 

F4.10 

Zarezerwowany      

G
ru

pa
 p

ar
am

et
ró

w
 re

gu
la

to
ra

 P
ID

 

F5.00 
Wybór funkcji 
PID   

0: PID aktywne  

1: PID niektywne  
1 0  

F5.01 
Wybór ród a 
zadawania PID  

0: ród o cyfrowe 

1: Wyj cie cz stotliwo ciowe 
1 0  

F5.02 
Sygna  cyfrowy 
PID   

0.0%~100.0% 0.1 0.0  

F5.03 
Zmiana celu 
regulacji PID  

Jedno ci: 

0:  Nieaktywna     

1: Aktywna  

1 0  

F5.04 Zarezerwowany     

F5.05 
Korekcja 
sprz enia 
zwrotnego PID  

0~2.000 0.001 1.000  

F5.06 
Wspó czynnik 
próbkowania  

0.0~10.0 0.1 1.0  

F5.07 Czas ca kowania 0.01~10.00 0.01 0.20  

F5.08 
Czas 
ró niczkowania  

0.0~10.00 0.01 0.0  

F5.09 
Zakres regulacji 
cz stotliwo ci 
przez PID  

0.0~100.0% 0.1 100.0  

F5.10 
Dolny poziom 
braku sygna u  

0.0~50.0% 0.1 5.0  

F5.11 
Czas opó nienia 
wykrywania 
braku sygna u 

0.1~10.0 Sec 0.1 5.0  

F5.12 

- 

F5.22 

Zarezerwowany     
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 
 F6.00 – 

F6.11 
Funkcje specjalne 

Funkcje sterow
ania w

ektorow
ego 

F7.00 
Wybór trybu 
sterowania 

0 V/F (skalarne) 

1 SVC (wektorowe) 
1 0  

F7.01 Moc silnika 0.2~7.5KW 0.1 1.5  

F7.02 
Napi cie 
znamionowe 

100~500 1 220  

F7.03 
Pr d 
znamionowy 

0.10~30.0A 0.01 6.40  

F7.04 
Cz stotliwo  
znamionowa 

20.0~300.0HZ 0.1 50.0  

F7.05 
Obroty 
znamionowe 

200~10000 1 1400  

F7.06 
Pr d bez 
obci enia 

0.01~20.00A 0.01 3.00  

F7.07 
Rezystancja 
statora 

0.001~30.000  0.001 1.790  

F7.08 Indukcyjno  0.001~10.000H 0.001 228  

F7.09 Zarezerwowany     

F7.10 Zarezerwowany     

F7.11 Zarezerwowany     

F7.12 Zarezerwowany     

F7.13 Zarezerwowany     

F7.14 Czas wzbudzenia 0~3.0S 0.1 0.5  

F7.15 
Autotuning 
silnika 

0 Wy czona 

1 Pomiar parametrów 
statycznych 

1 0  

F7.16 Zarezerwowany     

F7.17 Zarezerwowany     

F7.18 Zarezerwowany     

F7.19 
Wspó czynnik 
próbkowania 

tli pr dko ci 
0.10~1.5 0.1 1.0  

F7.20 
Czas ca kowania 

tli pr dko ci 
0.1~10.00 0.1 2.5  
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Parametr Kod 
funkcji Nazwa Zakres i opis Zakres Ustawienie 

fabryczne Zmiany 

F7.21 
Limit 
wzmocnienia 
momentu FWD 

0~200% 0.1 170  

F7.22 
Limit 
wzmocnienia 
momentu REV 

0~200% 0.1 170  

F7.23 Zarezerwowany     

F7.24 
Wspó czynnik 
szacowania 
pr dko ci 

0.1~5.0 0.1 1.0  

F7.25 Zarezerwowany     

 F7.26 Zarezerwowany     

       

     
 

Uwaga:  
1. Standardowe falowniki serii E500 nie posiadaj  funkcji F6, wyst puje ona tylko u 
niektórych falowników pochodnych.  
2. Funkcja sterowania wektorowego (SVC) F7 jest u ywana tylko w falownikach, 
które maj  wersj  oprogramowania 1207 albo wy sz . 
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6. Opis funkcji  
6.1 Parametry podstawowe  
 
 
 

ywany do wybierania sygna u zadawania cz stotliwo ci. 
0: Ustawienia cyfrowe  
Zadana cz stotliwo  wyj ciowa falownika jest ustawiana parametrem [F0.01]. 
1: Zewn trzny sygna  analogowy 
Cz stotliwo  pracy jest zadawana przez sygna  napi ciowy (0~10V) lub pr dowy 
(0~20mA); dla wybranych parametrów sprawd  [F1.00] i [F1.01].  
2: Zewn trzna komunikacja RS485 
Cz stotliwo  pracy jest zadawana przez port komunikacyjny RS485.  
3: Potencjometr na panelu 
Cz stotliwo  pracy jest ustawiana za pomoc  potencjometra na panelu operatorskim. 
4: Sterowanie z listwy steruj cej  
Cz stotliwo  jest zadawana przez wielofunkcyjne zaciski steruj ce (wybór funkcji 
jest ustawiany w parametrach [F1.08]  [F1.11]).  
 

2.kana  zadawania 
cz stotliwo ci 

1. kana  zadawania 
cz stotliwo ci Kana  zadawania cz stotliwo ci 

0 0 Ustawienia cyfrowe 

0 1 Zewn trzny analogowy sygna  wej ciowy 
(0~10V/0~20mA) 

1 0 Port RS485 

1 1 Potencjometr na panelu 

 
Uwaga: gdy terminal CM jest po czony, warto  wynosi „1”. 
5: Ustawienia mieszane  
Wybierane s  przez parametry grupy [F1.28] 
 
6: Sygna  modulacji PWM  
Zacisk zewn trzny X4: modulacja szeroko ci impulsów (PWM) – kiedy podany 
sygna  ma maksymaln  szeroko , odpowiada to górnemu zakresowi cz stotliwo ci,  
natomiast sygna o minimalnej szeroko ci odpowiada zakresowi dolnemu.  

 

F0.00  Wybór sygna u sterowania cz stotliwo ci           Zakres: 0 ~ 5 
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Kiedy wybrany jest cyfrowy tryb sterowania ([F0.00] = 0), cz stotliwo  wyj ciowa 
falownika d y do ustawionej warto ci. Kiedy panel operatorski jest w trybie nadzoru, 
nale y wci  klawisz       aby zmieni  ten parametr.  

 
 
 
Ten parametr jest u ywany do wyboru sygna u startu i funkcji klawisza        (w 
systemie dziesi tnym) 
Jedno ci (wy wietlacz): wybór sygna u startu  
0: Sterowanie klawiatur   
Polecenie startu falownika jest realizowane klawiszem       na panelu. W tym 
trybie, status wej  wielofunkcyjnych X1~X4 (FWD) mo e wp ywa  na kolejno  
priorytetów falownika.  Gdy wej cia wielofunkcyjne X1~X4 (FWD) po czone s  z 
CM, maj  warto  0, z kolei je li s  one roz czone z CM, maj  warto  1.   
1: Zaciski sterownicze  
Polecenie startu falownika jest realizowane poprzez z czenie lub od czenie sygna u 
na wej cia wielofunkcyjne X1~X4 (FWD lub REV) z zaciskiem CM, tryb ten jest 
sygnalizowany przez diody LED.    
2: Port komunikacyjny  
Falownik otrzymuje polecenia od jednostki steruj cej poprzez port komunikacyjny. 
Funkcj  t  nale y wybra  kiedy falownik jest ustawiony jako slave w grupie.   
 
Dziesi tne: wybór trybu sterowania 
0: Dwuprzewodowy tryb 1 (domy lny) 

 
Tryb dwuprzewodowy wymaga wybrania jednego wej cia wielofuncyjnego X1~X4 
jako sygna u FWD oraz innego wej cia wielofunkcyjnego X1~X4 jako REV (patrz 
parametry [F1.08] [F1.11]). 

Polecenie Polecenie Stop  Polecenie FWD  Polecenie REV  

Status 
terminala 

    

F0.01 Cz stotliwo  zadana cyfrowo       Zakres: 0.0 Hz~górny limit cz st. 
 

F0.02    Funkcja  kontroli  sterowania                  Zakres:  0000~1132  

STOP
RUN

STOP
RUN

 

FWD 
REV 

CM 

 FW

REV 
CM  

FWD 
REV 

CM 

 FWD 
REV 

CM 
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1: Dwuprzewodowy tryb 2 
 

Polecenie  Stop   Praca  FWD REV 

Status 
terminala  

    

 

2: Trójprzewodowy tryb 
Tryb trójprzewodowy wymaga wybrania jednego wej cia wielofuncyjnego X1~X4 
jako sygna u FWD, jednego wej cia wielofuncyjnego X1~X4 jako sygna u SW1 oraz 
jednego wej cia (X1~X4) jako REV (patrz parametry [F1.08]~[F1.11]). Parametry 
[F1.08]~[F1.11] s  stosowane do wybierania jednego z wej  wielofunkcyjnych X1
X4.   
Prze czniki (SW) pe ni  funkcj  jak ni ej:  

1. SW1 (kontrola pracy) – pozwolenie pracy  
2. SW2 (FWD) – impulsowy sygna  FWD 
3. SW3 (REV) – impulsowy sygna  REV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3: Tryb specjalny:  
Funkcja ta przeznaczona jest wy cznie do specjalnych po cze , takich jak u ycie X1 
jako czujnika zbli eniowego i sygna u stop oraz X2 jako sygna u start.  

Setne: ochrona REV 

0: REV nieaktywne  
1: REV aktywowane  

Rysunek 6-1: Schemat pod czenia 
dla rybu trójprzewodowego 

 FWD 

CM 

 REV 

CM 

 FWD 

CM 

 REV 

CM 

 
SW1 

SW2 

SW3 

X? 

FWD 

REV 

CM 

 
 

 

SW1 

SW2 
SW3 

Rysunek 6-2: Schemat 
cz stotliwo ci wyj ciowej dla  

trybu trójprzewodowego 

Cz stotliwo  
wyj ciowa  

Czas  
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Tysi czne: Pozwolenie na autostart   

0: Autostart niedozwolony     
1: Autostart dozwolony  
 
 
 
Ten parameter okre la minimaln  cz stotliwo  wyj ciow  falownika. Kiedy warto  
zadana jest ni sza ni  dolny limit cz stotliwosci, patrz parametr [F0.19].  

 

 

 

 

 

ywany jest do definiowania szybko ci zwi kszania i zmniejszania cz stotliwo ci 
wyj ciowej falownika. 
Czas przyspieszania: czas potrzebny na przyspieszenie od 0.0Hz do zakresu 
cz stotliwo ci ustawionego w parametrze [F0.04].  
Czas hamowania: czas potrzebny do zatrzymania od górnego zakresu ustawionego w 
parametrze [F0.04] do 0.0Hz.  
 
 
 

ywany do ustawiania parametrów przyspieszania i hamowania (system binarny) 
Jedno ci: ustawianie krzywej przyspieszania i hamowania Patrz rysunek 6-3.   
0: Charakterystyka liniowa  
Cz stotliwo  wyj ciowa falownika wzrasta i spada ze sta  pr dko ci . Ten tryb 
mo e by  wybrany dla wi kszo ci zastosowa . 
1: Charakterystyka kwadratowa    
Cz stotliwo  wyj ciowa falownika wzrasta i spada ze zmienn  pr dko ci . Ta funkcja 
stosowana jest g ównie przy systemach wentylacji dla zredukowania ha asu i 
obci enia przy starcie i zatrzymaniu. 
 
 
 
 
 
 
 

F0.03    Dolny  zakres  cz stotliwo ci             Zakres:  0.0  Hz  ~  [F0.04]   

F0.05    Czas  przyspieszania                   Zakres:  0.1  ~  600.0Sec  
F0.06    Czas  hamowania                     Zakres:  0.1  ~  600.0Sec 

F0.07  Charakterystyka przyspieszenia i hamowania         Zakres: 0~1 

 

S  

 

Sec  

Hz  

 

Rysunek 6-3 Krzywa przyspieszania i hamowania   

F0.04   Górny zakres cz stotliwo ci        Zakres: [F0.3] ~ 400.0Hz 

Czas  (Sec)    

Cz stotliwo
wyj ciowa (HZ)

Kwadratowa   

Liniowa 
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Cz stotliwo  no na wp ywa g 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 ywu 
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. 

 

 

 

 

 
 
Ta funkcja zapobiega niew ciwej zmianie danych. 
1: Mo liwa jedynie zmiana parametru [F0.01]. 
2: Niemo liwa zmiana parametru [F0.01]. 
Inne warto ci: wszystkie parametry mog  by  zmieniane.  
Je li nie jest dozwolona zmiana danego parametra, przy próbie zmiany wy wietli si  
“- -”. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Parametr ten stosowany jest do wzmocnienia momentu nap dowego przy niskich 
cz stotliwo ciach falownika.  Podczas pracy na niskich cz stotliwo ciach, steruje 
napi ciem wyj ciowym jak na rysunku 6-4. 
  

 

 

F0.08   Cz stotliwo  no na                  Zakres: 1.5 ~ 10.0 KHz  

F0.10    Zabezpieczenie  parametrów                 Zakres:  0  ~  9999  

Niektórych parametrów nie mo na zmienia  podczas pracy.  
Przy próbie ich zmiany wy wietli si  “ ”. W celu zmiany 
parametrów nale y najpierw zatrzyma  falownik.  

F0.11   Wzmocnienie momentu       Zakres: 0.0 ~ 20.0 %  

P o d b ic ie  n a p i c ia  =              ×  [F 0 .1 3 ]  
   [F 0 .11 ]  

   1 0 0  

F0.09   Zarezerwowany 
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Podstawowa cz stotliwo  pracy to minimalna cz stotliwo  przy maksymalnym 
napi ciu wyj ciowym. Normalnie jest to znamionowa cz stotliwo  pracy silnika. 
Maksymalne napi cie wyj ciowe jest to napi cie wyj ciowe zale ne od cz stotliwo ci 
wyj ciowej falownika, i jest to znamionowa warto  napi cia zasilania silnika.  
Te dwa paramentry ustawia si  w odniesieniu do parametrów silnika i poza 
szczególnymi przypadkami nie s  potrzebne adne zmiany.  

 

 

 

Zmiana czasu przyspieszania i hamowania wybierana jest pomi dzy pocz tkow  
cz stotliwo ci , a jog.  

 

 

 

Jog jest specjalnym trybem sterowania falownika. Przez ca y okres podawania 
sygna u jog, falownik pracuje z cz stotliwo ci  ustawion  przez te parametry. 
Nizale nie od tego, czy falownik jest zatrzymywany czy pracuje, mo e otrzyma  
sygna y jog.  

Rysunek 6-4:  Wykres wzmocnienia momentu 

F0.12 Podstawowa cz stotliwo  pracy    Zakres: 5. 0Hz ~ górny zakres cz st. 

F0.13 Maksymalne napi cie wyj ciowe    Zakres: 25 ~ 250V/50 ~ 500V 

 

 

 

 [F0.12] 

 

[F0.13] 

[F0.11] 

F0.16    FWD  jog  cz stotliwo             Zakres: 0.0Hz ~[F0.04] 

F0.17    REV  jog  cz stotliwo             Zakres: 0.0Hz~[F0.04] 

F0.14    Jog  czas  przyspieszenia             Zakres: 0.1 ~600.0Sec 

F0.15    Jog  czas  hamowania                 Zakres: 0.1 ~600.0Sec 

Napi cie  

Podbicie 
napi cia   

Cz stotliwo  
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.   

Jedno ci: Kierunek pracy  
0: Zgodnie z zadanymi obrotami   1: Odwrotnie do zadanych obrotów  

Dziesi tne: Wybór priorytetu Jog  
0:  Najwy szy  Jog               1.  Najni szy  Jog   

Setne: Zapami tanie ustawie  cz stotliwo ci Up/Down dla poszczególnych 
zacisków po zaniku zasilania.  
   0:  Funkcja  nieaktywna                 1.  Funkcja  aktywna  
 
Je li jog jest ustawiony jako najwy szy priorytet ka dego ród a sygna u 
cz stotliwo ci jest jak w tabeli poni ej: 
 

Poziom 
priorytetu Priorytet ród o sygna u cz stotliwo ci 

 
Wysoki 

 
 

Niski 

1 Jog 

2 Wej cia sterownicze  
3 Cz stotliwo  ustawiana w parametrze [F0.00] 

 
 

 

0: Falownik pracuje na cz stotliwo  zadanej [F0.03] kiedy jest ona ni sza ni  
dolny zakres cz stotliwo ci [F0.03]  
1: Faliwnik nie pracuje, je li zadana cz stotliwo  o 2Hz ni ej ni  dolny limit 
[F0.03] 
Ten parameter s y do ustawiania histerezy, aby unikn  waha  w obr bie 
cz stotliwo ci zerowej. Kiedy zadana cz stotliwo  jest ni sza ni  f (f – dolny zakres 
cz stotliwo ci minus 2Hz), falownik nie pracuje. Je li natomiast zadana cz stotliwo  
jest wy sza ni  dolny zakres cz stotliwo ci, falownik pracuje na zadanej 
cz stotliwo ci. Patrz rysunek 6-5.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

F0.18    Ustawianie  funkcji  dodatkowych        Zakres: 0000 ~ 0011 

 F0.19 Tryb pracy poni ej dolnego zakresu cz stotliwo ci  Zakres: 0000 ~ 0001 

Rysunek 6-5 : Funkcjonowanie dolnego zakresu cz stotliwo ci  

¶ ¨ µÂ

2Hz F[0.04] Ô - ¶ ¨ µÂ

F[0.03]

F[0.04]

Zadana cz stotliwo  

Rzeczywista 
cz stotliwo  

F[0.04
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Kiedy [F0.00]=5, [F1.28]=9 lub 10, oraz na wej ciu wybrana jest funkcja UP albo DW, 
cz stotliwo  mo e by  ustawiana przez sygna  zewn trzny.  
 
 

 

 
Je li F1.11=0, wej cie wielofunkcyjne X4 s y do regulacji pr dko ci. Parametrem 
tym ustawia si  okres PWM.   
 

6.2 Grupa parametrów steruj cych we / wy analogowymi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F1.00] oraz [F1.01] okre laj  zakres sygna u analogowego wej ciowego, który nale y 
ustawia  zgodnie z dost pnymi mo liwo ciami.  

 

 

Je li warto  sygna u wej ciowego analogowego podlega filtracji, aby skutecznie 
wyeliminowa  zak ócenia,  parametr ten ustawiony na wysok  warto  da du  
mo liwo  filtrowania zak óce , ale zwolni szybko  reagowania na sygna y. 

Ta grupa parametrów [F1.00] ~ [F1.01 okre la górny i dolny 
zakres zewn trznego sygna u wej ciowego dla zadanej 
cz stotliwo ci. Falowniki serii E500 pozwalaj  na sterowanie 
sygna em analogowym napi ciowym i pr dowym;  analogowy 
sygna  pr dowy 0-20mA mo na stosowa  zamiennie z sygna em 
napi ciowym 0-10V.  
 

F1.00    Dolny zakres we analogowego AI     Zakres: 0.0V ~ [F1.01] 

F1.01    Górny zakres we analogowego AI    Zakres: [F1.00] ~ 10.0 V 

  F0.20     Zarezerwowany          

F0.21    Has o                                 Zakres: 0000 ~ 3999       

 
F0.22     UP/DOWN  pr dko ci                 Zakres:  0.1~50.0Hz 

F1.02    Czas filtrowania wej cia analogowego   Zakres: 0.01 ~ 1.00Sec 

F0.23     Okres  PWM                            Zakres:  1.0~10.0ms  
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Zale no  pomi dzy warto ci  wej cia analogowego a ustawion  cz stotliwo ci  
pokazuje Rysunek 6-6.  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Wybieranie rodzaju wyj cia analogowego AO (ustawianie w systemie dziesi tnym) 
Jedno ci: Okre lenie rodzaju wyj cia analogowego AO 
0: Cz stotliwo  wyj ciowa     
Warto  sygna u wyj ciowego (AO) jest proporcjonalna do cz stotliwo ci 
wyj ciowej falownika. Ustawienie w górnym zakresie wyj cia analogowego 
([F1.07]) odpowiada górnemu zakresowi cz stotliwo ci.  
1: Pr d wyj ciowy  
Warto  sygna u wyj ciowego (AO) jest proporcjonalna do  pr du wyj ciowego 
falownika. Ustawienie w górnym zakresie wyj cia analogowego ([F1.07]) 
odpowiada podwojonej warto ci pr du znamionowego falownika.  
2: Napi cie wyj ciowe  
Warto  sygna u wyj ciowego (AO) jest proporcjonalna do napi cia wyj ciowego 
falownika.  Ustawienie w górnym zakresie wyj cia analogowego ([F1.07]) 
odpowiada maksymalnemu napi ciu wyj ciowemu ([F0.13]).  

 

 

 

 
Okre la maksymaln  i mininaln  warto  sygna u AO. Patrz rysunek 6-7.  

F1.05     Wybór  wyj cia  analogowego              Zakres:  0  ~  2  

F1.06   Dolny zakres wyj cia analogowego AO    Zakres: 0.0 V ~ [F1.07] 

F1.07   Górny zakres wyj cia analogowego AO   Zakres: [F1.06] ~ 10.0 V 

Rysunek 6-6:  Zale no  pomi dzy warto ci  wej cia analogowego a ustawion  cz stotliwo ci  

F1.03     Minimalna  zadana  cz stotliwo         Zakres:  0.0Hz  ~  [F1.04]  

F1.04    Maksymalna zadana cz stotliwo       Zakres: [F1.03] ~ [F0.04] 

Cz stotliwo  

Voltage

Cz stotliwo  wyj ciowa 

[F 1 .00 ] [ 1 .01 ]

F[1.00] F[1.01 
 

Napi cie 

F[1.04] 

F[1.03] 
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   Output  
frequency

Output      voltage
Output      current

Upper  limiting  
frequencyRate  current

Max./rate  
voltage

[F1.06]

0
1
2

 
 
 

 

 
 
 
 
Funkcje dla wej  wielofunkcyjnych X1 X4 s  przypisane jak poni ej: 
0: wej cia X1-X3 s  wej ciami zapasowymi, natomiast X4 s y jako sygna  
PWM 
1: Wielostopniowa pr dko  1 
2: Wielostopniowa pr dko  2 
3: Wielostopniowa pr dko  3    
Kombinacja wej  wielostopniowej pr dko ci s y do wybierania ró nych warto ci 
cz stotliwo ci wyj ciowej. Cz stotliwo  ustawiana jest w grupie parametrów 
([F3.00] [F3.06]).  
4: FWD jog 
5: REV jog   
Kiedy sygna  zewn trzny jest podawany za pomoc  sterowania zewn trznego, ten 
parametr okre la sygna  zewn trzy jog.  
6: Wybór kana u cz stotliwo ci 1 
7: Wybór kana u cz stotliwo ci 2 
Kiedy wybór kana u cz stotliwo ci odbywa si  poprzez wyj cie sterownicze 
(F0.00=4), to jest on uzale niony od warto ci tych dwóch wej , sprawd  opis 
parametru [F0.00], aby zrozumie  ich wzajemne powi zania  

 

F1.08     Wybór  funkcji  dla  wej cia  1                  Zakres:  0  ~  29  

F1.09     Wybór  funkcji  dla  wej cia  2                  Zakres:  0  ~  29  

F1.10     Wybór  funkcji  dla  wej cia  3                  Zakres:  0  ~  29  

F1.11     Wybór  funkcji  dla  wej cia  4                  Zakres:  0  ~  29  

 
AO 

Górny zakres cz stotliwo c
    Pr d  znamionowy           

Max napi cie znamionowe 

Cz stotliwo  wyj ciowa 
Napi cie wyj ciowe 
Pr d wyj ciowy 
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8: Wolny stop    
Je li wej cie odpowieadaj ce temu parametrowi jest w czone, falownik od czy 
napi cie. 
9: Trójprzewodowy tryb sterowania  
Kiedy tryb sterowania jest ustawiony na trójprzewodowy, wyj cie sterownicze 
okre lone przez ten parameter jest ustawione jako stop. Sprawd  opis funkcji [F0.02], 
aby dowiedzie  si  wi cej o trójprzewodowym trybie sterowania.  
10: Hamowanie DC  
W trybie zatrzymania, je li wej cie okre lone tym parametrem jest za czone, gdy 
cz stotliwo  wyj ciowa jest ni sza ni  cz stotliwo  pocz tkowa hamowania DC, 
funkcja hamowania DC zostanie aktywowana, dopóki wej cie to nie zostanie 
od czone. Sprawd  opis funkcji [F2.03]~[F2.05] dla wla ciwych parametrów 
hamowania DC.  
11: Sterowanie FWD   
12: Sterowanie REV  
13: Reset b dów  
Kiedy falownik jest w trybie b du, funkcja ta resetuje b d.  
14: Zarezerwowany 
15: Zarezerwowany  
16: Zewn trzny sygna  b du  
Kiedy ustawiony zostanie ten parametr, wskazuje na wyst pienie sygna u b du 
zewn trznego.  Wtedy, aby zapewni  bezpiecze stwo urz dzenia, falownik wy czy 
zasilanie i wy wietli kod b du Fu.16.  
17: Brak po czenia 
Kiedy ustawiony zostanie ten parametr, wskazuje na b d po aczenia sygna u 
zewn trznego. Wtedy, aby zapewni  bezpiecze stwo urz dzenia, falownik wy czy 
zasilanie i wy wietli kod b du Fu.17. 
18: Sterowanie PLC 
Kiedy aktywne jest sterowanie za pomoc  PLC [F3.17], odpowiadajacy za niego 
zacisk b dzie móg  za czac lub wy czac sterowanie PLC.   
19: Sterowanie cz stotliwo ci  swing (oscylacyjn )  
Kiedy funkcja cz stotliwo ci swing jest wybrana jako aktywna, ([F3.26] =XXX1), 
odpowiadajacy za niego zacisk b dzie móg  za czac lub wy cza  prac  z t  
czestotliwo ci .   
20: UP - zwi kszanie  
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21: DW - zmniejszanie 
Warto  cz stotliwo ci wyj ciowej mo e by  ustawiana za pomoc  wej  
sterowniczych, tym samym umo liwiaj c zdalne sterowanie. Kiedy to wej cie jest 
aktywne, zadana cz stotliwo  zwi ksza lub zmniejsza pr dko . Kiedy to wej cie jest 
nieaktywne, zadana cz stotliwo  jest sta a. Kiedy dwa wej cia s  zasterowane 
jednocze nie, zadana cz stotliwo  tak e si  nie zmienia. Kiedy zasterowane jest UP, 
cz stotliwo  zwi ksza si , kiedy zasterowane jest DW, zmniejsza si .  
22: Wewn trzny licznik 
Tylko Wej cie 3 mo e s  jako sygna  wej ciowy.  
23: Resetowanie wewn trznego licznika  
24: Praca posuwisto-zwrotna  
25: Rozpoznawanie sygna u uruchamianej maszyny  
26: Zarezerwowany 
27: Zarezerwowany  
28: Sygna  czujnika podczerwieni maszyny rozdrabniaj cej  
29: Sygna  czujnika zbli eniowego maszyny rozdrabniajacej 
  

 
 

 
Funkcja u ywana do wyboru warto ci wej  cyfrowych.  

Jedno ci: kana  X1 
0: warto ci dodatnie       1: warto ci ujemne 

Dziesi tne: kana  X2 
0: warto ci dodatnie       1: warto ci ujemne 

Setne: kana  X3 
0: warto ci dodatnie       1: warto ci ujemne 

Tysi czne: kana  X4 
0: warto ci dodatnie       1: warto ci ujemne 

 
Warto  jest 1, je li terminal CM jest po czony, a 0 je li jest on od czony. Warto  
jest 0 je li terminal jest po czony, a 1 jesli jest on od czony.  
 
 
 
 

 F1.12  Wybór zasterowania      Zakres: 0000~ 1111H 
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Funkcje u ywane do wskazania sygna ów wyj ciowych dla wyj cia OC i 
wbudowanego przeka nika.  Sprawd  Rysunek 6-8: schemat pod czenia wyj cia 
OC.   Kiedy  funkcja  jest  wybrana,  wyj cie  jest  w  trybie  niskiej  rezystancji,  je li  
natomiast funkcja nie jest aktywna, wyj cia ma tryb wysokiej rezystancji.  
Przeka nik wyj ciowy: kiedy funkcja wyj ciowa jest wybrana, w czono tryb NO dla 
TA/TC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

0: Praca falownika  
Kiedy falownik pracuje, podaje sygna , kiedy jest zatrzymany, sygna u brak.  
1:  Osi ganie cz stotliwo ci  
Kiedy cz stotliwo  wyj ciowa falownika osi ga warto  zadan , w obr bie pewnego 
zakresu (okre lonego w [F1.17]), urz dzenie zwiera styki, w przeciwnym wypadku 
rozwiera.    

 

 

F1.13      Wyj cie  OC                               Zakres:  0  ~  15  

F1.14      Przeka nik  wyj ciowy  TA/TC                Zakres:  0  ~  15  

 

R 
1 

2 

D 

Rysunek 6-8:    
Schemat wyj cia OC  

 

Dla pod czenia elementów indukcyjnych (np. cewki 
przeka nika), równolegle nale y pod czy  diod  D.  

Rys. 6-9: Sygna  osi gania cz stotliwo ci 

 

Rezystor Rezystor 
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2:  Wykrywanie poziomu cz stotliwo ci (FDT) 
Kiedy cz stotliwo  wyj ciowa falownika przekroczy poziom FDT, po ustawionym 
czasie opó nienia przeka nik zostaje zasterowany. Kiedy cz stotliwo  jest ni sza ni  
poziom FDT, po ustawionym czasie opó nienia jest wysoka rezystancja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
3:  Przeci enie 
Kiedy pr d wyj ciowy falownika przekroczy poziom alarmowy przeci enia, po 
zadanym czasie opó nienia, kana  zostaje zasterowany. Kiedy natomiast pr d 
wyj ciowy spadnie poni ej poziomu przeci enia, nast puje rozwarcie.   

 

 
4: Sygnalizowanie zadanej cz stotliwo ci   
Przy osi gni ciu zadanej cz stotliwo ci, kana  zostaje zasterowany, w innych 
przypadkach brak sygna u.  
5: Sygnalizowanie dolnej warto ci cz stotliwo ci    
Kiedy falownik osi ga dolny zakres cz stotliwo ci, kana  zostaje zasterowany, w 

Wysoka 
rezystancja 

Wysoka 
rezystancja 

Rysunek 6-11: Alarm przeci enia 

Rysunek 6-10  Sygna  FDT 

T

Czestotliwosc

[F1.18]

[F1.19] [F1.19]

Czastotliwosc 
wyjsciowa

Poziom 
FDT

Wysoka 
rezystancja

Wysoka 
rezystancja

Zacisk wyjsciowy
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innych przypadkach brak sygna u.  
6: Praca przy pr dko ci 0 Hz  
Je li falownik pracuje z cz stotliwo ci  0 Hz, wyj cie zostaje zasterowane.  
7: Zbyt niskie napi cie zasilania  
Je li napi cie zasilania jest poni ej warto ci znamionowych, falownik si  zatrzyma i 
wyj cie zostaje zasterowane.  
8: B d falownika  
Kiedy falownik zatrzyma si  z powodu b du, wyj cie zostaje zasterowane. 
9: B d po czenia  
Kiedy falownik zatrzymuje si  w wyniku b du po czenia, przeka nik zostaje 
zasterowany, kiedy natomiast falownik pracuje normalnie, jest rozwarty.  
10: Zako czenie cyklu PLC  
Kiedy falownik zatrzymuje si  w wyniku b du po czenia, przeka nik zostaje 
zasterowany, kiedy natomiast falownik pracuje normalnie, jest rozwarty.  
11: Wysoka cz stotliwo    
Kiedy cz stotliwo  wyj ciowa osi ga warto  zadan  w parametrze [F6.09],  
przeka nik zostaje zasterowany, a kiedy cz stotliwo  jest ni sza ni  ustawienia w 
parametrze [F6.10], sygna u brak.  
12: Warto  minimalna licznika  
Kiedy wewn trzny licznik osi gnie warto  zadan  w parametrze [F1.25], wej cie 
zostaje zasterowane, natomiast kolejny cykl liczenia nie zmienia stanu urz dzenia.  
13: Warto  maksymalna licznika  
Kiedy wewn trzny licznik osi gnie warto  maksymaln  zadan  w parametrze 
[F1.26], wej cie zostaje zasterowane, kolejny cykl liczenia nie zmienia stanu 
urz dzenia.  
14: Zarezerwowany   
15: Zarezerwowany 

 

 
Polaryzacj  wyj cia OC i przeka nika wybiera si  cyfrowo. Ustawienie na „1” 
odwraca zasad  ich dzia ania.   
 

 

 
Parametr u ywany do ustawiania czasu opó nienia dla zadzia ania przeka nika.  
 

F1. 15  Polaryzacja wyj cia OC i przeka nika        Zakres: 0000 ~ 0011 

F1. 16   Opó nienie zadzia ania przeka nika         Zakres: 0.0 ~ 5.0 Sec 
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Parametr stosowany do ustawiania sygna u wyj ciowego dla wykrywania zmiany 
cz stotliwo ci. Kiedy cz stotliwo  wyj ciowa falownika jest w obr bie wybranego 
zakresu, wyj cie zostaje zasterowane. Patrz rysunek 6-9.  

 

 

 

 
Ta grupa parametrów s y do ustawiania poziomu detekcji cz stotliwo ci. Kiedy 
cz stotliwo  wyj ciowa jest wy sza ni  ustawiona FDT, po zadanym czasie 
opó nienia, przeka nik zostaje zasterowany. Natomiast gdy cz stotliwo  wyj ciowa 
jest poni ej parametru FDT, po zadanym czasie opó nienia, nast uje wy czenie 
przeka nika.  
 
 
 
 
 
Parametr u ywany do ustawiania poziomu alarmu przeci enia oraz opó nienia jego 
zadzia ania.  Kiedy  pr d  wyj ciowy  jest  wy szy  ni  warto  zadana  w  [F1.20],  po  
czasie opó nienia zadanym w [F1.21], wyj cie zostaje zasterowane. Patrz rysunek 
6-11.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Licznik ustawiony w parametrach F1.24, F1.25, F1.26, tylko wyj cie X3 mo e by  

yte. Sprawd  ustawienia parametru [F1.10] na funkcj  22. 
 

 
 

F1.18   Ustawianie FDT (poziomu osi ganej cz stotliwo ci) 
        Zakres:  0.0  ~  400  Hz  
F1.19   Czas opó nienia zadzia a FDT             Zakres: 0.0 ~ 5.0 Sec 

F1.20    Warto  alarmu  przeci enia              Zakres:  50  ~  200 %  
F1.21    Opó nienie  alarmu  przeci enia           Zakres:  0.0  ~  60.0Sec  

F1.22     Zarezerwowany         
F1.23    Zarezerwowany 

 
F1.24    Liczba  impulsów  licznika                 Zakres:  1~100           

F1.25   Okre lona warto  licznika            Zakres:  1~[F1.26]         

F1.26    Maksymalna  warto c  licznika            Zakres:  [F1.25]~60000         

F1.27     Zarezerwowany     

F1.28   Kombinowane  zadawanie  cz stotliwo ci             Zakres:  0~10         

F1. 17  Amplituda wykrywania zmiany cz stotliwo ci  Zakres: 0.0 ~ 20.0 Hz 
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Parametru tego mo na u  tylko je li wej cie ustawione jest w trybie 
kombinowanego zadawania cz stotliwo ci. 
Ustawiana cz stotliwo  falownika uzale niona jest od kombinacji kilku sygna ów 
wej ciowych. Poni sza tabela pokazuje mo liwe tryby kombinacji. Poprzez 
kombinowane zadawanie, cz stotliwo  wyj ciowa mo e by  kontrolowana przez 
wiele wej . 
  
Zadana 
warto  

Tryb kombinowany  Zadana 
warto  

Tryb kombinowany 

0 
Zewn trzny sygna  napi ciowy + 
panel 

1 
Zewn trzny sygna  napi ciowy + panel + 
wej cie cyfrowe 

2 
Port komunikacyjny + 
Zewn trzny sygna  napi ciowy 

3 
Port komunikacyjny + Zewn trzny sygna  
napi ciowy + panel 

4 
Port komunikacyjny + panel   
+ wej cie cyfrowe 

5 
Port komunikacyjny + Zewn trzny sygna  
napi ciowy 

6 
wej cie cyfrowe + Zewn trzny 
sygna  napi ciowy + panel 

7 
Zewn trzny sygna  napi ciowy + panel + 
wej cie cyfrowe 

8 Panel + wej cie cyfrowe 9 
Cz stotliwo  ustawiana UP/DW + panel 
+ Zewn trzny sygna  napi ciowy 

10 
Cz stotliwo  ustawiana UP/DW 
+ panel + Zewn trzny sygna  
napi ciowy 

  

 

 
6.3 Grupa parametrów dodatkowych 
 
 
 
 

Ta grupa parametrów s y do ustawie  zwi zanych z rozruchem. Sprawd  rysunek 
6-12.  
Przy systemach bezw adno ciowych, maj cych du e obci enie i wymagaj cych 
wi kszych momentów, funkcja wzmacniania parametrów rozruchowych mo e 
rozwi za  trudno ci z rozruchem. Z kolei funkcja ustawiania czasu trwania 
wzmocnienia (parametr [F2.01]) okre la ile ma trwa  wzmocnienie i mo e by  
ustawiona wedle potrzeby. Kiedy parametr ustawiony jest na 0, funcja rozruchu jest 
nieaktywna.  
 

F2.00    Cz stotliwo  pocz tkowa                  Zakres:  0.0  ~  50.0Hz  
F2.01   Czas trwania cz stotliwo ci pocz tkowej     Zakres: 0.0 ~ 20.0Sec 
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0: Hamowanie wed ug ustawie    
Falownik hamuje stopniowo wed ug zadanego czasu hamowania 
1: Wolny stop    
Podczas zatrzymywania falownik wy cza si  i pozwala na swobodne zatrzymanie 
silnika.  W trybie wolnego stopu konieczne jest ponowne uruchomienie falownika. 
W przeciwnym wypadku mo e wyst pi  b d przeci enia pr dowego lub 
napi ciowego.  

 
 

 

 

 

 

Jest to grupa parametrów s ca do ustawiania hamowania DC.   
Przy ustawionym trybie hamowania DC, je eli cz stotliwo  wyj ciowa  ([F2.03]) 
jest  ni sza ni  zadana warto ,  falownik otrzyma sygna  i  uruchomi hamowanie DC. 
Z kolei czas hamowania DC ustawia si  w parametrze [F2.05]. Je li jest on ustawiony 
na 0, funcja hamowania DC jest niektywna..  
Warto  pr du DC przy hamowaniu oznacza procentow  warto  pr du 
znamionowego falownika.           

 
 

 
Parametr ten ustawia wzmocnienie pr dowe podczas przyspieszania.   
Stanowi on procent pr du znamionowego falownika. Na przyk ad, je li jest ustawiony 
jako 150%, to wzmocnienie pr d jest wzmocniony do poziomu 150% pr du 

Rysunek 6-12: Krzywa cz stotliwo ci wyj ciowej rozruchu i hamowania  

F2.02    Tryb  hamowania                           Zakres:  0  ~  1  

F2.03   Cz stotliwo  pocz tkowa hamowania DC    Zakres: 0.0 ~ [F0.04] 
F2.04   Warto  pr du DC przy hamowaniu         Zakres: 0.0 ~ 100% 
F2.05    Czas  hamowania  DC                       Zakres:  0  ~20.0  Sec.  

F2.06   Wzmocnienie momentu przyspieszania    Zakres: 110 ~ 200  
 

ä

µÂ

× ÔÓ ÉÍ » ú

Ö ±Á ÷Ö
» ú

¶ ¨ µÂ

[F2 .00 ] [F2. 01]

ô¶

Czas 

Wolny stop 

Start 

Ustawiona cz stotliwo
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http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Instrukcja obs ugi falownika serii E500 SIMPHOENIX 

59 
 

znamionowego.  
Je li pr d wyj ciowy falownika jest wy szy od poziomu ustawionego w tym 
parametrze, to czas przyspieszania i hamowania zostanie wyd ony, aby kontrolowa  
pr d w ustawionym zakresie. Patrz rysunek 6-13. Dlatego, je li czas przyspieszania 
ma by  krótszy, nale y ustawi  wy sz  warto  dla tego parametru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten parameter ustawia czu  falownika na oddzia ywanie zabezpieczenia 
termicznego silnika. Je li pr d znamionowy silnika ró ni si  od pr du znamionowego 
falownika, zalecane jest ustawienie tego parametru aby zapewni  prawid ow  
zabezpieczenie termiczne silnika.  Je li parameter jest ustawiony na 110%, funkcja 
zabezpieczaj ca jest od czona.  
Warto  dla tego parametru obliczana jest na podstawie wzoru:  

 

  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

F2.07  Wspó czynnik ochrony przed przegrzaniem silnika 
       Zakres:  50  ~  110  ( ) 

RRysunek 6-13:  
 Moment przyspieszania  

i  hamowania 
 
 

Kiedy jeden falownik pracuje równolegle z kilkoma 
silnikami, zabezpieczenie termiczne b dzie od czone. Aby 
zabezpieczy  silniki, zalecane jest zainstalowanie 
zabezpieczenia termicznego dla ka dego silnika oddzielnie.   
 

[ F 2 .0 7 ] = Á1 0 0 %
µ ç» ú¶ î¶ µ̈ çÁ ÷
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Pr d znamionowy silnika

Znamionowy pr d wyj ciowy falownika 
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Regulacja czasu przyspieszenia  

[F2.06] 

x 100% 
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Ten parametr przeznaczony jest dla falowników z wbudowanym modu em 
hamuj cym i okre la parametry tego modu u. Kiedy napi cie DC falownika jest 
wy sze ni  napi cie ustawione w tym parametrze, modu  hamuj cy zostaje 
uruchomiony.  Je li pod aczony jest rezystor hamuj cy, generowana energia jest 
rozpraszana, aby obni  napi cie DC. Kiedy napi cie DC spadnie do poziomu 
([F2.08]-50V), modu  hamuj cy si  wy czy, jak pokazuje rysunek 6-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ten parameter s y do dowolnego ustawiania krzywej V/F. Patrz rysunek 6-15.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6-14:  Hamowanie dynamiczne  
 

F2.08   Dynamiczne hamowanie napi ciowe   Zakres: 300~400V/600~800V 

Rysunek 6-15:  Ustawianie krzywej V/F  

F2.09  ~  F2.10     Zarezerwowany        

F2.11     V/F  cz stotliwo  1                     Zakres:  0.0~[F2.13]  
F2.12     V/F  napi cie  1                 Zakres: 0.0~[F2.14] 
F2.13     V/F  cz stotliwo  2              Zakres: [F2.11]~[F2.15] 
F2.14     V/F  napi cie  2                        Zakres:  [F2.12]~[F2.16]  
F2.15     V/F  cz stotliwo  3                    Zakres:  [F2.13]~[F0.12]  
F2.16     V/F  napi cie  3                        Zakres:  [F2.14]~[F0.13]        

  

 

[F2.16]

  
[F2.14]

 [F2.12]

  [F0.11]
 

[F2.11] 
 

[F2.13] 
 

[F2.15]
  

F[0.13]
 

[F0.12]
 
Cz stotliwo   

Napi cie

× ÷

ä

Ö±Á ÷
µ ç

[F2.08]

[F2.08]-50V

Dzia anie modu u 
hamuj cego 

Napi cie DC 

[F2.08] 

[F2.08]-50V 

Czas 
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Automatyczna regulacja napi cia chroni przed wahaniami napi cia. Kiedy w sieci 
wyst puj  du e wahania napi cia, a potrzebne jest utrzymywanie sta ego napi cia na 
silniku, funkcja ta powinna zosta  aktywowana.   

0:  nieaktywna      1:  Czas  hamowania  nieaktywny         2:  Aktywna  
 

 
 
 
Ten parameter jest u ywany g ównie do okre lania ilo ci obrotów silnika.   

 
 

 
6.4 Grupa parametrów okre laj cych wej cia wielofunkcyjne oraz 
parametrów nadrz dnych.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Parametry te ustawiane s , aby przypisa  cz stotliwo  wyj ciow  do wej  
wielofunkcyjnych.  
 
 

 

 
Ten parametr s y do ustawiania pr dko ci liniowej oraz jej wy wietlania. Mo e by  
te  u ywany do wy wietlania innej warto ci fizycznej proporcjonalnej do 
cz stotliwo ci wyj ciowej.  
 
 
 
 

 

F3.00  Wielostopniowa pr dko   1       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.01  Wielostopniowa pr dko   2       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.02  Wielostopniowa pr dko   3       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.03  Wielostopniowa pr dko   4       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.04  Wielostopniowa pr dko   5       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.05  Wielostopniowa pr dko   6       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.06  Wielostopniowa pr dko   7       Zakres: 0.0Hz ~ górny zakres cz st. 

F3.07   Wspó czynnik  pr dko ci  liniowej          Zakres 0.01 ~ 100.00 

F2.17   Zarezerwowany     

F2.18    Automatyczna  regulacja  napi cia                   Zakres:  0~2         

F2.19   Ilo  biegunów  silnika                              Zakres:  1~16         

F2.20~F2.21   Zarezerwowany  

Rzeczywista pr dko  liniowa (d-8) = F3.07 X Cz stotliwo  wyjsciowa (d-0) 
Ustawiona pr dko  liniowa (d-9) = F3.07 X Cz stotliwo  ustawiona (d-6) 
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Ten parametr s y do ustawiania, jakie informacje maj  by  wy wietlane na panelu 
operatorskim w trybie nadzoru.  
Wybiera si  tu dane wy wietlane w jednostkach wy wietlacza.  
Liczb  z wy wietlacza nale y odnie  do tabeli parametrów nadzoru.  
 

 
 
 
 
Ustawanie has a dost pu do funkcji sprawdzania i zmiany niektórych wewn trznych 
parametrów.   
 

 
 

 
 

ywany do przywracania ustawie  fabrycznych parametrów. 
0: brak dzia   
1: Przywracanie ustawie  fabrycznych: (Wszystkie parametry mi dzy F0~F6 w 
wyj tkiem F0.00, F0.02, F0.05, F0.06, F0.08, F0.11, F0.13 oraz F3.14, s  
przywracane do ustawie  fabrycznych)  
2: Usuni cie historii b dów 
3: Pe ne przywracanie ustawie  fabrycznych: (Wszystkie parametry mi dzy F0~F6 
z wyj tkiem, F3.14 s  przywracane do ustawie  domy lnych, a historia b dów jest 
usuwana).  
4~9: nieaktywne 

 

 
 
 

 

Parametr ten okre la najni sze dopuszczalne napi cie DC podczas normalnej pracy 
falownika. Czasami, gdy napi cie w sieci jest niskie, nale y odpowiednio obni  
warto  zadan  tego parametru, aby falownik móg  normalnie pracowa .  
Uwaga:  gdy  napi cie  w  sieci  jest  zbyt  niskie,  moment  wyj ciowy  silnika  ulegnie  
zmniejszeniu. Przy sta ym napi ciu oraz sta ym momencie, zbyt niskie napi cie w 
sieci spowoduje zwi kszenie pr du wyj ciowego falownika, prowadz c do 
zmniejszenia jego wydajno ci. 
 

 
 

F3.08     Wybór  wy wietlanych  parametrów               Zakres:  0  ~  22  

F3.09  Has o dost pu do sprawdzania i zmiany parametrów   

       Zakres:  0  ~  9999  

F3.10   Przywracanie  ustawie  fabrycznych                Zakres:  0  ~  9  

F3.11  Zabezpieczenie przed zbyt niskim napi ciem  

       Zakres: 180 ~230V/360 ~460V 
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Ten parametr okre la limit przeci enia podczas zwalniania silnika. Kiedy skoki 
napi cia po stronie DC falownika spowodowane przez hamowanie przekrocz  
ustawiony limit, czas hamowania zostanie automatycznie wyd ony. Patrz rysunek:  
6-16. 
 

  

 

 

 

 

 
          

 

 
Parametr ten okre la zdolno  przeci enia pr dowego falownika, i jest to warto  
procentowa pr du znamionowego falownika. Niezale nie od statusu pracy falownika 
(przyspieszanie, hamowanie, sta a praca), je li pr d wyj ciowy przekroczy warto  
zadan  w tym parametrze, falownik wyreguluje cz stotliwo  wyj ciow , aby 
utrzyma  pr d w obr bie zadanej warto ci i unikn  przeci enia pr dowego.  
 
 

 

Numer wersji oprogramowania falownika jest tylko do odczytu.  
 

 

 
 

 

Ustawianie podstawowych prametrów pracy wielobiegowej (system dziesi tny)  
Jednostki wy wietlacza: Wybór dzia ania dla PLC  
0: PLC nieaktywne  
1: PLC aktywne  

F3.12  Zabezpieczenie przed przeci eniem napi ciowym   

      Zakres: 350 ~400V/700 ~800V 

[F 3 .1 2 ] 

 

 

 

 

 

Rysunek 6-16  Zabezpieczenie przed przeci zeniem podczas hamowania 

F3.13   Granica przeci enia pr dowego            Zakres: 150 ~ 250( ) 

F3.15  ~F3.16   Zarezerwowany          

F3.17    Tryb  pracy  wielobiegowej                  Zakres:  0000~0042H  

Cz stotliwo   

Napi cie DC 

Czas  

Regulacja czasu hamowania 

Czas  Czas  

F3.14  Numer wersji oprogramowania     
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2: PLC aktywne warunkowo  
Kiedy na wy wietlaczu ustawione zostanie 1 (PLC aktywne), po uruchomieniu 
falownika, w trybie priorytetu cz stotliwo ci, falownik uruchomi standardowy tryb 
pracy  PLC.     
Kiedy na wy wietlaczu ustawione zostanie 2 (PLC aktywne warunkowo), je li wej cia 
sterownicze PLC s  aktywne (wej cie PLC jest ustawiane przez parametry [F1.08]
[F1.11]),  falownik uruchomi standardowy tryb pracy PLC, je li natomiast wej cia s  
nieaktywne, falownik automatycznie wejdzie w tryb ustawiania cz stotliwo ci z 
ni szych priorytetów.  

Jednostki dziesi tne: Wybór podstawowego trybu pracy PLC 
0: Tryb jednocyklowy     
Falownik najpierw b dzie pracowa  z cz stotliwo ci  ustawion  w sekcji 
cz stotliwo ci wielostopniowej 1 i uzyska j  po ustawionym czasie.  Je eli czas 
ustawiony wynosi 0, ominie t  sekcj  pr dko ci. Falownik zatrzyma si  po 
zako czeniu jednego cyklu i nie podejmie pracy, dopóki nie otrzyma polecenia startu.  
1: Tryb jednostopniowy z zatrzymaniem  
Podstawowa zasada dzia ania jest taka sama, jak w trybie 0. Ró nica jest taka, e po 
przej ciu do nast pnej sekcji, silnik jest zatrzymywany, a nast nie przechodzi w 
nast pn  sekcj  i znowu przyspiesza.   
2: Tryb pracy na ostatnim stopniu pr dko ci 
Podstawowa zasada dzia ania jest taka sama, jak w trybie 0. Po uko czeniu 
pojedynczego cyklu, falownik nie zatrzyma si  i b dzie kontynuowa  prac   z 
ostatni  pr dko ci , której czas nie by  ustawiony na 0. Dalsze post powanie b dzie 
jak w trybie 1.  
3: Tryb utrzymania warto ci ustawionej  
Podstawowa zasada dzia ania jest taka sama, jak w trybie 0. Po uko czeniu 
pojedynczego cyklu, falownik nie zatrzyma si  i b dzie kontynuowa  prac   z 
ostatni  pr dko ci , której czas nie by  ustawiony na 0. Dalsze post powanie b dzie 

jak w trybie 1.   
4: Tryb pracy w cyklu automatycznym   
Podstawowa zasada dzia ania jest taka sama, jak w trybie 0. Falownik ponowi cykl 
zaczynaj c od pierwszej pr dko ci, po uko czeniu pe nego cyklu.   
Falownik pracuje w cyklu 8 ró nych pr dko ci. To oznacza, e po uko czeniu pracy 
na ósmej pr dkosci, rozpocznie cykl od pierwszej pr dko ci.  
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[F3.18] [F3.21]   Cz stotliwo  wielobiegowa  1 4 czas pracy  

Uwaga: czas pracy dla ka dego z powy szych przedzia ów pr dko ci oznacza 
czas od ko ca poprzedniego przedzia u do ko ca przedzia u bie cego, w tym 
zawiera si  czas przyspieszania i hamowania do uzyskania zadanej cz stotliwosci 
w danym przedziale.  
 

 

 

Okre la kierunek obrotów dla poszczególnych pr dko ci (system dziesi tny)  
Jednostki: Wybór kierunku obrotów dla przedzia u 1    

0:  FWD          1:  REV   
Jednostki dziesi tne: Wybór kierunku obrotów dla przedzia u 2    

0:  FWD         1:  REV   
Setne: Wybór kierunku obrotów dla przedzia u 3 

0:  FWD         1:  REV   
Tysi czne: Wybór kierunku obrotów dla przedzia u 4 

0:  FWD          1:  REV   
 
 

 

 

Kiedy wybrany jest tryb pracy wielobiegowej, parametr ten s y do okre lenia czasu 
pracy falownika. Kiedy zadany czas zostanie osi gni ty, falownik zostanie 
automatycznie zatrzymany. Aby przywróci  prac , nale y przed poleceniem startu 
poda  polecenie zatrzymania.  
Kiedy ten parameter ustawiony jest na 0, funkcja ta jest nieaktywna.  
 

 

 

Podczas pracy falownika, wahania obci enia i sieci oraz inne czynniki mog  

F3.18    Czas  pracy  predko ci  1             Zakres:  0.0  ~  6000  Sec  

F3.19    Czas  pracy  predko ci  2             Zakres:  0.0  ~  6000  Sec  

F3.20    Czas  pracy  predko ci  3             Zakres:  0.0  ~  6000  Sec  

F3.21    Czas  pracy  predko ci  4             Zakres:  0.0  ~  6000  Sec  

 

F3.22  Kierunek obrotów dla przedzia ów pr dko ci  

    Zakres: 0000 ~1111H 

F3.23    Czas  pracy  sterowania  PLC                 Zakres:  0  ~9999Min  

F3.24    Ilo  prób  restartu                        Zakres:  0~5  

F3.25    Czas  mi dzy  próbami  restartu              Zakres:  0.0~60.0Sec  
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doprowadzi  do przypadkowego wy czenia urz dzenia. W takim przypadku, aby 
zapewni  ci  pracy, falownik mo e, w niektórych przypadkach, dokona  
automatycznego resetu i przywróci  prac .  
Z kolei w parametrze F3.25 ustawia si  czas pomi dzy kolejnymi próbami restartu.. 
Je li falownik nie jest w stanie przywróci  normalnej pracy podczas zadanej ilo ci 
prób, da sygna  b du. W takim przypadku, gdy falownik zrestartuje si , jest 
zatrzymany i w gotowo ci do pracy. 
 

 

 

 

Cz stliwo  swing (oscylacyjna) oraz zwi zane z ni  parametry s  stosowane w 
maszynach w przemy le tekstylnym. 
Ten parameter s y do ustawiania podstawowej charakterystyki pracy z 
cz stotliwo ci  swing (w systemie dziesi tnym). 
Jedno ci: Wybór funkcji cz stotliwo ci swing 
0: Funkcja nieaktywna  
1: Funkcja aktywna  
2: Funkcja aktywna warunkowo  
Kiedy na wybranym zacisku jest sygna  (zacisk dla tej cz stotliwo ci wybierany jest 
w parametrach [F1.08] [F1.11]), falownik pracuje w trybie cz stotliwo ci swing.  
Dziesi tne: Ustawianie cz stotliwo ci rodkowej  
0: wej cie cyfrowe, [F3.31] 
1: wybór ustawiany jest wed ug wybranego kana u  

 

 
 

 

Jest to amplituda wspó czynnika zakresu cz stotliwo ci swing (oscylacyjnej).  
Amplituda cz stotliwo ci faluj cej=[F3.27]×górny zakres cz stotliwo ci  
 
 

 

 

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.  
Podbicie cz stotliwo ci =[F3.28] × Amplituda cz stotliwo ci swing. 
 

F3.26   Praca z cz stotliwo ci  swing (oscylacyjn )   Zakres: 0000~0012H 

F3.27    Amplituda  cz stotliwo ci  swing                Zakres:  0.0~50.0%  

F3.28    Warto  podbicia  cz stotliwo ci               Zakres:  0.0~80.0%  
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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.  
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.  
 
 

 

 

rodkowa cz stotliwo  trybu swing oznacza rodkow  warto  cz stotliwo ci 
wyj ciowej falownika w trybie pracy z oscylacj  (swing). 
Patrz rysunek 6-17  - charakterystyka pracy w trybie swing  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek6-17  Wykres dzia ania przy trybie swing 
 

 
6.5 Grupa parametrów komunikacyjnych 
 

 
 

 

Parametr u ywany do ustawiania danych zwi zanych z komunikacj  (ustawianie w 
systemie dziesi tnym)  
Jedno ci: Wybór szybko ci transmisji  

F4.00   Ustawianie  komunikacji                   Zakres:  0000  ~  0125  

 

[F3.30] 

Podbicie cz stotliwo ci [F3.28] 

    Amplituda [F3.27] 

Czas 

Cz stotliwo  pracy 

[F3.29] 

Cz stotliwo rodkowa swing  

F3.29   Czas  obni ania  fali  trójk tnej               Zakres:  0.1~300.0Sec  

F3.30  Czas wznoszenia fali trójk tnej             Zakres: 0.1~300.0Sec 

F3.31   Ustawianie  cz stotliwo ci  rodkowej            Zakres:  0.0~[F0.04]  
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0: Zarezerwowany 1: 1200bps        2: 2400bps 
3: 4800bps  4: 9600bps        5: 19200bps 

Przy stosowaniu portu komunikacyjnego, strony komunikacji musz  mie  tak  sam  
szybko  transmisji.  
Dziesi tne: Wybór formatu danych  

0:  Brak       1:  Parzysty      2:  Nieparzysty   
Przy stosowaniu portu komunikacyjnego, strony komunikacji musz  mie  taki sam 
format. 
Setne: Wybór protoko u  

0: Protokó  RS485      1:  Protokó  MODBUS  
 

LED Kilobit: Zarezerwowany 

  
 
 
Ustawianie adresu jest aktywne tylko, je li falownik s y za maszyn  slave. Podczas 
komunikacji, falownik daje tylko ramk  odpowiedzi do lokalnego adresu i otrzymuje 
polecenia.  
W protokole komunikacyjnym SIMPHOENIX, adres 31 jest adresem 
rozg oszeniowym, natomiast w protokole MODBUS funkcj  tego adresu pe ni 0.  
Dla rozg aszanych danych, maszyna slave wykonuje polecenie, ale nie oddaje danych 
zwrotnych (patrz za cznik dotycz cy protoko u komunikacyjnego). 

 

 
 
Czas oczekiwania na wys anie ramki odpowiedzi po tym, jak falownik otrzyma  
prawid owy kod informacji z komputera master.   
 

 
 

 

Jedno ci: Ustawianie falownika master i slave  
0: Ten falownik jest falownikiem master   
1: Ten falownik jest falownikiem slave  
Je li wiele falowników wymaga synchronicznego sterowania, jeden z nich powinien 
by  ustawiony jako falownik master.  
Dziesi tne: Wybór dzia ania po b dzie komunikacji  

F4.01   Adres                                    Zakres:  0  ~  30  

F4.02   Opó nienie  odpowiedzi                      Zakres:  0  ~  1000  ms  

F4.03   Ustawianie  funkcji  pomocniczych              Zakres:  0000  ~  0011  
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0:  Wy czenie                     1:  Utrzymanie  bie cego  statusu  
Jednostki setne: Wybór danych odpowiedzi  

0:  Odpowied  zwrotna            1:  Brak  odpowiedzi   
Tysi czne: Zarezerwowany 

 

 

 

Je li falownik nie otrzyma danych w prawid owym odst pie czasowym ustawionym w 
tym parametrze, rozpozna to jako b d komunikacji. W takim przypadku, nale y 
wybra  wy czenie albo utrzymanie bie cego trybu ustawianego w parametrze 
[F4.03].  
 

 

 

 

Ten parametr okre la wspó czynnik czestotliwo ci wyj ciowej maszyny master i 
maszyny slave w trybie sterowania szeregowego.  
Parametr grupy g ównej falownika nie dzia a. Kiedy komunikacja jest wykonywana 
przez port RS485, polecenie pracy falownika slave jest ca kowicie zsynchronizowane 
z maszyn  master.  Sygna  cz stotliwo ci maszyny slave jest obliczany za pomoc  
nast puj cego wzoru:  
Sygna  cz stotliwo ci falownika slave = Sygna  cz stotliwo ci falownika master  × 
[F4.05]  
 
6.6 Grupa parametrów regulatora PID 
Regulator PID jest stosowany w uk adach regulacji sk adaj cych si  z trzech cz onów: 
proporcjonalnego, ca kuj cego i ró niczkuj cego. Najcz ciej jego celem jest 
utrzymanie warto ci wyj ciowej na okre lonym poziomie, zwanym warto ci  zadan . 
Pracuje w p tli sprz enia zwrotnego, oblicza warto  uchybu jako ró nic  pomi dzy 
po dan  warto ci  zadan  i zmierzon  warto ci  zmiennej procesu, dzia a w taki 
sposób, by zredukowa  uchyb poprzez odpowiednie dostosowanie sygna u 
podawanego na wej cie regulowanego obiektu. Zasad  dzia ania pokazuje rysunek 
6-18.  
 
 
 

F4.04  Przekroczenie czasu mi dzy poleceniami      Zakres: 0.1 ~ 10.0 Sec 

F4.05  Wspó czynnik po czenia            Zakres:  0.1  ~  10.0   
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Rysunek 6-18:  Opis funkcji PID 

 
 

 

0:  Funkcja  PID  nieaktywna           1:  Funkcja  PID  aktywna   
 

 

Parametr u ywany do wybierania ród a ustawiania zadanej warto ci PID.  
0: ród o cyfrowe [F5.02]        1: Wybrany sygna  cz stotliwo ci  

Ustawienie 100% odpowiada 100% sprz enia zwrotnego kontrolowanego systemu. 
Sygna  sprz enia zwrotnego PID jest ustawiony na wej cie analogowe AI, a jego 
górny zakres (100%) oraz dolny zakres (0%) odpowiadaj  ustawionym w parametrach 
[F1.00] i [F1.01] zakresom dla tego wej cia. 

 
Bazowa warto  tego parametru jest maksymalnym sygna em sprz enia zwrotnego 
systemu.  

 
0:  Funcja  nieaktywna             1:  Funkcja  aktywna  
Szybko  odpowiedzi systemu mo e by  zwi kszona.  

? ? ? ?

1 1
Ti S

Td*S+1
+

-

? ? ?

? ? ? P

F5.00   Wybór funkcji PID                            Zakres: 0 ~ 1 

F5.01   Wybór ród a zadawania PID                   Zakres: 0 ~ 1 

F5.02   Sygna  cyfrowy PID                     Zakres: 0.0~100.0% 

F5.04   Zarezerwowany 

Kontrolowany 
system 

 
Warto  
zadana 

Warto  sprz enia 

F5.03    Zmiana  celu  regulacji  PID                   Zakres:  0000~0001H  
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Za pomoc  tego parametru ustawia si  funkcj  regulowania górnego zakresu 
cz stotliwo ci przez PID. Jest to procent wyj ciowej cz stotliwo ci w stosunku do 
maksymalnej warto ci PID.  

 
Je li warto  sprz enia zwrotnego b dzie ni sza ni  dolny poziom wykrywania 
sygna u, system rozpozna to jako brak sygna u i rozpocznie sprawdzanie komunikacji. 
Po czasie opó nienia, je li system dalej jest w trybie awarii, pojawia si  b d 
po czenia.  
 
6.8 Grupa parametrów sterowania wektorowego 
 
 

 

Ten parameter s y do wybierania trybu sterowania: 
0: sterowanie V/F (skalarne) 
1: sterowanie SVC (wektorowe) 

 

 

 

Aby zapewni  prawid owe dzia anie, nale y sprawdzi  parametry na tabliczce 
znamionowej silnika.  

1  Ustawi  prawid owo parametry z tabliczki znamionowej.  
2  Moc silnika i falownika powinny by  tej samej warto ci. Dopuszcza si , e 

falownik mo e mie  typoszereg ni szy o dwa poziomy lub wy szy o jeden typoszereg 
ni  silnik.  

F5.10   Dolny  poziom  braku  sygna u                  Zakres:  0.0  ~50.0%  

F5.11  Czas opó nienia wykrywania braku sygna u    Zakres: 0.1 ~10.0Sec 

F5.06    Wspó czynnik  próbkowania                Zakres:  0.0~10.0  

F5.07    Czas  ca kowania                          Zakres:  0.01~10.00Sec  

F5.08    Czas  ró niczkowania                      Zakres:  0.00~10.00Sec  
 

F5.09   Zakres regulacji cz stotliwo ci przez PID      Zakres: 0 ~ 100%  

F7.00    Wybór  trybu  sterowania           Zakres:  0~1  

F7.01~  F7.05    Znamionowe  parametry  silnika         Zakres:  —— 

F5.05    Korekcja  sprz enia  zwrotnego  PID             Zakres:   0-2000  
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W przypadku zmiany cz stotliwo ci znamionowej (F7.01), opisane w kolejnej 
funkcji parametry b  automatycznie dopasowane, nale y po kolei je sprawdzi .   

 

 

 
Ta grupa parametrów jest aktualizowana automatycznie po zmianie powy szych 

parametrów, u ytkownik nie musi ich ustawia .   
 

 

 

 

 

Ta grupa parametrów s y do ustawiania czasu wzbudzenia przed 
uruchomieniem silnika.  

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. 
 

 

 

 

Funkcja ta aktywna jest wy cznie przy sterowaniu wektorowym (F7.00=1). 
0  Wy czona 
1  Pomiar parametrów statycznych 
Podczas procesu autotuningu, silnik jest zatrzymany i nie jest wymagane 

od czenie wa ka od obci enia, ale dok adno  pomiarów jest stosunkowo niska.    
 

 
 

 

 

 

 

Ta grupa parametrów s y do regulowania wzmocnienia proporcjonalnego, 
czasu ca kowania oraz wspó czynnika ró niczkowania regulatora pr dko ci. Zasady 
ustawiania tych parametrów s  nast puj ce:  

1 Wzmocnienie proporcjonalne P: kiedy warto  jest wi ksza, odpowied  jest 

F7.06~  F7.08    Parametry  wewn trzne  silnika          Zakres:  —— 

F7.09~ F7.13   Zarezerwowany 

F7.14    Czas  wzbudzenia                          Zakres:  0~3.0S  

F7.15    Autotuning  silnika                               Zakres:  0~1  

F7.16~ F7.18   Zarezerwowany 

F7.19   Wspó czynnik próbkowania p tli pr dkosci      Zakres: 0.10~1.5 

F7.20    Czas  ca kowania  p tli  pr dko ci                 Zakres:  0.1~10.00  
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szybsza, ale stabilno  uk adu gorsza. Zbyt du e wzmocnienie mo e powodowa  
wahania pr dko ci.  

2 Sta a czasu ca kowania 1: kiedy warto  jest mniejsza, odpowied  jest szybsza 
a podbicie pr dko ci wi ksze, tym samym stabilno  uk adu jest gorsza. Ogólnie 
rzecz bior c, parametr ten jest proporcjonalny do bezw adno ci uk adu. Kiedy 
bezw adno  jest du a, warto  tego parametru tak e powinna by  wysoka.  
 

 

 

 

 

Ten parameter stosowany jest to ustawiania zakresu regulatora. Jest to warto  
procentowa momentu znamionowego.  
 

 

 

F7.21    Limit  wzmocnienia  momentu  FWD        Zakres:  0~200%  

F7.22    Limit  wzmocnienia  momentu  REV        Zakres:  0~200%  

F7.23   Zarezerwowany 

F7.24   Wspó czynnik szacowania pr dko ci             Zakres: 0.1~5.0 
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7 Diagnostyka b dów i rozwi zania  
7.1  Funkcje ochronne i rozwiazania 

Kod 
du Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.01 

Przeci enie 
pr dowe w 
procesie 
przyspieszania 
falownika 

1. Czas przyspieszenia jest zbyt 
krótki 
2. e ustawienie obrotów 
silnika 
3. Ustawione wzmocnienie 
momentu jest zbyt du e. 
4. Napi cie w sieci jest zbyt 
niskie 

1. Wyd  czas   
przyspieszenia 
2. Restart silnika 
3. Zmniejszy  wzmocnienie 
4. Sprawd  napi cie w sieci i 
zmniejsz moc 

Fu.02 

Przeci enie 
pr dowe w 
procesie 
hamowania 
falownika 

Czas hamowania jest zbyt krótki 
 

Wyd  czas hamowania 

Fu.03 

Przeci enie 
pr dowe w 
trybie rozruchu 
lub 
zatrzymania.  
 

1. Obci enie zmienia si  
gwa townie  
2. Napi cie w sieci jest zbyt 
niskie 

1. Zredukuj wahania obci enia 
2. Sprawd  napi cie.  

Fu.04 

Przeci enie 
napi ciowe w 
procesie 
przyspieszania 
falownika 

1. Napi cie wej ciowe jest zbyt 
wysokie 
2. Zaniki zasilania 

1. Sprawd  zasilanie.  
2.Obni  warto  wzmocnienia 
momentu rozruchowego.  

Fu.05 

Przeci enie 
napi ciowe w 
procesie 
hamowania 
falownika 

1. Czas hamowania jest zbyt 
krótki 
2. Napi cie w sieci jest 
nieprawid owe 

1. Wyd  czas hamowania 
2. Sprawd  napi cie. 
3. Zainstaluj rezystor hamuj cy. 

Fu.06 
Przeci enie 
napi ciowe w 
podczas pracy 
falownika 

1. Napi cie w sieci jest 
nieprawid owe  
2. Sprz enie zwrotne energii 

1. Sprawd  napi cie.   
2. Zainstaluj rezystor hamuj cy. 

Fu.07 
Przeci enie 
napi ciowe 
podczas 
zatrzymania 

Napi cie w sieci jest 
nieprawid owe Sprawd  napi cie. 

Fu.08 
Zbyt niskie 
napi cie 
podczas pracy 
falownika 

1. Napi cie w sieci jest 
nieprawid owe 
2. Zbyt wysokie obci enie przy 
rozruchu. 

1. Sprawd  napi cie. 
2. Pod cz bezpo rednio do 
zasilania. 

Fu.09 
~Fu.11 

Zarezerwowany   
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Kod 
du Opis b du Mo liwe przyczyny Rozwi zania 

Fu.12 Przeci enie 
falownika 

1. Obci enie jest zbyt du e. 
2. Czas przyspieszenia jest zbyt 
krótki. 
3.Za wysokie wzmocnienie 
momentu 
4. Napi cie w sieci jest zbyt 
niskie. 

1. Zmniejsz obci enie lub 
wymie  falownik na 
mocniejszy.     

2. Wyd  czas przyspieszenia 
3. Zmniejsz napi cie 
wzmocnienia momentu 
4. Sprawd  napi cie w sieci 

Fu.13 Przeci enie 
silnika 

1. Obci enie jest zbyt du e. 
2. Czas przyspieszania jest zbyt 
krótki 
3. Czynnik zabezpieczaj cy jest 
zbyt niski 
4. Wzmocnienie momentu jest 
zbyt wysokie 

1. Zmniejsz obci enie 
2. Wyd  czas przyspieszania 
3. Zwi ksz wspó czynnik 

zabezpieczaj cy przed 
przeci eniem.  

4. Zmniejsz wzmocnienie 
momentu. 

Fu.14 Przegrzanie 
falownika 

1. Zablokowany wentylator 
2. Temperatura otoczenia jest 
zbyt wysoka 
3. Wentylator jest uszkodzony 

1. Wyczy  wentylator lub 
popraw warunki wentylacji 
2. Popraw warunki wentylacji i 
zmniejsz cz stotliwo  no .  
3. Wymie  wentylator 

Fu.15 Zarezerwowany   

Fu.16 d wej  
sterowniczych 

Brak sygna u z wej  
sterowniczych 

1. Sprawd  po czenia. 
2. Roz cz uszkodzone wej cia 
sterownicze.  

Fu.17 
~Fu.19 

Zarezerwowany   

Fu.20 Brak pomiaru 
pr du 

Urz dzenie do pomiaru pr du 
lub obwód jest uszkodzony.  
 

1. Sprawd  gniazdo. 
2. Popro  o pomoc producenta. 

Fu.21 d czujnika 
temperatury 

Czujnik temperatury jest 
od czony 

1. Sprawd  gniazdo. 
2. Popro  o pomoc producenta. 

Fu.22 Zarezerwowany   

Fu.23 
Brak sygna u 
sprz enia 
zwrotnego PID  

1 Sygna  sprz enia zwrotnego 
zosta  utracony. 
2. Warto  dla dolnego zakresu 
braku sygna u PID jest 
ustawiona nieprawid owo.  

1. Sprawd  po czenie. 
2. Zmiejsz dolny zakres 
parametru F5.10 

Fu.24 
~Fu.39 

Zarezerwowany   

Fu.40 
d 

wewn trznej 
pami ci 
EEPROM  

d odczytu  / zapisu 
parametrów sterowania Popro  o pomoc producenta. 
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7.2 Sprawdzanie historii b dów 
 

Falowniki rejestruj  ostatnie kody b dów (ostatnie cztery) oraz paramentry 
wyj ciowe falownika przy ostatnim b dzie, zapis tych informacji jest przydatny dla 
analizy przyczyn b dów.  
 
 

d-25 Trzeci zapis b du d-30 Napi cie rzeczywiste przed wyst pieniem 
ostatniego bl du 

d-26 Czwarty zapis b du d-31 Temperatura przed wyst pieniem 
ostatniego bl du 

d-27 
Cz stotliwo  wyj ciowa 
przed wyst pieniem 
ostatniego bl du 

  

 

Infomacja o b dach oraz monitorowane parametry s  przechowywane w ten sam 
sposób; odczytywane s  za pomoc  klawiatury.  

7.3 Resetowanie b dów 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby powróci  do normalnej pracy po wyst pieniu b dów, mo na wybra  jedn  z 
nast puj cych metod: 
Metoda I: Wcisn  klawisz      gdy wy wietla si  kod b du. 
Metoda II: Roz czy  wej cia X1~X4 z sygna em CM. 
Metoda III: Wys  polecenie resetu b dów przez port komunikacyjny RS485. 
Metoda IV: Od czy  zasilanie. 

Parametr Opis Parametr Opis 

d-23 Pierwszy zapis b du  d-28 Pr d wyj ciowy przed wyst pieniem 
ostatniego bl du 

d-24 Drugi zapis b du d-29 Napi cie wyj ciowe przed wyst pieniem 
ostatniego bl du 

 Przed zresetowaniem nale y zidentyfikowa  i ca kowicie 
wyeliminowa  przyczyn  b du, w przeciwnym wypadku 
mo e doj  do trwa ego uszkodzenia falownika.  
 Je li nie mo na zresetowa  falownika albo b d pojawia 
si  tak e po resecie, konieczne jest znalezienie przyczyny, 
w przeciwnym wypadku kolejne resetowanie mo e 
uszkodzi falownik.  
 Prace podj te po wyst pieniu b dów przeci enia lub 
przegrzania powinny by  realizowane po 5 minutach po 
resecie. 

 

RUN
STOP
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Za cznik I: Protokó  komunikacyjny SIMPHOENIX  
1.1 Ogólne informacje  
Model E500 zawiera standardowy port komunikacyjny RS485, wi c u ytkownicy mog  
stosowa  scentralizowane sterowanie (wysy  polecenia, ustawia  parametry pracy 
falownika i sprawdza  status pracy) poprzez PC/PLC, aby sprosta  szczególnym 
wymogom aplikacji. Protokó  opisany w za czniku pozwala na korzystanie z 
wymienionych funkcji.  

1.1.1 Struktura protoko u 
Protokó  komunikacyjny okre la zakres transmitowanych informacji i stosowany 
format danych, w tym: format transmisji maszyny master, jej metod  kodowania, 
kody funkcji dla poszczególnych dzia , sprawdzanie b dów itp. Odpowied  
maszyny slave ma tak  sam  struktur : przyjmowanie danych, dane zwrotne, 
sprawdzanie b dów, itp. Je li maszyna slave nie wype ni zadanego polecenia master, 
informacja o b dzie zostaje wys ana do maszyny master jako odpowied .  

1.1.2 Zakres zastosowania 
1. Produkty kompatybilne 

Serie falowników SIMPHOENIX, np. seria C300, seria C320, seria E500, seria E280 
itp. mog  by  kompatybilne z protoko ami komunikacyjnymi falowników innych 
marek.  

2. Kompatybilne metody komunikacji 
(1) Falownik mo e wspó pracowa  w strukturze sieci “Jedna maszyna master i wiele 

maszyn slave” oraz RS485 bus.  
(2) Falownik mo e pracowa  w sieci “punkt-punkt” (Point-to-point) za pomoc  

RS485 / RS232 (interfejsy wymienne).  
 
1.2 Struktura Bus i specyfikacja protoko u  
1.2.1 Struktura Bus 

1.  Forma   
Standard RS485 bus. 

2. Tryb transmisji 
Tryb transmisji asynchroniczny, szeregowy i typu half-duplex. W tym samym czasie 
maszyna master albo slave mo e wysy  zapytanie, wtedy ta druga mo e tylko 
odpowiedzie . Dane s  wysy ane ramka po ramce w formacie wiadomo ci w procesie 
szeregowej asynchronicznej komunikacji.  

3. Topologia 
Pojedyncza  stacja  master  mo e  by  kompatybilna  z  maksymalnie  32  stacjami  –  1  
stacja master i 31 stacji slave. Zakres ustawie  adresu slave mie ci si  miedzy 0-30, a 
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31 (1FH) to adres rozg oszeniowy. Adres slave musi by  unikalny w danej sieci. W 
rzeczywisto ci, tryb “punkt-punkt” jest identyfikowany jako specjalny typ sterowania 
z “Jeden master, wiele maszyn slave”, tak jakby istnia a tylko jedna, zduplikowana 
maszyna slave. 

1.2.2 Specyfikacja protoko u 
Seria E500 jest kompatybilna z protoko em MODBUS (patrz za cznik II) i 
protoko em komunikacyjnym SIMPHOENIX, który dzia a w nast puj cy sposób: jest 
to szeregowy protokó  komunikacyjny master-slave, gdzie tylko jedno urz dzenie 
(master) mo e wysy  protoko y (zapytania/polecenia), podczas gdy inne urz dzenia 
(slave) mog  przesy  dane jako odpowied  na zapytanie lub wykonywa  polecenia 
master. Jako maszyna master mog  wyst powa  komputer osobisty (PC), komputer 
przemys owy (IPC), sterownik PLC, itp., podczas gdy maszyn  slave jest falownik. 
Maszyna master mo e komunikowa  si  pojedynczo z jednym slave lub wysy  
zbiorow  wiadomos  do wszystkich maszyn slave. W przypadku odr bnej 
wiadomos i wys anej do jednego slave, maszyna slave ode le jedn  wiadomo  
(nazwan  odpowiedzi ), noatomiast w przypadku wiadomosci wys anej zbiorowo do 
maszyn slave, nie jest konieczne, aby maszyny te wys y odpowied  zwrotn .   
 
1. Ustawianie komunikacji 
W parametrze F4.00=X0XX, wybór protoko u komunikacyjnego SIMPHOENIX  
2. Struktura danych 
Dost pne trzy formaty transmitowanych danych: 

(1) 1-bit start bit, 8-bit data bit, 1-bit stop bit, brak kontroli parzysto ci. 
(2) 1-bit start bit, 8-bit data bit, 1-bit stop bit, parzysto  (ustawienie fabryczne) 
(3) 1-bit start bit, 8-bit data bit, 1-bit stop bit, nieparzysto . 

3. Szybko  transmisji  
Dost pne jest 5 szybko ci transmisji: 1200bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 
bps.   
4. Tryb komunikacji 

(1) Zastosuj tryb komunikacji punkt-punkt z maszyn  master daj  polecenia i 
maszyn  slave daj  odpowied .  

(2) Skorzystaj z klawiatury falownika, aby ustawia  parametry komunikacji 
szeregowej, w tym adresu, szybko ci transmisji, format danych.  

 

 

 
 
 

 
 

Maszyna master musi mie  ustawion  tak  sam  szybko  
transmisji oraz format danych, jak falownik. 
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Lokalizacja danych 

Warto  danych 
(szesnastkowo) 

Lokalizacja danych 

) 
Warto  danych 
(szesnastkowo) 

5. Zasady komunikacji 
(1) Pomi dzy ramkami powinno by  minimum 5 bitów odst pu – tylko 

wiadomo ci posiadaj ce w ciwe odst py s  rozpoznawane jako prawid owe. 
(2) Czas oczekiwania na po czenie maszyny master i czas odpowiedzi falownika 

wynosi maksymalnie 8 bitów; je li limit ten zostanie przekroczony, pojawi si  b d 
komunikacji.  

(3) Je li falownik nie otrzyma adnej wiadomosci po up yni ciu zadanego czasu 
mi dzy poleceniami (kod F4.04), jest to identyfikowane jako b d braku po czenia i 
wtedy falownik post puje zgodnie z ustawieniami z parametru F4.03  

1.2.3 Struktura wiadomo ci 
Wielko  ramki wiadomo ci mie ci si  mi dzy 11 a 18 bajtów (w zale no ci od 
formatu danych), tryb kodowania ASC II, warto  szesnastkowa.  
Prezentowanie danych: szesnastkowo, najpierw bit znacz cy potem mniej znacz cy, 
jak ni ej: 
 

(1) Przyk ad kodowania 3800H w trybie ASC II wygl da jak poni ej:  
 

 
9 10 11 12 

D
ane 

D
ane 

D
ane 

 D
ane 

33 38 30 30 

 

(2) Warto  szesnastkowa danych 3800H jest wyra ona jak poni ej: (niewa ny   
bit jest zast powany szesnastkowym “0”):  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

9 10 11 12 

D
ane 

D
ane 

D
ane 

 D
ane 

00 00 38 00 
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1. Ramka polecenia maszyny master 

W
ysy

ana sekw
encja 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

N
ag

ów
ek ram

ki 

A
dres slave 

A
dres slave 

K
ategoria polecenie 

Polecenie 

Polecenie 

K
ategoria danych 
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Sum
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K
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Adres stacji Obszar polecenia Obszar adresu Obszar danych Obszar kontroli 0DH 

 

2. Ramka odpowiedzi maszyny slave 
Ogólny opis danych w ramce: 

 
(1) Nag ówek ramki 
W specyfice protoko u “2AH” (odnosi si  to do kodu “*” ASC II) oraz “5AH”s  
wa nymi nag ówkami ramki. Kiedy nag ówek ramki to “2AH”, wszystkie kolejne 
dane s  domy lnie w kodzie ASC II; natomiast kiedy nag ówek ramki to “5AH”, 
wszystkie kolejne dane s  domy lnie warto ci  szesnastkow  a niewa ne bajty s  
wype niane przez “0”. Samodzielne “2AH” albo “5AH” nie mog  by  uwa ane za 
wa ny nag ówek ramki, musi by  zagwarantowany czas oczekiwania wi kszy ni  5 
bajtów transmisji – jest to uwa ane za warunek uformowania jednej ramki danych.  
(2) Adres slave 
Zakres ustawiania adresu falownika to 0 30 a 31(1FH) jest adresem 
rozg oszeniowym. 
(3) Kategorie polece  
W ramce wysy anej przez maszyn  nadrz dn  wyst puj  kategorie polece , u ywane 
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adresu Obszar danych Obszar kontroli 0DH 
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do definiowania rodzaju polecenia, jakie ma by  wykonane. Rozmiar ramki ró ni si  
w zale no ci od kategorii danych. Kategorie danych s  jak w tabeli poni ej:  

 

Dane  Operacja 

0 Sprawdzanie statusu i danych maszyny slave 

1 Sprawdzanie parametrów pracy maszyny slave 

2 Sprawdzenie parametrów kodów funkcji 

3 Zmiana parametrów w pami ci RAM falownika, kasowana po wy czeniu 
(nie jest zapisywana)  

4 Wysy anie polecenia 

5 Zmiana parametrów w pami ci EPROM falownika, nie  kasowana po 
wy czeniu    

6 F Zarezerwowany 

 
(4) Polecenia operacyjne 
Maszyna master wysy a polecenie do maszyny slave, które istnieje we wszystkich 
typach ramek danych (master wysy a 4-ty i 5-ty bit). Polecenia operacyjne s  jak w 
tabeli poni ej: 

Dane  Operacja Dane Operacja 

00H dne polecenie 10H Ustawianie cz stotliwo ci pracy 
maszyny slave. 

01H Start pracy FWD  11H Ustawianie cz stotliwo ci dla trybu 
FWD   

02H Start pracy REV  12H Ustawianie cz stotliwo ci dla trybu 
REV 

 
03H Stop    13H Ustawianie cz stotliwo ci dla trybu 

zatrzymania 

…
 

…
 

…
 

…
 

20H Reset b dów maszyny slave 30H Zarezerwowany 

21H Zatrzymanie awaryjne 
maszyny slave 31H Zarezerwowany 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je li nie jest potrzebne wysy anie polecenia, mo na wys  b dne 
polecenie "00H" 
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(5) Odpowied  maszyny slave  
Odpowied  slave na dane wys ane przez master to informacja zwrotna wysy ana do 
ramki polecenie maszyny master, która istnieje we wszystkich typach ramki danych. 
Odpowied  slave definiuje si  jak ni ej:  

Dane Znaczenie Dane  Znaczenie 

0 
Maszyna slave otrzymuje dane, 
operacja normalna 1 

Otrzymane dane s  poza zakresem 

2 
Maszyna w trybie pracy 
uniemo liwia zmian  danych 3 

Zmiana danych chroniona has em 

4 
Próba odczytu-zapisu 
zarezerwowanych/ukrytych 
parametrów 5 Zarezerwowany 

6 Niedozwolony kod parametru 
lub adres (poza zakresem) 7 

Niedozwolony znak podczas 
przesy ania danych w trybie ASC 
II 

8 Niedozwolona kategoria danych 
lub polecenie operacyjne 9 F Zarezerwowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format ramki ma struktur  jak ni ej: 

O
dpow

ied
 m
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K
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D
efinicja 

Adres stacji Obszar polecenia / 
odpowiedzi Obszar sprawdzania 0DH 

 

Kiedy dane odpowiedzi maszyny slave s  "6-8", rozmiar 
ramki odpowiedzi wynosi 11 bajtów. 
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(6) Informacja o trybie 
Informacja o podstawowym trybie pracy maszyny slave wys ana do maszyny master 
wyst puje we wszystkich typach ramek danych (Slave odpowiada 4-tym i 5-tym 
bitem).  

Data  Operacja Data  Operacja 

00H Napi cie rzeczywiste slave nie 
jest gotowe.  10H Zarezerwowany 

01H Praca slave w trybie FWD 11H W trybie przyspieszania FWD  

02H Praca slave w trybie REV 12H W trybie przyspieszania REV 

03H Zatrzymanie maszyny slave  13H Nag e zatrzymanie i restart 

04H Zadawanie impulsowe FWD 
maszyny slave  14H Hamowanie   FWD   

05H Zadawanie impulsowe REV 
maszyny slave 15H Hamowanie REV  

06H Zarezerwowany 16H Slave jest w trybie hamowania 
pr dem DC 

20H Maszyna slave jest w trybie 
du 21H Nag e zatrzymanie slave 

 

(7) Suma kontrolna 
Suma warto ci w kodzie ASC II (format kodu ASC II)/suma warto ci szesnastkowych 
od adresu slave do danych ustawie /danych pracy.  
(8) Koniec ramki 
Szesnastkowe “0DH” jest kodem ASC II dla “CR”. 

 

 

 

 

 
Kiedy slave jest w trybie b du, to znaczy otrzymujemy dane 
"20H", 7. i 8. dane (adres danych) ramki odzwierciedla kod b du.  
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1.3 Opis formatu ramki 

 

 

 
 

 

1.3.1 Kategorie polece  0- Sprawdzanie statusu i w ciwo ci z maszyny 
slave.   
Rozmiar ramki wysy anej przez master to 14 bajtów, a rozmiar ramki odpowowiedzi 
maszyny slave to 18 bajtów.  

W
ysy

ane przez m
aszyn

 nadrz
dn

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N
ag

ów
ek ram

ki 

A
dres slave 

A
dres slave 

0 
Polecenie operacyjne 

Polecenie operacyjne 

K
ategoria danych 

0 0 

Sum
a kontrolna 

Sum
a kontrolna 

Sum
a kontrolna 

Sum
a kontrolna 

K
oniec ram

ki 

 

O
dpow

ied
 m

aszyny slave  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

N
ag

ów
ek ram

ki 

A
dres slave 

A
dres slave 

O
dpow

ied
 m

aszyny slave 

Infom
acja o trybie 

Infom
acja o trybie 

K
ategoria danych 

Inform
acja o w

a
ciw

o
ciach 

Inform
acja o w

a
ciw

o
ciach 

Inform
acja o w

a
ciw

o
ciach 

Inform
acja o w

a
ciw

o
ciach 

Inform
acja o w

a
ciw

o
ciach 

Inform
acja o w

a
ciw

o
ciach 

Sum
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Uwaga: Analogicznie do ró nych kategorii danych w ramce wysy anej przez 
master, maszyna slave wy le ró ne informacje o w ciwo ciach.  

 

 

 

Je li nag ówek, koniec ramki oraz suma kontrolna w ramce 
wysy anej przez master s  nieprawid owe, maszyna slave 
prawdopodobnie nie wy le standardowej odpowiedzi.   
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Kategorie danych 
(Wysy anych przez maszyn  

nadrz dn )  
Informacje (w ciwo ci) (Odpowied  maszyny slave)  

6 7 8 9 10 11 12 

0 Odczyt informacji  
o modelu slave 

Napi cie 
zasilania 0 Moc Moc Moc Moc 

1 Odczyt informacji  
o serii maszyny slave 

Zarezerwo
wany 

Zarezerwow
any 

Zarezerwo
wany 

Zarezerwo
wany 

Zarezerwo
wany 

Zarezerwo
wany 

2 
Odczyt informacji o 
wersji programu 
maszyny slave 

Zarezerwo
wany 

Zarezerwow
any # # # # 

3 Odczyt informacji  
o dzia aniu maszyny 

Sterowanie 
master 

Ustawianie 
cz stotliwo

ci master 
Zarezerwo

wany 
Zarezerwo

wany 
Zarezerwo

wany 
Zarezerwo

wany 

4 F Zarezerwowany # # # # # # 

 

Na przyk ad: je li warto  dla kategorii danych w ramce wysy anej przez maszyn  
master to 0, informacj  zwrotn  o trybie slave b dzie 400015, gdzie 4 oznacza klas  
napi cia–400V; 0 jest warto ci  informacji o w ciwo ciach, a 0015 
oznacza–1.5KW. 

1.3.2 Klasyfikacja polece  1- Odczyt parametrów pracy maszyny slave 
Rozmiar ramki wysy anej przez maszyn  master to 14 bajtów, a rozmiar ramki 
odpowowiedzi maszyny slave to 18 bajtów.  
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Dane podrz dne: odnosz  si  do numeru z tabeli parametrów nadzoru falownika. W 
przypadku serii E500, numery te s  jak w tabeli poni ej:  

Element 
nadzoru 

Dane 
podrz dne Dane odpowiedzi maszyny slave 

d.0 00 Cz stotliwo  wyj ciowa  
d.1 01 Napi cie wyj ciowe  

... 

... 

... 

... 

... 

... 
d-31 31 Temperatura modu u przy ostatnim b dzie 

 

 

 

 

 
 
 
1.3.3 Kategorie polece  2- Odczyt parametrów kodów funkcji 
Rozmiar ramki wysy anej przez maszyn  master to 14 bajtów, a rozmiar ramki 
odpowowiedzi maszyny slave to 18 bajtów.  
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 Kategorie danych i adres danych odnosz  si  do kategorii 
polece  3 i 5. 
 

Parametry nadzoru falownika mo na znale  w Cz ci 
Instrukcji Obs ugi. 4.3: Lista parametrów nadzoru 
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1.3.4 Kategorie polece  3- Zmiana parametrów kodów funkcji w obszarze 
pami ci  RAM falownika.  
1.3.5 Kategorie polece  5- Zmiana parametrów kodów funkcji w obszarze 
pami ci  EPROM falownika.  
Rozmiar ramki wysy anej przez maszyn  master to 14 bajtów, a rozmiar ramki 
odpowowiedzi maszyny slave to 18 bajtów.  
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Definicja kategorii danych:  
B

lok kodów
 

funkcji 

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FC FE FF FH FL FP 

K
ategoria danych 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

Odpowiedni adres kodu funkcji, na przyk ad adres danych F0.08, F1.08, F2.08 i F#.08 
to 8, ale kategorie danych ró ni  si  mi dzy sob . 

Uwaga: Je li slave nie wykona polecenia maszyny master, zwrotne dane ustawie  
 wynosi y 0000. 
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1.3.6 Kategorie danych 4- Wysy anie polece  sterowania 
Rozmiar ramki wysy anej przez maszyn  master to 15 bajtów, a ramki odpowowiedzi 
maszyny slave to 18 bajtów. W normalnym trybie pracy falownika, typ ramki danych 
jest maksymalnie rozszerzony. 
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Ustawianie danych w ramce wysy anej przez master jest to zadana cz stotliwo  
wysy ana z master do slave.  
Dane pracy w ramce odpowiedzi slave jest to parametr pracy wysy any przez master, 
okre lony przez ustawienia elementu nadzoru (kod funkcji [F3.08]) na li cie 
parametrów funkcyjnych falownika, a slave odsy a warto  elementu nadzoru.  

 

 

 

 

 

 
 

1.4 Przyk ad 
1.4.1 Odczyt warto ci i w ciwo ci maszyny slave (Klasyfikacja polece  0) 
Dane ustawie : Odczyt modelu slave  

 

List  parametrów funkcyjnych falownika mo na 
znale  w Cz ci 5 instrukcji obs ugi falownika serii 
E500: Lista parametrów funkcyjnych  
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Wys ane 
przez master 

Nag ówek 
ramki 

Adres 
slave  

Typ 
polecenia  

Polecenie 
operacyjne  

Kategoria 
danych  

Dane 
podrz dne Suma kontrolna Koniec 

ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 1 2 4 1 

Przyk ad 

2A 30 30 30 30 31 30 30 30 30 31  
38 31 0D 

5A 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00  
00 01 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Adres 
00 

Polecenie nr 
0 Start  Brak kategorii danych Kumulacja 

szesnastkowa 
Koniec 
ramki 

Dane zwrotne: model to 2S0004.  
Odpowied  

slave 
Nag ówek 

ramki 
Adres 
slave 

Odpowied  
slave Inf. o trybie Kategoria 

danych 
Informacja o 

ciwo ciach 
Suma kontrolna Koniec 

ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 1 6 4 1 

Przyk ad 

2A 30 30 30 30 33 30 32 30 30  
30 30 34 

30 32 
34 39 0D 

5A 00 00 00 00 03 00 02 00 00  
00 00 04 

00 00  
00 09 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Nr.0 
odpowi

ed  
slave 

Slave 
otrzymuje 

dane   

Slave w 
trybie 

zatrzymani
a 

Brak kategorii 
danych 

02 klasa 
napi cia -2S 
 04 moc   

0.4KW 

Kumulacja 
szesnastkowa  
lub dziesi tna 

Koniec 
ramki 

1.4.2 Odczyt parametrów pracy slave (Kategoria polece  1) 
Dane ustawie : odczyt d-6(bie ca ustawiona cz stotliwo ).  

Wys ane 
przez master 

Nag ówek 
ramki 

Adres 
slave 

Kategoria 
polece  

Polecenie 
operacyjne 

Kategoria 
danych 

Podkategori
a danych  Suma kontrolna Koniec 

ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 1 2 4 1 

Przyk ad 
2A 30 30 31  30 30  30 30 36 30 31 38 37 0D 

5A 00 00 01 00 00 00 00 06 00 00 00 07 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Adres 
00 Polecenie nr 1 Niewa ne 

polecenie 
d   

grupa 
parametrów 

d   
numer 

parametru 

Kumulacja 
szesnastkowa  

 
Koniec 
ramki 
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Dane zwrotne: Powrót do ustawionej cz stotliwo ci 50.0Hz.  

Wys ane 
przez 

master 
Odpowied  

slave 
Nag ówe
k ramki 

Adres 
slave 

Odpowied  
slave Inf. o trybie Wy wietlan

y parametr 
Podkatego
ria danych 

Dane 
operacyjne 

Suma 
kontrolna 

Koniec 
ramki 

Liczba 
bitów 

Liczba 
bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad Przyk ad 
2A 30 30 30 30 33  30 30 36 30 31  

46 34 

30 32  
36 34 0D 

5A 00 00 00 00 03 00 00 06 00 00  
01 F4 

00 00  
00 FE 0D 

Opis Opis Nag ówe
k ramki 

Nr 0 
odpowied  

slave 

Slave 
otrzymuje 

dane   

Slave w 
trybie 

zatrzymania 
d grupa 

parametrów 
Brak 

kategorii 
danych 

Ustawiona 
cz stotliwo

 50.0Hz 

Kumulacja 
szesnastkowa 

 
Koniec 
ramki 

1.4.3 Odczyt parametrów kodów funkcji (Kategoria polece  2) 
Dane ustawie : Odczyt parametru [F0.08]  
Wys ane przez 

master 
Nag ówek 

ramki 
Adres 
slave Typ polecenia Polecenie 

operacyjne Kategoria danych Adres 
danych Suma kontrolna Koniec 

ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 1 2 4 1 

Przyk ad  

2A 30 30 32  30 30 30 30 38 30 31 
38 41 0D 

5A 00 00 02 00 00 00 00 08 00 00 
00 0A 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Adress 
00 Polecenie nr 2 Niewa ne 

polecenie 
F   

grupa 
parametrów 

F numer 
parametru 

Kumulacja 
szesnastkowa  

Koniec 
ramki 

Dane zwrotne: Cz stotliwo  no na [F0.08] 8.0KHz.  

Odpowied  
slave 

Nag ówek 
ramki 

Adres 
slave 

Odpowied  
slave Inf. o trybie Kategoria 

danych 
Dane 

podrz dne
Zwrot 
danych 

Suma 
kontrolona 

Koniec 
ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad 
2A 30 30  30 30 33 30 30 38 30 30  

35 30 
30 32  
35 30 0D 

5A 00 00 00 00 03 00 00 08 00 00 
00 50 

00 00 
00 5B 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Nr 0 
odpowie

 slave 

Slave 
otrzymuje 

dane   

Slave w 
trybie 

zatrzymania 

Grupa 
parametrów  

F0 
 

F0.08 
Dane 

zwrotne 
to 8.0KHz 

Kumulacja 
szesnastkowa 

Koniec 
ramki 
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1.4.4 Zmiana parametrów funkcji w obszarze RAM falownika (Kategoria 
polece  3) 
Dane ustawie : zmiana cyfrowo zadanej cz stotliwo ci [F0.01] = 50.0Hz, zatrzymanie 
bez zapisywania 

Wys ane 
przez 

master 
Nag ówek 

ramki 
Adres 
slave 

Typ 
polecenia 

Polecenie 
operacyjne 

Kategoria 
danych 

Dane 
podrz dne 

Dane 
ustawie  Suma kontrolna Koniec 

ramki 

Liczba 
bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Example 

2A 30 30 33 30 30 30 30 31 30 31  
46 34 

30 32  
35 46 0D 

5A 00 00 03 00 00 00 00 01 00 00 
01 F4 

00 00 
00 F9 0D 

Descri- 
ption 

Nag ówek 
ramki 

Adres 
00 

Polecenie 
nr 3 

Niewa ne 
polecenie 

Grupa 
parametrówF0 

 

Parametr 
F0.01 

 

Ustawiona 
cz stotliwo

 50.0Hz 
Kumulacja 

szesnastkowa 
Koniec 
ramki 

Dane zwrotne: poprawne ustawienie danych.  
Odpowied  

slave 
Nag ówek 

ramki 
Adres 
slave 

Odpowied  
slave 

Inf. o  
trybie 

Kategoria 
danych 

Adres 
danych 

Dane 
ustawie  Suma kontrolna Koniec 

ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad 
2A 30 30 30 30 33 30 30 31 30 31  

46 34 
30 32  
35 46 0D 

5A 00 00 00 00 03 00 00 01 00 00  
01 F4 

00 00  
00 F9 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Odpowie
 slave 
nr 0 

Slave 
otrzymuje 

dane 

Slave w 
trybie 

zatrzymania 

 
Grupa 

parametrów  
F0 

 

F0.01 
 

Ustawio
ne dane 
50.0Hz 

Kumulacja 
szesnastkowa 

Koniec 
ramki 

1.4.5 Wys anie polecenia sterowania (Kategoria polece  4) 
Dane ustawie : ustawi  cz stotliwo  pracy FWD falownika nr 0 slave jako 10.0Hz.  

Wys ane przez 
master 

Nag ówek 
ramki Adres slave Typ polecenia Polecenie 

operacyjne Dane ustawie  Suma kontrolna Koniec 
ramki 

Liczba bitów 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad 

2A 30 30 34 31 31 30 30 
36 34 

30 31 
43 30 0D 

5A 00 00 04 00 11 00 00 
00 64 

00 00 
00 79 0D 

Opis Nag ówek 
ramki Adres 00 Polecenie nr 4 

Ustawienie 
cz stotliwo ci 
pracy FWD 

Ustawienie 
cz stotliwo ci 

10.0Hz 
Kumulacja 

szesnastkowa 
Koniec 
ramki 
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Dane zwrotne: Falownik nr 0 otrzymuje dane w normalnym trybie  

Odpowied
 slave 

Nag ówek 
ramki 

Adres 
slave 

Odpowie
 slave 

Inf. o 
trybie 0 Element 

nadzoru Dane pracy Suma 
kontrolna 

Koniec 
ramki 

Liczba 
bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad 
2A 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30  

36 34 
30 32 
34 42 0D 

5A 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00  
00 64 

00 00  
00 65 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Odpowie
 slave 
nr 0 

Slave 
otrzymuj

e dane 

Praca 
FWD 
slave 

Przes ane 
dane 

Wy wietl
any kod 
nadzoru 

d-0 

Pomy lne 
ustawienie 

danych 
Kumulacja 

szesnastkowa 
Koniec 
ramki 

1.4.6 Zmiana parametrów EPROM (Kategoria polece  5) 
Dane ustawie : Zmiana wzmocnienia momentu [F0.11]=6.0, zatrzymanie i zapisanie.  

Wys ane 
przez 

master 
Nag ówek 

ramki 
Adres 
slave 

Typ 
polecenia 

Polecenie 
operacyjne 

Kategoria 
danych 

Dane 
podrz dne 

Dane 
ustawie  

Suma 
kontrolna 

Koniec 
ramki 

Liczba 
bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad 

2A 30 30 35 30 31 30 30 41 30 30  
33 43 

30 32  
36 44 0D 

5A 00 00 05 00 01 00 00 0B 00 00 
00 3C 

00 00 
00 4D 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Adres 
00 

Polecenie 
#5 

Praca FWD 
slave 

Grupa 
parametrów 

F0 
 

Parametr 
F0.11 

 
Dane 

ustawie  
Kumulacja 

szesnastkowa 
Koniec 
ramki 

Dane zwrotne: Slave otrzymuje dane normalnie.  

Odpowied  
slave 

Nag ówek 
ramki 

Adres 
slave 

Odpowiedz 
slave 

Inf. o 
trybie 

Kategoria 
danych 

Adres 
danych 

Dane 
ustawie  Suma kontrona Koniec 

ramki 

Liczba 
bitów 1 2 1 2 1 2 4 4 1 

Przyk ad 
2A 30 30 30 30 31 30 30 41 30 30  

33 43 
30 32 
36 38 0D 

5A 00 00 00 00 01 00 00 0B 00 00  
00 3C 

00 00  
00 48 0D 

Opis Nag ówek 
ramki 

Odpowi
edz 

slave nr 
0 

Slave 
otrzymuje 

dane 

Praca 
FWD 
slave 

Grupa 
parametrów  

F0 
 

Paramet
r 

F0.11 
 

Pomy lne 
ustawienie 

danych 
Kumulacja 

szesnastkowa 
Koniec 
ramki 
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Za cznik II: Specyfikacja protoko u MODBUS  
1. Ustawianie komunikacji 

F4.00 X1XX, wybierz protokó  MODBUS RTU  
Uwaga: X oznacza dowolny numer bitu.  

2. Funkcja komunikacyjna 
Ca ciowa komunikacja mi dzy maszyn  master a falownikiem, w tym  
wysy anie polece  operacyjnych, zadawanie cz stotliwo ci pracy, zmienianie 
parametrów, sprawdzanie statusu falownika, nadzorowanie parametrów i b dów.  

3. Format protoko u 
Format MODBUS RTU 
 

                          ADU  
 

3.5 
odst p mi dzy 
znakami 

Adres 
maszyny 
slave   

Kod 
funkcji Dane Kontrola 

CRC  

3.5  
odst p 
mi dzy 
znakami 

                            
PDU 

1.1 Interpretowanie formatu protoko u 
1. Adres Slave  
0 adresem transmisji a adres slave address mo e by  ustawiony mi dzy 1-30. 
2. PDU 
(1) Kod funkcji 03: Odczytywanie parametrów, trybu pracy, parametrów 

nadzoru i b dów wielu falowników, i 6 parametrów falownika z ci ym adresem 
jednocze nie.   
Zapytanie maszyny g ównej:  

PDU 03 
Poc tkowy adres rejestru Ilo  rejestrów 

Wysoki Niski Wysoki Niski 

ugo  danych (bity) 1 1 1 1 1 

 

Odpowied  Slave:  

PDU  03 Liczba bajtów  
(2*ilo  rejestórw) Warto c odczytu 

ugo  danych (bity) 1 1 2*Ilo  rejestrów 

 

(2) Kod funkcji 06: Zmiana polece  operacyjnych, cz stotliwo ci pracy i 
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parametów funkcyjnych pojedynczego faownika.  
 

Zapytanie maszyny g ównej:  

PDU PART 06 
Poc tkowy adres rejestru Dane rejestru 

Wysoki Niski Wysoki Niski 

ugo  danych (bity) 1 1 1 1 1 

Odpowied  Slave:  

PDU PART 06 
Poc tkowy adres rejestru Dane rejestru 

Wysoki Niski Wysoki Niski 

ugo  danych (bity) 1 1 1 1 1 

(3) Kod funkcji 10: Zmiana polece  operacyjnych, cz stotliwo ci pracy i 
parametrów funkcyjnych wielu falowników.  
 

Zapytanie maszyny g ównej:  

PDU 10 
Poc tkowy adres 

rejestru Ilo  rejestrów Zliczenie 
bajtu 

Zawarto  
rejestru Wysoki Niski Wysoki Niski 

ugo  danych (bity) 1 1 1 1 1 1 2*Ilo  rejestrów 

Odpowied  Slave:  

PDU 10 
Poc tkowy adres rejestru Ilo  rejestrów 

Wysoki Niski Wysoki Niski 

ugo  danych (bity) 1 1 1 1 1 

Uwaga:  falownik zaczyna magazynowa  dane w kolejno ci od rejestrów z 
najni szym adresem do tych a adresem najwy szym, a 6 kodów funkcji mo e by  
zapisywanych jednorazowo, w przypadku zidentyfikowania b du, maszyna slave 
da odpowied  negatywn .   
Odpowied  negatywna:  
 

 

Kod b du wskazuje na kategori  b du: 
 

Kod b du Kategoria b du 

01 Niedozwolony kod funkcji 

02 Niedozwolony adres 

PDU 0x80 Kod funkcji Kod b du 
ugo c danych (bajty) 1 1 

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


Instrukcja obs ugi falownika serii E500 SIMPHOENIX 

95 
 

Kod b du Kategoria b du 

03 Niedozwolone dane  

04 Niedozwolona operacja maszyny Slave 

20 Zbyt du o parametrów odczytu-zapisu 

21 Zarezerwowany odczyt-zapis, parametr domy lny 

22 Maszyna slave w trybie pracy nie pozwala na zmian  danych  

23 Zmiana danych chroniona has em 

24 d odczytu-zapisu parametrów 

KONTROLA CRC:  
KONTROLA CRC  CRC niska CRC Wysoka 

ugo c danych (bajty) 1 1 

Funkcja KONTROLI CRC pokazana jest jak ni ej:  

 
unsigned int crc_chk_value(unsigned char *data_value, unsigned char length) 
{   

unsigned int crc_value=0xFFFF; 
int i; 

 while(length--) 
{  crc_value^=*data_value++; 

for(i=0;i<8;i++) 
{ if(crc_value&0x0001) 

   crc_value=( crc_value>>1)^0xA001; 
else  

   crc_value= crc_value>>1; 
} 

} 
 return(crc_value); 
} 

 

3. Definicja adresu parametrów komunikacji  
Przydzialnie adresów:   

Oznaczenie rejestru Adres rejestru 

Parametr funkcji(1) Wysoki jest numerem grupy kodóf funkcji, a niski numerem kodu funkcji, 
np. dla F1.11, adres rejestru to F10B.  

Parametr nadzoru Wysoki to 0xD0 a niski to numer z nadzoru, np. d-12, adres rejestru to D00C 
Polecenie operacyjne 0x1001 

 Ustawianie 
cz stotliwo ci 0x1002 

Tryb falownika 0x2000 

Alarm b du 0x2001 
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Uwaga:  
(1) Cz sty zapis kodów parametrów funkcji w EPROM skróci jej ywotno . 

Niektóre parametry w trybie komunikacyjnym nie potrzebuj  
przechowywania, ale zmiany w warto ci RAM. Podczas zapisu parametru 
RAM, nale y tylko zmieni  “F” na “0” w wysokim rejestrze, np. podczas 
zapisywania warto ci RAM o kodzie F1.11, jej adres rejestru to 010 B, ale 
metoda formu owania adresu rejestru nie mo e by  u ywana do odczytu 
parametrów funkcyjnych falownika.  
 

(2) Powi zanie mi dzy poleceniami operacyjnymi a kodami polece :  
Kod polecenia Polecenie operacyjne 

0x0000 dne polecenie 

0x0001 Start pracy FWD 

0x0002 Start pracy REV 

0x0003 Zatrzymanie   

0x0004 Zadawanie impulsowe FWD maszyny slave 

0x0005 Zadawanie impulsowe REV maszyny slave 

0x0006 Zatrzymanie trybu pracy impuloswania 

0x0020 Reset b dów slave 

(3) Status falownika:  
Kod statusu falownika Wyja nienie 

0x0000 Napi cie sta e slave nie jest gotowe 

0x0001 W trybie pracy FWD 

0x0002 W trybie pracy REV 

0x0003 Zatrzymanie slave 

0x0004 Zadawanie impulsowe FWD maszyny slave 

0x0005 Zadawanie impulsowe REV maszyny slave 

0x0011 Przyspieszanie FWD  

0x0012 Przyspieszanie REV 

0x0013 Nag e zatrzymanie i restart 

0x0014 Hamowanie FWD 

0x0015 Hamowanie REV 

0x0016 Slave w trybie hamowania pr dem DC 

0x0020 Slave w trybie b edu 
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(4) Wysoki kod b edu to 0, podczas gdy niski odnosi si  do kodu b du falownika, 
oznaczonego “Fu”, np. gdy kod b du to 0x000C, nale y to wi za  z kodem b du 
falownika o numerze Fu.12. 

1.2 Przyk ad 
(1). Uruchomienie falownika 1 w trybie pracy FWD 
Polecenie master:  

Adres slave Kod 
funkcji 

Pocz tkowy adres rejestru Dane rejestru Kontrola CRC 

Wysoki Niski Wysoki Niski Niski Wysoki 

01 06 10 01 00 01 1D 0A 

Odpowied  slave: falownik w trybie pracy FWD odpowiada takimi samymi danymi 
na zapytanie master.  

(2) Ustawienie cz stotliwo ci pracy falownika jako 50.0Hz 
Polecenie master:  

Adres slave Kod 
funkcji 

Pocz tkowy adres rejestru Dane rejestru Kontrola CRC 

Wysoki Niski Wysoki Wysoki Niski Wysoki 

01 06 10 02 01 F4 2C DD 

Odpowied  slave: falownik pracuj cy na 50.0Hz odpowiada takimi samymi danymi 
na zapytanie master.  
(3). Odczyt bie cej cz stotliwo ci pracy, pr du wyj ciowego, falownik odpowiada 
50.0Hz i pr d wyj ciowy 1.1A.  
Polecenie master:  

Adres 
slave Kod funkcji 

Pocz tkowy adres rejestru Dane rejestru Kontrola CRC 

Wysoki Niski Wysoki Niski Niski Wysoki 

01 03 D0 00 00 02 FC CB 

Odpowied  slave:  

Adres 
slave 

Kod 
funkcji 

Liczba bitów 
odczytu 

Dane 1-go rejestru Dane 2-go rejestru Kontrola CRC 

Wysoki Niski Wysoki Niski Niski Wysoki 

01 03 04 01 F4 00 0B FB FA 
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(4). Uruchomienie falownika 1 w trybie pracy FWD i ustawienie cz stotliwo ci 
pracy jako 40. 0Hz.  
Polecenie mastera:  

Adres slave Kod funkcji 

Pocz tkowy 
adres rejestru 

Liczba 
rejestów Liczba bitów 

Dane 1-go 
rejestru 

Dane 2-go 
rejestru Kontrola CRC 

Wysoki Niski Wysoki Niski Wysoki Niski Wysoki Niski Niski Wysoki 

01 10 10 01 00 02 04 00 01 01 90 AF 9F 

Odpowied  slave:  

Adres slave Kod funkcji 
Pocz tkowy adres rejestru Liczba rejestów Kontrola CRC 

Wysoki Niski Wysoki Niski Niski Wysoki 

01 10 10 01 00 02 14 C8 
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Za cznik III: Dobór rezystora hamowania 
W przypadku, gdy aplikacja wymaga dynamicznego hamowania nale y zastosowa  
dodatkowy rezystor hamuj cy. Zabezpieczenia wewn trzne urz dzenia mog  nie 
wykry  zmian obci enia. Je li warunki hamowania nie spe niaj  wymaga  klienta, 
konieczne jest zastosowanie zewn trznego modu u hamuj cego, aby zapewni  
odprowadzenie nadwy ki energii w postaci ciep a. Rezystor ten zapewnia 
wytracanie energii podczas trybu hamowania. Dlatego dobór mocy i rezystancji 
musi by  przemy lany. Poni sza tabela przedstawia zalecane moce i warto ci 
rezystancji dla falowników SIMPHOENIX. Opieraj c si  na warunkach obci enia, 

ytkownik mo e dobiera  warto ci wed ug specyfikacji dla poszczególnych 
modeli.  

 

Model falownika  Silnik (KW)  Moc rezystora 
hamowania (KW)  

Warto  rezystora 
hamowania ( )  

Moment 
hamowania ( )  

E500-2S0004 0.4 0.1 150 100 
E500-2S0007 0.75 0.1 100 100 

E500-2S0015 1.5 0.2 70 100 
E500-2S0022 2.2 0.2 50 100 

E500-2S0030 3.0 0.4 40 100 
E500-2S0040 4.0 0.4 35 100 

E500-4T0007 0.75 0.1 400 100 
E500-4T0015 1.5 0.2 300 100 

E500-4T0022 2.2 0.4 200 100 
E500-4T0030 3.0 0.4 150 100 

E500-4T0040 4.0 0.5 125 100 

 

Powy sza tabela zak ada osi gni cie 100% momentu hamowania, natomiast dla 
indywidualnych warunków nale y wybra  warto  w zale no ci od 
zapotrzebowania. W przypadku niewystarczaj cego hamowania nale y odpowiednio 
zredukowa  rezystancj  hamowania i przyj  wy sz  moc rezystora hamowania.  

 
 

 
 

 
 
 

Moc modu u hamuj cego jest warto ci  oszacowan  w 
warunkach bez obci enia. Przy ci ej pracy rezystora 
przez d szy czas (d uzej ni  5s), nale y odpowiednio 
zwi kszy  typoszereg rezystora hamowania.  

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


Instrukcja obs ugi falownika serii E500 SIMPHOENIX 
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Wsparcie techniczne:  
(48) 369-03-75/76   Bart omiej Jakubiak 
(94) 346-86-50    Dariusz Wyrzykowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Milejowice, ul.Nap dowa 4 

26-652 Zakrzew 

sitipol@sitipol.pl 

www.sitipol.pl 
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