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ÚVODEM
Před použitím měniče Optidrive si pozorně přečtěte tento manuál.
Zvláštní pozornost věnujte rámečkům „UPOZORNĚNÍ“ a „VAROVÁNÍ“.
Tento uživatelský manuál je platný k datu vydání. Výrobce a dodavatel vzhledem k dalšímu technickému vývoji vyhrazují
právo na změny nebo úpravy manuálu.
Výrobce ani dodavatel nejsou odpovědni za škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávným použitím nebo
neoprávněným zásahem do měniče.

Poznámky vztahující se k bezpečnému provozu jsou v tomto manuálu označeny v červených rámečcích s klasifikací
UPOZORNĚNÍ nebo VAROVÁNÍ.

UPOZORNĚNÍ
Poukazuje na možný vznik nebezpečné situace, která by mohla mít za následek poškození nebo zničení zařízení.
VAROVÁNÍ
Poukazuje na možný vznik nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt po úrazu elektrickým proudem nebo
vážné poranění osob.
_________________________________________________________________________________________________

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)
Jednofázově napájené frekvenční měniče Optidrive E2 mají standardně zabudované odrušovací filtry, které zaručují, že
úroveň rušení nepřesáhne hodnoty definované normou EN 61800-3 pro kategorii C2 (bytové prostředí), pokud stíněný kabel
mezi motorem a měničem není delší než 5 m.
Třífázově napájené frekvenční měniče Optidrive E2 mají standardně zabudované odrušovací filtry, které zaručují, že úroveň
rušení nepřesáhne hodnoty definované normou EN 61800-3 pro kategorii C3, pokud stíněný kabel mezi motorem a měničem
není delší než 25m.
Odstínění kabelu mezi motorem a měničem musí být vždy uzemněno na straně motoru i na straně měniče.
Při použití externího odrušovacího filtru zapojte měnič podle doporučeného zapojení, případně se obraťte na dodavatele.

_________________________________________________________________________________________________

VAROVÁNÍ
Neinstalujte a neprovozujte poškozený měnič nebo nekompletní měnič s chybějícími částmi.

________________________________________________________________________________________________________________
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MONTÁŽ
UPOZORNĚNÍ
Před montáží Optidrive E2 pečlivě prohlédněte a ujistěte se, že jste dostali požadovaný typ a že při přepravě nedošlo k
poškození.
o
o
 Před montáží ponechte Optidrive E2 v krabici a uskladněte ho v čistém a suchém prostředí s teplotou od –40 C do +60 C.
 Optidrive E2 přimontujte ve vertikální poloze na rovnou, nehořlavou podložku, odolnou proti vibracím. Měnič Optidrive E2
velikosti 1 a 2 je možné připevnit na DIN lištu.
 Optidrive E2 neumisťujte v blízkosti hořlavých předmětů.
 Předcházejte vniknutí vodivých nebo hořlavých předmětů do Optidrivu E2.
 Okolní teplota pracovního prostředí: od 0°C do +50°C.
 Relativní vlhkost pracovního prostředí musí být menší než 95% (nekondenzující).


ROZMĚRY:

Velikost
měniče
1
2
3

A
mm
173
221
261

B
mm
160
207
246

C
mm
109
137
--

D
mm
162
209
247

E
mm
5
5,3
6

F
mm
123
150
175

G
mm
82
109
131

H
mm
50
63
80

I
mm
5,5
5,5
5,5

J
mm
10
10
10

Utahovací moment svorek řídicí svorkovnice je 0,5Nm.
Utahovací moment silových svorek je 1Nm.
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MONTÁŽ DO ROZVADĚČE
Při montáži do rozvaděče dodržujte následující doporučení:
- Použijte rozvaděč z tepelně vodivého materiálu (nejlépe kovový).
- V rozvaděčích s nucenou ventilací zajistěte ventilaci ve směru zdola nahoru.
- V prašných a kontaminovaných prostředích je třeba do ventilačních otvorů použít odpovídající filtry.
- V prostředích vlhkých, slaných nebo chemicky znečištěných použijte neventilovaný rozvaděč s odpovídajícím krytím.

Velikost
měniče
1
2
3

X
mm
50
75
100

Y
mm
50
50
50

Z
mm
43
66
82

Proudění
vzduchu
3
>20m /h
3
>20m /h
3
>45m /h

Výše uvedené vzdálenosti pro montáž do rozvaděče jsou doporučené hodnoty.
Vždy však platí, že musí být dodržena okolní teplota pracovního prostředí uvedená v technické specifikaci měniče.

Tepelné ztráty měniče jsou typicky 3% z okamžitého zatížení měniče.

________________________________________________________________________________________________________________
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ZAPOJENÍ MĚNIČE
VAROVÁNÍ
Zapojování frekvenčního měniče může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Frekvenční měnič Optidrive E2 je standardně dodáván v krytí IP20.
 Pro dosažení vyššího krytí použijte rozvaděč s příslušným krytím nebo si u firmy INVERTEK CZ, s.r.o. vyžádejte dodávku
měničů v krytí IP55.
 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
 Údržbu, prohlídky nebo jakékoliv práce na měniči Optidrive E2 provádějte, jen je-li měnič odpojen od sítě.
 POZOR: Nebezpečné napětí je na svorkách měniče ještě 10 minut po odpojení napájení !
 V případě, že je napájení do měniče provedeno pomocí zástrčky v zásuvce, vytáhněte zástrčku ze zásuvky až po uplynutí
10 minut od vypnutí napájení do zásuvky.
 Ujistěte se, že zemnící svorka je řádně spojena s ochranným vodičem napájecího obvodu.
 Přesvědčete se, že zemnicí vodič je dostatečně dimenzován na maximální zkratový proud.



UPOZORNĚNÍ


Před zapojením měniče se ujistěte, že napájecí napětí, frekvence napájecího napětí a počet fází (1 nebo 3) odpovídá

štítkovým údajům měniče Optidrive E2.
Pro připojení měniče k síti zařaďte mezi napájecí síť a měnič stykač nebo jiné obdobné zařízení.
 Nikdy nepřipojujte síťové napětí na výstupní svorky měniče U, V, W.
 Nezapomeťe vřadit mezi silový napájecí obvod a napájecí svorky měniče odpovídající jistič nebo pojistky.
 Mezi výstupní svorky měniče U, V, W a motor nezapojujte stykač ani jiné zařízení k automatickému rozepnutí obvodu.
 Při zapojování řídicích obvodů dbejte, ať odstup vodičů řídicích signálů od silových vodičů je minimálně 100mm.
Zároveň dbejte na křížení vodičů v úhlu 90°.
 Ujistěte se, že zapojení stíněných silových kabelů je provedeno v souladu s níže uvedeným schématem.
 Ujistěte se, že svorky silových kabelů jsou řádně dotaženy.


Frekvenční měnič Optidrive E2 zapojte podle níže uvedeného schématu.
Pro dimenzování stykačů, jističů a kabeláže použijte tabulky Technická specifikace na str. 20.
Pro silové obvody se doporučují 3-vodičové nebo 4-vodičové stíněné kabely s PVC izolací.
Případný dodatečný odrušovací filtr zapojte a umístěte co nejblíže k měniči. Pro správnou funkci je třeba zajistit vodivé
spojení kovového krytu odrušovacího filtru s chladičem měniče. Nejlépe je vodivě připevnit odrušovací filtr i měnič na
společnou vodivou podložku.

Zemnění
Zemní svorka každého měniče by měla být samostatně přímo připojena k zemnění napájecí sítě. Vyvarujte se vytváření
zemních smyček mezi měniči nebo měniči a jinými zařízeními.

Svorkovnice motoru
Svorky asynchronního motoru mohou být propojeny buď do trojúhelníka nebo do hvězdy. Štítek motoru uvádí jmenovitá
napětí motoru pro zapojení do trojúhelníka a do hvězdy. Ujistěte se, že jmenovité napětí motoru při použitém typu zapojení
odpovídá výstupnímu napětí frekvenčního měniče Optidrive E2.

∆ (trojúhelník)

Υ (hvězda)

I

I

I

I

I

I

U

V

W

U

V

W

Υ / ∆: 400V / 230V nebo 690V / 400V
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Schéma zapojení

Řídící svorkovnice (počáteční nastavení):

________________________________________________________________________________________________________________
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OVLÁDÁNÍ MĚNIČE
VAROVÁNÍ
I po zastavení povelem STOP v měniči zůstává nebezpečné napětí. Dříve než začnete provádět jakékoliv práce na
zapojení měniče nebo na samotném měniči, odpojte měnič od sítě a vyčkejte 10 minut.
 POZOR při nastavování parametru P-01. Tímto parametrem lze nastavit maximální otáčky motoru až na 60 000 ot./min.!
 Provoz motoru v oblasti nad jmenovitými otáčkami konzultujte s výrobcem motoru.
 Pokud je měnič Optidrive E2 vybaven ventilátorem na chladiči, ventilátor spíná při teplotě chladiče nad 40°C.
Nečinnost ventilátoru při nižších teplotách chladiče není závadou.


Uvedení do provozu
Od výrobce je měnič Optidrive E2 dodán v počátečním nastavení. To znamená, že hodnoty parametrů jsou v počátečním
nastavení a měnič je v modu řízení pomocí signálů z řídicí svorkovnice.
Mezi svorky 1 a 2 řídicí svorkovnice zapojte spínač.
Mezi svorky 5 a 7 řídicí svorkovnice zapojte potenciometr (min. 500Ω , max. 10 kΩ). Jezdce potenciometru připojte na
svorku 6 řídicí svorkovnice.
 Rozpojte spínač mezi svorkami 1 a 2. Tím je přednastaven povel STOP.
 Jezdce potenciometru nastavte na minimum (tj. napětí 0V na svorku 6).
 Připojte měnič k napájecímu napětí.
Na displeji se objeví nápis „StoP“.
 Sepněte spínač mezi svorkami 1 a 2. Tím je zadán povel START. Výstupní frekvence měniče je nyní řízena napětím na
analogovém vstupu, tj. svorce 6 řídicí svorkovnice.
Na displeji se zobrazuje výstupní frekvence měniče v Hz. V případě nulové výstupní frekvence se zobrazuje „H 0.0“.
 Zatočte potenciometrem na maximum. Motor se roztočí na jmenovitou rychlost odpovídající výstupní frekvenci měniče
50Hz (hodnota nastavená v parametru P-01), a to se zrychlením daným hodnotou parametru P-03.
Displej ukáže výstupní frekvenci 50Hz : „H50.0“.
 Chcete-li zobrazit proud motoru, stiskněte krátce tlačítko NAVIGATE ⇔ na ovládacím panelu.
 Opětovným krátkým stisknutím tlačítka ⇔ vrátíte na displej údaj o výstupní frekvenci měniče.
 Motor zastavte nastavením potenciometru na minimum nebo povelem STOP, tj. rozpojením spínače mezi svorkami 1-2.



Pokud jste k zastavení použili povel STOP, zastavuje motor po zpomalovací rampě. Po zastavení ukáže displej „StoP“.
Pokud jste zastavili stažením potenciometru na minimum a spínač mezi svorkami 1-2 zůstal sepnutý, ukáže displej po
zastavení výstupní frekvenci 0Hz „H 0.0“. Zůstane-li měnič v tomto stavu po dobu 20 sekund, přejde do stavu pohotovosti
(stand-by), na displeji se objeví „Standby“ a čeká se na nové zadání výstupní frekvence.

Nastavování parametrů
Počáteční nastavení parametrů provedené výrobcem vyhovuje pro velkou většinu aplikací.
Pro optimalizaci vlastností měniče je dále možno použít standardní sadu parametrů (P-01 až P-14). Pro náročnější aplikace
je k dispozici ještě rozšířená sada parametrů (P-15 až P-47) a přístup ke stavovým informacím měniče (P-00).
Maximální a minimální rychlost (P-01 a P-02).
Podle požadavků aplikace nastavte parametrem P-01 maximální rychlost a parametrem P-02 minimální rychlost. Limity dané
parametry P-01 a P-02 platí pro otáčky jak v kladném tak záporném směru. Nastavení parametru P-02 na nenulovou hodnotu
znamená, že při povelu START se motor roztočí po rozjezdové rampě na otáčky zadané v parametru P-02.
Rozjezdová a zpomalovací rampa (P-03 a P-04).
Při nastavování ramp pamatujte na to, že příliš strmé rampy znamenají velké proudy při rozjezdu nebo velká přepětí při
brždění. Obojí může způsobit výpadek měniče buď na přetížení nebo na přepětí.
Způsob zastavení při výpadku napájení (P-05).
Tento parametr umožňuje nastavení způsobu zastavení při výpadku napájení. Při nastavení P-05 = 0 se snaží měnič držet
otáčky s využitím energie běžícího motoru. Nastavením P-05 = 1 zvolíme zastavení volným doběhem. Při nastavení P-05 = 2
(rychlý stop) proběhne zastavení podle rampy zadané v parametru P-24.
Spořič energie (P=06).
Pro určité typy zátěží jako jsou např. ventilátory nebo čerpadla je vhodné nastavit P-06 = 1. Tím dochází ke snížení napětí
do motoru v závislosti na velikosti zátěže.
Jmenovité napětí, jmenovitý proud, jmenovitá frekvence, jmenovitá rychlost (P-07, P-08, P-09, P-10).
Parametr P-07 obsahuje jmenovité napětí motoru. Parametr P-08 nastavte na hodnotu jmenovitého proudu uvedeného
na štítku motoru a parametr P-09 na hodnotu jmenovité frekvence ze štítku motoru. Jestliže ponecháte P-10 = 0 jsou údaje
o rychlosti zobrazovány na displeji v Hz. Jestliže potřebujete údaj o rychlosti motoru zobrazovat na displeji v ot/min. nastavte
P-10 na hodnotu jmenovitých otáček ze štítku motoru.
Zvýšení napětí (P-11).
Pro aplikace s těžším rozběhem lze zvýšit napětí při startu. Pomocí P-11 je lze nastavit až 25% jmenovitého napětí motoru.
POZOR: Při použití tohoto parametru může v případě provozování motoru v nízkých otáčkách docházet k přehřátí motoru.
Řízení ze svorkovnice nebo z ovládacího panelu (P-12).
Nastavení P-12 = 0 znamená řízení z řídicí svorkovnice. Nastavením P-12 = 1 nebo 2 umožňuje zadávat povely a řídicí
hodnoty z ovládacího panelu na měniči. Nastavení P-12 = 3 nebo 4 aktivuje řízení měniče sériovou linkou (MODBUS RTU).
Nastavení P-12 = 5 nebo 6 aktivuje řízení s PI regulátorem.
Rozšířená sada parametrů (P-15 až P-47). viz tabulka Rozšířená sada parametrů na str.12.

________________________________________________________________________________________________________________
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Ovládací panel
V počátečním nastavení měniče od výrobce je umožněn přístup pouze ke standardní sadě parametrů.
Přístup ke standardní sadě parametrů se provede stisknutím tlačítka NAVIGATE ⇔ po dobu > 1 vteřina.


K procházení parametrů P-01 až P-14 použijte tlačítka NAHORU

a DOLŮ

.



Pro zobrazení hodnoty parametru stiskněte ⇔ .



Pro změnu hodnoty parametru použijte tlačítek NAHORU nebo DOLŮ.



Pro potvrzení hodnoty parametru a návrat k číslu parametru stiskněte ⇔ .



Pro opuštění editovacího modu stiskněte ⇔ po dobu > 1 sekunda nebo neprovádějte žádnou akci (nepoužijte žádné
tlačítko) po dobu > 20 sekund.

Přístup k rozšířené sadě parametrů se zjedná nastavením P-14 = 101 a stisknutím tlačítka ⇔ .

POZNÁMKA:
Pokud chcete zamezit neautorizovanému přístupu do rozšířené sady parametrů, použijte vlastní nastavení přístupového
kódu v parametru P-37.
POZNÁMKA:
K uložení změn v nastavení parametrů dojde pouze v případě, že P-38 = 0.
Návrat hodnot všech parametrů do počátečního nastavení lze provést po zastavení povelem STOP, ve stavu kdy displej
ukazuje „StoP“ pomocí tlačítek NAHORU, DOLŮ a STOP. Stiskněte tato tři tlačítka současně na dobu 1 sekundy. Jako
potvrzení displej ukáže „P-dEF“. Přístupový kód k rozšířené sadě parametrů v P-37 se při tom také vrátí na hodnotu
počátečního nastavení, tj. na hodnotu 101.
Návrat k pokračování v normální činnosti proveďte stisknutím tlačítka STOP.

Ovládání měniče z ovládacího panelu
Přepnutí měniče do modu ovládání z ovládacího panelu se provede nastavením P-12 = 1 nebo 2.
 Připravte měnič k činnosti sepnutím digitálního vstupu 1 (svorka 2 – svorka 1 řídicí svorkovnice).
 Stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí „H 0.0“.
 Stisknutím tlačítka NAHORU zvyšujte rychlost.
 Měnič zvyšuje rychlost motoru v kladném směru dokud tlačítko NAHORU neuvolníte .
POZOR: Zrychlení je dáno nastavením rozjezdové rampy v parametru P-03.
 Rychlost snížíte stisknutím tlačítka DOLŮ.
 Měnič snižuje rychlost motoru dokud tlačítko DOLŮ neuvolníte .
Zpomalování je dáno nastavením zpomalovací rampy v parametru P-04.
 Stisknutím tlačítka STOP měnič motor zastaví po zpomalovací rampě v P-04.
Po zastavení ukáže displej „StoP“ a přejde do stavu nepřipraven.
 Pokud chcete, aby měnič rozjel motor na předem zvolenou rychlost, stiskněte před připravením měniče k činnosti tlačítko
STOP. Displej zobrazí žádanou rychlost. Pomocí tlačítek NAHORU , DOLŮ nastavte hodnotu žádané rychlosti a stiskněte
tlačítko STOP. Displej opět zobrazí „StoP“, žádaná rychlost je zapamatována. Stisknutím tlačítka START rozjede měnič
motor na zadanou žádanou rychlost.
________________________________________________________________________________________________________________
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Nastavením P-12 = 2 je možno zadávat z ovládacího panelu reverzaci motoru.
 Stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí „H 0.0“.
 Stisknutím tlačítka NAHORU zvyšujte rychlost.
 Měnič zvyšuje rychlost motoru v kladném směru dokud tlačítko NAHORU neuvolníte.
Zrychlení je dáno nastavením rozjezdové rampy v parametru P-03.
 Stisknutím tlačítka START provedete reverzaci směru otáčení motoru.

Ovládání měniče ze sériové linky RS 485 – protokol MODBUS RTU.
Přepnutí měniče do modu ovládání ze sériové linky se provede nastavením P-12 = 3 nebo 4.
Konektor RJ45 pro sériovou komunikaci.

NEPOUŽITO
NEPOUŽITO
0V
RS485 - / OPTIBUS
RS485 + / OPTIBUS
+24V (pouze pro OPTIPORT E-2)
RS 485 - / MODBUS
RS 485 + / MODBUS

Formát dat pro Optibus (firemní protokol Invertek) a Modbus: 1start bit, 8data bits, 1stop bit, no parity.
Rychlost komunikace (Baudová rychlost) a nastavení adres viz parametr P-36.
Popis zapojení při řízení ze sériové linky – viz str 18.
Detailní informace pro řízení měniče ze sériové linky si vyžádejte u dodavatele.

Měnič v režimu PI – regulátoru.
Přepnutí měniče do režimu PI-regulátoru se provede nastavením P-12 = 5 nebo 6.
Popis zapojení v režimu PI-regulátoru – viz str 18.
Detailní informace pro řízení měniče v režimu PI-regulátoru si vyžádejte u dodavatele.
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PŘEHLED PARAMETRŮ
STANDARDNÍ SADA PARAMETRŮ
par.

Název

rozsah

poč.nastavení

popis

P-01 Maximální rychlost

P-02 až 5xP-09 (max. 500Hz)

50 Hz

Maximální rychlost v Hz nebo ot/min. (podle P-10).

P-02 Minimální rychlost

0 až P-01 (max. 500Hz)

0 Hz

Minimální rychlost v Hz nebo ot/min. (podle P-10).

P-03 Rozjezdová rampa

0 až 600 s

5,0 s

Rozjezdová rampa je doba rozjezdu od 0Hz do jm. frekvence
(podle P-09) v sekundách

P-04 Zpomalovací rampa

0 až 600 s

5,0 s

Zpomalovací rampa je doba dojezdu od jmenovité frekvence
(podle P-09) do 0Hz v sekundách
Při výpadku napájení:

0: zastavení po rampě
Způsob zastavení
P-05
Při výpadku napájení

1 : volný doběh
2: zastavení po rampě

0: zastavení při využití běhu motoru jako generátoru
0

1: volný doběh
2: rychlý STOP podle rampy P-24

(rychlý stop)

P-06 Spořič energie

0: funkce spořiče vypnuta

0

1: funkce spořiče zapnuta
P-07

Jmenovité napětí
motoru

P-08 Jm. proud motoru

zátěži až na 50% jmenovitého napětí.

napájení 230V: 40V až 250V

230V

napájení 400V: 40V až 500V

400V

25% až 100% jmenovitého
výstupního proudu měniče

P-09 Jm. frekvence motoru

25Hz až 500HZ

P-10 Jm. rychlost motoru

0 až 30 000 ot./min.

Zapnutý spořič automaticky redukuje žádané napětí při nízké

podle výkonu

Štítková hodnota jmenovitého napětí motoru
Jmenovitý proud podle štítku motoru [A].

měniče
50 Hz

0

Jmenovitá frekvence podle štítku motoru.

Pokud je zadána nenulová hodnota, pak hodnoty všech
souvisejících parametrů jsou zobrazeny v ot./min.
Zvýšení napětí při výstupní frekvenci 0 Hz pro zvýšení
záběrného momentu.

P-11 Zvýšení napětí

0 až 25% max. výstupního
napětí

dle výkonu
motoru

Vliv zvýšení napětí se proporcionálně snižuje až do frekvence ½
jmenovité frekvence motoru (P-09).
POZOR na trvalý provoz motoru v nízkých otáčkách.

Ovládání:
svorkovnice /
P-12 panel /
MODBUS /
PI regulátor

P-13 Paměť poruch

0: ze svorkovnice

0: ovládání měniče z řídicí svorkovnice.

1: z ovládacího panelu
(+směr)

1: ovládání měniče z ovládacího panelu, povolen jen kladný
směr otáček

2: z ovládacího panelu
(+/-směr)

2: ovládání měniče z ovládacího panelu, povoleny oba směry
otáček

3: MODBUS s fixními
rampami

0

3: ovládání měniče přes interface MODBUS RTU (RS485)
při použití daných rozjezdových a dojezdových ramp

4: MODBUS s možností
úpravy ramp

4: ovládání měniče přes interface MODBUS RTU (RS485);
komunikací je možno upravovat rozjezd. i dojezd. rampu

5: PI regulátor

5: ovládání měniče pomocí PI regulátoru s externí zpětnou
vazbou

6: PI regulátor přičítající
hodnotu analog. vstupu 1

6: ovládání měniče pomocí PI regulátoru s externí zpětnou
vazbou, jejíž hodnota je přičítána k hodnotě analog. vstupu 1

poslední 4 poruchy

pouze pro
čtení

Záznam kódů posledních čtyř poruch měniče. Poslední porucha
je zobrazována jako první. Záznamy lze procházet pomocí
tlačítek NAHORU, DOLŮ na ovládacím panelu.
(Opakovaná porucha „podpětí“ se zaznamená jen jednou).
Kódy poruch viz tabulka na str.19.

P-14

Přístup k rozšířené
sadě

Pro přístup k rozšířené sadě parametrů je třeba zadat „101“.
0 až 9999

0

Chcete-li zabránit neautorizovanému přístupu k rozšířené sadě
parametrů změňte přístupový kód v P-37.
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ROZŠÍŘENÁ SADA PARAMETRŮ
par.

název

P-15 Funkce digitálních vstupů

rozsah

poč.
nastavení

0 až 12

0

0..10V;b 0..10V;0..20mA
P-16

Formát analogového
vstupu

0..10V
t 4..20mA; r 4..20mA
t 20..4mA; r 20..4mA

popis
Viz tabulky Funkce digitálních vstupů (str.15 až 18).
Nastavuje formát analogového vstupu na svorce 6.
b0..10V může být použito pro bipolární vstupní signál +/- P-01:
P-39=50% ofset; P-35=200% zesílení.
't': při přerušení smyčky měnič vyhlásí chybu
'r': při přerušení smyčky měnič přepne na rychlost 1 (P-20)
Modulační frekvence výkonového stupně měniče.

P-17 Modulační frekvence

4 až 32 kHz

8 / 16 kHz (Zvyšováním modulační frekvence se snižuje hluk motoru a
zlepšuje průběh proudu ovšem za cenu vyšších ztrát.)

0: měnič odstartován (v běhu)
1: měnič bez poruchy
2: rychlost dosažena
P-18 Funkce výstupního relé

3: měnič vyhlásil chybu

1

Kontakt relé sepne, je-li funkční podmínka pravdivá.
Možnost 4 až 7 je funkční po nastavení hodnoty limitu
v parametru P-19

100%

Nastaví limit pro P-18 a P-25 (v % jmenovité hodnoty)

4: otáčky motoru >= limit
5: proud motoru >= limit
6: otáčky motoru < limit

P-19 Limit pro kontakt relé

7: proud motoru < limit
0 až 100% hodnoty P-01
0 až 200% hodnoty P-08

P-20 Frekvenční žádost 1

-P-01 až +P-01

0 Hz

Nastavení hodnoty předem definované rychlosti č.1

P-21 Frekvenční žádost 2

-P-01 až +P-01

0 Hz

Nastavení hodnoty předem definované rychlosti č.2

P-22 Frekvenční žádost 3

-P-01 až +P-01

0 Hz

Nastavení hodnoty předem definované rychlosti č.3

P-23 Frekvenční žádost 4

-P-01 až +P-01

0 Hz

Nastavení hodnoty předem definované rychlosti č.4

P-24

2. dojezdová rampa
(rychlý stop)

P-25 Funkce analog. výstupu

0 až 25s

0

Zpomalovací rampa při výpadku napájení (viz P-05) nebo při
aktivaci signálu Rychlý stop (viz P-15).
Pokud P-24=0 a P-5=2, pak motor zastaví volným doběhem.

Mód Digitální výstup:

Mód Digitální výstup:

0: měnič odstartován (v běhu)

výstupní signál:

1: měnič bez poruchy

podmínka nesplněna: 0V

2: rychlost dosažena

podmínka splněna: +24V, (limit 25mA)

3: měnič vyhlásil chybu

Možnosti 4 až 7: digitální výstup je funkční až po

4: otáčky motoru >= limit
5: proud motoru >= limit

8

nastavení limitu v parametru P-19.
Mód Analogový výstup:

6: otáčky motoru < limit

Možnost 8: signál rychlosti motoru 0 až 10V=0 až 100%,

7: proud motoru < limit

přičemž 100% = hodnota zadaná v P-01

Mód Analogový výstup:

Možnost 9: signál proudu motoru 0 až 10V=0 až 200%,

8: otáčky motoru

přičemž 100% = hodnota zadaná v P-08

9: proud motoru
0 až P-01

0 Hz

Šířka pásma zakázané frekvence. Pásmo zak. frekvence platí
pro + i - směr otáček. Předem nastavte P-09.

P-27 Zakázaná frekvence

P-02 až P-01

0 Hz

Střed pásma zakázané frekvence. Předem nastavte P-09

Nastavení napětí U/f
P-28
charakteristiky

0 až P-07

0

Nastavuje hodnotu napětí U/f charakteristiky. Frekvence je
stanovena parametrem P-29.

0 Hz

Nastavuje hodnotu frekvence U/f charakteristiky. Napětí je
stanoveno parametrem P-28 (viz graf na str.14).

P-26

P-29

Pásmo zakázané
frekvence

Nastavení frekvence U/f
charakteristiky

0 až P-09
(neaktivní při nastavení 0)

Edge-r: Je-li připojeno napájení ve stavu 'dig.vstup 1 sepnut',
povel START není aktivní. Po připojení napájení se povel
START provede změnou rozepnuto-sepnuto (náběžná hrana)
na dig.vstupu 1.

Povel START / RESTART
P-30
při řízení ze svorkovnice

EdgE-r; Auto-0 až Auto-5

Auto-0

Auto-0: povel START je zadán sepnutým dig. vstupem 1
(kdykoliv).
Auto-1 až 5: Povel START stejně jako v Auto-0. Při poruše
učiní měnič 1 - 5 pokusů o RESTART měniče (doba mezi
pokusy 25 sekund).
Reset čítače AUTO-RESTARTU lze provést napájením
(vypnout-zapnout), tlačítkem RESET na panelu nebo novým
povelem START.
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par.

název

Rozsah

poč.
nastavení

0: minimální rychlost
Povel START / RESTART
P-31 při řízení z ovládacího
panelu

1: předchozí rychlost

P-32 Doba DC brždění

0 až 25 s

2: minimální rychlost (Auto-run)
3: předchozí rychlost (Auto-run)

START s běžícím motorem
(pouze velikost 2 a 3)
0: neaktivní
P-33
DC brzda při STARTu (pro 1: aktivní
velikost 1)

1

Aktivace brzdného
tranzistoru

1: aktivní se softw. ochranou

0

Při P-33=1; pro vel. 2 a 3: rozběh z rychlosti jakou se právě
točí motor. Pokud se motor netočí, lze očekávat po povelu
START krátké zpoždění. Doporučeno pro aplikace s velkou
setrvačností zátěže.
Pro vel. 1: DC brždění je aktivováno při rozjezdu po povelu
START. Doba trvání a úroveň dány parametry P-32 a P-11.

0

Softwarová ochrana je navržena pro standardní brzdné odpory
Invertek Optibrake (200W). Při použití jiných brzdných odporů
nastavte P-34=2

2: aktivní bez softw. ochrany
Zesílení analogového
P-35
vstupu

0% až 500%

Adresa měniče

Adr.: 0 (neaktivní); 1 až 63

Aktivace komunikace přes
MODBUS / rychlost
komunikace

OP-buS (fixní 115,2kb/s)
9,6kb/s až 115,2kb/s (Modbus)

Chyba komunikace /
nastavení zpoždění

0: neaktivní
t 30; 100; 1000; 3000 (ms)
r 30; 100; 1000; 3000 (ms)

100%
1
Op-buS

P-36

P-37 Přístupový kód
P-38 Přístup k parametrům

0 až 9999
0: změna a uložení umožněno

t 3000
(prodleva
3s)

101
0

1: pouze pro čtení
P-39 Offset analogového vstupu

-500% až 500%

Při P-31=0 nebo 2: povel START z minimální rychlosti.
Při P-31=1 nebo 3: START z rychlosti, která byla dosažena
před posledním povelem STOP.
Při P-31=2 nebo 3: ovládání povelu START dle dig. vstupu 1
(tlačítka Start a Stop na ovládacím panelu nejsou aktivní).

0s
Při P-32>0 aktivní DC brždění při průchodu dojezdové rampy
(neaktivní) nulou. Použita úroveň daná parametrem P-11.

0: neaktivní
P-34

popis

Nastavuje zesílení žádané hodnoty na analogovém vstupu.
Rozlišení 0,1%.
Adresa měniče pro sériovou komunikaci
P-36=Op-buS: aktivní OPTIBUS (MODBUS nefunkční).
Ostatní nastavení rychlosti komunikace se týkají rychlosti
komunikace MODBUSu (OPTIBUS nefunkční).
V případě přerušení komunikace je možno nastavit čas
(v milisekundách), po jehož uplynutí měnič vyhlásí chybu.
P-36=0: chyba se nevyhlásí.
't': po překročení nastavené prodlevy měnič vyhlásí chybu.
'r': po překročení nastavené prodlevy měnič zastaví po rampě.
Přístupový kód k rozšířené sadě parametrů.
0: umožňuje změnu hodnot parametrů
1: parametry nelze editovat, přístup jen pro čtení

0%

Offset hodnoty na analogovém. vstupu s rozlišením 0,1%
Na displeji se zobrazí 'c' a rychlost násobená hodnotou P-40.
Je-li P-10=0 - výpočet od rychlosti v Hz.
Je-li P-10>0 - výpočet od rychlosti v ot./min.

P-40

Koeficient uživatelského
zobrazení na displeji

0,000 až 6,000

P-41

Proporcionální zesílení
PI-regulátoru

0,0 až 30,0

1%

Čím vyšší setrvačnost, tím vyšší hodnota.
Příliš vysoká hodnota vede k nestabilitě.

P-42

Integrační konstanta
PI-regulátoru

0,0s až 30,0s

1,0s

Čím vyšší hodnota, tím pomalejší, tlumenější reakce
PI-regulátoru.

P-43 Zpětná vazba PI-regulátoru

0: normální

0

1: inverzní
P-44
P-45

Žádaná hodnota
PI-regulátoru
Digitální žádaná hodnota
PI-regulátoru

0: digitálně

1: zvětšení zpětnovazební veličiny vede na zvýšení otáček
0

1: analogově
0 až 100%

0: zvětšení zpětnovazební veličiny vede na snížení otáček
0: Žádaná hodnota je zadána hodnotou P-45
1: Žádaná hodnota je zadána analogovým vstupem 1

0%

Žádaná hodnota při P-44=0.
100% odpovídá max. hodnotě zpětnovazební veličiny

0: 2. analogový vstup (svorka 4)
Zdroj zpětné vazby
P-46
PI-regulátoru

1: 1. analogový vstup (svorka 6)

0

Zdroj hodnoty zpětnovazební veličiny

2: proud motoru
0..10V, 0..20mA
P-47

Formát druhého
analogového vstupu

t 4..20mA; r 4..20mA
t 20..4mA; r 20..4mA

Nastavuje formát druhého analogového vstupu.
0..10V

't': při přerušení smyčky měnič vyhlásí chybu
'r': při přerušení smyčky měnič přepne na rychlost 1 (P-20)
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U/f charakteristika

U/f charakteristiku lze modifikovat parametry P-11, P-28 a P-29.
Parametr P-11 zvyšuje napětí při nulové frekvenci (vliv zvýšení
napětí se postupně snižuje až k frekvenci dané jednou polovinou
P-09). To pomáhá při aplikacích s těžšími rozběhy.
Parametr P-28 určuje procento zvýšení nebo snížení napětí
při frekvenci dané P-29. To lze využít při problémech se stabilitou
pohonu na určitých frekvencích.
Výsledná U/f charakteristika se pak automaticky modifikuje tak,
aby souvisle procházela zadanými body.

PARAMETR NULA (P-00)
Parametr P-00 umožňuje pohled do vnitřních poměrů ve frekvenčním měniči.
To může v mnoha případech pomoci při optimalizaci parametrů měniče a při hledání a odstraňování závad.
Postup při prohledávání veličinami P-00 je obdobný jako u ostatních parametrů.
Do položek parametru P-00 nelze zapsat.

kód

Název

rozsah

popis

P00-01

Napětí na analogovém vstupu 1

0 až 100%

100% = max. napětí

P00-02

Napětí na analogovém vstupu 2

0 až 100%

100% = max. napětí

P00-03

Frekvenční žádost

-P-01 až P-01

Zobrazena v Hz (pokud P-10=0), jinak zobrazena v ot./min.

P00-04

Stav digitálních vstupů

binární hodnota

Status digitálních vstupů

P00-05

Nepoužito

P00-06

Nepoužito

P00-07

Napětí do motoru

0 až 600Vac

Efektivní hodnota napětí do motoru

P00-08

Napětí stejnosměr. meziobvodu

0 až 1000V ss

Napětí interního stejnosměrného meziobvodu

P00-09

Interní teplota chladiče

-20 až 100°C

Teplota chladi če ve stupních Celsia

P00-10

Počet provozních hodin

0 až 99 999 hod.

Nelze měnit ani při návratu k počátečnímu nastavení.

P00-11

Provozní doba od poslední chyby
(1)

0 až 99 999 hod.

Provozní hodiny od poslední chyby.
Resetují se dalším chybovým hlášením nebo odpojením napájení.

P00-12

Provozní doba od poslední chyby
(2)

0 až 99 999 hod.

Provozní hodiny od poslední chyby.
Resetují se dalším chybovým hlášením, nikoliv však odpojením napájení.

P00-13

Provozní doba od posledního
vypnutí

0 až 99 999 hod.

Při vypnutí měniče se provozní hodiny zastaví, při zapnutí se resetují.

P00-14

Modulační frekvence

4 až 32kHz

Aktuální modulační frekvence měniče. Tato hodnota může být nižší než
nastavená parametrem P-17: pokud hrozí přehřátí měniče, modulační
frekvence může být automaticky snížena v zájmu nepřetržitého chodu.

P00-15

Záznam napětí ss meziobvodu

0 až 1000V ss

Paměť 8 hodnot napětí stejnosměr. meziobvodu před chybovým hlášením

P00-16

Záznam teploty termistoru

-20 až 100°C

Pam ěť 8 hodnot teploty termistoru před chybovým hlášením.

P00-17

Záznam proudu motoru

0 až 2x jm. proud

Paměť 8 hodnot proudu motoru před chybovým hlášením.

P00-18

Softwarová verze I/O procesoru

např. '1.00'; '47AE'

Číslo verze a kontrolní součet.

P00-19

Výrobní číslo měniče

P00-20

Typ a výkon měniče

např. 54010232005
např.
'0,37 1 230 3P-out'

tento př.: 0,37kW výkon, 1x230V napájení, 3 fázový výstup
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FUNKCE ANALOGOVÝCH A DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ
Při P-12 = 0 (mód svorkovnice)
P-15

dig. vstup 1 (sv.2)

dig. vstup 2 (sv.3)

digitální vstup 3 (sv. 4)

STOP

rozep.: rozběh kladným
směrem

rozep.:žádaná rychlost z
analogového vstupu

sepnuto: START

sepnuto: rozběh zápor.
směrem

sepnuto: žádaná rychl. =
frekvenční žádost 1

STOP

rozep.: žádaná rychlost z
analogového vstupu

rozep: frekvenční
žádost 1

sepnuto: START

sepnuto:žádaná rychl. =
frekvenční žádost 1 / 2

sepnuto: frekvenční
žádost 2

rozep.:
0

rozep.:
1

Dig.vstup 2 rozepnuto + Dig.vstup 3 rozepnuto:
frekvenční žádost 1
STOP

Dig.vstup 2 sepnuto + Dig.vstup 3 rozepnuto:
frekvenční žádost 2

sepnuto: START

Dig.vstup 2 rozepnuto + Dig.vstup 3 sepnuto:
frekvenční žádost 3

rozep.:
2

Dig.vstup 2 sepnuto + Dig.vstup 3 sepnuto:
frekvenční žádost 4
STOP

rozep.:žádaná rychlost z
analogového vstupu

rozep.: externí porucha

sepnuto: START

sepnuto: žádaná rychl. =
frekvenční žádost 1

rozep.:

rozep.: žádaná rychlost z
analogového vstupu 1

rozep.:
3

STOP

4
sepnuto: START

5

sep.: žádaná rychlost z
analogového vstupu 2

Přepíná mezi analogovým
vstupem 1 a 2.

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

Současným sepnutím dig.
vstupů 1 a 2 aktivujete rychlý
stop (P-24)

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

Při tomto nastavení připojte do
dig. vstupu 3 externí termistor
PT100 (nebo podobný typ)

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

Současným sepnutím dig.
vstupů 1 a 2 aktivujete rychlý
stop (P-24)

sepnuto: START vzad

sepnuto: žádaná rychl. =
frekvenční žádost 1

rozep.:

rozep.:

rozep.:

externí porucha

6

STOP

rozep.:

STOP

sepnuto: normální funkce
rozep.:

externí porucha

7
sepnuto: START
vpřed

sepnuto: START vzad

Sepnuto: maximální
rychlost (P-01)

4 volitelné přednastavené
rychlosti. Analogový vstup je
použit jako digitální vstup:
8V<vst.napětí<30V

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

sepnuto: START
vpřed

rozep.:

Rozepnuto: frekvenční
žádost 1 - 4

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 2
rozep.: žádaná rychlost
z analog. vstupu

sepnuto: směr vzad

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

sepnuto: normální funkce

STOP vzad

sepnuto: START

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

Při tomto nastavení připojte do
dig. vstupu 3 externí termistor
PT100 (nebo podobný typ)

rozep.:

směr vpřed

popis

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

rozep.: STOP
vpřed

STOP

analogový vstup (sv.6)

sepnuto: normální funkce

Dig.vstup 3 rozepnuto + analog. vstup 1 rozepnuto:
frekvenční žádost 1
rozep.:

STOP

směr vpřed

Dig.vstup 3 sepnuto + analog.vstup 1 rozepnuto:
frekvenční žádost 2

sepnuto: směr vzad

Dig.vstup 3 rozepnuto + analog.vstup 1 sepnuto:
frekvenční žádost 3

rozep.:

8
sepnuto: START

Dig.vstup 3 sepnuto + analog.vstup 1 sepnuto:
frekvenční žádost 4
Dig.vstup 3 rozepnuto + analog. vstup 1 rozepnuto:
frekvenční žádost 1
rozep.:

STOP

rozep.: STOP

Dig.vstup 3 sepnuto + analog.vstup 1 rozepnuto:
frekvenční žádost 2

sepnuto: START vzad

Dig.vstup 3 rozepnuto + analog.vstup 1 sepnuto:
frekvenční žádost 3

9
sepnuto: START
vpřed

Současným sepnutím dig.
vstupů 1 a 2 aktivujete rychlý
stop (P-24)

Dig.vstup 3 sepnuto + analog.vstup 1 sepnuto:
frekvenční žádost 4
spínací tlačítko:

rozpínací tlačítko:

rozep.: žádaná rychlost z
analog. vstupu

impuls sepnutí =
START

impuls rozepnutí = STOP

sepnuto: žádaná rychl. =
frekvenční žádost 1

spínací tlačítko:

rozpínací tlačítko:

spínací tlačítko:

impuls rozepnutí=STOP

impuls
sepnutí=reverzace

rozep.: rychlý stop

rozep.: žádaná rychlost z
analog. vstupu

10

11

impuls
sepnutí=START
rozep.:

STOP

12

frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1
frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1
frekvenční žádost
zadaná analogovým
vstupem 1

Současným sepnutím dig.
vstupů 1 a 2 aktivujete rychlý
stop (P-24)

sepnuto: žádaná rychl. =
frekvenční žádost 1
________________________________________________________________________________________________________________
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sepnuto: START

sepnuto: normální funkce

TYPICKÉ APLIKACE v módu svorkovnice

Žádaná rychlost z analog. vstupu
s 1 přednastavenou rychlostí
a přepínačem +/- směru otáček

Žádaná rychlost z analog. vstupu
a s 2 přednastavenými rychlostmi

4 přednastavené rychlosti
s možností přepnutí na max. rychlost
resp. 5 přednastavených rychlostí

Žádaná rychlost z analog. vstupu
s 1 přednastavenou rychlostí a ext.
poruchou na termistoru motoru

Přepínání mezi dvěma žádanými
rychlostmi z analogových vstupů

Spínací tlačítko +/- směr otáček,
stop, rychlý stop

________________________________________________________________________________________________________________
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FUNKCE DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ
Při P-12 = 1 nebo 2 (mód ovládací panel)
dig. vstup 1(sv.2)
digitální vstup 2 (sv.3)
P-15
0, 1, 5,
8 až 12

rozep.:

STOP

digitální vstup 3 (sv.4)

analogový vstup (sv.6)

popis

sepnuto: zvyšování
rychlosti

sepnuto: snižování
rychlosti

rozepnuto: + směr
otáček

Současným sepnutím
digitálních vstupu 2 a 3
rozběhnete měnič.

sepnuto: zvyšování
rychlosti

sepnuto: snižování
rychlosti

rozepnuto: frekvenční
žádost zadaná na
ovládacím panelu

sepnuto: zvyšování
rychlosti

rozep.: externí porucha

sepnuto: START
2

rozep.:

STOP

+24V: - směr otáček

sepnuto: START
3

rozep.:

STOP

+24V: frekv. žádost 1

sepnuto: START
4

rozep.:

STOP

sepnuto: normální
funkce
sepnuto: zvyšování
rychlosti

sepnuto: START
6

7

rozep.:

STOP

sepnuto: snižování
rychlosti

rozepnuto: frekvenční
žádost zadaná na
ovládacím panelu

žádost zadaná
analogovým vstupem 1

sepnuto: an. vstup 1
rozep.:

směr vpřed

rozep.: externí porucha

rozepnuto: frekvenční
žádost zadaná na
ovládacím panelu

sepnuto: START

sepnuto: směr vzad

sepnuto: normální
funkce

+24V: frekv. žádost 1

rozep.:
vpřed

rozep.:

rozep.: externí
porucha

rozepnuto: frekvenční
žádost zadaná na
ovládacím panelu

sepnuto: normální
funkce

+24V: frekv. žádost 1

STOP

sepnuto: START
vpřed

Při tomto nastavení připojte
do dig. vstupu 3 externí
termistor PT100 (nebo
podobný typ)

STOP vzad

sepnuto: START vzad

Při tomto nastavení připojte
do dig. vstupu 3 externí
termistor PT100 (nebo
podobný typ)

Současným sepnutím dig.
vstupů 1 a 2 aktivujete
rychlý stop (P-24)

Příklad zapojení:

Poznámka: Měnič v módu ovládání z ovládacího panelu se po sepnutí svorek č. 1 a 2 nerozběhne. Povelem pro rozběh
měniče je v takovém případě zmáčknutí tlačítka START na ovládacím panelu. Pro automatický rozběh měniče po sepnutí
svorek č. 1 a 2 je nutné nastavit P-31=2 nebo 3, což vyřadí z funkce tlačítka START a STOP na ovládacím panelu. Tato
poznámka neplatí pouze při zapojení dle následujícího schématu.
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FUNKCE DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ
Při P-12 = 3 nebo 4 (MODBUS RTU)
digitální vstup 2 (sv.3)

digitální vstup 3 (sv. 4)

analogový vstup (sv.6)

popis

0 až 2, rozep.: STOP
4 až 5,
sepnuto: START
8 až 12.
3
rozep.: STOP

nemá vliv na funkci

nemá vliv na funkci

nemá vliv na funkci

rozep.: žádaná rychlost
přes RS485 (Master)

rozep.: externí porucha

nemá vliv na funkci

sepnuto: START

sepnuto:frekvenční
žádost 1

sepnuto: normální
funkce

povely START/STOP
vydávány přes RS485,dig.
vstup 1: sepnuto
při tomto nastavení
připojte na dig. vstup 3
externí termistor PT100
(nebo podobný typ)

rozep.:

rozep.: žádaná rychlost
přes RS485 (Master)

rozep.: externí porucha

sepnuto: START

sepnuto: žádaná
rychlost z anal. vstupu

sepnuto: normální
funkce

rozep.:

rozep.: žádaná rychlost
přes RS485 (Master)

rozep.: externí porucha

sepnuto: žádaná
rychlost z ovl. panelu

sepnuto: normální
funkce

P-15

6

7

digitální vstup 1 (sv.2)

STOP

STOP

sepnuto: START

žádost zadaná
analogovým vstupem 1

nemá vliv na funkci

povely START/STOP
řízeny přes RS485,
žádaná rychlost z
ovládacího panelu: pokud
je dig. vstup 1 v poloze
sepnuto, funkce autorun je
aktivní dle nastavení
parametru P-31.

FUNKCE DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ
Při P-12 = 5 nebo 6 (režim PI Regulátoru)
P-15

digitální vstup 1 (sv.2)

0, 2,
rozep.: STOP
4 až 5,
sepnuto: START
8 až 12.
1

3, 6, 7

rozep.:

STOP

digitální vstup 2(sv.3)

digitální vstup 3(sv.4)

Analogový vstup (sv.6)

rozep.: PI regulátor

analogový vstup zpětné
vazby PI regulátoru

nemá vliv na funkci

analogový vstup zpětné
vazby PI regulátoru

Analogový vstup 1

analogový vstup zpětné
vazby PI regulátoru

sepnuto: frekvenční
žádost 1
rozep.: PI regulátor

sepnuto: START

sepnuto: žádaná rychl.
z anal. vstupu 1

rozep.:

rozep.: PI regulátor

rozep.: externí porucha

sepnuto: frekvenční
žádost 1

sepnuto: normální
funkce

STOP

sepnuto: START

popis

Pri tomto nastavení
připojte na dig. vstup 3
termistor PT100(nebo
podobný typ)

Příklad zapojení (platí pro napěťové čidlo):

Uzavřená smyčka PI regulátoru
s jednou přednastavenou rychlostí

Uzavřená smyčka PI regulátoru s
možností analogového řízení rychlosti

Uzavřená smyčka PI regulátoru s
jednou přednastavenou rychlostí a
možností externí chyby

Pozn.: V případě požadavku na modelové zapojení proudového čidla kontaktujte prosím dodavatele.
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PORUCHY A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Postup při odstranění poruchy.
Odstraňte příčinu poruchy. Stiskněte tlačítko STOP nebo znovu proveďte START (znovu sepnout svorky 1 a 2).
Měnič se spustí STARTem podle nastavení v parametru P-30.
Jestliže motor stojí a displej ukazuje STOP, nejedná se o závadu. Měnič má aktivní povel STOP a je připraven k činnosti.
Kód
chyby

Co se přihodilo

Co dělat

P-deF

Proběhlo počáteční nastavení parametrů.

Stiskněte tlačítko STOP, měnič je připraven k nastavení pro aplikaci.
Motor v ustálené rychlosti: Vyšetřete příčinu přetížení nebo selhání.
Rozběh motoru - motor stojí nebo se zastavil: Prověřte zapojení

O-I

Proudové přetížení na výstupu měniče. Nadměrně
zatížený motor.

motoru, prověřte zapojení do hvězdy nebo do trojúhelníka
Rozběh nebo brždění po rampě: Příliš rychlá (krátká) rampa. Pokud
nelze rampy v P-03, P-04 prodloužit, je třeba silnější měnič.
Prodloužit zpomalovací rampu (P-04).

O-Uolt

Přepětí na stejnosměrném meziobvodu

Hledat problém v napájení měniče.
Indikuje se běžně při odepnutí měniče od napájení.

U-Uolt

Podpětí na stejnosměrném meziobvodu

Objeví-li se při běhu, zkontrolujte zapojení napájecích obvodů.

OI-b

Zkrat na brzdném rezistoru

Prověřte zapojení brzdného rezistoru, prověřte hodnotu odporu brzdného
rezistoru, prověřte případnou závadu na brzdném rezistoru.

OI-br

Přetížení brzdného rezistoru

Prodloužit zpomalovací rampu (P-04), snižte setrvačnost zátěže nebo
paralelně připojte další rezistor.

Tepelné přetížení

Zjistěte, kdy začne blikat desetinná tečka (měnič je v přetížení).

I.t-trP

(proud větší než 100% po určitou dobu,
např. 150%/60s )

Buď prodlužte rozjezdovou rampu nebo snižte zátěž. Prověřte, zda
délka kabelů motoru odpovídá specifikaci

th-Flt

Vadný termistor na chladiči

Nelze opravit uživatelem. Obraťte se na svého dodavatele.

E-triP

Externí porucha (na digitálním vstupu 2 nebo 3)

Pokud je externí porucha vyhodnocením motorového termistoru,

SC-trP

Přerušena sériová komunikace

Zkontrolujte linku sériové komunikace. Zkontrolujte, zda má každý měnič
neduplicitní adresu.

P-LOSS

Chybí fáze v napájení

Třífázově napájenému měniči chybí jedna z napájecích fází. Prověřte
zapojení napájecích obvodů.

SPIn-F

Chyba při startu s běžícím motorem

Selhání při detekci rychlosti motoru.

Chyba interní paměti

Parametry nebyly uloženy. Reload počátečního nastavení.

Externí porucha vyvolaná signálem na dig.vstupu 2 nebo 3

může jít o přetížení motoru.

dAtA-F

Prověřte zapojení motoru (zkrat mezi fázemi, zkrat fáze-zem).
Zkontrolujte okolní teplotu, není-li třeba zlepšit chlazení měniče.
PS-Trp

Závada výstupního výkonového modulu

(větší rozvaděč / nucené chlazení ?)
Prověřte, zda není měnič opakovaně nucen do přetížení.
Zkontrolujte okolní teplotu, není-li třeba zlepšit chlazení měniče.

O-t

Překročení hlídané teploty na chladiči měniče

U-t

Příliš nízká okolní teplota

Okolní teplota měniče musí být vyšší než 0st. C

4-20 F

Proudový analogový vstup mimo definovaný rozsah

Zkontrolujte, zda proud proudového analogového vstupu není mimo
rozsah definovaný v P-16.

SC-FLt

Interní chyba měniče

Kontaktujte společnost INVERTEK CZ, s.r.o.

Interní chyba měniče

Kontaktujte společnost INVERTEK CZ, s.r.o.

FAULtY

větší rozvaděč / nucené chlazení. Snižte modulační frekv.(P-17)

________________________________________________________________________________________________________________
Optidrive-E2
19
INVERTEK CZ, s.r.o.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
napájení 1x200-240V,
výstup 3x230V
model

výkon

vel.

jm.
vstupní

motoru

max.
délka
kabelu
motoru

A

A

mm2

A

A

mm2

m

Ω

6,7
12,5
19,3
19,3
28,8
35

10
16
25
25
35
40

1,5
1,5
4
4
6
6

2,3
4,3
7
7
10,5
15

3,45
6,45
10,5
10,5
15,75
22,5

1
1
1,5
1,5
1,5
2,5

25
25
25
100
100
100

47
47
47

max. délka
kabelu
motoru

min. hodnota

proud
kW

ODE-2-12037-1KB12
ODE-2-12075-1KB12
ODE-2-12150-1KB12
ODE-2-22150-1KB12
ODE-2-22220-1KB42
ODE-2-32040-1KB42

0,37
0,75
1,5
1,5
2,2
4

1
1
1
2
2
3

jm.
dimenzování napájecí výstupní
jističů,
stykačů
kabel
proud

150%
výstupní
proud
(60s)

kabel

min. hodnota
brzd. odporu

napájení 3x380-480V,
výstup 3x400V
model

výkon vel.

jm.
vstupní

napájecí

jm.
výstupní

proud

dimenzování
jističů,
stykačů

kabel

proud

150%
výstupní
proud
(60s)

motoru

kabel

brzd. odporu

A

A

mm2

A

A

mm2

m

Ω

ODE-2-14075-3KA12

0,75

1

2,9

6

1,5

2,2

3,3

1,5

25

-

ODE-2-14150-3KA12

1,5

1

5,4

10

1,5

4,1

6,15

1,5

25

-

ODE-2-24150-3KA42

1,5

2

5,4

10

1,5

4,1

6,15

1,5

50

100

ODE-2-24220-3KA42

2,2

2

7,6

10

1,5

5,8

8,7

1,5

50

100

ODE-2-24400-3KA42

4

2

12,4

16

2,5

9,5

14,25

1,5

50

100

ODE-2-34055-3KA42

5,5

3

17,6

20

4

14

21

2,5

100

22

ODE-2-34075-3KA42

7,5

3

22,1

25

4

18

27

2,5

100

22

ODE-2-34110-3KA42

11

3

28,2

35

6

24

36

4

100

22

kW

SPOLEČNÁ TECHNICKÁ DATA
- Okolní teplota pracovního prostředí: 0 až +50°C
- Maximální nadmořská výška pracovního prostředí: 2000 m
- Snížení výkonu při nadmořské výšce větší než 1000 m: 1% / 100 m
- Přetížitelnost 150% po dobu 60 sekund
- Skladovací teplota: -40°C až +60°C
- Maximální okolní vlhkost: 95%, nekondenzující

DEKODÉR MODELU MĚNIČE
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APPLICATION NOTE AN-ODE2-01
Diagram registrů pro komunikační interface Modbus RTU frekv. měniče OPTIDRIVE E2
•

OBECNÉ INFORMACE

Tento rozšířený technický manuál pro frekvenční měnič OPTIDRIVE E2 popisuje mapování paměti integrovaného
komunikačního interface Modbus RTU. Detailně upřesňuje adresy sítě Modbus RTU, které umožňují číst nebo přepisovat
data (oběma směry) z / do měničů OPTIDRIVE E2. Podpora komunikace se sítí Modbus RTU je standardní vlastností
frekvenčního měniče OPTIDRIVE E2.
Pokud používáte Modbus, je nutné správně nastavit následující parametry:
P-12
nastavte P-12=3 pro Modbus komunikaci bez ovládání ramp, nebo P-12=4 pro
Modbus komunikaci umožňující změnu ramp
P-36
rychlost komunikace pro Modbus RTU; adresa měniče; doba přerušení komunikace,
po jejímž uplynutí dojde k chybovému hlášení
Nastavení těchto parametrů je blíže upřesněno v uživatelském manuálu.
Gateway pro průmyslové sběrnice Profibus / DeviceNet také používá interface Modbus RTU. V tomto případě musí být
rychlost komunikace nastavena na 57,6kb/s. Pro podrobnější informace o použití průmyslových sběrnic prosím kontaktujte
společnost INVERTEK CZ, s.r.o.
•

SPECIFIKACE

Následující tabulka osvětluje základní specifikace komunikace Modbus RTU.
Protokol
Kontrolní chyba
Rychlost komunikace
Formát dat
Hardware signálu
Uživatelský interface

Modbus RTU
CRC / kontrolní součet
9600b/s; 19200b/s; 38400b/s; 57600b/s; 115200b/s (přednastaveno)
1start bit, 8 data bits, 1stop bit, potlačená parita.
RS 485 (dvoudrát)
RJ 45 (pro bližší informace viz Uživatelský manuál)
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•

MAPA PAMĚTI
Registr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25-30

Horní hodnota bytu Dolní hodnota bytu
Příkaz
Žádaná rychlost
Nepoužito
Délka ramp řízených Modbusem
Nepoužito
Kód chyby
Aktuální stav měniče
Rychlost motoru
Proud motoru
Nepoužito
Nepoužito
Status dig. vstupu
Identifikace měniče
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí
Softwarová verze IO procesoru
Softwarová verze řídícího procesoru
Typ měniče
Nepoužito
Nepoužito
Hodnota analogového vstupu č.1
Hodnota analogového vstupu č.2
Hodnota frekvenční žádosti
Napětí na stejnosměrném meziobvodu
Aktuální teplota měniče
Nepoužito

Příkaz
03,06
03,06
03,06
03,06
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Typ
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Pozn.: Registry 1 – 9 jsou dostupné i pro standardní konfiguraci gateway pro průmyslové sběrnice.
•

POPIS REGISTRŮ

Registry s možností přepisu:
Registr 1: Příkaz pro měnič
15

14

13
12
11
10
Horní hodnota bytu

9

8

7

6

5
4
3
2
Dolní hodnota bytu

1

0

Bit 0: příkaz start / stop: 0-stop; 1-start.
Bit 1: požadavek na rychlý stop. Pro start a stop po 2. zpomalovací rampě nastavte hodnotu 1.
Bit 2: požadavek RESET. Pro reset měniče po vyhlášení chyby nastavte hodnotu 1. Za normálních okolností je nutné
vymazat hodnotu tohoto bitu, aby se předešlo nechtěnému resetování měniče.
Bit 3: požadavek na volný doběh. Pro volný doběh nastavte hodnotu 1.
Za normálního provozu má nejvyšší prioritu bit 3, nejnižší prioritu má bit 0 (bit 3>bit 1> bit 0).
Př.: pokud uživatel vydá povel 0x0009, měnič zastaví volným doběhem. Pro normální provoz start / stop nastavte hodnotu
tohoto registru na 1.
Poznámka: funkce start/stop (bit 0), rychlý stop (bit 1) a stop volným doběhem (bit 3) jsou aktivní pouze pokud P-31=0
nebo 1. Pokud je P-31 nastaven jinak, povel start/stop je vydáván z řídící svorkovnice. Funkce RESET (bit 2) je aktivní po
celou dobu, po kterou měnič pracuje v režimu řízení přes Modbus (P-12=3 nebo 4).
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Registr 2: Nastavení žádané rychlosti
Tento registr stanovuje hodnotu žádané rychlosti. Vstupní data jsou ve formátu 16bitového čísla při posunutí desetinné
čárky dle modelu: 200 = 20,0Hz. Pro zadání reverzní frekvenční žádosti zadejte do tohoto registru negativní hodnotu, např. 1(0xFFFF) pro -0,1Hz nebo -234(0xFF16) pro -23,4Hz.
Rozsah vstupních hodnot: -5000 až +5000 (v případě měničů pro jednofázové motory 0 až +5000). Maximální žádaná
rychlost je limitována parametrem P-01.
Registr 3: Nepoužito
Registr 4: Nastavení rozjezdové / zpomalovací rampy přes Modbus
V tomto registru je zadávána rozjezdová a zpomalovací rampa měniče. Zápis do tohoto registru je možný pouze při
nastavení parametru P12=4. Rozsah vstupních hodnot: 0 až 60000 (odpovídá délce rampy 0s až 600,00s)
Registry pouze pro čtení
Registr 6: Aktuální stav měniče a kód chyby
Horní hodnota bytu udává kód chyby (platné v případě chyby měniče, viz dodatek).
Dolní hodnota bytu udává aktuální stav měniče (0: měnič zastaven; 1: měnič v chodu; 2: měnič hlásí chybu)
Registr 7: Informace o rychlosti motoru
Tento registr zobrazuje informaci o rychlosti motoru. Data jsou ve formátu 16bitového čísla s posunutou desetinnou čárkou
dle modelu: 234 = 23,4Hz.
Registr 8: Proud motoru
V tomto registru je zobrazena informace o proudu motoru. Data jsou ve formátu 16bitového čísla s posunutou desetinnou
čárkou dle modelu: 87 = 8,7A.
Registr 9: Nepoužito
Registr 10: Nepoužito
Registr 11: Status digitálního vstupu
Hodnota tohoto registru vypovídá o statusu digitálního vstupu na řídící svorkovnici (dig. vstup 1 až 4). Nejnižší hodnota
bitu se vztahuje k digitálnímu vstupu č. 1.
Registr 12: Identifikace měniče
Tato hodnota obsahuje specifické informace o měniči a nedoporučuje se tento parametr používat. Pro bližší informace o
registru 12 prosím kontaktujte společnost Invertek CZ, s.r.o.
Registr 13: Jmenovitý výkon
V tomto registru je zobrazena informace o výkonu měniče. Údaje jsou v kW s posunutou desetinnou čárkou o dvě místa dle
modelu: 150 = 1,50kW.
Registr 14: Jmenovité napětí
Tento registr specifikuje jmenovité vstupní napětí měniče. Např.: 230 = 230V
Registr 15: Softwarová verze IO procesoru
Tento registr obsahuje informaci o softwarové verzi IO procesoru. Údaj je zobrazen s posunutou desetinnou čárkou o dvě
místa dle modelu: 100 = verze 1.00
Registr 16: Softwarová verze řídícího procesoru
Tento registr obsahuje informaci o softwarové verzi řídícího procesoru. Údaj je zobrazen s posunutou desetinnou čárkou o
dvě místa dle modelu: 100 = verze 1.00
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Registr 17: Typ měniče
Tento registr obsahuje interní kód typu měniče.
Registr 18: Nepoužito
Registr 19: Nepoužito
Registr 20: Hodnota analogového vstupu č. 1
Hodnota tohoto registru specifikuje hodnotu analogového vstupu č. 1 po proměření a offsetové kontrole. Hodnota 4096 =
100%.
Registr 21: Hodnota analogového vstupu č. 2
Hodnota tohoto registru specifikuje hodnotu analogového vstupu č. 2 po proměření a offsetové kontrole. Hodnota 4096 =
100%.
Registr 22: Hodnota frekvenční žádosti
Tento registr obsahuje informaci o frekvenční žádosti, která je měničem používána při řízení rychlosti otáček motoru. Data
jsou uvedena v Hz s posunutou desetinnou čárkou o jedno místo dle modelu: 234 = 23,4Hz
Registr 23: Napětí na stejnosměrném meziobvodu
Tento registr obsahuje interní informaci o napětí na stejnosměrném meziobvodu. Data jsou uvedena ve voltech.
Registr 24: Teplota měniče
Tento registr obsahuje informaci o teplotě na chladiči měniče. Data jsou uvedena ve stupních Celsia.
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•
•

REGISTRY PARAMETRŮ
(příkazy 03 a 06)

Adr.
129
130
131
132

Popis
max. rychlost - limit
min. rychlost - limit
rozjezdová rampa
zpomalovací rampa

Rozsah
0 - 50xP-09
0 - P-01
0 - 60000
0 - 60000

133

způsob zastavení motoru

0-2

134

úspora energie

135

jm. napětí motoru

136
137

jm. proud motoru
jm. frekvence motoru

138

jm. rychlost motoru

139

zvýšení napětí (při zvýšení záběr. momentu)

0; 1
0, 20 - 250
0, 20 - 500
dle měniče
25 - 500
0 až synchronní
rychlost
vel. 1: 0 - 200
vel. 2: 0 - 150
vel. 3: 0 - 100

140

ovládání měniče

0-6

141
142
143

paměť poruch
přístupový kód
funkce digitálních vstupů

0 - 9999
0 - 12

144

formát analogového vstupu

0-6

145

modulační frekvence

0 - 5 (dle
měniče)

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

funkce kontaktu relé
limit pro digitální výstup (horní)
frekvenční žádost 1
frekvenční žádost 2
frekvenční žádost 3
frekvenční žádost 4
2. zpomalovací rampa
funkce analogového výstupu
zakázaná frekvence
pásmo zakázané frekvence
nastavení napětí U/f charakteristiky
nastavení frekvence U/f charakteristiky

0-7
0 - 1000
(-)P-01 až P-01
(-)P-01 až P-01
(-)P-01 až P-01
(-)P-01 až P-01
0 - 2500
0-9
0 až P-01
0 až P-01
0 až P-07
0 až P-09

158

povel START

0-6

159

žádaná rychlost při startu z ovládacího panelu

0-3

Formát dat
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
posun o 1 desetinné místo: 300 = 30,0s
posun o 1 desetinné místo: 300 = 30,0s
0: zastavení po dojezdové rampě
1: nebržděné zastavení na volnoběh
2: zastavení po dojezdové rampě
0: znemožněno, 1: umožněno

posun o 1 desetinné místo: 300 = 30,0A
údaj v Hz
maximální hodnota = synchronní rychlost typického
dvoupólového motoru

100 = 10,0%
0: ovládání z řídící svorkovnice
1: ovládání z ovládacího panelu - pouze kladný směr otáčení
2: ovládání z ovládacího panelu - povoleny oba směry
otáčení
3: ovládání přes Modbus
4: ovládání přes Modbus s možností přepisu ramp
5: uživatelská zpětná vazba PI regulace
6: PI regulace s analogovou detekcí rychlosti
poslední 4 chyby (viz dodatek)
viz uživatelský manuál
0: 0..10V
1: b0..10V 2: 0..20mA
3: t4..20mA
4: r4..20mA 5: t20..4mA
6: r20..4mA
0 = 4kHz; 1 = 8kHz; 2 = 12kHz; 3 = 16kHz; 4 = 24kHz;
5 = 32kHz
viz uživatelský manuál
100 = 10%
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
250 = 25s
viz uživatelský manuál
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
interní hodnota (3000 = 50,0Hz)
100 = 100V
50 = 50Hz
0: Edgr-r
1: Auto_0
2..6: Auto_1 až Auto_5
viz uživatelský manuál
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Adr.
160
161
162
163

Popis
doba DC brždění
start s běžícím motorem
externí brzdný rezistor
zesílení analogového vstupu
adresa měniče (doní hodnota bytu)

Rozsah
0 - 250
0 nebo 1
0-2
0 - 5000
0 - 63

164

rychlost komunikace

1-6

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

nastavení času vyhlášení chyby komunikace
nastavení přístupového kódu
uzamčení parametrů
offset analogového vstupu
koeficient uživatelského zobrazení na displeji
proporcionální zesílení P na PI regulátoru
integrační konstanta na PI regulátoru
zpětná vazba PI regulátoru
žádaná hodnota PI regulátoru
digitální žádaná hodnota PI regulátoru
zdroj zpětné vazby PI regulátoru

0-8
0 - 9999
0 nebo 1
-5000 až 5000
0 - 6000
1 - 300
0 - 300
0 nebo 1
0 nebo 1
0 - 1000
0-3

175

formát druhého analogového vstupu

0-5

176

zesílení bipolárního analogového vstupu

0 - 500

•

Formát dat
250 = 25s
viz uživatelský manuál
100 = 10%
adresa měniče pro komunikaci
1: fixní rychlost komunikace Optibus
2: 9600bps
3: 19200bps
4: 38400bps
5: 57600bps
6: 115200bps
viz uživatelský manuál
0: nezamknuto; 1: uzamknuto
300 = 30%
100 = 0,100
10 = 1,0
10 = 1,0
viz uživatelský manuál
viz uživatelský manuál
100 = 10%
viz uživatelský manuál
0: 0..10V;
1: 0..20mA;
2: t4..20mA;
3: r4..20mA;
4: t20..4mA;
5: r20..4mA
posun o 1 desetinné místo: 300 = 30%

DODATEK

Kódy chybových hlášení:
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0E
0x0F
0x10
0x11
0x12

žádná chyba
proudové přetížení v obvodu brzdného rezistoru (zkrat)
přetížení brzdného rezistoru
proudové přetížení na výstupu měniče
přetížení motoru
chyba výkonového stupně
přepětí na stejnosměrném meziobvodu
podpětí na stejnosměrném meziobvodu
překročení hlídané teploty na chladiči měniče
okolní teplota pod 00 C
proběhlo počáteční nastavení parametrů
externí porucha
výpadek na chybu sériové komunikace
nepoužito
chybí fáze v napájení
chyba při startu s běžícím motorem
chyba termistoru
chyba při přeprogramování paměti
chyby vstupního signálu 4..20mA / 20..4mA
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Příklad toku dat
1) Požadavek čtení dat z registru č. 6:
Žádost:
[01]
adresa měniče

[03]
příkaz

[00][05]
počáteční adresa registru

[00][01]
počet registrů

[94][0B]
kontrolní součet

Odpověď:
[01]
adresa měniče

[03]
příkaz

[02]
počet bytů

[00][00]
data

[B8][44]
kontrolní součet

Poznámka: použitá počáteční adresa registru č.6 je "5". Všechna data v závorkách [] jsou zobrazena v 8bitovém hexadecimálním formátu.

2) Příkaz zapsat povel start do registru č. 1 (předpoklad: P-12 = 3; P-15 = 0; dig. vstup 1 = sepnuto):
Žádost:
[01]
adresa měniče

[06]
příkaz

[00][00]
adresa registru

[00][01]
hodnota dat

[48][0A]
kontrolní součet

Odpověď:
[01]
adresa měniče

[06]
příkaz

[00][00]
adresa registru

[00][01]
hodnota dat

[48][0A]
kontrolní součet

Poznámka: použitá adresa registru č.1 na datové lince je "0". Všechna data v závorkách [] jsou zobrazena v 8bitovém hexadecimálním
formátu. V souvislosti s nastavením parametrů měniče a aktuálním statusem digitálního vstupu může být odpovědí i chybové hlášení.
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POZNÁMKY:
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INVERTEK CZ, s.r.o.
Na Neklance 21
150 00 Praha 5
www.invertek.cz

tel./fax: 251 556 663
mobil: 605 708 297
e-mail: invertek@invertek.cz
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