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Przed przystąpieniem do pracy należy starannie przeczytać instrukcję
montażu!
Przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zawierającą szczegółowe informacje dotyczące
przemiennika częstotliwości 8200 vector można zamówić u
przedstawiciela/dystrybutora wyrobów firmy Lenze.
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Zawartość standardowej dostawy
położenie opis

 przemiennik częstotliwości 8200 vector

 instrukcja montażu i pomoc uruchamiania

 zamocowanie w wersji standardowej  18

 płytka ekranująca z zaciskami ekranującymi dla przewodu silnika i przewodu kontroli temperatury
silnika

 20

 listwa zaciskowa 2-biegunowa do uziemienia silnika i ekranowania silnika do X2.1  20

 płytka ekranująca ze śrubami i zacisk ekranujący dla ekranowanych przewodów sterujących  20

 listwa z wtykami 2*13-biegunowa dla modułów funkcyjnych do interfejsu FIF  32

X1.1 listwa zaciskowa dla przyłączenia zasilania, zasilanie DC (3 - 7 biegunowe w zależności od typu
urządzenia)

 22
 26

X1.2 listwa zaciskowa dla wyjścia przekaźnikowego  31
X2.1 listwa zaciskowa dla podłączenia silnika, podłączenia rezystora hamujący (opcja)

 29
X2.2 listwa zaciskowa dla podłączenia PTC lub przełącznika termicznego (zestyk rozwierny) silnika

Wyświetlacz i elementy sterowania
położenie opis funkcja

2 diody (czerwona, zielona) wyświetlenie statusu  79

Interfejs AIF
(interfejs automatyzacji)

miejsce zabudowy modułu komunikacji  36

moduł obsługi E82ZBC, moduł obsługi XT EMZ9371BC

moduł magistrali przemysłowej typ 21XX,
np. INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2133, ...

interfejs FIF
(interfejs funkcyjny)

z pokrywą przy pracy bez modułów funkcyjnych

lub gniazdko dla modułów funkcyjnych  32

standard I/O E82ZAFSC

aplikacja I/O E82ZAFAC

moduł funkcyjny magistrali przemysłowej typ E82ZAFXC,
np. INTERBUS E82ZAFIC, PROFIBUS-DP E82ZAFPC, ...



Niniejsza dokumentacja dotyczy przemienników częstotliwości 8200 vector od
wersji
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E = urządzenie do zabudowy
D = urządzenie do zabudowyw otworze szafy
C = urządzenie do zabudowyw wersji Cold
Plate

moc
(np. 152 = 15 × 102 W = 1.5 kW)
(np. 113 = 11 × 103 W = 11 kW)

klasa napięcia
2 = 230 V
4 = 400 V/500 V

generacja urządzenia

wersja, wariant
0xx = zintegrowany filtr zapewniający kompatybilność
elektromagnetyczną
1xx = dla sieci IT (15 ... 90 kW)
2xx = bez filtra zapewniającego kompatybilność
elektromagnetyczną
x0x = bez funkcji ”Pewne zatrzymanie”
x4x = z funkcją ”Pewne zatrzymanie”(3 ... 90 kW)
xx0 = nie lakierowane
xx1 = lakierowane

wersja sprzętu (Hardware)

wersja oprogramowania (Software)



 Wskazówka!
Aktualne dokumentacje i aktualizacje oprogramowania produktów Lenze
można znaleźć pod hasłem ”Downloads” na stronie
http://www.Lenze.com
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Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania przemienników
częstotliwości firmy Lenze
(według wytycznych niskonapięciowych 73/23/EWG)

Ogólne uwagi
Podczas pracy przemienniki częstotliwości firmy Lenze (regulatory napędu,
serwo-przemienniki, przekształtniki), w zależności od rodzaju ochrony, mogą posiadać
części przewodzące prąd, ruchome lub obracające się, jak również o gorących
powierzchniach.
W przypadku samowolnego usunięcia koniecznych osłon, przy stosowaniu niezgodnym z
przepisami, przy nieprawidłowej instalacji czy obsłudze istnieje poważne zagrożenie dla
osób i możliwości powstania szkód rzeczowych.
Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji.
Wszystkie prace związane z transportem, instalacją i uruchomieniem oraz utrzymaniem
ruchu może dokonywać jedynie odpowiednio wykwalifikowany personel (należy
przestrzegać IEC 364 lub CENELEC HD 384 lub DIN VDE 0100 i IEC-Report 664 lub DIN
VDE 0110 oraz przepisy bhp obowiązujące w danym kraju).
W rozumieniu niniejszych ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa -
wykwalifikowany personel to osoby, które zaznajomione są z instalacją, montażem,
uruchomieniem i obsługą produktu oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania tych czynności.
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Przemienniki częstotliwości to komponenty przeznaczone do zabudowy w urządzeniach
elektrycznych lub wmaszynach. Nie stanowią one sprzętu gospodarstwa domowego, lecz
służą do wykorzystania do celów profesjonalnych w rozumieniu EN 61000-3-2. Niniejsza
dokumentacja zawiera wskazówki służące dotrzymaniu wartości granicznych wg
EN 61000-3-2.
W przypadku zabudowy przemiennika częstotliwości w maszynie, jej uruchomienie (tzn.
podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) zabronione jest aż do chwili stwierdzenia, że
maszyna ta odpowiada zaleceniom wytycznych UE 89/392/EWG (wytyczne maszynowe);
należy przestrzegać EN 60204.
Uruchomienie (tzn. rozpoczęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) dozwolone jest pod
warunkiem dotrzymania wytycznych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej
(89/336/EWG).
Przemienniki częstotliwości spełniają wymogi wytycznych dot. niskiego napięcia
73/23/EWG. Do przemiennika częstotliwości stosuje się zharmonizowane normy serii
EN 50178/DIN VDE 0160.
Dane techniczne oraz warunki przyłączy podane są na tabliczce znamionowej i muszą być
koniecznie dotrzymane.
Ostrzeżenie: Przemienniki częstotliwości wg EN 61800-3 stanowią produkty o
ograniczonej dostępności. W gospodarstwach domowych produkty te mogą powodować
wystąpienie zakłóceń. W takim przypadku użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki
celem przeciwdziałania temu zjawisku.

Transport, składowanie
Należy przestrzegać wskazówek dot. transportu, składowania i przepisowej obsługi.
Należy dotrzymać warunków klimatycznych zgodnie z EN 50178.

Instalacja
Przemienniki częstotliwości należy instalować i chłodzić w oparciu o wytyczne zawarte w
dołączonej do urządzenia dokumentacji.
Należy zapewnić staranne obchodzenie się i zabezpieczenie przed mechanicznymi
przeciążeniami. W szczególności podczas transportu i przenoszenia może dojść do
wygięcia i/lub zmiany odległości izolujących. Nie wolno dotykać elementów elektroniki lub
styków.
Przemienniki częstotliwości zawierają elementy wrażliwe na działanie ładunków
elektrostatycznych, które można łatwo uszkodzić w przypadku nieumiejętnego
obchodzenia się z nimi. Elementów elektrycznych nie wolno uszkodzić lub zniszczyć
mechanicznie, gdyż może to spowodować zagrożenie dla zdrowia!
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Podłączenie elektryczne
W przypadku wykonywania prac przy przemienniku częstotliwości znajdującym się pod
napięciem - należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów bhp
(np. VBG 4).
Instalację elektryczną należy dokonać zgodnie z odnośnymi przepisami (np. przekroje
przewodów, bezpieczniki, połączenie uziemiające). Szczegółowe wskazówki podano w
dokumentacji.
Wskazówki dotyczące instalacji zgodnej z wytycznymi dot. kompatybilności
elektromagnetycznej (ekranowanie, uziemienie, przyłączenie filtrów czy odpowiednie
wyłożenie kabli) znajdują się w dokumentacji. Wskazówki te muszą być stale
przestrzegane, także w przypadku przemienników częstotliwości posiadających
oznakowanie CE. Dotrzymanie wartości granicznych wymaganych przepisami dot.
kompatybilności elektromagnetycznej leży po stronie producenta urządzenia lubmaszyny.

Eksploatacja
Urządzenia, w których zamontowano przemiennik częstotliwości powinny być
wyposażone w dodatkowe instalacje kontrolne i zabezpieczające zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa (np. prawo o technicznych środkach pracy,
przepisy zapobiegania wypadkom). W zależności od potrzeb, dopuszczalne są zmiany w
przemienniku częstotliwości . W tym celu należy przestrzegać wskazówek zawartych w
niniejszej dokumentacji.
Po odłączeniu przemiennika częstotliwości od napięcia zasilającego nie wolno od razu
dotykać części przewodzących prąd i złączy energetycznych z powodu możliwości
wyładowania kondensatorów. Należy zapoznać się z tabliczkami ostrzegawczymi
umieszczonymi na przemienniku częstotliwości.
Podczas pracy wszystkie osłony i pokrywy powinny być założone.
Wskazówka dotycząca urządzeń z dopuszczeniem UL z zamontowanym
przemiennikiem częstotliwości: UL warnings to wskazówki dotyczące tylko urządzeń
UL. Niniejsza dokumentacja zawiera specjalne wskazówki dotyczące UL.
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Pewne zatrzymanie-1-
Warianty V004 przemiennika częstotliwości serii 9300 i 9300 vector, warianty x4x
przemiennika częstotliwości 8200 vector i przemiennik osiowy ECSxAxx współpracują z
funkcją ”pewne zatrzymanie”, zabezpieczającą przed niepożądanym uruchomieniem,
zgodnie z wymogami załącznika I nr 1.2.7 wytycznych UE ”Maszyny” 98/37/EG, DIN EN
954-1 kategoria 3 i DIN EN 1037. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek
dotyczących funkcji ”pewne zatrzymanie” dla danego wariantu, zawartych w niniejszej
dokumentacji.

Konserwacja i przeglądy
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zwrócenie także uwagi na specjalne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji zawarte w niniejszej instrukcji!

Ochrona osób
Przed rozpoczęciem prac przy przemienniku częstotliwości należy sprawdzić, czy
wszystkie zaciski energetyczne i wyjścia przekaźników oraz piny interfejsu FIF nie
znajdują się pod napięciem, ponieważ
Ó po odłączeniu zasilania zaciski energetyczne U, V, W, +UG, -UG, BR1 i BR2
jeszcze przez co najmniej 3 minuty przewodzą niebezpieczne napięcie.

Ó przy zatrzymanym silniku zaciski energetyczne L1, L2, L3; U, V, W, +UG, -UG,
BR1 i BR2 przewodzą niebezpieczne napięcie.

Ó przy przemienniku częstotliwości odłączonym od zasilania - wyjścia
przekaźnikowe K11, K12 i K14 mogą przewodzić niebezpieczne napięcie.

Jeśli nie stosowana jest funkcja kontroli ciągłości obwodu ”Wprowadzanie kierunku
obrotów” za pomocą sygnału cyfrowego DCTRL1-CW/CCW (C0007 = 0- ... 13-,
C0410/3 ≠ 255):
Ó w przypadku przerwania przewodu lub braku napięcia sterującego napęd może
zmienić kierunek obrotów.

Jeśli stosowana jest funkcja restartu w locie (C0142 = 2-, 3-) w maszynach o małym
momencie bezwładności i niewielkim tarciu:
Ó po odblokowaniu przemiennika podczas postoju silnik może się na chwilę
uruchomić lub zmienić kierunek obrotów.

Temperatura robocza radiatora w przemienniku częstotliwości jest > 80 °C:
Ó Kontakt skóry z radiatorem może spowodować oparzenie.
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Ochrona urządzenia
Wszystkie wtykowe zaciski przyłączeniowe można wkładać i wyjmować tylko wtedy,
gdy nie jest przyłożone napięcie!
Cykliczne załączanie i wyłączanie zasilania może spowodować przeciążenie w
układzie ograniczania prądu wejściowego przemiennika częstotliwości i
spowodować poważne jego uszkodzenia:
Ó przy cyklicznych przełączeniach odbywających się przez dłuższy czas, pomiędzy
wyłączeniem a ponownym załączeniem należy odczekać co najmniej trzy minuty!

Ochrona silnika
W pewnych warunkach, przy określonym ustawieniu przemiennika częstotliwości
może nastąpić przegrzanie podłączonego do niego silnika:
Ó np. przy dłuższej pracy hamulca prądu stałego.
Ó przy dłuższej pracy silnika z własnym chłodzeniem przy małych prędkościach.

Zabezpieczenie maszyny/urządzenia
Napędy mogą osiągać nadmierne obroty (np. ustawienie wyższych częstotliwości
wyjściowych w nieprzystosowanych do tego silnikach i maszynach):
Ó przemienniki częstotliwości nie posiadają zabezpieczeń uwzględniających takie
warunki pracy. Należy w takich przypadkach zastosować dodatkowe elementy
zabezpieczające.

Styczniki w przewodzie silnika załączać tylko przy zablokowanym przemienniku.
Jeśli jednak załączy się styczniki w przewodzie silnika przy odblokowanym
przemienniku, to:
Ó mogą zadziałać funkcje kontrolne przemiennika
Ó w niekorzystnych warunkach - może nastąpić poważne uszkodzenie
przemiennika.
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Warnings!
The device has no overspeed protection.
Must be provided with external or remote overload protection.
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms
symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum
(400/500 V devices) resp.
Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
Shall be installed in a pollution degree 2 macro-environment.

Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
Wszystkie wskazówki dot. bezpieczeństwa zbudowane są jednolicie:

Słowo sygnalizujące zagrożenie(określa stopień zagrożenia)

 Słowo sygnalizujące zagrożenie(określa stopień zagrożenia)
Tekst wskazówki (zawiera opis zagrożenia i daje wskazówki, w jaki sposób
można uniknąć danego zagrożenia)

piktogram słowo sygnalizujące zagrożenie
znaczenie skutki nieprzestrzegania


niebezpieczne napięcie

elektryczne


ogólne niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo! Bezpośrednio zagrażające
niebezpieczeństwo dla osób

Śmierć lub najcięższe obrażenia.

Ostrzeżenie! Możliwa bardzo groźna sytuacja dla osób Śmierć lub najcięższe obrażenia.

Uwaga! Możliwa bardzo groźna sytuacja dla osób Lekkie obrażenia

 Stop! Możliwe szkody materialne Uszkodzenie zespołu napędowego
lub jego otoczenia

 Wskazówka! Praktyczna wskazówka lub rada
Skorzystanie z niej ułatwia obsługę
przemiennika częstotliwości/napędu.
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Normy i warunki stosowania
zgodność CE wytyczne niskonapięciowe (73/23/EWG)
dopuszczenia UL 508C Underwriter Laboratories (File-No. E132659)

Power Conversion Equipment
max. dopuszczalna długość
przewodów silnika

przy znamionowym napięciu zasilania i częstotliwości próbkowania 8 kHz bez dodatkowych filtrów
na wyjściu

ekranowany 50 m w związku z koniecznością dotrzymania warunków kompatybilności
elektromagnetycznej, dopuszczalne długości przewodów mogą się
zmienićnieekranowany 100 m

odporność na wstrząsy odporność na przyspieszenia do 0,7g (Germanischer Lloyd, ogólne warunki)
warunki klimatyczne klasa 3K3 wg EN 50178 (bez obroszenia, średnia wilgotność względna 85 %)
stopień zanieczyszczeń VDE 0110 część 2 Stopień zanieczyszczeń 2
opakowanie (DIN 4180) opakowanie zabezp. przed pyłem
dopuszczalne zakresy
temperatur

transport -25 °C...+70 °C
składowania -25 °C...+60 °C
praca -10 °C...+55 °C ponad +40 °C wyjściowy prąd znamionowy obniżyć o 2,5 %/ °C

dopuszczalna wysokość
instalacji

0 ... 4000 m npm ponad 1000 m npm wyjściowy prąd znamionowy obniżyć o 5
%/1000 m

pozycje montażowe pionowo
wolna przestrzeń do montażu

na górze/pod spodem ≥100 mm
z boku dołączanie z przerwą 3 mm

praca grupowa DC możliwa, za wyjątkiem E82EV251K2C i E82EV371K2C

Ogólne dane elektryczne
kompatybilność
elektromagnetyczna

dotrzymanie wymogów EN 61800-3/A11

emisja zakłóceń dotrzymanie wartości dopuszczalnych w klasach A i B wg EN 55011
E82EVxxxKxC0xx bez dodatkowych środków zabezpieczających
E82EVxxxKxC2xx z zastosowaniem zewnętrznego filtra

odporność na zakłócenia dotrzymanie wymogów EN 61800-3/A11
wymogi norma stopień trudności
ESD EN 61000-4-2 3, tzn. 8 kV przy wyładowaniu w

powietrzu,
6 kV przy wyładowaniu stykowym

wysoka częstotliwość
przewodowa

EN 61000-4-6 150 kHz ... 80 MHz,
10 V/m 80 % AM (1kHz)

promieniowanie wysokiej
częstotliwości (obudowa)

EN 61000-4-3 80 MHz ... 1000 MHz,
10 V/m 80 % AM (1kHz)

impuls EN 61000-4-4 3/4, tzn. 2 kV/5 kHz
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udar
(napięcie udarowe na
przewód zasilający)

EN 61000-4-5 3, d. h. 1,2/50 μs,
1 kV faza-faza,
2 kV faza-uziemienie (PE)

wytrzymałość izolacji kategoria przepięcia III wg VDE 0110
prąd upływowy w stosunku do
PE (wg EN 50178)

> 3,5 mA,
tzn. konieczna stała instalacja, uziemienie (PE) musi być poprowadzone podwójnie

rodzaj ochrony IP20
środki zabezpieczające przed zwarciem, doziemieniem (odporność przeciwzwarciowa podczas pracy, odporność

przeciwzwarciowa przy załączeniu zasilania), przepięciem, przekroczeniem momentu krytycznego
silnika, przegrzaniem silnika (wejście dla PTC lub przełącznika termicznego, kontrola I2t)

izolacja ochronna obwodów
sterowania

bezpieczne odcięcie zasilania: podwójna/wzmocniona izolacja wg EN 50178

dopuszczalne rodzaje zasilania praca w sieciach TT, TN lub w sieciach z uziemionym punktem środkowym bez dodatkowych
zabezpieczeń
praca w sieciach IT jest możliwa tylko w jednym wariancie (w przygotowaniu)

dopuszczalne zakresy napięcia
zasilania

zakres częstotliwości
45 Hz - 0 % … 65 Hz + 0 % zasilanie DC

1/N/PE AC 230/240 V
2/N/PE AC 230/240 V

180 V - 0 % ... 264 V + 0 % DC 140 V - 0 % ... 370 V + 0 %

3/PE AC 230/240 V 100 V - 0 % ... 264 V + 0 % DC 140 V - 0 % ... 370 V + 0 %
3/PE AC 400 V 320 V - 0 % ... 440 V + 0 % DC 450 V - 0 % ... 625 V + 0 %
3/PE AC 500 V 320 V - 0 % ... 550 V + 0 % DC 450 V - 0 % ... 775 V + 0 %

praca w sieciach publicznych dopuszczalne prądy o drganiach harmonicznych wyższych wg EN 61000-3-2
moc całkowita w sieci dotrzymanie wymogów 1)

< 0,5 kW z dławikiem sieciowym
0,5 kW ... 1 kW z aktywnym filtrem (w przygotowaniu)

> 1 kW bez dodatkowych środków zabezpieczających
1) Wymienione dodatkowe środki zabezpieczające powodują, że same regulatory napędu spełniają wymogi

EN 61000-3-2. Dotrzymanie wymogów dla maszyny/urządzenia leży po stronie producenta
maszyny/urządzenia!
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Praca z mocą znamionową (normalna)
typ moc napięcie znamionowe

zasilania
prąd zasilania [A] prąd wyjściowy [A] 1) ciężar

[kW] Iznam. Imax (60 s) 2) [kg]
E82EV251K2C 3) 0,25

1/N/PE AC 230/240 V
2/PE AC 230/240 V

50 Hz
DC 325 V

3,4 3,0 1,7 2,5
0,8

E82EV371K2C 3) 0,37 5,0 4,2 2,4 3,6
E82EV551K2C 0,55 6,0 5,6 3,0 4,5

1,2
E82EV751K2C 0,75 9,0 7,5 4,0 6,0
E82EV152K2C 1,5 15,0 12,5 7,0 10,5

1,6
E82EV222K2C 2,2 - 18,0 9,5 14,2
E82EV551K2C 0,55

3/PE AC 230/240 V
50 Hz

DC 325 V

3,9 2,7 3,0 4,5
1,2

E82EV751K2C 0,75 5,2 3,6 4,0 6,0
E82EV152K2C 1,5 9,1 6,3 7,0 10,5

1,6
E82EV222K2C 2,2 12,4 9,0 9,5 14,2
E82EV551K4C 0,55

3/PE AC 400 V
50 Hz

DC 565 V

2,5 2,0 1,8 2,7
1,2

E82EV751K4C 0,75 3,3 2,3 2,4 3,6
E82EV152K4C 1,5 5,5 3,9 3,9 5,9

1,6
E82EV222K4C 2,2 7,3 5,1 5,6 8,4
E82EV551K4C 4) 0,55

3/PE AC 500 V
50 Hz

DC 710 V

2,0 1,4 1,4 2,7
1,2

E82EV751K4C 4) 0,75 2,6 1,8 1,9 3,6
E82EV152K4C 4) 1,5 4,4 3,1 3,1 5,9

1,6
E82EV222K4C 4) 2,2 5,8 4,1 4,5 8,4

bez dławika sieciowego
z dławikiem sieciowym

1) przy napięciu znamionowym zasilania i częstotliwości próbkowania 8 kHz
2) prądy dla periodycznych zmian obciążenia: 1 min trwania przeciążenia z Imax i 2 min z nominalnym

obciążeniem z 75 % INx
3) zasilanie DC nie jest możliwe
4) w wariantach podstawowych ...0xx z napięciem zasilania 484 V -0% ... 550 V +0%: praca dozwolona tylko z

rezystorem hamującym.
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Praca z podwyższoną mocą znamionową
Przemiennik częstotliwości może pracować z silnikiem o wysokiej mocy w trybie ciągłym
w opisanych tutaj warunkach stosowania. Przeciążalność jest zredukowana do 120 %.
Typowe miejsca zastosowania to pompy o kwadratowej charakterystyce lub wentylatory.

 Wskazówka!
Praca z podwyższoną mocą znamionową jest dozwolona tylko
z wymienionymi przemiennikami częstotliwości
w podanym zakresie napięcia zasilania
z wymienionymi częstotliwościami próbkowania
z przepisowymi bezpiecznikami, przekrojami przewodów i dławikami
sieciowymi

typ moc napięcie znamionowe zasilania prąd zasilania [A] prąd wyjściowy [A] 1)

[kW] Iznam. Imax (60 s) OF

E82EV251K2C 3) 0,25
1/N/PE AC 230/240 V
2/PE AC 230/240 V

50 Hz
DC 325 V

4,1 3,6 2,0 2,5
E82EV371K2C 3) 0,37 Praca nie możliwa
E82EV551K2C 0,55 - 6,7 3,6 4,5
E82EV751K2C 0,75 - 9,0 4,8 6,0
E82EV152K2C 1,5 18 15 8,4 10,5
E82EV222K2C 2,2 Praca nie możliwa
E82EV551K2C 0,55

3/PE AC 230/240 V
50 Hz

DC 325 V

- 3,3 3,6 4,5
E82EV751K2C 0,75 - 4,4 4,8 6,0
E82EV152K2C 1,5 10,4 7,6 8,4 10,5
E82EV222K2C 2,2 Praca nie możliwa
E82EV551K4C 0,55

3/PE AC 400 V
50 Hz

DC 565 V

2,9 2,4 2,2 2,7
E82EV751K4C 0,75 - 2,8 2,9 3,6
E82EV152K4C 1,5 Praca nie możliwa
E82EV222K4C 2,2 - 6,1 6,7 8,4

bez dławika sieciowego
z dławikiem sieciowym

1) przy napięciu znamionowym zasilania i częstotliwości próbkowania 2 kHz lub 4 kHz
2) prądy dla periodycznych zmian obciążenia: 1 min trwania przeciążenia z Imax i 2 min z nominalnym

obciążeniem z 75 % INx
3) zasilanie DC nie jest możliwe
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8200 vector 0,25 ... 2,2 kW
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 Przyporządkowanie wg wielkości, w prawo coraz mniejsze!

wymiary w mm a b b1 b2 b3 c c1 c2 d e g k

     
E82EV251K2C
E82EV371K2C

60

213 243 263 148 120

78 30 63 50

130 ... 140 120 ... 170 110 ... 200
140 6.5 28

E82EV551KxC
E82EV751KxC

273 303 323 208 180 190 ... 200 180 ... 230 170 ... 260

E82EV152KxC 1)

E82EV222KxC 1)
333

359 2) 363 - 268 240
250 ... 260
280...295 2) 240 ... 290 -

140
162 2) 6.5 28

1) montaż boczny możliwy tylko przy pomocy ruchomego uchwytu E82ZJ001 (dodatkowe wyposażenie)
2) z E82ZJ001
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Załączone w zestawie listwy zaciskowe są sprawdzone zgodnie z wytycznymi
DIN VDE 0627:1986-06 (w częściach)
DIN VDE 60999:1994-04 (w częściach)

Kontroli podlegają m.in. odporność mechaniczna, elektryczna i termiczna, wibracje,
uszkodzenie czy obluzowanie kabli, objawy korozji czy starzenia się.

 Stop!
Aby uniknąć uszkodzenia listew zaciskowych lub styków w przemienniku
częstotliwości:
Podłączać i zdejmować tylko przy przemienniku częstotliwości odłączonym
od zasilania!
Listwy zaciskowe należy najpierw okablować a potem przykręcić!
Niewykorzystywane listwy zaciskowe również należy przykręcić, aby chronić
styki.

8200vec015

 Wskazówka!
Okablowanie bez osłon żył jest dopuszczalne bez ograniczeń.
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 Stop!
Przewody sterujące i zasilające należy montować w pewnej odległości od
przewodów silnika, celem uniknięcia sprzężeń i zakłóceń.
Przewody sterujące powinny być zawsze ekranowane.
Generalnie zalecamy stosowanie ekranowanych przewodów zasilania PTC
lub przełącznika termicznego i montowania ich w pewnej odległości od
przewodów silnika.
W przypadku wspólnego prowadzenie żył do podłączenia silnika i żył do
połączenia PTC czy przełącznika termicznego w jednym kablu o wspólnym
ekranowaniu:
Ó celem zmniejszenia sprzężeń i zakłóceń w przewodzie PTC, zalecamy
zainstalowanie dodatkowego modułu PTC typu E82ZPE.

Najlepsze połączenie końcówki ekranowania przewodu silnika można
uzyskać przy pomocy zacisku  dla silnik-uziemienie (PE) i silnik-ekran.

 płyta montażowa z powierzchnią przewodzącą prąd elektryczny

 przewód sterujący do modułu funkcyjnego, ekranowanie należy mocować na dużej powierzchni na płytce ekranującej (PES)

 zacisk 2-biegunowy dla silnik-uziemienie (PE) i silnik-ekran

 uziemienie (PE) przewodu silnika

 ekranowanie przewodu silnika

 ekranowany przewód silnika, niskopojemnościowy
(żyła/żyła do 1,5 mm2 ≤ 75 pF/m; od 2,5 mm2 ≤ 100 pF/m; żyła/ekran ≤150 pF/m)

 ekranowany przewód PTC lub przełącznika termicznego

 ekranowanie przewodów należy mocować na dużej powierzchni na płytce ekranującej (PES), stosować należy załączone
ekranujące zaciski montażowe.

 podłączyć w układzie gwiazdowym lub trójkątnym zgodnie z tabliczką znamionową silnika

 zacisk kablowy zapewniający kompatybilność elektromagnetyczną (nie dołączany w zestawie)
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 Stop!
Przemiennik częstotliwości typu E82EVxxxK2C wolno podłączyć tylko do
napięcia zasilania 1/N/PE AC 180 ... 264 V lub 3/PE AC 100 ... 264 V.
Wyższe napięcia zasilania spowodują uszkodzenie przemiennika!
Prąd upływowy w stosunku do ziemi (PE) jest > 3.5 mA. Zgodnie z EN
50178 konieczna jest stała instalacja. Uziemienie (PE) musi być podwójne.

E82EV551K2C

E82EV751K2C

X1.1

X1.1

E82EV251K2C

E82EV371K2C

E82EV152K2C

E82EV222K2C

X1.1

N

1.5 mm
2

1.5 mm
2

1.5 mm
2

1.5 mm
2

2.5 mm
2

2.5 mm
2

2.5 mm
2

2.5 mm
2

2.5 mm
2

2.5 mm
2

PEL1

1/N/PE AC 230 V/240 V

+UG -UG L1 L2/N L3/NL1 PE

L2 PEL1

2/PE AC 230 V/240 V

+UG -UG L1 L2/N L3/NL1 PE

PEL1 L2 L3

3/PE AC 230 V/240 V

+UG -UG L1 L2/N L3/NL1 PE

PEL1 L2

2/PE AC 230 V/240 V

+UG -UG L1 L3 PEL2/N

PEL1 N

1/N/PE AC 230 V/240 V

+UG -UG L1 L2/N L3 PE

PEL1 N

1/N/PE AC 230 V/240 V

L1 L2/N PE

L2/N

PEL1 L2 L3

3/PE AC 230 V/240 V

+UG -UG L1 L3 PE

2/PE AC 230 V/240 V

PEL1

L1 L2/N PE

L2

� �

-4-8200vec012

E82EV222K2C Praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym
 Do zacisków prowadzą dwa oddzielne przewody 1.5 mm2!
X1.1/+UG, X1.1/-UG Zasilanie DC (praca grupowa DC patrz instrukcja obsługi)
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Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z mocą znamionową)
praca bez dławika sieciowego

instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector sieć zasilająca L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV251K2C 0,25

1/N/PE AC
2/PE AC
180 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M10 A C10 A 1,5 10 A 16

≥ 30 mA 2)

E82EV371K2C 0,37 M10 A C10 A 1,5 10 A 16
E82EV551K2C 0,55 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV751K2C 0,75 M16 A B16 A 2,5 15 A 14
E82EV152K2C 1,5 M20 A B20 A 2 x 1,5 20 A 2 x 16
E82EV222K2C 2,2 praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym
E82EV551K2C 0,55

3/PE AC
100 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18

≥ 30 mA 3)E82EV751K2C 0,75 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV152K2C 1,5 M16 A B16 A 2,5 15 A 14
E82EV222K2C 2,2 M16 A B16 A 2,5 15 A 14

praca z dławikiem sieciowym
instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector sieć zasilająca L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV251K2C 0,25

1/N/PE AC
2/PE AC
180 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M10 A C10 A 1,5 10 A 16

≥ 30 mA 2)

E82EV371K2C 0,37 M10 A C10 A 1,5 10 A 16
E82EV551K2C 0,55 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV751K2C 0,75 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV152K2C 1,5 M16 A B16 A 2 x 1,5 15 A 2 x 16
E82EV222K2C 2,2 M20 A B20 A 2 x 1,5 20 A 2 x 16
E82EV551K2C 0,55

3/PE AC
100 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18

≥ 30 mA 3)E82EV751K2C 0,75 M6 A B6 A 1 5 A 18
E82EV152K2C 1,5 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV222K2C 2,2 M10 A B10 A 1,5 10 A 16

bezpiecznik topikowy
bezpiecznik samoczynny

1) stosować przewody, bezpieczniki i podstawy bezpieczników tylko z dopuszczeniem UL.
Bezpiecznik UL: napięcie 240 V, charakterystyka wyzwolenia ”H” lub ”K5”

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na prądy pulsujące lub na wszystkie prądy
3) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy
Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE 0113, EN 60204)
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Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z podwyższoną mocą znamionową)
praca bez dławika sieciowego

instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector sieć zasilająca L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV251K2C 0,25

1/N/PE AC
180 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M10 A C10 A 1,5 10 A 16

≥ 30 mA 2)E82EV551K2C 0,55 praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym
E82EV751K2C 0,75 praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym
E82EV152K2C 1,5 M20 A B20 A 2 x 1,5 20 A 2 x 16
E82EV551K2C 0,55 3/PE AC

100 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym
≥ 30 mA 3)E82EV751K2C 0,75 praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym

E82EV152K2C 1,5 M16 A B16 A 2,5 15 A 14

praca z dławikiem sieciowym
instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector zasilanie L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV251K2C 0,25

1/N/PE AC
180 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M10 A C10 A 1,5 10 A 16

≥ 30 mA 2)E82EV551K2C 0,55 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV751K2C 0,75 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV152K2C 1,5 M16 A B16 A 2 x 1,5 15 A 2 x 16
E82EV551K2C 0,55 3/PE AC

100 ... 264 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18
≥ 30 mA 3)E82EV751K2C 0,75 M10 A B10 A 1,5 10 A 16

E82EV152K2C 1,5 M10 A B10 A 1,5 10 A 16

bezpiecznik topikowy
bezpiecznik samoczynny

1) stosować przewody, bezpieczniki i podstawy bezpieczników tylko z dopuszczeniem UL.
Bezpiecznik UL: napięcie 240 V, charakterystyka wyzwolenia ”H” lub ”K5”

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na prądy pulsujące lub na wszystkie prądy
3) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy
Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE 0113, EN 60204)
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Przy stosowaniu wyłącznika zabezpieczającego różnicowo-prądowego należy
przestrzegać:

Wyłącznik zabezpieczający wolno zamontować tylko pomiędzy siecią zasilającą a
przemiennikiem częstotliwości.
Wyłącznik zabezpieczający może zadziałać nieprawidłowo na skutek:
Ó wystąpienia pojemnościowych prądów wyrównawczych w ekranowaniu
przewodów podczas pracy (szczególnie, w przypadku długich, ekranowanych
przewodów silnikowych),

Ó jednoczesnego załączenia wielu przemienników częstotliwości,
Ó zastosowania dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego.
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 Stop!
Przemiennik częstotliwości typu E82EVxxxK4C wolno podłączyć tylko do
napięcia zasilania 3/PE AC 320 ... 550 V. Wyższe napięcia zasilania
spowodują uszkodzenie przemiennika częstotliwości!
Prąd upływowy w stosunku do ziemi (PE) jest > 3.5 mA. Zgodnie z EN
50178 konieczna jest stała instalacja. Uziemienie (PE) musi być podwójne.

E82EV551K4C

E82EV751K4C

E82EV152K4C

E82EV222K4C

X1.1

X1.1

L2/N

PEL1 L2 L3

3/PE AC 400 V

+UG -UG L1 L3 PE

-5-8200vec011

X1.1/+UG, X1.1/-UG Zasilanie DC (praca grupowa DC patrz instrukcja obsługi)



Instalacja elektryczna
Przyłączenie do sieci 400 V/500 V
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Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z mocą znamionową)
Praca bez dławika sieciowego

instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector Sieć zasilająca L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV551K4C 0,55

3/PE AC
320 ... 550 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18
≥ 300 mA 2)

≥ 30 mA 3)
E82EV751K4C 0,75 M6 A B6 A 1 5 A 18
E82EV152K4C 1,5 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV222K4C 2,2 M10 A B10 A 1,5 10 A 16

Praca z dławikiem sieciowym
instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector Sieć zasilająca L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV551K4C 0,55

3/PE AC
320 ... 550 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18
≥ 300 mA 2)

≥ 30 mA 3)
E82EV751K4C 0,75 M6 A B6 A 1 5 A 18
E82EV152K4C 1,5 M10 A B10 A 1,5 10 A 16
E82EV222K4C 2,2 M10 A B10 A 1,5 10 A 16

bezpiecznik topikowy
bezpiecznik samoczynny

1) stosować przewody, bezpieczniki i podstawy bezpieczników tylko z dopuszczeniem UL.
Bezpiecznik UL: napięcie 500 ... 600 V, charakterystyka wyzwolenia ”H” lub ”K5”

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy do współpracy z E82EVxxxK4C0xx
3) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy do współpracy z E82EVxxxK4C2xx
Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE 0113, EN 60204)
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Przyłączenie do sieci 400 V/500 V
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Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z podwyższoną mocą znamionową)
praca bez dławika sieciowego

instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector zasilanie L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV551K4C 0,55 3/PE AC

320 ... 440 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18
≥ 300 mA 2)

≥ 30 mA 3)E82EV751K4C 0,75 praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym
E82EV222K4C 2,2 praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym

praca z dławikiem sieciowym
instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 1)

8200 vector zasilanie L1, L2, L3,
PE

L1, L2, L3,
PE

FI

typ [kW] [mm2] [AWG]
E82EV551K4C 0,55 3/PE AC

320 ... 440 V;
45 ... 65 Hz

M6 A B6 A 1 5 A 18
≥ 300 mA 2)

≥ 30 mA 3)E82EV751K4C 0,75 M6 A B6 A 1 5 A 18
E82EV222K4C 2,2 M10 A B10 A 1,5 10 A 16

bezpiecznik topikowy
bezpiecznik samoczynny

1) stosować przewody, bezpieczniki i podstawy bezpieczników tylko z dopuszczeniem UL.
Bezpiecznik UL: napięcie 500 ... 600 V, charakterystyka wyzwolenia ”H” lub ”K5”

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy do współpracy z E82EVxxxK4C0xx
3) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy do współpracy z E82EVxxxK4C2xx
Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE 0113, EN 60204)

Przy stosowaniu wyłącznika zabezpieczającego różnicowo-prądowego należy
przestrzegać:

Wyłącznik zabezpieczający wolno zamontować tylko pomiędzy siecią zasilającą a
przemiennikiem częstotliwości.
Wyłącznik zabezpieczający może zadziałać nieprawidłowo na skutek:
Ó wystąpienia pojemnościowych prądów wyrównawczych w ekranowaniu
przewodów podczas pracy (szczególnie, w przypadku długich, ekranowanych
przewodów silnikowych),

Ó jednoczesnego załączenia wielu przemienników częstotliwości,
Ó zastosowania dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego.



Instalacja elektryczna
Przyłączenie silnika / rezystora hamującego
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Należy stosować przewody silnika o niskiej pojemności! (żyła/żyła do 1,5 mm2 ≤ 75 pF/m; od 2,5 mm2 ≤ 100 pF/m; żyła/ekran
≤ 150 pF/m)
Możliwie krótki przewód silnika oddziaływuje pozytywnie na pracę napędu!
PES Zakończenie przewodu przez połączenie z uziemieniem (PE) za pomocą zacisków lub połączenia zapewniającego

kompatybilność elektromagnetyczną
X2.1/PE Uziemienie 8200 vectora od strony wyjścia
X2.1/BR1,
X2.1/BR2

Zaciski rezystora hamującego
(informacje dot. pracy z rezystorem hamującym: patrz instrukcja obsługi)

X2.2/T1, X2.2/T2 Zaciski przyłączeniowe układu kontroli temperatury silnika z opornikiem o oporności zależnej od temperatury (PTC)
lub przełącznikiem termicznym
Uruchomić kontrolę temperatury silnika przy pomocy C0119 (np. C0119 = 1)!



Q Instalacja elektryczna
Przyłączenie silnika / rezystora hamującego

EDK82EV222 PL 10.0 LPM

Przekroje przewodów U, V, W, PE
typ mm2 AWG typ mm2 AWG
E82EV251K2C / E82EV371K2C 1 18
E82EV551K2C / E82EV751K2C 1 18 E82EV551K4C / E82EV751K4C 1 18
E82EV152K2C / E82EV222K2C 1.5 16 E82EV152K4C / E82EV222K4C 1.5 16

 Niebezpieczeństwo!
Wszystkie zaciski sterujące po przyłączeniu rezystora o oporności zależnej
od temperatury (PTC) lub przełącznika termicznego są jedynie izolowane
bazowo (pojedyncza izolacja).
W przypadku uszkodzenia izolacji bezpieczeństwo dotykowe może być
zapewnione tylko przy zastosowaniu dodatkowych środków
zabezpieczających, jak np. podwójnej izolacji.



Instalacja elektryczna
Przyłączenie wyjść przekaźnikowych
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funkcja pozycja przekaźnika
połączona

meldunek
(ustawienia fabryczne

Lenze)
dane techniczne

X1.2/K11 wyjście przekaźnikowe zestyk
rozwierny

otwarte TRIP

AC 250 V/3 A
DC 24 V/2 A ... DC 240 V/0.16 A

X1.2/K12 styk środkowy przekaźnika
X1.2/K14 wyjście przekaźnikowe zestyk

zwierny
zamknięte TRIP

PES ekranowanie przez połączenie PE za pomocą zacisków mocujących

 Wskazówka!
Dla połączenia przewodów sterowania stosować wyłącznie przewody
ekranowane i zapewnić połączenie zakończenia ekranu z uziemieniem
(PE).
Dla połączenia przewodów zasilających wystarczą przewody
nieekranowane.
W celu ochrony styków przekaźników przy indukcyjnym lub
pojemnościowym obciążeniu konieczne jest odpowiednie okablowanie
zabezpieczenia!
Długość pracy przekaźnika zależy od rodzaju obciążenia (rezystancyjne,
indukcyjne lub pojemnościowe) i od wartości przełączanej mocy.
Meldunek wychodzący można zmieniać przy pomocy kodów C0008 lub
C0415/1.



S Moduły funkcyjne (opcja)
Montaż
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Ważne wskazówki
Wwersji podstawowej przemienniki częstotliwości nie posiadają zacisków sterujących. Do
dyspozycji są różne moduły funkcyjne I/O dla interfejsu FIF, pozwalające wyposażyć
przemiennik w zaciski sterujące.
Moduł funkcyjny wolno zdemontować tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne (np.
przy wymianie przemiennika częstotliwości).
Listwa wtykowa, na której zamontowany jest moduł funkcyjny stanowi część układu
przewodzącego przemiennika częstotliwości . Nie służy ona do zdejmowania i ponownego
montowania modułu funkcyjnego!

Montaż modułów funkcyjnych

3 min

OFF

��� �

��

�

�
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1. Odłączyć przemiennik częstotliwościod zasilania i odczekać co najmniej 3
minuty!

2. Usunąć zaślepkę FIF  i przechować ją.
3. Zdemontować osłonę  modułu funkcyjnego.
4. Zamontować moduł funkcyjny  na interfejsie FIF.
5. Zamontować listwę z wtykami  do zaskoczenia w listwie stykowej modułu

funkcyjnego.
6. Połączenia: patrz instrukcja montażu modułu funkcyjnego.



Moduły funkcyjne (opcja)
Montaż
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Montaż modułów funkcyjnych w wersji ”PT”

��

�
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Dodatkowo należy przymocować obejmę zabezpieczającą, aby nie wyjąć modułu razem
z listwą zaciskową:
1. Obejmę zabezpieczającą  umieścić w wyżłobieniu.
2. Obejmę zabezpieczającą podnieść nad moduł funkcyjny i wcisnąć.



S Moduły funkcyjne (opcja)
Demontaż
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Demontaż modułów funkcyjnych

3 min

OFF

� �

�

8200vec007

1. Odłączyć przemiennik częstotliwości od zasilania i odczekać co najmniej 3
minuty!

2. Przy pomocy kleszczy złapać podstawę listwy z wtykami i pociągnąć . Listwa z
wtykami i moduł funkcyjny zostaną razem zdemontowane.



Moduły funkcyjne (opcja)
Demontaż
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Demontaż modułów funkcyjnych w wersji ”PT”

� ��

�
�

�

8200vec307

W modułach funkcyjnych w wersji ”PT” należy po odłączeniu najpierw zdemontować
obejmę zabezpieczającą.
1. Wprowadzić śrubokręt pomiędzy obejmę zabezpieczającą a moduł funkcyjny .

Poprzez naciśnięcie w prawo nastąpi zwolnienie obejmy zabezpieczającej.
2. Obejmę zabezpieczającą  obrócić w prawo.
3. Przy pomocy kleszczy złapać podstawę listwy z wtykami i pociągnąć . Listwa z

wtykami i moduł funkcyjny zostaną razem zdemontowane.



S Moduł komunikacji (opcja)
Montaż/demontaż
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 Jumper do wyboru źródła zasilania
Zewnętrzne źródło zasilania (stan fabryczny)
Zasilanie za pośrednictwem zewnętrznego źródła zasilania

Moduł komunikacji podłączyć do interfejsu AIF lub go zdemontować. Można przeprowadzić nawet podczas pracy.

możliwe kombinacje moduł komunikacji na AIF

moduł funkcyjny na FIF
(wersja: standard lub PT)

moduł obsługi
E82ZBC 1)

moduł obsługi
XT

EMZ9371BC 1)

LECOM
-A/B 2102.V001
-LI 2102.V003
-A 2102.V004 1)

LECOM-B
(RS485)

2102.V002

INTERBUS
2111/2113
INTERBUS-
Loop 2112

PROFIBUS-
DP

2131/2133

magistrala
systemowa
(CAN) 2171

/2172

CANopen /
DeviceNet

2175

LON 2141

standard I/O E82ZAFSC

aplikacja I/O E82ZAFAC

INTERBUS E82ZAFIC ( ) ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

PROFIBUS-DP E82ZAFPC ( ) ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

LECOM-B (RS485) E82ZAFLC ( ) ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

magistrala systemowa
(CAN)
magistrala systemowa
I/O-RS
magistrala systemowa
I/O

E82ZAFCC
E82ZAFCC100
E82ZAFCC200

CANopen / DeviceNet 2) E82ZAFD ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

AS-i E82ZAFFC ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

1) zasilane jest niezależnie od położenia jumpera zawsze przez wewnętrzne źródło zasilania.
2) w przygotowaniu

kombinacja możliwa, moduł komunikacji zasilany jest wewnętrznie lub zewnętrznie
kombinacja możliwa, moduł komunikacji musi być zasilany zewnętrznie!

( ) kombinacja możliwa, moduł komunikacji można wykorzystywać tylko do parametryzacji (zasilany
wewnętrznie lub zewnętrznie )

⌧ kombinacja nie możliwa



Uruchomienie
Przed pierwszym uruchomieniem
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 Wskazówka!
Należy przestrzegać aktualnej kolejności załączeń.
W przypadku zakłóceń podczas uruchamiania patrz rozdział
”Rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń”.

Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia lub uszkodzenia urządzeń, należy
skontrolować...
...przed załączeniem napięcia zasilania

Okablowanie pod względem kompletności, zwarcia i doziemienia
funkcję ”awaryjne wyłączenie” całego urządzenia
Rodzaj połączenia silnika (gwiazda/trójkąt) musi być dopasowane do napięcia
wyjściowego przemiennika częstotliwości.
Jeśli nie jest stosowany żaden moduł funkcyjny, to zaślepka FIF musi być na swoim
miejscu (fabrycznie dołączana w zestawie).
W przypadku korzystania z wewnętrznego źródła zasilania X3/20 np. standardu I/O,
należy zmostkować zaciski X3/7 i X3/39.

...przed odblokowaniem przemiennika częstotliwości, nastawienie najważniejszych
parametrów napędu

Czy parametry napędu są nastawione prawidłowo w stosunku do potrzeb?
Ó Np. konfiguracja analogowych i cyfrowych wejść i wyjść



T Uruchomienie
Wybór właściwego trybu pracy
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Dla zastosowań standardowych można wykorzystać poniższą tabelę, która pomaga
dobrać właściwy tryb pracy. Można wybierać pomiędzy sterowanie charakterystyką U/f,
regulacją wektorową i bezczujnikową regulacją momentu obrotowego:
Sterowanie charakterystyką U/f to klasyczny tryb pracy dla zastosowań standardowych.
Przy pomocy regulacji wektorowej można uzyskać poprawę własności napędowych w
stosunku do sterowania charakterystyką U/f dzięki:

wyższemu momentowi obrotowemu w całym zakresie obrotów
wyższej dokładności obrotów i wyższej równomierności obrotów
wyższej sprawności

M

nnN

MN

sterowanie charakterystyką U/f
regulacja wektorowa



Uruchomienie
Wybór właściwego trybu pracy
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zastosowanie tryb pracy

Napędy pojedyncze
ustawienie w C0014

zalecane alternatywnie
z bardzo zmiennymi obciążeniami 4 2
z trudnym rozruchem 4 2
z regulacją prędkości (sprzężenie zwrotne obrotów) 2 4
z wyższą dynamiką (np. napędy pozycjonujące i dosuwające) 2 -
z wartością zadaną momentu obrotowego 5 -
z ograniczaniem momentu obrotowego (regulacja mocy) 2 4
silniki reluktancyjne trójfazowe 2 -
silniki samohamujące trójfazowe 2 -
silniki trójfazowez przydzieloną na stałe charakterystyką częstotliwość-napięcie 2 -
napędy pomp i wentylatorów o charakterystyce kwadratowej 3 2 lub 4
Napędy grupowe
(kilka silników podłączonych do jednego regulatora napędu)
identyczne silniki i takie same obciążenia 2 -
różne silniki i/lub zmienne obciążenia 2 -
C0014 = 2: liniowe sterowanie charakterystyką U/f
C0014 = 3: kwadratowe sterowanie charakterystyką U/f
C0014 = 4: regulacja wektorowa
C0014 = 5: bezczujnikowa regulacja momentu obrotowego



T Uruchomienie
Parametryzacja przy pomocy modułu obsługi E82ZBC
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Opis
Moduł obsługi dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe. Pełny opis modułu obsługi
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do modułu obsługi.

Montaż modułu obsługi
Moduł obsługi można na interfejsie AIF zamontować lub zdjąć nawet podczas pracy.
Po podłączeniu modułu obsługi do zasilania, wykonuje on sam wewnętrzny test. Moduł
obsługi jest gotów do pracy, jeśli znajdzie się w trybie wyświetlania.

Widok z przodu Tryb wyświetlania
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Wyświetlacz i elementy sterowania
 przyciski funkcyjne

przycisk funkcja objaśnienie
 odblokowanie przemiennika częstotliwości przy pracy z modułem funkcyjnym dodatkowo zacisk

X3/28 musi być nastawiony na poziom HIGH

 zablokować przemiennik częstotliwości (CINH) lub Quickstop
(QSP)

konfiguracja w C0469

 zamiana listwy funkcyjnej 1 ↔listwa funkcyjna 2

 w prawo/lewo w aktywnej listwie funkcyjnej aktualna funkcja jest obramowana

 wartość zwiększyć/zmniejszyć
szybka zmiana: przytrzymać naciśnięty przycisk

zmieniać można tylko migające wartości

 zapisać parametr, jeśli miga
potwierdzenie przy pomocy STOre na wyświetlaczu



Uruchomienie
Parametryzacja przy pomocy modułu obsługi E82ZBC
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 wyświetlenie statusu
wyświetl
acz

znaczenie objaśnienie

 gotowość do pracy

 blokada impulsów aktywna wyjścia siłowe zablokowane

 ustawiony prąd ograniczenia przekroczony w trybie
silnikowym lub generatorowym

C0022 (silnikowe) lub C0023 (generatorowe)

 ostrzeżenie aktywne

 zakłócenie aktywne

 wyświetlacz kreskowy
nastawiona w C0004 wartość w %

(ustawienia Lenze: obciążenie urządzenia C0056)
zakres wyświetlania: - 180 % ... + 180 % (każda
kreska = 20 %)

 listwa funkcyjna 1
funkcja znaczenie objaśnienie
 wprowadzanie wartości zadanych za pomocą nie jest możliwe przy uaktywnionym zabezpieczeniu

przy pomocy hasła (Display = ”loc”)

 funkcja wyświetlacza:
jednostka pamięci 1 w menu User (C05171), wyświetlenie
wyświetlenie aktywnego zestawu parametrów

aktywne po każdym załączeniu zasilania

 wybór kodów wyświetlenie aktywnego numeru kodu na wyświetlaczu
4-pozycyjnym

 wybór subkodów wyświetlenie aktywnego numeru subkodu na
wyświetlaczu 3-pozycyjnym

 zmienić wartość parametru w (sub-)kodzie wyświetlenie aktualnej wartości na wyświetlaczu
5-pozycyjnym

 wyświetlenie wartości dłuższych jak 5-pozycyjnych
H: pozycje o wyższej wartości wyświetlenie ”HI” na wyświetlaczu
L: pozycje o niższej wartości wyświetlenie ”lo” na wyświetlaczu

 listwa funkcyjna 2
funkcja znaczenie objaśnienie
 zestaw parametrów 1 ... zestaw parametrów 4 wybrać do

zmiany
wyświetlacz np. PS 2()
uaktywnienie zestawów parametrów jest możliwe
tylko za pomocą sygnałów cyfrowych (konfiguracja
przy pomocy C0410)

 wybrać użytkownika magistrali systemowej (CAN) wybrany użytkownik może przeprowadzać
parametryzację aktualnego napędu
= funkcja aktywna

 wybór menu
po każdym załączeniu zasilania menu User jest aktywne

uSEr lista kodów w menu User (C0517)

ALL lista wszystkich kodów

funci tylko kody właściwe dla modułów funkcyjnych
magistrali np. INTERBUS, PROFIBUS-DP i
LECOM-B
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Zmiana i zapis parametrów

 Wskazówka!
Po każdym załączeniu zasilania menu user jest aktywne. Aby móc wywołać
wszystkie kody, należy zmienić menu na all.

działanie przyciski wynik uwaga
1. zamontowanie modułu

obsługi

xx.xx Hz

funkcja jest aktywna. Wyświetlany jest pierwszy kod w menu
user (C0517/1, ustawienia Lenze: C0050 = częstotliwość
wyjściowa).

2. ewentualna zmiana na
menu ALL

 zmiana na listwę funkcyjną 2
3.  
4.  ALL wybrać menu ”ALL” (lista wszystkich kodów)
5.  potwierdzić wybór i zmianę na listwę funkcyjną 1
6. zablokowanie przemiennika

częstotliwości
  potrzebne tylko w przypadku zmiany C0002, C0148, C0174 i/lub

C0469
7. ustawić parametr  
8.  xxxx wybór kodu
9.  

001
przy kodach bez subkodów: automatyczny przeskok na

10.  xxx wybór subkodu
11.  
12.  XXXXX ustawić parametr
13.  STOre potwierdzić wprowadzone dane, gdyzacznie migać

 potwierdzić wprowadzone dane, gdynie miga;jest nie
aktywne

14. ”pętlę” rozpocząć ponownie od 7., celem ustawienia innych
parematrów
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Struktura menu
Wszystkie parametry, przy pomocy których można ustawiać parametry przemiennika
częstotliwości lub kontrolować jego pracę, zapisane są w tak zwanych kodach. Kody są
ponumerowane i w dokumentacji oznakowane literą ”C”. W niektórych kodach zapisane są
parametry w ponumerowanych ”subkodach”, aby parametryzacja była bardziej przejrzysta
(np. C0517 menu user).
Kody opisane są dokładnie w instrukcji systemowej przemiennika częstotliwości.
Dla uproszczenia kody pogrupowano w dwóch menu:

Menu user

Ó jest aktywne po każdym załączeniu zasilania lub po podłączeniu modułu obsługi
podczas pracy

Ó fabrycznie wyposażone jest we wszystkie kody, aby uruchomić standardowe
zastosowanie z liniowym sterowaniem charakterystyką U/f

Ó użytkownik może sam zgromadzić w C0517
W menu all

Ó zawarte są wszystkie kody
Ó kody są posortowane wg rosnącej numeracji.
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Menu user - przegląd 10-ciu najważniejszych parametrów napędu
Po każdym załączeniu zasilania lub po podłączeniu modułu obsługi podczas pracy
użytkownik ma natychmiast do dyspozycji 10 kodów zapisanych w kodzie C0517.
Menu user fabrycznie wyposażone jest we wszystkie kody, aby uruchomić standardowe
zastosowanie z liniowym sterowaniem charakterystyką U/f. :
kod oznakowanie ustawienia fabryczne Lenze

C0050 częstotliwość wyjściowa wyświetlacz: częstotliwość wyjściowa bez kompensacji poślizgu
C0034 zakres wprowadzanie wartości

zadanych
0 standard I/O X3/8: 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA

aplikacja I/O
X3/1U: 0 ... 5 V / 0 ... 10 V
X3/2U: 0 ... 5 V / 0 ... 10 V

C0007 stała konfiguracja cyfrowe wejścia 0 E4 E3 E2 E1
CW/CCW DCB JOG2/3 JOG1/3
obroty w

prawo/obroty w
lewo

hamowanie
prądem stałym wybór stałe wartości zadane

C0010 minimalna częstotliwość wyjściowa 0.00 Hz
C0011 maksymalna częstotliwość

wyjściowa
50.00 Hz

C0012 czas przyspieszania główna wartość
zadana

5.00 s

C0013 czas procesu główna wartość
zadana

5.00 s

C0015 częstotliwość znamionowa U/f 50.00 Hz
C0016 podwyższanie Umin w zależności od urządzenia
C0002 zarządzanie zestawami parametrów doprowadzić z powrotem do stanu fabrycznego; przenieść przy pomocy

modułu obsługi zestawy parametrów; a własne ustawienie zasadnicze
zapisać, wprowadzić lub skopiować,

 Wskazówka!
Za pomocą ”zestaw parametrów transfer/doprowadzenie z powrotem do stanu
fabrycznego” można przekazywać za pomocą modułu obsługi konfiguracje z
jednego przemiennika częstotliwości do drugiego lub doprowadzić z powrotem
do stanu fabrycznego, przez wprowadzenie ustawień fabrycznych Lenze (np.
jeśli ”zagubiono się” podczas parametryzacji).
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~5 s
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Niniejszy opis dotyczy przemienników częstotliwości z modułem funkcyjnym standard I/O
i odpowiednim pod względem mocy trójfazowym silnikiem asynchronicznym
kolejność załączeń uwaga
1. Zamontować moduł obsługi
2. Należy się upewnić, czy po załączeniu zasilania

jest aktywna blokada przemiennika częstotliwości
misc001

20 28
X3� Zacisk X3/28 = LOW

3. Załączyć zasilanie

ON

misc002

4. Po ok. 2 s moduł obsługi znajduje się w trybie
“Disp” i wyświetla częstotliwość wyjściową
(C0050)
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Menu USEr jest aktywne

5. Zmienić na tryb, aby można było uaktywnić
ustawienia podstawowe dla tego napędu
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� � Na wyświetlaczu miga 0050

6. Dopasować zakres napięcia/prądu do
analogowego wprowadzania wartości zadanych
(C0034)
ustawienia fabryczne Lenze: -0-,
(0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)
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Przełącznik DIP na standard I/O
ustawić na taki sam zakres (patrz
instrukcja montażu standardu I/O)

7. Dopasować konfigurację zacisków do
okablowania (C0007)
ustawienia fabryczne Lenze: -0-, d. h.
E1: JOG1/3 wybór stałe częstotliwości
E2: JOG2/3
E3: DCB hamowanie prądem stałym
E4: CW/CCW obroty w prawo/lewo
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8. Nastawić minimalną częstotliwość wyjściową
(C0010)
ustawienia fabryczne Lenze: 0.00 Hz
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9. Nastawić maksymalną częstotliwość wyjściową
(C0011)
ustawienia fabryczne Lenze: 50.00 Hz

10. Nastawić czas przyspieszania Tir (C0012)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s
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Tir = tir ⋅
C0011
f2− f1

tir = żądany czas przyspieszania

11. Nastawić czas zwalniania Tif (C0013)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s

Tif = tif ⋅
C0011
f2− f1

tif = żądany czas zwalniania



Uruchamianie
Sterowanie U/f przy pomocy modułu obsługi E82ZBC

T

EDK82EV222 PL 10.0 QTL

kolejność załączeń uwaga
12. Nastawić częstotliwość znamionową U/f (C0015)

ustawienia fabryczne Lenze: 50.00 Hz NMM B

M
M `MMNR

rãáå

rçìí

Ñ

13. Nastawić podwyższanie Umin (C0016)
Ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
typu przemiennika częstotliwości

Ustawienia fabryczne Lenze
przeznaczone jest dla wszelkich
dostępnych aplikacji

14. W przypadku konieczności wprowadzenia
nowych ustawień należy zmienić menu na ALL

Uruchomić np. stałe częstotliwości
(JOG) (C0037, C0038, C0039) lub
kontrolę temperatury silnika (C0119)

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich ustawień:
15. Wprowadzić wartość zadaną Np. za pomocą potencjometru na

zaciskach 7, 8, 9
16. Odblokować przemiennik częstotliwości

20 28
X3

misc002

Zacisk X3/28 = HIGH

17. Napęd teraz pracuje, np. z 30 Hz
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Lo 3

Jeśli napęd nie ruszył, należy
dodatkowo nacisnąć



T Uruchamianie
Regulacja wektorowa przy pomocy modułu obsługi E82ZBC

EDK82EV222 PL 10.0 LQU

Niniejszy opis dotyczy przemienników częstotliwości z modułem funkcyjnym standard I/O
i odpowiednim pod względem mocy trójfazowym silnikiem asynchronicznym
kolejność załączeń uwaga
1. Zamontować moduł obsługi
2. Należy się upewnić, czy po załączeniu zasilania

jest aktywna blokada przemiennika częstotliwości
misc001

20 28
X3� Zacisk X3/28 = LOW

3. Załączyć zasilanie

ON

misc002

4. Po ok. 2 s moduł obsługi znajduje się w trybie
“Disp” i wyświetla częstotliwość wyjściową
(C0050)
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Menu USEr jest aktywne

5. Zmienić menu na ALL
6. Zmienić na tryb, aby można było uaktywnić

ustawienia podstawowe dla tego napędu
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7. Dopasować konfigurację zacisków do
okablowania (C0007)
ustawienia fabryczne Lenze: 0, tzn.
E1: JOG1/3 wybór stałe częstotliwości
E2: JOG2/3
E3: DCB hamowanie prądem stałym
E4: CW/CCW obroty w prawo/lewo
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8. Nastawić minimalną częstotliwość wyjściową
(C0010)
ustawienia fabryczne Lenze: 0.00 Hz

M B

xÑz
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9. Nastawić maksymalną częstotliwość wyjściową
(C0011)
ustawienia fabryczne Lenze: 50.00 Hz

10. Nastawić czas przyspieszania Tir (C0012)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s
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Tir = tir ⋅
C0011
f2− f1

tir = żądany czas przyspieszania

11. Nastawić czas zwalniania Tif (C0013)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s

Tif = tif ⋅
C0011
f2− f1

tif = żądany czas zwalniania

12. Nastawić tryb pracy ”regulacja wektorowa”
(C0014 = 4)
Ustawienia fabryczne Lenze: liniowe sterowanie
charakterystyką U/f (C0014 = 2)
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kolejność załączeń uwaga
13. Dopasować zakres napięcia / prądu do

analogowego wprowadzania wartości zadanych
(C0034)
ustawienia fabryczne Lenze: 0-,
(0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)
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Przełącznik DIP na standard I/O
ustawić na taki sam zakres (patrz
instrukcja montażu standardu I/O)

14. Wprowadzić dane silnika Patrz tabliczka znamionowa silnika
A Obroty znamionowe silnika (C0087)

ustawienia fabryczne Lenze: 1390 obr./min.
B Prąd znamionowy silnika (C0088)

ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
urządzenia

Wprowadzić wartość dla danego
rodzaju połączenia silnika
(gwiazda/trójkąt)!

C Częstotliwość znamionowa silnika (C0089)
ustawienia fabryczne Lenze: 50 Hz

D Napięcie znamionowe silnika (C0090)
ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
urządzenia

Wprowadzić wartość dla danego
rodzaju połączenia silnika
(gwiazda/trójkąt)!

E Cosϕ silnika (C0091)
ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
urządzenia

15. Należy rozpocząć od identyfikacji paramatrów
silnika (C0148)
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Wykonać wyłącznie przy zimnym
silniku!

A Należy się upewnić, czy przemiennik
częstotliwości jest zablokowany

misc001
20 28

X3� Zacisk X3/28 = LOW

B Ustawić C0148 = 1  nacisnąć
C Odblokować przemiennik częstotliwości

misc00220 28
X3 Zacisk X3/28 = HIGH

Rozpoczyna się identyfikacja:
– Segment gaśnie
– Silnik cicho “buczy”. Silnik nie

pracuje!
D Jeśli segment po ok. 30 s ponownie jest

aktywny, to przemiennik częstotliwości należy
ponownie zablokować

misc001
20 28

X3� Zacisk X3/28 = LOW
Identyfikacja jest zakończona.
Wyliczono i zapisano:
– częstotliwość znamionowa U/f

(C0015)
– kompensacja poślizgu (C0021)
– indukcyjność stojana silnika

(C0092)
Pomierzono i zapisano:
– Oporność stojana silnika

(C0084) = całkowita oporność
przewodu silnika oraz samego
silnika
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kolejność załączeń uwaga
16. Nastawić ew. pozostałe parametry Uruchomić np. stałe częstotliwości

(JOG) (C0037, C0038, C0039lub
kontrolę temperatury silnika (C0119)

Po ustawieniu wszystkich parametrów:
17. Wprowadzić wartość zadaną Np. za pomocą potencjometru na

zaciskach 7, 8, 9
18. Odblokować przemiennik częstotliwości

20 28
X3

misc002

Zacisk X3/28 = HIGH

19. Napęd teraz pracuje, np. z 30 Hz
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Jeśli napęd nie ruszył, należy
dodatkowo nacisnąć

Optymalizacja regulacji wektorowej
Regulacja wektorowa jest zwykle gotowa do działania po przeprowadzeniu identyfikacji
parametrów silnika bez dodatkowych czynności. Jedynie przy następujących warunkach
pracy napędu należy przeprowadzić optymalizację regulacji wektorowej:-11-
praca napędu środek zaradczy
Nierównomierna praca silnika i prąd silnika (C0054) > 60 % prądu
znamionowego silnika podczas biegu jałowego maszyny (praca
stacjonarna)

1. Zmniejszyć indukcyjność silnika (C0092) o 10 %
2. Sprawdzić prąd silnika w C0054
3. Jeśli prąd silnika (C0054) > 50 % prądu znamionowego silnika:

– C0092 jeszcze zmniejszyć, aż prąd silnika osiągnie ok. 50 %
prądu znamionowego silnika

– C0092 zmniejszać maks. o 20 %!
Za niski moment obrotowy przy częstotliwościach f < 5 Hz (moment
rozruchowy)

Podwyższyć rezystancję (C0084) lub indukcyjność (C0092) silnika

Brak stałości obrotów przy wyższym obciążeniu (wartość zadana i
obroty silnika nie są już proporcjonalne)

Podwyższyć kompensację poślizgu (C0021)
Za niska kompensacja powoduje niestabilność pracy napędu!

Meldunki błędu OC1, OC3, OC4 lub OC5 czas narastania
(C0012) < 1 s (przemiennik częstotliwości może już nie nadążać za
dynamicznymi zmianami)

Zmienić czas regulacji w Imax przemiennika częstotliwości (C0078):
Zmniejszenie C0078 = Imax przemiennika będzie szybszy
(bardziej dynamiczny)
Podwyższenie C0078 = Imax przemiennika będzie wolniejszy
(”łagodniejszy”)
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Opis
Moduł obsługi dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe. Pełny opis modułu obsługi
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do modułu obsługi.

Montaż modułu obsługi
Moduł obsługi można na interfejsie AIF zamontować lub zdjąć, nawet podczas pracy.
Po podłączeniu modułu obsługi do zasilania wykonuje on sam wewnętrzny test. Moduł
obsługi jest gotów do pracy, jeśli wyświetlony zostanie poziom roboczy.

Widok z przodu Podczas pracy
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2 0 %

9371BC002 9371BC003

Elementy wyświetlacza
 Aktualny status urządzenia

wyświetlacz znaczenie objaśnienie
 Gotowość do pracy

 Blokada impulsów aktywna Wyjścia siłowe zablokowane

 Ustawiony prąd ograniczenia przekroczony w trybie
silnikowym lub generatorowym

 Ograniczenie regulatora prędkości 1 Napęd w ograniczeniu momentu

 Zakłócenie aktywne
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 Zmiana parametrów
wyświetlacz znaczenie objaśnienie
 Natychmiastowa zmiana parametru Urządzenie pracuje z nową wartością parametru

SHPRG Parametr musi zostać zatwierdzony przez Urządzenie pracuje z nową wartością parametru
po jego zatwierdzeniu

SHPRG W przypadku blokady przemiennika częstotliwości
parametr musi zostać zatwierdzony przez

Urządzenie pracuje z nową wartością parametru
po odblokowaniu przemiennika częstotliwości

brak Wyświetlenie parametru Zmiananie możliwa

 Aktywny poziom
wyświetlacz znaczenie objaśnienie
Menu Aktywny poziom menu Wybór menu i podmenu
Kod Aktywny poziom kodów Wybór kodów i subkodów
Para Aktywny poziom parametrów Zmiana parametru w kodzie lub subkodzie
Brak Aktywny poziom pracy Wyświetlanie parametrów pracy

Jednostka pamięci 1 w menu user (C05171)
Wyświetlenie C0004 w %
Aktywne zakłócenie

 Krótki tekst
wyświetlacz znaczenie objaśnienie
Max. 13 znaków Zawartość menu, znaczenie kodu i parametru

W poziomie pracy wyświetlenie wartości w C0004 w %
i aktywnego błędu

 Liczba
Aktywny poziom znaczenie objaśnienie
Poziom menu Numer menu Wyświetlenie aktywne tylko przy pracy z 8200

vector lub 8200 motec
Poziom kodów Czterocyfrowy numer kodu

 Liczba
Aktywny poziom znaczenie objaśnienie
Poziom menu Numer podmenu Wyświetlenie aktywne tylko przy pracy z 8200

vector lub 8200 motec
Poziom kodów Dwucyfrowy numer kodu

 Wartość parametru
Wartość parametru w jednostkach

 Kursor
W poziomie parametrów cyfrę nad kursorem można bezpośrednio zmienić.

 Klawisze funkcyjne
Opis w kolejnej tabeli
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Przyciski funkcyjne

 Wskazówka!
Kombinacja przycisków z:
nacisnąć i przytrzymać, a następnie dodatkowo nacisnąć drugi przycisk.

przycisk funkcja-12-
poziom menu poziom kodów poziom parametrów poziom roboczy


Przejść na poziom
parametrów Przejść na poziom roboczy Przejść na poziom kodów


W menu ”Short setup”
wprowadzić wstępnie
zdefiniowane konfiguracje 1)

Akceptuje parametry, jeśli
wyświetlany jest SHPRG
lub SHPRG




Zamienić punkty menu Zmienić numery kodów Zmienić cyfrę nad kursorem


 

Szybko zmienić punkty
menu

Szybko zmienić numery
kodów

Szybko zmienić cyfrę
kursorem


Zamienić z menu głównego na podmenu i poziom kodów

Kursor na prawo

 Kursor na lewo

 Skasować funkcję przycisku , dioda LED w przycisku zgaśnie
 Zablokować regulator, dioda LED w przycisku zaświeci się

Skasować zakłócenie
(TRIP-Reset):

1. Usunąć przyczynę zakłócenia
2. Nacisnąć
3. Nacisnąć

1) Aktywne tylko przy pracy z 8200 vector lub 8200 motec
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Zmiana i zapis parametrów
Wszystkie parametry, przy pomocy których można ustawiać parametry regulatora napędu
lub kontrolować jego pracę zapisane są w tak zwanych kodach. Kody są ponumerowane
i w dokumentacji oznakowane literą ”C”. W niektórych kodach zapisane są parametry w
ponumerowanych ”subkodach”, aby parametryzacja byla bardziej przejrzysta
(np.: C0517 menu User).
Kody opisane są dokładnie w instrukcji systemowej regulatora napędu.

 Wskazówka!
Ustawienia użytkownika w menu zapisywane są zawsze w zestawie
parametrów 1.
Jeśli użytkownik chciałby zapisać ustawienia w zestawach parametrów 2, 3 lub
4, to może do tego celu wykorzystać dwa menu:
W menu 2 ”Code list” jest bezpośredni dostęp do wszystkich dostępnych
kodów.
W menu 7 ”Param managm” można skopiować zestaw parametrów 1 do
innych zestawów parametrów.
Ó Należy przy tym zwrócić uwagę, aby podczas kopiowania nie
nastąpiło skasowanie ”własnych ustawień zasadniczych” i
zastąpienie ich przez ustawienia zestawu parametrów 1!
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krok przyciski działanie
1. Wybór menu     Przy pomocy przycisków kursora wybrać żądane menu
2. Przejść na poziom kodów  Wyświetlenie pierwszego kodu w menu
3. Wybrać kod lub subkod   Wyświetlenie aktualnej wartości parametru
4. Przejść na poziom parametrów 
5. Jeśli zostanie wyświetlony SHPRG,

zablokować przemiennik częstotliwości
 Napęd przechodzi w stan blokady

6. Zmienić parametr
A   Przejść kursorem pod cyfrę przeznaczoną do zmiany
B   Zmienić cyfrę


 

Szybko zmienić cyfrę

7. Zaakceptować zmieniony parametr

Wyświetlenie SHPRG lub SHPRG  Potwierdzić zmianę, aby zaakceptować parametr
Wyświetlacz ”OK”

Wyświetlacz - Parametr został natychmiast zaakceptowany
8. Ew. odblokować przemiennik częstotliwości  Napęd ponownie pracuje
9. Przejść na poziom kodów

A  Wyświetlenie poziomu roboczego
B  Wyświetlenie kodu ze zmienionym parametrem

10. Zmienić inne parametry Ponownie rozpocząć ”pętlę” od kroku 1. lub 3.
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Struktura menu
menu główne submenu opis
nr wyświetlacz nr wyświetlacz
1 Menu USER Kody zdefiniowane w C0517

2 Code list Wszystkie dostępne kody

2.1 ALL Wszystkie dostępne kody posortowane rosnąco (C0001 ... C7999)
2.2 Para set 1 Kody w zestawie parametrów 1 (C0001 ... C1999)
2.3 Para set 2 Kody w zestawie parametrów 2 (C2001 ... C3999)
2.4 Para set 3 Kody w zestawie parametrów 3 (C4001 ... C5999)
2.5 Para set 4 Kody w zestawie parametrów 4 (C6001 ... C7999)

3 Remote para Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Zdalna parametryzacja
Aktywne tylko z modułem funkcyjnym magistrali systemowej (CAN)

4 Quick start Szybkie uruchamianie standardowych zastosowań

4.1 Keypad quick Kontrola działania
Liniowe sterowanie charakterystyką U/f
Wartość zadana częstotliwości za pośrednictwem modułu obsługi

4.2 V/f quick Liniowe sterowanie charakterystyką U/f
do wyboru: analogowa wartość zadana częstotliwości za pomocą
potencjometru, stałe wartości zadane (JOG) za pomocą zacisków

4.3 VectorCtrl qu Regulacja wektorowa
do wyboru: analogowa wartość zadana częstotliwości za pomocą
potencjometru, stałe wartości zadane (JOG) za pomocą zacisków

5 Short setup Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Szybka konfiguracja wstępnie zdefiniowanych zastosowań

6 Diagnostic Diagnostyka

6.1 Fault history Analiza zakłóceń z pamięcią historii
6.2 Status words Wyświetlenie słowa statusu
6.3 Monit drive Wyświetlanie kodów celem kontroli napędu
6.4 Monit FIF Wyświetlane kody, aby kontrolować moduł funkcyjny magistrali polowej

7 Param managm Zarządzanie zestawami parametrów

7.1 Load/Store Transfer zestawów parametrów, wprowadzenie parametrów fabrycznych
7.2 Copy PAR1 ->2 Skopiować zestaw parametrów 1 do zestawu parametrów 2
7.3 Copy PAR1 ->3 Skopiować zestaw parametrów 1 do zestawu parametrów 3
7.4 Copy PAR1 ->4 Skopiować zestaw parametrów 1 do zestawu parametrów 4
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menu główne opissubmenu
nr

opis
wyświetlacznrwyświetlacz

8 Main FB Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Konfiguracja bloków funkcyjnych

9 Controller Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Konfiguracja wewnętrznych parametrów regulacyjnych

10 Terminal I/O Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Powiązanie wejść i wyjść z wewnętrzymi sygnałami i wyświetlenie
poziomu sygnału na zaciskach

11 LECOM/AIF Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Konfiguracja pracy z modułami komunikacji

12 FIF-systembus Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Konfiguracja pracy z modułem funkcyjnym magistrali systemowej
(CAN) i wyświetlenie zawartości obiektów CAN
Aktywne tylko z modułem funkcyjnym magistrali systemowej (CAN)

13 FIF-field bus Patrz instrukcja obsługi
modułu obsługi

Konfiguracja pracy z modułem funkcyjnym magistrali przemysłowej
Aktywne tylko z modułem funkcyjnym magistrali przemysłowej

14 Motor/Feedb. Wprowadzenie danych silnika, konfiguracja sprzężenia zwrotnego
prędkości

14.1 Motor data Dane silnika
14.2 Feedback DFIN Wejście częstotliwości, enkoder

15 Identify Identyfikacja

15.1 Drive Wersja software przemiennika częstotliwości
15.2 Keypad Wersja software modułu bsługi
15.3 FIF module Wersja software i typ modułu funkcyjnego
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Niniejszy opis dotyczy przemienników częstotliwości z modułem funkcyjnym standard I/O
i odpowiednim pod względem mocy trójfazowym silnikiem asynchronicznym
kolejność załączeń uwaga
1. Nałożyć moduł obsługi
2. Należy się upewnić, czy po załączeniu zasilania

jest aktywna blokada przemiennika częstotliwości
misc001

20 28
X3� Zacisk X3/28 = LOW

3. Załączyć zasilanie

ON

misc002

4. Po ok. 3 s moduł obsługi znajduje się na
poziomie roboczym i wyświetla częstotliwość
wyjściową (C0050) i obciążenie urządzenia
(C0056)

9371BC004

� ,-��

005000

0.00 Hz

0 %

5. Celem szybkiego uruchomienia należy wybrać
menu ”Quick start”

� ,-��
#SHPRG

Para

Code

Menu

4 2

Quick start

V / f q u i c k

9371BC007

Podmenu ”V/f quick” zawiera kody
potrzebne użytkownikowi do
uruchomienia standardowych
zastosowań. Wejścia cyfrowe
skonfigurowane są w ustawieniach
fabrycznych Lenze:
X3/E1, X3/E2: aktywacja stała
wartości zadanych (JOG)
X3/E3: aktywacja hamowania prądem
stałym (DCB)
X3/E4: obroty w prawo/obroty w lewo

A Przy pomocy przejść do poziomu menu

B Przy pomocy    przejść do menu
”Quick start” a tam wybrać podmenu ”V/f quick”

C Przy pomocy przejść do poziomu kodów,
celem parametryzacji napędu & '

�

 ( )

* +

� ,-��
#SHPRG

Para

Code

Menu

003400

0

A I N 1 r a n g e

9371BC008

6. Dopasować zakres napięcia/prądu do
analogowego wprowadzania wartości zadanych
(C0034)
ustawienia fabryczne Lenze: 0-,
(0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)

Przełącznik DIP na standard I/O
ustawić na taki sam zakres (patrz
instrukcja montażu standardu I/O)

7. Należy ew. dopasować do wartości zadanych
JOG.

A JOG 1 (C0037)
ustawienia fabryczne Lenze: 20 Hz

Aktywacja:
X3/E1 = HIGH, X3/E2 = LOW

B JOG 2 (C0038)
ustawienia fabryczne Lenze: 30 Hz

Aktywacja:
X3/E1 = LOW, X3/E2 = HIGH

C JOG 3 (C0039)
ustawienia fabryczne Lenze: 40 Hz

Aktywacja:
X3/E1 = HIGH, X3/E2 = HIGH
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kolejność załączeń uwaga
8. Nastawić minimalną częstotliwość wyjściową

(C0010)
ustawienia fabryczne Lenze: 0.00 Hz

M B

xÑz

NMM B

`MMNN

`MMNM

9. Nastawić maksymalną częstotliwość wyjściową
(C0011)
ustawienia fabryczne Lenze: 50.00 Hz

10. Nastawić czas przyspieszania Tir (C0012)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s

� � � � � �

� �

	 
 
 � �

� �



�  � �  �

�  � �  �

�

Tir = tir ⋅
C0011
f2− f1

tir = żądany czas przyspieszania

11. Nastawić czas zwalniania Tif (C0013)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s

Tif = tif ⋅
C0011
f2− f1

tif = żądany czas zwalniania

12. Nastawić częstotliwość znamionową U/f (C0015)
ustawienia fabryczne Lenze: 50.00 Hz NMM B

M
M `MMNR

rãáå

rçìí

Ñ

13. Nastawić podwyższanie Umin (C0016)
ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
typu przemiennika częstotliwości

ustawienia fabryczne Lenze
przeznaczone jest dla wszelkich
dostępnych aplikacji

14. Należy uruchomić kontrolę temperatury silnika
(C0119), jeśli do zacisku X2.2 podłączony jest
PTC lub przełącznik termiczny
ustawienia fabryczne: wyłączone

Możliwe ustawienia ( 75)

15. Wprowadzić wartość zadaną Np. za pomocą potencjometru na
zaciskach 7, 8, 9

16. Odblokować przemiennik częstotliwości
20 28

X3

misc002

Zacisk X3/28 = HIGH

17. Napęd już pracuje Obroty w prawo: X3/E4 = LOW
Obroty w lewo: X3/E4 = HIGH
Jeśli napęd nie ruszył, należy
dodatkowo nacisnąć

 Wskazówka!
W menu ”Diagnostic” można kontrolować najważniejsze parametry napędu
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Niniejszy opis dotyczy przemienników częstotliwości z modułem funkcyjnym standard I/O
i odpowiednim pod względem mocy trójfazowym silnikiem asynchronicznym
kolejność załączeń uwaga
1. Nałożyć moduł obsługi
2. Należy się upewnić, czy po załączeniu zasilania

jest aktywna blokada przemiennika częstotliwości
misc001

20 28
X3� Zacisk X3/28 = LOW

3. Załączyć zasilanie

ON

misc002

4. Po ok. 3 s moduł obsługi znajduje się na
poziomie roboczym i wyświetla częstotliwość
wyjściową (C0050) i obciążenie urządzenia
(C0056)

9371BC004

� ,-��

005000

0.00 Hz

0 %

5. Celem szybkiego uruchomienia należy wybrać
menu ”Quick start”

9371BC006

� ,-��
#SHPRG

Para

Code

Menu

4 3

Quick start

V e c t o r C t r l q u

Podmenu ”VectorCtrl qu” zawiera
kody potrzebne użytkownikowi do
uruchomienia standardowych
zastosowań. Wejścia cyfrowe
skonfigurowane są w ustawieniach
fabrycznych Lenze:
X3/E1, X3/E2: aktywacja stała
wartości zadanych (JOG)
X3/E3: aktywacja hamowania prądem
stałym (DCB)
X3/E4: obroty w prawo/obroty w lewo

A Przy pomocy przejść do poziomu menu

B Przy pomocy    przejść do menu
”Quick start” a tam wybrać podmenu
”VectorCtrl qu”

C Przy pomocy przejść do poziomu kodów,
celem parametryzacji napędu & '

�

 ( )

* +

� ,-��
#SHPRG

Para

Code

Menu

003400

0

A I N 1 r a n g e

9371BC008

6. Dopasować zakres napięcia/prądu do
analogowego wprowadzania wartości zadanych
(C0034)
ustawienia fabryczne Lenze: 0-,
(0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)

Przełącznik DIP na standard I/O
ustawić na taki sam zakres (patrz
instrukcja montażu standardu I/O)

7. Należy ew. dopasować do wartości zadanych
JOG.

A JOG 1 (C0037)
ustawienia fabryczne Lenze: 20 Hz

Aktywacja:
X3/E1 = HIGH, X3/E2 = LOW

B JOG 2 (C0038)
ustawienia fabryczne Lenze: 30 Hz

Aktywacja:
X3/E1 = LOW, X3/E2 = HIGH

C JOG 3 (C0039)
ustawienia fabryczne Lenze: 40 Hz

Aktywacja:
X3/E1 = HIGH, X3/E2 = HIGH
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kolejność załączeń uwaga
8. Nastawić minimalną częstotliwość wyjściową

(C0010)
ustawienia fabryczne Lenze: 0.00 Hz

M B

xÑz

NMM B

`MMNN

`MMNM

9. Nastawić maksymalną częstotliwość wyjściową
(C0011)
ustawienia fabryczne Lenze: 50.00 Hz

10. Nastawić czas przyspieszania Tir (C0012)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s

� � � � � �

� �

	 
 
 � �

� �



�  � �  �

�  � �  �

�

Tir = tir ⋅
C0011
f2− f1

tir = żądany czas przyspieszania

11. Nastawić czas zwalniania Tif (C0013)
ustawienia fabryczne Lenze: 5.00 s

Tif = tif ⋅
C0011
f2− f1

tif = żądany czas zwalniania

12. Nastawić tryb pracy ”regulacja wektorowa”
(C0014 = 4)
ustawienia fabryczne Lenze: liniowe sterowanie
charakterystyką U/f (C0014 = 2)

� ,-��
#SHPRG

Para

Code

Menu

001400

4

V e c t o r - C t r l

9371BC008

13. Wprowadzić dane silnika Patrz tabliczka znamionowa silnika
A Obroty znamionowe silnika (C0087)

ustawienia fabryczne Lenze: 1390 obr./min.
B Prąd znamionowy silnika (C0088)

ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
urządzenia

Wprowadzić wartość dla danego
rodzaju połączenia silnika
(gwiazda/trójkąt)!

C Częstotliwość znamionowa silnika (C0089)
ustawienia fabryczne Lenze: 50 Hz

D Napięcie znamionowe silnika (C0090)
ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
urządzenia

Wprowadzić wartość dla danego
rodzaju połączenia silnika
(gwiazda/trójkąt)!

E Cosϕ silnika (C0091)
ustawienia fabryczne Lenze: w zależności od
urządzenia
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kolejność załączeń uwaga
14. Należy rozpocząć od identyfikacji parametrów

silnika (C0148)
Wykonać wyłącznie przy zimnym
silniku!

A Należy się upewnić, czy przemiennik jest
zablokowany

misc001
20 28

X3� Zacisk X3/28 = LOW

B Ustawić C0148 = 1 Nacisnąć
C Odblokować przemiennik

misc00220 28
X3 Zacisk X3/28 = HIGH

Rozpoczyna się identyfikacja:
– Segment gaśnie
– Silnik cicho “buczy”. Silnik nie

pracuje!
D Jeśli segment po ok. 30 s ponownie jest

aktywny, to należy przemiennik ponownie
zablokować

misc001
20 28

X3� Zacisk X3/28 = LOW
Identyfikacja jest zakończona.
Wyliczono i zapisano:
– Częstotliwość znamionowa U/f

(C0015)
– Kompensacja poślizgu (C0021)
– Indukcyjność stojana silnika

(C0092)
Pomierzono i zapisano:
– Oporność stojana silnika

(C0084) = całkowita oporność
przewodu silnika oraz samego
silnika

15. Należy uruchomić kontrolę temperatury silnika
(C0119), jeśli do zacisku X2.2 podłączony jest
PTC lub przełącznik termiczny
ustawienia fabryczne Lenze: wyłączone

Możliwe ustawienia ( 75)

16. Wprowadzić wartość zadaną Np. za pomocą potencjometru na
zaciskach 7, 8, 9

17. Odblokować przemiennik częstotliwości
20 28

X3

misc002

Zacisk X3/28 = HIGH

18. Napęd już pracuje Obroty w prawo: X3/E4 = LOW
Obroty w lewo: X3/E4 = HIGH
Jeśli napęd nie ruszył, należy
dodatkowo nacisnąć

 Wskazówka!
W menu ”Diagnostic” można kontrolować najważniejsze parametry napędu
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Optymalizacja regulacji wektorowej
Regulacja wektorowa jest zwykle gotowa do działania po przeprowadzeniu identyfikacji
parametrów silnika bez dodatkowych czynności. Jedynie przy następujących warunkach
pracy napędu należy przeprowadzić optymalizację regulacji wektorowej:-13-
praca napędu środek zaradczy
Nierównomierna praca silnika i prąd silnika (C0054) > 60 % prądu
znamionowego silnika podczas biegu jałowego maszyny (praca
stacjonarna)

1. Zmniejszyć indukcyjność silnika (C0092) o 10 %
2. Sprawdzić prąd silnika w C0054
3. Jeśli prąd silnika (C0054) > 50 % prądu znamionowego silnika:

– C0092 jeszcze zmniejszyć, aż prąd silnika osiągnie ok. 50 %
prądu znamionowego silnika

– C0092 zmniejszać maks. o 20 %!
Za niski moment obrotowy przy częstotliwościach f < 5 Hz (moment
rozruchowy)

Podwyższyć rezystancję (C0084) lub indukcyjność (C0092) silnika

Brak stałości obrotów przy wyższym obciążeniu (wartość zadana i
obroty silnika nie są już proporcjonalne)

Podwyższyć kompensację poślizgu (C0021)
Za niska kompensacja powoduje niestabilność pracy napędu!

Meldunki błędu OC1, OC3, OC4 lub OC5 czas narastania
(C0012) < 1 s (przemiennik częstotliwości może już nie nadążać za
dynamicznymi zmianami)

Zmienić czas regulacji w Imax przemiennika częstotliwości (C0078):
Zmniejszenie C0078 = Imax przemiennika będzie szybszy
(bardziej dynamiczny)
Podwyższenie C0078 = Imax przemiennika będzie wolniejszy
(”łagodniejszy”)
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 Wskazówka!
Poniższa tabela opisuje dokładnie kody podane w przykładach
uruchamiania!
Nie należy zmieniać kodów, których znaczenie nie jest dokładnie znane!
Dokładny opis kodów znajduje się w instrukcji systemowej.

Jak odczytywać tabelę kodów
kolumna skrót znaczenie
kod Cxxxx kod Cxxxx wartość parametru kodu może być różnie definiowana

w każdym zestawie parametrów
wartość parametru jest natychmiast przejmowana
(ONLINE)

1 subkod 1 z Cxxxx

2 subkod 2 von Cxxxx

* wartość parametru kodu jest identyczna we wszystkich zestawach parametrów
 moduł obsługi E82ZBC zmieniony parametr kodu lub subkodu zostaje przejęty po

naciśnięciu
moduł obsługi XT
EMZ9371BC

zmieniony parametr kodu lub subkodu zostaje przejęty po
naciśnięciu

 moduł obsługi E82ZBC zmieniony parametr kodu lub subkodu zostaje przejęty po
naciśnięciu, jeśli przemiennik częstotliwości jest
zablokowany

moduł obsługi XT
EMZ9371BC

zmieniony parametr kodu lub subkodu zostaje przejęty po
naciśnięciu, jeśli przemiennik częstotliwości
jest zablokowany

(A) kod, subkod lub wybór dostępne tylko w trybie pracy z aplikacją I/O
uSEr kod w ustawieniu fabrycznym Lenze znajduje się w menu User

oznakowanie oznakowanie kodu
Lenze ustawienia fabryczne Lenze (wartość przy dostawie lub po doprowadzeniu do stanu w

momencie dostawy przy pomocy C0002)
kolumna ”WAŻNE” zawiera pozostałe informacje

wybór 1 {%} 99 min. wartość {jednostka} max. wartość
WAŻNE - krótkie, ważne objaśnienia
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kod możliwe ustawienia WAŻNE

nr oznakowanie Lenz
e

wybór

C0002*

uSEr

zarządzanie
zestawami
parametrów
-14-

0 0 gotów PAR1 ... PAR4:
zestawy parametrów
przemiennika częstotliwości
PAR1 ... PAR4 zawierają także
parametry dla modułu
funkcyjnego standard I/O,
aplikacja I/O, interfejs AS,
magistrala systemowa (CAN)

FPAR1:
zestaw parametrów modułu
funkcyjnego magistrali
przemysłowej INTERBUS,
PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen
FPAR1 zachowany w module
funkcyjnym

Doprowadzić do
stanu
fabrycznego

1 ustawienia fabryczne Lenze PAR1 doprowadzić do stanu fabrycznego
w wybranym zestawie parametrów2 ustawienia fabryczne Lenze PAR2

3 ustawienia fabryczne Lenze PAR3

4 ustawienia fabryczne Lenze PAR4

31 ustawienia fabryczne Lenze FPAR1 doprowadzić do stanu fabrycznego
w module funkcyjnym magistrali
polowej

61 ustawienia fabryczne Lenze PAR1 +
FPAR1

doprowadzić do stanu fabrycznego
w wybranym zestawie parametrów
przemiennika częstotliwości i
module funkcyjnym magistrali
przemysłowej

62 ustawienia fabryczne Lenze PAR2 +
FPAR1

63 ustawienia fabryczne Lenze PAR3 +
FPAR1

64 ustawienia fabryczne Lenze PAR4 +
FPAR1
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0002*

uSEr
(c. d.)

przenoszenie
zestawów
parametrów
przy pomocy
modułu obsługi

przy pomocy modułu obsługi można
przenosić zestawy parametrów do
innych przemienników
częstotliwości
podczas tego przenoszenia
(transferu) zablokowany jest
dostęp do parametrów przez inne
kanały!

moduł obsługi przemiennika
częstotliwości

wszystkie dostępne zestaw
parametrów (PAR1 ... PAR4, ew.
FPAR1) nadpisać przy pomocy
danych z modułu obsługi70 z modułem funkcyjnym aplikacja I/O,

INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

10 przy pomocy wszystkich innych modułów
funkcyjnych

C0002*

uSEr
(c. d.)

przenoszenie
zestawów
parametrów
przy pomocy
modułu obsługi

moduł obsługi PAR1 (+ FPAR1) wybrany zestaw parametrów i ew.
FPAR1 nadpisać przy pomocy
odpowiednich danych z modułu
obsługi

71 z modułem funkcyjnym aplikacja I/O,
INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

11 przy pomocy wszystkich innych modułów
funkcyjnych

moduł obsługi PAR2 (+ FPAR1)

72 z modułem funkcyjnym aplikacja I/O,
INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

12 przy pomocy wszystkich innych modułów
funkcyjnych

moduł obsługi PAR3 (+ FPAR1)

73 z modułem funkcyjnym aplikacja I/O,
INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

13 przy pomocy wszystkich innych modułów
funkcyjnych

moduł obsługi PAR4 (+ FPAR1)

74 z modułem funkcyjnym aplikacja I/O,
INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

14 przy pomocy wszystkich innych modułów
funkcyjnych
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

przemiennik częstotliwości moduł
obsługi

wszystkie dostępne zestaw
parametrów (PAR1 ... PAR4, ew.
FPAR1) skopiować do modułu
obsługi80 z modułem funkcyjnym aplikacja I/O,

INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

20 przy pomocy wszystkich innych modułów
funkcyjnych

moduł obsługi przemiennika
częstotliwości

tylko zestaw parametrów FPAR1
specyficzny dla modułu nadpisać
przy pomocy danych z modułu
obsługi40 tylko z modułem funkcyjnym INTERBUS,

PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

moduł funkcyjny moduł obsługi tylko zestaw parametrów FPAR1
specyficzny dla modułu skopiować
do modułu obsługi50 tylko z modułem funkcyjnym INTERBUS,

PROFIBUS-DP, LECOM-B,
DeviceNet/CANopen

C0002*

uSEr
(c. d.)

zapisać własne
ustawienie
zasadnicze

9 PAR1 własne ustawienie zasadnicze użytkownik może zapisać własne
ustawienia zasadnicze w
parametrach przemiennika
częstotliwości (np. stan fabryczny
własnej maszyny):
1. upewnić się, czy aktywny jest

zestaw parametrów 1
2. zablokować przemiennik

częstotliwości
3. wprowadzić C0003 = 3,

potwierdzić przy pomocy
4. wprowadzić C0002 = 9,

potwierdzić przy pomocy,
własne ustawienie zasadnicze
jest zapisane

5. wprowadzić C0003 = 1,
potwierdzić przy pomocy

6. odblokować przemiennik
częstotliwości
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0002*

uSEr
(c. d.)

ładowanie/
kopiowanie
własnego
ustawienia
zasadniczego

przy pomocy tej funkcji można
także po prostu skopiować PAR1
do zestawów parametrów PAR2 ...
PAR4

5 własne ustawienie zasadnicze PAR1 ponownie przygotować własne
ustawienie zasadnicze w wybranym
zestawie parametrów6 własne ustawienie zasadnicze PAR2

7 własne ustawienie zasadnicze PAR3

8 własne ustawienie zasadnicze PAR4
C0003*


zapis trwały
parametrów

1 0 parametry nie zapisane w EEPROM utrata danych po wyłączeniu
zasilania

1 parametry zawsze zapisane w EEPROM aktywne po każdym załączeniu
zasilania
cykliczna zmiana parametrów za
pomocą modułu magistrali jest
niedozwolona

3 własne ustawienie zasadnicze zapisać w
EEPROM

na koniec zapisać zestaw
parametrów 1 przy pomocy
C0002 = 9 jako własne ustawienie
zasadnicze
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0007

uSEr

stała
konfiguracja
cyfrowe wejścia

zmiana C0007 kopiowana jest do
odpowiedniego subkodu w
C0410. Swobodna konfiguracja w
C0410 ustawia C0007 = 255!

0 E4 E3 E2 E1 CW/CCW = obroty w
prawo/obroty w lewo
DCB = hamowanie prądem
stałym
QSP = Quickstop
PAR = przełączyć zestaw
parametrów (PAR1 PAR2)
– PAR1 = LOW, PAR2 = HIGH
– zacisk musi być obłożony w

PAR1 i w PAR2 funkcją
”PAR”.

– konfiguracje z ”PAR” należy
stosować tylko wtedy, jeśli
C0988 = 0

TRIP-Set = zewnętrzny błąd

0 CW/CC
W

DCB JOG2/3 JOG1/3

1 CW/CC
W

PAR JOG2/3 JOG1/3

2 CW/CC
W

QSP JOG2/3 JOG1/3

3 CW/CC
W

PAR DCB JOG1/3

4 CW/CC
W

QSP PAR JOG1/3

5 CW/CC
W

DCB TRIP-Se
t

JOG1/3

6 CW/CC
W

PAR TRIP-Se
t

JOG1/3

7 CW/CC
W

PAR DCB TRIP-Se
t

8 CW/CC
W

QSP PAR TRIP-Se
t

9 CW/CC
W

QSP TRIP-Se
t

JOG1/3

10 CW/CC
W

TRIP-Set UP DOWN
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0007

uSEr
(c. d.)

E4 E3 E2 E1 JOG1/3, JOG2/3 = wybór
stałych wartości zadanych
– aktywować JOG1:

JOG1/3 = HIGH;
JOG2/3 = LOW

– aktywować JOG2:
JOG1/3 = LOW;
JOG2/3 = HIGH

– aktywować JOG3:
JOG1/3 = HIGH;
JOG2/3 = HIGH

UP/DOWN = funkcje
potencjometru silnika

11 CW/CC
W

DCB UP DOWN

12 CW/CC
W

PAR UP DOWN

13 CW/CC
W

QSP UP DOWN

14 CCW/Q
SP

CW/QSP DCB JOG1/3

15 CCW/Q
SP

CW/QSP PAR JOG1/3

16 CCW/Q
SP

CW/QSP JOG2/3 JOG1/3

17 CCW/Q
SP

CW/QSP PAR DCB

18 CCW/Q
SP

CW/QSP PAR TRIP-Se
t

19 CCW/Q
SP

CW/QSP DCB TRIP-Se
t

C0007

uSEr
(c. d.)

E4 E3 E2 E1 H/Re = przełączanie
Hand/Remote
PCTRL1-I-OFF = wyłączyć
składową I regulatora procesu
DFIN1-ON = cyfrowe wejście
częstotliwości 0 ... 10 kHz
PCTRL1-OFF = wyłączyć
regulator procesu

20 CCW/Q
SP

CW/QSP TRIP-Se
t

JOG1/3

21 CCW/Q
SP

CW/QSP UP DOWN

22 CCW/Q
SP

CW/QSP UP JOG1/3

23 H/Re CW/CCW UP DOWN

24 H/Re PAR UP DOWN

25 H/Re DCB UP DOWN

26 H/Re JOG1/3 UP DOWN

27 H/Re TRIP-Set UP DOWN

28 JOG2/3 JOG1/3 PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

29 JOG2/3 DCB PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

30 JOG2/3 QSP PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0007

uSEr
(c. d.)

E4 E3 E2 E1
31 DCB QSP PCTRL1

-I-OFF
DFIN1-O

N

32 TRIP-Se
t

QSP PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

33 QSP PAR PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

34 CW/QSP CCW/QSP PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

35 JOG2/3 JOG1/3 PAR DFIN1-O
N

36 DCB QSP PAR DFIN1-O
N

37 JOG1/3 QSP PAR DFIN1-O
N

38 JOG1/3 PAR TRIP-Se
t

DFIN1-O
N

39 JOG2/3 JOG1/3 TRIP-Se
t

DFIN1-O
N

40 JOG1/3 QSP TRIP-Se
t

DFIN1-O
N
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0007

uSEr
(c. d.)

E4 E3 E2 E1
41 JOG1/3 DCB TRIP-Se

t
DFIN1-O

N

42 QSP DCB TRIP-Se
t

DFIN1-O
N

43 CW/CC
W

QSP TRIP-Se
t

DFIN1-O
N

44 UP DOWN PAR DFIN1-O
N

45 CW/CC
W

QSP PAR DFIN1-O
N

46 H/Re PAR QSP JOG1/3

47 CW/QSP CCW/QSP H/Re JOG1/3

48 PCTRL1
- OFF

DCB PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

49 PCTRL1
- OFF

JOG1/3 QSP DFIN1-O
N

50 PCTRL1
- OFF

JOG1/3 PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

51 DCB PAR PCTRL1
-I-OFF

DFIN1-O
N

255 swobodnie skonfigurowano w C0410 tylko wskazanie
C0007 nie zmieniać, ponieważ
można utracić ustawienia w C0410

C0010
uSEr

minimalna
częstotliwość
wyjściowa

0.00 0.00
14.5 Hz

{0.02 Hz} 650.00 C0010 nie działa przy
dwubiegunowym wprowadzaniu
wartości zadanych
(-10 V ... + 10 V)
C0010 ograniczony tylko
wejściem analogowym 1

zakres regulacji obrotów 1 : 6
dla motoreduktorów Lenze:
przy pracy z motoreduktorami
Lenze koniecznie należy
wprowadzić.

C0011
uSEr

maksymalna
częstotliwość
wyjściowa

50.00 7.50
87 Hz

{0.02 Hz} 650.00

C0012
uSEr

czas
przyspieszania
główna wartość
zadana

5.00 0.00 {0.02 s} 1300.00 odniesienie: zmiana częstotliwości
0 Hz ... C0011

dodatkowa wartość zadana
C0220

czasy przyspieszania
aktywowane za pomocą
sygnałów cyfrowych C0101
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0013
uSEr

czas procesu
główna wartość
zadana

5.00 0.00 {0.02 s} 1300.00 odniesienie: zmiana częstotliwości
C0011 ... 0 Hz

dodatkowa wartość zadana
C0221

czasy procesu aktywowane za
pomocą sygnałów cyfrowych
C0103

C0014


tryb pracy 2 2 sterowanie charakterystyką U/f U ~ f
(liniowa charakterystyka ze stałym
podwyższaniem Umin)

uruchomienie bez identyfikacji
parametrów silnika jest możliwe
zalety identyfikacji przy pomocy
C0148:
– lepsza równomierność pracy

przy niskich obrotach
– częstotliwość znamionowa U/f

(C0015) i poślizg (C0021) są
obliczane i zapisywane. Nie
trzeba ich wprowadzać

3 sterowanie charakterystyką U/f U ~ f2

(kwadratowa charakterystyka ze stałym
podwyższaniem Umin)

4 regulacja wektorowa Wybierając po raz pierwszy
należy wprowadzić dane silnika i
zidentyfikować parametry silnika
przy pomocy C0148
W przeciwnym razie
uruchomienie nie jest możliwe

5 bezczujnikowa regulacja momentu
obrotowego za pomocą ograniczania
obrotów

wartość zadana momentu obrotowego
za pomocą C0412/6
ograniczanie prędkości za pomocą
wartości zadanych 1 (NSET1-N1), jeśli
C0412/1 obłożone, w przeciwnym
razie za pomocą maksymalnej
częstotliwości (C0011)

C0015
uSEr

częstotliwość
znamionowa U/f

50.00 7.50 {0.02 Hz} 960.00 C0015 przy identyfikacji
parametrów silnika jest
obliczany i zapisywany przy
pomocy C0148
ustawienie dotyczy wszystkich
dopuszczalnych napięć zasilania

C0016
uSEr

podwyższanie
Umin

0.00 {0.01 %} 40.00 w zależności od urządzenia
ustawienie dotyczy wszystkich
dopuszczalnych napięć zasilania
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0034*

uSEr

zakres
wprowadzanie
wartości
zadanych
standard I/O
(X3/8)
-15-

uwaga na prawidłowe położenie
przełącznika modułu funkcyjnego!

0 0 napięcie jednobiegunowo 0 ... 5 V / 0 ...
10 V
prąd 0 ... 20 mA

1 prąd 4 ... 20 mA zmiana kierunku obrotów możliwa
tylko przy pomocy sygnału
cyfrowego

2 napięcie dwubiegunowo -10 V ... +10 V minimalna częstotliwość
wyjściowa (C0010) nie działa
offset i wzmocnienie wyrównać
indywidualnie

3 prąd 4 ... 20 mA z kontrolą przerwania
obwodu

TRIP Sd5, jeśli I < 4 mA
zmiana kierunku obrotów możliwa
tylko przy pomocy sygnału
cyfrowego

C0034*

(A)
uSEr

zakres
wprowadzanie
wartości
zadanych
aplikacja I/O

uwaga na ustawienie Jumpera
modułu funkcyjnego!

1 X3/1U, X3/1I 0 0 napięcie jednobiegunowo 0 ... 5 V / 0 ...
10 V

2 X3/2U, X3/2I 1 napięcie dwubiegunowo -10 V ... +10 V minimalna częstotliwość wyjściowa
(C0010) nie działa

2 prąd 0 ... 20 mA
3 prąd 4 ... 20 mA zmiana kierunku obrotów możliwa

tylko przy pomocy sygnału
cyfrowego

4 prąd 4 ... 20 mA z kontrolą przerwania
obwodu

zmiana kierunku obrotów możliwa
tylko przy pomocy sygnału
cyfrowego
TRIP Sd5 przy I < 4 mA

C0037 JOG1 20.00 -650.00 {0.02 Hz} 650.00 JOG = stała wartość zadana
Dodatkowe stałe wartości zadane

C0440
C0038 JOG2 30.00 -650.00 {0.02 Hz} 650.00
C0039 JOG3 40.00 -650.00 {0.02 Hz} 650.00
C0087 obroty

znamionowe
silnika

300 {1 obr./min.} 16000 w zależności od urządzenia
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0088 prąd
znamionowy
silnika

0.0 {0.1 A} 650.0 w zależności od urządzenia
0.0 ... 2.0 x znamionowy prąd
wyjściowy regulatora napędu

C0089 częstotliwość
znamionowa
silnika

50 10 {1 Hz} 960

C0090 napięcie
znamionowe
silnika

50 {1 V} 500 230 V przy 230 V przemienniku
częstotliwości,
400 V przy 400 V przemienniku
częstotliwości

C0091 cos ϕ σιλνικα 0.40 {0.1} 1.0 w zależności od urządzenia

C0119

-16-

konfiguracja
kontrola
temperatury
silnika (wejście
PTC) /
wykrywanie
doziemienia

0 0 wejście PTC nie
aktywne

wykrywanie
doziemienia
aktywne

skonfigurować wykazywanie
sygnału w C0415
przy stosowaniu kilku zestawów
parametrów należy kontrolę
ustawić oddzielnie dla każdego
zestawu parametrów
wyłączyć wykrywanie
doziemienia, jeśli wykrywanie
doziemienia zostało
przypadkowo uruchomione
przy uruchomionym wykrywaniu
doziemienia silnik pracuje ze
zwłoką ok. 40 ms od
odblokowania

1 wejście PTC aktywne
wystąpił TRIP

2 wejście PTC aktywne
wystąpiło ostrzeżenie

3 wejście PTC nie
aktywne

wykrywanie
doziemienia nie
aktywne

4 wejście PTC aktywne
wystąpił TRIP

5 wejście PTC aktywne
wystąpiło ostrzeżenie

C0140* sumaryczna
wartość zadana
częstotliwości
(NSET1-NADD)

0.00 -650.00 {0.02 Hz} 650.00 wybór za pomocą funkcji
modułu obsługi lub kanału
parametrów
wpływa dodatnio na główną
wartość zadaną
przy wyłączeniu zasilania lub
zdjęciu modułu obsługi wartość
ta zostaje zachowana



T Uruchamianie
Najwazniejsze kody przy uruchamianiu
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kod WAŻNEmożliwe ustawienia

nr wybórLenz
e

oznakowanie

C0148*


zidentyfikować
parametry
silnika

0 0 gotów wykonać wyłącznie przy zimnym
silniku!
1. zablokować regulator aż do

zatrzymania silnika
2. w C0087, C0088, C0089,

C0090, C0091 wprowadzić
prawidłowe wartości z tabliczki
znamionowej silnika

3. wprowadzić C0148 = 1,
potwierdzić przy pomocy

4. odblokować przemiennik
częstotliwości:
identyfikacja
– startuje, gaśnie
– silnik cicho ”buczy”, lecz nie

pracuje!
– trwa ok. 30 s
– jest zakończony, jeśli się

znowu zaświeci
5. zablokować przemiennik

częstotliwości

1 uruchomić identyfikację
częstotliwość znamionowa U/f
(C0015), kompensacja poślizgu
(C0021) i indukcyjność stojana silnika
(C0092) zostają przetworzone i
zapisane
oporność stojana silnika (C0084) =
całkowita oporność przewodu silnika i
samego silnika zostają pomierzone i
zapisane

C0517*


menu User po włączeniu zasilania lub w
funkcji wyświetlany jest
kod z C0517/1
menu User zawiera w
ustawieniach fabrycznych Lenze
najważniejsze kody niezbędne
do uruchomienia trybu pracy
”sterowanie charakterystyką U/f
z liniową charakterystyką”
przy włączonym zabezpieczeniu
przy pomocy hasła swobodnie
dostępne są jedynie kody
wprowadzone w C0517
pod subkodami wprowadzić
numer wybranego kodu

kodów, które są aktywne tylko
razem z aplikacją I/O, nie da się
wprowadzić!

1 pamięć 1 50 C0050 częstotliwość wyjściowa (MCTRL1-NOUT)
2 pamięć 2 34 C0034 zakres analogowy wprowadzanie wartości

zadanych

3 pamięć 3 7 C0007 stała konfiguracja cyfrowe sygnały
wejściowe

4 pamięć 4 10 C0010 minimalna częstotliwość wyjściowa
5 pamięć 5 11 C0011 maksymalna częstotliwość wyjściowa
6 pamięć 6 12 C0012 czas przyspieszania główna wartość

zadana

7 pamięć 7 13 C0013 czas procesu główna wartość zadana
8 pamięć 8 15 C0015 częstotliwość znamionowa U/f
9 pamięć 9 16 C0016 podwyższanie Umin

10 pamięć 10 2 C0002 transfer zestawów parametrów
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Nieprawidlowa praca napędu
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usterka przyczyna środek zaradczy
Silnik nie pracuje Za niskie napięcie obwodu pośredniego

(czerwona LED miga co 0.4 s;
wyświetlacz klawiatury: LU)

Sprawdzić napięcie zasilania

Przemiennik częstotliwościzablokowany
(zielona LED miga, wyświetlacz klawiatury:)

Usunąć blokadę przemiennika
częstotliwości, blokadę regulatora może
uruchamiać wiele źródeł

Zablokowany automatyczny start (C0142 = 0 lub 2) Przekaz LOW-HIGH na X3/28
Ew. skorygować warunek startu (C0142)

Aktywne hamowanie prądem stałym (DCB) Wyłączyć hamowanie prądem stałym
Nie odblokowany mechaniczny hamulec silnika Ręcznie lub elektrycznie odblokować

mechaniczny hamulec silnika
Quickstop (QSP) aktywne (wyświetlacz modułu
obsługi:)

Usunąć Quickstop

Wartość zadana = 0 Wprowadzić wartość zadaną
Uaktywniona wartość zadana JOG a częstotliwość
JOG = 0

Wprowadzić wartość zadaną JOG
(C0037 ... C0039)

Zakłócenie aktywne Usunąć zakłócenie
Aktywny nieprawidłowy zestaw parametrów Za pomocą zacisku przełączyć na

prawidłowy zestaw parametrów
Ustawiono tryb pracy C0014 = -4-, -5-, lecz nie
przeprowadzono identyfikacji parametrów silnika

Zidentyfikować parametry silnika(C0148)

Przyporządkowanie wielu, wzajemnie wykluczających
się funkcji do jednego źródła sygnałów w C0410

Skorygować konfigurację w C0410

Wewnętrzne źródło zasilania X3/20 zastosowano w
modułach funkcyjnych standard I/O, INTERBUS,
PROFIBUS-DP lub LECOM-B (RS485):
Brak mostka pomiędzy X3/7 a X3/39

Zmostkować zaciski

Silnik pracuje nierównomiernie Uszkodzony przewód silnika Sprawdzić przewód silnika
Ustawiono za niski prąd maksymalny (C0022,
C0023)

Dopasować ustawienia do potrzeb

Silnik niedowzbudzony lub przewzbudzony Skontrolować parametryzację (C0015,
C0016, C0014)

C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 i/lub
C0092 nie dopasowane do danych silnika

Ręcznie dopasować lub zidentyfikować
parametry silnika (C0148)

Silnik pobiera za duży prąd Za wysokie ustawienie w C0016 Skorygować ustawienie
Za niskie ustawienie w C0015 Skorygować ustawienie
C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 i/lub
C0092 nie dopasowane do danych silnika

Ręcznie dopasować lub zidentyfikować
parametry silnika (C0148)

Silnik pracuje, wartości zadane
wynoszą “0”

Przy pomocy funkcji modułu obsługi
wprowadzono wartość zadaną

Ustawić wartość zadaną na ”0” z
C0140 = 0



U Rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń
Nieprawidlowa praca napędu
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usterka środek zaradczyprzyczyna
Przerwanie w identyfikacji
parametrów silnika z błędem LP1

Silnik jest za mały w stosunku do mocy znamionowej
urządzenia
Hamowanie prądem stałym (DCB) aktywne za
pomocą zacisku

Nie zadowalająca praca napędu
przy regulacji wektorowej

Różne Zoptymalizować regulację wektorową (
50)

Załamanie się momentu
obrotowego w obszarze osłabienia
pola

Różne Niezbędna konsultacja z Lenze

Przekroczenie momentu
krytycznego silnika przy pracy w
obszarze osłabienia pola
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Diody LED na przemienniku częstotliwości (wyświetlanie trybu pracy)

LED -17- stan pracy

czerwona zielona

wył. zał. odblokowanie przemiennika częstotliwości

zał. zał. zasilanie załączone a automatyczny start zablokowany

wył. miga powoli przemiennik częstotliwości zablokowany

wył. miga szybko przeprowadzana jest identyfikacja parametrów silnika

miga szybko wył. wyłącznik podnapięciowy

miga powoli wył. zakłócenie aktywne, kontrola w C0161
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Kasowanie przemiennika częstotliwości w przypadku wystąpienia zakłócenia
(TRIP-Reset):
1. Podczas pracy podłączyć moduł obsługi do interfejsu.
2. Odczytać z wyświetlacza na module obsługi meldunek błędu.
3. Zablokować przemiennik częstotliwości.
4. Odłączyć przemiennik częstotliwości od zasilania
5. Przeprowadzić analizę błędów i usunąć błąd.
6. Ponownie załączyć przemiennik częstotliwości.



U Rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń
Komunikaty o zakłóceniach

EDK82EV222 PL 10.0 LUM

moduł
obsługi

PC 1) zakłócenie przyczyna środek zaradczy

noer 0 brak zakłócenia - -

ccr


71 usterka systemowa intensywne oddziaływanie zakłócające
na przewodach sterujących

zastosować ekranowany przewód sterujący

zapętlenie masy lub uziemienia w
okablowaniu

cE0


61 błąd w komunikacji na
AIF
(możliwość
konfigurowania w
C0126)

zakłócone jest przekazywanie komend
sterujących za pośrednictwem AIF

włożyć starannie moduł komunikacji do
terminala ręcznego

ce1


62 błąd w komunikacji na
CAN-IN1 przy
sterowaniu Sync

obiektCAN-IN1 odbiera błędne dane
lub komunikacja jest przerwana

sprawdzić połączenie wtykowe modułu
magistrali FIF
skontrolować nadajnik
ew. podwyższyć czas kontroli w C0357/1

ce2


63 błąd w komunikacji na
CAN-IN2

obiekt CAN-IN2 odbiera błędne dane
lub komunikacja jest przerwana

sprawdzić połączenie wtykowe modułu
magistrali FIF
skontrolować nadajnik
ew. podwyższyć czas kontroli w C0357/2

ce3


64 błąd w komunikacji na
CAN-IN1 przy
sterowaniu zjawiskiem
lub czasem

obiekt CAN-IN1 odbiera błędne dane
lub komunikacja jest przerwana

sprawdzić połączenie wtykowe modułu
magistrali FIF
skontrolować nadajnik
ew. podwyższyć czas kontroli w C0357/3

ce4


65 Bus-Off
(wystąpiło dużo błędów
w komunikacji)

przemiennik częstotliwości otrzymał za
pośrednictwem magistrali systemowej
za dużo telegramów i odłączył się od
sieci

sprawdzić, czy występuje zakończenie
sieci
sprawdzić ekranowanie przewodów
sprawdzić połączenie uziemienia
sprawdzić obciążenie sieci, ew.
zmniejszyć prędkość transmisji

cE5


66 CAN Time-Out
(możliwość
konfigurowania w
C0126)

przy zdalnym nastawianiu parametrów
za pomocą magistrali systemowej
(C0370):
Slave nie odpowiada. Przekroczony
czas komunikacji-kontroli

sprawdzić okablowanie magistrali
systemowej
sprawdzić konfigurację magistrali
systemowej

przy pracy z aplikacją I/O:
nieprawidłowo ustawione przełączanie
zestawów parametrów

we wszystkich zestawach parametrów
sygnał ”przełączanie zestawów parametrów”
(C0410/13, C0410/14) musi być powiązany z
tym samym źródłem

przy pracy z modułem na FIF:
wewnętrzny błąd

niezbędna konsultacja z Lenze
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moduł
obsługi

środek zaradczyprzyczynazakłóceniePC 1)

cE6


67 moduł funkcyjny
magistrala systemowa
(CAN) na FIF jest w
stanie ”ostrzeżenie” lub
”BUS-OFF”
(możliwość
konfigurowania w
C0126)

kontroler CAN melduje stan
”ostrzeżenie” lub ”BUS-OFF”

sprawdzić, czy występuje zakończenie
sieci
sprawdzić ekranowanie przewodów
Sprawdzić połączenie uziemienia
sprawdzić obciążenie sieci, ew.
zmniejszyć prędkość transmisji

cE7


68 przy zdalnym
nastawianiu
parametrów za pomocą
magistrali systemowej
(C0370)
(możliwość
konfigurowania w
C0126)

użytkownik nie odpowiada lub nie
występuje

sprawdzić, czy występuje zakończenie
sieci
sprawdzić ekranowanie przewodów
sprawdzić połączenie uziemienia
sprawdzić obciążenie sieci, ew.
zmniejszyć prędkość transmisji

przy pracy z aplikacją I/O:
nieprawidłowo ustawione przełączanie
zestawów parametrów

we wszystkich zestawach parametrów
sygnał ”przełączanie zestawów parametrów”
(C0410/13, C0410/14) musi być powiązany z
tym samym źródłem

EEr


91 zewnętrzny błąd
(TRIP-Set)

uaktywniony został cyfrowy sygnał
przyporządkowany do funkcji TRIP-Set

skontrolować zewnętrzny czujnik

ErP0
...
ErP19


- przerwanie komunikacji
pomiędzy modułem
obsługi a urządzeniem
podstawowym

różne niezbędna konsultacja z Lenze

FAn1


95 podzespół wentylatora
E82ZMV
(tylko 8200 motec
3 ... 7,5 kW)
TRIP lub ostrzeżenie
możliwość
konfigurowania w
C0608

podzespół wentylatora uszkodzony podzespół wentylatora wymienić

FAn1 - podzespół wentylatora nie podłączony podzespół wentylatora podłączyć
sprawdzić okablowanie:

H05


105 wewnętrzne zakłócenie niezbędna konsultacja z Lenze

id1


140 błędna identyfikacja
parametrów

silnik nie podłączony podłączyć silnik

LP1


32 usterka w fazie silnika
(wyświetlane, jeśli
C0597 = 1)

brak jednej/kilku faz silnika
za mały prąd silnika

sprawdzić przewody zasilające silnik
sprawdzić podwyższanie Umin,
podłączyć silnik o odpowiedniej mocy lub
dopasować silnik przy pomocy C0599LP1 182 usterka w fazie silnika

(wyświetlane, jeśli
C0597 = 2)
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moduł
obsługi

środek zaradczyprzyczynazakłóceniePC 1)

LU


- obwód pośredni
podnapięciowy

za niskie napięcie zasilania sprawdzić napięcie zasilania
napięcie w obwodzie DC za niskie sprawdzić moduł zasilający
przemiennik częstotliwości 400 V
podłączony do sieci 240 V

podłączyć przemiennik częstotliwości do
prawidłowego napięcia zasilającego

OC1


11 zwarcie zwarcie odnaleźć przyczynę zwarcia; sprawdzić
przewód silnika
sprawdzić rezystor hamujący i kabel do
rezystora hamującego

za wysoki pojemnościowy prąd
ładowania przewodu silnika

zastosować krótszy/o mniejszej pojemności
przewód silnika

OC2


12 doziemienie jedna z faz silnika ma zwarcie skontrolować silnik; sprawdzić przewód
silnika

za wysoki pojemnościowy prąd
ładowania przewodu silnika

zastosować krótszy/o mniejszej pojemności
przewód silnika
dla celów kontroli wyłączyć wykrywanie
doziemienia

OC3


13 przeciążenie
przemiennika
częstotliwości podczas
rozbiegu lub zwarcie

nastawiono za krótki czas
przyspieszania (C0012)

wydłużyć czas przyspieszania
sprawdzić dobór napędu

uszkodzony przewód silnika skontrolować okablowanie
zwarcie międzyzwojowe w silniku skontrolować silnik

OC4


14 przeciążenie
przemiennika
częstotliwości podczas
zwalniania

nastawiono za krótki czas zwalniania
(C0013)

wydłużyć czas zwalniania
sprawdzić dobór zewnętrznego rezystora
hamującego

OC5


15 przeciążenie
przemiennika
częstotliwości podczas
pracy stacjonarnej

częste i zbyt długie przeciążenia sprawdzić dobór napędu

OC6


16 przeciążenie silnika
(przeciążenie I2 x t)

silnik przeciążony termicznie, na skutek
np.

niedopuszczalnego prądu ciągłego sprawdzić dobór napędu
częste lub zbyt długie
przyspieszenia

sprawdzić ustawienie w C0120

OH


50 temperatura radiatora
> +85 °C

za wysoka temperatura otoczenia ochłodzić przemiennik częstotliwości i
zapewnić lepszą wentylację

OH


- temperatura radiatora
> +80 °C

radiator silnie zanieczyszczony wyczyścić radiator
niedopuszczalnie wysokie prądy lub
częste i zbyt długie przyspieszenia

skontrolować dobór napędu
skontrolować obciążenie, ew. wymienić
ciężko pracujące czy uszkodzone łożyska

OH3


53 kontrola PTC (TRIP)
(wyświetlane, jeśli
C0119 = 1 lub 4)

silnik za gorący na skutek
niedopuszczalnie wysokich prądów lub
częstych i zbyt długich przyspieszeń

sprawdzić dobór napędu

nie podłączony PTC podłączyć PTC lub wyłączyć kontrolę
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moduł
obsługi

środek zaradczyprzyczynazakłóceniePC 1)

OH4


54 przegrzanie
przemiennika
częstotliwości

za gorąco wewnątrz przemiennika
częstotliwości

zmniejszyć obciążenie przemiennika
częstotliwości
poprawić chłodzenie
sprawdzić wentylator w przemienniku
częstotliwości

OH51 203 kontrola PTC
(wyświetlane, jeśli
C0119 = 2 lub 5)

silnik za gorący na skutek wystąpienia
niedopuszczalnie wysokich prądów lub
częstych i zbyt długich przyspieszeń

sprawdzić dobór napędu

nie podłączony PTC podłączyć PTC lub wyłączyć kontrolę
OU


- za wysokie napięcie w
obwodzie pośrednim
(meldunek lub
możliwość
konfigurowania TRIP w
C0310)

za wysokie napięcie zasilania skontrolować napięcie zasilające

OUE


22 tryb hamowania wydłużyć czasy zwalniania
przy pracy z zewnętrznym rezystorem
hamującym:
– sprawdzić zwymiarowanie,

przyłączenie i przewód zasilania
rezystora hamującego

– wydłużyć czasy zwalniania
pełzające doziemienie po stronie
silnikowej

sprawdzić przewód zasilania silnika i sam
silnik na doziemienie (odłączyć silnik od
przemiennika)

Pr


75 awaria przekazywania
parametrów z modułu
obsługi

uszkodzone są wszystkie zestawy
parametrów

przed odblokowaniem przemiennika
częstotliwościnależy koniecznie powtórzyć
transfer danych lub wprowadzić ustawienia
fabryczne LenzePr1


72 PAR1 z modułem

obsługi nieprawidłowo
przeniesiony

zestaw parametrów 1 jest uszkodzony

Pr2


73 PAR2 z modułem
obsługi nieprawidłowo
przeniesiony

zestaw parametrów 2 jest uszkodzony

Pr3


77 PAR3 z modułem
obsługi nieprawidłowo
przeniesiony

zestaw parametrów 3 jest uszkodzony

Pr4


78 PAR4 z modułem
obsługi nieprawidłowo
przeniesiony

zestaw parametrów 4 jest uszkodzony
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moduł
obsługi

środek zaradczyprzyczynazakłóceniePC 1)

Pr5


79 wewnętrzne zakłócenie EEPROM uszkodzony niezbędna konsultacja z Lenze

Pt5


81 błąd czasu przy
transferze zestawów
parametrów

przepływ danych z modułu obsługi lub z
komputera przerwany, np. moduł
obsługi został zdemontowany podczas
przekazywania danych

przed odblokowaniem przemiennika
częstotliwości należy koniecznie powtórzyć
transfer danych lub wprowadzić ustawienia
fabryczne Lenze

rSt


76 błąd w
Auto-TRIP-Reset

ponad 8 meldunków o błędach w ciągu
10 minut

w zależności od meldunku o błędzie

sd5


85 przerwa w obwodzie
wejścia analogowego 1

prąd w wejściu analogowym < 4 mA
przy zakresie wartości zadanych
4 ... 20 mA

podłączyć obwód prądu do wejścia
analogowego
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87 przerwa w obwodzie
wejścia analogowego 2

1) numer błędu LECOM, wyświetlany w programie parametryzacji Global Drive Control (GDC)


