
 
 
 

Instrukcja montażu 
 

 
 

 
8200 vector  

3 kW…11 kW 
 
 
 

Uwaga! Poniższa instrukcja jest jedynie suplementem. Komplet stanowi instrukcja montażu 
przemiennika 8200 vector 0,25….2,2 kW w połączeniu z suplementem! 
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Spis treści: 
1. Wskazówki bezpieczeństwa s. 2 
2. Normy i warunki stosowania s.2 
3. Ogólne dane elektryczne s.2 

       4.   Instalacja mechaniczna s.3  
 
1. Wskazówki bezpieczeństwa  
Takie jak w wersji 0,25 kW… 2,2 kW 
 
2. Normy i warunki stosowania 
Takie jak w wersji 0,25 kW… 2,2 kW 
 
3. Ogólne dane elektryczne 
Takie jak w wersji 0,25 kW… 2,2 kW 
 
Praca z mocą znamionową (normalną) 

 
- bez dławika sieciowego                     - z dławikiem sieciowym 
 

1) przy znamionowym napięciu 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 
 

Praca z podwyższoną mocą znamionową  
Przemiennik częstotliwości może pracować z silnikiem o wysokiej mocy w trybie ciągłym w opisanych 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. 

 
- bez dławika sieciowego                             - z dławikiem sieciowy 
 

1) przy znamionowym napięciu 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 
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4. Instalacja mechaniczna 
Wymiary przy mocowaniu standardowym 8200 vector 3…11 kW 

 
- przyporządkowanie wg wielkości, w prawo coraz mniejsze! 
 

 
1) montaż boczny możliwy tylko przy pomocy ruchomego uchwytu E82ZJ006 (dodatkowe wyposażenie)  
2) z E82ZJ006 

 
Okablowanie listew zaciskowych  
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 unikać uszkodzenia listew zaciskowych lub styków w przemienniku częstotliwości: 

• Należy podłączać i zdejmować tylko w przemienniku z odłączonym zasilaniem 
• Listwy zaciskowe należy najpierw okablować a potem przykręcić 
• Niewykorzystane listwy zaciskowe również należy przykręcić aby chronić styki. 
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Wskazówka! 
Okablowanie bez osłon jest dopuszczalne bez ograniczeń. 
 
Instalacja zgodna z EMC (system napędowy zgodny z CE) 

 
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 prowadzenia żył do podłączenia silnika i żył do połączenia PTC czy przełącznika 

termicznego w jednym kablu o wspólnym ekranowaniu: - 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 C dla 
uziemienia silnika (PE) i ekranu silnika.  
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Przyłączenie do sieci 230 V/240 V 
Stop!  

• Przemiennik częstotliwości typu E82EVxxxK2C wolno przyłączyć tylko do napięcia zasilania 1/N/PE AC 
180…164 V lub 3/N/PE AC 100…264 V. Wyższe napięcia zasilania spowodują uszkodzenia przemiennika! 

• Prąd upływowy w stosunku do ziemi (PE) jest >3,5 mA. Zgodnie z EN50178 konieczna jest stała instalacja. 
Uziemienie (PE) musi być podwójne. 

 
E82EV752K2C Praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym 
X1.1/+UG, X1.1/-UG Zasilanie DC (praca w DC bus – patrz instrukcja obsługi) 
 
Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z mocą znamionową)  

 
- 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 
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3) wyłącznik różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy  
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waga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204) 
 

Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z podwyższoną mocą znamionową) 

4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych 
U

 
- bezpiecznik topikowy 

- be
 

lsujące lub na wszystkie prądy 

4) 

Prz
asilającą a przemiennikiem 

ewodów podczas pracy 
ikowych), 

waga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204) 

zpiecznik samoczynny 

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

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na prądy pu
3) wyłącznik różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy  
4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych 

Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 6020
 

y stosowaniu wyłącznika zabezpieczającego różnicowo-prądowego należy przestrzegać:  
• wyłącznik zabezpieczający wolno zamontować tylko pomiędzy siecią z

częstotliwości, 
• wyłącznik zabezpieczający może zadziałać nieprawidłowo na skutek: 

owaniu prz- wystąpienia pojemnościowych prądów wyrównawczych w ekran
w siln(szczególnie w przypadku długich, ekranowanych przewodó

- jednoczesnego załączenia wielu przemienników częstotliwości, 
- zastosowania dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego 

U
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Prz
Stop!  

a spowodują uszkodzenie przemiennika! 
• Prąd upływowy w stosunku do ziemi (PE) jest >3,5 mA. Zgodnie z EN50178 konieczna jest stała instalacja. 

Uziemienie (PE) musi być podwójne. 

yłączenie do sieci 400 V/500 V 

• Przemiennik częstotliwości typu E82EVxxxK4C wolno przyłączyć tylko do napięcia zasilania 3/N/PE AC 
320…550 V. Wyższe napięcia zasilani

 
X1.1/+UG, X1.1/-UG Zasilanie DC (praca w DC bus – patrz instrukcja obsługi) 
 
Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z mocą znamionową)  

 
- bezpiecznik topikowy 

- 

ia „H” lub „K5”  
ądy 

4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych 
waga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204) 

 

bezpiecznik samoczynny 
 

ów tylko z dopuszczeniem UL. 1) stosować przewody, bezpieczniki i podstawy bezpiecznik
Bezpiecznik UL: napięcie 500…600 V, charakterystyka wyzwolen

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na prądy pulsujące lub na wszystkie pr
3) wyłącznik różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy  

U
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Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z podwyższoną mocą znamionową) 

 

be
 

lsujące lub na wszystkie prądy 

alnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204) 

Przyłączenie silnika/rezystora hamującego  

- bezpiecznik topikowy 

- zpiecznik samoczynny 

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

2) wyłącznik zabezpieczający różnicowo-prądowy czuły na prądy pu
3) wyłącznik różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy  
4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych 

Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz region
 

 
Należy stosować przewody silnika o niskiej pojemności! (żyła/żyła do 1,5mm2 ≤ 75 pF/m; od 2,5mm2 ≤ 100 pF/m 
PES Zakończenie przewodu przez połączenie z uziemieniem (PE) za pomocą zacisków lub połączenia 

zapewniającego EMC 
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 

ci zależnej od 

Uruchomić kontrolę temperatury silnika przy pomocy C0119 (np.C0119=1)! 

Zaciski przyłączeniowe układu kontroli temperatury silnika z opornikiem o opornoś
temperatury (PTC) lub przełącznikiem termicznym  
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rzekroje przewodów U,V,W,PE 

2 G

P
 
typ mm AW
E82EV251K2C / E82EV371K2C 1 18 
E82EV551K2C/ E82EV751K2C 1 18 
E82EV152K2C/ E82EV222K2C 1.5 16 
E82EV551K4C/ E82EV751K4C 1 18 
E82EV152K4C/ E82EV222K4C 1.5 16 
 
Nie zp

• mperatury (PTC) lub 

•  tylko przy 
zastosowaniu dodatkowych środków zabezpieczających jak np. podwójnej izolacji 

Przyłączenie wyjść przekaźnikowych  

be ieczeństwo! 
Wszystkie zaciski sterujące po przyłączeniu opornika o oporności zależnej od te
przełącznika termicznego są jedynie izolowane bazowo (pojedyncza izolacja)  
W przypadku uszkodzenia izolacji bezpieczeństwo dotykowe może być zapewnione

 

 
 funkcja 

 
nia 

zne Lenze) 
dane techniczne pozycja 

przekaźnika
meldunek (ustawie
fabryc

X1.2/K11 kowe otwarte TRIP Wyjście przekaźni
zestyk rozwierny 

X1.2/K12 Styk środkowy przekaźnika   
X1.2/K14 nikowe zamknięte TRIP 

A…DC 240 
V/0.16 A 

Wyjście przekaź
zestyk zwierny 

AC 250 V/3A 
DC 24V/2

PES Ekranowanie przez połączenie PE za pomocą zacisków mocujących  
 
Ws

• sować wyłącznie przewody ekranowane i zapewnić połączenie 

• y od rodzaju obciążenia (rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe) i 

Meldunek wychodzący można zamieniać przy pomocy kodów C0008 lub C0415/1 

trukcja 
systemo oniecznie zastosować element gaszący: 

• 6-biegunowy prostownik hamulcowy Lenze przy hamulcu DC 180V/205V. 

kazówka! 
Dla połączenia przewodów sterowania sto
zakończenia ekranu z uziemieniem (PE), 

• Dla połączenia przewodów zasilających wystarczą przewody nieekranowane, 
Długość pracy przekaźnika zależ
od wartości przełączanej mocy, 

• 
Stop! 
W przypadku uruchomienia hamulca ręcznego przy pomocy wyjścia przekaźnika na silniku (opis patrz ins

wa), należy przy przełączeniu od strony prądu stałego k
• Uniwersalny element gaszący  przy hamulcu DC 24 V, 
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rzyłączenie wyjścia przekaźnikowego K  dla „pewnego zatrzymania” 

nia”, zabezpieczenie przez nieprzewidzianym 

a 
ptoizolatora dla impulsów sterujących tranzystorem IGBT. Należy go zasilić z zewnętrznego 

źród
• iednio wykwalifikowani pracownicy mają prawo instalować oraz uruchamiać funkcję „pewne 

• ia 
owiednio 

kluczyć możliwość powstania zwarć czy 

• we hamulce. Należy zwrócić 

• iałanie zabezpieczających obwodów 
wych, a następnie w regularnych odstępach czasowych. 

Ost ż
• em 

ób można zapewnić bezpieczeństwo 

• ne zatrzymanie” bez zastosowania dodatkowych środków nie jest możliwe „awaryjne 

je ani galwaniczne odizolowanie, ani „wyłączniki 

- dla „awaryjnego wyłączenia” niezbędne jest galwaniczne odizolowanie, np. przez centralny stycznik zasilania! 

P SR
 
(aktywne tylko przy wariantach E82EVxxxK4Cx 4 x) 
Wariant x 4 x przemiennika wspomaga funkcję „pewnego zatrzyma
uruchomieniem wg EN 954-1 „kategoria sterowania 3” i EN 1037. 
Z tego też względu przemienniki mają zintegrowany przekaźnik z sygnalizatorem sygnału. Przekaźnik ten odłącz
napięcie zasilania o

ła DC +24 V.  
Jedynie odpow
zatrzymania” 
Wszystkie zewnętrzne przewody istotne pod względem bezpieczeństwa (np. przewody do uruchamian
przekaźnika zabezpieczającego czy styku sygnalizacji zwrotnej) przy wykładaniu należy odp
zabezpieczyć, np. w korytku. Należy całkowicie wy
przypadkowych połączeń pomiędzy przewodami! 
Przy zewnętrznym działaniu sił na osie napędowe konieczne są dodatko
szczególną uwagę na oddziaływanie siły ciężkości na wiszące ciężary! 
Po pierwszym uruchomieniu użytkownik powinien sprawdzić dz
prądo

rze enie! 
Elektryczny punkt odniesienia dla cewki przekaźnika zabezpieczającego musi być powiązany z system
(przewodem) uziemiającym (DIN EN 60204-1). Tylko w ten spos
wobec nieprawidłowej pracy w przypadku wystąpienia zwarcia. 
W funkcji „pew
wyłączenie”, 

- pomiędzy silnikiem a regulatorem napędu nie istnie
serwisowy” czy „wyłącznik pomocniczy do napraw” 

 
Opis zacisków Dane 

Napięcie cewki 
36 V) 

DC +24 
(+19.5…

Prąd cewki 30 mA 

33 Elektryczny unkt 

zpieczne 
zatrzymanie Napięcie kontrolne styk/cewka 500 Veff dla 1 

p
odniesienia 
dla wejścia be

AC 1
min 

Napięcie kontrolne styk/styk 500 Veff dla 1 AC 1
min 

Elektryczna żywotność przy 
 ch obciążeniu znamionowym

~107 cykli 
łączeniowy

34 ieczne 
zatrzymanie 

Bezpieczeństwa 

Mechaniczna żywotność 
ych 

Wejście bezp

Przekaźnik 

~107 cykli 
łączeniow

K31 Napięcie przełączania DC 24 V 
K32 

Sygnalizacja zwrotna cja 
zwrotna Prąd ciągły 5…700 mA 
Sygnaliza

 
 
 
 
Wydrukowano w Katowicach 03/2006 





Instrukcja montażu






8200 vector 


3 kW…11 kW


Uwaga! Poniższa instrukcja jest jedynie suplementem. Komplet stanowi instrukcja montażu przemiennika 8200 vector 0,25….2,2 kW w połączeniu z suplementem!


Spis treści:


1. Wskazówki bezpieczeństwa s. 2

2. Normy i warunki stosowania s.2


3. Ogólne dane elektryczne s.2


       4.   Instalacja mechaniczna s.3 


1. Wskazówki bezpieczeństwa 


Takie jak w wersji 0,25 kW… 2,2 kW


2. Normy i warunki stosowania

Takie jak w wersji 0,25 kW… 2,2 kW


3. Ogólne dane elektryczne


Takie jak w wersji 0,25 kW… 2,2 kW


Praca z mocą znamionową (normalną)



- bez dławika sieciowego                     - z dławikiem sieciowym


1) przy znamionowym napięciu 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

Praca z podwyższoną mocą znamionową 


Przemiennik częstotliwości może pracować z silnikiem o wysokiej mocy w trybie ciągłym w opisanych 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.



- bez dławika sieciowego                             - z dławikiem sieciowy

1) przy znamionowym napięciu 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

4. Instalacja mechaniczna

Wymiary przy mocowaniu standardowym 8200 vector 3…11 kW



- przyporządkowanie wg wielkości, w prawo coraz mniejsze!




1) montaż boczny możliwy tylko przy pomocy ruchomego uchwytu E82ZJ006 (dodatkowe wyposażenie) 


2) z E82ZJ006


Okablowanie listew zaciskowych 


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 unikać uszkodzenia listew zaciskowych lub styków w przemienniku częstotliwości:


· Należy podłączać i zdejmować tylko w przemienniku z odłączonym zasilaniem


· Listwy zaciskowe należy najpierw okablować a potem przykręcić


· Niewykorzystane listwy zaciskowe również należy przykręcić aby chronić styki.



Wskazówka!


Okablowanie bez osłon jest dopuszczalne bez ograniczeń.


Instalacja zgodna z EMC (system napędowy zgodny z CE)



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 prowadzenia żył do podłączenia silnika i żył do połączenia PTC czy przełącznika termicznego w jednym kablu o wspólnym ekranowaniu: - 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 C dla uziemienia silnika (PE) i ekranu silnika. 




Przyłączenie do sieci 230 V/240 V


Stop! 

· Przemiennik częstotliwości typu E82EVxxxK2C wolno przyłączyć tylko do napięcia zasilania 1/N/PE AC 180…164 V lub 3/N/PE AC 100…264 V. Wyższe napięcia zasilania spowodują uszkodzenia przemiennika!


· Prąd upływowy w stosunku do ziemi (PE) jest >3,5 mA. Zgodnie z EN50178 konieczna jest stała instalacja. Uziemienie (PE) musi być podwójne.


		

E82EV752K2C

		Praca dozwolona tylko z dławikiem sieciowym



		X1.1/+UG, X1.1/-UG

		Zasilanie DC (praca w DC bus – patrz instrukcja obsługi)





Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z mocą znamionową) 



- 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 różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy 


4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych


Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204)


Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z podwyższoną mocą znamionową)




- 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 różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy 


4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych


Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, 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:


- wystąpienia pojemnościowych prądów wyrównawczych w ekranowaniu przewodów podczas pracy (szczególnie w przypadku długich, ekranowanych przewodów silnikowych),


- jednoczesnego załączenia wielu przemienników częstotliwości,


- zastosowania dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego


Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204)

Przyłączenie do sieci 400 V/500 V


Stop! 


· Przemiennik częstotliwości typu E82EVxxxK4C wolno przyłączyć tylko do napięcia zasilania 3/N/PE AC 320…550 V. Wyższe napięcia zasilania spowodują uszkodzenie przemiennika!


· Prąd upływowy w stosunku do ziemi (PE) jest >3,5 mA. Zgodnie z EN50178 konieczna jest stała instalacja. Uziemienie (PE) musi być podwójne.




		X1.1/+UG, X1.1/-UG

		Zasilanie DC (praca w DC bus – patrz instrukcja obsługi)





Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z mocą znamionową) 




- 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 prądy pulsujące lub na wszystkie prądy


3) wyłącznik różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy 


4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych


Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204)


Bezpieczniki i przekroje przewodów (praca z podwyższoną mocą znamionową)




- 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 prądy pulsujące lub na wszystkie prądy


3) wyłącznik różnicowo-prądowy czuły na wszystkie prądy 


4) kable elastyczne należy podłączać używając wtyczek pinowych


Uwaga! Należy przestrzegać krajowych oraz regionalnych przepisów (np. VDE0113, EN 60204)


Przyłączenie silnika/rezystora hamującego 



		Należy stosować przewody silnika o niskiej pojemności! (żyła/żyła do 1,5mm2 ≤ 75 pF/m; od 2,5mm2 ≤ 100 pF/m



		PES

		Zakończenie przewodu przez połączenie z uziemieniem (PE) za pomocą zacisków lub połączenia zapewniającego EMC



		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)!





Przekroje przewodów U,V,W,PE

		typ

		mm2

		AWG



		E82EV251K2C / E82EV371K2C

		1

		18



		E82EV551K2C/ E82EV751K2C

		1

		18



		E82EV152K2C/ E82EV222K2C

		1.5

		16



		E82EV551K4C/ E82EV751K4C

		1

		18



		E82EV152K4C/ E82EV222K4C

		1.5

		16





Niebezpieczeństwo!

· Wszystkie zaciski sterujące po przyłączeniu opornika 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


Przyłączenie wyjść przekaźnikowych 



		

		funkcja

		pozycja przekaźnika

		meldunek (ustawienia fabryczne Lenze)

		dane techniczne



		X1.2/K11

		Wyjście przekaźnikowe zestyk rozwierny

		otwarte

		TRIP

		AC 250 V/3A


DC 24V/2A…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,


· Długość pracy przekaźnika zależy od rodzaju obciążenia (rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe) i od wartości przełączanej mocy,


· Meldunek wychodzący można zamieniać przy pomocy kodów C0008 lub C0415/1


Stop!

W przypadku uruchomienia hamulca ręcznego przy pomocy wyjścia przekaźnika na silniku (opis patrz instrukcja systemowa), należy przy przełączeniu od strony prądu stałego koniecznie zastosować element gaszący:


· Uniwersalny element gaszący  przy hamulcu DC 24 V,

· 6-biegunowy prostownik hamulcowy Lenze przy hamulcu DC 180V/205V.


Przyłączenie wyjścia przekaźnikowego KSR dla „pewnego zatrzymania”

(aktywne tylko przy wariantach E82EVxxxK4Cx 4 x)

Wariant x 4 x przemiennika wspomaga funkcję „pewnego zatrzymania”, zabezpieczenie przez nieprzewidzianym uruchomieniem wg EN 954-1 „kategoria sterowania 3” i EN 1037.


Z tego też względu przemienniki mają zintegrowany przekaźnik z sygnalizatorem sygnału. Przekaźnik ten odłącza napięcie zasilania optoizolatora dla impulsów sterujących tranzystorem IGBT. Należy go zasilić z zewnętrznego źródła DC +24 V. 

· Jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mają prawo instalować oraz uruchamiać funkcję „pewne zatrzymania”

· Wszystkie zewnętrzne przewody istotne pod względem bezpieczeństwa (np. przewody do uruchamiania przekaźnika zabezpieczającego czy styku sygnalizacji zwrotnej) przy wykładaniu należy odpowiednio zabezpieczyć, np. w korytku. Należy całkowicie wykluczyć możliwość powstania zwarć czy przypadkowych połączeń pomiędzy przewodami!


· Przy zewnętrznym działaniu sił na osie napędowe konieczne są dodatkowe hamulce. Należy zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie siły ciężkości na wiszące ciężary!


· Po pierwszym uruchomieniu użytkownik powinien sprawdzić działanie zabezpieczających obwodów prądowych, a następnie w regularnych odstępach czasowych.

Ostrzeżenie!


· Elektryczny punkt odniesienia dla cewki przekaźnika zabezpieczającego musi być powiązany z systemem (przewodem) uziemiającym (DIN EN 60204-1). Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo wobec nieprawidłowej pracy w przypadku wystąpienia zwarcia.

· W funkcji „pewne zatrzymanie” bez zastosowania dodatkowych środków nie jest możliwe „awaryjne wyłączenie”,

- pomiędzy silnikiem a regulatorem napędu nie istnieje ani galwaniczne odizolowanie, ani „wyłączniki serwisowy” czy „wyłącznik pomocniczy do napraw”


- dla „awaryjnego wyłączenia” niezbędne jest galwaniczne odizolowanie, np. przez centralny stycznik zasilania!



		Opis zacisków

		Dane



		33

		Elektryczny punkt odniesienia


dla wejścia bezpieczne zatrzymanie

		Przekaźnik


Bezpieczeństwa

		Napięcie cewki

		DC +24 (+19.5…36 V)



		

		

		

		Prąd cewki

		30 mA



		

		

		

		Napięcie kontrolne styk/cewka

		AC 1500 Veff dla 1 min



		34

		Wejście bezpieczne zatrzymanie

		

		Napięcie kontrolne styk/styk

		AC 1500 Veff dla 1 min



		

		

		

		Elektryczna żywotność przy obciążeniu znamionowym

		~107 cykli łączeniowych



		

		

		

		Mechaniczna żywotność

		~107 cykli łączeniowych



		K31

		Sygnalizacja zwrotna

		Sygnalizacja zwrotna

		Napięcie przełączania

		DC 24 V



		K32

		

		

		Prąd ciągły

		5…700 mA





Wydrukowano w Katowicach 03/2006
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