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UWAGA: Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed instalacją i uruchomieniem urządzenia.By uniknąć zagrożenia życia i uszkodzeń, sprzęt ten powinien być instalowany przez wykwalifiko-wany personel oraz w zgodzie z obowiązującymi standardami. Należy odłączyć napięcie zasilająceprzed jakimikolwiek pracami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektry-czne w przypadku niewłaściwego użytkowania. Produkty mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym fakcie. Należy w układzie, w niedalekiej odległości i z łatwym dostępem dla operatora, zainstalować rozłącznik.
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Rozdział 0 Przedmowa 
0.1 Przedmowa 

Aby zwiększyć wydajność produktu i zapewnić bezpieczeństwo personelu, należy 
dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem przemiennika. W razie jakichkolwiek 
problemów w użyciu produktu, który nie może być rozwiązany w oparciu o informacje 
umieszczone w tej instrukcji, skontaktuj się z naszym biurem lub przedstawicielem 
handlowym.  

����Środki ostrożności
Falownik jest urządzeniem elektrycznym. Dla własnego bezpieczeństwa należy 
zwracać uwagę na opisy “Danger” i “Caution” podczas transportu, instalacji oraz
serwisu. W tych przypadkach należy postępować zgodnie z instrukcją. 

Danger Wskazuje potencjalne zagrożenie, które może spowodować śmierć 
lub poważne obrażenia. 

Caution Wskazuje, iż falownik lub mechaniczne części układu mogą ulec zniszczeniu, 
w przypadku niewłaściwego stosowania. 

Danger

� Ryzyko porażenia prądem. Kondensatory pozostają naładowane przez
5 minut po odłączeniu zasilania. Nie można otwierać obudowy urządzenia
przed upływem pięciu minut od odłączenia zasilania.

� Nie można wykonywać jakichkolwiek podłączeń kiedy falownik jest zasilony.
Nie sprawdzaj części i sygnałów płytki drukowanej, gdy falownik pracuje.

� Nie można rozbierać falownika lub modyfikować jakichkolwiek wewnętrznych,
połączeń, obwodów lub części.

� Należy upewnić się, że przewód uziemiający jest podłączony prawidłowo.

Caution

� Nie należy wykonywać badania napięcia na elementach wewnątrz falownika.
Wysokie napięcie może zniszczyć elementy półprzewodnikowe. 

� Nie należy do zacisków T1, T2 i T3 podłączać żadnego wejścia zasilania AC.

� Układy scalone na płycie głównej podatne są na wyładowania elektrostatyczne.
Nie dotykać płyty głównej.
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Rozdział 1 Środki bezpieczeństwa 
1.1 Przed zasileniem 

Danger
� Należy upewnić się, że podłaczenia sieci są wykonane prawidłowo.

Wejścia L1-L2 są wejściami mocy, nie można pomylić ich z  T1,T2 i T3.
W innym przypadku falownik ulegnie zniszczeniu.

 Caution 
� Napięcie podawane na wejściu musi być zgodne z napięciem specyfikowanym

dla wejścia falownika (zobacz na tabliczce znamionowej).
� By uniknąć odłączenia się obudowy i spowodowanych tym uszkodzeń

nie należy, podczas przenoszenia, trzymać falownika za obudowę.
Niewłaściwe transportowanie może uszkodzic falownik lub spowodować
obrażenia personelu.

� By uniknąć zagrożenia pożarem nie należy instalować falownika na łatwopalnej
powierzchni, zaleca się montaż na powierzchni metalowej.

� Jeśli zamontowano kilka falowników w tej samej szafie sterującej to należy
zapewnić prawidłowe chłodzenie, by utrzymać temperaturę poniżej 50 st. C.

� Kiedy odłączamy klawiaturę należy najpierw odłączyć zasilanie, by uniknąć 
uszkodzeń klawiatury lub falownika.

Uwaga

� Produkt podlega normą EN 61800-3 i EN 61800-5-1.
W środowisku domowym produkt może generować zakłócenia radiowe
w przypadku których może wystąpić konieczność naprawy innych urządzeń.

������������������������������������

� Odsługa urządzenia przez niewykwalifikowany personel lub nieprzestrzeganie
zaleceń co do okablowania może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub
mienia. Wszystkie prace (ustawianie, instalację, serwis i działanie) powinny 
być przeprowadzane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

� Dopuszczone są tylko połączenia trwałe dla wejść mocy.�

�

 Caution 
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1.2 Podczas zasilania 

Danger

� Kiedy zanik napięcia zasilania jest dłuższy niż 2 sekundy to falownik nie będzie
miał wystarczającej mocy by podtrzymać prace własnego układu sterowania.
Dlatego po powrocie zasilania falownik zachowa się tak, jak to jest ustawione
w następujących parametrach:

• Parametry pracy (run). 00-02 lub 00-03.
• Bezpośrednie włączenie po zasileniu. Parametr 07-04 oraz status

zewnętrznego przełącznika pracy.

   U w a g a : rozruch będzie niezależny od ustawień w parametrach 
07-00/07-01/07-02.

Danger. Bezpośrednie włączenie po zasileniu. 
Jeśli włączone jest bezp. uruchomienie po zasileniu oraz falownik jest sterowany
przez zew. przeł. FWD/REV to po zamknięciu, falownik zostanie uruchomiony.  

Danger 
       Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie zagrożenia i implikacje dotyczące 

     bezpieczeństwa są uwzględnione.   

� Kiedy zanik napięcia zasilania jest krótki to falownik będzie miał wystarczającą
moc do pracy własnego układu sterującego i wykonywania funkcji, dlatego
gdy zasilanie powróci to falownik automatycznie uruchomi się ponownie
w zależności od ustawień w parametrach � 07-00 & &- 7-01.

1.3 Przed pracą

Caution

� Należy upwenić się czy typ falownika i jego moc są takie same jak ustawiono 
w parametrze 13-00.

 Uwaga��Po zasileniu na ekranie, przez 2 sekundy, migać będzie napięcie zasilania
ustawione w parametrze 01-01.�
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1.4 Podczas pracy 
Danger

� Nie podłączać lub odłączać silnika podczas pracy. W przeciwnym razie może to 
spowodować wyłączenie falownika lub uszkodzenie urządzenia.

���� Caution 
� Nie dotykać radiatora i rezysorów hamowania.
� Falownik steruje silnikiem od małej prędkości do dużej. Należy sprawdzić

możliwe zakresy prędkości silnika i maszyn połączonych.
� Należy zwrócić uwagę na ustawienia związane z jednostką hamującą.
� Ryzyko porażenia prądem. Kondensatory pozostają naładowane przez 5 minut

od odłączenia zasilania. Nie można otwierać urządzenia przed upływem
pięciu minut od odłączenia zasilania.

�

Caution 

� Falownik należy stosować w zakresie temperatur otoczenia: 
(14-104�) lub (-10 to 40�) i wilgotności względnej 95%.

�

 Danger
� Należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone przed wymianą lub sprawdzaniem

jakichkolwiek komponentów.

1.5 Utylizacja
�

Caution

Urządzenia należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi wymogami utylizacji odpadów 
przemysłowych.  
� Kondensatory i płytki drukowane falownika rozpatrywane są jako

zanieczyszczenia niebezpieczne i nie mogą być spalane.
� Plastikowa obudowa i inne części plastikowe uwalniają podczas spalania

szkodliwe gazy.
�

 Danger
� By uniknąć porażenia nie należy zdejmować pokrywy podczas wł. zasilania.
� Silnik uruchomi sie automatycznie, po zatrzymaniu, kiedy włączona jest funkcja

auto-restart. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na pracę całego napędu
i wyposażenia.

� Praca przełacznika STOP różni się od pracy wyłącznika bezpieczeństwa.
Przełącznik STOP, by zadziałać, musi być aktywowany. Wył. bezpieczeństwa
musi być deaktywowany by zadziałać.
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 Rozdział 2 Warunki otoczenia i instalacja 
2.1 Okablowanie i EMC. 

By zapobiegać zakłóceniom nie należy umieszczać, w tych samych korytkach, przewodów 
mocy z przewodami kontrolnymi.  W celu zapobiegania szumom należy umieszczać przewody 
mocy w matalowych prowadnicach. Alternatywnie można stosowac specjalne kable ekranowane. 

By tłumienie zakłóceń było efektywne należy uziemić ekran przewodów na obu jego końcach.
Przewód uziemiający powinien być jak najkrótszy. Kabel silnika i linie sygnałowe innych 
urządzeń sterowania powinny być co najmniej 30 cm od siebie.

Falownik VE1 posiada wbudowany filtr EMC klasy A (kategoria C2). 
Do aplikacji mieszkaniowych (kategoria C1) niezbędny jest filtr opcjonalny klasy B. 

Typowe okablowanie. 

Falownik
2

3

1

4

5 6

7

8

1.Przewód PE.
Przekrój przewodu, używanego do podłączenia
obudowy i płytki tylnej musi być zgodny
z lokalnymi standardami. Min 10mm².

2. Płytka tylna. Stal galwanizowana (niemalowana).

3. Rdzeń ferrytowy / filtr wyjściowy
Rdzeń ferrytowy może być wykorzystywany
do ograniczenia szumów w długich kablach.
Jeśli wykorzystujemy rdzeń ferrytowy to należy
wykonać 3 pętle przewodem silnika. Rdzeń
należy zamontować jak najbliżej falownika. Filtr
wyjściowy zapewni dodatkowo redukcję dv/dt
zapewniając ochronę uzwojeń silnika.

4. Metalowy zacisk kabla, nie dalej niż 150mm
od falownika.
Uwaga: jesli nie wykorzystujemy obudowy
lub płyty tylnej należy podłaczyć ekran przewo-
du linką do zacisku wyj. PE.

5.Przewód ekranowany.

6.Osobny przewód PE, prowadzony poza
przewodem silnika i w odległości min. 100mm.
Uwaga: jest to zalecana metoda, w szcze-
gólności, gdy zasosowano kable o dużym
przekroju i długości. Przewody ekranowane
wielożyłowe (3+ekran) mogą być stosowane
przy małych mocach i niewielkiej długości.

7. Podłączyć, przy użyciu giętkiej linki,
ekran przewodu z zaciskiem uziemienia silnika.
To połączenie powinno być jak najkrótsze.

8.Zacisk uziemienia korpusu silnika (PE).

L1(L)

L2(N)

PE

L1(L) L2(N) PE

PET1 T2 T3

PE
M
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2.2 Urządzenia peryferyjne 

( 

Zasilanie 

Upewnij się, że napięcie zasilania jest prawidłowe. 
Między źródłem a falownikiem należy zastosować 
bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy 

MCB
& RCD 

Należy zastosować wyłącznik nadprądowy, który 
odpowiada wartościom znamionowym prądu i napię- 
cia falownika. Nie stosować wyłącznika do włączania/ 
wyłączania falownika. 
Wyłącznik różnicowoprądowy:
zgodny z lokalnymi standardami 

Stycznik 
Stycznik może być wykorzystywany do wykonania 
funkcji zewnętrznego sterowania lub do restartu 
po zaniku sieci. 
Nie stosować stycznika do włączania/wyłączania 
falownika. 

Filtr AC 
poprawa jako- 
ści energii 

Kiedy falownik 200V/400V o mocy poniżej 15KW 
jest podłączony do źródła o wysokiej mocy 
(600KVA lub więcej) to filtr AC można podłączyć 
w celu poprawy współczynnika mocy oraz redukcji 
zniekształceń harmonicznych. 

Wejściowy filtr 
przeciwzakłóc. 

VE1 ma wbudowany filtr klasy A (kategoria C2) 
By zapewnić wymagania norm EMC, dla danej  
aplikacji, w niektórych przypadkach należy 
zastosowac dodatkowy filtr EMC. 

Falownik 

Podłączyć jedną fazę do zacisków: 
L1(L) & L2(N). 
Uwaga! Podłączenie fazy do zacisków T1, T2 oraz 
T3 uszkodzi falownik. 
Zaciski wyjściowe T1, T2 i T3 służą do podłączenia 
zacisków U, V i W silnika.  
Aby odwrócić kierunek obrotów silnika należy 
zamienić dowolnie dwa przewody T1, T2 i T3. 
Należy prawidłowo uziemić falownik i silnik. 
Rezystancja uziemienia dla 200V wynosi<100 Ohms. 

Silnik 

Silnik trójfazowy, indukcyjny. Spadek napięcia 
na długich przewodach może być wyliczony. 
Spadek napięcia powinien być < 10%. 
Spadek dla napięcia międzyfazowego (V) = 

3 ×rezystancja przewodów (�/km)×długość linii 
(m)×prąd×10-3
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2.3 Standardowe okablowanie 

2.3.1 Jednfazowe (PNP): 

Model:  VE1 02 A240 / VE1 04 A240 / VE1 07 240 /VE1 15 A240 / VE1 22 A240
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2.4 Opis zacisków 

2.4.1 Opis zacisków sieci 

Symbol zacisku Opis funkcji 
L1(L) 

Wejście sieci, L1(L)/L2(N) 
L2(N) 

T1 
 Wyjście falownika, podłączone do zacisków   U, V, WT2 

T3 
Zacisk uziemienia 

Jednofazowe 

2.4.2 Opis zacisków układu kontrolnego 

Symbol zacisku       Opis funkcji 
RA 

Zaciski wyjścia przekaźnikowego, specyfikacja: 250VAC/1A(30VDC/1A) 
RB 

+12V S1~S5 (COMMON) �PNP�
S1 Zaciski wielofunkcyjnego wejścia (odnosi się do grupy 3) 
S2 

Wbudowane zasilanie dla zewnętrznych potencjometrów do kontroli pręd.

S3 
S4 
S5 

10V  
AVI Analogowe wejście napięciowe, specyfikacja : 0~10VDC/ 2-10V 
ACI Analogowe wejście prądowe, specyfikacja : 0/4~20mA 
AO Zacisk wielofunkcyjnego wyjścia analogowego. Maks. wyj. 10VDC/1mA 

AGND  Zacisk uziemienia do wej/wyj analogowych 

PNP:

 L1(L)   L2(N)      T1    T2   T3 
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2.5 Wymiary zewnętrzne (jednostka: mm) 

1 typ obudowy 

D
1 D

D
1 D

Jednostka : mm 
Model W W1 W2 H H1 H2 D D1 Masa 

VE1 02 A240 
72  63 61 141 131 122 139.2 136 0.9 Kg VE1 04 A240 

VE1 07 A240 

2 typ obudowy 

Jednostka : mm 
Model W W1 W2 H H1 H2 D D1 Masa 

VE1 15 A240 
118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 

1.6Kg 
VE1 22 A240 
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Rozdział 3 Oprogramowanie 
3.1 Opis przycisków i przykłady ustawień 

3.1.1 Funkcje przycisków

Typ Pozycja Funkcja

Wyświet. 
cyfrowy & 

LED

Główny wyświetlacz Wyświetlanie częstotliwości, parametrów, napięcia, prądu, 
temperatury, błędów. 

Status LED

Hz/RPM: ON kiedy wyświetlana jest częst. lub prędkość 
OFF kiedy wyświetlane sa parametry 

FWD: ON kiedy silnik pracuje do przodu, miga kiedy 
zatrzymany   

REV: ON kiedy silnik pracuje do tyłu, miga kiedy 
zatrzymany   

FUN: ON kiedy wyświetlane są parametry. OFF kiedy 
wyświetlana jest częstotliwość 

Potencjom.    FREQ SET Wykorzystywana do ustawień częstotliwości

Przyciski 
klawiatury

RUN RUN: praca przy ustawionej częstotliwości 

STOP/RESET 
(podwójna funkcja�) 

STOP: hamowanie lub rampa zatrzymania 
RESET: używany do kasowania alarmów lub błędów 

� zwiększanie numeru parametru i ustawianej wartości 
� zmniejszanie numeru parametru i ustawianej wartości 

MODE przełączanie między dostępnymi ekranami 

      ��
 (podwójna funkcja, 
krótkie wciśnięcie -  
funkcja lewy Shift,  
długie - funk. ENTER) 

1. Lewy Shift:
używany, gdy zmieniamy parametry lub ich wartości
2. ENTER:
używany do wyświetlania ustawionych wartości parametrów
i do zapisu zmian wprowadzonych w wart. parametrów
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3.1.2 Przykłady ustawień
Po zasileniu na wyświetlaczu pojawi się wizualizacja jak poniżej. 

MODE

2sek. późn.

Zasilenie           częstotliwość         parametr 

MODE

Użytkownik może wybrać format wyświetlacza:
12- 00 Tryb wyświetlacza

Zakres

0     0   0   0      0 
lewa                        prawa 
Każda z 5 powyższych cyfr może być ustawiona na dowolną wartość od 0 do 7 

����0����:Wyświetlacz wył. ����1����:Prąd wyj.
����2����:Napięcie wyj. ����3����:Napięcie DC
����4����:Temperatura ����5����:Sygnał zwrotny PID
����6����:AVI ����7����:ACI

Najwyższy bit parametru 12-00 włącza wyświetlacz, kolejne bity, z zakresu 0-7, wyznaczają format 
wyświetlania (lista powyżej). 

Przykład 1: Ust. parametr 12- 00=����10000����by uzyskać format jak poniżej. 

MODE

MODE MODE

2 sek. późń.

 wyświetlacz: ����zasilanie prąd wyjś.

ust. częstotliwości

parametr
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Przykład 2.  Ust.  parameter 2: 12- 00=����12345���� by uzyskać format jak poniżej. 

MODE MODE

2 sek. późń.

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

temperatura
< 4 >

sygnağ PID
< 5 >

prąd wyjściowy
 < 1 >

parametr

napięcie DC
< 3 >

napięcie wyj.
< 2 >

ust. częstotliwość

wyświetlacz: zasilanie

Funkcje przycisków góra/dół: 

1.“�”/ “�” :

krótkie wciśnięcie

długie wciśnięcie

T1

T2

Krótkie wciśnięcie zwiększy/zmniejszy wybraną cyfrę o jeden. 
Dłuższe wciśnięcie spowoduje zwiększanie/zmniejszanie w sposób ciągły. 

2.Funkcje przycisków “</ENT” :

“</ENT”
krótkie = funkcja lewy shift

“</ENT”
długie = funkcja ENT 

T1

T2

Krótkie wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie ustawionej wart. wybranego parametru. 
Dłuższe wciśnięcie spowoduje zapis alternatywnej wartości wybranego parametru.  
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3.1.3 Przykład działania klawaitury

Przykład1: Modyfikacja parametrów 
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Przykład2: Modyfikacja częstotliwości z poziomu klawiaturym w trybach Run i Stop. 

Modify frequency in stopping Modify frequency in operating

2sec later 2sec late

Short time press
</ENT  once

Press RUN

5sec later
or long time press
</ENT once

Long time press
</ENT  once

Without 
pressing the 
button
</ENT����
After 5 
 conds to 
return

Short time press
</ENT  once

Power Supply Power  supply

Actual frequency

Actual frequency

Short time press
</ENT  once

Short time press
</ENT  once

Short time press 

��������once

Short time press
</ENT  once

Short time press
</EN (raz)nce

Short time press 

��������once

Set frequency display Set frequency display

Modify bit<unit>

Mod. bituyit<ten>

Mod bit<hundred   

Modify bit<hundred+1> Modify bit<hundred+1>

Modif bit<hed>

Mo.dify bit<en>

Modify bit<unit>

Uwaga: komenda ustawień częstoliwości będzie ograniczona do zakresu ustawionego 
w parametrach czestotliwości dolnej i górnej. 

Mod.częstotliwości jest zatrzymana                                            Mod. częstotliwości jest zatrzymana  

Zasilanie      Zasilanie 

2 sek. później                        2 sek. później

ust. częsotliwości      ust. częstoliwości
wciśnij run

krótkie wciśnięcie
</ENT (raz) 

krótkie wciśnięcie
</ENT (raz) 

akt. częstoliwość 

krótkie wciśnięcie
</ENT (raz) 

krótkie wciśnięcie
</ENT (raz) 

krótkie wciśnięcie
</ENT (raz) 

krótkie wciśnięcie
</ENT (raz) 

krótkie wciśnięcie
� (raz) 

krótkie wciśnięcie
� (raz) 

po 5sek. lub 
dł. wciś. </ENT 
(raz) 

Długie wciśnięcie 
</ENT (raz) 

Mod. bitu<setnych> Mod. bitu<setnych>   

Modify bitu<dziesięt.> Mod. bitu<dziesięt.>

Mod. bitu<jed.>  Mod. bitu<jed.> 

Mod. bitu<jed.+1> Mod. bitu<jed.+1>

Aktualna częstotliwość 

bez wciskania 
przycisku </ENT, 
powrót po 5 sekundach 
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3.1.4 Kontrola pracy 
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3.2 Grupy programowalnych parametrów 
Grupa parametrów ���� Opis

Grupa 00 Parametry podstawowe 

Grupa 01 Wybór krzywej V/F & ustawienia 

Grupa 02 Parametry silnika 

Grupa 03 Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia cyfrowe 

Grupa 04 Wejścia analogowe / Wyjścia analogowe 

Grupa 05 Wybór ustawionej częstotliwości 

Grupa 06 Funkcja Auto Run (kontrola sekwencyjna) 

Grupa 07 Ustawienia komend Start/Stop 

Grupa 08 Ochrona napędu i silnika 

Grupa 09 Ustawienia funkcji komunikacji 

Grupa 10 Ustawienia funkcji PID 

Grupa 11 Wykonanie funkcji kontrolnych 

Grupa 12 Funkcje wyświetlacza & monitora 

Grupa 13        Funkcje kontroli & serwisu 

Uwagi do Grup Parametrów
*1 Parametr może być regulowany podczas trybu pracy 
*2 Nie można modyfikować w trybie komunikacji 
*3 Nie zmienia się podczas powrotu do ustawień fabrycznych 
*4 Tylko odczyt 
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Grupa 00 - Parametry podstawowe 
Nr. Opis                             Zakres Ustaw. 

fabrycz. 
Jed.    Uwaga 

00-00 Zajęty 

00-01 Obroty silnika 0:do przodu 
1:do tyłu 0 - *1

00-02 Wybór głównego źródła 
kontroli pracy RUN 

0:klawiatura 
0 -1:kontrola zewnętrzna Run/Stop 

2:komunikacja

00-03 Wybór alternatywnego źródła 
kontroli pracy RUN 

0:klawiatura 
0 -1:kontrola zewnętrzna Run/Stop 

2:komunikacja

00-04 Tryby pracy dla 
zacisków zewnętrznych 

0: do przodu/Stop-do tyłu/Stop 
0 -1: Praca/Stop-do tyłu/do przodu 

2: kontrola 3-przew. Mode-Run/Stop 

00-05 Wybór głównego źródła 
częstotliwości  

0: k l a w a i t u r a

0 -

1:potencjometr na panelu przednim 
2:wej. zew. sygnał analogowego AVI 
3:wej. zew. sygnału analogowego ACI 
4:zewnętrzna kontrola (góra/dół) 
częstotliwości 
5:ust. częstotliwości przez komunikację 
6:wyjście częstotliwości PID 

00-06 Wybór alternatywnego źródła 
częstotliwości 

0:k l a w i a t u r a

4 -

1:potencjometr na panelu przednim 
2:wej. zew. sygnał analogowego AVI 
3:wej. zew. sygnału analogowego ACI 
4:zewnętrzna kontrola (góra/dół) 
częstotliwości 
5:ust. częstotliwości przez komunikację 
6:wyjście częstotliwości PID 

00-07 Tryby komend dla czestotli- 
wości Głównej i Alternatywnej

0: częst. Główna lub Alternatywna  
1: częst. Główna + częst. Alternatywna 0 -

00-08 Komenda częstotliwości 
przez komunikację 

0.00~650.00 Hz *4

00-09
Komenda częstotliwości 
Tryb zapisu  
(tryb komunikacji) 

0:zapisz częstotliwość przed 
wyłączeniem 

1:Zapisz częstotliwość przy komunik. 
0 -

00-10 Wybór częstotliwości  
początkowej (tryb klawiatury) 

0:przez komendę Aktualna częstotliw.
0 -1:prze komendę Częstoliwość 0

2:prze 00-11 

00-11 Częstotliwość początkowa 
Tryb klawiatury  0.00~650.00 50.00/60.00  Hz

00-12 Częstotliwość ponad limitem     0.01~650.00 50.00/60.00       Hz
00-13 Częstotliwość poniżej limitu       0.00~649.99 0.00 Hz 
00-14   Czas rozruchu 1 0.1~3600.0 10.0            s�         *1 
00-15 Czas zatrzymania 1 0.1~3600.0 10.0�               s            *1  
00-16    Czas rozruchu 2 0.1~3600.0 10.0             s            *1
00-17    Czas zatrzymania 2 0.1~3600.0     10.0              s            *1
00-18    Częstotliwość pr. impulsowej    1.00~25.00 2.00           Hz *1
00-19 Czas rozruchu przy pr. imp.      0.1~25.5 0.5               s          *1
00-20 Czas zatrzymania przy pr. imp. 0.1~25.5 0.5 s          *1
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Grupa 01- Wybór krzywej V/F & ustawienia 
Nr. Opis                           Zakres Ustawienia 

fabryczne 
Jed. Uwagi 

01-00 Krzywe V/Hz                                  1~7                                                  1/4                        - 
01-01 Maks. napięcie V/F 198.0~256.0 220.0 Vac
01-02    Częstotliwość maksymalna 0.20 ~ 650.00 50.00/60.00 Hz 
01-03 Maks. stosunek V do f 0.0 ~ 100.0 100.0 % 
01-04 Częst. średnia 2 0.10 ~ 650.00 25.00/30.00 Hz 
01-05 Średni stosunek V do f - 2 0.0 ~ 100.0 50.0 % 
01-06 Częst. średnia 1 0.10 ~ 650.00 10.00/12.00 Hz 
01-07 Średni stosunek V do f - 1 0.0 ~ 100.0 20.0 % 
01-08 Częst. minimalna 0.10 ~ 650.00 0.50/0.60 Hz 
01-09 Min. stosunek V do f 0.0 ~ 100.0 1.0 % 

01-10 Modyfikacja krzywej V/Hz  
(podbicie momentu obrot.) 0 ~ 10.0 0.0 % *1

01-11 Częstotliwość początk. V/F            0.00~10.00 0.00 Hz 

Grupa 02- Parametry silnika 
Nr. Opis Zakres Ustaw. 

fabryczne 
Jed. Uwagi 

02-00 Prąd silnika bez obciąż. ---- A *3

02-01 Prąd znamionowy silnika 
(OL1) ---- A

02-02 Znamionowa kompens. 
poślizgu silnika  0.0 ~ 100.0 0.0 % *1

02-03 Prędk. znam. silnika ---- Rpm
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Grupa 03 -  Wielofunkcyjne wejścia/wyjścia cyfrowe 
Nr. Opis Zakres Ustaw.

fabrycz.
Unit Note 

03-00 Wielofunk. wejście, zacisk S 0:do przodu/Stop lub Run /Stop 0 - �

03-01 Wielofunk. wejście, zacisk S2    1:do tyłu/Stop lub 
   REV/FWD  1 - �

03-02 Wielofunk. wejście, zacisk S3 2:ust. prędkość 1 (5-02) 8      - �

03-03 Wielofunk. wejście, zacisk S4 3:ust. prędkość 2 (5-03)  9      - �

03-04 Wielofunk. wejście, zacisk S5

4:ust. prędkość 4 (5-05) 

17 - 

6:pr. impulsowa - komenda do przodu 
7:pr. impulsowa - komenda do tyłu 
8:komenda do góry 
9:komenda w dół 
10:rozruch/zatrzymanie 2 
11:rozruch/zatrzymanie wyłączone 
12:wybór komendy pracy RUN: główna/ 

alternatywna 
13:wybór komendy częstotliwości: 

główna/alternatywna 
14:szybki Stop (zwalnia do zatrzymania) 
15:blokada bazy 
16:wyłącza funkcję PID 
17:kasowanie 
18:włącza tryb Auto Run 

03-05 Zajęty 
03-06 Pasmo częstot. - góra/dół 0.00~5.00 0.00 Hz �

03-07 Tryby częstotliwości góra/dół

0:kiedy wykorzystujemy Up/Down 
ust. częst. odbywa się gdy falownik jest 
w trybie STOP i funkcja UP/Down j. wyłą. 

0 -

�

1:kiedy wykorzystujemy Up/Down ust. 
częst. jest kasowana do 0 Hz jak falownik
będzie w trybie STOP. 
2:kiedy wykorzytujemy Up/Down ustawio. 
czest. odbywa się gdy falownik jest w 
trybie STOP i funkcja UP/Down jest wł.   

03-08 S1~S5 potwierdzenie skan. 1~400.  Ilość cykli skanowania 20       1ms �

03-09 S1~ S5 wybór typu zestyku 

xxxx0:S1 NO  xxxx1:S1 NC 

00000 - 

�

xxx0x:S2 NO  xxx1x:S2 NC 
xx0xx:S3 NO  xx1xx:S3 NC 
x0xxx:S4 NO  x1xxx:S4 NC 
0xxxx:S5 NO  1xxxx:S5 NC 

03-10 Zajęty 

03-11 Wyj. przekaźnikowe (RY1) 

0:praca (Run) 

0 -

�

1:błąd 
2:ustawienia częstotliwości 
3:częstotliwość uzyskana (3-13±3-14) 
4:poziom progu częstotliwości 

(> 3-13) - częstotliwość uzyskana 
5:poziom progu częstotliwości 

(< 3-13) - częstotliwość uzyskana 
6:Auto Restart 
7:chwilowy zanik zasilania AC 
8:tryb szybkiego zatrzymania 
9:tryb zatrzymania - blokada bazy 
10:ochrona przeciążeniowa silnika(OL1) 
11:ochrona przeciążeniowa silnika(OL2) 
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13:prąd wyjściowy uzyskany 
14:sterowanie hamulcem 

03-12 Zajęty 

03-13 Poziom wykryw. częstotliw. 
wyjściowej (Hz) 

0.00~650.00 0.00 Hz *1

03-14    Pasmo wykrytej czestotliw.    0.00~30.00 2.00 Hz *1

03-15 Poziom wykryw. prądu 
wyjściowego 0.1~15.0 0.1 A

03-16 Okres wykryw. prądu 
wyjściowego  0.1~10.0 0.1 s

03-17 Poziom zewnętrzny 
zwolnienia hamulca 0.00~20.00 0.00 Hz

03-18 Poziom zewnętrzny 
włączenia hamulca 0.00~20.00 0.00 Hz

03-19 Typ funk. wyj. przekaźnik. 0:A (Normalnie otwarty) 
1:B (Normalnie zamknięty) 0 -

� “NO”: Normalnie otwarty, “NC”: Normalnie zamknięty. 

Grupa 04 - Sygnały wejść analogowych / funkcje wyj. analogowego
Nr. Opis Zakres Ustawien. 

fabryczne 
Jed. Uwagi 

04-00 Wybór typu sygnału 
AVI/ACI wej. analog. 

  AVI        ACI 

0 -
0:0~10V        0~20mA 
1:0~10V        4~20mA 
2:2~10V        0~20mA 
3:2~10V        4~20mA 

04-01 Weryfikacja sygnału AVI 
Szybkość skanowania  1~400 100 1ms

�

04-02 Przyrost AVI (Gain)           0 ~ 1000 100 % *1
04-03 AVI (Bias) 0 ~ 100 0 % *1
04-04 Wybór AVI (Bias) 0: włączon.    1: wyłączon.                              0                  -              *1 
04-05 Rampa AVI (Slope)            0: włączon.    1: wyłączon. 0                  -              *1

04-06 Weryfikacja sygnału ACI 
Szybkość skanowania 1~400 100 1ms

04-07 Przyrost ACI (Gain) 0 ~ 1000 100 % *1
04-08  ACI (Bias) 0 ~ 100 0 % *1
04-09 Wybór ACI (Bias) 0: włączon.  1: wyłączon.                              0                  -                *1 
04-10 Rampa ACI (Slope) 0:włączon.   1: wyłączon.                              0                -               *1 

04-11 Tryb wyjścia 
analogowego (AO) 

0: częstotliwość wyjściowa 
1: komenda częstotliwości 
2: napięcie wyjściowe 
3: napięcie szyny DC 
4: prąd silnika 

0 - *1

04-12 Wyj. analog. AO (Gain) 
(%) 

0 ~ 1000 100 % *1

04-13 Wyj. analog. AO (Bias) 
(%) 

0 ~ 1000 0 % *1

04-14 Wybór AO (Bias) 
0: w ł ą c z o n .     
1: wyłączon. 0 - *1

04-15 Rampa AO (Slope) 
0: w ł ą c z o n .     
1: wyłączon. 0 - *1
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Grupa 05 - Wybór ustawionej częstotliwości 
Nr. Opis Zakres Ustawien. 

fabryczne 
Jed. Uwagi 

05-00 Wybór trybu kontroli  
ustawionej prędkości 

0: zwykły rozruch/zatrzymanie 
rozruch/zatrz. 1 lub 2 do wszyst. prędk. 

0 -1: indywidualny rozruch/zatrzymanie 
0-7 stosowany do wybranej ustawionej
prędkości (Acc0/Dec0~ Acc7/Dec7)

05-01 Ustawiona prędkość 0    
(częst. klaw.) 

0.00 ~ 650.00 

5.00 Hz 

05-02 Ust. prędkość1  (Hz)                                 5.00 Hz *1
05-03    Ust. prędkość2  (Hz)                                 10.00 Hz *1
05-04 Ust. prędkość3  (Hz) 20.00 Hz *1
05-05 Ust. predkość4  (Hz) 30.00 Hz *1
05-06 Ust. prędkość5  (Hz) 40.00 Hz *1
05-07 Ust. prędkość6  (Hz) 50.00 Hz *1
05-08 Ust. prędkość7  (Hz) 50.00 Hz *1
05-09

~
05-16

Zajęte 

05-17 Ust.prędkość0-czas rozr. 

0.1 ~ 3600.0 

 10.0 s *1
05-18 Ust.prędkość0-czas zatrz.  10.0              s             *1 
05-19 Ust.prędkość1-czas rozr. 10.0 s *1
05-20 Ust.prędkość1-czas zatrz.                                      10.0              s             *1 
05-21 Ust.prędkość2-czas rozr. 10.0 s *1
05-22 Ust.prędkość2-czas zatrz. 10.0 s *1
05-23 Ust.prędkość3-czas rozr. 10.0 s *1
05-24 Ust.prędkość3-czas zatrz. 10.0 s *1
05-25 Ust.prędkość4-czas rozr. 10.0 s *1
05-26 Ust.prędkość4-czas zatrz. 10.0 s *1
05-27 Ust.prędkość5-czas rozr. 10.0 s *1
05-28 Ust.prędkość5-czas zatrz. 10.0 s *1
05-29 Ust.prędkość6-czas rozr. 10.0 s *1
05-30 Ust.prędkość6-czas zatrz. 10.0 s *1
05-31 Ust.prędkość7-czas rozr. 10.0 s *1
05-32 Ust.prędkość7-czas zatrz. 10.0 s *1
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Grupa 06 - Funkcja Auto Run (aut. kontrola sekwencyjna)  
Nr. Opis Zakres Ustaw. 

fabrycz. 
Jed. Uwagi 

06-00
Wybór trybu  

(k. sekwencyjna) 
      Aut Run 

0: wyłączony 
1: jeden cykl 

(kontynuacja pracy od nieukończonego 
stopnia, po restarcie). 

2: cykl okresowy 
(kontynuacja pracy od nieukończonego 
stopnia, po restarcie). 

3: jeden cykl, następnie praca z prędkością 
ostatniego stopnia 
(kontynuacja pracy od nieukończonego 
stopnia, po restarcie). 

4: jeden cykl. 
(po restarcie, nowy cykl od początku). 

5: cykl okresowy 
(po restarcie, nowy cykl od początku). 

6: jeden cykl, następnie praca z prędkością 
ostatniego stopnia 
(po restarcie, nowy cykl od początku). 

0 -

06-01 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot. 1

0.00~650.00 

0.00 Hz *1

06-02 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot.  2 0.00 Hz *1

06-03 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot. 3 0.00 Hz *1

06-04 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot. 4 0.00 Hz *1

06-05 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot. 5 0.00 Hz *1

06-06 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot. 6 0.00 Hz *1

06-07 Tryb Auto _ Run 
komenda częstot. 7 0.00 Hz *1

06-08
~

06-15
Zajęte 

06-16 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 0 

0.0 ~ 3600.0 

0.0 s

06-17 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 1 0.0 s

06-18 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 2 0.0 s

06-19 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 3 0.0 s

06-20 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 4 0.0 s

06-21 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 5 0.0 s

06-22 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 6 0.0 s

06-23 Tryb Auto_ Run 
ust. czasu pracy 7 0.0 s

06-24
~

06-31
Zajęte 

06-32 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 0 

0: Stop 
1: Do przodu 
2: Do tyłu 

0 -

06-33 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 1 0 -
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06-34 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 2 0 -

06-35 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 3 0 -

06-36 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 4 0 -

06-37 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 5 0 -

06-38 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 6 0 -

06-39 Tryb Auto_ Run 
kierunek obrotów 7 0 -

Grupa 07- Ustawianie komendy Start/Stop 
Nr. Opis Zakres Ustaw.

fabrycz.
Jed.      Uwagi 

07-00 Chwilowy zanik mocy 
i Restart 

0: Chwilowy zanik mocy i Restart - wyłączone
1: Chwilowy zanik mocy i Restart - włączone 0 s

07-01 Czas opóźnienia 
Auto Restartu 0.0~800.0 0.0 s 

07-02 Ilość prób 
Auto Restartu 0~10 0 -

07-03 Ust. trybu kasowania

0: Wł. kasowania tylko kiedy komenda RUN 
jest Off 

1: Wł. kasowania kiedy komenda RUN jest On 
lub Off 

0 -

07-04 Bezpośred. rozruch 
po zasielniu 

0: Bezpośred. rozruch po zasielniu - włączony 
1: Bezpośred. rozruch po zasileniu - wyłączony 1 -

07-05 Opóź. zadziałania        1.0~300.0 1.0 s 

07-06
Częst. początkowa 
wł. hamulca DC 
(Hz) w trybie Stop 

0.10 ~ 10.00 1.5 Hz 

07-07
Poziom wł. hamulca 
DC (%) w trybie Stop 0 ~20 5 % 

07-08
Czas wł. hamulca 
DC (Sekundy) 
w trybie Stop 

0.0 ~ 25.5 0.5 s 

07-09 Metoda zatrzymania 0: hamowanie do zatrzymania 
1: wybieg 0
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Grupa 08 -  Funkcje ochrony napędu i silnika 
Nr. Opis Zakres Ustaw. 

fabrycz. 
Jed. Uwagi 

08-00 Wybór zadział. ochrony

xxxx0: Włącz zadziałanie ochrony 
podczas rozruchu 

xxxx1: Wyłącz zadziałanie ochrony
podczas rozruchu 

xxx0x: Włącz zadziałanie ochrony 
podczas zatrzymania 

xxx1x: Wyłącz zadziałanie ochrony 
podczas zatrzymania 

xx0xx: Włącz zadziałanie ochrony 
w trybie RUN 

xx1xx: Wyłącz zadziałanie ochrony 
w trybie RUN 

x0xxx: Włącz ochronę przepięciową 
w trybie RUN 

x1xxx: Wyłącz ochronę przepięciową
w trybie RUN 

00000 - 

08-01 Poziom zadział. ochrony 
podczas rozruchu (%) 50 ~ 200 200   Prąd 

znamio. 
  falown.
 100% 

08-02 Poziom zadział. ochrony  
podczas zatrzymania (%) 50 ~ 200 200 

08-03 Poziom zadział. ochrony 
w trybie RUN (%) 50 ~ 200 200 

08-04 Poziom ochrony przepięć. 
w trybie RUN  350~390 380 VDC 

08-05
Tryb pracy elektronicznej 
ochrony przeciążeniowej 

0: Włącz elektroniczną ochronę 
przeciążeniowa silnika 

1: Wyłącz elektroniczną ochroną 
przeciążeniową silnika 

0 -

08-06
Praca po aktywacji  
ochrony przeciążeniowej 

0: Rampa do STOP po aktywacji 
ochrony przeciążeniowej 

1: Falownik nie pracuje po aktywacji 
ochrona przeciążeniowa (OL1) 

0 -

08-07 Ochrona przed przegrz. 
(ster. wentylat. chłodz.) 

0: Auto (zależy od temperatury) 
1: Praca, gdy tryn RUN 
2: Zawsze RUN 
3: Wyłączona 

1 -

08-08
Funkcja AVR 
(Automatyczna Regulacja  
Napięcia) 

0: Funkcja AVR włączona 

4 -

1: Funkcja AVR wyłączona 
2: Funkcja AVR wyłączona dla STOP 
3: Funkcja AVR wyłączona przy zatrzym.
4: Funkcja AVR wyłączona dla STOP 
  i zatrzymania. 
5: Kiedy VDC>360V, funkcja AVR 

wyłączona dla STOP i zatrzymania 

08-09 Wejście ochrony zaniku 
fazy 

0: Wyłączone   
1: Włączone 0 -
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Grupa 09 - Ustawienia funkcji komunikacji 
Nr. Opis Zakres Ustaw. 

fabrycz. 
Jed.       Uwagi 

09-00
Przypisany 
numer w sieci 
komunikacji 

1 ~ 32 1 - *2*3

09-01 Kod RTU /ASCII 0:RTU    
1:ASCII 

0 - *2*3

09-02 Ust. prędk. przesyłu 
(bps) 

0:4800     
1:9600 
2:19200    
3:38400 

2 bps *2*3

09-03 Wybór bitu Stop 
0:1 bit Stop 
1:2 bity Stop 

0 - *2*3

09-04    Wybór parzystości 
0:bez bitu parzystości 
1:z bitem parzystości 
2:z bitem nieparzystości 

0 - *2*3

09-05 Wybór formatu 
danych 

0: 8-Bitów 
1: 7-Bitów 

0 - *2*3

09-06
Okres wykrywania 
przekroczenia czasu 
w komunikacji 

0.0 ~ 25.5 0.0 s

09-07
Wybór trybu pracy 
po przekroczeniu  
czasu komunikacji 

0:zatrzymanie do STOP 
(00-15: czas zatrzymania 1) 
1:rampa do STOP 
2: zatrzymanie do STOP 
(00-17: czas zatrzymania 2) 
3: kontunuacja pracy 

0 -

09-08 Czas weryfikacji 
błędu nr 6.  

1 ~ 20 3 

09-09 Czas opóźnienia   
trans. falownika� ms�

5 ~ 65 5 ms
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Grupa 10 - Ustawienia funkcji PID 
Nr. Opis Zakres Ustaw. 

fabryczn. 
Jed.    Uwagi 

10-00
Wybór wart. docelowej PID 
(jeśli 00-03\00-04=6 
to ta funkcja jest włączona) 

0:Potencjometr na panelu 
1: Wejście sygnału analog. (AVI) 
2: Wejście sygnału analog. (ACI) 
3: Częst. ust. przez komunikacje
4: Parametr. częst. z klawiatury  

10-02

1 - *1

10-01 Wybór wart. sygnału zwrot. PID 
0:Potencjometr na panelu 
1: Wejście sygnału analog. (AVI) 
2: Wejście sygnału analog. (ACI) 
3: Częst. ust. przez komunikacje 

2 - *1

10-02 Wart. docelowa PID (klawiatura)  0.0~100.0 50.0         % *1

10-03 Wybór trybu PID 

0:Wyłączony 
1: sterowanie wzmocnieniem D 

Charakter. FWD (do przodu)
2: sygnał zwrot. ster. wzmocienia D 

Charakter. FWD (do przodu)
3: sterowanie wzmocnieniem D 

Charakter. Reverse (do tyğu)
4: sygnał zwrot. ster, wzmocnienia D 

Charakter. Reverse (do tyğu)

0 -

10-04 Współ. wzmocnienia syg. zwrot. 0.00 ~ 10.00                                              1.00           %            *1 
10-05 Współczynnik proporcjonalności 0.0 ~ 10.0 1.0 % *1
10-06 Czas całkowania 0.0 ~ 100.0 10.0 s *1
10-07 Czas różniczkowania 0.00 ~ 10.00 0.00 s *1

10-08 Regulacja PID 0: włączona 
1: wyłączona 

0 - *1

10-09 Przesunięcie nastaw PID 0 ~ 109 0 % *1
10-10 Czas filtra wyj. PID 0.0 ~ 2.5 0.0 s *1

10-11 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału zwrotnego 

0: Wyłączony  
1: Włączony - napęd pracuje nadal 

po zaniku sygnału zwrotnego 
2: Włączony - napęd zatrzymuje się 

(STOP) po zaniku sygn. zwrot. 

0 -

10-12 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału zwrotnego 0 ~ 100 0 %

10-13 Opóźnienie dla wykrycia zaniku 
sygnału zwrotnego 0.0 ~25.5 1.0 s 

10-14 Wart. limitu integracji 0 ~ 109 100 % *1

10-15
Wart. integr. kasowana do 0
kiedy sygnał zwrot. równy jest
wartości docelowej

0:Wyłączone 
1: 1 Sekund 
30: 30 Sekund (0 ~ 30) 

0 -

10-16 Dopuszczalny błąd integracji 
 (jed.)(1 jed. = 1/8192) 0 ~ 100 0 -

10-17 Poziom częst. uśpienia PID        0.00~650.00 0.00 Hz 

10-18 Czas opóź. funkcji uśpienia PID 0.0 ~25.5 0.0 s 

10-19 Poziom częst. wzbudzenia PID   0.00 ~ 650.00                                             0.00 Hz 

10-20 Czas opóź. funkcji wzbudzenia 
PID 0.0 ~ 25.5 0.0 s 

10-21 Ust. maks. syg. zw. PID 0 ~999 100 - *1
10-22 Ust. min. syg. zw PID 0 ~999 0           - *1
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�
Grupa 11- Wykonanie funkcji kontrolnych

Nr. Opis Zakres Ustaw. 
fabryczn. 

Jed.     Uwagi 

11-00 St. pracą bieg. wstecznego 0: bieg wsteczny dozwolony 
1: bieg wsteczny zabroniony 

0 -

11-01 Częst. nośna (kHz) 1~16 5 KHz 

11-02 Wybór trybu częst. nośnej 

0: tryb0, 3fazy modulacja PWM
1: tryb1, 2fazy modulacja PWM
2: tryb2, 2fazy tryb losowy modulacji 

PWM 

0 -

11-03
Częstotliwość nośna 
Redukcja przy wzroście 
temperatury 

0:wyłączone 
1:włączone 

0 -

11-04 Krzywa S - rozr. 1 0.0 ~ 4.0 0.00 s 
11-05 Krzywa S - rozr. 2 0.0 ~ 4.0 0.00 s 
11-06 Krzywa S - zatrzym. 3 0.0 ~ 4.0 0.00 s 
11-07 Krzywa S - zatrzym. 4 0.0 ~ 4.0 0.00 s 
11-08 Częst. przeskoku 1 0.00 ~ 650.00 0.00 Hz *1
11-09 Czest. przeskoku 2 0.00 ~ 650.00 0.00 Hz *1
11-10 Częst. przeskoku 3 0.00 ~ 650.00 0.00 Hz *1

11-11 Pasmo częstotliwości 
przeskoku (±) 0.00 ~ 30.00 0.00 Hz *1

Grupa 12 - Funkcje wyświetlacza & monitora

Nr. Opis Zakres Ustaw. 
fabryczn. 

Jed.     Uwagi 

12-00 Tryb rozsz. wyświetlacza

00000 ~77777.  
każda cyfra może być ust. od 0 do 7 

00000 - *1

0: Domyślny wyświetlacz 
(czestotliwość i parametry) 

1:Prąd wyjściowy 
2:Napięcie wyjściowe 
3:Napięcie DC 
4:Temperatura 
5:Sygnał zwrotny PID 
6: Wejście sygnału analogowego (AVI) 
7: Wejście sygnału analogowego (ACI) 

12-01 Format wyświetlania 
sygnału zwrotnego PID 

0: liczby całkowite (xxx) 
0 - *11:jedno miejsce po przecinku (xx.x) 

2:dwa miejsca po przecinku (x.xx) 

12-02 Ust. wyświt. jednost. 
sygnału zwrotnego PID 

0:xxx-- 
0 - *11:xxxpb (ciśnienie) 

2:xxxfl (przepływ) 

12-03 Wartość jednostki 
użytkownika (prędk.) 0~65535 1500/1800 RPM *1

12-04 Tryb wyświetlania jedn. 
użytkownika (prędk.) 

0:Wyświetlana częst. wyjściowa napędu 

0 - *1

1:Prędkość. liczby całkowite (xxxxx) 
2:Prędkość. jedna cyfra po przecinku 

(xxxx.x) 
3:Prędkość. dwie cyfry po przecinku 

(xxx.xx) 
4:Prędkość. trzy cyfry po przecinku 

(xx.xxx) 
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12-05
Wejścia i wyjścia 
Logiczny status wyświet. 
( S1 do S5) & RY1 

�������������������������

	
�

- - *4

Grupa 13 - Funkcje kontroli i serwisu 
Nr. Opis Zakres Ustaw. 

fabrycz. 
Jed. Uwagi 

13-00 Kod mocy w kM 
napędu ---- - - *3

13-01 Wer. oprogramowania ---- - - *3*4

13-02 Lista błędów 
(ostatnie 3 błędy) ---- - - *3*4

13-03 Całk. czas pracy 
Czas 1 1 0~23 - Godz. *3

13-04 Całk. czas pracy 
Czas 1 2 0~65535 ---- Dzień *3

13-05 Tryb zliczania Całk. 
czasu pracy 

0:czas zasilenia 
1:tylko czas w trybie RUN 

0 - *3

13-06 Blokada parametrów 

0: Włączanie wszystkiech funkcji 
1: ustawione prędkości 05-01~05-08, nie 
  mogą być zmienione. 
2: nie można zmienić wszystkich funkcji 

Z wyjątkiem ustawionych prędkości 
05-01~05-08.

3: Wyłączenie wszystkich funkcji. 

0 -

13-07 Kod blokady parametrów 00000~65535 00000 - 

13-08 Kasowanie napędu 
do ustawień fabrycznych 

1150: kasowanie do ust. fabr.; system 
5 0 H z.    
1160: kasowanie do ust. fabr.; system 
60 Hz. 

00000 -
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Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów i serwis 

4.1 Błąd wyświetlacza i akcje naprawcze 

4.1.1 Kasowanie ręczne i kasowanie automatyczne 
�

Błędy które nie moga zostać skasowane ręcznie
Wyświet. Opis Spowodowane przez Akcje naprawcze

-oV-
Zbyt wysokie nap. 
po zatrzymaniu Układ detekcji awarii Skontaktuj się z dostawcą 

-LV-
Zbyt niskie nap. 
po zatrzymaniu 

1. wart. nap. zbyt niska
2. uszkodz. rezystor lub

bezpiecznik
3. ukł. detekcji usterek �

1.sprawdź czy napięcie wej.
jest prawidłowe

2.uszkodz. rezystor lub bezp.
3.skontaktuj się z dostawcą

-oH-
Falownik jest 
przegrzany po 
zatrzymaniu 

1. Układ detekcji
awarii

2. Zbyt wysoka temperatura
otoczenia lub zła wentylacja

Usprawnij warunki wentylacji, 
jeśli brak jest rezultatów należy 
wymienić falownik 

CtEr
Błąd czujnika 
wykrywania prądu

Błąd czujnika prądu lub 
usterka w obwodzie Skontaktuj się z dostawcą 

EPr
Problem EEPROM Błąd EEPROM Skontaktuj się z dostawcą 

Cot
Błąd komunikacji Zakłócenia łączności Należy sprawdzić okablowanie 

Błędy które można skasować ręcznie lub automatycznie 
Wyświet.          Opis   Spowodowane przez              Akcje naprawcze

oC-A

Przeciążenie  
prąd. przy rozruch. 

1.zbyt krótki czas rozruchu
2.moc silnika jest większa

niż moc znamionowa
falownika

3.zwarcie między uzwojeniem�
silnika a obudową

4.zwarcie między okablowaniem  
silnika a uziemieniem

5.uszkodzony moduł IGBT

1.Ustaw dłuższy czas
rozruchu

2.Wymień falownik na taki,
który odpowiada mocą,
mocy silnika

3.Sprawdź silnik
4.Sprawdź okablowanie
5.Skontaktuj się z dostawcą

oC-C

Przeciążenie 
prąd. przy st. pręd. 

1. przejściowa zmiana obciąż.
2. przejściowa zmiana mocy

1.Zwiększ moc falownika

2.Zainstaluj cewk. induk. po
stronie wejścia zasilania

oC-d
Przeciążenie prąd. 
przy zatrzymaniu 

ustawiony czas zatrzymania jest 
zbyt krótki. Ustaw dłuższy czas zatrzym.
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oC-S
Przeciążenie prąd. 
przy starcie 

1.zwarcie między uzwojeniem
silnika a obudową

2.zwarcie między okablowaniem
silnika a uziemieniem

3.uszkodzony moduł IGBT

1.Sprawdź silnik
2.Sprawdź okablowanie
3.Skontaktuj się z dostawcą

oV-C
Nadmierne napię. 
podczas pracy/ 
zatrzymania 

1.Ust. czas zatrzym. zbyt krótki
lub przekroczona inercja
obciążenia

2.Zróżnicowane napięcie sieci
(fluktuacja)

1.Ustaw dłuższy czas
zatrzymania

2. Zastosuj dławiki po stronie
wejścia zasilania

PF Zanik fazy na wej. nienormalne fluktuacje   
w napięciu obwodu sieci 

1.Sprawdź okablowanie
obwodu sieci.

2.Sprawdź napięcie zasilania

Błędy które można skasować ręcznie ale nie automatycznie
Wyświet.          Opis                           Spowodowane przez              Akcje naprawcze

oC 
Przeciążenie prąd. 
podczas zatrzym. Układ detekcji awarii  Skontaktuj się z dostawcą 

oL1
Przeciążenie silnika Zbyt duże obciążenie Należy rozważyć zwiększenie 

mocy silnika 

oL2
Przeciążenie falow.  Nadmierne obciążenie Należy rozważyć zwiększenie 

mocy falownika 
LV-C

Zbyt niskie napięcie 
podczas pracy 

1.Nap. sieci zbyt niskie
2.Zróżnicowane napięcie sieci 

(fluktuacja)

1.Poprawić jakość energii

2.Zastosuj dławiki po stronie
wejścia zasilania

4.1.2 Błędy pracy klawiatury 
Wyświet.          Opis                           Spowodowane przez              Akcje naprawcze 

LoC 1.Parametr
już zablokowany

2.Blokada kierunku
o b .  s i l n i k a     

3.Włączone
hasło (13-07)
parametru

1.zmianę parametru częstot.
kiedy 13-06>0.

2.kierunek "do tyłu" kiedy
11- 00=1�

3.parametr (13 - 07)
włączony, ustawienie właś.
hasła spowoduje wyśw.LOC.

1.regulacja 13-06
2.regulacja 11-00

Err1

Błąd pracy� 
klawiatury

1.wciśnięcie � lub �kiedy
00-05/00-06>0 lub podczas
pracy przy ust. prędkości.

2.próba modyfikacji parametr.
które nie moga być
modyfikowane podczas
pracy (zobacz listę
parametrów)

1.przyciskami � lub� można
modyfikować parametry
tylko kiedy 00-05/00-06=0

2.zmień parametry w trybie
STOP.

Err2

Błąd ustawień 
parametrów

1.00-13 jest w zakresie 
(11-08 ±11-11) lub  
(11-09 ±11-11) lub (11-10 
±11-11) 

2.00- 12�00-13 

1. zmień 11-08~11-10 lub
11-11�Ustaw 00-12>00-13
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Err5 
Modyfikacja 
parametru nie jest 
możliwa podczas 
komunikacji

1.komenda sterująca wysłana
podczas komunikacji.

2.modyfikacja funkcji
09-02~09-05 podczas
komunikacji

1.włącz funkcje komendy
przed komunikacją

2.ustaw param. funkcji 09-02~
09-05 przed
komunikacją

Err6

Błąd 
komunikacji 

1.błąd okablowania
2.błąd ustawień parametrów 

komunikacji
3.niewłaściwy protokół

komunikacji

1.sprawdź sprzęt i okablowanie
2.sprawdź funkcje (09-00~

09- 05).

Err7

Konflikt parametrów

1.zmiana funkcji
13-00/13-08.

2.błąd w obwodzie odczytu
napięcia lub prądu   

jeśli kasowanie nie jest możliw. 
to skontaktuj się z dostawcą 

4.1.3 Warunki specjalne 
Wyświet.       Błąd                    Opis 

StP0
Prędkość 0 po zatrz.   Pojawia się kiedy ust. częstotliwość <0.1Hz 

StP1 
Błąd rozruchu, bezp.
po podaniu zasilania. 

1. jeśli falownik jest ustawiony na tryb kontroli zewnętrznej
(00-02/00-03=1) i bezpośredni rozruch jest wył. (07-04=1)

2. falownik nie może sie uruchomić i miga STP1.
3. wejście RUN jest aktywne po zasileniu, odnośnie do opisu

w (07-04).
StP2 Blokada klawiatury 

Obsług. kiedy   
falownik jest w trybie 
kontroli zewnętrznej. 

1. jeśli zostanie wciśnięty przycisk STOP, gdy falownik jest
ustawiony na tryb kontroli zewnetrznej (00-02/00-03=1)
to po zatrzymaniu miga 'STP2'.

2. zwolnić i ponownie aktywować zestyk RUN by zrestartować
falownik.

E.S.
Zewnętrzne 
Szybkie zatrzymanie 

kiedy zostanie aktywowane wejście Szybkiego zatrzymania 
to falownik wyhamuje do zatrzymania a na wyświetlaczu  
będzie migać wiadomość E.S. 

b.b.
Zewn. blok. bazy

kiedy zostanie aktywowane wejście zewnętrznej blokady bazy, 
falownik zatrzyma silnik natychmiast a następnie na wyświetla. 
będzie migać wiadomość: b.b. 

PdEr
Utrata syg. zw. PID     Wykryto zanik sygnału zwrotnego PID. 
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4.2 Og·lne rozwiŃzywanie problem·w 
Status Punkty kontrolne                            środki zaradcze

Silnik pracuje 
w zğym 
kierunku 

Czy okablowanie zacisków wyj- 
ściowych jest prawidłowe? 

Okablowanie musi odpowiadać zaciskom 
silnika U, V i W. 

Czy okablowanie sygnału do  
przodu / do tyłu jest prawidłowe? Sprawdź prawidłowość okablowania. 

PrňdkoŜĺ 
silnika nie 
moŨe byĺ 
regulowana. 

Czy okablowanie wejścia czujnika 
analog. częst. jest prawidłowe? Sprawdź prawidłowość okablowania. 

Czy ustawienia trybu pracy 
są prawidłowe? 

Sprawdź ustawienia trybu RUN w parametrach 
00-02/00-03.

Czy obciążenie jest zbyt duże?        Zmniejsz obciążenie. 
PrňdkoŜĺ 
pracy silnika 
jest zbyt duża 
lub zbyt 
niska 

Sprawdź specyfikację silnika 
(pola, napięcie…)  Potwierdź specyfikację silnika. 

Czy przełożenia są prawidłowe?      Potwierdź przełożenia. 
Czy ustawienia najwyższej częst. 
wyjściowej są prawidłowe? Potwierdź najwyższą częstotliwość wyjściową 

Prędkość 
silnika siň 
zmienia 

Czy obciążenie jest zbyt duże?        Zmniejsz obciążenie. 

Czy obciąż. różnią się znacznie?
1. Zminimalizuj zmiany obciążenia.
2. Rozważ zwiększenie mocy falownika
oraz silnika.

Czy napięcie wejściowe jest niesta- 
abilne lub pojawił się zanik fazy? 

1. Rozważ wstawienie dławika AC na wejściu,
jeśli korzystamy z zasilania 1 fazowego.
2. Sprawdź okablowanie jeśli używ. nap. 3 faz.

Silnik 
nie pracuje 

Czy zasilanie podpięte jest do 
wlaściwych zacisków? 
Czy świeci kontrolka zasilania? 

1 Czy podano napięcie?
2.Wyłącz zasilanie i włącz ponownie.
3.Upewnij się, że napięcie jest prawidłowe.
4.Upewnij się, że śruby są prawidłowo dokręcone.

Czy jest napięcie na zaciskach 
wyjściowych T1, T2 i T3? Wyłącz zasilanie i włącz ponownie. 

Czy obciążenie powoduje 
spowolnienie silnika? Zmniejsz obciążenie, silnik powinien ruszyć. 

Czy są jakieś nieprawidłowości 
z falownikiem? Zobacz opisy błędów by sprawdzić okablowanie 

 i naprawCzy podano komendę pracy do      
przodu lub do tyłu? 
Czy sygnał częst. z czuj. analogo- 
wego został podłączony? 

1.Czy okab. czuj. analogowego jest prawidłowe?��
2.Czy napięcie wejś. częst. jest prawidłowe?

Czy ustawienia trybu pracy są 
prawidłowe? Sprawdź poprzez klawiaturę numeryczną 




