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Důležité informace
Před montáží, zapojením, uvedením do provozu nebo údržbou frekvenčního měniče Altivar 32 se
podrobně seznamte s touto příručkou a prohlédněte si výrobek. Některé části textu v základní
uživatelské příručce a nápisy na výrobku jsou pro zjednodušení hledání v příručce a přehlednost
opatřeny symboly, které upozorňují na důležité informace, nebo hrozící nebezpečí,

Tento výstražný symbol, doplněný nápisem NEBEZPEČÍ nebo VAROVÁNÍ
upozorňuje na hrozící nebezpečí, které může vést k úrazu elektrickým proudem.

Tento výstražný symbol, doplněný nápisem NEBEZPEČÍ nebo VAROVÁNÍ
upozorňuje na obecné nebezpečí úraáu.

,:

Řid'te se pokyny, které jsou u výstražného symbolu uu"O"ny. V opačném případě může dojít k úrazuI

AvnRovÁNí
Nápis VAROVANl varuje před hrozícím nebezpečí. V případě nerespektování uvedených pokynů
může doiít k usmrcení nebo vážnému úrazu

AUPOZORNĚNÍ
Nápis UPOZORNENl varuje před hrozícím nebezpečí. V případě nerespektování uvedených

ů může doiít k úrazu.

PozNÁMKA:

Montáž, zapojení, obsluhu a údržbu frekvenčního měniče Altivar 32 smí provádět pouze kvalifikované
osoby. Schneider Electric neručí za případné následky, vypllivající zpoužití této základní uživatelské
příručky.

@ Schneider Electric 201 1, všechna práva vyhrazena

Nápis NEBEZPEC| varuje před vážným nebezpeďm. V případě závažného porušení
bezpečnostních předpisů a nerespektování uvedehých pokynů dojde k usmrcení nebo vážnému
úrazu.

UPozoRNENl
Nápis UPOZORNENl bez varovného symbolu varuje před nebezpečnou situací. V případě

ů může doiít ke škodám na maietku.



Před tím, než začnete
Před zahájením jakýchkoliv prací s frekvenčním měničem prostudujte následující instrukce:

NEOCEKAVANE CHOVAN

Před montáží a zapojením frekvenčního měniče, uvedením do provozu nebo údržbou se
podrobně seznamte s uživatelskou příručkou Altivar 32.
Montáž, zapojení, obsluhu a údržbu frekvenčního měniče Altivar 32 smí provádět pouze
kvalifikované osoby.

RlzlKo zA ELEKTR|GKYM PRoUDEM, VYBUGHU,
ELEKTRICKEHO OBLOUKU

Před montáží a zapojením frekvenčního měniče, uvedením do provozu nebo údržbou se
podrobně seznamte s touto příručkou. Montáž, zapojení, obsluhu a údržbu frekvenčního
měniče Altivar 32 smí provádět pouze kvalifikované osoby.

Za montáž a použití frekvenčního měniče v souladu s mezinárodními a národními normami
zodpovídá uživatel.

Pokud je zařízení připojeno k síti, na komponentech výkonové části frekvenčního měniče
i některých částech řídící desky se může objevit sít'ové napětí. Je životu nebezpečné se jich
dotýkat. Používejte izolované nástroje,

Pokud je zařízení připojeno k síti, NEDOTÝKEJTE SE nezakrytých částí nebo šroubových
svorek frekvenčního měniče.

zabraňte možnému zkratu mezi svorkami pA/+ a pcl-. Nezkratujte kondenzátory ve
stejnosměrném meziobvodu frekvenčního měniče, ani když je odpojen od sítě.

Před jakýmkoliv zásahem uvnitř frekvenčního měniče:
- Odpojte sít'ové napájecí napětí, včetně (e-li použito) externího napájecího napětí

řídícíčásti
- Zabezpečte přívod napájecího napětí ve vypnutém stavu a opatřetejej výstražným

nápisem "NEZAPÍNAT'
- Vyčkejte 15 minut do vybití kondenzátorů ve stejnosměrném meziobvodu

frekvenčního měniče. Poté ověřte, že je napětí stejnosměrného meziobvodu menší,
než 42 V. Postup ověření velikosti napětíje popsán v Uživatelské příručce. Stav
signalizačních LED diod frekvenčního měniče je pouze orientační.

Před připojením k síti a během provozu frekvenčního měniče musí být všechny kryty
v uzavřené poloze.

Neres ání uvedenÝch ů vede k usmrcení nebo vážnému úrazu|

Neres ání uvedenÝch nů vede k usmrcení nebo vážnému úrazu!



E

AvnnovÁtví
POSKOZENE ZARIZEN

o Neinstalujte a neprovozujte zařízení, jevící známky poškozeni

Nerespektování uvedených pokynů m ůže zapříči nit usm rcení, v ážný úraz
nebo materiální škodv!

AvnRovÁNí
PORUCHOVE STAVY

o Projektant musí při návrhu řízení frekvenčního měniče uvažovat všechny možné provozní
stavy. Strojní zařízení musí být například bezpečné i v případě selhání řídících obvodů v
průběhu a nebo po aktivaci nouzového zastavení nebo najetí na koncový spínač.

o V závislosti na stupni nebezpečí úrazu ajeho možným následkům musí být některé řídící
funkce realizovány nezávisle na ostatních nebo musí být zdvojeny.

. Řízení frekvenčního měniče je možné realizovat po komunikační lince. Projektant však musi
zvážitpřípadné následky neočekávaného zpoždění povelů nebo poruchy komunikační
linky.(1)

Nerespektování uvedených pokynů může zapříči nit usm rcení, v ážný úraz
nebo materiální škodv!

(1) Zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním normám



Postup při uvedení do provozu

1 - převzetí frekvenčního měniěe
l Ujistěte se, zda označení měniče na typovém
objednávce,
l Zkontrolujte,zda během transportu nedošlo k

štítku odpovídá označení na dodacím listu a

poškození frekvenčního měniče.

Kroky 1 až 4
musí být

Tipy:
' Před nastavováním si zaznamenejte
hodnoty do formuláře na straně
. Parametr [Obnovení nastavení]
umožňuje kdykoliv návrat do továrního
nastaven í.
. seznamte se se zásadami
pro kompatibilitu funkcí měniče,

2 - Zkontrolujte veIikost sít'ového napájecího napětí frekveněního
měniče
l Ověrte, zda rozsah napájecího napětí frekvenčního měniče je vhodný pro napětí
sítě v místě instalace (Viz Uživatelskou příručku Altivar 12)

3 - Postup při montáži (Viz stranu 5)
n Montáž frekvenčního měniče proved'te v souladu s instrukcemi,
obsaženými v této příručce
n Nainstalujte též příslušenství frekvenčního měniče a kryty opatřete
samolepícími etiketami v českém jazyce

y
"l !

4 - Postup při elektrickém zapojení (Viz stranu 8)
l Zapojte motor. Zapojení vinutí motoru musí odpovídat výstupnímu
napětí frekvenčního měniče
a Zapojte obvody řídící části frekvenčního měniče
n Zapojte přívod sít'ového napájecího napětí.

5 - Připojte napájecí napětí, ale řídící signály pro
chod neaktivujte

l Zkontro|ujte, případně upravte nastavení jmenovitých
parametrů motoru v menu tMoToRl a spusťte
automatické nastavení parametrů (Autotuning)

n V případě potřeby upravte konfiguraci a
nastavení měniče v menu IKoNFIGURAcE v^/l

IRlzENl] a IAPLIKAČNÍruNxce1

l Upravte dle potřeby nastavení parametrů v
menu [sETTlNGs] : lDoba rozběhul
[Doba doběhu] , [Nízké otáčky] | , [Vysoké
otáčky] , [Tepelná ochrana l].

6 - Spustte motor zadánim povelu pro chod



TvpovÝ kód

Typová řada

ATV - Frekvenční měniče Altivar

Typ

Řízení

ATV 32 H 018 M2

H - provedení s chladičem
p - provedení.se základnovou deskou

Typová velikost frekvenčního měniče IkW]

01B - 0.18 kW (1/4 HP)
037 - 0.37 kW (1/2 HP)
055 - 0.55 kW (3/4 HP)
075-0,75 kW (1 HP)
U11 _ 1.,| kW (í1l2 HP)
U15 - 1.5 kW (2 HP)
U22 - 2,2 kW (3 HP)
U30-3kW
U40 _ 4 kW (5 HP)
U55 - 5.5 kw (7112HP)
U75 - 7 .5 kW (10 HP)
D11 - 11 kW (í5 HP)
Dí5 - í5 kW (20 HP)

Napájecí napětí P]
M2 - 1-,115l200l240v

N4 - 3-, 400/480V

Frekvenční měniče Altivar 32 se dodávajíve čtyřech velikostech, označených A, B, C a D
Rozměry jednotlivých velikostí naleznete na stranách

ve Typová velikost B
ATV32H0ooM2. H0ooN4. HUí oN4 ATV32HUooM2, U2 U40N4
o Napájecí napětí 1 x o Napájecí napětí '| x 230 V,

1,1 kw až2,2kw0,18 kW až 0,75 kW
o Napájecí napětí 3 x 400 V
0,37 kW až 1,5 kW

o Napá,jecí napětí 3 x 400 V
2,2 kVý až 4 kW

Typová velikost C
ATV32HU55N4. U75N4

Typová velikost D
ATV32HDllN4, Dí5N4

o Napájecí napětí 3 x 400
5,5 kW a 7,5 kW

r Napájecí napětí 3 x 400 V
1'l kWaí5kW



Jednofázové napájecí napětí: 200...240V 50/60 Hz

Typové
oznaěení

Typové
označení
(4)

Veli-
kost

Veli-
kost

hodnota
výkonu
asynchr
motoru
(1)

výkon proud výkon tý proud krátko-
Při 200 V Při240v v průbě- při

hu zap- jmen.
nuíí (2) zaíížení

(1) dobé
přetížení
(1), (3)

Trojíázové napájecí napětí: 380...500 V 50/60 Hz

Motor Vstupní napětí (sít') Výstupní napětí

hodnota
výkonu
asynchr.
motoru

výkon proud výkon tý proud krátko-
Při 3B0 V Při 500 V

(1) Hodnoty proudů platí při jmenovitém zatížení a spínací frekvenci 4 kHz. Spínací frekvenci lze nastavit v rozsahu
od 2 do 16 kHz.
Při nastavení větší hodnoty spinací frekvence, než 4 kHz, frekvenční měnič spínací frekvenci automaticky sníží v případě
přehřátí.Teplota se snímá čidlem ve výkonovém modulu. V případě potřeby trvalého provozu se spínací frekvencí větší, než 4
kHz je nutné redukovat jmenovitý proud frekvenčního měniče- viz stranu 27.
(2) Špičková hodnota proudového pulzu při pňpojení napájecího napětí frekvenčního měniče. Pro max. napětí (240 V + 10%
nebo 500V +10%).
(3) Krátkodobé přetižení po dobu 60 vteňn.
(4) Viz popis typového označení na straně 8.

v průbě- při
huzap- jmen.
nuti (2) zatíženi

(1) dobé
přetížení
(1), (3)

0,18 3,4 ,a 0,7 9.o 25 1,5 1.1 ATV32H01 8M2
0,37 o 5 1 9,6 38 3.3 ATV32H037M2 A
0,55 7.9 6-7 1,6 9,6 42 aa

^A ATV32Ho55M2 A
0,75 ,l 

0.,1 8,5 2,0 9.6 5,1 4.B 7.2 Arv32H075M2 A
1-1 í 3,6 11,5 )a 19,1 64 í0.4 ATV32HU,1,1M2 B
1.5 17.6 14.8 .1 o 19. í 81 8 12,0 ATV32HUl5M2 B
2.2 23.9 20.1 4.8 19.1 102 11 16,5 Arv32HU22M2 B

0.37 2.1 ,1.6 1.4 10 1,5 2,3 ATV32H037N4 A
0,55 2,8 2,2 ío ,l0

3,1 1.9 2,9 ATV32H055N4 A
0,75 3,6 10 ól ATV32H075N4 A
1.1 A 3,B J,J í0 50 3 4.5 ATV32HU1,1 N4
1,5 6,5 4.9 4.2 10 63 4,1 o,z ATV32HUl5N4 A

8,7 6.6 F7 í0 78 5.5 R2 ATV32HU22N4 B
3 11 ,1 B,4 10 1on 10.7 ATV32HU3ON4 B
4 13.7 í 0,5 9.1 ,l0 lz3 9,5 14,3 ATV32HU4ON4 B
tÉ zU, I 145 17,9 27,6 233 14.3 21 .5 ATV32HU55N4 U
7,5 26,5 18,7 22,9 27,6 263 17 25.5 ATV32HU75N4
11 36,6 25.6 .1 l/ .16 I 403 27,7 41 ,6 ATV32HD1,1N4 D
1 47,3 JJ.J 41 .0 3ó.l 4B0 .1., 49,5 ATV32HDl5N4 D



Rozměry
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Doporučení pro montáž
Doporučení pro montáž s ohledem na teplotu oko!í

optional GV2
circUil-bréakeI

(1 )Minimální vzdálenost. Z důvodu snadnějšího pňpojení kabelů se doporučuje zachovat vzdáIenost 1 50 mm.

o Frekvenční měnič instalujte svisle s maximálníodchylkou od svislé osy t 10'.
o Frekvenční měnič upevněte pomocíšroubů M5 s podložkami,
o Frekvenční měnič neumisťujte v blízkostizdrojů tepla,
o okolo měniče ponechejte volný prostor, ktený umožní dostatečnou cirkulaci vzduchu směrem
zespodu nahoru.
o Před přednístěnou měniče zachovejte volný prostor alespoň 10 mm

Jmenovitý proud frekvenčního měniče pro spínacífrekvence do 16 kHz je zaručován v rozsahu
pracovních teplot okolído 40 C
Pro vyšší teploty okolí až do 60 C je nutné v závislosti na spínací frekvencijmenovitý výstupní proud
frekvenčního měniče redukovat - viz Uživatelskou příručku ATV 32.
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NEBEZPEC! POZARU NEBO URAZU EL. PROUDEM

o Připojení proved'te vodiči předepsaného průřezu!
o Pro zapojení silových konektorů je zakázáno používat slaněné vodiče bez kabelových

koncovek.
r U měničů ve|ikostí A a B (ATV32H0ooM2, H0ooN4, HUl oN4, ATV32HUooM2,

ATV32HU22N4, U30N4 a U4ON4) musí být délka odizolované části vodičů motorového
kabelu a kabelu k brzdnému rezistoru kratší, než 10 mm.

r Svorky dotáhněte předepsaným momentem. Po dotažení ověřte mechanické
upevnění vodičů ve svorkách.

Nerespektování uvedenÝch pokvnů vede k usmrcení nebo vážnému úrazu!

Doporučení pro elektrické zapojení

ochrana obvodů
Pro připojení použijte vodiče dostatečného průřezu, v souladu s příslušnou normou. Kostra
frekvenčního měniče musí být spojena s ochranným vodičem v souladu s příslušnou normou.'

Frekvenční měniče řady ATV32 jsou vybaveny sít'ovými odrušovacími filtry. Z tohoto důvodu je
unikající (reziduální) proud větší, než 3,5 mA.

Pokud příslušná norma vyžaduje doplňkovou ochranu proudovým chráničem, použijte pro jednofázové
frekvenční měniče proudové chrániče typu A a pro trojfázové měniče proudové chrániče typu B v
souladu s normou lEC 60775.

Zvolte vhodný typ proudového chrániče:
o S vysokofrekvenčním filtrem
o S časovým zpožděním spouště. Toto provedení zabraňuje vybavení chráni.če díky rozptylové

kapacitní reaktanci frekvenčního měniče v okamžiku připojení k napájení, Casové zpoždění
není dostupné u proudových chráničů s jmenovitým reziduálním proudem 30 mA. V tomto
případě volte proudové chrániče se zvýšenou odolností proti nežádoucímu vybavení.

V případě použití více frekvenčních měničů použijte proudový chránič pro každý měnič.

Silové kabely frekvenčního měniče v rámci možností prostorově oddělte od signálových (čidla, ViV
PLC, měřené signály, video, telefon) Pokud je to možné, křížení silových a signálových kabelů
proved'te vždy v pravém úhlu.

Pokud je motorový kabel delší, než 50 m je nutné zařadit na výstup frekvenčního měniče motorovou
tlumivku nebo výstupní filtr - lnformace o vhodném příslušenství naleznete v katalogu a nebo
konta ktujte Zákaznické ce ntru m Sch n eider Electric.

Připojení ovládacích obvodů
Ovládací obvody a obvody pro analogové signá|y žádané hodnoty se k frekvenčnímu měniči
doporučuje připojit pomocístíněných kroucených dvojic vodičů s kroucením mezi25 a 50 mm.
Všechna stíněníje nutné ukostřit na obou stranách.
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Připojení ochranného vodiče
Kostra frekvenčního měniče musí být připojením k napájecímu napětíspojena s ochranným vodičem
dostatečného průřezu,

Propojení několika pohonů, musí být realizováno do jednoho

bodu, pro každý měnič je třeba použít samostatný vodič

Propojení nesmíbýt přemostěno nebo provedeno v sérii

RIZI KO ZAS AZEN l E LE KTR|C KYM PROU DE M, VYBUC H U,
ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

o Kostra frekvenčního měniče musí být před připojením k napájecímu napětí spojena s
ochranným vodičem
o ukostření všech přístrojů musí být provedeno do jednoho bodu, jak je naznačeno na níže

h pokynů vede k usmrcení nebo vážnému úrazu|

AvnRovÁNi
FREKVENCNIHO MENlCE

o v případě záměny vstupní a výstupní svorkovnice, tzn. pokud by bylo omylem připojeno
sít'ové napájecí napětí na výstupní svorky (UlTl,Vfi2, W/T3) frekvenčního měniče, dojde k
jeho zničení.

o Prověřte zapojení frekvenčního měniče před připojením k napájecímu napětí
o Při náhradě jiného frekvenčního měniče prověŘe, zda stávající zapojení vyhovuje zapojení,

popsanému v této příručce

Nerespektování uvedených pokynů může zapříčinit usmrcení, vážný úraz
nebo materiální

AvnRovÁNí
KoZENl FREKVENGNlHo MENlcE

o Mezi ochrannými prvky (pojistky, jističe) musí být zajištěna správná koordinace
o Nepřipojujte frekvenční měnič k napájení v místech instalace, kde by se mohly vyskytnout
větší zkratové proudy, než je uvedeno v katalogu Altivar 32

Nerespektování uvedených pokynů může zapříčinit usmrcení, vážný úraz
nebo materiální šk
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Doporučené schém a zapojení
Jednofázové nebo trojfázové napájeci napětí - se sít'ovým stykačem
Schema zapojení odpovídá normám Čsru eru 954-1 kategorie 1 a ČSN EN 6,1508 kategorie SlL,l , bezpečné
zastavení typu 0 v souladu s normou ČSru eN 60204-1,

(1) Síťová tlumivka
(2) Kontakt relé R1 - dálková signalizace provozního stavu frekvenčního měniče

Bezpeěnostní funkce bezpečné odpojení STO (Safe Torque Qff)

Funkce STO je ovládána prostřednictvím logického vstupu. Po aktivaci funkce (oba vstupy v log. 0) se bezpečně
zablokuje výkonový stupeň frekvenčního měniče, tzn. motor není napájen a pokud je funkce aktivní, nemůže dojít
k jeho náhodnému rozběhu.
Po aktivaci funkce během provozu motoru dojde k poruše se zobrazením poruchového hlášení na displeji
frekvenčního měniče. Motor v tomto případě zastavuje volným doběhem. Jeho nový rozběh je možné jen po
deaktivace funkce a resetu poruchy.

Schema zapojení odpovídá normám ČsN rru 954-1 kategorie 2 a ČSN EN 61508 kategorie SlL1, bezpečné
zastavení typu 0 v souladu S normou Čsru rN 60204-1 .

Po aktivaci ovládače nouzového zastavení je frekvenční měnič odpojen od napájení a motor dobíhá volným
doběhem. Typ zastavení 0 dle ČSN EN 60204-1 .
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(1) Síťová tlumivka
(2) Stínění musí být ukostřeno.
(3)Kontakt relé R1 - dálková signalizace provozního stavu frekvenčního měniče
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silové svorkovnice
Napájecí svorkovnice frekvenčních měničů typové velikosti A a B se nachází v horní části.
Pro přístup k šroubům napájecí svorkovnice je nutné odklopit kryt. Po připojení ochranného vodiče a
dotažení napájecích vodičů ve svorkách předepsaným momentem kryt opět uzavřete.

c=-ff -'3'

\l
1

" 'i
J] 1,(\'

Společná násuvná svorkovnice pro připojení motoru a brzdného rezistoru se nacházíve spodní části
frekvenčního měniče. Pro typové velikosti frekvenčních měničů A a B tvoří svorkovnice jeden celek s
EMC deskou pro připojení stínění kabelů.

Nasuňte svorkovnici.
Vložte šrouby pro její uchycení a ukostření
Dotáhněte je předepsaným momentem.

Připojení kabelů lze provést se svorkovnicí, nasunutou na írekvenčním měniči nebo mimo něj,

Pro velikosti frekvenčních měničů C a D je EMC deska dodávána samostatně.
Na frekvenční měnič se upevňuje pomocí 3 resp. 2 šroubů M5.
Deska i příslušné šrouby jsou součástí dodávky frekvenčního měniče,

označení svorek a o znam
označení svorkv Funkce Pro ATV32

ukostření frekvenčního měniěe všechnv tvoové velikosti
R/L1 - S/L2/N NapáieníATV32ooooM2 Všechnv tvpové velikosti ATV32ooooM2
R/L1 -S/L2-TlL3 Naoáien ATV32ooooN4 Všechnv tvpové velikosti ATV32ooooN4
PB BrznÝ rezistor všech nv tvpové vel ikosti
PBe BrzdnÝ rezistor (+) všechnv tvpové vel ikost
PAJ+ Ss meziobvod (+) Tvpovévelikosti CaD
PCl- ss meziobvod ( Tvpovévelikosti CaD
UlTl -vfi2 - W/T3 svorkv oro připoiení motoru všechnv tvoové vel ikosti

15



Uspořádání si lových svorkovn ic

Předepsané průřezy vodičů a příslušné utahovací momenty

Typová
velikost
A

Napájení Motor a brzdný rezistor
Průřez
[mm2l

Moment
fNm1

Průřez
[mm2l

Moment
tNml

Min Max Jmen Min. Max. Jmen.
ATV32H0..M2
ATV32H0..N4
ATV32HUí.N4

,l,5 4 0,6 1,5 2,5 0,7.,.0,B

Typová
velikost
B

Napájení Motor a brzdný rezistor
Průřez
[mm2l

Moment
lNm'l

Prúřez
lmň-|

Moment
íNml

Min. Max Jmen Min Max Jmen
ATV32HU22N4
ATV32HU30N4

1,5 4 0,6 1E 2,5 0,7,,.0,8

ATV32HU1 1 M2
ATV32HU4ON4

1,5 4 U.b 1,5 aE 0,7...0,8

ATV32HUí5M2 1,5 4 0,6 ,1.5 )E 0,7...0,B
AIv32HU22M2 4 4 0,6 1.5 2,5 0.7...0.8

Typová
velikost
c

Napájení Motor a brzdný rezistor
Průřez
[mm2l

Momenl
tNml

Průřez
[mm2l

Moment
INm'l

Min. Max Jmen, Min. Max. Jmen.
ATVl]2HU55N4 4 ,l6 1-2...1.5 2.5 lo 0,7...0.8
ATV32HU75N4 6 lb 1.2... l.c 2,5 lo 0,7.,,0,8

Typová
Velikost
D

Napájení Motor a brzdný rezistor
Prúřez
[mm2l

Moment
tNml

Prúřez
rmm2l

Momenl
íNml

Min, Max. Jmen. Min Max. Jmen.
ATV32HD1 1 N4 10 16 1, l.c 6 16 0,7...0,8
ATV32HD1 5N4 16 16 |,c 6 16 0,7...0,8
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ov!ád aci svorkovnice
Ovládací svorkovnice je přístupná po otevření čelního panelu frekvenčního měniče.
(U všech typových velikostí stejné)

/_ RJ45 socket

fil

lF! sou."e
sw, |$8iii"l'

.*, |ft,,u
luL PTc

R2A

R2c

\-'l

sTo
p24

Lo+

Lo.

Ll6

L5

L4

L]3

Ll2

Ll1

RlA
RlB
Rlc
R2A
R2C
coM
Al1 až Al3
Ll1 až Ll6
10V
Ao1
Lo+
Lo-
P24
RJ45

SW1
SW2

Zapojení

Zapínací kontakt relé ,l

Rozpínací kontakt relé 1
Společný vllvod pro zapínací a rozpínací kontakt relé 1
Zapínací kontakt relé 2
Společný vlivod pro zapínací a rozpínací kontakt relé 2
Společná zem pro analogové a logické ViV
Analogový vstup 1 až 3
Logický vstup 1 až 6
+10 V internínapájecízdroj měniče
Analogový výstup 1

Tranzistorový logický výstu p (kolektor
Tranzistorový logický výstup (emitor)
+24 V internízdroj
Komunikační port RS485 pro připojenísoftware pro konfiguraci a nastavení,
komunikační linku Modbus nebo vzdálený obslužný terminál
Přepínač pro volbu typu logiky VA/
Přepínač významu Ll6 (konfigurace pro připojení teplotního čidla PTC)

Poznámka (1): Potenciomeír2,2kQ (í0 ka max)

Předepsané průřez odičů utah

(typ funkce VA/ "source")

voolcu a uTanovac nomen
Svorky ovládací
svorkovnice ATV32

průřez vodičů
[mm']

utahovaci
moment
íNml

RlA, RlB, Rlc, R2A, R2C 0,75...1,5 0,5...0,6

ostatní svorky 0,5.. 1,5



Parametry a funkce svorek ov!ádací
svorkovnice
Označení svorky Funkce Elektrické parametry

RlA Zapínací kontakt Minimální spínací schopnost
o5mApři24Vss
Maximální spínací schopnost
o 3 A při 250 V stř a 4 Apři30 V ss pro
odporovou zátěž (cos g = 1 a L/R = 0 ms)
e 2 A při 250 V stř a 4 A při 30 V ss pro indukční
zátěž(cos g = 0,4 a L/R = 7 ms)
o Doba sepnutí 2 ms
o Životnost í00000 sepnutí při imen. zátěži

RlB Rozpínací kontakt

Rlc Společný bod pro
zapínací a rozpínací
kontakt

coM Společná zem pro analogové a logické signály

Ao1 Napět'ový nebo
proudový analogový
výstup

o Rozlišení 10 bitů
o Přesnost: x 1 % při teplotě okolí 25 + 10 oC

r Linearita ! 0,3 % (z max hodnoty rozsahu)
o Doba vzorkování: 2 ms
o Analogový napěťový výstup 0 ažlOV,
zatěžovací impedance. 470 Q
r Analogový proudový výstup: 0 až20 mA,
zatěžovací imoedance 800 O

coM Společná zem pro analogové a logické signály

Al3 Proudový analogový
vstup

Rozsah 0-20 mA (nebo 4-20 mA, X-20 mA,
20-Y mA). (hodnoty X a Y lze nastavit od 0 do
20 mA)
o lmpedance 250 O
o Rozlišení 10 bitů
o Přesnost: t 0,5 % při teplotě okolí25 oC o

Linearita +0,2o/o (zmax hodnoty rozsahu)
r Doba vzorkování: 2 ms

Al2 Napět'ový diferenční
analogový vstup

Rozsah -10 až +10 V (maximální napětí 30 V)
o lmpedance: 30 kO
o Rozlišení '10 bitů
r Přesnost: ! 0,5 o/o při teplotě okolí 25 oC
o Linearita ! 0,2 % (max t 0,5o/o) z max hodnoty
rozsahu
o Doba vzorkování: 2 ms

10V Referenční napětí pro
ootenciometr

o Přesnost 0,.,10 o/o

o Max zatížení 10 mA
Al1 Napět'ový analogový

vstup
Rozsah -10 až +,10 V
o lmpedance 30 kO
o Rozlišení 10 bitů
e Přesnost: t 0,5 % při teplotě okolí25 oC

o Linearita t0,2o/o z max hodnoty rozsahu
o Doba vzorkování: 2 ms

CoM Společná zem pro analogové a logické signá|y

,18



Parametry a funkce svorek ov!ádací
SVOrkOVniCe @okračování)

Označení svorky Funkce EIektrické parametry

+24v + 24V internínapájecí
zdroiATV32

+24 V (-15,..+2O %), Ochrana proti přetížení a
zkraíu, Maximální oroud 100 mA.

R2A
R2B

Rozpínací kontakt Minimální spínací schopnost
o5mApři24Vss
Maximální spínací schopnost
o 3 A při 250 V stř a4 Apři 30 V ss pro
odporovou zátěž (cos q = 1 a L/R = 0 ms)
o 2 A při 250 V stř a 4 A při 30 V ss pro indukční
zátěŽ (cos 9 = 0,4 a L/R = 7 ms)
o Doba sepnutí 2 ms
r zivotnost
- 100000 sepnutí při jmenovité zátěži

1,000,000 sepnutí induktivní zátěže při
při napětí 58 V stř, nebo 30 V ss
a proudu 500 mA max.

STo Logický vstup STO
bezpečné odpojení

24Ydc
o lmpedance 1,5 kO

P24 Externího zdroj pro
napájení řídícíčásti
měniče/ lnternízdroj
pro napájení vstupu
STo

+24 V ss
. Přípustný rozsah napětí: -15..+20o/o
. Proud: 1,1 A max.

Lo+
Lo-

Logický výstup s
otevřeným kolektorem

Logický výstup s otevřeným kolektorem Typ
logiky (pozitivní nebo negativní)
konfigurovatelný pomocí přepínače SW 1 .

o napětí: 24 V (Maximální napětí 30 V)
r maximálníproud 100 mA
o doba zotavení: 2 ms.

Ll5
Ll6

Logické vstupy Pokud jsou konfigurovány jako logické vstupy,
technické parametry vizLl1 ažLl4 níže.
. Ll5 lze konfigurovat jako pulznívstup,
maximální frekvence 20 kHz.
. Ll6 lze konfigurovat jako vstup pro připojení
čidla PTC (konfigurace prostřednictvím SW2)
o Vybavení při odporu čidla >3 kO,
o Deaktivace při odporu čidla < 1,8 kO
r Vvhodnocenízkratu čidla < 50 f)

Ll1
Ll2
Ll3
Ll4

Logické vstupy 4 konfigurovatelné logické vstupy. Typ logiky
(pozitivní nebo negativní) konfigurovatelný
pomocí přepínače SW1.
o Napájecí napětí: 24 V ss (max 30 V)
o lmpedance 30 kQ
o Pozitivní logika: logická úroveň 0 je-li U < 5V,
logická úroveň 1 je-li U >í,1 V (SOURCE)
o Negativní logika: logická úroveň 1 je-li
U < ,13V nebo vstup nepřipojen, logická úroveň
0 je-li U >19 V (SlNK)
Doba vzorkování: 8 ms + í ms V
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Elektromagnetická kompatibi! ita EMC
OÚlrŽtrÉ: ,,Vysokofrekvenčníekvipotencialita", kterou popisují následujícíopatření, nemá souvislost
s bezpečností zařízeni vzhledem k úrazu elektrickým proudem. Ochranné svorky frekvenčního měniče,
filtru, motoru, rozváděče, případně dalších komponentů musí být propojeny s žlutozeleným
ochranným vodičem odpovídajícího průřezu, případně zemí.Yiz "Doporučené schéma zapojení pro
tovární nastavení frekvenčního měniče" na straně 9.

Základní doporučení
r Kostry frekvenčního měniče, motoru a stínění kabelu musí být propojeny tak, aby z hlediska

vysokofrekvenčních rušivých signálů byly na stejném potenciálu,

o Pro napájení motoru se doporučuje použít stíněný čtyrvodičový kabel. Ochranný vodič slouží k
propojení kostry motoru a frekvenčního měniče. Musí být dostatečného průřezu, v souladu s
platnými normami. Stínění se doporučuje ukostřit na obou stranách Část, nebo celé stínění
může být provedeno vedením v kovových kanálech nebo trubkách, Stínění nesmí být v celé
délce přerušeno.

o Pro připojení brzdné jednotky a brzdného rezistoru se doporučuje použít stíněný trojvodičový
kabel. Ochranný vodič slouží k propojení kostry frekvenčního měniče, brzdné jednotky a
brzdného rezistoru. Musí být dostatečného průřezu, v souladu s platnými normami. Stínění se
doporučuje ukostřit na obou stranách Část, nebo celé stínění může být provedeno vedením v
kovových kanálech nebo trubkách. Stínění nesmí být v celé délce přerušeno.

o Pro signály ovládacích obvodů se doporučuje použít stíněný kabel. Pokud kabel propojuje
zařízení, které je umístěno v blízkosti frekvenčního měniče a kostry zařízení jsou vzájemně
propojeny, stínění se doporučuje ukostřit na obou koncích. Pokud kabel propojuje frekvenční
měnič se zařízením, které mít na kostře odlišný potenciál, stíněníse doporučuje ukostřit pouze
na jedné straně, aby stíněním neprotékaly velké proudy. Stínění na neukostřené straně může
být propojeno s kostrou zařízení pomocí kondenzátoru (Například 10 nF, 100 V nebo větší)
Kondenzátor zabezpečí, že stíněním potečou pouze vysokofrekvenční proudy. Kabeláž
ovládacích obvodů umístěte co možná nejdále od silových vedení. Pro řídícíanalogové
signály se doporučuje použít stíněné kroucené dvojice vodičů s délkou zkrutu v rozmezí
25 až 50 mm,

o Dle možností se doporučuje maximálně prostorově oddálit napájecí kabel (síťový)od
motorového kabelu (mezifrekvenčním měničem a motorem).

o Z důvodu správné funkce zkratové ochrany frekvenčního měniče musí mít motorový kabel
délku minimálně 0,5 m.

o Na výstup frekvenčního měniče nepřipojujte svodiče přepětí nebo kondenzátory pro
kompenzaci účiníku.

o Pokud se použije doplňkový síťový odrušovací filtr, musí b;it namontován co nejblíže k
frekvenčnímu měniči a připojen k síti pomocí nestíněného kabelu.

o Pro montáž EMC desky pro ukostřenístíněníkabelů a instrukce pro splnění normy lEC
61800-3 viz kapitolu montáž EMC desky na následujícístraně.
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R|ZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, VYBUCHU,
ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

. Neobnažujtejte stínění kabelu mimo místa ukostřenízemnící sponou, zemnísvorkou nebo
částí konektoru
o Stíněnízebezpečte proti náhodnému doteku s živými částmi

Nerespektování uveden ů vede k usmrcení nebo vážnému úrazu!

Velikosti A a B

Doporučení pro správnou montáž s ohledem na EMG

O Frekvenční měnič Altivar 32

@ Kovová deska pro mechanické uchycenía správné ukostřenístínění dle požadavků EMC.
@ StinCnY kabel pro připojení brzdného rezistoru. (Je-li použit.)

@ rVC deska pro ovládacíobvody
O Stinenli kabel pro připojení ovládacích obvodů a bezpečnostních signálů STO. V případě, že je
potřebné použít pro ovládací obvody více vodičů, použijte vodiče s malým průřezem (0,5 mm2).
Stínění by mělo být ukostřeno na obou koncích.
@ Oiry pro upevnění EMC desky ovládacího kabelu,

@ StinCnY kabel pro připojení motoru. Stínění by mělo být ukostřeno na obou koncích. Stínění nesmí
být přerušeno a případné svorkovnice musí být stíněny kovovými kryty. Ochranný vodič PE musí být
připojen na kostru motoru i na kostru frekvenčního měniče.

@ Nestíněné vodiče pro připojení kontaktů relé

@ OchrannY vodič, průřez min 10 mm2, dle lEC61800-5-1

@ Nestíněný kabel přívodu sít'ového napájecího napětí

velikost c
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Napájení frekvenčních měničů ze sítě s izolovaným nulovým bodem
(lT)

Frekvenční měniče jsou vybaveny síťovými odrušovacími filtry, které obsahujíjednak kondenzátory
zapojené mezi fázemi a jednak kondenzátory zapojené mezi jednotlivými fázemi a kostrou měniče,
Tyto síťové filtry jsou zdrojem reziduálního kapacitního proudu.

Pokud reziduální proud působí problémy například v kombinaci frekvenčního měniče a proudového
chrániče, je možné omezit hodnotu reziduálního proudu odpojením Y kondenzátorů síťového filtru od
kostry frekvenčního měniče. Kondenzátory je nutné odpojit vždy v případě napájení frekvenčního
měniče ze sítě lT (s izolovaným nulovým bodem). V případě zkratu na kostru by jinak hrozilo jejich
zničení.

V případě odpojení kondenzátorů není sít'ový filtr plně funkční. Kondenzátory lze odpojovat a nebo
připojovat pouze ve vypnutém stavu frekvenčního měniče!

,- ToVámi nastaveni
{kondenzátorv pňpolenY)

Sít' lT (kondenzátory filtru odpo|enY}

TOvám' nastaveni
(kondenzátory pRpoIenY}

sit lT ikondenzátoírl ílltru odpoieny)

velikosti c a D

Velikosti A a B
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Základní požadavky pro uvedení do provozu
Prostudujte pozorně bezpečnostní informace v uživatelské příručce, základní uživatelské příručce a
katalogu. Před uvedením frekvenčního měniče do provozu, prosím zkontrolujte, zda jsou splněny
všechny požadavky na montáž, elektrické zapojení, uvedení do provozu a provoz, jak je uvedeno níže
Kompletní dokumentaci k výrobku naleznete na internetových stránkách www,schneider-electric.cz.

1. Montáž
o Základní informace a podmínky pro různé typy montáže s ohledem k na teplotu okolí
naleznete na straně 6 této příručky nebo v Uživatelské příručce frekvenčního měniče Altivar 32.

r Frekvenční měnič montujte zásadně ve vertikální poloze, dle pokynů na straně 6 této příručky
nebo v Uživatelské příručce frekvenčního měniče Altivar 32.

o Použití frekvenčního měniče musí být v souladu s parametry prostředí, definované normou
60721-3-3 a v souladu s parametry uvedenýmiv katalogu.

2. Elektrické zapojení
o Připojte ochranný vodič na kostru frekvenčního měniče viz kapitolu "Doporučení pro elektrické
zapojení" na straně 7 této příručky nebo v Uživatelské příručce frekvenčního měniče Altivar 32,

o ujistěte se, zda sít'ové napětí v místě instalace odpovídá jmenovitému napájecímu napětí
frekvenčního měniče. Přívod napájecího napětí zapojte dle "Doporučeného schéma zapojení", které je
uvedeno na straně ! této příručky nebo v Uživatelské příručce frekvenčního měniče Altivar 32.

r ujistěte se zda je vedení k frekvenčnímu měniči, případně frekvenční měnič chráněny proti
přetížení azkratu v souladu s doporučením v katalogu

o ovládací signály frekvenčního měniče zapojte dle potřeby, rozmístění signálů na svorkovnici
viz "Ovládací svorkovnice" na straně 14 této příručky nebo v Uživatelské příručce frekvenčního
měniče Altivar 12. Z důvodu ochrany frekvenčního měniče proti vysokofrekvenčnímu rušení ovládací
kabel ved'te v co možná největší vzdálenosti od motorového kabelu.

o Frekvenční měniče ATV32ooooM2 jsou standardně vybaveny síťovými odrušovacími filtry.
Reziduální proud se dá zmenšit odpojením sít'ového filtru pomocí propojky viz odstavec "Vestavěný
odrušovacífiltr v měničích ATV32ooooM2" na předchozístraně příručky nebo v Uživatelské příručce
frekvenčního měniče Altivar 32.

e Ujistěte se, zda zapojení propojek ve svorkovnici motoru (hvězda/trojúhelník)je v souladu s
maximálním výstupním napětím frekvenčního měniče.

2. Uvedení frekvenčního měniče do provozu a provoz
o po prvním připojení frekvenčního měniče k napájecímu napětí se na jeho displeji zobrazí
hodnota frekvence sítě o F ,- . Tovární nastaveníje 50 Hz. Zkontrolujte, zda je frekvence sítě shodná
se jmenovitou frekvencí motoru, viz odstavec "Uvedení do provozu" na straně 22 nebo v Uživatelské
příručce frekvenčního měniče Altivar 32.

o Při následném připojení k napájeníse na displejifrekvenčního měniče zobrazí ." d §.

o Zákaznické menu (dolní část menu f, a n F ) umožňuje nastavenífrekvenčního měniče pro
většinu aplikací.

o Kdykoliv je možný návrat k tovární konfiguraci a nastavení nebo vyvolání zákaznické
konfigurace a nastavení, viz funkci § f § na straně 30 nebo v Uživatelské příručce frekvenčního
měniče Altivar 32.
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Tovární nastavení frekvenčního měniče

Parametry tovární konfigurace a nastavení

Altivar 32 je továrně přednastaven tak, aby vyhověl většině běžných aplikací. (Má se za to, že výkon
připojeného motoru odpovídá výkonu frekvenčního měniče)
. Displej : v klidovém stavu je na displeji frekvenčního měniče zobrazeno "připraven"

po odblokování frekvenčního měniče jezobrazovánažádaná hodnota výstupní frekvence.
. Logické vstupy Ll3 až Ll6, analogové vstupy Al2 a Al3, logický výstup LO1, analogový výstup AO1,

a re|é R2 nejsou konfigurovány pro žádnou funkci.
. Způsob zastavení při poruše: volný doběh.

Poznámka: pokud chcete zjednodušit nastavování měniče na minimum, zvolte [Makrokonfigurace] = fStailstop]
a poté [Zdroj konfigurace] [Config.Source] = [Makro-Coní]

Pokud tovární konfigurace a nastavení realizované aplikaci vyhovuje, lze ji použít beze změn. V
případě potřeby je nutné konfiguraci a nastavení upravit.

Kód Význam Tovární nastavení

[Frekvence sítě]
IStandard mot.freq]

[50 Hz] [50 Hz lEC] : 50 Hz

[2/3-vodičové ovládání]
[2/3 wire controll

[2-vodičové] [2 wire] dvouvodičové ovládání

[Typ řízení]
IMotor control type]

[Standardní] [Standard] : skalární U/f,
definované dvěma bodv, bez kompenzace skluzu

[Doba rozběhu]
[AcceIerationl

3s

[Doba doběhu]
lDeceleration]

3s

[Nízké otáčky]
[l ow sneerll

0Hz

[Vysoké otáčky]
lHinh sneedl

50 Hz

[Tepelná ochrana l]

[Motor therm, current]
Jmenovitá hodnota proudu motoru. Záleží na typové
velikosti měniče.

[Proud 1 aut.dobrzdění]
tAuto DC ini. level 1']

0,7 jmenovitého proudu měniče po dobu 0,5 s

[Spínací frekvence]
ISwitchino freo-1

4 kHz

[Konfig. chod vpřed]
IForward'l

[Ll1] [Ll1] : logický vstup 1

[Konfig, chod vzad]
IReverse assion.l

[Ll2] [Ll2] : logický vstup 2

[Kanál Frl -žád.hodn.]
tRef.1 chanl

tAl1] [Al1] : Analogový vstup Al1

r! [Konfig. R1]
[R1 Assigment]

[Bez poruchy] [No drive flt] : Není-li
porucha, relé je v zapnutém stavu. Při poruše relé
rozepne.)

[Adaptace doběh, rampy]
[Dec ramp adapt,]

[Ano] [Yes] . Funkce automatické adaptace
doběhové ramDv ie aktivní

[Automatický reset]
[Automatic restaň]

[Ne] [No] : Funkce není použita,

[Způsob zastavení]
[Type of stop]

[Po rampě] [Ramp stop] : Zastaveníse
sledováním doběhové ramDv

IMakrokonfigurace]
IMacro confiouration'l

[Start/Stop] [StarVStop] : starVstop
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Konfigurace a nastavení frekvenčního měniče
Popis obsIužného terminálu frekvenčního měniče

Funkce displeje a kláves

1 Tlačítko ESC. Slouží pro opuštění menu
nebo opuštění zobrazované hodnoty a návrat
k původní hodnotě.

2 Navigační točítko.
V režimu místního ovládání sloužíjako
potenciometr pro nastavení žádané hodnoty
otáček motoru, Dále slouží pro listování
v menu a nastavení hodnoty parametrů

3 Stiskem točítka ENTER lze vstoupit
do menu nebo potvrdit nastavení parametru,

Yýznam indikačních prvků na displeji
obslužného terminálu:

A Režimzadávánižádané hodnotv {, E r
B Režim monitorováni ( ,! o ,r

C Režim konfigurace { ť 0. § }

D Desetinná tečka (setiny)

E Desetinná tečka (desetiny)

F Zobrazena hodnota parametru íí)
(J Zobrazeny jednotky (2)

Provozní stavy frekvenčního měniče:

' l,: jl
,'tr Uli
. d|t,
',- d1
'r,§|
. f l i
.F5§
.FlU
'ni P
.[!t
. fib,-
. §fr[
. LI5§
. §§ l
. §t 5
. §|§

lnicializační sekvence (pouze pro externí obslužný terminál)
Probíhá automatické nastavení parametrů
Probíhá dynamické brzdění ss proudem
READY - frekvenční měnič je bez poruchy, připraven k činnosti
Aktivní funkce volný doběh
Dosaženo proudového omezení
Probíhá rychlé zastavení se zkrácenou doběhovou rampou
Aktivní funkce sycení motoru
Řidicičást je napájena ale není přítomno napětív ss meziobvodu
Řízené zastavení
Brzdění s automatickým prodložením doběhové rampy
Stand by - motor odpojen
Varování - podpětí
Bezpečnostní funkce SS1
Bezpečnostní funkce SLS
Bezpečnostní funkce STO
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Uvedení do provozu
Během uvedení do provozu je při prvním připojením frekveněního měniče k napájecímu napětí na
displeji frekveněního měniče zobrazena frekvence sítě b F r, viz stranu 28. Při následném připojení k
napájecímu napětí se na displeji zobrazí r d l. Pracovní režim frekvenčního měniče je možné změnit
pomocí klávesy ENTER - viz popis níže.

Struktura parametrů, přepínání režimů

-/@\- 
@=ENr @=§sc

Parametry jsou rozděleny do tří skupin (menu) pro každý pracovní režim frekvenčního měniče: Režim
zadávánížádané hodnoty r E F,vizstranu§, monitorováníprovozních parametrů flan -,viz
stranu { a konfigurace a nastavení frekvenčního měniče E D n F, viz stranu 2f. Přepinání mezi výše
popsanýmirežimy je možné prostřednictvím otáčenía potvrzenístiskem (ENT) navigačního toěítka
obslužného terminálu.
Pohyb v jednotlivých menu a změnu hodnoty parametrů ilustruje obrázek níže:

-/m\- 
@=ENr e= Esc

a
(]
()

a)
a
(,)

()

a
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Menu 1.1 ZADANA HODNOTA:
zadávánižádané hodnoty t- § §
Pomocítohoto menu umožňuje frekvenční měnič monitorování žádané hodnoty výstupnífrekvence
frekvenčního měniče na displeji vestavěného obslužného terminálu a v místním ovládání - pokud je
nastavenkanálžádanéhodnotyl §r- |=§ lU l(totonastaveníjemožnépouzevpřípadě,pokud
je nastaven parametr profil zadává ní žádané hodnoty a povelů [Profil zadávání] ( i" t-/ a i: ) na hodnotu
oddělené zadávání [Oddělené kanály] { :, i .-'];,lze pomocítočítka vestavěného obslužného terminálu
zadávat žádanou hodnotu výstupní frekvence. V tomto případě slouží navigační točítko jako
potenciometr pro nastavení výstupní frekvence v mezích, které jsou definovány nastavením parametrů
nízkéotáčky l 5 P a vysokéotáčky |15 F. Potvrzenízměny žádané hodnotyfrekvence stisknutím
točítka (ENT) není potřebné.

Vostatních případech lzevmenu zadávánížádané hodnoty r- € F - žádanou hodnotu pouze
monitorovat na displejifrekvenčního měniče. V tomto případě není možné hodnotu žádané hodnoty
frekvence pomocítočítka na čelním panelu měnit. (Žádaná hodnota frekvence se v tomto případě
zadává prostřednictvím analogového vstupu nebo jinak.)

v závislosti na nastavení
frekvenčního měniče lze
monitorovat žádanéhodnoty :I-1._ Éi,lil = §Nr , Esc = Esc
frekvence zrůzných zdrojů: 'T ",'J'
§ / U / (z virtuálního Al) Esc
l F ,- (z externího HMl)
fi F r (reference, vynásobená koeficientem) *l 

- l
§ r H (z klasických Al) + ENT

r F i (interní žádaná hodnota PlD regulátoru)
r P { (žádaná hodnota PlD z externího HMl) Esc

Zobrazená hodnota žádané hodnoty výstupní
frekvence (51,3 Hz) je pouze ilustrativní.
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nastavení Tovární nastavení

(1) Potvrzení změny žádané hodnoty frekvence stisknutím točítka (ENT) není potřebné.

J< Hrěrdičkou označené parametry se zobrazi pouze tehdy, bylali v jiném menu aktivována funkce, která s tímto parametrem
souvisí. Více informací o této funkci naleznete v popisu příslušného menu.

() Carametry označené tímto symbolem lze nastavovat v zablokovaném stavu i za provozu frekvenčního měniče.

Kód íunkce Název íunl(ce/popis Kozsah

:i r l- r [t MENU POHONl[1 DRlvEMEN']

_rť*i-i tr t1 ,t ŽÁOaNÁ HODNOTA] [1,1 spEED REFEREN.E]
Parametr, zobrazený V tomto submenu závisí na nastavení frekvenčního měniče

] : j.,

*
()
(1)

Zádaná hodnota frekvence 0 až 100 % 0 %
z obslužného terminálu frekvenčního měniče (virtuální Al)

Zadávání a zobrazení žádané hodnoty frekvence prostřednictvím točítka
lbslužného terminálu frekvenčního měniče.

*
()
(1)

Zádaná hodnota frekvence - 400 až 400 Hz
z externího obslužného terminálu

Zobrazení žádané hodnoty výstupní frekvence z externího obslužného terminálu
standardn ího nebo grafického).

]*J; _.i l i

*
()

žáaaná hodnota frekvence Lsp až Hsp
výsledek při sčítání a/nebo násobení žádaných hodnot

VýsledekA=i nebo + + )x x
. Pokud nejsou konfigurovány , , ] , ,' | , :, při výpočtu se považují
rovny nule,
. pokud nejsou konfigurovány ,. , | , , při výpočtu se považují rovny 1.

Žáaaná hodnota frekvence 0 Hz až HSp

Zobrazení žádané hodnoty výstupní frekvence zadávané ze svorkovnice nebo
lo komunikační lince. (Pouze čtení)

:
*
()
(1)

Místní žádaná hodnota procesní veličiny 0 až 100 %

PlD regulátoru z frekveněního měniče

Nastavení žádaná hodnota procesníveličiny PlD regulátoru pomocí navigačního
točítka na čelním panelu frekvenčního měniče

., řr*]j Zádaná hodnota procesní veličiny 0 až 100 o/o

PlD regulátoru

Zobrazení žádané hodnoty procesní veličiny PlD requlátoru. (Pouze čtení)
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Menu 1.2 DISPLAY
monitorováni provozních veliěin f] D n
Parametry menu v tomto menu umožňují zvolit provozní veličinu frekvenčního měniěe,
která bude dále monitorována na displeji frekvenčního měniče. Pokud je frekvenční měniě v provozu,
lze otáěením toěítka zvolit požadovanou provozní veličinu a po jeho stisku (ENT) se hodnota zvolené
provozní veličiny zobrazi na displeji frekvenčního měniče. Po opětném stisku toěítka (ENT) se zobrazí
jednotky ve kterých je veličina zobrazována.
Továrně nastavená veliěina pro monitorováníje výstupni frekvence r F r yiz stranu §.
Zména zobrazované provozní veličiny se uloží do paměti frekvenčního měniče po stisknutí točítka
ENT po dobu delší, než2 s.

§| .dyl:
Organizace parametrů v menu [7 a n -
Uvedené hodnoty parametrů
jsou pouze ilustrativní

1@y @=.* @=.""

§| lú" U}il§"#

(1) Zobrazeno pouze s extemím
gnfickým obslužným tetm in álem

§I

§!

3!

§i

;t
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kód funkce Název

;-: I j r [t MENU POHONl[1 DRlvEMEN']

-i:| - tr [1.2 ZOBRAZENl] [1,2 MoNlToRlNG]
Parametr, zobrazený V tomto submenu závisí na nastavení írekvenčního měniče

{rbi zádaná hodnota frekvence Hz

Zobrazení žádané hodnoty výstupní frekvence zadávané ze svorkovnice nebo
po komunikační lince. Pouze čtení.

i§r žáaaná hodnota frekvence
z externího obslužného terminálu

Zobrazení žádané hodnoty výstupní frekvence z externího obs|užného
terminálu.

Hz

r§._ žaaaná hodnota frekvence %

výsledek při sčítání a/nebo násobení žádaných hodnot

Parametr je dostupný pouze v případě, pokud jsou konfigurovány

:-č Výstupní frekvence Hz

Zobrazení vypočtené hodnoty výstupní frekvence frekvenčního měniče pro stanovení
otáček motoru.

Žáaaná hodnota z frekvenčního vstupu %

Zobrazení žádané hodnoty výstupní frekvence zadávané frekvenčním vstupem.
pouze čtení,

Sít'ové napětí v

Zobrazená hodnota je vypočítána z hodnoty napětí v ss meziobvodu frekvenčního
měniče. Měnič v zablokovaném stavu nebo motor v chodu.

;-, LJ ,- Teplotní stav motoru

Zobrazení teplotního stavu motoru. Při překročení 1 18 % dojde k zablokování
frekvenčního měniče a hlášení poruchy přehřátí motoru ř j_ ř , viz stranu 39.

o/
/D

ť §í3 Teplotní stav frekvenčního měniče yo

Zobrazení teplotního stavu frekvenčního měniče. Při překročení 1 18 % dojde k
zablokování frekvenčního měniče a hlášení poruchy přehřátí frekvenčního měniče
l ." , viz stranu §!.

30



kód funkce Název funk s

d,, l r [1 MENU POHONI[1 DRlvEMENu]

{1 Bn tr [1.2 ZOBRMENI] [12 MoNlToRlNG]
Parametr, zobrazený v tomto submenu závisí na nastavení frekvenčního měniče

frfi§ - r IZOBRAZENI-MOTORI tMoNlT MoToR]

5Pd [?Otáčky motoru] [Motor speed]

zobrazení otáček motoru za minutu.

1/min

Uilp [?Napětí motoru] lMotor voltage]

Zobrazení napětí motoru.

uřr [?Výkon motoru] [Motor power]

Zobrazení výkonu motoru. (100 % je jmenovitý výkon motoru.)

o//o

0Pr [?Moment motorul [Motor torque]

Zobrazení momentu na hřídeli motoru. (100 % je jmenovitý moment.)

o//o

[?Proud motoru] lMotor current]

Zobrazení vypočtené efektivní hodnoty proudu motoru.

A

tan- r IZOBRAZEN| VAy'] tuo vnel

t l§ IZOBRAZENl Ll] [Loclc lNpuTcoNF.]

l tH
až

t §§
t § l§
ť_ §ř§

[?Konfigurace Lll [Lxx assigment]

pouze čtení.
Slouží pro zobrazeni funkce, pro kterouje danývstup konfigurován. Pokud není logickývstup konfigurován
pro žádnou funkci,zoúazí se hlášení [Ne] n il.
Pro listování ve funkcích použijte navigačni točítko. Je-li jeden vstup konfigurován pro více funkcí, ověňe,
zda jsou slučitelné,

,rřlL ta l [?StaV Ll1 aŽ LI6] 1Stut" of logic lnputs Ll1 to Ll6]

Slouží pro zobrazení aktuálního logického stavu Vstupů L|,1 až Ll6 (Svítí-li horní segment,
příslušný vstup je ve stavu log. 1, svítí-li do|ní segment, příslušný stup je ve stavu log. 0)

*:":-.!_ii__ti_lj,_i
Ll1 Ll2 Ll3 Ll4 Lls Ll6

Například na obrázku: Ll 1 a Ll6 jsou ve stavu 1og. 1 , Ll2 až LlS ve stavu Ioo. 0,

L /§.f [?StaV STO] [State of Safe Torque offl

Slouží pro zoblazení aktuálního logického stavu vstupů LA1, LA2 a STO. (Svítí_li horní segment,
příslušný vstup je ve stavu log. 'l , svíti-li dolni segment, příslušný stup je ve stavu log. 0)

*1Lii[el i--l i--l i--l i--l
§tate0l__l l__l l__l l__i

LAl LAZ STo

Například na obrázku: LA1 aLA2jsou ve stavu loq. 0, STO (bezpečné odpoiení) ve stavu loq, 1.
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kód funkce Název

ttn- . IZOBRAZENI VA{ 1uo MAp!(pokračování)

n tH^ IZOBRAZENl AU IANALoG lNpuT IMAGE]

§ t lfr
až

§ l;fi
[?Konfigurace Al1] [Al1 assigment1 az [?Konfigurace AI3l lnls assigment]

pouze čtení.
Slouží pro zobrazení funkce, pro kterou je daný vstup konfigurován. Pokud není analogový vstup konfigurová
pro žádnou funkci, zobrazí se hlášení [Ne] n ú.
Pro listování ve funkcích použijte navigační točitko. Je-li jeden vstup konfigurován pro více funkcí, ověřte,
zda isou slučitelné.

u ll t
až

tJ lL 3

[Min.hodnota A!1] [Al1 min value]až [Min.hodnota Al3] [Al3 min value] v (mA)

Napětí (proud pro Al3) pro žádanou hodnotu 0olo

U í14 l
až

il !H3
[Max.hodnota Al1] [Alí min value] až [Max,hodnota Al3] [Al3 min value] v (mA)

Napětí (proud pro Al3) pro žádanou hodnotu 100%

fr l lF
ažg l3F

[Filtr Al1] [All filter]az [Filtr AI3] 1nrstirte4

Časová konstanta filtru analogového vstupu

lan- l IZOBRAZENI VA/] tyo MApl@okračování)

§ l§ - IZOBRAZENl AO] IANALoG ouTpuT IMAGE]

nú lr [?Hodnota AOí] 1norc1

Aktuální hodnota analooového vÝstupu

§ff l [?Konfigurace AO1 ] [Aoí assigment]

pouze čtení,
Slouží pro zoblazení funkce, pro kterou je uýstup konfigurován. Pokud není analogový výstup konfigurován
pro žádnou funkci, zobrazí se hlášení [Ne] ,r !.

unL t [Min.hodnota U AOí] [All minvalue]

Napětí pro hodnotu analogového výstupu 0% (Je-li [Typ AO1] = |Napět'ový] [Voltage] ( l 0 UD

uútt t [Max.hodnota U AOí] [Al1 min value]

Napětí pro hodnotu analogového 1,5istupu 100% (Je-li fiyp AO1] = [Hapět'ový] lvoltage] ( / B il ))

§úL l [Min.hodnota l AO1] [A1,1minvalue] mA

Proud pro hodnotu analogového 4istupu 0% (Je-li tTyp AOí] = [Proudový] [Current] (0 fi))
n§H t [Max.hodnota I AO1] [Alí minvalue] mA

Proud pro hodnotu analogového výstupu 0% (Je-li [Typ AO1l = [Proudový] [Cunent] (§ §))
§q,/ llr)L [Normování AOÍ min.] [scaling Ao1 min]

Minimální hodnota zobrazované veličinv Ao1

ó/lo

HsH l [Normování AO1 max.] [scaling Ao,1 max]

Maximální hodnota zobrazované veličinv Ao1

oÁ

,qfi lF [Filtr AO1] [Ao1 filter]

časová konstanta filtru analoqového vÝstupu

S

F5l- [Zobr.frekv.vstu p] [FREQ. slGNAL lMAGE]

Menu ie dostuoné oouze s externím qrafickÝm terminálem
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kód funkce Název fu Jednotk

d,- t r [1 MENU POHONI[1 DRlvEMENu]

fr§n tr t1 .2 ZOBRAZENa [1 2 MoNlToRlNG]
Parametry zobrazené v tomto submenu závisí na nastavení frekvenčního měniče

§§F - . l? BEZPE Č N OST rt Í r U ru rC E] tr,,ror,r rr sAFETyj
Monitorování stavu bezpečnostních íunkcí měniče. Více informací naleznete v dokumentu "Safety Manual"

5t§§ [?Stav STO] [sTo status]

Slouží pro zobrazeni stavu bezpečnostni funkce bezpečné odpojení STO (Safe Torque Qff)

l J l_ F= Funkce STO neníaktivní, 5 e ů= funkce je aktivní, F | ! = poruchaSTO

§t §§ [?Stav STL] 1sls status1

Slouží pro zobrazení stavu bezpečnostní funkce bezpečné otáčky STL (§afe Limited Speed)

nfr=funkceSLSneníkonfigurována, ldL §=FunkceSLSneníaktivní, § 5 l=probíhározběh/doběh
na nastavenou hodnotu bezpečných otáček, § L §= Funkce SLS je aktivní, § i n=funkce STO je

aktivní, F | 5= poruchaSTL

§§ l§ [?Stav SSí] tsst status]

Slouží pro zoblazení stavu bezpečnostní funkce bezpečné zastavení kategorie 1 SS1 (Safe §top 1)

n §= funkce SS1 není konfigurována, l ,j i_ § = Funkce SS'1 není aktivní, § § 1= probíhá doběh po

rampě SS1, § | 0= funkce STO je aktivní, F i i = porucha SS1

§FF§ |?Bezpečnostní registr] [safety fault reg.]

slouží pro zobrazení stavu 16ti bitového registru pro monitorování poruchovrj,ch stavů bezpečnostních
funkcí
Bit0=1:
Bit 2 = 1: v průběhu bezpečného zastavení ss1 došlo ke změně směru otáčení motoru
Bit 3 = 1: Otáčky motoru mimo povolený rozsah během bezpečného zastavení SS'|
Bit 6 = 1: při aktivní funkci bezpečné otáčky sls došlo ke změně směru otáčeni motoru
Bit 7 = 1: Otáčky motoru mimo povolený rozsah bezpečných otáček SLS
Bit 13 = 1 : Nefunkční měření otáček
Bit 14 = 1: Zemni zkraí vinutí motoru
Bit 15 = 1 Zkratmezi fázemi vinutí motoru
Poznámka: Bity 1 , 4, 5, 8 až 12 nemaií Wznam

nrb- r I?STAV FB] lvor.rlr. FuN. BLocKs]
Monitorování stavu bezpečnostních funkcí měniče, Více informací naleznete v dokumentu "Safety Manual"

§§ l- r [?POPlS FB] IFB lDENTlFlcATloN]
Monitorování stavu bezpečnostních funkcí měniče. Více informací naleznete v
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AllA

Al2A

Al3A

Al4A

Slouží pro zobrazení funkce, pro kterou je daný vstup konfigurován. Pokud není analogovtj,vstup konfigurován
pro žádnou funkci, zobrazí se hlášení nO,

Pro listování Ve funkcích použijte šipky ̂  a -. Je-li jeden Vstup konfigurován pro více funkcí, ověřte,
zda jsou slučitelné.

J Přepínání kanáIu žádané hodnoty Fň/Fr2
[Kanál žád,hodn.1] (Fr1 )

[Přepínání kanálu žád.h.] [Ref, 2 switching]

tr [Kanál žád.h.11lchí active] (Fr1): Trvale zvolen kanál 1

tr [Kanál žád,h.21[ch2 active] (Fr2): Trvale zvolenkanál2
D [Llí] [Llí] (Ll1): Přepínání kanál 1 l kanál2
:

:

tr t,..I t.1 (.-,)Viz podmínky pro konfiguraci na straně 112 (mimo CD00 až CD14)
Pokud je konfigurovaný logický vstup nebo bit ve stavu log,0, je aktivní kanál lKanál žád.h.í] (F11 )

Pokud je konfigurovaný logický vstup nebo bit ve stavu log,1, je aktivní kanál íKanál žád.h.2| (F12)

- ír Regulační odchylka PlD regu!átoru %o

i- F'§ Skutečná hodnota procesní veličiny PlD regu!átoru %o

" l,L Žáaaná hodnota procesní veličiny PlD regulátoru
ollo

Zobrazení žádané hodnoty procesní veličiny PlD regulátoru. (Pouze čtení)

.j j. r:, Sít'ové napětí v

Zobrazená hodnota je vypočítána z hodnoty napětí v ss meziobvodu frekvenčního
měniče. Měnič v zablokovaném stavu nebo motor v chodu.

* §r Teplotní stav motoru

Zobrazení teplotního stavu motoru. Při překročení 1 18 % dojde k zablokování
frekvenčního měniče a hlášeníporuchy přehřátí motoru OLF,viz stranu 39.

o//o

._ J; lJ Teplotní stav frekvenčního měniče %

Zobrazení teplotního stavu frekvenčního měniče. Při překročení 118 % dojde k
zablokování frekvenčního měniče a hlášení poruchy přehřáti frekvenčního měniče
OHF, viz stranu fP.

;' P ť Výstupní výkon

Zobrazení poměru mezi vypočítaným mechanickým výkonem

o/
/D

motoru na hřídelia
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jmenovitým výkonem frekvenčního měniče.
Rozsah 0 až 100 % jmenovitého výkonu frekvenčního měniče.
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Kód Popis

síÁí

rdY
rUn
Acc
dEc
dcb
cLl
nSí
Obr
CtL
tUn
Fsí
nLP

provozní stav

Zobrazení provozního stavu frekvenčního měniče a motoru
o Frekvenční měnič připraven
o Frekvenční měnič v chodu. Poslední znak vpravo symbolizuje směr otáčení.
o Rozběh po rampě. Poslední znak vpravo symbolizuje směr otáčení.
o Doběh po rampě. Posledníznak vpravo symbolizuje směr otáčení.
o Probíhá brzdění ss proudem
o Proudové omezení. Zobrazený kód bliká
o Volný doběh
o Doběh s automatickým prodloužením doběhové rampy
r Řízené zastavení při výpadku sít'ové fáze
o Probíhá automatické nastavení parametrů (Autotuning)
o Rychlé zastavení
o Není síťové napájecí napětí. Kód se zobrazí pouze v případě, je-li řídící část měniče
pod napětím a frekvenční měnič je v zablokovaném stavu

MAl- Menu údržba

Více podrobností o menu údržba MAl- naleznete v Uživatelské příručce Altivar12

cod Heslo pro zablokování obslužného terminálu frekvenčního měniěe

Možné hodnoty:
OFF: přístup neníchráněn heslem (tovární nastavení)
ON: Přístup chráněn heslem
Pokud je ochrana heslem aktivována, je možný pouze přístup v režimu zadávání žádané
hodnoty rEF (viz stranu 23) a režimu monitorování provozních veličin MOn 1viz stranu
24), kromě použití software pro konfiguraci, nastavení a ovládání frekvenčního měniče
Altivar 12 SoMove.
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Menu 1.3 KONFIGURAGE:
Režim konfigurace a nastavení měniče f a n F

Organizace paramerů v menu f a, F

Konfigurační menu zahrnuje 4 části:
Í Osobnímenu obsahuje 11 továrně přednastavených parametrů (ztoho g je standardně přístupných)
Menu lze dle potřeby doplnit prostřednictvím software pro konfiguraci, nastavení a ovládání
frekvenčního měniče Altivar 12 SoMove až na25 parametrů.

R|-/__,_l _ L_l6 ENr.
Č|l- 1-1 l/ ' lo *Es_

ooa

3.Parametr pro nastavení typu
makrokonfigurace
Pom.: Makrokonfigurace = vaianta
továrního nastavení.
(Použití vhodné
makrokonfigurace
zjedn od uš uje n a stave n í mě n iče)

4.ru|l-:Totomenu
ke všem ostatním parametrům.

Obsahuje 10 podmenu:
- IZAKLADNIMENU! (5 / ll - )

-[NAsTAVEttÍ1llrr -1
-[MoToRl(.Jrf-)
- IKoNFIGURAGEVM ( / _ R -\
-tŘizerui]([tl -)
- IFUNKČNi BLoKYl (/: i' /l - )

- IAPLIKAČNÍFUNKCEI(F t-lr, -)
-IPoRUCHY](,trL t -)
- [KoMUNlKAcEl (r t}fl -)
- tpŘísTupovÁ pRÁvA] (t H ,| )

o
o

2 Menu P f 5 -pro uložení/vwolání
o souboru s konfiqurací a nastavením
o frekvenčního měniče Altivar 32- dolz paměti EEPROM

o
o

ooa
přístup +

=t ! ti

+

+
!í-! -l_Lt

+
!-|_l*
í_ l- !-

+
l: í_ a-T _
! L! ř!

+

+
!:t!--!t-;-

+

t- l-t li

l"- |l L

a
(J

+

8IaL

q!

§I

Ol-
8L

8toL

o
a)c

o
C

I
o

o
o

a

a
o

a
L-)

o

o
o

a
o

íffi\- @ =ENT @=Esc

TlP: postup při obnovení všech parametru do továrního nastavení:
1l[Zdroj konfigurace] (F t 5 t) nastavte [Makro] ( l n l\
2/ ISKUPINY PARAMETRÚJ (F r ! -) nastavte [Vše] (Ht t )

3/ [Továrnínastavení] |E F 5) nastavte [Ano](9 F 5)

ooa

ooa

Cco
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osobní menu
Kód
funkce

Název funkce/popis Rozsah
nastavení

Tovární
nastavení

r [t MENU POHONl[1 DRlvEMEN']

tr [1 .3 KONFIGURACE] r"o*.lGuRATloN]

: [TOVÁRNi NASTAVENÍ] [FAcToRy sETTING]

Zdroj dat pro konfiguraci a nastavení frekvenčního měniče [Makro]

[Zdroj konfigurace] [Confjg.§ogrpe]
lvq.C!ng._+ p,,<, vtta\_; \r^v-k

tr [Makro] [MacrolConf] : Továrni nastavení, Návrat do zvoleného továrního nastaveni - makrokonfig
tr [Konfig1] [Config 'l] : Konfigurace 1

tr [Koníig2] fConfig 2] - ,:' ,. Konfigurace 2
Poznámka: Pokud je aktivní funkce přepínání konfigurací frekvenčního měniče, možnosti volby
[Konfig 1] a [Konfig 2] nejsou přístupné.

Seznam skupin parametrů pro přepsání
[SKUPlNY PARAMETRÚ1 1ennnvrrrR GRoUP LlsT]

tr [Vše] ] [A||] , Přepsat všechny parameíty. (funkčni bloky budou přepsány také)
tr [Menu pohon] fDrive menu] , ' 

: Přepsáni menu 1 - pohon [1. POHON] kromě menu
[KOlVUNIKACE], V menu [2.4 KONFUGURACE DlSPLEJE] se parametr [Standardní] nastaví na [Ne]
El [Parametry motoru] [Motor param] ,, Přepsat parametry motoru.
Nás|edující volby jsou přístupné pouze v případě, je-li lzdroj koníigurace] = [Makro] :

tr lKomunikace] [Comm. menu] : Přepsání parametrů menu1.9 - KOMUN|KACQ mimo

[Adresal,vstup.slova] až[Adiesa8.vstup.slova]
nebo lAdresa 1.výst.slova] až [Adresa 8,výst,s|ova]
tr [Konfig. displele] [Display config] ,. Přepsání menu [3,3 MON|TOR|NG CONFIG.]
Poznámka: V továrním nastavení nebo po návratu do něj je seznam skupin parametrú prázdný.

Návrat do továrního nastavení [Tovární nastavení] fGoto FACToRy SETTINGS]

Návrat do továrního nastavení je možný pouze tehdy, je-li zvolena alespoň jedna skupina parametrů
pro přepsání.
D [Ne]
tr [Ano] , Změní se automaticky zpět na po přepsání zvolených parametru,

')cí

IJIožení konfigurace a nastavení [Uložení konfrgurace] [Save config] * tNe] , ,

tr [Ne] [No]
tr fKonfig 0] [Config 0] : Pro u|ožení stiskněte klávesu ENT po dobu 2 s.
tr [Konfig 1] [Config 1] : Pro u|ožení stiskněte klávesu ENT po dobu 2 s.
tr [Konfig 2] [Config 2] : Pro u|ožení stiskněte klávesu ENT po dobu 2 s.
Aktivní konfigurace, která má být uložena se pro uj,běr nezobrazí. Například pokud je aktivní koníigurace
[Konfig0].,jekdispoziciprovýběrpouze[Konfig1]a[Konfig2]
Parametr se automaticky změní na [Ne] po provedení operace uložení,

f Makrokonfigurace IMakrokonfigurace] lMacro coníiguration] }t lslaň/stop]

tr lstart/Stop] [StaťStop] ,. Starťstop
D [Manipulace] [M. hand|ing] ,. Manipulace s materiálem
tr fzdvih] [Hoisting] ,. Zdvih
tr lvšeobecná] [Gen. Use] ,. Všeobecné použití
tr [P|D regulace] [PlD regul.] ,. PlD regulace
tr [Komunikace] [Network C.] . Komunikace

UPOZORNĚNÍ: Pro změnu nastavení parametru makrokonfigurace sttačte navigační točitko ,,ENT" minimálně po
dobu 2 s. Ověřte, zda je schema zapojeni vstupu a výstupú frekvenčniho měniče pro zvolenou makrokonfiguraci
vhodné.

* Urerdič*o, označené parametry se zobrazí pouze tehdy, byla-li v jiném menu aktivována funkce, která
s tímto parametrem souvisí. Vice informací o této funkci naleznete v popisu přislušného menu.

/Vdt{ pň }..Fn*L". ns,F*§.i. |L4-i)\v ůc) ult(rnurl,,L

Cr^f <, P*it -, i_o _+ L[L-(ř,_ h-.-r{\



Funkce Vru v jednot!ivých makrokonfiguracích

(1) Zádaná hodnota regulované veličiny pro PlD regulátor,
komunikace Modbus ie ootřebné nastavit adresu, [Adresa

hodnoty 1 je
je potřebné nastavit adresu, fAdresa Modbus] (Add), (3) 2-vodičové ovládání, (4) 3-vodičové ovládáni

Poznámka: tovární konfigurace a nastavení frekvenčního měniče odpovídá makrokonfiguraci Staft/stop,

Ostatní nastavení a konfigurace
Pouze v makrokonfiguraci Zdvih (Hoisting) dojde dále (kromě výše uvedené změny konfigurace VA/)
k následující změně nastavení parametrů:
. [Typ pohybu] [Movement type] , : l ; ] = [Zdvih] [Hoisting] l

. [Pom.kontakt brzdy] [Brake contact] | : ,] ] = [Ne] [No] , -

. [Směr působení momentu] [Brake impulse] l ,_ , = lNahoru] [Yes] ,'

. [Proud při odbrzdění] [Brake release l FW] , = [| motoru jmen.] [Rated mot.current] ,

. [Doba odbrzdění] [Brake Release time] , : , = 0.5 s

. [Frekvence při odbrzdění] [Brake release freq] : , 
] = [Auto] [Auto] l

.[Frekvencepřizabrzdění][Brakeengagefreq]:j=[Auto][Auto]l.

. [Doba zabrzdění] [Brake engage time] l ,,:, 
,, =0.5

. |Brzda při reverzaci] [Engage at reversal] l , , : = 1Ne] [No] i

. [Skok frekv.při reverzaci] [Jump at reversal] , i = [AutoJ [Auto] i .,, i,

. |Zpoždění nový rozběh] [Time to restart] ; l: , = 0 s

. [Proudová rampa] [Current ramp time] i ::, : , , = 0 s

. [Nízké otáčky] [Low speed] : , = Jmenovitý skluz, vypočítaný frekvenčním měničem

. [Výpadek výst. fáze] [Output Phase Loss]lll : = 1Anol[Yes], , : ::]Nast?venínelze změnit
, fLetmý start] [Catch on the fly] : ,, i = [Ne] [No] , ,,] ] Nastavení nelze změnit

Vstup/
výstup

IStart/stop]

tšlart/šfnnl

[Manipulace s [Všeob. použití]
mater.]
tM-Handlino'] lGen. Usel

[Zdvih]

lHniclinn

|PlD regulátor]

tP!l-'l Rpnr rl 'l

IKomunikace]

lNetwork C-l
Al1 kanál žádané

hodnotv 1

kanál žádané kanál žádané
hodnotv '1 hodnotv 1

kanál žádané
hodnotv 1

Kanál žádané hodnoty
1ft)

kanál žádané
hodnotv 2 (2)

Al2 Nepřiřazeno součtová žádaná součtová žádaná
hodnota 2 hodnota 2

Nepřiřazeno skutečná hodnota
reotllnvané veličinv

Nepřiřazeno

Al3 Neořiřazeno Ncnřiřazcnn Nenřiř Neořiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno
Ao,1 Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Neprlrazeno Nepřiřazeno
R1 Bez ooruchv Bez ooruchv Bez ooruchv Bez ooruchv Bez ooruchv Bez ooruchv
R2 Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Ovládání

externí brzdv
Nepřiřazeno Nepřiřazeno

Lll (3) chod vpřed chod vpřed chod vpřed chod vpřed chod vořed chod vořed
L|2 (3) Chod vzad Chod vzad Chod vzad Chod vzad Chod vzad Chod vzad
L|3 í3) Nepřiřazeno 2 předvolené

otáčky
Pomalé otáčky
(Joggin9)

Reset porUchy Resel integrační složky
PlD regulátoru

Přepnutí na
kaná| žádané
hodnotv 2

L14 (3) Nepřiřazeno 4 předvolené
otáčky

Reset poruchy Externí porucha 2 předvo|ené žádané
hodnoty regulované
veličiny plD

Reset poruchy

Ll5 í3) NepřiřaZeno 8 předVolených
otáček

(.)mezenl
momentu

Nepřiřazeno 4 předvoIené žádané
hodnoty regulované
veličinv plD

Nepřiřazeno

Ll6 Nepřiřazeno Reset ooruchv Nepřiřazeno Neořiřazeno Neprlrazeno Neořiřazeno
Ll1 (4) Stop Stop Stop Stop Stop Stop
Ll2 G) chod vořed hod Vpřed Unoo Vpreo Chod vpřed chod vořed chod vpřed
Ll3 ul Chod vzad Chod vzad Chod vzad Chod vzad Chod vzad Chod vzad
Ll4 (4) Nepřiřazeno 2 předvolené

otáčky
Pomalé otáčky
(Jogging)

Reset poruchy Reset integrační Složky
PlD regulátoru

Přepnuti na
kanál žádané
hodnotv 2

Lls (4) Nepřiřazeno 4 předvolené
otáčky

Reset poruchy Externí porucha 2 předvolené žádané
hodnoty regulované
veličinv plD

Reset poruchy

Ll6 (4) Nepřiřazeno 8předvole-ných Omezení
otáóek momentu

Nepřiřazeno 4 předvolené žádané
hodnoty regulované
veličiny PlD

Nepřiřazeno

klávesv orafického ob služného terminj rlu

Kláve-
sa F1

Neprlrazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno NepřiřaZeno Ovládání
grafickým
terminálem

Klávesy
F2, F3,
F4

Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno Nepřiřazeno

(1) Zadaná hodnota pro PlD regulátor, (2) Jako kanál žádané hodnoty 1 ie nastaven Modbus )řed použitím
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-

-]r,'- tr [1 .3 KONFIGURAGE] r"o*.lGuRATloN]

řij. i r [TOVARNl NASTAVENl] [FAcToRy sETTING]

) ! ll [ZÁKLADrui PnRnM ETRY] lslMply sTART]

a volba 2-vodičového nebo 3-vodičového ovládání
[2/3-vodičové ovládání] [2/3 wire control]

[2-vodióové] (2C)

tr [2-vodičové] [2 wire] (2C): 2-vodičové ovládání
tr [3-vodičové] [3 wire] (3C): 3-vodičové ovládání
2-vodičové ovládání - ovládání trvalou úrovní signálu nebo hranou signá|u: funkce chod vpřed,resp. chod
vzadje aktivní, pokud je příslušný logický vstup uveden do stavu log.1

Příklad zapojení

lÁŤÝaaa----------r|1 +24 Ll1 Llx

T I J rtl: chod vpřed
|\ \
l l l Ll", chod vzad
lll

3-vodičové ovládání - ovládání impulzem: funkce chod vpřed, resp, chod vzad je aktivována krátkodobým
uvedení příslušného logického vstupu do úrovně log,l.Aktivace příslušné funkce se zruší (stop) krátkodobým
uvedením logického vstupu LI1 do úrovně log.0.

Příklad zapojení

Ll 1 : stop

Ll2: chod vpřed

L!x: chod vzad

AvnRovÁNí
Parametr 2-vodičové nebo 3-vodičové ovládáni je nutné nastavit jako první.
Po jeho nastavení se parametr typ 2-vodičového ovládání|2-vodičové - typ] (tCt) viz
strana 82 a všechny funkce, které ovlivňují logické vstupy vrátí do továrního nastavení!
Do továrního nastavení se vrátí také všechny změny, provedené před tím ve zvolené
m akrokonf i g ur aci. (Zlr ála všech p roved e ných ú prav m a krokonf i g u race )

Ověrte správnost zapojení logických vstupů pro zvolenou konfiguraci VA/.

v oříoadě neresoektování uvedenÝch pokvnů může doiít k usmrcení nebo vážnému úrazu.
," ; ť^, I Makrokonfigurace [Makrokonfigurace] [Macro configuration] )t [Start/Stop] ( : i: :,

tr lstart/Stop] [StarVStop] ,. starťstop
tr [Manipu|ace] [M. handling] - : ,, : Manipulace s materiálem
tr[Zdvih] [Hoisting] ,- ,:Zdvih
tr [Všeobecná] [Gen, Use] . : Všeobecné použiti
tr [P|D regulace] [PlD regul.] -. PlD regulace
D [Komunikace] [Network C.] ,. Komunikace

:- i_, ' l; tJ p rav e n á m a kro ko nf i g u ra ce [lJ pr ave n á ko nf i g. ] [Customized macro1 )k

Parametr lze pouze číst, Hodnota Ano, došlo-|i ke změně alespoň jednoho parametru.

tr [Ne], . i

tr [Ano] , , ; : Změníse automaticky zpět na , ], po přepsání zvolených parametrů.

Rozsahnastavení Továrnínastavení
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kód funkce Název funkce/popis Rozsahnastavení Továrnínastaveni
lrnr r

Cn

ED

Frekvence sítě 50 Hz

r 50Hz
o 60Hz
Odpovídá frekvenci sítě a frekvenci motoru dle typového štítku

tFL

n§
§§ 5

nFr

ll- q

nfr

Fr5

n§tr

bFr

& Un

Chování měniče při výpadku fáze napájecího napětí Dle typové velikosti měniče

[?:Výpadek fáze sítě] [lnput phase loss]

D [Ne] [lgnore] (nO): Poruchový stav není vyhodnocován. Slouží pro deaktivaci hlášení poruchy při
jednofázovém napájení frekvenčního měniče nebo při napájení do ss meziobvodu.
tr [Ano-volný doběhl [Freewhel] (YES): 1: Hlášení poruchy, zablokování měniče, volný dobéh motoru.

Při \^ýpadku jedné fáze napájecího napětí dojde k hlášení poruchy výpadek fáze napájecího napět
[!Ivýpadek íáze sítě] (lPL) se zablokováním frekvenčního měniče a volným doběhem motoru. Pokud dojde
k současnému inýpadku dvou nebo všech tří fází, frekvenční měnič pokračuje v činnosti až do hlášení poruchy
podpětí,

Jmenovitý výkon motoru Dle typové velikosti měniče

[Jmen. výkon motoru] lRated motor power]

Jmenovitý výkon motoru dle typového štítku. Je- li nastavena frekvence sitě = 50 Hz, údaj se zadává v kW,
pokud je nastaveno 60 Hz, zadává se V HP.
I Jmenovité napětí motoru 100 až 48o V Dle typové Velikosti měniče

[Jmen. napětí motoru] [Rated motor volt.] a nastavení par. :r i r

Jmenovité napětí motoru dle typového štítku,
ATV32.oo.M3,, 100 až 240 Y
ATV32.O..N4,, 200 až 480 V
l Jmenovifý proud motoru 0.25 až 1.5 ln (1) Dle typové velikosti měniče

[Jmen. proud motoru] lRated mot, current] a nastavení par, l: i ,-

Jmenovitý proud motoru dle typového štítku.
I Jmenovitá frekvence motoru 10 až 500 Hz 50 Hz

[Jmen. frekvence motoru] [Rated motorfreq.]

Jmenovitá frekvence motoru dle typového štítku. Tovární nastavení 50 Hz. Změni se na 60 Hz,
je-li parametr frekvence sitě b É ,- nastaven na hodnotu 60 Hz.

a Jmenovité otáČky motoru 0 až 60000 ot/min Dle typové velikosti měniče

[Jmen. otáčky motoru] [Rated motor speed]

JmenovitéotáčkymotorudlejehotypovéhoŠtítku.Parametrnenízobrazen,pokudje[Typřizení]
lsynchronní motor] " ].

Zobrazeni na integrovaném displeji frekvenčního měniče: 0 až 9999 oVmin, dále ,10.00 až 60,00 tisíc ot/min
Někdy může být na typovém štítku místo hodnoty jmenovitých otáček motoru uvedena hodnota synchronních
otáĎek a hodnota skluzu v procentech nebo v Hz. Jmenovité otáčky motoru potom lze spočítat:
jmenovité otáČky = synchronní otáčky x (100 - skluz v %) l 100
nebo
jmenovité otáČky = synchronní otáčky x (50 _ skluz v Hz) / 50
případně pro 60 Hz motory:
jmenovité otáČky = synchronní otáčky x (60 _ skluz v Hz) / 60
l Maximální frekvence fi až 1OOO Hz 60 Hz

[Maximální frekvence] [Max Frequency]

Hodnota továrniho nastavení 60 Hz se mění na 72 Hz, je-li parametr frekvence siíě nastaven na hodnotu 60 H,
Maximální hodnota je omezena následujícími podmínkami:
. Nesmí překročit desetinásobek hodnoty parametu jmenovitá frekvence motoru
o Nesmí překročit hodnotu 500 Hz u frekvenčních měničů o typové velikosti větší, než ATV7I HD37N4.
(Nastavení maximální frekvence až do 1000 Hz je možné pouze do rnýkonu 37 kW,)
I Autotuning
[Autotuning] [Auto tuning]

(1) ln je měniče. Hodnotu ln naleznete v katalogu ATV32 nebo na tvpovém štítku
frekvenčního měniče
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l Automatické nastavení parametrů tNe](no)
[Auto-tun i ng] [Auto+u ning]

tr [Ne] [No] (nO): A/e.

tr [Ano] [Yes] (YES): Ano. Po potvrzení této volby bude proveden autotuning, poté se zobrazí hodnota
IProvedeno] (dOnE)
tr lProvedeno] lDone] (donE): Autotuning proveden.Změřené hodnotyjsou použity.

. Automatické nastavení parametrů lze spustit pouze tehdy, není-li aktivována žádná funkce. Pokud
jsou konfigurovány logické vstupy pro íunkce volný doběh nebo rychlé zastaveni, musí být ve stavu log. 1 - to
znamená neaktivní,
. Automatické nastavení parametrů má prioritu před povely chod nebo sycení motoru, Tyto povely
budou provedeny až po jeho ukončení.
o Pokud dojde v průběhu automatického nastavení parametrů k chybě, zobrazi se na displeji
[Neprovedeno] [No action] t ,r ,3 t, případně, v závislosti na nastavení parametru konfigurace hlášení poruchy
autotuningu |? !lAutotuning] [Autotune fault mgt] { L ,r L i, může dojít k poruchovému hlášeni porucha
autotuningu. [!lAutotuning] [Auto{uning] { | ., F,.
. Automatické nastavení parametrů může trvat 1 až 2 s. Nepřerušujte jeho průběh.Vyčkejte do
zobrazení hlášení [Provedeno] ( dOn §) případně[Neprovedeno] (. r)
o Pokud je po provedeni automatického nastavení parametrů změnén alespoň jeden Z parametrů
motoru, funkce [Auto{uning] přejde automaticky do stavu lNeprovedeno] (nO), Automatické nastavení
parametrů je nutno provést znovu. Parametry motoru je nutné nastavit jako první.

Poznámka:
Aktuální tepelný stav motoru má velký vliv na výsledek automatického nastavení parametrů. Autotuning proto
proved'tevestudenémstavumotoru.Jakoprvníkroknastavte[Autotuning]il,.,l=fErasetune]il: ),

potom autotuning opakujte.
Použitákabeláž k motoru má také vliv na uýsledky nastavení, V případě pozdějších zásadních změn kabeláže
je nutné autotuning opakovat!
Upozornění:
V prúběhu automatického nastavení parametrů protéká motorem jmenovitý proud, motor se neotáčí,

AvnRovÁNi
Před spuštěnim automatického nastavení parameťrú musí být správně nastaveny všechny
parametry motoru:
Asynchronní motor: Umen. napětímotoru] (UnS), [Jmenovitá frekvence] (FrS), [Jmen, proud motoru]
(nCr), [Jmen. otáčky motoru] (nCr), [Jmen. výkon motoru] (nCr)
Synchronní motor: [l - synchronní motor] (nCrS), [n - synchronní motor] (nSPS), [Počet pólů] (PPnS),
[Napěťová konstanta] (PHS), [Změřená L v ose d] (LdS), [Změřená L v ose q] (LqS)

v oříoadě neresDektování uvedenÝch pokvnů může doiít k usmrcení nebo vážnému úrazu.
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Hll
LtL

,..., n d b
R tu l

Kanál žádané hodnoty 1

Umožňuje nastavit kanál žádané hodnoty
o svorkovnice
o Vzdálený obslužný terminál
o komunikace Modbus
o Vestavěný obslužný terminál frekvenčního měniče s točítkem

Al1

Hrr
()

Doba rozběhu 0,0 až 999,9 s 3,0 s

Doba rozběhu motoru z klidového stavu do7menovité frekvence motoru F r 5.
Ujistěte se, zda není nastavená hodnota příliš malá ve vztahu k momentu setrvačnosti
záléže.

dEť.

()

Doba doběhu 0,0 až 999,9 s 3,0 s

Doba doběhu motoru z jmenovité frekvence motoru F r 5 do klidového stavu.
Ujistěte se, zda není nastavená hodnota příliš malá ve vztahu k momentu setrvačnosti
zátéže,

() earametry lze modifikovat v zablokovaném stavu frekvenčního měniče i za chodu motoru
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(1) Dle typové velikosti frekvenčního měniče.
(2) Kde: ln je jmenovitý proud frekvenčníha měniče uvedený V katalagu nebo na typovém štítku

(l earametry lze modifikovat v zablokovaném stavu frekvenčního měniče i za chodu motoru.

Kód
funkce

Název funkce/popis Rozsah
nastavení

Tovární
nastavení

()

Nízké otáčky

Frekvence motoru při minimální
hranice rozsahu otáček motoru.

0Hz0 Hz až HSP

žádané hodnotě otáček. Umožňuje nastavení dolní

( )

VYSOké Otáěky , ,| ;:| až | i:: , 50 Hz

Frekvence motoru při maximální žádané hodnotě otáček. Umožňuje nastavení horní
hranice rozsahu otáček motoru.
Ujistěte se, zda je hodnota nastavení vysokých otáček vhodná pro poháněné
zařízení a motor.

i,j ;: l-

()

Doba rozběhu 0,0 až 999,9 s 3,0 s

Doba rozběhu motoru z klidového stavu do7menovité frekvence motoru ::: ," ,.,,,

Ujistěte se, zda není nastavená hodnota příliš malá ve vztahu k momentu setrvačnosti
zátéže,

()

Doba doběhu 0,0 až 999,9 s 3,0 s

Doba doběhu motoru z jmenovité frekvence motoru i ,- ,: do klidového stavu.
Ujistěte se, zda není nastavená hodnota příliš malá ve vztahu k momentu setrvačnosti
zátěže.

Jmenovitý výkon motoru (1) (1)

Jmenovitý výkon motoru dle typového štítku. Parametr je přístupný, je-li parametr
volba parametrů motoru , l] ,- nastaven na jmenovitý výkon motoru ., i , 

.

Parametry pohonu
s frekvenčním měničem Altivar 12 jsou optimální, pokud se výkon motoru lišíod
výkonu frekvenčního měniče nejvýše o jednu typovou velikost.

Jmenovitý proud motoru 0.2až1,5ln 1zs (1)

Jmenovitý proud motoru dle typového štítku. Zména nastavení parametru - ,. ,,

ovlivní zároveň nastavení proudu pro teplotní ochranu motoru : - . (Viz
uživatelskou příručku)

",| Konfigurace anaIogového vstupu Al 1 t

Analogový vstup All t lze konfigurovat jako napěťový nebo proudový v závislosti na
nastavení:
o Napět'ový 0 až 5 V (lze použít pouze vnitřní zdroj frekvenčního měniče)
o Napět'ový 0 až 10 V
o Proud ový x až y mA. Rozsah je určen prostřednictvím parametrů pro
normování analogového vstupu Al1 - dolní hranice rozsahu (0%) , ,- , , a horni
hranice rozsahu (100%) , ,
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Místní ovládání frekvenčního měniče:

V továrním nastavení nejsou ovládací prvky na čelním panelu frekveněního měniče funkční. Klávesy
RUN, STOP nejsou aktivní a točítko není konfigurováno pro zadávání žádané hodnoty. Pro místní
řizení je nutné nastavit hodnotu parametru kanál žádané hodnoty 1 Fr7 = AlUl vestavěný obslužný
terminál s točitkem. Viz předchozí stranu.

45



-

Režim konfigurace - Uložení / vyvoláni nastavení
frekvenčního měniče

Pro potvrzení změny nastavení parametru stiskněte točítko ENTER po dobu 2 s

Název funkce/popis

uložení zákaznického nastavení no

Umožňuje uložení souboru dat s konfigurací a nastavením frekvenčního měniče.
r Funkce není aktivní
o Uložení souboru dat s konfigurací a nastavením frekvenčního měniče do paměti

frekvenčního měniče, Hodnota parametru SCS se po uloženídat automaticky
změní na nO, Před prvním použitím je v paměti pro zákaznické nastavení uloženo
tovární nastavení.

Vyvol á n í tová rn íh o n e bo zákaznické h o nastave n í

Funkce slouží pro vyvolánítovární nebo uloženézákaznické konfigurace a nastavení
frekvenčního měniče.
o Funkce není aktivní
o Přepis současné konfigurace a nastavenífrekvenčního měniče zákaznickou
konfiguracía nastavením, která byla předtím uložena prostřednictvím SCS. lhned po

dokončení přepisu konfigurace a nastavení frekvenčního měniče se parametr FCS
automaticky nastaví na hodnotu nO. FCS = rECl je možné nastavit pouze tehdy, byla-li
předtím uložena konfigurace a nastavení frekvenčního měniče. Pokud je hodnota rECí
přístupná, není k dispozici hodnota lnlí.
o Přepis současné konfigurace a nastavení frekvenčního měniče tovární
konfigurací a nastavením. Pokud je hodnota lní přístupná, není k dispozici hodnota /nlí.
e Přepis současné konfigurace a nastavenífrekvenčního měniče zákaznickou
konfiguracía nastavením, která byla vytvořena prostřednictvím software SoMove. Pokud
je hodnota ínlí přístupná, nejsou k dispozici hodnoty rEC1 a lnI.

Fcs

nO
rEC1

YJz"
NEOCEKAVANE CHOVAN

Prověřte, zda je nová konfigurace a nastavení frekvenčního měniče v souladu s jeho
aktuálním zapojením

Nerespektování uvedených pokynů vede k usmrcení nebo vážnému
úrazu!
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Režim konfigurace - Plné menu

Makrokonfigurace

ústup / Výstup
rebo parametr Start/Stop PlD regulátor zadáváni otáček

\l1 kanál žádané
hodnotv 1

skutečná hodnota
reoulované veličinv

Nepřiřazeno

\lV1 Nepřiřazeno Kanál žádané hodnoty 1

\o1 Nepřiřazeno

-o1 Nepřiřazeno
R1 Frekvenční měnič bez poruchy

-1 h (dvouvodičové ovládání) Chod vpřed

-2h (dvouvodičové ovládání) Nepřiřazen Chod vzad

-3h (dvouvodičové ovládán í) Nepřiřazen \utomaticky/manuálně 2 předvolené otáčky

-4h (dvouvodičové ovládání) Nepřiřazen 4 předvolené otáčky

-1h (trojvod čové ovládání) Stop

-2h (trojvod čové ovládání) Chod vpřed

-3h (trojvod čové ovládání) Nepřiřazen Chod vzad

-4h (trojvod čové ovládání) \utomaticky/manuálně 2 předvolené otáčky
trr1
Kanálžádané hodnotv 1)

AIU1 AlUl

Cúť (ryp řízení motoru) PUMP
"ln žákaz chodu vzad) yEs
4/íí (Tvp Al1) oA
LFL1
Porucha při ztrátě 4-20 mA)

yEs

SP2 (PreOvolené otáčkv 2 10.0
SP3 (preovolené otáčkv 3 25.0
sp4 rpreovolené otáčkv 4 50.0
|/lPC (votoa parametrů
notoru)

cos
4dC 1nutomatické dobrzdění
;s oroudem)

yEs

47



Pro potvrzení změny nastavení parametru stiskněte točítko ENTER po dobu 2 s

Název funkce/popis

Makro-konfigurace

Ýl ,,

cFG

NEOCEKAVANE CHOV

Prověrte, zda je v souladu nová konfigurace frekvenčního měniče s jeho aktuálním
zapojením

Nerespektování uvedených pokynů vede k usmrcení nebo vážnému
úrazu|

Makro-konfigurace je konfigurace frekvenčního měniče, která byla připravena pro
specifickou oblast jeho použití. Použitímakro-konfigurace přináší úsporu času. Slouži
jako výchozí bod při nastavování frekvenčního měniče. K dispozici jsou 3 makro-
konfigurace:
o StaťStop (Přiřazena je pouze funkce pro chod vpřed)
o PlD regulátor (Aktivován PlD regulátor, přiřazeny vstupy pro žádanou AllV1 a
skutečnou Al1 hodnotu regulované veličiny)
l Zadávání otáček (Chod vpřed, chod vzad, předvolené otáčky- stejné jako u

ATV1 1 )

Volbou makro-konfigurace se přepíše stávající konfigurace a nastavení frekvenčn ího
měniče, které lze dále podle libosti upravit.
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Poruchy - možné příčiny - odstranění
Pohon nelze rozběhnout, displej nezobrazuje poruchového hlášení
. pokud nesvítí displej obslužného terminálu, zkontrolujte napájení frekvenčního měniče
. Logické vstupy, konfigurované pro funkce rychlé zastaveni nebo volný doběh jsou aktivní ve
stavu log. 0. Displej obslužného terminálu v tomto stavu zobrazuje § § & , pokud je aktivní rychlé
zastavenínebo n § & , pokud je aktivní volný doběh. Tyto funkce malí zbezpečnostních důvodů
obrácenou logiku (přerušenívodiče)a pro činnost pohonu musíbýt neaktivní- tzn ve stavu log.1.
r Prověřte, zda je(jsou) logický(é) vstup(y) pro povel chod vpřed nebo vzad aktivován(y)
správně s ohledem na nastaveníparametrů 2/3-vodičové ovládání § r r aýp 2-vodičového
ovládání rr§.
. pokud je konfigurován logický vstup pro funkci pravý nebo levý koncový spínač a tento vstup
je aktivní, motor lze rozběhnout pouze na opačnou stranu.
r pokud je konfigurován kanál pro zadávání žádané hodnoty nebo kanál pro ovládání po
komunikačnísběrnici Modbus, frekvenční měnič po připojení napájecího napětíaž do doby zahájení
komunikace zobrazuje hlášení * § b.

Poruchy, které nelze resetovat automaticky
Poruchy lze resetovat pouze krátkodobým odpojením frekvenčního měniče od napájení. Před
připojením k napájeníby měla být odstraněna příčina, která poruchu způsobila.

Poruchy, které lze resetovat automaticky:
Poruchy lze resetovat po odstranění příčiny, která poruchu způsobila:
- krátkodobým odpojením frekvenčního měniče od napájení. (Displej měniče musízhasnout)
- Automaticky, prostřednictvím funkce automatický reset po poruše IAUTO RESET] { § l r - l
- Prostřednictvím logického vstupu nebo nastavením hodnoty bitu řídícího slova, viz funkci IRESET
PoRUCHY]{.:* -}.
- Stiskem tlačítka STOP/RESET na klávesnici externího grafického obslužného terminálu, pokud je
nastaveníaktivního kanálu řízení[Kanál řízení 1l {r *' l} ,. ť§fi /}

Porucha Název pravděpodobná příčina odstranění
§§F [Angle error] Chybné nastavení

hodnoty úhlu mezi
statorovým vinutím a
rotorem synchronního
motoru.Pouze pro [Typ
řízení] (tr L L j = [Sync.
mot.] { § Y,r}

o prověřte nastavení parametrů
otáčkové regulační smyčky

. prověřte sled fází motoru a nastavení
proudového omezení frekvenčního
měniče.

brF [!!Externí brzda| . stav pomocného
kontaktu externí brzdy
neodpovídá signálu pro
ovládání brzdy

. zkontrolujte stav a připojení
pomocného kontaktu a úroveň
ovládacího signálu

o zkontrolujte mechanický stav brzdy

f nF / Porucha
nabíjení
kondenzátorů v
ss meziobvodu

Poškozený nabíjecí
rezistor nebo porucha
ovládání relé nabíjení ss
meziobvodu

. vypněte a zapněte frekvenční měnič
r zkontrolujte vnitřní propojení
o zkontrolujte, zda nekolísá napájecí

napětí
l zabezpečte opravu prostřednictvím

servisu

§§F t [!!EEPROM řízení]
[Control Eeprom]

Porucha interní paměti
řídící deska

r zkontrolujteprostředí
(elektromagnetická kom patibi l ita

. vypněte a zapněte frekvenční měnič,
proved'te návrat do továrního
nastavení

c zabezpečte opravu prostřednictvím
servisu

§§Fď [!!EEPROM výkon]
IPower Eeprom]

Porucha interní paměti -

výkonové část měniče

lnF l Nes]učite!nost
hardware,t

r výkonová část je jiná,
než je uloženo v paměti

o kontaktujte zákaznické centrum
schneider Electric



Porucha Název pravděpodobná příčina odstranění
l,-.- § J Neslučitelnost

hardware 2
Výkonová část není
slučitelná s řídící deskou

o kontaktujte zákaznické centrum
schneider Electric

;ř"Ť porucha vnitřní
komunikace

porucha vnitřní
komunikace mezi
deskami měniče

. kontaktujte zákaznické centrum
schneider Electric

-rLJ,l l l
porucha dat o porucha konzistence

vnitřních dat
. kontaktujte zákaznické centrum

schneider Electric

Porucha
obvodů měření
proudu

. porucha obvodů měření
proudu

o kontaktujte zákaznické centrum
schneider Electric

Porucha
firmware

r Aktualizace firmware
frekvenčního měniče se
nezdařila

. proved'te znovu nahrání správné
verze firmware frekvenčního měniče

jr,§b Porucha
snímače teploty
frekvenčního
měniče

a

a

Porucha snímače teploty
frekvenčního měniče
Výstup frekvenčního
měniče je zkratován
nebo není zapojen

o kontaktujte zákaznické centrum
schneider Electric

jn§§ Porucha GPU o lnterní porucha
mikroprocesoru

. vypněte frekvenční měnič
a

Nadproud . Nesprávné nastavení
parametrů v menu
parametry motoru

i?-
;l l,

o příliš velké zatížení nebo
moment setrvačnosti
zátěže

. Mechanickézablokování

. zkontrolujte nastavení parametrů

. zkontrolujtedimenzování
měnič/motorlzátěž

r prověřte mechanický stav stroje
. připojte motorovou tlumivku
r snižte spínací frekvenci 5 ř r
o prověřte zapojení motorového kabelu

a izolační stav motoru

zkrat motoru c zkrat nebo zemní zkrat
na výstupu frekvenčního
měniče

. zemní zkrat za chodu
měniče

. přepínání motorů za
chodu měniče

. velký reziduální proud při
napájenívíce motorů,
zapojených paralelně

Zkontrolujte kabel mezi měničem a
motorem, izolační stav motoru
Připojte motorovou tlumivku

zemnízkrat

Otáčkový
překmit

. Nestabilní chováni
pohonu

o velký moment
setrvačnosti zátéže

. Bylo dosaženo o 10%
větších otáček, než je
naStaveno parametrem
maximálniotáčky l í

o zkontrolujte motor a poháněné
zařízení

. Doplňte frekvenční měnič o brzdný
rezistor

. zkontrolujtedimenzování
měnič/motor/zátěž

. prověřte nastavení otáčkové regulačn
smyčky frekvenčního měniče
(zesílení, stabilita)

i §,§ [!!Otáčková
smyčka]
[Speed fdback loss]

c ztráta signálu ze zpětno-
vazebního snímače
otáček

o zkontrolujte vinutí mezi snímačem a
měničem

r zkontrolujte snímač
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LnF Porucha
automatického
nastavení
parametrů

. speciální motor nebo
motor nevhodný pro
frekvenční měnič

o Motor nenípřipojen k
frekvenčnímu měniči

. výpadek výstupní fáze
motoru

. Motor se v okamžiku
spuštění automatického
nastavení parametrů
otáčí (např. díky typu
zátéže)

r prověřte , zda je motor pro frekvenční
měniě vhodný

. prověřte, zda je motor v průběhu
automatického nastaven í parametrů
připojen

r pokud je na výstupu měniěe stykač,
zabezpeěte jeho sepnutí

l zabezpeěte, abyse motorv průběhu
automatického nastavení parametrů
neotáčel
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Poruchy, které lze resetovat prostřednictvím funkce automatický restart po
poruše, pokud jejich příčina pominula:

Tyto poruchy lzetaké resetovat krátkodobým odpojením frekvenčního měniče od napájenínebo
logickým vstupem nebo bitem řídícího slova. Viz parametr ]Fault reset] :, , :] ]

Porucha Název Pravděpodobná příčina odstranění

i::/ i [!!Rizeníbrzdy]
IBrake control]

r Nedosaženo prahové
hodnoty proudu při
odbrzdění

o prahová hodnota
frekvence při zabrzdění
[Frekvence zabrzděníl
{ b § r,;je funkční pouze
v případě, je-li aktivní
funkce ovládání externí
brzdy

r zkontrolujte zapojení měniče a motoru
. zkontrolujte vinutí motoru
. zkontrolujte nastavení parametrů [l

odbrzdění-vpřed] (lbr) a [l odbrzdění-
vzad] (lrd), viz strana !!!,o proved'te doporučené nastavení pro

[Frekvence zabrzdéníl { b § n)

a,_,Ě [!!Komunikační
modul]
[Com.network]

porucha komunikačního
modulu. (příslušenství)

r Zkontrolujteprostředí(EMC)
o prověřte zapojení
o prověřte nastavení time-out
. vyměňte komunikační desku
l zabezpečte opravu měniče

prostředn ictví m servisu

: Llť [!!CANopen]
[CAN com.]

o přerušení omunikace po
sběrnici CANopen

o prověřtekomunikačnísběrnici
. prověřte nastavení time-out
. viz uživatelská příručka pro cANopen

[!!Externí]
IExternal fit-Ll/Bit]

. Porucha, způsobená
externím zařízením.

. Nalezněte, prověřte a resetujte externi
zařízení

:" ť' :'' [!!Komunikace]
[External fault com.]

l porucha hlášená z
komunikačnísítě.

o prověřte příčinu poruchy a proved'te
reset

ř§,:s [!!FB Stop]
[FB stop flt,]

. Činnost funkčních bloků
byla ukončena před
zastavením motoru

. Ověřte konfiguraci [? FB Stop]
{,ť b i il]

n_řť [!!Výst. stykač]
[Out. contact, open]

. výstupní stykač je trvale
ve vypnutém, stavu,
přestože je napájena
jeho ovládacícívka.

r zkontrolujte stykač a jeho zapojení
. zkontrolujte stav pomocného kontaktu

stykače a jeho propojení s
frekvenčním měničem

l_íĚ [!!Sít'ový stykač]
Ilnput contactor]

Frekvenční měnič není
připojen k napájení ani
po nastaveném čase
[Sledování sít' stykače]

r prověřte stykač a jeho zapojení
e prověřtenastaveníparametru { l i !}
o prověřte zapojení sít'/stykač/měnič

,r'-,
,_ f- l" -i]

přerušeni
proudové
smyčky
analogového
vstupu Al3

Přerušení proudové
smyčky nebo proud je
menší, než2mA

o prověřte zapojení a změřte hodnotu
proudu na analogovém vstupu

příliš intenzivní
brzdění

příliš intenzívní brzděni
nebo aktivní zátěž

o prodlužte dobu doběhu
. lnstalujte brzdný modul a brzdný

rezistor
. prověřte velikost síťového napětí, zda

nepřekračuje jmenovitou hodnotu +

2O%o

o Aktivujte íunkci automatického
přizpůsobení doběhové ramp| b r §

, j ii ř přehřátíměniče Příliš velká teplota r zkontrolulte zatížení motoru, ventilaci
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frekvenčního měniče měniče a okolníteplotu. Před novým
spuštěním vyčkejte, než měnič
vychladne.

n! r přetižení
poháněného
zařízeni

. přetížení poháněného
zařízení

a

a

Prověřte, zda je nastavení
frekvenčního měniče správné
vzhledem k parametrům stroje
prověrte, zda nedošlo ke změně
parametrů stroje

§ť_ F přetiženi
motoru

. Nadměrný proud motoru o zkontrolujte zatížení motoru,
nastavení proudu pro jeho tepelnou
ochranu Před novým spuštěním
vyčkejte, než motor vychladne.

úpF t Výpadek
výstupni fáze

o Výpadek jedné výstupní
fáze frekvenčního
měniče

o zkontrolujte propojení mezi
frekvenčním měničem a motorem

. V případě použití výstupního stykače
prověřte jeho zapolení a funkční stav

frFFď Výpadek
výstupních fází

Na výstup měniče neni
připojen motor
Proud motoru je menši,
než 60/o jmenovitého
proudu motoru
Výstupní stykač není
sepnut
krátkodobá nestabi lita
proudu motoru

Zkontrolujte propojení mezi
frekvenčním měničem a motorem,
Pokud je na výstupu frekvenčního
měniče zapojen stykač, nastavte
[? llVýpadek výst.fáze] i ů ť: l ) =

[Odpojení] l l] § t" t.

Pro provádění zkoušek frekvenčního
měniče s malým motorem nebo bez
motoru je nutné funkci hlídání
výpadku výstupní fáze, klerá je v
továrním nastavení zapnuta, po dobu
zkoušek vypnout, to znamená
nastavit: i l]Ě l_ j ., i n !},
Zkontrolujte a optimalizujte nastavení
následujících parametrů: /R
kompenzace ! Ě r, jmenovité napěti
motoru L,! ., ': a jmenovitý. proud
motoru , I] ,- ? spust'te automatické
nastavení parametrů i!r,= l§§.

§5F Přepětiv
napájecí síti

o příliš vysoké sít'ové
napájecí napětí
- Pokud je frekvenční
měnič v provozu, dojde k
hlášení, pokud je
napájecí napětí o 10o/o

vyšší, než jmenovité
- Pokud je frekvenční
měnič v zablokovaném
stavu, dojde k hlášení,
pokud je napájecí napětí
o 20o/o vyšší, než
jmenovité

. Rušenív napájecísíti

Měřením ověrte parametry napájecí
sítě

Pt1 ř Výpadek fáze
napájení

o porucha napájení
frekvenčního měniče,
přerušená pojistka

. výpadek jedné fáze

. Jednofázové napájení
trojfázového
frekvenčního měniče

r Nesymetrickézatížení
výstupních fází
frekvenčního měniče

o zkontrolujte přívod napájecího napětí
. zkontrolujte přítomnost všech fází na

svorkách frekvenčního měniče
. vypněte hlídání výpadku fáze

napájení i§i = li_i
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Formu!ář pro záznam konfigurace a nastavení

r ochrana je aktivní pouze,
pokud je pohon zatížen

Porucha Název Pravděpodobná příčina odstranění

scF5 zkrat motoru . zkrat na výstupu
frekvenčního měniče

o Detekce zkratu v
okamžiku zahájení
rozběhu nebo brzdění ss
proudem pokud je pokud
je parametr test lGBT
Sťrí = YES

Zkontrolujte motorový kabel a ověřte
izolační stav motoru

sLF1 Porucha
komunikace
Modbus

přerušení komunikace na
sběrnici Modbus

o prověřte jednotlivá propojení
komunikačnísběrnice

. zkontrolujtenastaveníparametru
Modbus Time-out ííO

. Další iníormace naleznete v
Uživatelskou příručku Modbus Altivar
12

sLF2 Porucha
komunikace
SoMove

o porucha komunikace
frekvenčního měniče s
PC prostřednictvím
software soMove

r prověřte připojení kabelu pro
konfiguraci, nastavení a ovládání
frekvenčního měniče Altivar 12
prostřed n ictvím software SoMove,
mezi PC a ATY12

. Zkontrolujte nastavení Time-out

stF3 Porucha
komunikace se
vzdáleným
obslužným
terminálem

porucha komunikace se
vzdáleným obslužným
terminálem

. prověřtepřipojenívzdáleného
obslužného terminálu

ULF pokles zalížení
stroje pod
nastavenou
úroveň

Pokles zatížení stroje
pod nastavenou úroveň
Proud motoru je menší,
než nastavená úroveň
prahová velikost proudu
pro hlášení ULF LUL
během doby dané
nastavením parametru
doba pro vyhodnocení
LUL Ult

. Prověřte, zda 1e nastavení
frekvenčního měniče vzhledem k
parametrům stroje správné.

o prověřte, zda nedošlo ke změně
parametrů stroje

tJf Přehřátí
tranzistorů lGBT

r přetíženífrekvenčního
měniče

. přehřátí výkonových
tranzistorových modul ů

s ohledem na okolní
teplotu a zatížení

r zkontrolujtedimenzování
měnič/motorlzátéž

o snižte vzorkovacífrekvenci sFr
o ověřte zda teplota okolía zatížení

frekvenčního měniče se pohybuje v
povolených mezích

l před opětným uvedením frekvenčního
měniče do provozu vyčkejte, dokud se
teplota |GBT nesníží

Sub-menu [1.1 ZÁKLADNi PARAMETRY] [1.í slMPLY START] (slM-)
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1Q [2/3-vodičové ovládání] [2/3 Wire

c/ [Makrokonfigurace] [Macro configuration]

bí lFrekvence sítě] [Standard mot.freq]

pf [Jmen. výkon motoru] [Rated motor power]

(.,/1 [Jmen. napětí motoru] [Rated motor volt.]

l,( [Jmen. proud motoru] [Rated mot. current]

p7 [Jmen. frekvence motoru] lRated motor freq,]

2§ [Jmen. otáčky motoru] [Rated motor speed]

íF lMaximální írekvence] [Max Frequency]

p| [Sled výst.fázi] [Output Ph rotation]

'ťí 
lTepelná ochrana l] [Motor therm. current]

Á( lDoba rozběhu] [Acceleration]

dí lDoba doběhu] [Decceleration]

f{ [Nízké otáčky] [Low speed]

Hl lvysoké otáčky] [High speed]

[2-vodičové] [2 wire] (2C)

[Start/Stop] [StaťStop] (StS)

[50 Hz] [50 Hz lEC] (50)

Dle typové velikosti měniče

Dle typové velikosti měniče

Dle typové velikosti měniče

50 Hz

Dle typové velikosti měniče

60 Hz

[ABC][ABc] (Abc)

Dle typové velikosti měniče

3.0 s

3.0 s

0

50 Hz

Konfigurace funkce vstupů a výstupů:

Vru Konfigurovaná funkce

Ll1

Ll2

Ll3

Ll4

Ll5

Ll6

Ll7

Ll8

Ll9

Ll10

Ll11

Ll12

Llí3
Ll14

Vru Konfigurovaná funkce

Lo1

Lo2
Lo3

Lo4

AI1

Al2

Al3

Al4

R1

R2

R3

R4

RP

Encoder
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Formu!ář pro záznam konfigurace a nastavení
DalŠi parametry 1ote uvážení zákazníka)

Kód Název parametru Nastavení zákazníka Kód Název parametru Nastaveni záRaznika
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