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A Informacje ogólne

Podrêcznik niniejszy podaje informacje
potrzebne do korzystania z pakietu aplikacji
"Five in One+".

Ka¿da aplikacja opisana jest w osobnej
broszurze. Informacje o sposobie wybierania
aplikacji podano w czêci B.

B Wybieranie aplikacji
Korzystaj¹c z aplikacji podstawowej, nale¿y najpierw
usun¹æ blokadê wyboru aplikacji (parametr 1.15 =
0). Wówczas staje siê dostêpna grupa 0. Zmieniaj¹c
wartoæ parametru 0.1 mo¿na uaktywniæ inne
aplikacje. Patrz tabela B-1.

ustawiæ parametr 0.1 na wartoæ odpowiadaj¹c¹
¿¹danej aplikacji. Patrz tabela B-1.

Aby zmieniæ jedn¹ aplikacje na inna, wystarczy
Numer

Parametr

Zakres

0. 1

Aplikacja

1 7

Opis
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Aplikacja podstawowa
Aplikacja standardowa
Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny
Aplikacja z wieloma poziomami prêdkoci
Aplikacja z regulatorem PI
Aplikacja wielofunkcyjna
Aplikacja pompowo-wentylatorowa

Tabela B-1 Wybór aplikacji

C Przywracanie fabrycznych
wartoci parametrów aplikacji

Oprócz parametrów grupy 1, w pakiecie aplikacji s¹
równie¿ dostêpne parametry grup 2 - 8 (Patrz
rysunek B-1).

Fabryczne wartoci parametrów aplikacji od 1 do 7
mo¿na przywróciæ wybieraj¹c ponownie t¹ sam¹
aplikacjê za porednictwem parametru 0.1 lub
nadaj¹c parametrowi 0.2 wartoæ 1. Patrz Instrukcja
eksploatacji rozdzia³ 12.

Parametry grup s¹ uporz¹dkowane w kolejnoci
przejcia od ostatniego parametru w grupie
poprzedniej do pierwszego parametru w grupie
nastêpnej lub odwrotnie dokonuje siê naciskaj¹c
przycisk ze strza³k¹ w dó³ lub w górê.

Grupy 28

Jeli grupa parametrów 0 nie jest widoczna, nale¿y
j¹ uwidoczniæ w sposób nastêpuj¹cy:
1. Jeli aktywna jest blokada dostêpu
do parametrów, nale¿y j¹ usun¹æ, parametr 1.16, nadaj¹c parametrowi wartoæ 0.
2. Jeli aktywna jest funkcja ukrywania
parametrów, nale¿y j¹ usun¹æ, parametr
1.15, nadaj¹c parametrowi wartoæ 0.
Grupa 0 stanie siê widoczna.

Grupa 1

Grupy 0

D Wybór jêzyka
Jêzyk tekstów wywietlanych na alfanumerycznych
i graficznych panelach mo¿na wybraæ parametrem
0.3. Patrz podrêcznik U¿ytkowania Rozdzia³u 11.

Rysunek B-1 Grupy parametrów.
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1 APLIKACJA STANDARDOWA
1.1 Informacje ogólne

W zastosowaniu standardowym u¿ywa siê tych
samych sygna³ów WE/WY i tej samej logiki
sterowania, co w zastosowaniu podstawowym.
Cyfrowe wejcie DIA3 oraz wszystkie wyjcia s¹
programowalne.

Podstawowe po³¹czenia wejæ i wyjæ pokazano na
rysunku 1.2-1. Na rysunku 1.3-1 przedstawiono
schemat
logiczny
sygna³ów
steruj¹cych.
Programowanie zacisków WE/WY opisano w czêci
1.5.

Aplikacjê standardow¹ wybiera siê, nadaj¹c
parametrowi 0.1 wartoæ 2.

1.2 Wejcia/Wyjcia steruj¹ce
Potencjometr
zadawania

READY

RUN

220
VAC

FAULT

Rysunek 1.2-1

Domylna konfiguracja WE/WY i przyk³ad po³¹czeñ do listwy zaciskowej w aplikacji
standardowej
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1.3 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych

Rysunek 1.3-1 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych dla aplikacji standardowej.
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1.4 PARAMETRY PODSTAWOWE, GRUPA 1
1.4.1 Tabela parametrów, grupa 1

Tabela 1.4-1 Podstawowe parametry z grupy 1.

UWAGA!

*=

Wartoæ parametru mo¿na
zmieniæ jedynie po zatrzymaniu
przemiennika czêstotliwoci

*)

Jeli parametr 1.2 > czêstotliwoci znamionowej
silnika, sprawdziæ mo¿liwoæ pracy silnika
i maszyny roboczej z taka prêdkoci¹. Wybieranie
zakresu 120/500 Hz opisano na stronie 1-5.

* * ) Wartoæ
domylna
dla
czterobiegunowego
silnika i przemiennika czêstotliwoci o s t a n d a r d o wych parametrach.
* * * ) Do M10. Dla wiêkszych indywidualnie w ka¿dym
przypadku
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1.4.2 Opis parametrów grupy 1
1. 1, 1. 2 Czêstotliwoæ minimalna/maksymalna
Okrela zakres czêstotliwoci wyjciowej przemiennika czêstotliwoci.
Domylnie maksymalna wartoæ parametrów 1.1 i 1.2 wynosi 120 Hz. Ustawiaj¹c wartoæ
parametru 1.2 na 120 Hz podczas gdy przemiennik jest zatrzymany (wskanik ''RUN'' nie
wieci) zmieniamy maksymalny zakres parametrów 1.1, 1.2 na 500 Hz. Równoczenie
zmieniamy rozdzielczoæ zadawania z panelu steruj¹cego z 0,01 Hz na 0,1 Hz.
Ponowna zmiana górnej granicy zakresu czêstotliwoci z 500 Hz na 120 Hz jest mo¿liwa
przez ustawienie wartoci parametru 1.2 na wartoæ 119 Hz przy zatrzymanym przemienniku.

1. 3, 1. 4 Czas przyspieszania 1, czas opóniania 1:
Granice te dotycz¹ czasu potrzebnego do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (parametr 1.1) do wartoci maksymalnej (parametr 1.2).

1. 5, 1. 6 ród³o prêdkoci zadanej 1, ród³o prêdkoci zadanej 2:

Rysunek 1.4-1 Przyk³ad wartoci zadanych- czêstotliwoci sta³ych.
Wartoci parametrów s¹ automatycznie ograniczane minimaln¹ i maksymaln¹ wartoci¹
czêstotliwoci parametr 1.1, 1.2.

1. 7

Ograniczenie pr¹du
Przy pomocy tego parametru ustala siê maksymaln¹ chwilow¹ wielkoæ pr¹du wyjciowego
przemiennika czêstotliwoci. Wartoæ t¹ nale¿y ustawiæ w zale¿noci od ¿¹danej krotnoci
pr¹du rozruchowego silnika, lecz nie wy¿ej ni¿ 2,5x I CT .

1. 8

Wybór charakterystyki U/f
Liniowa:
0

Napiêcie silnika zmienia siê liniowo wraz ze zmian¹ czêstotliwoci powoduj¹c
tym samym utrzymanie sta³ego strumienia magnetycznego w zakresie od
czêstotliwoci 0 Hz do punktu os³abienia pola (par. 6.3), w którym to napiêcie
doprowadzone do silnika osi¹ga wartoæ znamionow¹. Patrz rysunek
1.4-2. Liniowa zale¿noæ stosunku U/f jest wykorzystywana w uk³adach
napêdowych charakteryzuj¹cych siê sta³ym momentem w funkcji prêdkoci
obrotowej

Jeli nie ma specjalnych wymagañ co do innych parametrów powinny byæ wykorzystywane
ustawienia domylne.
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Kwadratowa:
1

Vacon

Napiêcie silnika zmienia siê z kwadratem czêstotliwoci w zakresie od
czêstotliwoci 0 a¿ do punktu os³abienia pola (par. 6.3) w którym to napiêcie
doprowadzone do silnika osi¹ga wartoæ znamionow¹. Patrz rysunek 1.4-2.
W zakresie poni¿ej punktu os³abienia pola silnik pracuje z niedomagnesowaniem, co powoduje ¿e ha³as elektromagnetyczny jest ni¿szy, lecz
równie¿
moment
rozwijany
przez
silnik
jest
ni¿szy.
Kwadratowa zale¿noæ stosunku U/f jest wykorzystywana w uk³adach
napêdowych charakteryzuj¹cych siê momentem zmieniaj¹cym siê w kwadracie
prêdkoci
obrotowej,
na
przyk³ad
w
uk³adach
napêdowych
wentylatorów wzglêdnie pomp odrodkowych.

Rysunek 1.4-2 Liniowa i kwadratowa charakterystyka U/f
Programowalna:
2

Charakterystykê U/f mo¿na zdefiniowaæ trzema ró¿nymi punktami. Sposób
programowania opisano w rozdziale 1.5-2. Charakterystyka programowalna
mo¿e byæ stosowana jeli inne nastawy nie spe³niaj¹ potrzeb danej aplikacji,
patrz rys. 1.4-2.

Rysunek 1.4-3 Programowalna charakterystyka U/f

1.9



Optymalizacja U/f
Automatyczne
forsowanie
momentu
obrotowego

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Napiecie na silniku zmienia siê samoczynnie powoduj¹c,¿e silnik rozwija
wystarczaj¹cy moment do rozruchu i przy pracy z niskimi czêstotliwociami.
Wzrost napiêcia zale¿y od typu silnika jak równie¿ od jego mocy.
Automatyczne forsowanie momentu stosuje siê w przypadku, gdy wystêpuj¹
du¿e statyczne momenty oporowe, na przyk³ad w tamociagach.

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Aplikacja standardowa

UWAGA!

W przypadku, gdy silnik pracuje w sposób ci¹g³y przy niskich
czêstotliwociach z du¿ym obci¹¿eniem istnieje mo¿liwoæ
przegrzania silnika z powodu niewystarczaj¹cego ch³odzenia
w³asnego. W takich wypadkach musi byæ zastosowany uk³ad kontroli
temperatury silnika oraz silnik powinien byæ ewentualnie wyposa¿ony
w obcy system ch³odzenia.

!
1. 10

Strona 1-7

Napiêcie znamionowe silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ Un z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru powoduje, ¿e wartoæ napiêcia na silniku w punkcie os³abienia pola
(par 6.4) wynosi 100 % napiecia znamionowego silnika.

!

Uwaga!

1. 11

W przypadku gdy zanmionowe napiêcie silnika jest ni¿sze od napiêcia
znamionowego sieci, nale¿y upewniæ siê czy izolacja uzwojeñ silnika odpowiada tej
wysokoci napiêcia.

Czêstotliwoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ fn z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru ustala punkt os³abienia pola (par 6.3) na analogiczn¹ wartoæ.

1. 12

Prêdkoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ n n z tabliczki znamionowej silnika.

1. 13

Pr¹d znamionowy silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ In z tabliczki znamionowej silnika.
Wartoæ ta jest podstawow¹ nastaw¹ zabezpieczeñ silnikowych przemiennika czêstotliwoci.

1. 14

Napiêcie zasilaj¹ce
Nale¿y wpisaæ wartoæ napiêcia zasilaj¹cego przemiennik czêstotliwoci. Mo¿liwe do
wprowadzenia napiêcia zasilaj¹ce dla przemienników serii CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4,
CX/CXL/CXS5 oraz CX6 s¹ okrelone w tabeli 1.41.

1. 15

Widocznoæ zestawu parametrów aplikacji
Defines which parameter groups are available:
0 = widoczne s¹ wszystkie grupy parametrów
1 = widoczna jest tylko grupa 1

1. 16

Blokada mo¿liwoci zmiany parametrów
Okrela, które grupy parametrów s¹ dostêpne:
0 = zmiana parametru dozwolona
1 = zmiana parametru zabroniona

1. 17

Wybór ród³a zadaj¹cego
0
1
2

Napiêciowa wartoæ zadana, wprowadzona na zaciski 2 i 3 na przyk³ad
z potencjometru.
Pr¹dowa wartoæ zadana, wprowadzona na zaciski 4 i 5 na przyk³ad
z przetwornikapomiarowego.
Wartoæ zadana z panelu steruj¹cego wprowadzona za porednictwem strony wartoci
zadanych (REF); patrz rozdzia³ 7.5.
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1.5 PARAMETRY SPECJALNE, GRUPY 28
1.5.1 Tabele parametrów
Grupa 2, parametry sygna³u wejciowego

Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane

Uwaga

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.
(dalszy ci¹g)

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane

Grupa 4, parametry sterowania napêdem

Uwaga

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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Grupa 5, parametry czêstotliwoci zabronionych

Grupa 6, parametry sterowania silnikiem

Uwaga!

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

Grupa 7, Zabezpieczenia
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Grupa 8, parametry automatycznego wznawiania pracy

Tabela 1.5-1 Parametry specjalne, grupy 2-8.
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1.5.2 Opis parametrów z grup 28
2. 1

Wybór logiki sygna³ów Startu / Stopu
0

DIA 1: zestyk zamkniêty = praca do przodu
DIA 2: zestyk zamkniêty = praca do ty³u
Patrz rysunek 1.5-1.

Rysunek 1.5-1 Start do przodu / start do ty³u

1

Najwy¿szy priorytet ma zawsze pierwszy wybrany kierunek.

2

Po otwarciu zestyku DIA 1 rozpoczyna siê zmiana kierunku obrotów.

3

Jeli równoczenie stan¹ siê aktywne sygna³y startu do przodu (DIA1)
i startu do ty³u (DIA2), wy¿szy priorytet ma sygna³ startu do
przodu (DIA1).

1

DIA1: zestyk zamkniêty = start zestyk otwarty = stop
DIA2: zestyk zamkniêty = do ty³u
zestyk otwarty = do przodu
Patrz rysunek 1.5-2.

Rysunek 1.5-2 Start, stop, nawrót.

KAUKO  METEX
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00  789 Warszawa
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2:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
zestyk otwarty = stop
DIA2: zestyk zamkniêty = start dozwolony zestyk otwarty = start zabr.
Patrz rysunek 1.5-2.

3:

po³aczenie 3 przewodowe (sterowanie impulsowe):
DIA1: zestyk zamkniêty = impuls startu
DIA2: zestyk zamkniêty = impuls stopu
(DIA3 mo¿na zaprogramowaæ jako polecenie pracy do ty³u)
Patrz rysunek 1.5-3.

Rysunek 1.5-3 Impuls startu, impuls stopu

Funkcja DIA3
1: Usterka zewnêtrzna

zamykanie zestyku =

2: Usterka zewnêtrzna

otwieranie zestyku

=

3: Zezwolenie pracy

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

=
=

4: przysp./hamowanie

zestyk otwarty

=

zestyk zamkniêty

=

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

=

5: Praca do ty³u

2.3

Usterka wystêpuje i silnik jest
zatrzymywany, gdy zestyk jest
zamkniêty.
Usterka wystêpuje i silnik jest
zatrzymywany, gdy zestyk jest
otwarty.
Start silnika zabroniony.
Start silnika dozwolony.
Wybór czasu przyspieszania/
wybór czasu hamowania 1
Wybór czasu przyspieszania/
hamowania 2
Praca do przodu
Praca do ty³u

Mo¿e s³u¿yæ do
zmiany kierunku,
jeli parametr 2.1
ma wartoæ 3.

Przesuniêcie wartoci zadawanej wejcia pr¹dowego
0: Bez przesuniêcia.
1: Przesuniêcie 4 mA ("¿ywe zero") pozwala na kontrolowanie zerowego poziomu sygna³u.
Reakcjê na usterkê ¿ród³a zadaj¹cego mo¿na zaprogramowaæ za porednictwem
parametru 7.1.

2.4, 2.5

Skalowanie wartoci zadawanej, wartoæ minimalna / wartoæ maksymalna
Ustawianie wartoci granicznych: 0 <par. 2.4 < par. 2.5 < par. 1.2
Jeli parametr 2.5 = 0, skalowanie jest wy³¹czone. Patrz rysunki 1.5-4 i 1.5-5.
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Częstotliwość
wyjściowa
Czêstotliwoæ max par. 1.2

Wejście
analogowe [V]

Czêstotliwoæ min par. 1.1
0

Rysunek 1.5-4 Skalowanie sygna³u
zadaj¹cego

2.6

10

UD012K13

Rysunek 1.5-5 Skalowanie sygna³u
zadaj¹cego, parametr 2.5 = 0

Odwrócenie ¿ród³a zadaj¹cego
Odwraca sygna³ zadaj¹cy:

Częstotliwość
wyjściowa

maks. sygna³ zadaj¹cy=
min. czêstotliwoæ zadana
min. sygna³ zadaj¹cy=
maks. czêstotliwoæ zadana

częstotliwość max. par 1. 2
par. 2. 5

par. 2. 4

Wejście
analogowe

częstotliwość min. par 1. 1
0

max.
UD012K14

Rysunek 1.5-6 Odwrócenie sygna³u zadaj¹cego

2.7

Sta³a czasowa filtracji sygna³u
zadaj¹cego
Odfiltrowuje zak³ócenia wejciowego
sygna³u zadaj¹cego.
D³uga sta³a czasowa filtracji powoduje
wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia
na regulacjê.
Patrz rysunek 1.5-7.

%
Sygnał nie filtrowany

100%

Sygnał filtrowany
63%

t [s]
Par. 2. 7
UD012K37

Rysunek 1.5-7 Filtracja sygna³u zadaj¹cego

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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fax (22) 330 12 12

Vacon
3. 1

1

Funkcja wyjcia analogowego
Patrz tabela "Grupa 3, parametry
wyjciowe i nadzorowane" na stronie
1-8.

3. 2
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Sta³a czasowa filtracji wyjcia
analogowego

%
Sygnał nie filtrowany

100%

Sygnał filtrowany
63%

Filtruje wyjciowy sygna³ analogowy.
Patrz rysunek 1.5-8.
t [s]
Par. 3.2
UD012K16

Rysunek 1.5-8 Filtracja wyjcia analogowego

3.3

Odwrócenie wyjcia
analogowego
Neguje wyjciowy sygna³
analogowy:
maks. sygna³ wyjciowy =
minimalna wartoæ zadana
min. sygna³ wyjciowy =
maksymalna wartoæ zadana

3. 4

Minimalna wartoæ na wyjciu
analogowym

Rysunek 1.5-9 Odwrócenie wyjcia analogowego

Okrela minimaln¹ wartoæ sygna³u na
0 mA lub 4 mA. Patrz rysunek 1.5-10.

3. 5

Skalowanie wyjcia analogowego
Wspó³czynnik skalowania wyjcia
analogowego.
Patrz rysunek 1.5-10.
Prąd na
wyjściu
analogowym

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

20 mA

12 mA

Par. 3. 5
= 50%

10 mA

Par. 3. 4 = 1
4 mA
Par. 3. 4 = 0
0 mA
0

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
0.5

1.0

UD012K18

Rysunek 1.5-10 Skalowanie wyjcia analogowego.
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3. 6
3. 7
3. 8

Vacon

Funkcje wyjcia cyfrowego
Funkcje przekanika wyjciowego 1
Funkcje przekanika wyjciowego 2
Ustawiona wartoæ

Sygna³ na wyjciu

0 = Nie u¿ywane

Brak sygna³u
Wyjcie cyfrowe DO1 oraz programowalne
przekaniki (RO1, RO2) s¹ aktywne, jeli:

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Gotowoæ
Praca
Usterka
Usterka (zanegowana)
Ostrze¿enie o przegrzaniu przemiennika czêstotliwoci
6 = Zewn. usterka lub ostrze¿enie
7 = Ostrze¿enie lub usterka ród³a
zadaj¹cego
8 = Ostrze¿enie
9 = Praca do ty³u
10 = Praca z wieloma poziomami
prêdkoci
11 = Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ
12 = Aktywny regulator silnika
13 = Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej
14 = Sterowanie z zacisków WE/WY

Przemiennik czêstotliwoci jest gotowy do pracy
Przemiennik czêstotliwoci pracuje (silnik pracuje)
Nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Nie nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Temperatura radiatora przekracza +70°C
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.2
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.1 - jeli
Analogowe ród³o zadaj¹ce wynosi 420 mA, a wartoæ sygna³u
jest < 4 mA
Zawsze jeli ostrze¿enie istnieje
Wybrano polecenie pracy do ty³u
Wybrano pracê z wieloma poziomami prêdkoci
Czêstotliwoæ wyjciowa jest równa wartoci zadanej
W³¹czy³ siê regulator nadnapiêciowy lub nadpr¹dowy
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (par. 3.9 i par. 3.10)
Zewnêtrzny tryb sterowania wybierany przyciskiem
programowalnym #2

Tabela 1.5-2 Sygna³y na wyjciu DO1 i przekanikach wyjciowych RO1 i RO2.

3. 9

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.10),
funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6-3.8.

3. 10

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.9.
Patrz rysunek 1.5-11.

f[Hz]

Par. 3.9 = 2

Par 3. 9 = 2

Par 3. 10

t
Przykład:

21 RO1

21 RO1

21 RO1

22 RO1

22 RO1

22 RO1

23 RO1

23 RO1

23 RO1
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Rysunek 1.5-11 Kontrola czêstotliwoci wyjciowej
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1

Kszta³t charakterystyki przyspieszania/hamowania 1
Kszta³t charakterystyki przyspieszania/hamowania 2
Parametry te pozwalaj¹ wyg³adziæ nachylenie pocz¹tku oraz koñca charakterystyki
przyspieszania/hamowania.
Wybranie wartoci 0 daje liniowy kszta³t nachylenia, co powoduje natychmiastowe
przyspieszanie/hamowanie zgodne ze zmianami wartoci sygna³u ród³a zadaj¹cego, przy
sta³ych czasowych okrelonych parametrami 1.3 oraz 1.4 (4.3 oraz 4.4).
Nadanie parametrowi 4.1 (4.2) wartoci z zakresu 0,1 - 10 s powoduje zmianê liniowego
kszta³tu
charakterystyki
przyspieszania/opóniania na charakterystykê krzywoliniow¹ w kszta³cie litery
[Hz]
S. Parametry 1.3 i 1.4 (4.3 i 4.4)
okrelaj¹ sta³¹ czasow¹ przyspieszania/opóniania w rodku charakterystyki. Patrz rysunek 1.5-12.
1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
4. 1 (4. 2)

4. 1 (4. 2)

[t]
UD012K20

Rysunek 1.5-12 Krzywoliniowa charakterystyka
przyspieszania /opóniania
4. 3
4. 4

Czas przyspieszania 2
Czas hamowania 2
Wartoci te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (parametr 1.1) do zadanej wartoci maksymalnej (parametr 1.2).
Parametry umo¿liwiaj¹ okrelenie dwu ró¿nych ustawieñ czasów przyspieszania/opóniania
w jednej aplikacji. Mo¿na je wybieraæ programowalnym sygna³em na zacisku DIA3 (Patrz
parametr 2.2).

4. 5

Sterownik rezystora hamowania
0 = Brak sterownika rezystora hamowania
1 = Sterownik i rezystor hamowania zainstalowane
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania
Podczas hamowania silnika przez przemiennik czêstotliwoci, energia obrotowa silnika i obci¹¿enia
s¹ kierowane na zewnêtrzny rezystor hamowania. Jeli jest on dobrany zgodnie z wymaganiami,
pozwala to przemiennikowi czêstotliwoci na zmniejszanie obci¹¿enia z takim samym momentem
obrotowym, jak przy jego przyspieszaniu. Dalszych informacji nale¿y poszukiwaæ w oddzielnej
instrukcji instalacji rezystora hamulca.

4. 6

Funkcja startu
Wed³ug charakterystyki:
0

Przemiennik czêstotliwoci rozpoczyna pracê od 0 Hz i przyspiesza do zadanej
przez ród³o zadaj¹ce czêstotliwoci w ci¹gu zadanego czasu. (Bezw³adnoæ
obci¹¿enia lub tarcie startowe mog¹ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu
przyspieszania.)
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Vacon

Lotny start:

1

Przemiennik czêstotliwoci mo¿e uruchomiæ obracaj¹cy siê silnik, podaj¹c na niego
ma³y moment obrotowy i szukaj¹c czêstotliwoci odpowiadaj¹cej aktualnym obrotom
silnika. Poszukiwania rozpoczynaj¹ siê od maksymalnej czêstotliwoci i trwaj¹ a¿ do wykrycia
czêstotliwoci aktualnej. Nastêpnie czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana/
zmniejszana do wartoci zadanej przez ród³o zadaj¹ce zgodnie z ustawionymi
parametrami przyspieszania/opóniania.
To ustawienie nale¿y wybraæ, jeli silnik mo¿e obracaæ siê w momencie wydawania
polecenia startu.
Przy starcie w biegu mo¿liwe jest uruchomienie silnika pomimo wystêpuj¹cych krótkotrwa³ych
zaników napiêcia zasilaj¹cego.

4. 7

Funkcja zatrzymywania
Wybiegiem:
0
Po wydaniu polecenia stopu silnik zostaje zatrzymany obracaj¹c siê swobodnie,
bez sterowania ze strony przemiennika czêstotliwoci.
Wed³ug charakterystyki:
1
Po wydaniu polecenia stopu obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawieniem
parametrów hamowania.
Jeli wystêpuje znaczne nagromadzenie energii, zaleca siê zwiêkszenie szybkoci
hamowania przez zastosowanie zewnêtrznego rezystora hamowania.

4. 8

Wartoæ pr¹du hamowania przy hamowaniu pr¹dem sta³ym

4. 9

Czas hamowania pr¹dem sta³ym do chwili zatrzymania

Okrela pr¹d podawany na silnik podczas hamowania pr¹dem sta³ym.

Okrela czy hamowanie jest ON (w³¹czone) czy OFF (wy³¹czone) oraz czas hamowania pr¹dem
sta³ym podczas zatrzymywania silnika. Funkcja hamowania sta³opr¹dowego zale¿na jest od funkcji
stopu, parametr 4.7. Patrz rysunek 1.5-13.
0
>0

Hamowanie pr¹dem sta³ym nie jest wykorzystywane
Hamowanie pr¹dem sta³ym jest wykorzystywane; jego dzia³anie zale¿y od funkcji
zatrzymywania (parametr 4.7), a czas zale¿y od wartoci parametru 4.9.

Funkcja zatrzymywania = 0 (wybiegiem):
Po wydaniu polecenia stopu silnik zatrzymuje siê z rozpêdu, bez ¿adnego sterowania
z przemiennika czêstotliwoci.
Podaj¹c na silnik napiêcie sta³e mo¿na go elektrycznie wyhamowaæ w najkrótszym mo¿liwym
czasie, nie u¿ywaj¹c dodatkowej zewnêtrznej rezystancji hamulca.
Po rozpoczêciu hamowania, jego czas jest dostosowywany do czêstotliwoci. Jeli
czêstotliwoæ jest ³ od czêstotliwoci znamionowej silnika (parametr 1.11), czas hamowania
jest równy wartoci parametru 4.9. Jeli czêstotliwoæ jest £ 10% czêstotliwoci znamionowej,
czas hamowania wynosi 10% wartoci parametru 4.9. Patrz rysunek 1.5-13.
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fwy

1

fwy

fn

fn
Częstotliwość wyjściowa
Obroty silnika
Częstotliwość wyjściowa
Hamowanie
prądem stałym
włączone

Obroty silnika
0,1 x fn
Hamowanie
prądem stałym
włączone

t

PRACA
STOP

t

t = 0,1 x par. 4. 9

t = 1 x par. 4. 9
PRACA
STOP
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Rysunek 1.5-13 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; przy zatrzymaniu wybiegiem.
Funkcja zatrzymywania = 1 (wed³ug charakterystyki):
Po wydaniu polecenia stopu, obroty silnika s¹ jak najszybciej zmniejszane zgodnie
z ustawionymi parametrami, do 0,5 Hz, po czym rozpoczyna siê hamowanie sta³opr¹dowe.

Czas hamowania jest okrelony
przez parametr 4.9.
Jeli wystêpuje znaczna ener-gia
obrotowa, zaleca siê zwiêkszenie szybkoci hamowania
przez zastosowanie zewnêtrznej
rezystancji hamulca.
Patrz rysunek 1.5-14.

5. 1

Obszar czêstotliwoci
zabronionych

5. 2

Dolna granica/ górna granica
W pewnych systemach mo¿e byæ
potrzebne unikanie pracy na niektórych czêstotliwociach, ze wzglêdu na
problemy rezonansu mechanicznego.

Rysunek 1.5-14 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; przy
zatrzymaniu wed³ug charakterystyki.

Te parametry pozwalaj¹ na zdefiniowanie granic jednego zakresu "czêstotliwoci pomijanych" miêdzy 0 a 120/
500 Hz. Dok³adnoæ ustawienia wynosi 0,1 Hz.
Patrz rysunek 1.5-15.

Rysunek 1.5-15 Przyk³ad ustawiania obszaru
czêstotliwoci zabronionych
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6. 1

6. 2

Aplikacja standardowa

Vacon

Tryb sterowania silnikiem
0 = Sterowanie czêstotliwoci¹:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadaj¹cymi
czêstotliwoæ a przemiennik czêstotliwoci steruje
czêstotliwoci¹ wyjciow¹ (dok³adnoæ wynosi 0,01 Hz)

1 = Sterowanie prêdkoci¹:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadaj¹cymi prêdkoci
a przemiennik czêstotliwoci steruje obrotami silnika
(dok³adnoæ regulacji wynosi +- 0,5%).

Czêstotliwoæ prze³¹czania
Szumy silnika mo¿na zminimalizowaæ stosuj¹c wysokie czêstotliwoci prze³¹czania.
Zwiêkszenie czêstotliwoci równoczenie zmniejsza obci¹¿alnoæ przemiennika
czêstotliwoci.
Przed zmian¹ czêstotliwoci z ustawienia domylnego 10 kHz (3,6 kHz od
30 kW w górê), nale¿y odczytaæ dopuszczaln¹ obci¹¿alnoæ z charakterystyki na wykresie
5.23 w rozdziale 5.2 Instrukcji obs³ugi.

6. 3
6. 4

Punkt os³abiania wzbudzenia
Napiêcie w punkcie os³abiania wzbudzenia
Punktem os³abiania wzbudzenia jest czêstotliwoæ wyjciowa, przy której napiêcie wyjciowe
osi¹ga zadan¹ wartoæ maksymaln¹ (parametr 6.4). Powy¿ej tej czêstotliwoci napiêcie
wyjciowe posiada ustawion¹ wartoæ maksymaln¹.
Poni¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe zale¿y od wartoci parametrów charakterystyki
U/f 1.8, 1.9, 6.5, 6.6 oraz 6.7. Patrz rysunek 1.5-16.
Po zmianie wartoci parametrów 1.10 oraz 1.11 (znamionowego napiêcia i czêstotliwoci
silnika), odpowiednie wartoci s¹ automatycznie nadawane parametrom 6.3 i 6.4. Jeli trzeba
zmieniæ wartoci dla punktu os³abiania wzbudzenia i maksymalnego napiêcia wyjciowego,
nale¿y to zrobiæ po ustawieniu wartoci parametrów 1.10 i 1.11.

6. 5

Charakterystyka U/f, czêstotliwoæ punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrana zosta³a programowalna charakterystyka
U/f, parametr ten okrela czêstotliwoæ punktu rodkowego charakterystyki.
Patrz rysunek 1.5-16.

6. 6

Charakterystyka U/f, napiecie punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f , parametr 6.6
okrela napiêcie punktu rodkowego charakterystyki. Patrz rysunek 1.5-16.

6. 7

Napiêcie wyjciowe przy czêstotliwoci zerowej
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr 6.7 okrela napiêcie przy czêstotliwoci zerowej. Patrz rysunek 1.5-16.

6. 8
6. 9

Regulator nadnapiêciowy
regulator podnapiêciowy
Te parametry pozwalaj¹ wy³¹czyæ dzia³anie regulatorów nad/podnapiêciowych. Mo¿e to byæ
przydatne, jeli na przyk³ad napiêcie zasilania wykazuje wahania wiêksze ni¿ -15%+10%,
a aplikacja nie toleruje takich zmian napiêcia, regulator steruje czêstotliwoci¹ wyjciow¹
zgodnie z wahaniami napiêcia zasilaj¹cego.
Nad/podnapiêciowe wy³¹czenia mog¹ wydarzyæ siê wówczas kiedy regulatory te nie dzia³aj¹.
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Rysunek 1.5-16 Programowalna charakterystyka U/f

7. 1

Dzia³anie po usterce ród³a zadaj¹cego
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb stopu po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb stopu po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane, jeli wykorzystywany jest sygna³
ród³a zadaj¹cego 4-20 mA i pr¹d spadnie poni¿ej 4 mA.
Informacjê o niew³aciwej wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿na te¿ wyprowadziæ na
cyfrowe wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 2

Dzia³anie po zewnêtrznej usterce
0
1
2
3

=
=
=
=

Brak dzia³ania
Ostrze¿enie
Usterka, tryb stopu po usterce zgodny z parametrem 4.7
Usterka, tryb stopu po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane po pojawieniu siê na cyfrowym
wejciu DIA3 sygna³u o usterce. Informacjê o usterce mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 3

Kontrola faz silnika
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja kontroli faz silnika sprawdza, czy pr¹dy poszczególnych faz s¹ w przybli¿eniu równe.

7. 4

Kontrola zwarcia doziemnego
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym sprawdza, czy suma pr¹dów fazowych
silnika jest równa zeru.
Zabezpieczenie nadpr¹dowe dzia³a zawsze i chroni przemiennik czêstotliwoci w przypadku
zwaræ doziemnych o du¿ym pr¹dzie.
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7. 5

Vacon

Cieplne zabezpieczenie silnika
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie

Termiczne zabezpieczenie silnika chroni silnik przed przegrzaniem. W aplikacji standardowej cieplne
zabezpieczenie silnika korzysta ze sta³ych ustawieñ. W innych aplikacjach istnieje mo¿liwoæ ustawienia
wiêkszej liczby parametrów cieplnego zabezpieczenia silnika. Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu
towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie wy³¹czenia spowoduje stop przemiennika oraz
uaktywnienie stanu usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametrów na 0, spowoduje ponowne ustawienie stanu
cieplnego silnika na wartoæ 0%
Przemienniki czêstotliwoci Vacon CX/CXL/CXS
zdolne s¹ do dostarczenia pr¹du o wy¿szej wartoci
ni¿ znamionowy pr¹d silnika. Je¿eli obci¹¿enie
wymagaæ bêdzie takiej wy¿szej wartoci pr¹du,
zaistnieje ryzyko przegrzania silnika. Zdarza siê to
szczególnie przy niskich obrotach. Przy niskich
obrotach zarówno efekt ch³odzenia silnika oraz
wydajnoæ
wentylatora
ch³odz¹cego
silnik
z przewietrzaniem w³asnym s¹ zredukowane.
Termiczne zabezpieczenie silnika oparte jest na
modelu matematycznym, wykorzystuj¹cym pr¹d
wyjciowy
przemiennika
czêstotliwoci
do
okrelenia obci¹¿enia silnika.
Pr¹d cieplny IT wyznacza pr¹d obci¹¿enia powy¿ej
którego silnik jest przeci¹¿ony. Jeli wartoæ pr¹du
silnika przekracza charakterystykê, temperatura
silnika wzrasta.
Rysunek 1.5-17 Krzywa termiczna IT silnika.

!
7. 6

OSTRZE¯ENIE!

Model matematyczny nie zabezpieczy silnika jeli strumieñ powietrza
ch³odz¹cego silnik bêdzie ograniczone przez niedro¿n¹ kratkê wlotu
powietrza.

Funkcja zabezpieczenia przed utykiem silnika (zablokowanie wirnika)
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie.

Zabezpieczenie przed utykiem wytwarza sygna³y ostre¿enia lub usterki chroni¹ce przed krótkotrwa³ymi
przeci¹¿eniami silnika takimi jak zablokowanie wirnika. Czas reakcji zabezpieczenia przed utykiem
mo¿e byæ ustawiony jako krótszy ni¿ czas reakcji cieplnego zabezpieczenia silnika. Stan utyku okrelony
jest przez dwa parametry Pr¹d Utyku oraz Czêstotliwoæ Utyku. W aplikacji standzrdowej obydwa maj¹
sta³e wartoci. Patrz rysunek 1.5-18. Jeli pr¹d przekracza ustalon¹ wartoæ graniczn¹, za czêstotliwoæ
jest ni¿sza od ustalonej wartoci granicznej, utyk staje siê faktem. Jeli stan utyku trwa d³ó¿ej ni¿ 15
sekund, na panelu pojawia siê ostrze¿enie. W innych aplikacjach istnieje mo¿liwoæ ustawienia wiêkszej
liczby parametrów funkcji zabezpieczenia przed utykiem silnika. Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu
towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie wy³¹czenia spowoduje stop przemiennika oraz
uaktywnienie stanu usterki.
Ustawienie wartoci parametrów na 0, spowoduje dezaktywacjê zabezpieczenia oraz ponowne ustawienie
stanu licznika czasu utyku na wartoæ zerow¹.
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Rysunek 1.5-18 Stan utyku.

8. 1
8. 2

Automatyczne wznawianie pracy: liczba prób
Automatyczne wznawianie pracy: czas próby
Funkcja automatycznego wznawiania pracy wznawia pracê przemiennika czêstotliwoci po
wyst¹pieniu nastêpuj¹cych usterek:
-

zbyt wysokiego pr¹du
zbyt wysokiego napiêcia
zbyt niskiego napiêcia
zbyt wysokiej lub niskiej temperatury przemiennika czêstotliwoci
usterki ¿ród³a zadaj¹cego

Liczba usterek w
czasie próby tpróby

4

tpróby

tpróby

3
2

Par. 8. 1 = 3
tpróby = Par. 8. 2

1

t

Trzy usterki
PRACA

Cztery usterki
UD012K25

ZATRZYMANIE

Rysunek 1.5-19 Automatyczne wznawianie pracy
Parametr 8.1 okrela liczbê automatycznych wznowieñ pracy, które mog¹ mieæ miejsce w czasie
próby okrelonym przez parametr 8.2
Liczenie czasu zaczyna siê od pierwszego automatycznego wznowienia pracy. Jeli liczba
wznowieñ w czasie trwania próby nie przekracza wartoci parametru 8.1, po miniêciu czasu
licznik jest kasowany, wznowienie zliczania nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu kolejnej usterki.
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8. 3

Vacon

Automatyczne wznawianie pracy, funkcja startu
Ten parametr okrela tryb startu:
0=
1=

Start wed³ug charakterystyki
Lotny start, patrz parametr 4.6.

Uwagi:
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2.1 Informacje ogólne
Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny pozwala na
wybranie dwu ró¿nych miejsca sterowania. Źród³a
czêstotliwoci zadawanych dla tych miejsc
sterowania s¹ programowalne. Źród³o sygna³ów
steruj¹cych wybiera siê wejciem cyfrowym DIB6.

Podstawowe po³¹czenia wejæ i wyjæ pokazano na
rysunku 2.2-1. Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych
przedstawia rysunek 2.3-1. Programowanie zacisków
WE/WY opisano w czêci 2.5, "Parametry specjalne".

Aplikacjê sterowania lokalny/ zdalny wybiera siê
w Grupie 0 nadaj¹c parametrowi 0.1 wartoæ 3.

2

2.2

Wejcia/wyjcia steruj¹ce

Potencjometr
zadawania
1

24V

Zacisk Sygna³

Opis

+10Vref Wyjcie napiêcia zadaj¹cego

Napiêcie dla potencjometru itd.

2

Uin+

Wejcie analogowe, napiêciowe Źród³o B zadawania czêstotliwoci, zakres 0  10V
(programowalne)
pr¹du sta³ego

3

GND

Masa WE/Wy

Masa dla źród³a zadaj¹cego i elementów sterowania

Wejcie analogowe, pr¹dowe
(programowalne)

Źród³o A zadawania czêstotliwoci, zakres 0  20 mA

Zdalne ród³o
zadawania
0(4) - 20mA

4

Iin+

5

Iin-

6

+24V Wyjcie napiêcia sterowania

Napiêcie dla prze³¹czników, etc. maksimum 0.1 A

Sterowanie zdalne

7

GND

Masa We/WY

Masa dla źród³a zadaj¹cego i elementów sterowania

8

DIA1

Źród³o A: Start do przodu
(programowalny)

Zestyk zamkniêty = start do przodu

9

DIA2

Źród³o A: start do ty³u

Zestyk zamkniêty = start do ty³u

10

DIA3

Kasowanie usterki
(programowalny)

Zestyk zamkniêty = kasowanie usterki
Zestyk otwarty = brak dzia³ania

CMA

Zacisk wspólny dla DIA1  DIA3 Do³¹czyæ do masy lub +24 V

Sterowanie zdalne masa

11

READY

RUN

USTERKA
220
VAC

Rysunek 2.2-1

12

+24 V Wyjciowe napiêcie sterowania

Napiêcie dla prze³¹czników, etc. maksimum 0.1 A

13

GND

Masa WE/Wy

Masa dla źród³a zadaj¹cego i elementów sterowania

14

DIB4

Źród³o B: Start do przodu
(programowalny)

Zestyk zamkniêty = start do przodu

15

DIB5

Źród³o B: Start do ty³u
(programowalny)

Zestyk zamkniêty = start do ty³u

16

DIB6

Wybór źród³a A/B

Zestyk otwarty = aktywne źród³o A
Zestyk zamkniêty = aktywne źród³o B

17

CMB

Zacisk wspólny dla DIB4  DIB6 Do³¹czyæ do masy lub +24 V

18

Iout+

19

Iout -

Czêstotliwoæ wyjciowa
Wyjcie analogowe

Programowlane (parametr 3.1)
zakres 0-20 mA/RL max. 500

20

DO1

Wyjcie cyfrowe
Sygna³ gotowoci READY

Programowalne (parametr 3.6)
Otwarty kolektor, I
50 mA, U

21

RO1

22

RO1

23

RO1

24

RO2

25

RO2

26

RO2

48 V DC.

Wyjcie przekaźnikowe 1
Programowalne (parametr 3.7)
Sygna³ pracy RUN
Wyjcie przekaźnikowe 2 Programowalne (parametr 3.8)
Sygna³ usterki FAULT

Fabryczne pod³¹czenie listwy zaciskowej przy zastosowaniu aplikacji sterowania
lokalny/ zdalny.
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2.3 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych

2

Figure 2.3-1 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych aplikacji sterowania lokalny/ zdalny. Pokazane
pozycje prze³¹czników odpowiadaj¹ ustawieniom fabrycznym.
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2.4 Parametry podstawowe, Grupa 1
2.4.1 Tablica parametrów
Kod Parametr
1.1 Czêstotliwoæ minimalna

Zakres

Krok

Fabryczne

0fmax

1 Hz

0 Hz

1 Hx

50 Hz

*)

2-5

0,1 s

3,0 s

Czas od fmin (1.1) do fmax (1.2)

2-5

Czas od fmax (1.2) do fmin (1.1)

2-5

1.2 Czêstotliwoæ maksymalna fmin120/500 Hz
1.3 Czas przyspieszania 1
0,13000,0 s

2

1.4 Czas hamownia 1

0,13000,0 s

Opis

Strona
2-5

0 = Wej. analog. napiêciowe (zac. 2)
1 = Wej. analog. pr¹dowe (zac. 4)
1.5 ród³o A: sygna³
zadaj¹cy

1

04

1

2-5

2 = Zadawanie z panelu sterow.
3 = Sygna³ z wewn. potenc. silnika
4 = Sygna³ z wewn. potenc. silnika
zerow. przy zatrzymaniu przemiennia
0 = Wej. analog. napiêciowe (zac. 2)

1.6 ród³o B: sygna³
zadaj¹cy

1 = Wej. analog. pr¹dowe (zac. 4)
1

04

0

2 = Zadawnie z panelu sterow.

2-5

3 = Sygna³ z wewn. potenc. silnika
4 = Sygna³ z wewn. potenc. silnika
zerow. przy zatrzymaniu przetwor.

1.7

1.8

Oraniczenie wartoci
pr¹du

0,12,5
xInCT

Wybór charakterystyki
U/f

02

1.9 Optymalizacja U/f

0,1 A
1

0

Ograniczenie pr¿adu wyjcowego ***
przemiennika czêstotliwoci [A]
0 = Liniowa

2-5
2-5

1 = Kwadratowa
2 = Programowalna char. U/f

01

1

1.10 Nominalne napiêcie silnika

180-690 V

1V

1.11 Czêstotliwoæ
nominalna silnika

30500 Hz

1 Hz

1.12 Obroty nominalne silnika

120000
obr/min

1
obr.min

1.13 Nominalny pr¹d silnika

2,5 xInCT

0,1 A

1.14 Napiêcie zasilania

1,5 xInCT

0

0 = Brak
1 = Autoamtyczne zwiêkszenie
momentu obrotowego

2-7

230 V

Rodzina Vacon CX/CXL2

400 V

Rodzina Vacon CX/CXL/CXS4

500 V

Rodzina Vacon CX/CXL/CXS5

690 V

Rodzina Vacon CX6

50 Hz

fn z tabliczki znamionowej silnika

2-7

1420 obr/
min**)

nn z tabliczki znamionowej silnika

2-7

InCT

In z tabliczki znamionowej silnika

2-7

208240

230 V

380440

400 V

380500

500 V

525690

690 V

1.15 Ukrywanie parametrów

01

1

0

Blokada mo¿liwoci
1.16 zmiany parametrów

01

1

0

Rodzina Vacon CX/CXL2
Rodzina Vacon CX/CXL/CXS4

2-7

2-7

Rodzina Vacon CX/CXL/CXS5
Rodzina Vacon CX6
Widzialnoæ parametrów:
0 = widoczne s¹ wszystkie grupy
1 = widoczna tylko grupa 1

2-7

Uniemo¿liwia zmiany parametru:
0 = zmiany dozowolone
1 = zmiany niedozwolone

2-7

Tabela 2.4-1 Podstawowe parametry z grupy 1
Uwaga!

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ
jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

*) Jeli parametr 1.2 > czêstotliwoci synchronicznej silnika,
sprawdziæ przydatnoæ systemu napêdu dla silnika.
Wybieranie zakresu 120/500 Hz opisano na stronie 5-5.
**) Wartoæ domylna dla czterobiegunowego silnika i przemiennika czêstotliwoci o standardowych parametrach.
***) Do wielkoci M10, dla wiêkszych jednostek - idywidualnie

KAUKO  METEX
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2.4.2 Opis parametrów grupy 1
1. 1, 1. 2 Czêstotliwoæ minimalna/maksymalna
Okrela zakres czêstotliwoci wyjciowej przemiennika czêstotliwoci.
Domylnie maksymalna wartoæ paramertów 1.1 i 1.2 wynosi 120 Hz. Ustawiaj¹c wartoæ parametru
1.2 na 120 Hz podczas gdy przemiennik jest zatrzymany (wskanik RUN" nie wieci) zmieniamy
maksymalny zakres parametrów 1.1, 1.2 na 500 Hz. Równoczenie zmieniamy rozdzielczoæ
zadawania z panelu steruj¹cego z 0,01 Hz na 0,1 Hz.
Ponowna zmiana górnej granicy zakresu czêstotliwoci z 500 Hz na 120 Hz jest mo¿liwa przez
ustawienie wartoci parametru 1.2 na wartoæ 119 Hz przy zatrzymanym przemienniku.

1. 3, 1. 4 Czas przyspieszania 1, czas hamowania 1:
Granice te dotycz¹ czasu potrzebnego do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej wartoci
minimalnej (parametr 1.1) do wartoci maksymalnej (parametr 1.2). Czasy przyspieszania/
opóniania mo¿na zredukowaæ za porednictwem swobodnie programowalnego wejcia
analogowego. Patrz parametr 2.18 oraz 2.19.

1. 5

ród³o A: sygna³ zadaj¹cy
0
1
2
3

4

1. 6

Analogowe napiêciowe ród³o zadaj¹ce z zacisków 2 - 3, np. z potencjometru.
Analogowe pr¹dowe ród³o zadaj¹ce z zacisków 4 - 5, np. z przetwornika.
Panel sterowania jest ród³em zadaj¹cym ustawienia ze strony wartoci zadanych (REF),
patrz rozdzia³ 7.5 w Instrukcji Obs³ugi.
Wartoæ zadawana zmienia siê wraz ze zmian¹ wejciowych sygna³ów cyfrowych DIA2
oraz DIA3:
- zestyk w DIA2 zamkniêty = czêstotliwoæ zadawana wzrasta
- zestyk w DIA3 zamkniêty = czêstotliwoæ zadawana maleje
Prêdkoæ zmian sygna³u zadawanego mo¿na ustawiæ parametrem 2.3.
Tak samo jak w punkcie 3, ale wielkoæ zadawana ustawiana jest na czêstotliwoci
minimalnej (parametr 2.14 lub parametr 1.1 jeli parametr 2.15 = 0) po ka¿dorazowym
zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci. Jeli wartoæ parametru 1.5 ustawiona jest
na 3 lub 4, wartoæ parametru 2.1 jest automatycznie ustawiana na 4, a wartoæ
parametru 2.2 jest automatycznie ustawiana na 10.

Źród³o B: sygna³ zadaj¹cy
Patrz wartoæ parametru 1.5.

1. 7

Ograniczenie wartoci pr¹du
Przy pomocy tego parametru ustala siê chwilow¹ maksymaln¹ wartoæ pr¹du wyjciowego
przemiennika czêstotliwoci. Limit powy¿szy mo¿na ustawiæ ni¿ej przy pomocy swobodnie
programowalnego wejciowego sygna³u analogowego patrz parametry 2.18 i 2.19.

1. 8

Wybór charakterystyki U/f
Liniowa:
0

Napiêcie silnika zmienia siê liniowo wraz ze zmian¹ czêstotliwoci powoduj¹c
tym samym utrzymanie sta³ego strumienia magnetycznego w zakresie od
czêstotliwoci 0 Hz do punktu os³abienia pola (par. 6.3), w którym to napiêcie
doprowadzone do silnika posiada wartoæ znamionow¹ co wyjania rysunek
2.4-1. Liniowa zale¿noæ stosunku U/f jest wykorzystywana w uk³adach
napêdowych charakteryzuj¹cych siê sta³ym momentem obci¹¿enia
w funkcji prêdkoci obrotowej.
Ustawione fabrycznie parametry winny byæ zmieniane jedynie w razie
koniecznoci wzglêdnie w zastosowaniach specjalnych.
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Kwadratowa:
1

Vacon

Napiêcie silnika zmienia siê z kwadratem czêstotliwoci w zakresie od czêstotliwoci
0 a¿ do punktu os³abienia pola (par. 6.3) w którym to napiêcie doprowadzone do
silnika posiada wartoæ maksymaln¹ co wyjania rysunek 2.4-1.
W zakresie poni¿ej punktu os³abienia pola silnik pracuje z niedomagnesowaniem,
co powoduje ¿e ha³as elektromechaniczny oraz moment rozwijany przez silnik s¹
mniejsze. Kwadratowa zale¿noæ stosunku U/f jest wykorzystywana w uk³adach
napêdowych charakteryzuj¹cych siê momentem zmieniaj¹cym siê w funkcji kwadratu
prêdkoci obrotowej, na przyk³ad w uk³adach napêdowych wentylatorów i pomp
odrodkowych.

2

Rysunek 2.4-1 Liniowa i kwadratowa charakterystyka U/f.
Programowalna
charakterystyka U/f

W charakterystyce U/f mo¿na zaprogramowaæ trzy punkty. Parametry do
zaprogramowania opisano w rozdziale 2.5-2. Z programowalnej chacharakterystyki U/f mo¿na korzystaæ, jeli inne ustawienia nie spe³niaj¹ potrzeb
aplikacji. Patrz rysunek 2.4-2.

2

Rysunek 2.4-2 Programowalna charakterystyka U/f.
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Optymalizacja U/f
Automatyczne
zwiêkszanie
momentu
obrotowego

UWAGA!

!
1. 10

Strona 2-7

Napiêcie doprowadzane do silnika zmienia siê samoczynnie powoduj¹c
mo¿liwoæ rozwijania przez silnik maksymalnego momentu w czasie startu
i przy pracy z niskimi czêstotliwociami. Wzrost napiêcia zale¿y od typu
silnika pod³¹czonego do przemiennika jak równie¿ od jego mocy.
Automatyczne forsowanie momentu znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy
mamy do czynienia z du¿ymi statycznymi momentami oporowymi na przyk³ad przy
napêdach przenoników tamowych.
W przypadku, gdy silnik pracuje w sposób ci¹g³y przy niskich czêstotliwociach
z du¿ym obci¹¿eniem istnieje mo¿liwoæ przegrzania silnika z powodu
niewystarczaj¹cego ch³odzenia w³asnego. W takich wypadkach musi byæ
zastosowany uk³ad kontroli temperatury silnika oraz obcy system ch³odzenia.

Napiêcie znamionowe silnika
W parametrze tym nale¿y wpisaæ wartoæ napiêcia znamionowego silnika, znajduj¹cego siê na
jego tabliczce znamionowej. Ustawienie tego parametru powoduje, ¿e wartoæ napiêcia
doprowadzonego do silnika w punkcie os³abienia pola wzbudzenia, wynosi 100% napiêcia
nominalnego silnika.
Uwaga! W przypadku gdy napiêcie silnika jest ni¿sze od napiêcia nominalnego sieci, nale¿y
upewniæ siê czy izolacja uzwojeñ silnika odpowiada tej wysokoci napiêcia.

1. 11

Czêstotliwoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ czêstotliwoci nominalnej silnika, znajduj¹cej siê na jego tabliczce
znamionowej. Wprowadzenie tego parametru powoduje samoczynne ustawienie punktu
os³abienia pola magnetycznego na tak¹ wartoæ.

1. 12

Prêdkoæ znamionowa silnika
W parametrze tym nale¿y wpisaæ wartoæ prêdkoci obrotowej nominalnej silnika,
znajduj¹cej siê na jego tabliczce znamionowej.

1. 13

Pr¹d znamionowy silnika (In Sil)
W parametrze tym nale¿y wpisaæ wartoæ znamionow¹ pr¹du silnika znajduj¹c¹ siê na jego
tabliczce znamionowej. Wartoæ ta stanowi wartoæ odniesienia dla funkcji zabezpieczeñ
wewnêtrznych silnika w przemienniku czêstotliwoci.

1. 14

Napiêcie zasilaj¹ce
W parametrze tym nale¿y wpisaæ nominalne napiêcie zasilaj¹ce przemiennik czêstotliwoci.
Mo¿liwe do wprowadzenia wielkoci napiêæ dla typów przemienników czê-stotliwoci
CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4 CX/CXL/CXS5 oraz CX6 okrelone zosta³y w tabeli 2.4-1.

1. 15

Ukrywanie parametrów
Okrela, które grupy parametrów s¹ dostêpne:
0 = widoczne s¹ wszystkie grupy parametrów
1 = widoczna jest tylko grupa 1

1. 16

Blokada mo¿liwoci zmiany parametrów
Okrela mo¿liwoæ zmian wartoci parametrów:
0 = zmiana parametru dozwolona
1 = zmiana parametru zabroniona

Jeli musisz ustawiæ wiêcej funkcji Aplikacji sterowania lokalny/zdalny patrz rozdzia³ 2.5, nastawy parametrów
grupy 2-8.
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2.5 Parametry specjalne, Grupy 28
2.5.1
Kod

2

2.1

Tabele parametrów,
Parametr

ród³o A: wybór sygna³ów
logicznych Start/Stop

Grupa 2, parametry sygna³u wejciowego
Zakres

04

Krok

1

Fabrycznie Opis

0

DIA1
0 = Start do przodu
1 = Start/stop
2 = Start/stop
3 = Impils startu
4 = Start do przodu

Strona
DIA2
Start do ty³u
Nawrót
2-15
Zezwolenie pracy
Impuls zatrzymania
Pot. silnika do góry

010

1

7

0 = Nie u¿ywany
1 = Usterka zewnêtrzna, zamyka zestyk
2 = Usterka zewnêtrzna, otwiera zestyk
3 = Zezwolenie na pracê
4 = Wybór czasu przyspieszania/hamowania
5 = Nawrót (jeli par. 2.1=3)
2-16
6 = Prêdkoæ pe³zania
7 = Kasowanie usterki
8 = Zakaz przyspieszania/hamowania
9 = Polecenie hamowania pr¹dem sta³ym
10 = Potencjometr silnika w dó³

01

1

0

0 = 010V
1 = Zakres ustawiany przez u¿ytkownika

2.4

Min. wartoæ U in
- u¿ytkownika

0100%

0,01%

0,00%

2.5

Maks. wartoæ U in - u¿ytkownika

0100%

0,01%

100,00%

2.2

Funkcja DIA3
(zacisk 10)

2.3

Zakres sygna³u U in

2.6

Negacja sygna³u U in

2.7

Sta³a czasowa filtracji
sygna³u Uin

2.13

010,00 s

0,01 s

0,10 s
0

Min. wartoæ I in - u¿ytkownika

0100%

0,01%

0%

Maks. wartoæ I in - u¿ytkownika

0100%

0,01%

100%

2.9

2.12

0

1

Zakres sygna³ów I in

2.11

1

02

2.8

2.10

01

Negacja sygna³u Iin
Sta³a czasowa filtracji
sygna³u Iin
ród³a B: wybór sygna³ów
Start/Stop

01
0,0110 s

03

1
0,01 s

0
0,10 s

1

0

1 Hz

0 Hz

2.14

Skalowanie ród³a zadaj¹cego
A na minimaln¹ wartoæ sygn. 0par.2.15

2.15

Skalowanie ród³a zadaj¹cego
0fmax (1.2)
A maksymaln¹ wartoæ
sygna³u

1 Hz

0 Hz

2.16

Skalowanie ród³a zadaj¹cego
B minimaln¹ wartoæ
0par. 2.17
sygna³u

1 Hz

0 Hz

2.17

Skalowanie ród³a zadaj¹cego
0fmax (1.2)
B maksymaln¹ wartoæ
sygna³u

1 Hz

0 Hz

Uwaga!

2-17
2-17
2-17

0 = Nie zanegowany
1 = Zanegowany

2-18

0 = Bez filtracji

2-18

0 = 020 mA
1 = 42- mA
2 = Zakres ustawiony przez u¿ytkownika

2-19
2-19
2-19

0 = Nie zanegowany
1 - Zanegowany

2-19

0 = Bez filtracji
DIB4
0 = Start do przodu
1 =Start/stop
2 = Start/stop
3 = Impuls startu

2-19
DIB5
Start do ty³u
Nawrót
Zezwolenie pracy
Impuls zatrzymania

Wybiera czêstotliwoæ odpowiadaj¹c¹
minimalnej wartoci sygna³u zadaj¹cego
Wybiera czêstotliwoæ odpowiadaj¹c¹
maksymalnej wartoci sygna³u zadaj¹cego
0 = skalowanie wy³¹czone
> 0 - wybrana wartoæ maksymalna
Wybiera czêstotliwoæ odpowiadaj¹c¹
maksymalnej wartoci sygna³u zadaj¹cego
Wybiera czêstotliwoæ odpowiadaj¹c¹
maksymalnej wartoci sygna³u zadaj¹cego
0 = skalowanie wy³¹czone
> 0 - wybrana wartoæ maksymalna

2-20

2-20
2-20

2-20

2-20

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.
(dalszy ci¹g)

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Kod

Parametr

2.18

Swobodnie programowalne
wejcie analogowe,
wybór sygna³u

2.19

Swobodnie programowalne
wejcie analogowe,
wybór funkcji

2.20

Szybkoæ zmian na
potencjometrze silnika

Zakres
02

04

0,12000
Hz/s

Krok
1

Strona 2-9

Fabrycznie Opis
0

1

0

Strona

0 = Nie u¿ywane
1 = Uin (analogowe wejcie napiêciowe)
2 = Iin (analogowe wejcie pr¹dowe)

2-20

0 = Nie u¿ywane
1 = Ograniczona wartoæ pr¹du (parametr 1.7) 2-20
2 = Ogranicza wartoæ pr¹du przy
hamowaniu pr¹dem sta³ym
3 = Ogranicza czas przyspeiszania
oraz opóniania
4 = Ogranicza wartoci nadzorowanego
momentu obrotowego

0,1 Hz/s 10,0 Hz/s

2-22

Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane
Kod

Parametr

3.1

Funkcje wyjcia
analogowego

3.2

Czas filtracji wyjcia
analogowego

3.3

Negacja wyjcia
analogowego

Zakres

Krok

Fabrycznie Opis

07

1

1

010 s

0,1 s

1,0 s

01

3.4

Minimum na wyjciu
analogowego

3.5

Skala wyjcia analogowego 101000%

01

Strona

0 = Nie u¿ywane
Skala 100%
1 = Czêstotliwoæ wyj, (0fmax)
2 = Prêdko. obrot. silnika(0prêdk. maks.)
3 = Wart. pr¹du wyj. (02,0 xInCT)
4 = Moment obr. siln (02 xTnSil)
5 = Moc silnika
(02 xPnSil)
6 = Napiêcie silnika (0100% UnSil)
7 = Nap. na szynie
(01000 V) DC

2-22

2-22

0

0 = Nie zanegowany
1 = Zanegowany

2-22

1

0

0 = 0 mA
1 = 4 mA

2-22

1%

100%

1

2-23
0
1
2
3
4
5

3.6

Funkcje wyjcia cyfrowego

Uwaga!

021

1

1

= Nie u¿ywane
=Gotowoæ
= Praca
= Usterka
= Negacja usterki
= Ostrze¿enie o przegrzaniu przemiennia
czêstotliwoci
6 = Zewnêtrzna usterka lub ostrze¿enie
7 = Ostrze¿enie lub usterka ród³a zadawania
8 = Ostrze¿enie
9 = Nawrót
10 = Wybrana prêdkæ pe³zania
11 = Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ
12 = Aktywny regulator silnika
13 = Kontrola wyjciowej czêstotliwoci
2-23
granicznej 1
14 = Kontrola wyjciowej czêstotliwoci
granicznej 2
15 = Kontrola granicznego momentu
obrotowego
16 = Kontrola granicznej wartoci zadawania
17 = Sterowanie hamulcem zewnêtrznym
18 = Sterowanie z zacisków WE/WY
19 = Kontrola granicznej temperatury
przemiennika czêstotliwoci
20 = Niepo¿¹dany kierunek obrotów
21 = Zanegowany sterowaniem hamulcem
zewnêtrznym

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

2

Strona 2-10
Kod

2

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny
Zakres

Krok

3.7

Funkcje wyjcia
przekanikowego 1

021

1

2

3.8

Funkcje wyjcia
przekanikowego 2

021

1

3.9

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola funkcji

3.10

Parametr

02

Graniczna czêstotliwoæ wyj0fmax
ciowa 2, kontrola wartoci (par. 1.2)

3.11

Graniczna czêstotliwoæ
wyjciowa 2, kontrola funkcji

3.12

Graniczna czêstotliwoæ wyj0fmax
ciowa 2, kontrola wartoci (par. 1.2)

3.13

Graniczny moment obrotowy, kontrola funkcji

3.14

Graniczny moment obrotowy,
kontrola wartoci

02

Fabrycznie Opis

2-23

3

Jak dla paremetru 3.6

2-23

1

0

0 = Nie ma
1 = Dolna granica
2 = Górna granica

2-24

0,1 Hz

0 Hz

1

0

0,1 Hz

0 Hz

1

0

0200%
x TnCX

0,1%

100%

Graniczna wartoæ ród³a
zadaj¹cego, kontrola funkcji

3.16

Graniczna wartoæ ród³a
0fmax
zadaj¹cego, kontrola wartoci (par. 1.2)

3.17

Opónenie wy³¹czenia
zewnêtrznego hamulca

3.18

Opónienie za³¹czenia
zewnêtrznego hamulca

3.19

Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola funkcji

3.20

Graniczna temperatura prze-10+750C
miennika czêstotliwoci

3.21

We/Wy - karta rozszerzeñ
(opcja) funkcje wyjcia
analogowego

3.22

02

Strona

Jak dla paremetru 3.6

02

3.15

Vacon

2-24
0 = Nie ma
1 = Dolna granica
2 = Górna granica

2-24
2-24

0 = Nie ma
1 = Dolna granica
2 = Górna granica

2-24
2-24

0 = Nie ma
1 = Dolna granica
2 = Górna granica

1

0

0,1 Hz

0,0 Hz

2-24

0100 s

0,1 s

0,5 s

2-25

0100 s

0,1 s

1,5 s

2-25
0 = Nie ma
1 = Dolna granica
2 = Górna granica

1

0

10C

+400C

07

1

3

Patrz parametr 3.1

2-22

We/Wy - karta rozszerzeñ
(opcja) czas filtracji wyjcia
analogowego

010 s

0,01 s

1s

Patrz parametr 3.2

2-22

3.23

We/Wy - karta rozszerzeñ
(opcja) inwersja wyjcia
analogowego

01

1

Patrz parametr 3.3

2-22

3.24

We/Wy - karta rozszerzeñ
(opcja) minimum wyjcia
analogowego

01

1

0

Patrz parametr 3.4

2-22

3.25

We/Wy - karta rozszerzeñ
(opcja) skala wyjcia
101000%
analogowego

1

100%

Patrz parametr 3.5

2-22

Uwaga!

02

2-24

2-25
2-25

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Grupa 4, Parametry sterowania napêdu
Kod

Parametr

Zakres

Krok

Fabrycznie Opis

4.1

Nachylenie charakterystyki
przyspieszania/hamowania 1

0 10 s

0,1 s

0s

0 = Liniowa
>0 = w kszta³cie litery S

4.2

Nachylenie charakterystyki
przyspieszania/hamowania 2

0 10 s

0,1 s

0s

0 = Liniowa
>0 = w kszta³cie litery S

4.3

Czas przyspieszania 2

0,13000 s

0,1 s

10,0 s

Strona
2-26
2-26
2-26

4.4

Czas opóniania 2

0,13000 s

0,1 s

10,0 s

4.5

Sterownik rezystora
hamowania

02

1

0

0 = Sterownik rezystora nie u¿ywany
1 = Sterownik rezystora u¿ywany
2-26
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania

4.6

Funkcja startu

01

1

0

0 = Wed³ug charakterystyki
1 = Start w biegu

2-26

4.7

Funkcja zatrzymania

01

1

0

0 = Wybiegiem
1 = Wed³ug charakterystyki

2-26

4.8

Wartoæ pr¹du przy hamowaniu pr¹dem sta³ym

0,151,5
xInCT (A)

0,1

0,5 xInCT

4.9

Czas hamowowania pr¹dem
sta³ym do chwili zatrzymania

4.10

Czêstotliwoæ rozpoczêcia
hamowania pr¹dem sta³ym
przy zatrzymywaniu wg
charakterystyki

4.11

Czas hamowania pr¹dem
sta³ym przy rozruchu

4.12

Wartoæ zadana
czêstotliwoci chwilowej

0250 s

0,01s

0,0 s

2-26

2-27
0 = Hamowanie pr¹dem sta³ym
wy³¹czone przy zatrzymywaniu

2-27

0,110 Hz 0,1 Hz

1,5 Hz

2-28

0,0025,00 s 0,01 s

0,00 s

0 = Hamowanie pr¹dem sta³ym wy³¹czone
2-28
przy rozruchu

10 Hz

2-29

fminfmax

0,1 Hz

Grupa 5, parametry czêstotliwoci zabronionych
Kod

Parametr

Zakres

Krok

Fabrycznie Opis

5.1

Dolna granica zakresu czêmin
stotliwoci zabronionych 1, f par.5.2 0,1 Hz

5.2

Górna granica zakresu czêfminfmax
stotliwoci zabronionych 1, (1.1) (1.2) 0,1 Hz

0 Hz

5.3

Dolna granica zakresu czêmin
stotliwoci zabronionych 2, f par.5.4 0,1 Hz

0 Hz

5.4

Górna granica zakresu czêfminfmax
stotliwoci zabronionych 3, (1.1) (1.2) 0,1 Hz

0 Hz

5.5

Dolna granica zakresu czêmin
stotliwoci zabronionych 3, f par.5.2 0,1 Hz

0 Hz

5.6

Górna granica zakresu czêfminfmax
stotliwoci zabronionych 3, (1.1) (1.2) 0,1 Hz

0 Hz

Uwaga!

Strona

0 Hz

2-29
0 = Zabroniony zakres 1 jest wy³¹czony

2-29
2-29

0 = Zabroniony zakres 2 jest wy³¹czony

2-29
2-29

0 = Zabroniony zakres 3 jest wy³¹czony

2-29

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

2

Strona 2-12
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Grupa 6, parametry sterowania silnikiem
Kod

2

Parametr

6.1

Tryb sterowania silnika

6.2

Czêstotliwoæ prze³¹czania

6.3

Punkt os³abiania pola

6.4

Napiêcie w punkcie
os³abiania pola

6.5

Czêstotlowoæ punktu
rodkowego
charakterystyki U/f

6.6

Napiêcie punktu
rodkowego
charakterystyki U/f

6.7

Napiêcie wyjciowe przy
czêstotliwoci zerowej

6.8
6.9

Regulator nadnapiêciowy
Regulator podnapiêciowy

Uwaga!

Zakres

Krok

01

1

Fabrycznie Opis
0

116 kHz 0,1 kHz 10/3,6 kHz

Strona

0 = Sterowanie czêstotliwociowe
1 = Regulacja prêdkoci

2-29

Zale¿nie od kW

2-29

305000 Hz

1 Hz

Par. 1.11

2-29

15200%
xUnSil

1%

100%

2-29

0fmax

0,1 Hz

0 Hz

2-30

0100%
xUnSil

0,01%

0%

0,01%

0%

040%
xUnSil
01
01

1
1

Wartoæ maksymalna parametru
= par. 6.4

2-30
2-30

1

0 = Regulator nie pracuje
1 = Regulator pracuje

2-31

1

0 = Regulator nie pracuje
1 = Regulator pracuje

2-31

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Strona 2-13

Grupa 7, Zabezpieczenia
Kod

Parametr

Zakres

Krok

0

1

2

0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, zatrzymanie zgodnie z par. 4.7 2-30
= Usterka, zatrzymanie z wybiegiem

2

2

0 = Brak dzia³ania
2 = Usterka

2-31

2

0 = Brak dzia³ania
2 = Usterka

2-31

0 = Brak dzia³ania
1 = Ostrze¿enie
2 = Usterka

2-31

03

1

7.2

Odpowied na usterkê
zewnêtrzn¹

03

7.3

Kontrola pr¹du faz silnika

02

7.4

Zabezpieczenie przed
zwarciem doziemnym

7.5

Cieplne zabezpieczenie
silnika

Strona

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, zatrzymanie zgodnie z par. 4.7 2-30
= Usterka, zatrzymanie wybiegiem

7.1

02

Fabrycznie Opis
0
1
2
3

Odpowied na usterkê
ród³a zadawania

2

02

1

2

7.6

Cieplne zabezpieczenie
silnika, wartoæ pr¹du
punktu za³amania

50150%
x InSil

1,0%

100%

2-32

7.7

Cieplne zabezpieczenie
silnika, wartoæ pr¹du przy
zerowej czêstotliwoci

5,0150%
x InSil

1,0%

45%

2-32

7.8

Cieplna sta³a czasowa
silnika

0,5300,0
minuty 0,5 min.

7.9

Cieplne zabezpieczenie
silnika, czêstotliwoæ punktu
za³amania

10500 Hz

1 Hz

35 Hz

02

1

1

7.10

Zabezpieczenie przed
utykiem

17 min.

Wartoæ fabryczna ustalana jest na
podstawie znamionowego pr¹du silnika

2-33
2-33

0 = Brak dzia³ania
1 = Ostrze¿enie
2 = Usterka

2-34

7.11

Graniczna wartoæ pr¹du
utyku

50150%
x InSil

1,0%

130%

2-34

7.12

Czas utyku

2,0120 s

1,0 s

15 s

2-34

7.13

Maksymalna czêstotliwoæ
utyku

1fmax

1 Hz

25 Hz

7.14

Zabezpieczenie przed
niedoci¹¿eniem

02

1

0

2-34
0 = Brak dzia³ania
1 = Ostrze¿enie
2 = Usterka

2-35

7.15

Zabezpieczenie przed
niedoci¹¿eniem, obszar
os³abionego pola

10150%
xTnSil

1,0%

50%

2-35

7.16

Zabezpieczenie przed
niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie
przy czêstotliwoci zerowej

5,0150%
xTnSil

1,0%

10%

2-35

7.17

Czas niedoci¹¿enia

2600,0 s

1,0 s

20 s

2-36

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

2

Strona 2-14

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Grupa 8, parametry automatycznego wznawiania pracy
Kod

2

Parametr

Zakres

Krok

10

1

Fabrycznie Opis

Automatyczne wznawianie
pracy: iloæ prób

8.2

Automatyczne wznawianie
pracy: czas próby

8.3

Automatyczne wznawianie
pracy: funkcja startu

01

1

0

0 = Wed³ug charakterystyki
1 = Start w biegu

2-36

8.4

Automatyczne wznowienie
po zbyt niskim napiêciu

01

1

0

0 = Nie
1 = Tak

2-37

8.5

Automatyczne wznwienie
po zbyt wysokim napiêciu

01

1

0

0 = Nie
1 = Tak

2-37

8.6

Automatyczne wznowienie
po przeci¹¿eniu

01

1

0

0 = Nie
1 = Tak

2-37

8.7

Automatyczne wznowienie
po usterce ród³a zadawania

01

1

0

0 = Nie
1 = Tak

2-37

01

1

0

0 = Nie
1 = Tak

2-37

8.8

Automatyczne wznowienie
po usterce z powodu zbyt
wysokiej temperatury

0

Strona

8.1

0 = Nie u¿ywany

2-36

16000 s 1 s 30 s

2-36

Tabela 2.5-1 Parametry specjalne, grupy 2-8.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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2.5.2
2. 1

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Strona 2-15

Opis parametrów z grup 2-8
Wybór sygna³ów cyfrowych startu/stopu
0:

DIA 1: zestyk zamkniêty = start w przód
DIA 2: zestyk zamkniêty = start do ty³u
Patrz rysunek 2.5-1

2

Rysunek 2.5-1 Start w przód /start do ty³u.

1

Najwy¿szy priorytet ma zawsze pierwszy wybrany kierunek.

2

Po otwarciu zestyku DIA 1 rozpoczyna siê zmiana kierunku obrotów.

3

Jeli równoczenie stan¹ siê aktywne sygna³y startu w przód (DIA1) i startu do ty³u
(DIA2), wy¿szy priorytet ma sygna³ startu w przód (DIA1).

1:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
DIA2: zestyk zamkniêty = do ty³u
Patrz rysunek 2.5-2.

zestyk otwarty = stop
zestyk otwarty = w przód

Rysunek 2.5-2 Start, stop, nawrót.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Strona 2-16

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

2:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
DIA2: zestyk zamkniêty = start dozwolony

zestyk otwarty = stop
zestyk otwarty = start zabroniony

3:

Po³¹czenie 3 przewodowe (sterowanie impulsowe):
DIA1: zestyk zamkniêty = impuls startu
DIA2: zestyk zamkniêty = impuls stopu
(DIA3 mo¿na zaprogramowaæ jako polecenie pracy do ty³u)
Patrz rysunek 2.5-3.

2

4:

DIA1: zestyk zamkniêty = start do przodu
DIA2: zestyk zamkniêty = wartoæ zadawana wzrasta (zadaj¹cy potencjometr silnika, parametr 2.1 jest automatycznie ustawiany na wartoæ 4 jeli parametr 1.5 ustawiony jest na wartoæ 3 lub 4).

Rysunek 2.5-3 Impuls startu/ impuls stopu.

2.

Funkcja DIA3
1: Usterka zewnêtrzna,
2: Usterka zewnêtrzna,

zamykanie zestyku = Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne (styk zwarty).
otwieranie zestyku = Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie nie jest aktywne (styk rozwarty).

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika zabroniony.

4: Wybór czasu
przysp./opón.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 1.
= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 2.

5: Nawrót

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Praca do przodu
= Praca do ty³u

6: Prêdkoæ
pe³zania

zestyk zamkniêty

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

8: Zakaz przyspieszania/
hamowania
zestyk zamkniêty
9: Polecenie hamowania
pr¹dem sta³ym
zestyk zamkniêty

10: Potencjometr silnika
do do³u

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00-789 Warszawa

zestyk zamkniêty

Mo¿e s³u¿yæ do zmiany
kierunku jeli parametr 2.1
ma wartoæ 3.
= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ pe³zania.
= Kasowanie wszystkich usterek.

= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane a¿ do czasu otwarcia styku.
= W trybie zatrzymywania, hamowanie
sta³opr¹dowe dzia³a do czasu otwarcia
zestyku (rys. 2.5-4).Wartoæ pr¹du hamowania okrela parametr 4.8.
= Wartoæ zadawana maleje do czasu
otwarcia zestyku

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Strona 2-17

2

Rysunek 2.5-4 DIA3 jako wejcie polecenia hamowania pr¹dem sta³ym:
a) Tryb zatrzymywania = wed³ug charakterystyki,
b) Tryb zatrzymywania = wybiegiem

2. 3

Zakres sygna³u U in
0 = Zakres sygna³ów 0 - 10 V
1 = Zakres ustawiany przez u¿ytkownika od minimalnej wartoci ustawianej
przez u¿ytkownika (parametr 2.4) do maksymalnej wartoci ustawianej
przez u¿ytkownika (parametr 2.5)

2. 4
2. 5

Minimalna/maksymalna, ustawiana przez u¿ytkownika wartoæ U in
Korzystaj¹c z tych parametrów mo¿na ustawiæ dowolny zakres wartoci sygna³u
wejciowego Uin, mieszcz¹cy siê w przedziale 0-10 V.
Wartoæ minimalna:
Wartoæ maksymalna:

Ustawiæ sygna³ Uin na minimalny poziom, wybraæ
parametr 2.4 i nacisn¹æ przycisk Enter.
Ustawiæ sygna³ Uin na maksymalny poziom, wybraæ
parametr 2.5 i nacisn¹æ przycisk Enter.

UWAGA! Wartoci parametrów mo¿na ustawiæ tylko w opisany tu sposób (nie za za porednictwem przycisków ze strza³k¹ w górê/ w dó³).

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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2. 6

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Negacja sygna³u Uin
Uin jest sygna³em zadaj¹cym czêstotliwoæ z miejsca B, parametr
1.6 = 1 (fabrycznie).

Częstotliwość
wyjściowa

Par. 2. 17

Jeli parametr 2.6 = 0, sygna³ analogowy Uin nie jest negowany.

2

par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V

par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

Par. 2. 16

Uin
(zac. 2)
0

Rysunek 2.5-5 Brak inwersji
sygna³u Uin .

Par. 2. 4

Par. 2. 5

10 V
UD012K27

Jeli parametr 2.6 = 1, sygna³
analogowy Uin jest negowany.

Częstotliwość
wyjściowa

Maks. sygna³u analogowego Uin =
minimalnej ustawionej prêdkoci
Min. sygn. analog. Uin = maksymaln.
ustawionej prêdkoci

Par. 2. 17

Par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V
par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

Par. 2. 16

Uin
(zac. 2)
0

Par. 2. 4

Par. 2. 5

10 V
UD012K26

Rysunek 2.5-6 Inwersja sygna³u U in

2. 7

Sta³a czasowa filtracji sygna³u Uin
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym
sygnale analogowym Uin.
Du¿a sta³a czasowa powoduje wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia na
regulacje.
Patrz rysunek 2.5-7.

%
Sygnał nie filtrowany

100%

Sygnał filtrowany
63%

t [s]
Par. 2. 7

Rysunek 2.5-7 Filtrowanie sygna³u Uin.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00-789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

UD012K37

fax (22) 330 12 12

Vacon
2. 8

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Strona 2-19

Zakres sygna³u na wejciu
analogowym Iin
0 = 020 mA
1 = 420 mA
2 = zakres sygna³ów stawianych
przez u¿ytkownika
Patrz rysunek 2.5-8.

2. 9
2.10

Minimalna/maksymalna,
ustawiana przez u¿ytkownika
wartoæ na wejciu Iin

2

Parametry te pozwalaj¹ wyskalowaæ
zakres wejciowego sygna³u pr¹dowego
Iin tak, aby móg³ byæ ustawiany pomiêdzy
wartoci¹ maks. i min., patrz rys. 2.5-8
Ustawianie wartoci minimalnej:
Ustawiæ minimalny poziom sygna³u Iin,
wybraæ parametr 2.9 i wcisn¹æ przycisk
Enter

Rysunek 2.5-8 Skalowanie analogowego wejcia Iin

Ustawiæ maksymalny poziom sygna³u
Iin, wybraæ parametr 2.10
i wcisn¹æ przycisk Enter
Uwaga ! Parametry te mog¹ byæ
ustawiane jedynie za porednictwem
tej procedury (nie za za porednictwem klawiszy ze strza³kami
w górê i w dó³).

2. 11

Negacja wejcia analogowego Iin
Iin jest sygn. zadaj¹cym czêstotl. ze ród³a
A, par. 1.5=0 (domylne).
Jeli parametr 2.11 = 0, sygna³ analogowy
Iin nie jest negowany.
Jeli parametr 2.11 = 1, sygna³ analogowy
Iin jest negowany.
maks. sygn. Iin =minimalnej nastawionej
prêdkoci

Rysunek 2.5-9 Inwersja sygna³u Iin

%

min. sygn. Iin = maksymalnej nastawionej
prêdkoci

Sygnał nie filtrowany

100%

Sygnał filtrowany

2. 12

63%

Sta³a czasowa filtrowania
wejcia analogowego I in
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym
sygnale analogowym Iin. D³uga sta³a
filtracji powoduje wyd³u¿enie czasu
reakcji urz¹dzenia na regu-lacje.

t [s]
Par. 2. 12
UD012K40

Patrz rysunek 2.5-10.
Rysunek 2.5-10 Sta³a czasowa filtrowania
analogowego wejcia Iin

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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2. 13

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Źród³o B: wybór sygna³ów logicznych Start/Stop
Patrz parametr 2.1, ustawienia 03.

2. 14,
2. 15

Skalowanie ród³a zadaj¹cego A, wartoæ minimalna/ wartoæ maksymalna
Ustawienia graniczne: 0 < parametr 2.14 < parametr 2.15 < parametr 1.2
Jeli parametr 2.15 = 0, skalowanie jest wy³¹czone. Patrz rysunek 2.5-11 oraz 2.5-12.
(wejcie napiêciowe Uin na rysunkach (zakres 0-10 V) wybrano dla ród³a zadawania A)

2

Częstotliwość
wyjściowa
Czêstotliwoæ max par. 1.2

Wejście
analogowe [V]

Czêstotliwoæ min par. 1.1
0

Rysunek 2.5-11 Skalowania ród³a
zadaj¹cego.

10

UD012K13

Rysunek 2.5-12 Skalowania ród³a zadaj¹cego
parametr 2.15 = 0.

2. 16,
2. 17

Skalowanie ród³a zadaj¹cego B, wartoæ
minimalna/ wartoæ maksymalna

2. 18

Wolne wejcie analogowe, wybór sygna³u

Patrz parametr 2.14 oraz 2.15.

Wybór sygna³u wejciowego wolnego wejcia analogowego (wejcie nie u¿ywane
dla sygna³ów zadawania):
0 = Nie wykorzystane
1 = Sygna³ napiêciowy Uin
2 = Sygna³ pr¹dowy Iin

2. 19

Wolne wejcie analogowe, wybór funkcji
Parametr ten ustala funkcjê wolnego
wejcia analogowego:
0=
1=

Funkcja niewykorzystana
Ograniczenie wartoci granicznego pr¹du silnika
(parametr 1.7).

Sygna³ ten bêdzie regulowa³ maksymalna wartoæ pr¹du silnika pomiêdzy wartoci¹ 0, a parametrem 1.7
ustalaj¹cym maksymaln¹ granicê.
Patrz rysunek 2.5-13.

Rysunek 2.5-13 Ograniczenie maksymalnej
wartoci pr¹du silnika.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00-789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
2

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny
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Ograniczenie wartoci pr¹du przy
hamowaniu pr¹dem sta³ym.
Wartoæ pr¹du przy hamowaniu
pr¹dem sta³ym mo¿na ograniczaæ za porednictwem sygna³u
wolnego wejcia analogowego
pomiêdzy wartoci¹ 0,15xI nCT, a
wartoci¹ pr¹du ustawion¹ za
porednictwem parametru 4.8.
Patrz rysunek 2.5-14.

2

Rysunek 2.5-14 Ograniczanie
wartoci pr¹du przy hamowaniu
pr¹dem sta³ym.

3

Ograniczanie czasu przyspieszania oraz opóniania.
Czasy
przyspieszania
oraz
opóniania mog¹ zostaæ ograniczone
za
porednictwem
sygna³u swobodnie programowalnego wejcia analogowego,
zgodnie z nastêpuj¹c¹ formu³¹:
Ograniczony czas = ustawionemu
czasowi przyspieszania/hamowania
(parametry 1.3, 1.4, 4.3, 4,4)
podzielonemu przez wspó³czynnik
R z rysunku 2.5-15.
Rysunek 2.5-15 Ograniczenie
czasu przyspieszania oraz opóniania

4

Ograniczenie kontrolowanej granicy momentu obrotowego.
Wartoæ kontrolowanej granicy
momentu obrotowego mo¿e byæ
ograniczana za porednictwem
sygna³u wolnego wejcia analogowego pomiêdzy wartoci¹ 0,
a jej ustawion¹ wartoci¹ (parametr 3.14), patrz rysunek 2.5-16.

Ograniczenie
momentu obrotowego
100%
Par. 3. 14

Rysunek 2.5-16 Ograniczenie
kontrolowanej granicy momentu
obrotowego

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

Wolne wejście
analogowe
0

Zakres sygnału

UD012K60

fax (22) 330 12 12
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2. 20

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Czas narastania potencjometru silnika
Parametr okrela szybkoæ zmian
wartoci
elektronicznego
potencjometru silnika

2

3. 1

Sygna³ na wyjciu
analogowym

%

Patrz tabela na stronie 2 - 9.

Sygnał nie filtrowany

100%

3. 2

Czas filtracji wyjcia
analogowego
Filtrowanie analogowego
wyjciowego.
Patrz rysunek 2.5-17.

Sygnał filtrowany

sygna³u

63%

t [s]
Par. 3.2
UD012K16

Rysunek 2.5-17 Filtracja wyjcia
analogowego

3.3

Negacja wyjcia analogowego
Zanegowanie wyjciowego sygna³u
analogowego:
maks. sygna³ wyjciowy = minimalna
wartoæ zadana
min. sygna³ wyjciowy = maksymalna
wartoæ zadana

3. 4

Minimalna wartoæ wyjcia
analogowego
Okrela minimaln¹ wartoæ sygna³u
na 0 mA albo 4 mA (aktywne zero).
Patrz rysunek 2.5-19.

3. 5

Rysunek 2.5-18 Negacja wyjcia analogowego.

Skalowanie wyjcia
analogowego
Wspó³czynnik skalowania dla wyjcia
analogowego. Patrz rysunek 2.5-19.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00-789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny
Sygna³
Czêstotliwoæ
wyjciowa
Prêdkoæ obrotowa silnika
Wartoæ pr¹du
wyjciowego
Moment obrotowy silnika
Moc silnika
Napiêcie silnika
Napiêcie szyny DC

3. 6
3. 7
3. 8

Strona 2-23

Maksym. wartoæ
Max. frequency (p. 1. 2
Max. speed (nnxfmax/fn)

Prąd na
wyjściu
analogowym

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

20 mA

2 x InFC
12 mA

2 x TnSil
2 x PnSil
100% x UnSil
1000 V

Par. 3. 4 = 1
4 mA
Par. 3. 4 = 0
0 mA
0

Funkcje wyjcia cyfrowego
Funkcje wyjcia
przekanikowego 1
Funkcje wyjcia
przekanikowego 2

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
0.5

1.0

UD012K18

Rysunek 2.5-19 Skalowanie wyjcia analogowego.

Ustawiona wartoæ
0 = Nie u¿ywane

Par. 3. 5
= 50%

10 mA

Sygna³ na wyjciu
Brak sygna³u
Wyjcie cyfrowe DO1 oraz programowalne wyjcia przekanikowe
(RO1, RO2) s¹ aktywne, jeli:

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Gotowoæ
Praca
Usterka
Usterka zanegowana
Ostrze¿enie o przegrzaniu
Zewnêtrzna usterka
lub ostrze¿enie
7 = Ostrze¿enie lub usterka
ród³a zadawania

Przemiennik czêstotliwoci jest gotowy do pracy.
Przemiennik czêstotliwoci pracuje (silnik pracuje)
Nast¹pi³o wy³¹czenie awaryjne
Nie nast¹pi³o wy³¹czenie awaryjne
Temperatura radiatora przekracza +70oC
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.2

Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.1 - jeli analogowe
ród³o zadawania wynosi 4  20 mA, a wartoæ sygna³u jest < 4 mA
8 = Ostrze¿enie
Zawsze jeli ostrze¿enie istnieje
9 = Nawrót
Wybrano polecenie nawrotu
10= Prêdkoæ pe³zania
Za porednictwem wejcia cyfrowego wybrano prêdkoæ pe³zania
11= Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ Czêstotliwoæ wyjciowa jest równa wartoci zadawania
12= Aktywny regulator silnika
W³¹czy³ siê regulator nadnapiêciowy lub nadpr¹dowy
13= Kontrola czêstotliwoci
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
wyjciowej 1
granicê (parametr 3.9 oraz 3.10)
14 = Kontrola czêstotliwoci
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
wyjciowej 2
granicê (parametr 3.11 oraz 3.12)
15 = Kontrola granicznej wartoci
Moment obrotowy silnika przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
momentu
granicê (parametr 3.13 oraz 3.14)
16 = Kontrola granicznej wartoci
Wartoæ ród³a zadawania przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
ród³a zadawania
granicê (parametr. 3.15 oraz 3.16)
17= Sterowanie zewnêtrznego
Sterowanie w³¹czaniem/wy³¹czaniem zewnêtrznego
hamulca
hamulca z programowanym opónieniem (parametr 3.17 oraz 3.18)
18= Ster. z zacisków WE/WY
Tryb zewnêtrznego sterowania wybierany przyciskiem programowalnym # 2
19= Kontrola granicznej wartoci
Temperatura przemiennika czêstotliwoci przekracza okrelon¹
temperatury przemiennika
dopuszczaln¹ wartoæ (parametr 3.19 oraz 3.20).
czêstotliwoci
20= Niepo¿¹dany kierunek
Kierunek obrotów wirnika silnika ró¿ni siê od po¿¹danego
obrotów
21= Zanegowane sterowanie
Sterowanie w³¹czaniem/wy³¹czaniem zewnêtrznego
zewnêtrznego hamulca
hamulca (parametr 3.17 oraz 3.18), wyjcie jest aktywne kiedy
sterowanie hamulcem jest wy³¹czone.

Tabela 2.5-2 Sygna³y wyjciowe poprzez DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 i RO2.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

2

Strona 2-24
3. 9
3. 11

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola funkcji
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy

2

Jeli czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.10,
3.12), funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6-3.8.

3. 10
3. 12

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola wartoci
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.9 (3.11).
Patrz rysunek 2.5-20.

3. 13

Graniczny moment obrotowy,
kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli obliczona wartoæ momentu
obrotowego jest mniejsza/wiêksza ni¿
okrelona wartoæ graniczna (3.14),
funkcja ta generuje komunikat
ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe
DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub
RO2,
zale¿nie
od
ustawieñ
parametrów 3.6 - 3.8.

f[Hz]

t
Przykład:

Rysunek 2.5-20 Kontrola wyjciowej
czêstotliwoci.

3. 14

Par 3. 9 = 2

Par 3. 10

21 RO1

21 RO1

21 RO1

22 RO1

22 RO1

22 RO1

23 RO1

23 RO1

23 RO1
UD012K19

Graniczny moment obrotowy, kontrola wartoci
Obliczony moment obrotowy do kontrolowania w sposób okrelony przez parametr 3.13.
Kontrolowan¹ wartoæ momentu obrotowego mo¿na zredukowaæ poni¿ej ustawionej wartoci
za porednictwem wolnego wejcia sygna³ów analogowych, patrz parametr 2.18 i 2.19.

3. 15

Graniczna wartoæ ród³a zadj¹cego, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli wartoæ ród³a zadawania jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.16),
funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6-3.8. Nadzorowana jest
wartoæ aktywnego w danej chwili ród³a zadaj¹cego. Mo¿e ni¹ byæ ród³o A lub B, zale¿nie
od stanu wejcia DIB6 lub wartoci ród³a zadaj¹cego z panelu sterowania, jeli aktywnym
miejscem sterowania jest panel sterowania.

3. 16

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.15.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00-789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
3. 17
3. 18

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny
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Opónienie wy³¹czenia zewnêtrznego hamulca
Opónienie za³¹czenia zewnêtrznego hamulca
Parametry te pozwalaj¹ powi¹zaæ dzia³anie zewnêtrznego hamulca z sygna³ami startu
i zatrzymywania, jak pokazano na rysunku 2.5-21.

2

Rysunek 2.5-21 Sterowanie zewnêtrznego hamulca:
a) Wybieranie logiki startu/stopu, parametr 2.1 = 0, 1 lub 2
b) Wybieranie logiki startu/stopu, parametr 2.1 = 3.
Sygna³ steruj¹cy hamowaniem mo¿e pochodziæ z wyjcia cyfrowego DO1 lub jednego z wyjæ
przekanikowych RO1 i RO2; Patrz parametry 3.6 - 3.8.

3. 19

Funkcja kontroli granicy temperatury przemiennika czêstotliwoci
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli temperatura przemiennika czêstotliwoci przekroczy lub spadnie poni¿ej zadanej wartoci
granicznej (3.20), funkcja ta pozwala wyprowadziæ na wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2 komunikat ostrzegawczy, zale¿nie od ustawienia parametrów
3.6 - 3.8.

3. 20

Wartoæ graniczna temperatury przemiennika czêstotliwoci
Wartoæ temperatury kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.19.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00
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4. 2
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Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Nachylenie charakterystyki przyspieszania/hamowania 1
Nachylenie charakterystyki przyspieszania/hamowania 2
Parametry te pozwalaj¹ wyg³adziæ nachylenie pocz¹tku oraz koñca charakterystyki przyspieszania/hamowania.
Wybranie wartoci 0 daje liniowy kszta³t nachylenia, co powoduje natychmiastowe przyspieszanie/hamowanie zgodne ze zmianami wartoci sygna³u ród³a zadaj¹cego, przy sta³ych
czasowych okrelonych parametrami 1.3 oraz 1.4 (4.3 oraz 4.4).

2

Nadanie parametrowi 4.1 (4.2)
wartoci z zakresu 0,1 - 10 s powoduje zmianê liniowego kszta³tu
charakterystyki
przyspieszania/
hamowania na charakterystykê krzywoliniow¹ w kszta³cie litery S. Parametry
1.3 i 1.4 (4.3 i 4.4) okrelaj¹ sta³¹ czasow¹
przyspieszania/hamowania
w rodku charakterystyki. Patrz
rysunek 2.5-22.

[Hz]

Rysunek 2.5-22 Charakterystyka przyspieszania/hamowania w kszta³cie litery S.

4. 3
4. 4

1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
4. 1 (4. 2)

4. 1 (4. 2)

[t]
UD012K20

Czas przyspieszania 2
Czas hamowania 2
Wartoci te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej
z zadanej wartoci minimalnej (parametr 1.1) do zadanej wartoci maksymalnej (parametr
1.2). Parametry umo¿liwiaj¹ okrelenie dwu ró¿nych ustawieñ czasów przyspieszania/hamowania
w jednej aplikacji. Mo¿na je wybieraæ programowalnym sygna³em na zacisku DIA3 (Patrz parametr
2.2).
Czasy przyspieszania/hamowania mog¹ byæ ograniczane za porednictwem zewnêtrznego sygna³u
wejcia analogowego, patrz parametry 2.18 oraz 2.19.

4. 5

Sterownik rezystora hamowania
0 = Brak sterownika rezystora hamowania
1 = Sterownik rezystora hamowania i rezystor zainstalowane
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania
Podczas opóniania silnika przez przemiennik czêstotliwoci, energia obrotowa silnika i obci¹¿enia
s¹ wydzielane na zewnêtrznym rezystorze hamowania. Jeli jest on dobrany zgodnie z wymaganiami,
pozwala to przemiennikowi czêstotliwociowi na hamowanie obci¹¿enia z takim samym momentem
obrotowym, jak przy jego przyspieszaniu. Dalszych informacji nale¿y poszukiwaæ w oddzielnej instrukcji
instalacji rezystora hamulca.

4. 6

Funkcja startu
Wed³ug charakterystyki

0

Przemiennik czêstotliwoci rozpoczyna pracê od 0 Hz i przyspiesza do zadanej przez ród³o
zadaj¹cego czêstotliwoci w ci¹gu zadanego czasu. (Bezw³adnoæ obci¹¿enia lub opory
tarcia rozruchowego mog¹ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu przyspieszania.)
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Start w biegu:

1

Przemiennik czêstotliwoci mo¿e uruchomiæ obracaj¹cy siê silnik, podaj¹c na niego
ma³y moment obrotowy i szukaj¹c czêstotliwoci odpowiadaj¹cej obrotom silnika.
Poszukiwania rozpoczynaj¹ siê od maksymalnej czêstotliwoci i trwaj¹ a¿ do wykrycia
czêstotliwoci aktualnej. Nastêpnie czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana/
zmniejszana do wartoci zadanej przez ród³o zadaj¹ce zgodnie z ustawionymi
parametrami przyspieszania/opóniania.
To ustawienie nale¿y wybraæ, jeli silnik mo¿e obracaæ w momencie wydawania polecenia
startu.
Przy starcie w biegu mo¿liwe jest uruchomienie silnika pomimo wystêpuj¹cych krótkotrwa³ych
zaników napiêcia zasilaj¹cego.

4. 7

Funkcja zatrzymywania
Z rozpêdu:

0

Po wydaniu polecenia stopu silnik zostaje zatrzymany obracaj¹c siê swobodnie, bez
¿adnego sterowania ze strony przemiennika czêstotliwoci.

Wed³ug charakterystyki:

1

4. 8

Po wydaniu polecenia stopu obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawieniem parametrów opóniania. Jeli wystêpuje znaczne nagromadzenie energii, zaleca siê
zwiêkszenie szybkoci opóniania przez zastosowanie zewnêtrznego rezystora
hamulca.

Wartoæ pr¹du przy hamowaniu pr¹dem sta³ym
Okrela wartoæ pr¹du podawan¹ na silnik podczas hamowania pr¹dem sta³ym.
Wartoæ pr¹du przy hamowaniu pr¹dem sta³ym mo¿na zmniejszyæ za porednictwem
wolnego wejcia sygna³ów analogowych, patrz parametr 2.18 i 2.19.

4. 9

Czas hamowania pr¹dem sta³ym przy zatrzymywaniu
Okrela czy hamowanie jest ON (w³¹czone) czy OFF (wy³¹czone) oraz czas hamowania
pr¹dem sta³ym podczas zatrzymywania silnika. Funkcja hamowania pr¹dem sta³ym zale¿na
jest od funkcji stopu, parametr 4.7. Patrz rysunek 2.5-23.

0

>0

Hamowanie pr¹dem sta³ym nie jest wykorzystywane
Hamowanie pr¹dem sta³ym jest wykorzystywane; jego dzia³anie zale¿y od funkcji
zatrzymywania (parametr 4.7), a czas zale¿y od wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 0 (wybiegiem):
Po wydaniu polecenia zatrzymania silnik zatrzymuje siê wybiegiem, bez ¿adnego sterowania
z przemiennika czêstotliwoci.
Podaj¹c na silnik napiêcie sta³e mo¿na go elektrycznie wyhamowaæ w najkrótszym
mo¿liwym czasie, nie u¿ywaj¹c dodatkowej zewnêtrznej rezystancji hamulca.
Po rozpoczêciu hamowania, jego czas jest dostosowywany do czêstotliwoci. Jeli
czêstotliwoæ jest ³ od czêstotliwoci nominalnej silnika (parametr 1.11), czas hamowania jest
równy wartoci parametru 4.9. Jeli czêstotliwoæ jest £10% czêstotliwoci nominalnej, czas
hamowania wynosi 10% wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 1 (wed³ug charakterystyki):
Po wydaniu polecenia stopu, obroty silnika s¹ jak najszybciej zmniejszane zgodnie
z ustawionymi parametrami opóniania do prêdkoci okrelonej parametrem 4.10,
przy której rozpoczyna siê hamowanie pr¹dem sta³ym.
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fwy

fwy

fn

fn
Częstotliwość wyjściowa
Obroty silnika
Częstotliwość wyjściowa
Hamowanie
prądem stałym
włączone

2

Obroty silnika
0,1 x fn
Hamowanie
prądem stałym
włączone

t

PRACA
STOP

t

t = 0,1 x par. 4. 9

t = 1 x par. 4. 9
PRACA
STOP

UD012K21

Rysunek 2.5-23 Czas hamowania pr¹dem sta³ym dla parametru 4.7 = 0.
Czas hamowania jest okrelony
przez parametr 4.9.
Jeli wystêpuje znaczny moment
bezw³adnoci,
zaleca
siê
zwiêkszenie szybkoci hamowania przez zastosowanie
zewnêtrznego rezystora hamowania. Patrz rysunek 2.5-24.

Rysunek 2.5-24 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; funkcja
zatrzymywania = wed³ug
charakterystyki par. 4.7 = 1.

4. 10

Czêstotliwoæ przy w³¹czaniu
hamowania pr¹dem sta³ym
podczas zatrzymywania wed³ug
charakterystyki

4. 11

Czas hamowania pr¹dem
sta³ym przy starcie

Patrz rysunek 2.5-24.

0
>0

Hamowanie pr¹dem sta³ym
nie jest wykorzystywane.
Hamowanie pr¹dem sta³ym
w³¹cza siê po wydaniu
polecenia startu, a parametr
ten okrela czas, po którym
hamowanie jest wy³¹czane. Po
wy³¹czeniu hamowania
czêstotliwoæ wyjciowa ronie
zale¿nie od ustawienia
wartoci parametru funkcji
startu 4.6 oraz parametrów
przyspieszania (1.3, 4.1 lub
4.2, 4.3), patrz rysunek 2.5-25.
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Rysunek 2.5-25 Hamowanie
pr¹dem sta³ym przed rozruchem.
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Zadawanie czêstotliwoci chwilowej
Wartoæ parametru okrela czêstotliwoæ chwilow¹ wybieran¹ za
porednictwem wejcia cyfrowego
DIA3 które mo¿na zaprogramowaæ na
prêdkoæ chwilow¹.
Patrz parametr 2.2.

5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

2

Obszar czêstotliwoci zabronionych
Dolna granica/ górna granica

W pewnych systemach mo¿e byæ
potrzebne unikanie pracy na niektórych czêstotliwociach, ze wzglêdu
na problemy rezonansu mechanicznego.Te parametry pozwalaj¹ na
zdefiniowanie granic trzech zakresów
"pomijanych" pomiêdzy 0 Hz i 500 Hz.
Dok³adnoæ ustawiania wynosi 1.0 Hz.

Rysunek 2.5-26 Przyk³ad ustawiania zakresu
czêstotliwoci zabronionych.

Patrz rysunek 2.5-6.

6. 1

6. 2

Tryb sterowania silnika
0 = Sterowanie czêstotliwociowe:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadawania czêstotliwoci i przemiennik czêstotliwoci steruje czêstotliwoci¹
wyjciow¹ (dok³adnoæ wynosi 0,01 Hz)

1 = Regulacja prêdkoci:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadawania prêdkoci
i przemiennik czêstotliwoci steruje obrotami silnika
(dok³adnoæ regulacji ± 0,5%).

Czêstotliwoæ prze³¹czania
Ha³as silnika mo¿na zminimalizowaæ stosuj¹c wysokie czêstotliwoci prze³¹czania. Zwiêkszenie
czêstotliwoci równoczenie zmniejsza obci¹¿alnoæ przemiennika czêstotliwoci.
Przed zmian¹ czêstotliwoci z domylnego ustawienia fabrycznego 10 kHz (3,6 kHz od 30 kW w górê),
nale¿y odczytaæ dopuszczaln¹ obci¹¿alnoæ z charakterystyki na wykresie 5.2-3 w rozdziale 5.2
Instrukcji obs³ugi.

6. 3

Punkt os³abiania pola

6. 4

Napiêcie w punkcie os³abiania pola
Punktem os³abiania pola jest czêstotliwoæ wyjciowa, przy której napiêcie wyjciowe osi¹ga zadan¹
wartoæ maksymaln¹ (parametr 6.4). Powy¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe posiada ustawion¹
wartoæ maksymaln¹.
Poni¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe zale¿y od wartoci parametrów charakterystyki
U/f 1.8, 1.9, 6.5, 6.6 oraz 6.7. Patrz rysunek 2.5-27.
Po zmianie wartoci parametrów 1.10 oraz 1.11 (nominalnego napiêcia i czêstotliwoci silnika),
odpowiednie wartoci s¹ automatycznie nadawane parametrom 6.3 i 6.4. Jeli trzeba zmieniæ
wartoci dla punktu os³abiania pola i maksymalnego napiêcia wyjciowego, nale¿y to zrobiæ po
ustawieniu wartoci parametrów 1.10 i 1.11.
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Charakterystyka U/f, czêstotliwoæ punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr
ten okrela czêstotliwoæ punktu rodkowego charakterystyki. Patrz rysunek 2.5-27.

6. 6

Charakterystyka U/f, napiêcie punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr ten okrela napiêcie punktu rodkowego. Patrz rysunek 2.5-27.

2

6. 7

Napiêcie wyjciowe przy czêstotliwoci zerowej
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr ten okrela napiêcie przy czêstotliwoci zerowej. Patrz rysunek 2.5-27.

Rysunek 2.5-27 Programowalna charakterystyka U/f.

6. 8
6. 9

Sterownik nadnapiêciowy
Sterownik podnapiêciowy
Te parametry pozwalaj¹ wy³¹czyæ dzia³anie sterowników nad/podnapiêciowych. Mo¿e to byæ
przydatne, jeli na przyk³ad napiêcie zasilania wykazuje wahania wiêksze ni¿ -15%...+10%,
a aplikacja nie toleruje takich zmian napiêcia, regulator steruje czêstotliwoci¹ wyjciow¹
zgodnie z wahaniami napiêcia zasilaj¹cego.
Nad/podnapiêciowe wy³¹czenia mog¹ wydarzyæ siê wówczas kiedy sterowniki te nie dzia³aj¹.

7. 1

Odpowied na usterkê ród³a zadaj¹cego
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane, jeli wykorzystywany jest sygna³ ród³a
zadaj¹cego 4-20 mA i wartoæ pr¹du spadnie poni¿ej 4 mA.
Informacjê o niew³aciwej wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 i RO2.
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Odpowied na zewnêtrzn¹ usterkê
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane po pojawieniu siê na cyfrowym
wejciu DIA3 sygna³u o usterce. Informacjê o usterce mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 i RO2.

7. 3

2

Kontrola faz silnika
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja kontroli faz silnika sprawdza, czy pr¹dy poszczególnych faz s¹ w przybli¿eniu równe.

7. 4

Zabezpieczenie przez zwarciem doziemnym
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym sprawdza, czy suma pr¹dów fazowych
silnika jest równa zeru.
Zabezpieczenie nadpr¹dowe dzia³a zawsze i chroni przemiennik czêstotliwoci w przypadku
zwaræ doziemnych o du¿ej wartoci pr¹du.

Parametry 7.5 - 7.9 Cieplne zabezpieczenie silnika
Uwagi ogólne
Termiczne zabezpieczenie silnika chroni silnik przed przegrzaniem. Sterowniki Vacon CX/CXL/CXS zdolne
s¹ do dostarczenia pr¹du o wy¿szej wartoci ni¿ znamionowy pr¹d silnika. Je¿eli obci¹¿enie wymagaæ
bêdzie takiej wy¿szej wartoci pr¹du, zaistnieje ryzyko przegrzania silnika. Zdarza siê to szczególnie
przy niskich obrotach. Przy niskich obrotach zarówno efekt ch³odzenia silnika oraz wydajnoæ wentylatora
ch³odz¹cego silnik z przewietrzaniem w³asnym s¹ zredukowane. Je¿eli silnik wyposa¿ony jest w wentylator
zewnêtrzny, ograniczenie obci¹¿enia przy niskich obrotach bêdzie niewielkie.
Termiczne zabezpieczenie silnika oparte jest na
modelu matematycznym, wykorzystuj¹cym wartoæ
pr¹du wyjciowego przemiennika czêstotliwoci do
okrelenia obci¹¿enia silnika. Po w³¹czeniu zasilania
sterownika, model matematyczny wykorzystuje wartoæ
temperatury radiatora do okrelenia cieplnego stanu
pocz¹tkowego silnika. Model matematyczny zak³ada,
¿e temperatura otoczenia silnika wynosi 40oC.
Cieplne zabezpieczenie silnika mo¿na regulowaæ
ustawiaj¹c odpowiednie parametry. Pr¹d cieplny I T
wyznacza wartoæ pr¹du obci¹¿enia powy¿ej którego
silnik jest przeci¹¿ony. Granica tego pr¹du stanowi
funkcjê czêstotliwoci wyjciowej. Charakterystykê IT
wyznaczaj¹ parametry 7.6, 7.7 oraz 7.9, patrz rysunek
2.5-28. Fabryczne wartoci parametrów ustawiane s¹
z tabliczki znamionowej silnika.

!

OSTRZE¯ENIE!

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

Przy pr¹dzie wyjciowym I T stan cieplny osi¹ga
wartoæ znamionow¹ (100%). Stan cieplny jest
kwadratow¹ funkcj¹ wartoci pr¹du. Przy 75% wartoci
pr¹du wyjciowego I T, stan cieplny osi¹ga wartoæ
56%, za przy 120% wartoci pr¹du wyjciowego IT,
stan cieplny osi¹gn¹³by wartoæ 144%. Funkcja
spowoduje wy³¹czenie urz¹dzenia (patrz parametr
7.5) po osi¹gniêciu przez stan cieplny wartoci 105%.
Szybkoæ zmian stanu cieplnego zale¿na jest od sta³ej
czasowej parametru 7.8. Im wiêkszy silnik tym d³u¿ej
trwa osi¹gniêcie temperatury koñcowej.
Stan cieplny silnika mo¿e byæ monitorowany za
porednictwem wskanika. Patrz tablica elementów
monitoruj¹cych. (Podrêcznik u¿ytkownika, tabela
7.3-1).

Model matematyczny nie zabezpieczy silnika jeli strumieñ powietrza ch³odz¹cego silnik bêdzie ograniczony przez niedro¿n¹
kratkê wlotu powietrza.
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Cieplne zabezpieczenie silnika
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie sterownika oraz uaktywnienie stanu usterki.

2

Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametrów na 0, spowoduje ponowne
ustawienie stanu cieplnego silnika na wartoæ 0%

7. 6

Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du punktu za³amania
(charakterystyki)
Wartoæ pr¹du mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 50,0 - 150,0% x InSil.
Parametr ten ustala wartoæ pr¹du cieplnego przy czêstotliwociach powy¿ej punktu za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego. Patrz rysunek 2.5-28.
Wartoæ parametru jest ustalana jako procent odnosz¹cy siê do danych dotycz¹cych wartoci
nominalnej pr¹du z tabliczki znamionowej silnika, parametr 1.13, nie za do wartoci pr¹du
wyjciowego sterownika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du, któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania przy
zwyk³ym bezporednim wykorzystaniu.
Regulacja parametru 1.13 spowoduje jego automatyczne, ponowne ustawienie na wartoæ
fabryczn¹.
Ustawienie tego parametru (lub parametru 1.13) nie wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du
sterownika. Maksymalna wartoæ pr¹du sterownika okrelana jest za porednictwem
parametru 1.7.

I
Ograniczenie
prądowe
par. 1. 7
Obszar przeciążenia
par. 7.6

IT

par. 7.7

f
Par 7.9

UMCH7_91

Rysunek 2.5-28 Charakterystyka
pr¹du cieplnego IT silnika.

7. 7

Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du przy czêstotliwoci zerowej
Wartoci pr¹du mo¿na ustawiaæ pomiêdzy 10,0 - 150,0% x InSil. Ten parametr ustala wartoæ pr¹du
cieplnego przy czêstotliwoci zerowej. Patrz rysunek 2.5-28.
Domylna wartoæ pr¹du ustalana jest przy za³o¿eniu, ¿e brak jest zewnêtrznego ch³odzenia
silnika. Jeli korzysta siê z wentylatora zewnêtrznego, parametr ten mo¿na ustawiæ na 90%
wartoci (a nawet wy¿ej).
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Wartoæ parametru jest ustawiana jako procent
odnosz¹cy siê do danych do-tycz¹cych
wartoci nominalnej pr¹du z tabliczki
znamionowej silnika, parametr 1.13, nie za do
wartoci pr¹du wyjciowego sterownika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du
któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania
przy pod³¹czeniu bezporednio do sieci.

7. 8
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Regulacja parametru 1.13 spowoduje jego
automatyczne, ponowne ustawienie na wartoæ
fabryczn¹.
Ustawienie tego parametru (lub parametru
1.13) nie wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ
pr¹du przemiennika. Maksymalna wartoæ
pr¹du przemiennika okrelana jest za
porednictwem parametru 1.7.

2

Cieplne zabezpieczenie silnika, sta³a czasowa
Czas ten mo¿e byæ ustawiony pomiêdzy 0,5 - 300 minutami.
Jest to cieplna sta³a czasowa silnika. Im wiêkszy silnik, tym wiêksza sta³a czasowa. Sta³a
czasowa jest czasem, w obrêbie którego obliczony stan cieplny osi¹ga 63% swojej koñcowej wartoci.
Czas cieplny silnika jest wielkoci¹ specyficzn¹
dla projektu silnika i jest ró¿ny dla silników
ró¿nych producentów.
Domylna wartoæ sta³ej czasowej obliczana
jest w oparciu o dane znamionowej tabliczki
silnika podaj¹cej parametry 1.12 oraz 1.13.
Jeli obydwa parametry s¹ ustawione,
wówczas parametr ten ustawiany jest na
wartoæ fabryczn¹.
Jeli znany jest czas t6 silnika (podany przez
producenta silnika), parametr sta³ej czasowej

7. 9

mo¿na by ustawiæ w oparciu o czas t 6 .
W przybli¿eniu, cieplna sta³a czasowa silnika
w minutach jest równa 2 x t 6 (t 6 wyra¿ony
w sekundach jest czasem, przez który silnik
mo¿e
bezpiecznie
pracowaæ
przy
szeciokrotnej wartoci pr¹du). Jeli silnik jest
zatrzymany, wartoæ sta³ej czasowej jest
wewnêtrznie trzykrotnie zwiêkszana w stosunku
do ustawionej wartoci. Ch³odzenie w stanie
stopu opiera siê na konwekcji i sta³a czasowa
wzrasta.

Cieplne zabezpieczenie silnika, czêstotliwoæ punktu za³amania
Czêstotliwoæ ta mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 10 - 500 Hz. Jest to punkt za³amania charakterystyki
pr¹du cieplnego. Przy czêstotliwociach powy¿ej tego punktu zak³ada siê sta³oæ pojemnoci cieplnej
silnika. Patrz rysunek 2.5-28.
Wartoæ domylna oparta jest na parametrze 1.11 ustawianym wed³ug tabliczki znamionowej silnika.
Wynosi ona 35 Hz dla silnika 50 Hz oraz 42 Hz dla silnika 60 Hz. Ogólnie jest to 70 % wartoci
czêstotliwoci w punkcie os³abienia pola (parametr 6.3). Zmiana zarówno parametru 1.11 jak
i parametru 6.3 spowoduje ponowne ustawienie parametru na wartoæ fabryczn¹.

Rysunek 2.5-29 Obliczanie temperatury silnika.
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Parametry 7.10 -7.13, Zabezpieczenie przed utykiem
Uwagi ogólne

2

Zabezpieczenie przed utykiem ma za zadanie ochronê silnika przed krótkotrwa³ymi sytuacjami
przeci¹¿eniowymi takimi jak utyk silnika.
Czas reakcji zabezpieczenia przed utykiem mo¿e byæ ustawiony jako krótszy ni¿ czas reakcji cieplnego
zabezpieczenia silnika. Stan utyku okrelony jest przez dwa parametry, 7.11 Wartoæ pr¹du utyku oraz
7.13 Czêstotliwoæ Utyku. Jeli przekracza ustalon¹ wartoæ graniczn¹, za czêstotliwoæ jest ni¿sza od
ustalonej wartoci granicznej, wystêpuje utyk. Wówczas brakuje wskazania rzeczywistych obrotów wa³u silnika.
Zabezpieczenie przed utykiem jest zabezpieczeniem typu nadpr¹dowego.

7. 10

Zabezpieczenie przed utykiem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie sterownika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Ustawienie wartoci parametrów na 0, spowoduje dezaktywacjê zabezpieczenia oraz
ponowne ustawienie stanu licznika
czasu utyku na wartoæ zerow¹.

7. 11

Graniczny pr¹d utyku
Wartoæ pr¹du mo¿e byæ ustawiona
pomiêdzy 0,0 - 200% x InSil.
W stanie utyku wartoæ pr¹du musi
przekraczaæ tê granicê. Patrz rysunek
2.5-30. Wartoæ ta jest ustalana jako
procent znamionowego pr¹du silnika parametr 1.13, z tabliczki znamionowej
silnika. Podczas regulacji parametru
1.13, parametr ten jest automatycznie
ponownie ustawiany na
wartoæ
fabryczn¹.

7. 12

Czas utyku
Wartoæ czasu mo¿e byæ ustawiona
pomiêdzy 2,0 - 120 s.

Rysunek 2.5-30 Ustalanie charakterystyk utyku.

Jest to maksymalny dozwolony czas
stanu utyku. Istnieje specjalny
wewnêtrzny
zliczaj¹co/odliczaj¹cy
licznik do zliczania czasu utyku. Patrz
rysunek 2.5-31.
Po przekroczeniu przez licznik czasu
utyku wartoci tej granicy, zabezpieczenie spowoduje wy³¹czenie
(patrz parametr 7.10).

7. 13

Maksymalna czêstotliwoæ
utyku
Wartoæ czêstotliwoci mo¿e byæ
ustawiona pomiêdzy 1 - f max
(parametr 1.2).
W
stanie
utyku,
czêstotliwoæ
wyjciowa musi byæ mniejsza od tej
granicy. Patrz rysunek 2.5-30.
Rysunek 5.5-26 Obliczanie czasu utyku.
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Parametry 7.14 -7.17, Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem ma na celu zapewnienie, ¿e podczas pracy sterownika silnik jest
obci¹¿ony. Utrata obci¹¿enia mo¿e byæ spowodowana problemami w procesie, takimi jak pêkniêcie pasa lub
suchobieg pompy.
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem mo¿e
byæ regulowane poprzez ustalenie przebiegu
charakterystyki niedoci¹¿enia za porednictwem
parametrów 7.15 oraz 7.16. Charakterystyka
niedoci¹¿enia jest krzyw¹ drugiego stopnia
przechodz¹c¹ przez punkt zerowy czêstotliwoci oraz
punkt os³abienia pola. Zabezpieczenie nie jest aktywne
poni¿ej 5 Hz (licznik niedoci¹¿enia jest zatrzymany).
Patrz rysunek 2.5-32. Wartoci momentu obrotowego
przy ustalaniu przebiegu charakterystyki niedoci¹¿enia

7. 14

s¹ ustalane jako procent nominalnego momentu
obrotowego silnika. Dane z tabliczki znamionowej
silnika, parametr 1.13, znamionowy pr¹d silnika oraz
znamionowy pr¹d przemiennika ICT wykorzystywane s¹
do znalezienia odpowiedniej skali dla wewnêtrznej
wartoci momentu obrotowego. Jeli z przemiennikiem
pracuje inny silnik ni¿ nominalny, zmniejsza siê
dok³adnoæ obliczonego momentu obrotowego

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Dzia³anie:
0 = nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie
wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametrów na 0, spowoduje ponowne ustawienie
licznika czasu niedoci¹¿enia na zero.

7. 15
Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obszar obci¹¿enia
powy¿ej punktu os³abienia
wzbudzenia
Wartoæ graniczna momentu obrotowego
mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 10,0 150,0% x MnSil.
Parametr
ten
ustala
wartoæ
minimalnego dozwolonego momentu
obrotowego przy czêstotliwociach
powy¿ej
punktu
os³abienia
wzbudzenia.
Patrz rysunek 2.5-32.
Regulacja parametru 1.13 spowoduje
jego
automatyczne,
ponowne
ustawienie na wartoæ fabryczn¹.
Rysunek 2.5-32 Ustalanie minimalnej
wartoci obci¹¿enia.

7. 16

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie przy czêstotliwoci zerowej
Wartoæ graniczna momentu obrotowego mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 5,0 - 150,0% x MnSil.
Ten parametr ustala wartoæ minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego przy czê-stotliwoci
zerowej. Patrz rysunek 2.5-32. Regulacja parametru 1.13 spowoduje jego auto-matyczne, ponowne
ustawienie na wartoæ fabryczn¹.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 18/20
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

2

Strona 2-36
7. 17

Vacon

Aplikacja sterowania lokalny/ zdalny

Czas niedoci¹¿enia
Wartoæ czasu mo¿e byæ ustawiona
pomiêdzy 2,0 - 600,0 s.
Jest to maksymalny, dozwolony czas
stanu niedoci¹¿enia. Istnieje specjalny
wewnêtrzny
zliczaj¹co/odliczaj¹cy
licznik
akumuluj¹cy
czas
niedoci¹¿enia. Patrz rysunek 2.5-33.

2

Licznik czasu niedociążenia
Obszar wyłączania
Par. 7. 17

Po przekroczeniu przez licznik czasu
niedoci¹¿enia wartoci tej granicy,
zabezpieczenie
spowoduje
wy³¹czenie (patrz parametr 7.14). Po
zatrzymaniu sterownika, licznik czasu
niedoci¹¿enia jest zerowany.

Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14

Czas
Niedociążenie
Brak niedociążenia
UMCH7_17

Rysunek 2.5-33 Obliczanie czasu
niedoci¹¿enia.

8. 1
8. 2

Automatyczne wznawianie pracy: liczba prób
Automatyczne wznawianie pracy: czas próby
Funkcja automatycznego wznawiania pracy wznawia pracê przemiennika czêstotliwoci po usterkach
okrelonych przez parametry 8.4-8.8. Funkcje startu oraz automatycznego wznawiania pracy okrela
parametr 8.3. Patrz rysunek 2.5-34.

Liczba usterek w czasie
próby tpróby

4

tpróby

tpróby

3
2

Par. 8. 1 = 3
tpróby = Par. 8. 2

1

t

Trzy usterki
PRACA

Cztery usterki
UD012K25_1

ZATRZYMANIE

Rysunek 2.5-34 Automatyczne wznawianie pracy.
Parametr 8.1 okrela liczbê prób automatycznych wznowieñ pracy, które mog¹ mieæ miejsce
w czasie próby okrelonym przez parametr 8.2.
Liczenie czasu zaczyna siê od pierwszego automatycznego wznowienia pracy. Jeli liczba
wznowieñ w czasie trwania próby nie przekracza wartoci parametru 8.1, po miniêciu czasu
licznik jest kasowany, wznowienie zliczania nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu kolejnej usterki.
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Automatyczne wznawianie pracy, funkcja startu
Ten parametr okrela tryb startu:
0 = Start wed³ug charakterystyki
1 = Start w biegu, patrz parametr 4.6.

8. 4

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt niskiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
niskiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego stanu
(powrocie do normalnego poziomu napiêcia na szynie pr¹du sta³ego).

8. 5

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt wysokiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
wysokiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego stanu
(powrocie do normalnego poziomu napiêcia na szynie sta³opr¹dowej).

8. 6

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt wysokiej wartoci pr¹du
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ zbyt wysokiej wartoci pr¹du.
1 = Po wyst¹pieniu usterki zbyt wysokiej wartoci pr¹du nast¹pi automatyczne
wznowienie pracy.

8. 7

Automatyczne wznawianie pracy po usterce ród³a zadaj¹cego
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ ród³a zadaj¹cego.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie analogowego, pr¹dowego sygna³u ród³a zadaj¹cego (4-20 mA) do normalnego poziomu ( 4 mA).

8. 8

Automatyczne wznowienie pracy po usterce z powodu zbyt wysokiej/ zbyt
niskiej temperatury
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt wysokiej/ zbyt niskiej temperatury.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie temperatury wymiennika
ciep³a do normalnego poziomu (miêdzy -10oC....+75oC).
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Uwagi:

2
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3.1 INFORMACJE OGÓLNE
Aplikacja z wieloma poziomami prêdkoci jest
przydatna w sytuacjach, w których wymagane jest
sterowanie ze sta³ymi prêdkociami. Mo¿na zaprogramowaæ 9 ró¿nych prêdkoci: prêdkoæ podstawow¹,
7 prêdkoci zadawanych i prêdkoæ pracy nadrzêdnej.
Prêdkoci wybiera siê sygna³ami cyfrowymi DIB4, DIB5
i DIB6. Jeli wykorzystuje siê prêdkoæ pracy pe³zania,
funkcjê wejcia DIA3 nale¿y zmieniæ z kasowania usterki
na wybór prêdkoci pracy pe³zania.

ród³em podstawowej prêdkoci zadanej mo¿e byæ
sygna³ napiêciowy lub pr¹dowy z zacisków wejæ
analogowych (2/3 lub 4/5). Pozosta³e wejcie
analogowe mo¿na zaprogramowaæ do innych celów.
Wszystkie wyjcia s¹ swobodnie programowalne.

3.2 WEJCIA WYJCIA STERUJ¥CE

3

Potencjometr
zadawania

ród³o zadaj¹ce
(opcjonalnie)

GOTOWOÆ

PRACA

220
VAC

USTERKA

Rysunek 3.2-1

Domylna konfiguracja WE/WY i przyk³ad pod³¹czeñ do listwy zaciskowej w aplikacji
z wieloma poziomami prêdkoci.
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3.3 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych

3

Rysunek 3.3-1 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych dla aplikacji sterowania z wieloma
poziomami prêdkoci. Pokazane pozycje prze³¹czników odpowiadaj¹ ustawieniom
fabrycznym.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Strona 3-4

Aplikacja z wieloma poziomami prêdkoci

Vacon

3.4 Parametry podstawowe, grupa 1

3

UWAGA!

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika.

*) Jeli parametr 1.2 > prêdkoc synchronicznej
silnika, sprawdziæ mo¿liwoci silnika i maszyny
roboczej.
Wybór zakresu 120 / 500 Hz na stronie 3-5.
**) Wartoæ zdefiniowana dla silnika 4 biegunowego
i znamionowej wielkoci przemiennika
czêstotliwoci.
***) Do wielkoci M10, dla wiêkszych - indywidualnie w ka¿dym przypadku.
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Parametr

1. 17

Custom
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Zakres

Krok

Domylnie

Opis

Str.

Prêdkoci zadana 1

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

10 Hz

3-7

1. 18

Prêdkoci zadana 2

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

15 Hz

3-7

1. 19

Prêdkoci zadana 3

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

20 Hz

3-7

1. 20

Prêdkoci zadana 4

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

25 Hz

3-7

1. 21

Prêdkoci zadana 5

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

30 Hz

3-7

1. 22

Prêdkoci zadana 6

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

40 Hz

3-7

1. 23

Prêdkoci zadana 7

fmin fmax
(1. 1) (1. 2)

0.1 Hz

50 Hz

3-7

Tabela 3.4-1 Parametry podstawowe, grupa 1.

3.4.2 Opis parametrów grupy 1
1. 1, 1. 2 Czêstotliwoæ minimalna / maksymalna
Okrela zakres czêstotliwoci wyjciowej przemiennika czêstotliwoci.
Domylnie maksymalna wartoæ parametrów 1.1 i 1.2 wynosi 120 Hz. Ustawiaj¹c wartoæ
parametru 1.2 na 120 Hz podczas gdy przemiennik jest zatrzymany (wskanik ''RUN'' nie wieci)
zmieniamy maksymalny zakres parametrów 1.1, 1.2 na 500 Hz. Równoczenie zmieniamy
rozdzielczoæ zadawania z panelu steruj¹cego z 0,01 Hz na 0,1 Hz.
Ponowna zmiana górnej granicy zakresu czêstotliwoci z 500 Hz na 120 Hz jest mo¿liwa przez
ustawienie wartoci parametru 1.2 na wartoæ 119 Hz przy zatrzymanym przemienniku.

1. 3, 1. 4 Czas przyspieszania 1, czas hamowania 1
Granice te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (par 1.1) do wartoci maksymalnej (par 1.2). Czas przyspieszania/ hamowania
mo¿na redukowaæ za pomoc¹ sygna³u pochodz¹cego ze swobodnie programowalnego wejcia
analogowego, patrz parametry 2.18 i 2.19.

1. 5

Wybór ród³a zadaj¹cego
0:
1:

1. 6

Analogowe napiêciowe ród³o zadaj¹ce z zacisków 2 - 3, np. z potencjometru.
Analogowe pr¹dowe ród³o zadaj¹ce z zacisków 4 - 5, np. z przetwornika.

ród³o prêdkoci pe³zania
Parametr ten okrela prêdkoæ pe³zania zadawan¹ za porednictwem wejcia cyfrowego
DIA3, które mo¿na zaprogramowaæ do tego celu, patrz parametr 2.2.
Wartoæ parametru jest automatycznie ograniczona minimaln¹ i maksymaln¹ czêstotliwoci¹
(par 1.1, 1.2).

1. 7

Ograniczenie pr¹du
Przy pomocy tego parametru ustala siê maksymaln¹ wartoæ chwilowego pr¹du wyjciowego
przemiennika czêstotliwoci. Ograniczenie tego pr¹du mo¿e byæ zredukowane za pomoc¹ sygna³u
pochodz¹cego z wolnego wejcia analogowego, patrz parametry 2.18 i 2.19.
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Wybór charakterystyki U/f
Liniowa:
0

Napiêcie silnika zmienia siê liniowo wraz ze zmian¹ czêstotliwoci, zapewniaj¹c
sta³y strumieñ magnetyczny w zakresie od 0 Hz do punktu os³abienia pola
(par 6.3), w którym napiêcie osi¹ga wartoæ znamionow¹, patrz rys. 3.4-1.
Charakterystyka liniowa U/f jest zalecana w uk³adach napêdowych ze sta³ym
momentem obci¹¿enia w funkcji prêdkoci obrotowej.

Nastawa powy¿szego parametru nie powinna byæ zmieniana, dopóki
nie wyst¹pi¹ specjalne wymagania uzasadniaj¹ce zmianê.
Kwadratowa: Napiêcie silnika zmienia siê z kwadratem czêstotliwoci w zakresie od 0 Hz do
1

3

punktu os³abienia pola (par 6.3), w którym napiêcie na silniku osi¹ga wartoæ
znamionow¹, patrz rys. 3.4-1.
W zakresie poni¿ej punktu os³abienia pola silnik pracuje z niedomagnesowaniem, co powoduje ¿e moment i ha³as elektromechaniczny s¹ mniejsze.
Kwadratowa charakterystyka U/f jest wykorzystywana w uk³adach napêdowych
gdzie moment obci¹¿enia jest proporcjonalny do kwadratu prêdkoci obrotowej, na przyk³ad w pompach i wentylatorach odrodkowych.

Rysunek 3.4-1 Liniowa i kwadratowa charakterystyka U/f.

Programowalna:

2

Charakterystykê U/f mo¿na zdefiniowaæ trzema ró¿nymi, programowanymi
punktami.
Sposób programowania opisano w rozdziale 3.5-2. Charakterystyka programowalna mo¿e byæ stosowana jeli inne nastawy nie spe³niaj¹ potrzeb danej
aplikacji, patrz rys. 3.4-2.

Rysunek 3.4-2 Programowalna charakterystyka U/f.
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Optymalizacja U/f
Automatyczne forsowanie momentu

Napiêcie na silniku zmienia siê samoczynnie powoduj¹c, ¿e silnik rozwija
wystarczaj¹cy moment do rozruchu i przy pracy z niskimi czêstotliwociami.
Wzrost napiêcia zale¿y od typu silnika jak równie¿ od jego mocy. Automatyczne
forsowanie momentu stosuje siê w przypadku, gdy wystêpuj¹ du¿e statyczne
momenty oporowe, na przyk³ad w tamoci¹gach.

UWAGA!

W przypadku, gdy silnik pracuje w sposób ci¹g³y przy niskich czêstotliwociach
z du¿ym obci¹¿eniem istnieje mo¿liwoæ przegrzania silnika z powodu
niewystarczaj¹cego ch³odzenia w³asnego. W takich wypadkach zaleca siê
zastosowanie
uk³adu
kontroli
temperatury
silnika
oraz
obcego
ch³odzenia silnika.

!
1. 10
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Napiêcie znamionowe silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ Un z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru powoduje, ¿e wartoæ napiêcia na silniku w punkcie os³abienia
pola (par 6.4) wynosi 100 % napiêcia znamionowego silnika.

1. 11

Czêstotliwoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ fn z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru ustala punktu os³abienia pola (par 6.3) na analogiczn¹ wartoæ.

1. 12

Prêdkoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ n n z tabliczki znamionowej silnika.

1. 13

Pr¹d znamionowy silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ In z tabliczki znamionowej silnika.
Wartoæ jest podstawow¹ nastaw¹ odniesienia dla zabezpieczeñ silnikowych przemiennika
czêstotliwoci.

1. 14

Napiêcie zasilaj¹ce
Nale¿y wpisaæ wartoæ napiêcia zasilaj¹cego przemiennik czêstotliwoci. Mo¿liwe do wprowadzenia napiêcia zasilaj¹ce dla przemienników serii CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4,
CX/CXL/CXS5 oraz CX6 s¹ okrelone w tabeli 3.41.

1. 15

Ukrywanie parametrów
Okrela, które grupy parametrów s¹ widoczne:
0 = widoczne s¹ parametry wszystkich grup
1 = widoczna jest tylko grupa 1

1. 16

Blokada zmian parametrów
Okrela mo¿liwoæ zmian wartoci parametrów:
0 = zmiana parametru dozwolona
1 = zmiana parametru zabroniona

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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1. 17 - 1. 23 Ustalenie poziomów prêdkoci 1 - 7
Wartoci parametrów okrelaj¹ prêdkoci zadawane za porednictwem wejæ cyfrowych DIB4,
DIB5 i DIB6.
Prêdkoci okrelane parametrami s¹ ograniczane minimaln¹ i maksymaln¹ wartoci¹ czêstotliwoci (par 1.1, 1.2).

Prêdkoci
zadane

3

Poziom prêdkoci - wybór 1 Poziom prêdkoci - wybór 2
DIB4
DIB5

Poziom prêdkoci - wybór 3
DIB6

Par. 1. 6

0

0

0

Par. 1. 17

1

0

0

Par. 1. 18

0

1

0

Par. 1. 19

1

1

0

Par. 1. 20

0

0

1

Par. 1. 21

1

0

1

Par. 1. 22

0

1

1

Par. 1. 23

1

1

1

Tabela 3.4-2 Wybór zadanego poziomu prêdkoci

KAUKO  METEX
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3.5 Parametry specjalne, Grupy 2-8
3.5.1 Tabele parametrów
Grupa 2, parametry sygna³u wejciowego

3

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane

3
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3

Grupa 4, Parametry sterowania napêdem

KAUKO  METEX
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3
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Grupa 5, parametry czêstotliwoci zabronionych

Grupa 6, parametry sterowania silnika

Uwaga!

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.
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Grupa 7, Zabezpieczenia

3
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Grupa 8, parametry automatycznego wznawiania pracy

3

Tabela 3.5-1 Parametry specjalne, grupy 2-8
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Opis parametrów z grup 2-8
Wybór logiki sygna³ów Startu / Stopu
0:

DIA 1: zestyk zamkniêty = start w przód
DIA 2: zestyk zamkniêty = start do ty³u
Patrz rysunek 3.5-1

3

Rysunek 3.5-1 Start w przód /start do ty³u.

1

Najwy¿szy priorytet ma zawsze pierwszy wybrany kierunek.

2

Po otwarciu zestyku DIA 1 rozpoczyna siê zmiana kierunku obrotów.

3

Jeli równoczenie stan¹ siê aktywne sygna³y startu w przód (DIA1) i startu do ty³u
(DIA2), wy¿szy priorytet ma sygna³ startu w przód (DIA1).

1:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
DIA2: zestyk zamkniêty = do ty³u
Patrz rysunek 3.5-2.

zestyk otwarty = stop
zestyk otwarty = w przód

Rysunek 3.5-2 Start, stop, nawrót.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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2:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
DIA2: zestyk zamkniêty = start dozwolony

zestyk otwarty = stop
zestyk otwarty = start zabroniony

3:

Po³¹czenie 3 przewodowe (sterowanie impulsowe):
DIA1: zestyk zamkniêty = impuls startu
DIA2: zestyk zamkniêty = impuls stopu
(DIA3 mo¿na zaprogramowaæ jako polecenie pracy do ty³u)
Patrz rysunek 3.5-3

3

Rysunek 3.5-3 Impuls startu/ impuls stopu.

2.2

Funkcja DIA3

1: Usterka zewnêtrzna,
2: Usterka zewnêtrzna,

zamykanie zestyku = Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne (styk jest zwarty).
otwieranie zestyku = Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie nie jest aktywne (styk otwarty).

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika dozwolony.

4: Wybór czasu
przysp./hamo.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 1.
= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 2.

5: Nawrót

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Praca do przodu
= Praca do ty³u

6: Prêdkoæ
pe³zania

zestyk zamkniêty

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

8: Zakaz przyspieszania/ zestyk zamkniêty
hamowania
9: Polecenie hamowania
pr¹dem sta³ym
zestyk zamkniêty

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Mo¿e s³u¿yæ do zmiany
kierunku jeli parametr
2.1 ma wartoæ 3
= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ pe³zania.

= Kasowanie wszystkich usterek.
= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane a¿ do czasu otwarcia zestyku.
= W trybie zatrzymywania, hamowanie
sta³opr¹dowe dzia³a do czasu otwarcia
zestyku (rys. 3.5-4).Wartoæ pr¹du hamowania okrela parametr 4.8.
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fax (22) 330 12 12
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3

Rysunek 3.5-4 DIA3 jako wejcie polecenia hamowania pr¹dem sta³ym:
a) Tryb zatrzymywania = wed³ug charakterystyki,
b) Tryb zatrzymywania = wybiegiem

2. 3

Zakres sygna³u U in
0 = Zakres sygna³ów 0 - +10 V
1 = Zakres ustawiany przez u¿ytkownika od minimalnej wartoci ustawianej
przez u¿ytkownika (parametr 2.4) do maksymalnej wartoci ustawianej
przez u¿ytkownika (parametr 2.5)

2. 4
2. 5

Minimalna/maksymalna, ustawiana przez u¿ytkownika wartoæ U in
Korzystaj¹c z tych parametrów mo¿na ustawiæ dowolny zakres wartoci sygna³u
wejciowego U in , mieszcz¹cy siê w przedziale 0-10 V.
Wartoæ minimalna:
Wartoæ maksymalna:

Ustawiæ sygna³ Uin na minimalny poziom, wybraæ
parametr 2.4 i nacisn¹æ przycisk Enter.
Ustawiæ sygna³ Uin na maksymalny poziom, wybraæ
parametr 2.5 i nacisn¹æ przycisk Enter.

UWAGA! Wartoci parametrów mo¿na ustawiæ tylko w opisany tu sposób (nie za za porednictwem przycisków ze strza³k¹ w górê / w dó³).

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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Negacja sygna³u U in
Uin jest sygna³em zadaj¹cym czêstotliwoæ z miejsca B, parametr
1.6 = 1 (domylnie).

Częstotliwość
wyjściowa

Par. 2. 17

Jeli parametr 2.6 = 0, sygna³ analogowy Uin nie jest negowany.

par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V

par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

Par. 2. 16

Uin
(zac. 2)

3

0

Rysunek 3.5-5 Brak inwersji
sygna³u Uin.

Par. 2. 4

Par. 2. 5

10 V
UD012K27

Jeli parametr 2.6 = 1, sygna³
analogowy Uin jest negowany.
maks. sygna³ analog.
Uin = minimalnej ustawionej
prêdkoci

Częstotliwość
wyjściowa

Par. 2. 17

min. sygna³ analog.
Uin = maksymaln. ustawionej
prêdkoci

Par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V
par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

Par. 2. 16

Uin
(zac. 2)
0

Par. 2. 4

Par. 2. 5

10 V
UD012K26

Rysunek 3.5-6 Inwersja sygna³u Uin

2. 7

Sta³a czasowa filtracji sygna³u Uin
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym
sygnale analogowym Uin.
Du¿a sta³a czasowa powoduje wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia na
regulacjê.
Patrz rysunek 3.5-7.

%
Sygnał nie filtrowany
100%

Sygnał filtrowany
63%

t [s]
Par. 2. 7

Rysunek 3.5-7 Filtrowanie sygna³u Uin.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
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Zakres sygna³u na wejciu
analogowym I in
0 = 020 mA
1 = 420 mA
2 = zakres sygna³ów ustawianych
przez u¿ytkownika
Patrz rysunek 3.5-8.

2. 9
2.10

Minimalna/maksymalna,
ustawiana przez
u¿ytkownika
wartoæ na wejciu I in
Parametry te pozwalaj¹ wyskalowaæ
zakres sygna³u pr¹du wejciowego I in
tak, aby móg³ byæ ustawiany
pomiêdzy 0 - 20 mA.

3

Ustawianie wartoci minimalnej:
Ustawiæ minimalny poziom sygna³u
Iin, wybraæ parametr 2.9 i wcisn¹æ
przycisk Enter

Rysunek 3.5-8 Skalowanie analogowego wejcia Iin

Ustawiæ maksymalny poziom
sygna³u Iin, wybraæ parametr 2.10
i wcisn¹æ przycisk Enter
Uwaga ! Parametry te mog¹ byæ
ustawiane jedynie za porednictwem
tej procedury (nie za za porednictwem przycisków ze strza³kami
w górê i w dó³).

2. 11

Negacja wejcia analogowego Iin
Sygna³em zadaj¹cym czêstotliwoci jest
Iin z miejsca A, par. 1.5 = 0 (domylnie)
Jeli parametr 2.11 = 0, sygna³ analogowy
Iin nie jest negowany.
Jeli parametr 2.11 = 1, sygna³ analogowy
Iin jest negowany.

Rysunek 3.5-9 Inwersja sygna³u Iin

%
Sygnał nie filtrowany
100%

2. 12

Sta³a czasowa filtracji
wejcia analogowego Iin

Sygnał filtrowany

Odfiltrowanie zak³óceñ w wejcio-wym
sygnale analogowym Iin. D³ugi czas
filtracji powoduje wyd³u¿enie czasu
reakcji urz¹dzenia na regulacjê.

63%

Patrz rysunek 3.5-10.

t [s]
Par. 2. 12
UD012K40

Rysunek 3.5-10 Czas filtracji analogowego
wejcia Iin
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2. 13, 2.14 Skalowanie ród³a zadaj¹cego, wartoæ minimalna/ wartoæ maksymalna
Dokonuje skalowania ród³a prêdkoci podstawowej.
Ustawienia graniczne: par 1.1< par 2.13 < par 2.14 < par 1.2.
Jeli parametr 2.14 = 0, skalowanie jest wy³¹czone, patrz rysunek 3.5-11 oraz 3.5-12.

Częstotliwość
wyjściowa
Czêstotliwoæ max par. 1.2

3
Wejście
analogowe [V]

Czêstotliwoæ min par. 1.1
0

Rysunek 3.5-11 Skalowania ród³a
zadaj¹cego.

2. 18

10

UD012K13

Rysunek 3.5-12 Skalowania ród³a zadaj¹cego
parametr 2.14 = 0.

Wolne wejcie analogowe, wybór sygna³u
Wybór sygna³u wejciowego wolnego wejcia analogowego (wejcie nie u¿ywane
dla sygna³ów zadawania):
0 = Nie wykorzystane
1 = Sygna³ napiêciowy U in
2 = Sygna³ pr¹dowy I in

2. 19

Wolne wejcie analogowe, wybór funkcji
Parametr ten ustala funkcjê wolnego wejcia analogowego:
0=
1=

Funkcja niewykorzystana
Ograniczenie wartoci granicznego pr¹du silnika
(parametr 1.7).

Sygna³ ten bêdzie regulowa³ maksymaln¹ wartoæ pr¹du silnika pomiê-dzy
wartoci¹ 0, a parametrem 1.7
ustalaj¹cym maksymaln¹ granicê.
Patrz rysunek 3.5-13.

Rysunek 3.5-13 Ograniczenie maksymalnej
wartoci pr¹du silnika.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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fax (22) 330 12 12
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Ograniczenie wartoci pr¹du przy
hamowaniu pr¹dem sta³ym.
Wartoæ pr¹du przy hamowaniu
pr¹dem sta³ym mo¿na ograniczaæ za porednictwem sygna³u
wolnego wejcia analogowego
pomiêdzy wartoci¹ 0,15xI nCT , a
wartoci¹ pr¹du ustawion¹ za
porednictwem parametru 4.8.
Patrz rysunek 3.5-14.

Rysunek 3.5-14 Ograniczanie
wartoci pr¹du przy hamowaniu
pr¹dem sta³ym.

3

3

Ograniczenie czasu przyspieszania oraz hamowania.
Czasy
przyspieszania
oraz
hamowania mog¹ zostaæ ograniczone za porednictwem sygna³u
swobodnie
programowalnego
wejcia analogowego, zgodnie
z nastêpuj¹c¹ formu³¹:
Ograniczony czas = ustawionemu
czasowi przyspieszania/hamowania
(parametry 1.3, 1.4, 4.3, 4,4)
podzielonemu przez wspó³czynnik
R z rysunku 3.5-15.
Rysunek 3.5-15 Ograniczenie
czasu
przyspieszania
oraz
hamowania

4

Ograniczenie kontrolowanej granicy momentu obrotowego.
Wartoæ kontrolowanej granicy
momentu obrotowego mo¿e byæ
ograniczana za porednictwem
sygna³u wolnego wejcia analogowego pomiêdzy wartoci¹ 0,
a jej ustawion¹ wartoci¹ (parametr 3.14), patrz rysunek 3.5-16.

Ograniczenie
momentu obrotowego
100%
Par. 3. 14

Rysunek 3.5-16 Ograniczenie
kontrolowanej granicy momentu
obrotowego

3. 1

Wolne wejście
analogowe
0

Zakres sygnału

UD012K60

Funkcje wyjcia analogowego
Patrz tabela na stronie 3 - 9.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Strona 3-22

Vacon

Aplikacja z wieloma poziomami prêdkoci

%
Sygnał nie filtrowany

3. 2

Sta³a czasowa filtracji wyjcia
analogowego
Filtrowanie analogowego
wyjciowego.
Patrz rysunek 3.5-17.

100%

sygna³u

Sygnał filtrowany
63%

t [s]

3

Par. 3.2
UD012K16

3.3

Rysunek 3.5-17 Filtracja wyjcia
analogowego

Odwrócenie wyjcia
analogowego
Odwrócenie wyjciowego
analogowego:

sygna³u

maks. sygna³ wyjciowy = minimalna
wartoæ zadana
min. sygna³ wyjciowy = maksymalna
wartoæ zadana

3. 4

Minimalna wartoæ wyjcia
analogowego
Okrela minimaln¹ wartoæ sygna³u
na 0 mA albo 4 mA (aktywne zero).
Patrz rysunek 3.5-19.

3. 5

Rysunek 3.5-18 Odwrócenie wyjcia analogowego.

Skalowanie wyjcia
analogowego
Wspó³czynnik skalowania dla wyjcia
analogowego. Patrz rysunek 3.5-19.
Sygna³
Czêstotliwoæ
wyjciowa
Prêdkoæ obrotowa silnika
Wartoæ pr¹du
wyjciowego
Moment obrotowy silnika
Moc silnika
Napiêcie silnika
Napiêcie szynyDC

Maksym. wartoæ
Maks. czêstotliwoæ (p. 1. 2

Prąd na
wyjściu
analogowym

Par. 3. 5
= 100%

Maks. prêdkoæ (nnxfmax/fn)
2 x InCT
2 x MnSil
2 x PnSil
100% x UnSil
1000 V

12 mA

Par. 3. 5
= 50%

10 mA

Par. 3. 4 = 1
4 mA
Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału

Par. 3. 4 = 0
0 mA
0

Rysunek

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Par. 3. 5
= 200%

20 mA

tel. (22) 330 12 00

0.5

3.5.-19

1.0

Skalowanie
logowego.

UD012K18

wyjcia

ana-

fax (22) 330 12 12

Vacon
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Funkcje wyjcia cyfrowego
Funkcje wyjcia przekanikowego 1
Funkcje wyjcia przekanikowego 2

Ustawiona wartoæ
0 = Nie u¿ywane

Sygna³ na wyjciu
Brak sygna³u
Wyjcie cyfrowe DO1 oraz programowalne wyjcia przekanikowe
(RO1, RO2) s¹ aktywne, jeli:

1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Gotowoæ
Praca
Usterka
Usterka zanegowana
Ostrze¿enie o przegrzaniu
Zewnêtrzna usterka
lub ostrze¿enie
7 = Ostrze¿enie lub usterka
ród³a zadawania
8 = Ostrze¿enie
9 = Nawrót
10= Prêdkoæ pe³zania
11= Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ
12= Aktywny regulator silnika
13= Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 1
14 =Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 2
15 =Kontrola granicznej wartoci
momentu obrotowego
16 =Kontrola granicznej wartoci
ród³a zadawania
17= Sterowanie zewnêtrznego
hamulca
18= Ster. z zacisków WE/WY
19= Kontrola granicznej wartoci
temperatury przemiennika
czêstotliwoci
20= Niepo¿¹dany kierunek
obrotów
21= Negacja sterowania hamulca
zewnêtrznego

Przemiennik czêstotliwoci jest gotowy do pracy.
Przemiennik czêstotliwoci pracuje (silnik pracuje)
Nast¹pi³o awaryjne wy³¹czenie
Nie nast¹pi³o awaryjne wy³¹czenie
Temperatura radiatora przekracza +70oC
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.2
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.1 - jeli analogowe
ród³o zadawania wynosi 4  20 mA, a wartoæ sygna³u jest < 4 mA
Zawsze jeli ostrze¿enie istnieje
Wybrano polecenie nawrotu
Za porednictwem wejcia cyfrowego wybrano prêdkoæ pe³zania
Czêstotliwoæ wyjciowa jest równa wartoci zadanej
W³¹czy³ siê regulator nadnapiêciowy lub nadpr¹dowy
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.9 oraz 3.10)
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.11 oraz 3.12)
Moment obrotowy silnika przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.13 oraz 3.14)
Wartoæ ród³a zadawania przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
(parametr 3.15 oraz 3.16)
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) zewnêtrznego
hamulca z programowanym opónieniem (parametr 3.17 oraz 3.18)
Tryb zewnêtrznego sterowania wybierany przyciskiem programowalnym # 2
Temperatura przemiennika czêstotliwoci przekracza okrelon¹
dopuszczaln¹ wartoæ (parametr 3.19 oraz 3.20).
Kierunek obrotów wirnika silnika ró¿ni siê od po¿¹danego
Sterowanie w³¹czaniem/wy³¹czaniem zewnêtrznego
hamulca (parametr 3.17 oraz 3.18), wyjcie jest aktywne kiedy
sterowanie hamulcem jest wy³¹czone.

Tabela 3.5-2 Sygna³y wyjciowe poprzez DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

3. 9
3. 11

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola funkcji
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.10,
3.12), funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6-3.8.

3. 10
3. 12

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola wartoci
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.9 (3.11).
Patrz rysunek 3.5-20.
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3. 13

Graniczny moment obrotowy,
kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy

Par. 3.9 = 2
f[Hz]

Par 3. 9 = 2

Par 3. 10

Jeli obliczona wartoæ momentu
obrotowego jest mniejsza/wiêksza ni¿
okrelona wartoæ graniczna (3.14),
funkcja ta generuje komunikat
ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe
DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub
RO2,
zale¿nie
od
ustawieñ
parametrów 3.6 - 3.8.
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t
Przykład:

21 RO1

21 RO1

21 RO1

22 RO1

22 RO1

22 RO1

23 RO1

23 RO1

23 RO1
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Rysunek 3.5-20 Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej.

3. 14

Graniczny moment obrotowy, kontrola wartoci
Obliczony moment obrotowy do kontrolowania w sposób okrelony przez parametr 3.13.
Kontrolowan¹ wartoæ momentu obrotowego mo¿na zredukowaæ poni¿ej ustawionej wartoci
za porednictwem wolnego wejcia sygna³ów analogowych, patrz parametr 2.18 i 2.19.

3. 15

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli wartoæ ród³a zadawania jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.16),
funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6-3.8. Nadzorowana jest
wartoæ aktywnego w danej chwili ród³a zadaj¹cego. Mo¿e ni¹ byæ ród³o A lub B, zale¿nie
od stanu wejcia DIB6 lub wartoci ród³a zadaj¹cego z panelu sterowania, jeli aktywnym
miejscem sterowania jest panel sterowania.

3. 16

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.15.

3. 17

Opónienie wy³¹czenia
zewnêtrznego hamulca

3. 18

Opónienie za³¹czenia
zewnêtrznego hamulca
Parametry te pozwalaj¹ powi¹zaæ
dzia³anie zewnêtrznego hamulca
z
sygna³ami
startu
i
zatrzymywania, jak pokazano na rysunku
3.5-21.
Sygna³ steruj¹cy hamowaniem mo¿e
pochodziæ z wyjcia cyfrowego DO1
lub jednego z wyjæ przekanikowych
RO1 i RO2, patrz parametry 3.6 - 3.8.
Rysunek 3.5-21 Sterowanie zewnêtrznego
hamulca:
a) Wybieranie logiki startu/stopu, parametr
2.1 = 0, 1 lub 2
b) Wybieranie logiki startu/stopu, parametr 2.1 = 3.
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Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli temperatura przemiennika czêstotliwoci przekroczy lub spadnie poni¿ej zadanej wartoci
granicznej (3.20), funkcja ta pozwala wyprowadziæ na wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2 komunikat ostrzegawczy, zale¿nie od ustawienia parametrów
3.6 - 3.8.

3. 20

Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola wartoci
Wartoæ temperatury kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.19.

4. 1
4. 2

Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 1
Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 2
Parametry te pozwalaj¹ wyg³adziæ nachylenie pocz¹tku oraz koñca charakterystyki przyspieszania/hamowania.
Wybranie wartoci 0 daje liniowy kszta³t nachylenia, co powoduje natychmiastowe przyspieszanie/
hamowanie zgodne ze zmianami wartoci sygna³u ród³a zadaj¹cego, przy sta³ych czasowych
okrelonych parametrami 1.3 oraz 1.4 (4.3 oraz 4.4).

Nadanie parametrowi 4.1 (4.2) wartoci
z zakresu 0,1 - 10 s powoduje zmianê
liniowego kszta³tu charakterystyki
przyspieszania/hamowania na charakterystykê krzywoliniow¹ w kszta³cie litery
S. Parametry 1.3 i 1.4 (4.3 i 4.4) okrelaj¹
sta³¹ czasow¹ przyspieszania/hamowania w rodku charakterystyki. Patrz
rysunek 3.5-22.

[Hz]

1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
4. 1 (4. 2)

Rysunek 3.5-22 Charakterystyka przyspieszania/hamowania w kszta³cie
litery S.
4. 1 (4. 2)

[t]
UD012K20

4. 3
4. 4

Czas przyspieszania 2
Czas hamowania 2
Wartoci te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej
z zadanej wartoci minimalnej (parametr 1.1) do zadanej wartoci maksymalnej (parametr 1.2).
Parametry umo¿liwiaj¹ okrelenie dwóch ró¿nych ustawieñ czasów przyspieszania/hamowania
w jednej aplikacji. Mo¿na je wybieraæ programowalnym sygna³em na zacisku DIA3 (Patrz parametr
2.2).
Czasy przyspieszania/hamowania mog¹ byæ ograniczane za porednictwem zewnêtrznego sygna³u
wejcia analogowego, patrz parametry 2.18 oraz 2.19.
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Sterownik rezystora hamowania
0 = Brak sterownika rezystora hamowania
1 = Sterownik rezystora hamowania i rezystor hamowania zainstalowane
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania
Podczas hamowania silnika przez przemiennik czêstotliwoci, energia obrotowa silnika i obci¹¿enia
s¹ wydzielane na zewnêtrznym rezystorze hamowania. Jeli jest on dobrany zgodnie z wymaganiami,
pozwala to przemiennikowi czêstotliwociowi na hamowanie obci¹¿enia z takim samym momentem
obrotowym, jak przy jego przyspieszaniu. Dalszych informacji nale¿y poszukiwaæ w oddzielnej
instrukcji instalacji rezystora hamowania.

4. 6

Funkcja startu
Wed³ug charakterystyki:

3

0

Przemiennik czêstotliwoci rozpoczyna pracê od 0 Hz i przyspiesza do zadanej czêstotliwoci w ci¹gu zadanego czasu. (Bezw³adnoæ obci¹¿enia lub opory rozruchowe tarcia
mog¹ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu przyspieszania.)

Lotny start:

1

Przemiennik czêstotliwoci mo¿e zasiliæ obracaj¹cy siê silnik, podaj¹c na niego ma³y
moment obrotowy i szukaj¹c czêstotliwoci odpowiadaj¹cej obrotom silnika.
Poszukiwania rozpoczynaj¹ siê od maksymalnej czêstotliwoci i trwaj¹ a¿ do wykrycia
czêstotliwoci aktualnej. Nastêpnie czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana/
zmniejszana do wartoci zadanej przez ród³o zadaj¹ce zgodnie z ustawionymi
parametrami przyspieszania / hamowania.
To ustawienie nale¿y wybraæ, jeli silnik mo¿e siê obracaæ w momencie wydawania polecenia
startu.
Przy starcie w biegu mo¿liwe jest uruchomienie silnika pomimo wystêpuj¹cych
krótkotrwa³ych zaników napiêcia zasilaj¹cego.

4. 7

Funkcja zatrzymywania
Wybiegiem:

0

Po wydaniu polecenia stopu silnik zostaje zatrzymany obracaj¹c siê swobodnie, bez
sterowania ze strony przemiennika czêstotliwoci.

Wed³ug charakterystyki:

1

Po wydaniu polecenia stopu obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawieniem
parametrów hamowania.
Jeli wystêpuje znaczne nagromadzenie energii, zaleca siê zwiêkszenie szybkoci
hamowania przez zastosowanie zewnêtrznego rezystora hamowania.

4. 8

Wartoæ pr¹du hamowania przy hamowaniu pr¹dem sta³ym
Okrela wartoæ pr¹du podawanego na silnik podczas hamowania pr¹dem sta³ym.
Wartoæ pr¹du przy hamowaniu pr¹dem sta³ym mo¿na zmniejszyæ za porednictwem
wolnego wejcia analogowego, patrz parametr 2.18 i 2.19.

4. 9

Czas hamowania pr¹dem sta³ym do chwili zatrzymania
Okrela czy hamowanie jest ON (w³¹czone) czy OFF (wy³¹czone) oraz czas hamowania
pr¹dem sta³ym, podczas zatrzymywania silnika. Funkcja hamowania pr¹dem sta³ym zale¿na
jest od funkcji stopu, parametr 4.7, patrz rys. 3.5-23.

0

>0

Hamowanie pr¹dem sta³ym nie jest wykorzystywane
Hamowanie pr¹dem sta³ym jest wykorzystywane; jego dzia³anie zale¿y od funkcji
zatrzymywania (parametr 4.7), a czas zale¿y od wartoci parametru 4.9.
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Funkcja zatrzymywania = 0 (wybiegiem):

Po wydaniu polecenia zatrzymania silnik zatrzymuje siê wybiegiem, bez sterowania
z przemiennika czêstotliwoci.
Podaj¹c na silnik napiêcie sta³e mo¿na go elektrycznie wyhamowaæ w najkrótszym mo¿liwym
czasie, nie u¿ywaj¹c zewnêtrznego rezystora hamowania.
Po rozpoczêciu hamowania, czas hamowania jest dostosowywany do czêstotliwoci.
Jeli czêstotliwoæ jest
od czêstotliwoci znamionowej silnika (par 1.11), czas hamowania
jest okrelony wartoci¹ parametru 4.9. Jeli czêstotliwoæ jest 10% czêstotliwoci
znamionowej, czas hamowania wynosi 10% wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 1 (wed³ug charakterystyki):
Po wydaniu polecenia zatrzymania, obroty silnika s¹ jak najszybciej zmniejszane zgodnie
z ustawionymi parametrami hamowania do prêdkoci okrelonej parametrem 4.10, przy
której rozpoczyna siê hamowane pr¹dem sta³ym.

fwy

fwy

fn

fn
Częstotliwość wyjściowa
Obroty silnika
Częstotliwość wyjściowa
Hamowanie
prądem stałym
włączone

Obroty silnika
0,1 x fn
Hamowanie
prądem stałym
włączone

t
t = 1 x par. 4. 9
PRACA
STOP

0,1x fn

t

t = 0,1 x par. 4. 9

PRACA
STOP

UD012K21

Rysunek 3.5-23 Hamowanie pr¹dem sta³ym - zatrzymanie wybiegiem.
Czas hamowania jest okrelony
przez parametr 4.9.
Jeli wystêpuje znaczny moment
bezw³adnoci,
zaleca
siê
zwiêkszenie szybkoci hamowania przez zastosowanie
zewnêtrznego rezystora hamowania, patrz rys. 3.5-24.

Rysunek 3.5-24 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; funkcja
zatrzymywania = wed³ug
charakterystyki.
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4. 10

Czêstotliwoæ przy hamowaniu
pr¹dem sta³ym podczas zatrzymywania wed³ug charakterystyki

4. 11

Czas hamowania pr¹dem
sta³ym przy rozruchu

Vacon

Patrz rysunek 3.5-24.

0
>0

3

Hamowanie pr¹dem sta³ym
nie jest wykorzystywane.
Hamowanie pr¹dem sta³ym
w³¹cza siê po wydaniu polecenia startu, a parametr ten okrela
czas, po którym hamowanie
jest wy³¹czane. Po wy³¹czeniu
hamowania czêstotliwoæ wyjciowa ronie zale¿nie od ustawienia wartoci parametru
funkcji startu 4.6 oraz parametrów przyspieszania (1.3, 4.1
lub 4.2, 4.3), patrz rysunek
3.5-25.
Rysunek 3.5-25 Hamowanie pr¹dem sta³ym przed
rozruchem.

5.
5.
5.
5.
5.
5.

1
2
3
4
5
6

Obszar czêstotliwoci zabronionych Dolna granica/ Górna
granica

W pewnych systemach mo¿e byæ
potrzebne
unikanie
pracy
na
niektórych czêstotliwociach, ze
wzglêdu na problemy rezonansu
mechanicznego.
Parametry te pozwalaj¹ na zdefiniowanie granic trzech zakresów
"pomijanych" pomiêdzy 0 Hz i 500 Hz.
Dok³adnoæ ustawiania wynosi 1.0 Hz,
patrz rys. 3.5-26.

Rysunek 3.5-26 Przyk³ad ustawiania zakresu
czêstotliwoci zabronionych.
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Tryb sterowania silnika
0 = Sterowanie czêstotliwociowe: Zaciski WE/WY i panel sterowania s¹ ród³ami zadawania
czêstotliwoci i przemiennik czêstotliwoci steruje
czêstotliwoci¹ wyjciow¹ (dok³adnoæ wynosi 0,01 Hz)
1 = Regulacja prêdkoci:

6. 2

Zaciski WE/WY i panel sterowania s¹ ród³ami zadawania
prêdkoci i przemiennik czêstotliwoci steruje obrotami silnika
(dok³adnoæ regulacji ± 0,5%).

Czêstotliwoæ prze³¹czania
Ha³as silnika mo¿na zminimalizowaæ stosuj¹c wysokie czêstotliwoci prze³¹czania. Zwiêkszenie
czêstotliwoci równoczenie zmniejsza obci¹¿alnoæ przemiennika czêstotliwoci.
Przed zmian¹ czêstotliwoci z domylnego ustawienia 10 kHz (3,6 kHz dla mocy od 30 kW w górê),
nale¿y odczytaæ dopuszczalne obci¹¿enie z charakterystyki na wykresie 5.2-3 w rozdziale 5.2
instrukcji obs³ugi.

6. 3

Punkt os³abiania pola

6. 4

Napiêcie w punkcie os³abiania pola
Punktem os³abiania pola jest taka czêstotliwoæ wyjciowa, przy której napiêcie wyjciowe osi¹ga
zadan¹ wartoæ maksymaln¹ (par 6.4). Powy¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe posiada
ustawion¹ wartoæ maksymaln¹.
Poni¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe zale¿y od wartoci parametrów charakterystyki
U/f 1.8, 1.9, 6.5, 6.6 oraz 6.7, patrz rys. 3.5-27.
Po zmianie wartoci parametrów 1.10 oraz 1.11 (znamionowego napiêcia i czêstotliwoci
silnika), odpowiednie wartoci s¹ automatycznie nadawane parametrom 6.3 i 6.4. Jeli
wymagane s¹ ró¿ne wartoci dla punktu os³abiania pola i maksymalnego napiêcia wyjciowego,
nale¿y zmieniæ te parametry po ustawieniu wartoci parametrów 1.10 i 1.11.

6. 5

Charakterystyka U/f, czêstotliwoæ punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr
ten okrela czêstotliwoæ punktu rodkowego charakterystyki, patrz rysunek 3.5-27.

6. 6

Charakterystyka U/f, napiêcie punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie punktu rodkowego (% znamionowego napiêcia silnika), patrz
rys. 3.5-27.

6. 7

Napiêcie wyjciowe przy czêstotliwoci zerowej
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 3.5-27.
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3
Rysunek 3.5-27 Programowalna charakterystyka U/f.

6. 8
6. 9

Regulator nadnapiêciowy
Regulator podnapiêciowy
Parametry te pozwalaj¹ wy³¹czyæ dzia³anie zabezpieczeñ nad / podnapiêciowych. Mo¿e to
byæ u¿yteczne, jeli np. napiêcie zasilania wykazuje wahania wiêksze ni¿ -15%-+10%, a dana
aplikacja nie toleruje takich zmian napiêcia, przemiennik steruje czêstotliwoci¹ wyjciow¹
zgodnie z wahaniami napiêcia zasilaj¹cego.
Nad/podnapiêciowe wy³¹czenia mog¹ wydarzyæ siê wówczas kiedy regulatory te nie dzia³aj¹.

7. 1

Odpowied na usterkê ród³a zadawania
0
1
2
3

=
=
=
=

Brak dzia³ania
Ostrze¿enie
Usterka, tryb zatrzymania po usterce zgodny z parametrem 4.7
Usterka, tryb zatrzymania po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane, jeli wykorzystywany jest sygna³ ród³a
zadaj¹cego 4-20 mA i wartoæ pr¹du spadnie poni¿ej 4 mA.
Informacjê o niew³aciwej wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 2

Odpowied na usterkê zewnêtrzn¹
0
1
2
3

=
=
=
=

Brak dzia³ania
Ostrze¿enie
Usterka, tryb zatrzymania po usterce zgodny z parametrem 4.7
Usterka, zatrzymanie po usterce - zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane po pojawieniu siê na cyfrowym wejciu
DIA3 sygna³u o usterce. Informacjê o usterce mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe wyjcie DO1
i wyjcia przekanikowe RO1 i RO2.

7. 3

Kontrola pr¹du faz silnika
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja kontroli pr¹du
w przybli¿eniu równe.
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Zabezpieczenie przez zwarciem doziemnym
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym sprawdza, czy suma pr¹dów fazowych
silnika jest równa zeru.
Zabezpieczenie nadpr¹dowe dzia³a zawsze i chroni przemiennik czêstotliwoci w przypadku
zwaræ doziemnych o du¿ej wartoci pr¹du.

Parametry 7.5 - 7.9. Cieplne zabezpieczenie silnika
Uwagi ogólne
Termiczne zabezpieczenie silnika chroni silnik przed przegrzaniem. Przemienniki Vacon CX/CXL/CXS
zdolne s¹ do dostarczenia pr¹du o wy¿szej wartoci ni¿ znamionowy pr¹d silnika. Je¿eli obci¹¿enie
wymagaæ bêdzie wy¿szej wartoci pr¹du, zaistnieje ryzyko przegrzania silnika. Zdarza siê to szczególnie
przy niskich obrotach. Przy niskich obrotach efekt ch³odzenia silnika oraz wydajnoæ wentylatora ch³odz¹cego
silnik z przewietrzaniem w³asnym s¹ zredukowane. Je¿eli silnik wyposa¿ony jest w wentylator zewnêtrzny,
ograniczenie obci¹¿enia przy niskich obrotach bêdzie niewielkie.
Termiczne zabezpieczenie silnika oparte jest na
modelu
matematycznym,
wykorzystuj¹cym
wartoæ pr¹du wyjciowego przemiennika
czêstotliwoci do okrelenia obci¹¿enia silnika. Po
w³¹czeniu zasilania przemiennika, model
matematyczny wykorzystuje wartoæ temperatury
radiatora do okrelenia cieplnego stanu
pocz¹tkowego silnika. Model matematyczny
zak³ada, ¿e temperatura otoczenia silnika wynosi
40oC.
Cieplne zabezpieczenie silnika mo¿na regulowaæ
ustawiaj¹c odpowiednie parametry. Pr¹d cieplny
IT wyznacza wartoæ pr¹du obci¹¿enia powy¿ej
którego silnik jest przeci¹¿ony. Granica tego pr¹du
stanowi funkcjê czêstotliwoci wyjciowej.
Charakterystykê IT wyznaczaj¹ parametry 7.6, 7.7
oraz 7.9, patrz rys. 3.5-28. Domylne wartoci
parametrów ustawiane s¹ zgodnie z danymi z tabliczki
znamionowej silnika.

OSTRZE¯ENIE!

!
7. 5

Przy pr¹dzie wyjciowym IT stan cieplny silnika osi¹ga
wartoæ znamionow¹ (100%). Stan cieplny silnika
zmienia siê z kwadratem wartoci pr¹du. Przy 75%
wartoci pr¹du wyjciowego IT, stan cieplny silnika
osi¹ga wartoæ 56%, za przy 120% wartoci pr¹du
wyjciowego IT, stan cieplny silnika osi¹gn¹³by
wartoæ 144%. Funkcja spowoduje wy³¹czenie
urz¹dzenia (patrz par 7.5) po osi¹gniêciu przez stan
cieplny silnika wartoci 105%. Szybkoæ zmian stanu
cieplnego silnika zale¿na jest od sta³ej czasowej
parametru 7.8. Im wiêkszy silnik tym d³u¿ej trwa
osi¹gniêcie temperatury koñcowej.
Stan cieplny silnika mo¿e byæ monitorowany na
wywietlaczu. Patrz tablica sygna³ów monitorowanych.
(Podrêcznik u¿ytkownika, tabela 7.3-1).

Model matematyczny nie zabezpieczy silnika jeli strumieñ powietrza
ch³odz¹cego silnik bêdzie ograniczone przez niedro¿n¹ kratkê wlotu powietrza.

Cieplne zabezpieczenie silnika
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie stanu cieplnego silnika na wartoæ 0%.
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7. 6
Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du punktu za³amania
(charakterystyki)
Wartoæ pr¹du mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 50,0 - 150,0% x InSil
Parametr ten ustala wartoæ pr¹du cieplnego przy czêstotliwociach powy¿ej punktu za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego, patrz rysunek 3.5-28.
Wartoæ parametru ustalana jest jako procent wartoci pr¹du znamionowego ustawianego z tabliczki
znamionowej silnika, parametr 1.13, nie za wartoci pr¹du wyjciowego przemiennika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania przy
pod³¹czeniu bezporednio na sieæ.
Regulacja parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie parametru 7.6 na wartoæ
domyln¹.

3

Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du
przemiennika. Maksymalna wartoæ pr¹du przemiennika okrelana jest za porednictwem
parametru 1.7.

I
Ograniczenie
prądowe
par. 1. 7
Obszar przeciążenia
par. 7.6

IT

par. 7.7

f

Rysunek 3.5-28 Charakterystyka pr¹du
cieplnego IT silnika.

7. 7

Par 7.9

UMCH7_91

Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du przy czêstotliwoci zerowej
Wartoci pr¹du mo¿na ustawiaæ pomiêdzy 10,0 - 150,0% x InSil. Parametr ten ustala wartoæ pr¹du
cieplnego przemiennika przy czêstotliwoci zerowej, patrz rys. 3.5-28.
Domylna wartoæ pr¹du ustalana jest przy za³o¿eniu, ¿e brak jest zewnêtrznego ch³odzenia
silnika. Jeli korzysta siê z wentylatora zewnêtrznego, parametr ten mo¿na ustawiæ na 90%
(a nawet wy¿ej).
Wartoæ parametru jest ustawiana jako procent
wartoci pr¹du znamionowego z tabliczki
znamionowej silnika, nie za wartoci pr¹du
wyjciowego przemiennika. Znamionowy pr¹d
silnika jest wartoci¹ pr¹du któr¹ silnik mo¿e
wytrzymaæ bez przegrzania przy pod³¹czeniu
bezporednio na sieæ.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Regulacja parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru 7.7 na
wartoæ domyln¹.
Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie
wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ wyjciow¹
pr¹du przemiennika. Maksymalna wartoæ
pr¹du przemiennika okrelana jest za
porednictwem parametru 1.7.

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
7. 8

Aplikacja z wieloma poziomami prêdkoci

Strona 3-33

Cieplne zabezpieczenie silnika, sta³a czasowa
Czas ten mo¿e byæ ustawiony pomiêdzy 0,5 - 300 minutami.
Jest to cieplna sta³a czasowa silnika. Im wiêkszy silnik, tym wiêksza sta³a czasowa. Sta³a
czasowa jest czasem w obrêbie którego obliczony stan cieplny silnika osi¹ga 63% swojej
koñcowej wartoci.
Sta³a czasowa jest uzale¿niona m.in. od
rodzaju silnika, jego gabarytów oraz jest
ró¿na dla silników ró¿nych producentów.
Domylna wartoæ sta³ej czasowej obliczana
jest w oparciu o dane z tabliczki znamionowej silnika podane przez parametry
1.12 oraz 1.13. Jeli obydwa parametry s¹
ustawione, wówczas parametr ten ustawiany
jest na wartoæ domyln¹.
Jeli znany jest czas t6 silnika (podany przez
producenta silnika), parametr

7. 9

sta³ej czasowej mo¿na ustawiæ w oparciu o czas
t6. W przybli¿eniu, cieplna sta³a czasowa silnika
w minutach jest równa 2 x t 6 (t 6 wyra¿ony
w sekundach jest czasem przez który silnik mo¿e
bezpiecznie pracowaæ przy szeciokrotnej
wartoci pr¹du). Jeli silnik jest zatrzymany,
wartoæ sta³ej czasowej jest wewnêtrznie
trzykrotnie zwiêkszana w stosunku do
ustawionej wartoci. Ch³odzenie w stanie
zatrzymania opiera siê na konwekcji i sta³a
czasowa wzrasta.

Cieplne zabezpieczenie silnika, czêstotliwoæ punktu za³amania
Czêstotliwoæ ta mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 10 - 500 Hz. Jest to punkt za³amania charakterystyki
pr¹du cieplnego. Przy czêstotliwociach powy¿ej tego punktu zak³ada siê, ¿e pojemnoæ cieplna
silnika jest sta³a, patrz rysunek 3.5-28.
Wartoæ domylna oparta jest na parametrze 1.11 ustawianym wed³ug tabliczki znamionowej silnika.
Wynosi ona 35 Hz dla silnika 50 Hz oraz 42 Hz dla silnika 60 Hz. Ogólnie jest to 70 % wartoci
czêstotliwoci w punkcie os³abienia pola (par 6.3). Zmiana zarówno parametru 1.11 lub parametru
6.3 spowoduje ponowne ustawienie parametru na wartoæ domyln¹.

Rysunek 3.5-29 Obliczanie temperatury silnika.
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Parametry 7.10 -7.13, Zabezpieczenie przed utykiem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie przed utykiem ma za zadanie ochronê silnika przed krótkotrwa³ymi przeci¹¿eniami takimi
jak utyk silnika.
Czas reakcji zabezpieczenia przed utykiem mo¿e byæ ustawiony jako krótszy ni¿ czas reakcji cieplnego
zabezpieczenia silnika. Stan utyku okrelony jest przez dwa parametry, 7.11 wartoæ pr¹du utyku oraz
7.13 czêstotliwoæ utyku. Jeli wartoæ pr¹du przekracza ustalon¹ wartoæ graniczn¹, za czêstotliwoæ
jest ni¿sza od ustalonej wartoci granicznej, wystêpuje utyk. W takim przypadku brakuje wskazania rzeczywistych
obrotów wa³u silnika. Zabezpieczenie przed utykiem jest zabezpieczeniem typu nadpr¹dowego.

7. 10

Zabezpieczenie przed utykiem
Dzia³anie:

3

0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie
wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Ustawienie wartoci parametru na 0,
spowoduje dezaktywacjê zabezpieczenia oraz ponowne ustawienie stanu licznika czasu utyku na wartoæ
zerow¹.

7. 11

Graniczna wartoæ pr¹du utyku
Wartoæ pr¹du utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 0,0 - 200% x InSil.
W stanie utyku wartoæ pr¹du musi
przekraczaæ tê granicê, patrz rysunek
3.5-30. Wartoæ ta jest ustalana jako
procent znamionowego pr¹du silnika - parametr 1.13, ustawiany wed³ug
tabliczki znamionowej silnika. Regulacja
parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru 7.11
na wartoæ domyln¹.

7. 12

Czas utyku

Rysunek 3.5-30 Ustalanie charakterystyk utyku.

Wartoæ czasu utyku mo¿e byæ
ustawiona pomiêdzy 2,0 - 120 s.
Jest to maksymalny dozwolony czas
stanu utyku. Istnieje specjalny
wewnêtrzny
zliczaj¹co/odliczaj¹cy
licznik do zliczania czasu utyku, patrz
rysunek 3.5-31.
Po przekroczeniu przez licznik czasu
utyku tej granicznej wartoci, zabezpieczenie spowoduje wy³¹czenie,
patrz par 7.10.

7. 13

Maksymalna czêstotliwoæ
utyku
Wartoæ czêstotliwoci mo¿e byæ
ustawiona pomiêdzy 1 - f max (par 1.2).
W
stanie
utyku,
czêstotliwoæ
wyjciowa musi byæ mniejsza od tej
granicy, patrz rysunek 3.5-30.
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ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Rysunek 3.5-31 Zliczanie czasu utyku.
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Parametry 7.14 -7.17, Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem ma na celu zapewnienie, ¿e podczas pracy przemiennika silnik
jest obci¹¿ony. Utrata obci¹¿enia mo¿e byæ spowodowana problemami w procesie takimi jak pêkniêcie pasa lub
suchobieg pompy.
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem mo¿e
byæ regulowane poprzez ustalenie przebiegu
charakterystyki niedoci¹¿enia, za porednictwem
parametrów 7.15 oraz 7.16. Charakterystyka
niedoci¹¿enia jest krzyw¹ drugiego stopnia przechodz¹c¹ przez punkt zerowy czêstotliwoci oraz punkt
os³abienia pola. Zabezpieczenie nie jest aktywne
poni¿ej 5 Hz (licznik niedoci¹¿enia jest zatrzymany),
patrz rysunek 3.5-32. Wartoci momentu obrotowego
przy ustalaniu przebiegu charakterystyki niedoci¹¿enia

7. 14

s¹ ustalane jako procent znamionowego momentu
obrotowego silnika. Dane z tabliczki znamionowej
silnika, parametr 1.13, znamionowy pr¹d silnika oraz
znamionowy pr¹d przemiennika ICX wykorzystywane s¹
do znalezienia odpowiedniej skali dla wewnêtrznej
wartoci momentu obrotowego. Jeli z przemiennikiem
pracuje inny silnik ni¿ znamionowy, zmniejsza siê
dok³adnoæ obliczonego momentu obrotowego

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie
wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ustawienie
licznika czasu niedoci¹¿enia na zero.

7. 15

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie w obszarze
os³abionego pola
Wartoæ graniczna momentu obrotowego
mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 10,0 150,0% x MnSil.
Parametr
ten
ustala
wartoæ
minimalnego dozwolonego momentu
obrotowego przy czêstotliwociach
powy¿ej punktu os³abienia pola, patrz
rysunek 3.5-32.
Regulacja parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru
7.15 na wartoæ domyln¹.

Rysunek 3.5-32 Ustalanie minimalnej
wartoci obci¹¿enia.

7. 16

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie przy czêstotliwoci zerowej
Wartoæ graniczna momentu obrotowego mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 5,0 - 150,0% x MnSil.
Ten parametr ustala wartoæ minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego przy
czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 3.5-32. Regulacja parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru 7.16 na wartoæ domyln¹.
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Czas niedoci¹¿enia
Wartoæ czasu mo¿e byæ ustawiona
pomiêdzy 2,0 - 600,0 s.
Jest to maksymalny, dozwolony czas
stanu niedoci¹¿enia. Istnieje wewnêtrzny zliczaj¹co / odliczaj¹cy licznik
zapamiêtuj¹cy czas niedoci¹¿enia,
patrz rysunek 3.5-33.

Licznik czasu niedociążenia
Obszar wyłączania
Par. 7. 17

Po przekroczeniu przez licznik
niedoci¹¿enia wartoci granicznej,
zabezpieczenie spowoduje wy³¹czenie (patrz par 7.14). Po zatrzymaniu przemiennika, licznik czasu
niedoci¹¿enia jest zerowany.

3

Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14

Czas
Niedociążenie
Brak niedociążenia
UMCH7_17

Rysunek 3.5-33 Zliczanie czasu
niedoci¹¿enia.

8. 1
8. 2

Automatyczne wznawianie pracy: liczba prób
Automatyczne wznawianie pracy: czas próby
Funkcja automatycznego wznawiania pracy, wznawia pracê przemiennika czêstotliwoci po
usterkach okrelonych przez parametry 8.4-8.8. Funkcje startu przy automatycznym
wznawianiu pracy, okrela parametr 8.3, patrz rysunek 3.5-34.

Rysunek 3.5-34 Automatyczne wznawianie pracy.
Parametr 8.1 okrela iloæ automatycznych wznowieñ pracy, które mog¹ mieæ miejsce w czasie
próby okrelonym przez parametr 8.2.
Liczenie czasu zaczyna siê od pierwszego automatycznego wznowienia pracy. Jeli liczba
wznowieñ w czasie trwania próby nie przekracza wartoci parametru 8.1, po miniêciu czasu
licznik jest kasowany, wznowienie zliczania nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu kolejnej usterki.
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Automatyczne wznawianie pracy, funkcja startu
Ten parametr okrela tryb startu:
0 = Start wed³ug charakterystyki
1 = Start w biegu, patrz parametr 4.6.

8. 4

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt niskiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
niskiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego stanu
(powrocie do normalnego poziomu napiêcia na szynie pr¹du sta³ego).

8. 5

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt wysokiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
wysokiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego poziomu (napiêcie na szynie DC powróci do normalnego poziomu).

8. 6

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt wysokiej wartoci pr¹du
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ zbyt wysokiej wartoci pr¹du.
1 = Po wyst¹pieniu usterki zbyt wysokiej wartoci pr¹du nast¹pi automatyczne
wznowienie pracy.

8. 7

Automatyczne wznawianie pracy po usterce ród³a zadaj¹cego
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ ród³a zadaj¹cego.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie pr¹dowego sygna³u
ród³a zadaj¹cego (4-20 mA) do normalnego poziomu (³4 mA).

8. 8

Automatyczne wznowienie pracy po usterce zbyt wysokiej/ zbyt
niskiej temperatury
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ zbyt wysokiej/ zbyt niskiej temperatury.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie temperatury radiatora
do normalnego poziomu (miêdzy -10oC, a +75oC).

Uwagi:
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Uwagi:
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Aplikacja z regulatorem PI

4.1 Informacje ogólne
W aplikacji z regulatorem PI istniej¹ dwa ród³a
sterowania. Źród³o A stanowi regulator PI, a ród³o B,
ród³o bezporedniego zadawania czêstotliwoci.
Źród³o sygna³ów steruj¹cych wybiera siê za
porednictwem wejcia cyfrowego DIB6.
Źród³em zadaj¹cym dla regulatora PI mog¹ byæ:
wejcia analogowe, "elektroniczny potencjometr
silnika" oraz panel sterowania. Bie¿¹c¹ wartoæ
mo¿na wybraæ z wejæ analogowych lub jako

funkcjê matematyczn¹ sygna³ów z wejæ analogowych.
Do sterowania z pominiêciem regulatora PI mo¿na
wykorzystaæ ród³o bezporedniego zadawania
czêstotliwoci. Źród³em zadaj¹cym mog¹ byæ
wówczas: wejcia analogowe i panel steruj¹cy.
Uwaga: Pamiêtaj o po³¹czeniu wejæ CMA i CMB

4.2 Wejcia / wyjcia steruj¹ce
Sygna³ zadaj¹cy dla
regulatora PI (napiêciowy)

4

Rzeczywista wartoæ
regulatora PI
(0)4...20mA

GOTOWOÆ

PRACA

USTERKA
220
VAC

Rysunek 4.2-1

Domylna konfiguracja WE/WY i przyk³ad pod³¹czeñ do listwy zaciskowej
w aplikacji z regulatorem PI.
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4.3 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych
Rysunek 4.3-1 przedstawia schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych WE/WY oraz sygna³ów z panelu
steruj¹cego.

4

Rysunek 4.3-1

Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych aplikacji z regulatorem PI. Pokazane pozycje
prze³¹czników odpowiadaj¹ ustawieniom fabrycznym.
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4.4 Parametry podstawowe, grupa 1
4.4.1. Tablica parametrów, grupa1

4

Rysunek 4.4-1
Uwaga!

Parametry podstawowe, grupa 1.

= Wartoæ parametru mo¿e zostaæ
zmieniona tylko w stanie STOP.

*) Jeli parametr 1.2 > prêdkoci odpowiadaj¹cej
prêdkoci synchronicznej silnika, sprawdziæ
mo¿liwoci silnika i maszyny roboczej.
Wybór zakresu 120 / 500 Hz na stronie 4-5.
**) Do wielkoci M10, dla wiêkszych - indywidualnie w ka¿dym przypadku.
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4.4.2 Opis parametrów grupy 1
1. 1, 1. 2 Czêstotliwoæ minimalna / maksymalna
Okrela zakres czêstotliwoci wyjciowej przemiennika czêstotliwoci.
Domylnie maksymalna wartoæ parametrów 1.1 i 1.2 wynosi 120 Hz. Ustawiaj¹c wartoæ
parametru 1.2 na 120 Hz podczas gdy przemiennik jest zatrzymany (wskanik ''RUN'' nie wieci)
zmieniamy maksymalny zakres parametrów 1.1, 1.2 na 500 Hz. Równoczenie zmieniamy
rozdzielczoæ zadawania z panelu steruj¹cego z wartoci 0.01 Hz na 0.1 Hz. Ponowna zmiana
górnej granicy zakresu czêstotliwoci z 500 Hz na 120 Hz jest mo¿liwa przez ustawienie
wartoci parametru 1.2 na wartoæ 119 Hz przy zatrzymanym silniku.

1. 3, 1. 4 Czas przyspieszania 1, czas hamowania 1
Jest to czas potrzebny do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej wartoci minimalnej (par 1.1)
do wartoci maksymalnej (par 1.2).

1. 5

Wzmocnienie regulatora PI
Parametr ten okrela wzmocnienie regulatora PI.
Przy ustawieniu tego parametru na 100%, jego 10%
uchybem, zmienia czêstotliwoci wyjciow¹ regulatora o 1,0 Hz.

1. 6

zmiana

spowodowana

Czas ca³kowania regulatora PI
Parametr ten okrela czas ca³kowania regulatora PI.

1. 7

Ograniczenie pr¹du
Przy pomocy tego parametru ustala siê maksymaln¹ wartoæ pr¹du wyjciowego
przemiennika czêstotliwoci.

1. 8

Wybór charakterystyki U/f
Liniowa:
0

Napiêcie silnika zmienia siê liniowo wraz ze zmian¹ czêstotliwoci, zapewniaj¹c
sta³y strumieñ magnetyczny w zakresie od 0 Hz do punktu os³abienia pola
(par 6.3), w którym napiêcie osi¹ga wartoæ znamionow¹. Patrz rys. 4.4-2.
Charakterystyka liniowa U/f jest zalecana w uk³adach napêdowych ze sta³ym
momentem w funkcji prêdkoci obrotowej.

Nastawa powy¿szego parametru nie powinna byæ zmieniana, dopóki
nie wyst¹pi¹ specjalne wymagania uzasadniaj¹ce zmianê.
Kwadratowa: Napiêcie silnika zmienia siê z kwadratem czêstotliwoci w zakresie od 0 Hz a¿
1
do punktu os³abienia pola (par 6.3) w którym napiêcie silnika osi¹ga wartoæ

znamionow¹, patrz rys. 4.4-2.
W zakresie poni¿ej punktu os³abienia pola silnik pracuje z niedomagnesowaniem, co powoduje ¿e moment i ha³as elektromechaniczny s¹ mniejsze.
Kwadratowa charakterystyka U/f jest wykorzystywana w uk³adach napêdowych
gdzie moment obci¹¿enia jest proporcjonalny do kwadratu prêdkoci
obrotowej, np. w pompach i wentylatorach odrodkowych.
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Rysunek 4.4-2 Liniowa i kwadratowa charakterystyka U/f.

4

Programowalna

2

Charakterystykê U/f mo¿na zdefiniowaæ trzema ró¿nymi, programowanymi
punktami.
Sposób programowania opisano w rozdziale 4.5-2. Charakterystyka programowalna mo¿e byæ stosowana jeli inne nastawy nie spe³niaj¹ potrzeb danej
aplikacji, patrz rys. 4.4-3.

Rysunek 4.4-3 Programowalna charakterystyka U/f.

1.9

Optymalizacja U/f
Automatyczne forsowanie momentu

Napiêcie na silniku zmienia siê samoczynnie powoduj¹c, ¿e silnik rozwija
wystarczaj¹cy moment do rozruchu i przy pracy z niskimi czêstotliwociami.
Wzrost napiêcia zale¿y od typu silnika jak równie¿ od jego mocy. Automatyczne
forsowanie momentu stosuje siê w przypadku, gdy wystêpuj¹ du¿e statyczne
momenty oporowe, na przyk³ad w tamoci¹gach.

UWAGA!

W przypadku, gdy silnik pracuje w sposób ci¹g³y przy niskich czêstotliwociach
z du¿ym obci¹¿eniem istnieje mo¿liwoæ przegrzania silnika z powodu
niewystarczaj¹cego ch³odzenia w³asnego. W takich wypadkach zaleca siê
zastosowanie
uk³adu
kontroli
temperatury
silnika
oraz
obcego
ch³odzenia.

!
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Napiêcie znamionowe silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ U n z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru powoduje, ¿e wartoæ napiêcia silnika w punkcie os³abienia pola (par 6.4)
wynosi 100% napiêcia znamionowego silnika.

1. 11

Czêstotliwoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ fn z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru ustala punkt os³abienia pola (par 6.3) na analogiczn¹ wartoæ.

1. 12

Prêdkoæ znamionowa silnika

1. 13

Pr¹d znamionowy silnika

Nale¿y wpisaæ wartoæ n n z tabliczki znamionowej silnika.

Nale¿y wpisaæ wartoæ In z tabliczki znamionowej silnika.
Na wartoci tej bazuj¹ realizowane przez przemiennik zbezpieczenia silnika.

1. 14

Napiêcie zasilaj¹ce
Nale¿y wpisaæ wartoæ napiêcia zasilaj¹cego przemiennik czêstotliwoci. Mo¿liwe do
wprowadzenia napiêcia zasilaj¹ce dla przemienników serii CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4,
CX/CXL/CXS5 oraz CX6 s¹ okrelone w tabeli 4.4-1.

1. 15

Ukrywanie parametrów
Okrela, które grupy parametrów s¹ widoczne:
0 = widoczne s¹ parametry wszystkich grup
1 = widoczna jest tylko grupa 1

1. 16

Blokada mo¿liwoci zmiany parametrów
Okrela mo¿liwoæ zmian wartoci parametrów:
0 = zmiana parametru dozwolona
1 = zmiana parametru zabroniona

Aby dokonaæ zmiany dodatkowych funkcji aplikacji z regulatorem PI, nale¿y zapoznaæ siê
z rozdzia³em 4.5 celem ustawienia parametrów grup 2 - 8.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

4

Strona 4-8

Aplikacja z regulatorem PI

Vacon

4.5 Parametry specjalne, Grupy 2-8
4.5.1 Tabele parametrów
Grupa 2, parametry sygna³ów wejciowych

4

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika
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4

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika
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Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane

4
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Grupa 4, Parametry sterowania napêdu
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Grupa 5, parametry przedzia³ów czêstotliwoci zabronionych

4

Grupa 6, parametry sterowania silnika

Uwaga!

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika.
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Grupa 7, Zabezpieczenia

4
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Grupa 8, parametry automatycznego wznowienia pracy

4
Tabela 4.5-1 Parametry specjalne, grupy 2-8
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4.5.2 Opis parametrów grup 28
2. 1

Funkcja DIA2
1: Usterka zewnêtrzna

zestyk zamkniêty

2: Usterka zewnêtrzna

zestyk otwarty

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika mo¿liwy.

4: Wybór czasu
przysp./ham.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 1.
= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 2.

5: Praca do ty³u

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Praca do przodu
= Praca do ty³u

6: Prêdkoæ
nadrzêdna

zestyk zamkniêty

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne.
= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie nie jest aktywne.

Jeli dwa lub wiêcej
wejæ jest zaprogramowanych na zmianê
kierunku obrotów,
zmiana kierunku
obrotów nastêpuje
kiedy jedno z tych
wejæ jest aktywne.

= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ nadrzêdna.
= Kasowanie wszystkich aktywnych usterek.

8: Zakaz przyspieszania/ zestyk zamkniêty
hamowania

= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane do czasu otwarcia zastyku.

9: Polecenie hamowania zestyk zamkniêty
pr¹dem sta³ym

= W trybie zatrzymania, hamowanie
pr¹dem sta³ym dzia³a do czasu

otwarcia zestyku (rys. 4.5-1).
Wartoæ pr¹du hamowania
okrela parametr 4.8.
10: Motopotecjometr w górê
Prêdkoæ zadana wzrasta
w czasie, gdy zestyk jest
zamkniêty

Rysunek 4.5-1 DIA2 jako wejcie polecenia
hamowania pr¹dem sta³ym:
a) Tryb zatrzymywania = wed³ug charakterystyki,
b) Tryb zatrzymywania = wybiegiem
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Funkcja DIA3
Mo¿liwoci wyboru jak dla parametru 2.1 z wyj¹tkiem:
10: Motopotencjometr w dó³

2. 3

= Prêdkoæ zadana maleje w czasie, gdy zestyk jest
zamkniêty

Zakres sygna³u Uin
0 = Zakres sygna³ów 0 - +10 V
1 = Zakres ustawiany przez u¿ytkownika od minimalnej wartoci ustawianej przez
u¿ytkownika (parametr 2.4) do maksymalnej wartoci ustawianej przez u¿ytkownika
(parametr 2.5)

2. 4
2. 5

4

Minimalna/maksymalna, ustawiana przez u¿ytkownika wartoæ U in

Korzystaj¹c z tych parametrów mo¿na ustawiæ dowolny zakres wartoci sygna³u wejciowego U in, mieszcz¹cy siê w przedziale 0-10 V.
Wartoæ minimalna:

Ustawiæ minimaln¹ wartoæ sygna³u Uin, wybraæ parametr 2.4
i nacisn¹æ przycisk Enter.
Wartoæ maksymalna: Ustawiæ maksymaln¹ wartoæ sygna³u Uin, wybraæ parametr 2.5
i nacisn¹æ przycisk Enter.

UWAGA!

2. 6

Wartoci parametrów mo¿na ustawiæ tylko w opisany tu sposób (nie za za porednictwem przycisków ze strza³k¹ w górê / w dó³).

Odwrócenie sygna³u Uin
Jeli parametr 1.6 = 1
sygna³ analogowy Uin jest odwracany.
Jeli parametr 2.6 = 0 (domylnie), sygna³
analogowy Uin pozostaje bez zmian.
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Sta³a czasowa filtracji sygna³u Uin
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym
sygnale analogowym Uin.
D³ugi czas filtracji powoduje wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia na
regulacjê.
Patrz rysunek 4.5-2.

%
Sygnał nie filtrowany
100%

Sygnał filtrowany
63%

t [s]
Par. 2. 7

Rysunek 4.5-2 Filtrowanie sygna³u Uin.

2. 8

UD012K37

Zakres sygna³u wejcia
analogowego Iin

4

0 = 020 mA
1 = 420 mA
2 = zakres sygna³ów ustawiany
przez u¿ytkownika

2. 9
2.10

Minimalna/maksymalna,
ustawiana przez
u¿ytkownika
wartoæ na wejciu I in
Za pomoc¹ tych parametrów mo¿na
skalowaæ zakres sygna³u pr¹du
wejciowego Iin pomiêdzy 0-20 mA.
Ustawianie wartoci minimalnej:
Ustawiæ minimalny poziom sygna³u
Iin, wybraæ parametr 2.9 i nacisn¹æ
przycisk Enter
Ustawianie wartoci maksymalnej:
Ustawiæ maksymalny poziom
sygna³u Iin, wybraæ parametr 2.10
i nacisn¹æ przycisk Enter
Uwaga ! Parametry te mog¹ byæ
ustawiane jedynie za porednictwem
tej procedury (nie za za
porednictwem przycisków ze
strza³kami w ''górê i w dó³'').

2. 11

Negacja wejcia analogowego Iin
Jeli parametr 2.11 = 0, sygna³ analogowy wejciowy I in pozostaje bez
zmian.
Jeli parametr 2.11 = 1, sygna³ analogowy wejciowy I in jest odwracany.
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2. 12

Czas filtracji
wejcia analogowego I in

%

Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym sygnale analogowym I in. D³ugi
czas filtracji powoduje wyd³u¿enie
czasu reakcji urz¹dzenia na regulacjê.

Sygnał nie filtrowany
100%

Sygnał filtrowany

Patrz rysunek 4.5-3.

63%

t [s]

Rysunek 4.5-3 Czas filtracji analogowego wejcia Iin

4

2. 13

Par. 2. 12
UD012K40

Funkcja DIA5
1: Usterka zewnêtrzna,

zestyk zamkniêty

2: Usterka zewnêtrzna,

zestyk otwarty

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika mo¿liwy.

4: Wybór czasu
przysp./ham.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 1.
= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 2.

5: Praca do ty³u

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Praca do przodu
= Praca do ty³u

6: Prêdkoæ
nadrzêdna

zestyk zamkniêty

= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ nadrzêdna.

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

8: Zakaz przyspieszania/ zestyk zamkniêty
hamowania
9: Polecenie hamowania
pr¹dem sta³ym
zestyk zamkniêty

2.14
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= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne.
= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie nie jest aktywne.

Jeli dwa lub wiêcej
wejæ jest zaprogramowanych na zmianê
kierunku obrotów,
zmiana kierunku
obrotów nastêpuje
kiedy jedno z tych
wejæ jest aktywne.

= Kasowanie wszystkich aktywnych usterek.
= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane do czasu otwarcia zestyku.
= W trybie zatrzymania, hamowanie
pr¹dem sta³ym dzia³a do czasu otwarcia
zestyku (rys. 4.5-1). Wartoæ pr¹du
hamowania okrela parametr 4.8.

Szybkoæ zmiany czêstotliwoci motopotencjometrem
Okrela szybkoæ zmian czêstotliwoci zadanej w trakcie zmian prêdkoci motopotencjometrem.
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2.15

ród³o sygna³u zadaj¹cego regulatora PI
0:
1:
2:

Analogowe ród³o napiêciowe z zacisków 2  3 np. potencjometr.
Analogowe ród³o pr¹dowe z zacisków 4  5 np. przetwornik.
Zadawanie z panelu sterowania.
ród³o r2 jest ród³em regulatora PI, patrz rozdzia³ 4.7.
Wartoæ zadana jest zmieniana wejciami DIA2 i DIA3.
- zestyk DIA2 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ wzrasta
- zestyk DIA3 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ maleje
Szybkoæ zmian wartoci zadanej mo¿na ustawiaæ parametrem 2.3.
Tak samo jak w punkcie 3 ale po ka¿dorazowym zatrzymaniu przemiennika,
zadawane czêstotliwoci ustawiane s¹ na wartoci minimalne (parametr 1.1).
Jeli wartoæ parametru 1.5 ustawiona jest na wartoæ 3 lub 4, wartoæ
parametru 2.1 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 4, a wartoæ parametru
2.2 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 10.

3:

4:

2. 16
2. 17
2. 18
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Wybór rzeczywistej wartoci regulatora PI
Wartoæ rzeczywista1
Wartoæ rzeczywista 2

4

Parametry te pozwalaj¹ na dokonanie wyboru rzeczywistej wartoci regulatora PI.

2. 19

Skalowanie minimum rzeczywistej wartoci 1
Ustawia minimalny punkt skalowania bie¿¹cej wartoci 1. Patrz rysunek 4.5-4.

2. 20

Skalowanie maksimum rzeczywistej wartoci 1
Ustawia maksymalny punkt skalowania bie¿¹cej wartoci 1. Patrz rysunek 4.5-4.

2. 21

Skalowanie minimum rzeczywistej wartoci 2
Ustawia minimalny punkt skalowania bie¿¹cej wartoci 2. Patrz rysunek 4.5-4.

2. 22

Skalowanie maksimum rzeczywistej wartoci 2
Ustawia maksymalny punkt skalowania bie¿¹cej wartoci 2. Patrz rysunek 4.5-4.

2. 23

Negacja sygna³u uchybu
Parametr ten pozwala na zanegowanie wartoci uchybu regulatora PI
(tak wiêc i dzia³ania regulatora PI).

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

100

100
Par. 2. 19 = 30%
Par. 2. 20 = 80%

76.5
(15.3 mA)
Par. 2. 19 = -30%
Par. 2. 20 = 140%

17.7
(3.5 mA)

0

0
0
4

30

80

3.0
6.0
8.8

8.0
16.0
16.8

Wejście
100 analogowe [%]
10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

-30

0

100
0
0
4

Wejście
140 analogowe [%]

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

UD012K34

Rysunek 4.5-4 Przyk³ady skalowania rzeczywistych wartoci regulatora PI.
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Graniczna wartoæ minimalna regulatora PI
Graniczna wartoæ maksymalna regulatora PI
Parametry te pozwalaj¹ na ustawienie minimalnej i maksymalnej wartoci na wyjciu
regulatora PI. Graniczne wartoci parametru: par 1.1 < par 2.24< par 2.25.

2.26

ród³o bezporedniego zadawania czêstotliwoci, (ród³o B)
0:
1:
2:

Analogowe ród³o napiêciowe z zacisków 2  3 np. potencjometr.
Analogowe ród³o pr¹dowe z zacisków 4  5 np. przetwornik.
Zadawanie z panelu sterowania .
ród³o r1 jest ród³em regulatora PI, patrz rozdzia³ 6.
Wartoæ zadana jest zmieniana wejciami DIA2 i DIA3.
- zestyk DIA2 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ wzrasta
- zestyk DIA3 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ maleje
Szybkoæ zmian wartoci zadanej mo¿na ustawiaæ parametrem 2.3.
Tak samo jak w punkcie 3 ale po ka¿dorazowym zatrzymaniu przemiennika,
zadawane czêstotliwoci ustawiane s¹ na wartoci minimalne (parametr 1.1).
Jeli wartoæ parametru 1.5 ustawiona jest na wartoæ 3 lub 4, wartoæ
parametru 2.1 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 4, a wartoæ parametru
2.2 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 10.

3:

4:

4
2.27

Skalowanie ród³a zadaj¹cego B, wartoæ minimalna / wartoæ maksymalna

2.28

Ustawienia graniczne: 0 < par 2.27 < par 2.28 < par 1.2.
Jeli parametr 2.28 = 0, skalowanie jest wy³¹czone.
Patrz rys. 4.5-5 oraz 4.5-6.
(Poni¿ej wejcie napiêciowe Uin o zakresie sygna³u 0  10V zosta³o wybrane jako ród³o
zadaj¹ce B)

Częstotliwość
wyjściowa

Częstotliwość
wyjściowa

częstotliwość maksymalna 1. 2

częstotliwość maksymalna 1. 2

Par. 2. 28

Par. 2. 27

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość minimalna par 1. 1
0

10

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość minimalna par 1. 1
0

10
UD012K35

Rysunek 4.5-5 Skalowanie ród³a
zadaj¹cego

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Rysunek 4.5-6 Skalowanie ród³a zadaj¹cego
parametr 2.28 = 0.
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fax (22) 330 12 12
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3. 1

Strona 4-21

Aplikacja z regulatorem PI
Funkcja wyjcia analogowego
%

Patrz tabela na stronie 4 - 10.

Sygnał nie filtrowany
100%

3. 2

Sta³a czasowa filtracji wyjcia
analogowego

Sygnał filtrowany
63%

Filtrowanie analogowego sygna³u
wyjciowego, patrz rys. 4.5-7.

t [s]
Par. 3.2
UD012K16

3.3

Odwrócenie wyjcia
analogowego
Odwracanie wyjciowego
analogowego:

Rysunek 4.5-7 Filtracja wyjcia
analogowego

4

sygna³u

maks. sygna³ wyjciowy = minimalna
wartoæ zadana
min. sygna³ wyjciowy = maksymalna
wartoæ zadana

3. 4

Minimum na wyjciu
analogowym

Rysunek 4.5-8 Odwracanie wyjcia
analogowego.

Okrela minimaln¹ wartoæ sygna³u
na 0 mA albo 4 mA (¿ywe zero), patrz
rys. 4.5-9.

3. 5

Skalowanie wyjcia
analogowego
Wspó³czynnik skalowania dla wyjcia
analogowego, patrz rysunek 4.5-9.
Sygna³
Czêstotliwoæ
wyjciowa
Prêdkoæ obrotowa silnika
Wartoæ pr¹du
wyjciowego
Moment obrotowy silnika
Moc silnika
Napiêcie silnika
Nap. na szynie DC

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Maksym. wartoæ

Prąd na
wyjściu
analogowym

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

20 mA

12 mA

Par. 3. 5
= 50%

10 mA

fmax
prêdkoæ maks.
(nnxfmax/fn)
2 x InCX
2 x UnSil
2 x PnSil
100% x UnSil
1000 V

Par. 3. 4 = 1
4 mA
Par. 3. 4 = 0
0 mA
0

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
0.5

1.0

UD012K18

Rysunek 4.5-9 Skalowanie wyjcia
analogowego.
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Funkcja wyjcia cyfrowego
Funkcja wyjcia przekanikowego 1
Funkcja wyjcia przekanikowego 2
Ustawiona wartoæ

0 = Nie u¿ywane

Sygna³ na wyjciu
Brak sygna³u
Wyjcie cyfrowe DO1 oraz programowalne wyjcia przekanikowe
(RO1, RO2) s¹ aktywne, jeli:

1
2
3
4
5
6

Gotowoæ
Praca
Usterka
Usterka zanegowana
Ostrze¿enie o przegrzaniu
Zewnêtrzna usterka
lub ostrze¿enie
7 = Ostrze¿enie lub usterka
ród³a zadaj¹cego

4

=
=
=
=
=
=

8 = Ostrze¿enie
9 = Praca do ty³u
10= Prêdkoæ nadrzêdna
11= Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ
12= Aktywny regulator silnika
13= Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 1
14 = Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 2
15 = Kontrola granicznej wartoci
momentu obrotowego
16 = Kontrola granicznej wartoci
ród³a zadaj¹cego
17= Sterowanie zewnêtrznego
hamulca
18= Sterowanie z zacisków WE/WY
19= Kontrola granicznej wartoci
temperatury przemiennika
czêstotliwoci
20= Niepo¿¹dany kierunek
obrotów
21= Zanegowane sterowanie
hamulca zewnêtrznego

Przemiennik czêstotliwoci jest gotowy do pracy.
Przemiennik czêstotliwoci pracuje (silnik pracuje)
Nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Nie nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Temperatura radiatora przekracza +70oC
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.2
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.1 - jeli analogowe
ród³o zadaj¹ce ma zakres 4  20 mA, a wartoæ sygna³u jest < 4 mA
Zawsze jeli ostrze¿enie istnieje
Wybrano polecenie pracy do ty³u
Za porednictwem wejcia cyfrowego wybrano prêdkoæ nadrzêdn¹
Czêstotliwoæ wyjciowa jest równa wartoci zadanej
Aktywny jest regulator nadnapiêciowy lub nadpr¹dowy
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.9 oraz 3.10)
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.11 oraz 3.12)
Moment obrotowy silnika przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.13 oraz 3.14)
Wartoæ ród³a zadaj¹cego przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.15 oraz 3.16)
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) hamulca zewnêtrznego
z programowanym opónieniem (parametr 3.17 oraz 3.18)
Tryb zewnêtrznego sterowania wybierany przyciskiem programowalnym # 2
Temperatura przemiennika czêstotliwoci przekracza okrelon¹
dopuszczaln¹ wartoæ (parametr 3.19 oraz 3.20).
Kierunek obrotów wirnika silnika ró¿ni siê od po¿¹danego
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) zewnêtrznego
hamulca (parametr 3.17 oraz 3.18), wyjcie jest aktywne kiedy
sterowanie hamulcem jest OFF (wy³¹czone).

Tabela 4.5-2 Sygna³y wyjciowe poprzez DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

3. 9
3. 11

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola funkcji
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.10,
3.12), funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6-3.8.

3. 10
3. 12

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola wartoci
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.9 (3.11).
Patrz rysunek 4.5-10.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

3. 13

Graniczny moment obrotowy,
kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy

f[Hz]

Jeli obliczona wartoæ momentu
obrotowego jest mniejsza/wiêksza ni¿
okrelona wartoæ graniczna (3.14),
funkcja ta generuje komunikat
ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe
DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub
RO2,
zale¿nie
od
ustawieñ
parametrów 3.6 - 3.8.

Par 3. 9 = 2

Par 3. 10

t
Przykład:

Rysunek 4.5-10 Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej.

3. 14
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21 RO1

21 RO1

21 RO1

22 RO1

22 RO1

22 RO1

23 RO1

23 RO1

23 RO1
UD012K19

Graniczny moment obrotowy, kontrola wartoci

4

Obliczony moment obrotowy kontrolowany za pomoc¹ parametru 3.13.

3. 15

Graniczna wartoæ sygna³u zadaj¹cego, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli wartoæ ród³a zadaj¹cego jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.16), funkcja
ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub
RO2, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6-3.8. Nadzorowana jest wartoæ aktywnego w danej chwili
ród³a zadaj¹cego. Mo¿e ni¹ byæ ród³o A lub B, zale¿nie od stanu wejcia DIB6 lub wartoci sygna³u
zadaj¹cego z panelu, jeli aktywnym miejscem sterowania jest panel sterowania.

3. 16

Graniczna wartoæ sygna³u zadaj¹cego, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.15

3. 17

Zw³oka czasowa wy³¹czenia hamulca zewnêtrznego

3. 18

Zw³oka czasowa w³¹czenia hamulca zewnêtrznego

3. 19

Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola funkcji

Parametry te pozwalaj¹ powi¹zaæ dzia³anie hamulca zewnêtrznego
z sygna³ami startu i zatrzymywania, jak pokazano na rys. 4.5-11.
Sygna³ steruj¹cy hamowaniem mo¿e pochodziæ z wyjcia cyfrowego DO1 lub jednego
z wyjæ przekanikowych RO1 i RO2; Patrz parametry 3.6 - 3.8.

0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli temperatura przemiennika czêstotliwoci przekroczy lub spadnie poni¿ej zadanej wartoci
granicznej (3.20), funkcja ta pozwala wyprowadziæ na wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub RO2 komunikat ostrzegawczy, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6 - 3.8.

3. 20

Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola wartoci
Wartoæ temperatury kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.19.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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4
Rysunek 4.5-11 Sterowanie hamulca zewnêtrznego:
a) Wybieranie logiki Startu / Stopu, parametr 2.1 = 0, 1 lub 2
b) Wybieranie logiki Startu / Stopu, parametr 2.1 = 3.

4. 1
4. 2

Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 1
Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 2
Parametry te pozwalaj¹ wyg³adziæ nachylenie pocz¹tku oraz koñca charakterystyki
przyspieszania / hamowania.
Wybranie wartoci 0 daje liniowy kszta³t nachylenia, co powoduje natychmiastowe
przyspieszanie / hamowania zgodne ze zmianami wartoci sygna³u ród³a zadaj¹cego, przy
sta³ych czasowych okrelonych parametrami 1.3 oraz 1.4 (4.3 oraz 4.4).
Nadanie parametrowi 4.1 (4.2)
wartoci z zakresu 0,1 - 10 s
powoduje zmianê liniowego kszta³tu
charakterystyki przyspieszania /
hamowania
na
charakterystykê
krzywoliniow¹ w kszta³cie litery S.
Parametry 1.3 i 1.4 (4.3 i 4.4) okrelaj¹
sta³¹ czasow¹ przyspieszania /
hamowania w rodku charakterystyki,
patrz rys. 4.5-12.

[Hz]

1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
4. 1 (4. 2)

Rysunek 4.5-12 Charakterystyka przyspieszania/hamowania w kszta³cie
litery S.

4. 3
4. 4

4. 1 (4. 2)

[t]
UD012K20

Czas przyspieszania 2
Czas hamowania 2
Wartoci te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (par 1.1) do zadanej wartoci maksymalnej (par 1.2). Parametry umo¿liwiaj¹
okrelenie dwu ró¿nych ustawieñ czasów przyspieszania / hamowania w jednej aplikacji. Mo¿na
je wybieraæ programowalnym sygna³em na zacisku DIA3 (patrz par 2.2).
Czasy przyspieszania / hamowania mog¹ byæ ograniczane z zewn¹trz sygna³em wolnego wejcia
analogowego, patrz parametry 2.18 oraz 2.19.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Sterownik rezystora hamowania
0 = Brak sterownika rezystora hamowania
1 = Sterownik rezystora hamowania i rezystor hamowania zainstalowane
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania

Podczas hamowania silnika przez przemiennik czêstotliwoci, energia obrotowa silnika i obci¹¿enia
s¹ kierowane na zewnêtrzny rezystor hamulca. Jeli jest on dobrany zgodnie z wymaganiami, pozwala
to przemiennikowi czêstotliwociowi na hamowanie obci¹¿enia z takim samym momentem
obrotowym, jak przy jego przyspieszaniu. Dalszych informacji nale¿y poszukiwaæ w oddzielnej instrukcji
instalacji rezystora hamowania.

4. 6

Funkcja startu
Wed³ug charakterystyki:

0

Przemiennik czêstotliwoci rozpoczyna pracê od 0 Hz i przyspiesza do zadanej przez
ród³o zadaj¹ce czêstotliwoci w ci¹gu zadanego czasu. (Bezw³adnoæ obci¹¿enia
lub tarcie rozruchowe mog¹ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu przyspieszania.)

Lotny start:

1

4. 7

Przemiennik czêstotliwoci mo¿e uruchomiæ obracaj¹cy siê silnik, podaj¹c na niego
ma³y moment obrotowy i szukaj¹c czêstotliwoci odpowiadaj¹cej obrotom silnika.
Poszukiwania rozpoczynaj¹ siê od maksymalnej czêstotliwoci i trwaj¹ a¿ do wykrycia
czêstotliwoci aktualnej. Nastêpnie czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana/
zmniejszana do wartoci zadanej przez ród³o zadaj¹ce zgodnie z ustawionymi
parametrami przyspieszania / hamowania.
To ustawienie nale¿y wybraæ, jeli silnik mo¿e siê obracaæ w momencie wydawania
polecenia startu.
Przy lotnym starcie mo¿liwe jest uruchomienie silnika pomimo wystêpuj¹cych krótkotrwa³ych zaników napiêcia zasilaj¹cego.

Funkcja zatrzymywania
Wybiegiem:

0

Po wydaniu polecenia stopu silnik zostaje zatrzymany obracaj¹c siê swobodnie, bez
¿adnego sterowania ze strony przemiennika czêstotliwoci.

Wed³ug charakterystyki:

1

Po wydaniu polecenia stopu obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawieniem
parametrów hamowania.
Jeli wystêpuje znaczna bezw³adnoæ, zwiêkszenie szybkoci hamowania mo¿na uzyskaæ
przez zastosowanie zewnêtrznego rezystora hamowania.

4. 8

Wartoæ pr¹du hamowania przy hamowaniu pr¹dem sta³ym
Okrela wartoæ pr¹du podawan¹ na silnik podczas hamowania pr¹dem sta³ym.

4. 9

Czas hamowania pr¹dem sta³ym przy hamowaniu
Okrela czy hamowanie jest ON (w³¹czone) czy OFF (wy³¹czone) oraz czas hamowania
pr¹dem sta³ym podczas zatrzymywania silnika. Funkcja hamowania pr¹dem sta³ym zale¿na
jest od funkcji stopu, parametr 4.7. Patrz rysunek 4.5-13.

0

>0

Hamowanie pr¹dem sta³ym nie jest wykorzystywane
Hamowanie pr¹dem sta³ym jest wykorzystywane; jego dzia³anie zale¿y od funkcji
zatrzymywania (parametr 4.7), a czas zale¿y od wartoci parametru 4.9.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Funkcja zatrzymywania = 0 (wybiegiem):

Po wydaniu polecenia stopu silnik zatrzymuje siê wybiegiem, bez sterowania z przemiennika
czêstotliwoci.
Podaj¹c na silnik napiêcie sta³e mo¿na go elektrycznie wyhamowaæ w najkrótszym mo¿liwym
czasie, nie u¿ywaj¹c zewnêtrznego rezystora hamowania.
Po rozpoczêciu hamowania, czas hamowania jest dostosowywany do czêstotliwoci. Jeli
czêstotliwoæ jest ³ od czêstotliwoci znamionowej silnika (par 1.11), czas hamowania jest
okrelony wartoci¹ parametru 4.9. Jeli czêstotliwoæ jest £ 10% czêstotliwoci znamionowej,
czas hamowania wynosi 10% wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 1 (wed³ug charakterystyki):
Po wydaniu polecenia stopu, obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawionymi
parametrami hamowania do prêdkoci okrelonej parametrem 4.10, przy której rozpoczyna
siê hamowane pr¹dem sta³ym.

fwy

4

fwy

fn

fn
Częstotliwość wyjściowa
Obroty silnika
Częstotliwość wyjściowa
Hamowanie
prądem stałym
włączone

Obroty silnika
0,1 x fn
Hamowanie
prądem stałym
włączone

t

PRACA
STOP

t

t = 0,1 x par. 4. 9

t = 1 x par. 4. 9
PRACA
STOP

UD012K21

Rysunek 4.5-13 Czas hamowania pr¹dem sta³ym przy hamowaniu.
Czas hamowania jest okrelony
przez parametr 4.9.
Jeli wystêpuje znaczna energia
obrotowa,
mo¿liwe
jest
zwiêkszenie szybkoci hamowania przez zastosowanie
zewnêtrznego rezystora hamowania, patrz rys. 4.5-14.

Rysunek 4.5-14 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; funkcja
zatrzymywania = wed³ug
charakterystyki.

4. 10

Czêstotliwoæ rozpoczêcia hamowania pr¹dem sta³ym podczas
zatrzymywania wed³ug charakterystyki
Patrz rysunek 4.5-14.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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Czas hamowania pr¹dem
sta³ym przy starcie

0
>0

4. 12
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Hamowanie pr¹dem sta³ym
nie jest wykorzystywane.
Hamowanie pr¹dem sta³ym
w³¹cza siê po wydaniu polecenia startu, a parametr ten okrela
czas, po którym hamowanie
jest wy³¹czane. Po wy³¹czeniu
hamowania czêstotliwoæ wyjciowa ronie zale¿nie od ustawienia wartoci parametru
funkcji startu 4.6 oraz parametrów przyspieszania (1.3, 4.1
lub 4.2, 4.3), patrz rysunek
4.5-15.
Rysunek 4.5-15 Hamowanie pr¹dem sta³ym przy
rozruchu.

Prêdkoæ nadrzêdna
Wartoæ parametru okrela prêdkoæ
nadrzêdn¹ wybieran¹ za porednictwem wejcia cyfrowego DIA3.

5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

6. 1

6. 2

Obszary czêstotliwoci zabronionych Dolna granica/ Górna
granica

W pewnych systemach mo¿e byæ potrzebne unikanie pracy na niektórych czêstotliwociach, ze wzglêdu na problemy
rezonansu mechanicznego.
Parametry te pozwalaj¹ na zdefiniowanie granic trzech zakresów "pomijanych" pomiêdzy 0 Hz i 500 Hz. Dok³adnoæ
ustawiania wynosi 1.0 Hz.
Patrz rys. 4.5-16.

Rysunek 4.5-16 Przyk³ad ustawiania zakresów
czêstotliwoci zabronionych.

Tryb sterowania silnikiem
0 = Sterowanie czêstotliwoci¹:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadanej czêstotliwoci i przemiennik czêstotliwoci steruje czêstotliwoci¹
wyjciow¹ (dok³adnoæ wynosi 0,01 Hz)

1 = Sterowanie prêdkoci¹:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadanej prêdkoci
i przemiennik czêstotliwoci steruje obrotami silnika (dok³adnoæ regulacji ± 0,5%).

Czêstotliwoæ kluczowania
Szumy silnika mo¿na zminimalizowaæ stosuj¹c wysokie czêstotliwoci kluczowania. Zwiêkszenie
czêstotliwoci równoczenie zmniejsza obci¹¿alnoæ przemiennika czêstotliwoci.
Przed zmian¹ czêstotliwoci z domylnego ustawienia 10 kHz (3,6 kHz od 30 kW w górê),
nale¿y odczytaæ dopuszczalne obci¹¿enie z charakterystyki na wykresie 5.2-3 w rozdziale 5.2
instrukcji obs³ugi.
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6. 3

Punkt os³abienia pola

6. 4

Napiêcie w punkcie os³abienia pola
Punktem os³abiania pola jest czêstotliwoæ wyjciowa, przy której napiêcie wyjciowe osi¹ga wartoæ
maksymaln¹ (par 6.4). Powy¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe posiada ustawion¹ wartoæ sta³¹.
Poni¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe zale¿y od wartoci parametrów charakterystyki U/f 1.8,
1.9, 6.5, 6.6 oraz 6.7., patrz rysunek 4.5-17.
Po zmianie wartoci parametrów 1.10 oraz 1.11 (znamionowego napiêcia i czêstotliwoci
silnika), odpowiednie wartoci s¹ automatycznie nadawane parametrom 6.3 i 6.4. Jeli trzeba
zmieniæ wartoci dla punktu os³abiania pola i maksymalnego napiêcia wyjciowego, nale¿y to zrobiæ
po ustawieniu wartoci parametrów 1.10 i 1.11.

6. 5

Charakterystyka U/f, czêstotliwoæ punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr
ten okrela czêstotliwoæ punktu rodkowego charakterystyki. Patrz rysunek 4.5-17.

6. 6

4

Charakterystyka U/f, napiêcie punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie punktu rodkowego, patrz rysunek 4.5-17.

6. 7

Charakterystyka U/f, napiêcie wyjciowe przy czêstotliwoci zerowej
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 4.5-17.

Rysunek 4.5-17 Programowalna charakterystyka U/f.

6. 8
6. 9

Regulator nadnapiêciowy
Regulator podnapiêciowy
Te parametry pozwalaj¹ wy³¹czyæ dzia³anie regulatorów nad/podnapiêciowego. Mo¿e to byæ
przydatne, jeli na przyk³ad napiêcie zasilania wykazuje wahania wiêksze ni¿ -15%-+10%, a chcemy
unikn¹æ wy³¹czeñ napêdu nad i podnapiêciowych przy ww. poziomach napiêcia. Po wy³¹czeniu
regulatorów czêstotliwoæ wyjciowa regulowana jest z uwzglêdnieniem wahañ napiêcia
zasilaj¹cego.
Nad/podnapiêciowe wy³¹czenia mog¹ wydarzyæ siê równie¿ wówczas kiedy regulatory te s¹ wy³¹czone.
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Odpowied na usterkê ród³a zadaj¹cego
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb stopu po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb stopu po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane, jeli wykorzystywany jest sygna³ ród³a
zadaj¹cego 4-20 mA i wartoæ pr¹du spadnie poni¿ej 4 mA.
Informacjê o niew³aciwej wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 2

Odpowied na usterkê zewnêtrzn¹
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb stopu po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, stop po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane po pojawieniu siê na cyfrowym
wejciu DIA3 sygna³u o usterce. Informacjê o usterce mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 3

Kontrola faz silnika
0 = Brak dzia³ania
2 = Usterka
Funkcja kontroli faz silnika sprawdza, czy pr¹dy poszczególnych faz s¹ w przybli¿eniu równe.

7. 4

Kontrola zwarcia doziemnego
0 = Brak dzia³ania
2 = Usterka
Funkcja zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym sprawdza, czy suma pr¹dów fazowych
silnika jest równa zeru.
Ponadto zabezpieczenie nadpr¹dowe dzia³a zawsze i chroni przemiennik czêstotliwoci w przypadku
zwaræ doziemnych o du¿ej wartoci pr¹du.

Parametry 7.5 - 7.9. Cieplne zabezpieczenie silnika
Uwagi ogólne
Termiczne zabezpieczenie silnika chroni silnik przed przegrzaniem. Przemienniki Vacon CX/CXL/CXS
zdolne s¹ do dostarczenia pr¹du o wy¿szej wartoci ni¿ znamionowy pr¹d silnika. Je¿eli obci¹¿enie
wymagaæ bêdzie takiej wy¿szej wartoci pr¹du, zaistnieje ryzyko przegrzania silnika. Zdarza siê to
szczególnie przy niskich obrotach. Przy niskich obrotach zarówno efekt ch³odzenia silnika oraz wydajnoæ
wentylatora ch³odz¹cego silnik z przewietrzaniem w³asnym s¹ zredukowane. Je¿eli silnik wyposa¿ony
jest ch³odzenie obce, ograniczenie obci¹¿enia przy niskich obrotach mo¿e byæ niewielkie.
Termiczne zabezpieczenie silnika oparte jest na
modelu
matematycznym,
wykorzystuj¹cym
wartoæ pr¹du wyjciowego przemiennika
czêstotliwoci do okrelenia obci¹¿enia silnika. Po
w³¹czeniu zasilania przemiennika, model
matematyczny wykorzystuje wartoæ temperatury
radiatora do okrelenia cieplnego stanu pocz¹tkowego
silnika. Model matematyczny zak³ada, ¿e temperatura
otoczenia silnika wynosi 40oC.
Cieplne zabezpieczenie silnika mo¿na regulowaæ
ustawiaj¹c odpowiednie parametry. Pr¹d cieplny IT

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

wyznacza wartoæ pr¹du obci¹¿enia powy¿ej którego
silnik jest przeci¹¿ony. Granica tego pr¹du stanowi
funkcjê czêstotliwoci wyjciowej. Charakterystykê IT
wyznaczaj¹ parametry 7.6, 7.7 oraz 7.9, patrz rysunek
4.5-18. Domylne wartoci parametrów ustawiane s¹
zgodnie z parametrami znamionowymi silnika. Przy
pr¹dzie wyjciowym IT stan cieplny osi¹ga wartoæ
znamionow¹ (100%). Stan cieplny jest kwadratow¹
funkcj¹ wartoci pr¹du. Przy 75% wartoci pr¹du
wyjciowego IT, stan cieplny osi¹ga wartoæ 56%, za
przy 120% wartoci pr¹du wyjciowego IT, stan cieplny
osi¹gn¹³by wartoæ 144%.
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Funkcja spowoduje wy³¹czenie napêdu (patrz par 7.5)
po osi¹gniêciu przez stan cieplny wartoæ 105%.
Szybkoæ zmian stanu cieplnego zale¿na jest od sta³ej
czasowej parametru 7.8. Im wiêkszy silnik tym d³u¿ej
trwa osi¹gniêcie temperatury ustalonej.

Stan cieplny silnika mo¿e byæ monitorowany za pomoc¹
panelu. Patrz tabela wielkoci monitorowanych.
(Podrêcznik u¿ytkownika, tabela 7.3-1).

OSTRZE¯ENIE! Model matematyczny nie zabezpieczy silnika jeli strumieñ powietrza
ch³odz¹cego silnik bêdzie ograniczone przez niedro¿n¹ kratkê wlotu
powietrza.

!
7. 5

Cieplne zabezpieczenie silnika
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie

4

Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie stanu cieplnego silnika na wartoæ 0%

7. 6

Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du punktu za³amania
charakterystyki
Wartoæ pr¹du mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 50,0 - 150,0% x InSil
Parametr ten ustala wartoæ pr¹du cieplnego przy czêstotliwociach powy¿ej punktu za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego, patrz rysunek 4.5-18.
Wartoæ parametru ustalana jest jako procent wartoci pr¹du znamionowego ustawianego z tabliczki
znamionowej silnika, parametr 1.13, nie za wartoci pr¹du wyjciowego przemiennika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania przy
pod³¹czeniu bezporednio na sieæ.
Zmiana parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie parametru 7.6 na wartoæ domyln¹.
Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du przemiennika.
Maksymalna wartoæ pr¹du przemiennika okrelana jest parametrem 1.7.

7. 7 Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du przy czêstotliwoci zerowej
Wartoci pr¹du mo¿na ustawiaæ pomiêdzy 10,0 - 150,0% x InSil. Ten parametr ustala wartoæ pr¹du
cieplnego przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 4.5-18.
Domylna wartoæ pr¹du ustalana jest przy za³o¿eniu, ¿e brak jest zewnêtrznego ch³odzenia
silnika. Jeli korzysta siê z wentylatora zewnêtrznego, parametr ten mo¿na ustawiæ na 90%
(a nawet wiêcej).
Wartoæ parametru jest ustawiana jako procent
wartoci pr¹du znamionowego ustawianego z
tabliczki znamionowej silnika, parametr 1.13, nie
za wartoci pr¹du wyjciowego przemiennika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du
któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania
przy pod³¹czeniu bezporednio na sieæ.
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Zmiana
parametru
1.13
spowoduje
automatyczne ustawienie parametru 7.7 na
wartoæ domyln¹.
Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie
wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du
przemiennika. Maksymalna wartoæ pr¹du
przemiennika okrelana jest parametrem 1.7.
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I
Ograniczenie
prądowe
par. 1. 7
Obszar przeciążenia
par. 7.6

IT

par. 7.7

f
Par 7.9

Rysunek 4.5-18 Charakterystyka pr¹du cieplnego IT
silnika.

7. 8

UMCH7_91

Cieplne zabezpieczenie silnika, sta³a czasowa
Czas ten mo¿e byæ ustawiony pomiêdzy 0,5 - 300 minut.
Jest to cieplna sta³a czasowa silnika. Im wiêkszy silnik, tym wiêksza sta³a czasowa. Sta³a
czasowa jest czasem w którym obliczony stan cieplny silnika osi¹ga 63% swojej koñcowej wartoci.
Sta³a czasowa jest uzale¿niona m.in. od rodzaju
silnika, jego gabarytów oraz jest ró¿na dla
silników ró¿nych producentów.
Domylna wartoæ sta³ej czasowej obliczana
jest w oparciu o dane z tabliczki znamionowej silnika podane przez parametry
1.12 oraz 1.13. Jeli obydwa parametry zostaj¹
zmienione, wówczas parametr ten ustawiany
jest na wartoæ domyln¹.

W przybli¿eniu, cieplna sta³a czasowa silnika
w minutach jest równa 2 x t6 (t6 wyra¿ony
w sekundach jest czasem przez który silnik
mo¿e bezpiecznie pracowaæ przy szeciokrotnej
wartoci pr¹du). Jeli przemiennik znajduje siê
w stanie stopu, wartoæ sta³ej czasowej jest
wewnêtrznie trzykrotnie zwiêkszana w stosunku
do ustawionej wartoci. Ch³odzenie w stanie
stopu opiera siê na konwekcji i sta³a czasowa
wzrasta.

Jeli znany jest czas t6 silnika (podany przez
producenta silnika), sta³¹ czasow¹ mo¿na
ustawiæ
w
oparciu
o
ten
czas.

7. 9

Cieplne zabezpieczenie silnika, czêstotliwoæ punktu za³amania
Czêstotliwoæ ta mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 10 - 500 Hz. Jest to punkt za³amania charakterystyki
pr¹du cieplnego. Przy czêstotliwociach powy¿ej tego punktu zak³ada siê, ¿e pojemnoæ cieplna silnika
jest sta³a, patrz rysunek 4.5-18.
Wartoæ domylna oparta jest na parametrze 1.11 ustawianym z tabliczki znamionowej silnika.
Wynosi ona 35 Hz dla silnika 50 Hz oraz 42 Hz dla silnika 60 Hz. Ogólnie jest to 70 % wartoci
czêstotliwoci w punkcie os³abienia pola (par 6.3). Zmiana parametru 1.11 lub parametru 6.3
spowoduje ponowne ustawienie parametru na wartoæ domyln¹.
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Rysunek 4.5-19 Obliczanie temperatury silnika.

Parametry 7.10 -7.13, Zabezpieczenie przed utykiem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie przed utykiem chroni silnik przed krótkotrwa³ymi przeci¹¿eniami takimi jak utyk wirnika.
Czas reakcji zabezpieczenia przed utykiem mo¿e byæ ustawiony krótszy ni¿ czas reakcji cieplnego zabezpieczenia
silnika. Stan utyku okrelony jest przez dwa parametry, 7.11 (wartoæ pr¹du utyku) oraz 7.13 (czêstotliwoæ utyku).
Jeli wartoæ pr¹du przekracza ustalon¹ wartoæ graniczn¹, za czêstotliwoæ jest ni¿sza od ustalonej wartoci
granicznej, stan ten identyfikowany jest jako utyk. Nie ma rzeczywistego pomiaru obrotów wa³u. Zabezpieczenie
przed utykiem jest rodzajem zabezpieczenia przeci¹¿eniowego.

7. 10

Zabezpieczenie przed utykiem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Ustawienie wartoci parametru na 0
spowoduje dezaktywacjê
zabezpieczenia oraz ponowne
ustawienie stanu licznika czasu
utyku na wartoæ zerow¹.

7. 11

Graniczna wartoæ pr¹du utyku
Wartoæ pr¹du utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 5 - 200% x InSil.
W stanie utyku wartoæ pr¹du musi
przekraczaæ tê granicê, patrz rysunek
4.5-20. Wartoæ ta jest ustalana jako
procent znamionowego pr¹du silnika,
parametr 1.13, ustawiany z tabliczki
znamionowej silnika. Zmiana parametru
1.13 spowoduje
automatyczne
ustawienie parametru 7.11 na wartoæ
domyln¹.

Rysunek 4.5-20 Obszar utyku.
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Czas utyku
Wartoæ czasu utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 2,0 - 120 s.
Jest to maksymalny dozwolony czas stanu utyku. Istnieje specjalny wewnêtrzny zliczaj¹co/
odliczaj¹cy licznik do zliczania czasu utyku. Patrz rysunek 4.5-21.
Po przekroczeniu przez licznik czasu utyku wartoci okrelonej parametrem 7.12, zabezpieczenie
spowoduje dzia³anie zgodne z parametrem 7.10.

7. 13

Maksymalna czêstotliwoæ
utyku
Wartoæ czêstotliwoci mo¿e byæ
ustawiona pomiêdzy 1 - fmax (par 1.2).
W
stanie
utyku,
czêstotliwoæ
wyjciowa musi byæ mniejsza od tej
granicy. Patrz rysunek 4.5-20.

4
Rysunek 4.5-21 Zliczanie czasu utyku.

Parametry 7.14 -7.17, Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem daje pewnoæ, ¿e podczas pracy przemiennika silnik jest obci¹¿ony.
Utrata obci¹¿enia mo¿e byæ spowodowana problemami w procesie takimi jak pêkniêcie pasa lub odciêcie dop³ywu
cieczy w pompie.
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem mo¿e byæ
regulowane
poprzez
ustalenie
przebiegu
charakterystyki niedoci¹¿enia za porednictwem
parametrów 7.15 oraz 7.16. Charakterystyka
niedoci¹¿enia jest krzyw¹ drugiego stopnia
przechodz¹c¹ przez punkt zerowy czêstotliwoci
oraz punkt os³abienia pola. Zabezpieczenie nie jest
aktywne poni¿ej 5 Hz (licznik niedoci¹¿enia jest
zatrzymany). Patrz rysunek 4.5-22.
Wartoci momentu obrotowego przy ustalaniu

7. 14

przebiegu charakterystyki niedoci¹¿enia s¹ ustalane
jako procent znamionowego momentu obrotowego
silnika. Dane z tabliczki znamionowej silnika, parametr
1.13, znamionowy pr¹d silnika oraz znamionowy pr¹d
przemiennika ICX wykorzystywane s¹ do znalezienia
odpowiedniej skali dla wewnêtrznej wartoci momentu
obrotowego. Jeli z przemiennikiem pracuje inny silnik
ni¿ znamionowy, zmniejsza siê dok³adnoæ obliczonego
momentu obrotowego.

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie
wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie licznika czasu niedoci¹¿enia na zero.
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Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, wartoæ obci¹¿enia
powy¿ej punktu os³abienia
pola
Wartoæ
graniczna
momentu
obrotowego mo¿e byæ ustawiana
pomiêdzy 10,0- 150,0% x MnSil.
Parametr
ten
ustala
wartoæ
minimalnego dozwolonego momentu
obrotowego przy czêstotliwociach
powy¿ej punktu os³abienia pola, patrz
rysunek 4.5-22.
Zmiana parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru 7.15
na wartoæ domyln¹.

4

Rysunek 4.5-22 Ustalanie minimalnej
wartoci obci¹¿enia.

7. 16

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie przy czêstotliwoci zerowej
Wartoæ graniczna momentu obrotowego mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 5,0 - 150,0% x MnSil.
Ten parametr ustala wartoæ minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego przy
czêstotliwoci zerowej. Patrz rysunek 4.5-22. Zmiana parametru 1.13 spowoduje automatyczne
ustawienie parametru 7.16 na wartoæ domyln¹.

7. 17

Czas niedoci¹¿enia
Wartoæ czasu mo¿e byæ ustawiona
pomiêdzy 2,0 - 600,0 s.
Jest to maksymalny, dozwolony czas
stanu niedoci¹¿enia. Istnieje specjalny
wewnêtrzny
zliczaj¹co/odliczaj¹cy
licznik zapamiêtuj¹cy czas niedoci¹¿enia. Patrz rysunek 4.5-23.

Licznik czasu niedociążenia
Obszar wyłączania
Par. 7. 17

Po przekroczeniu przez licznik czasu
niedoci¹¿enia wartoci granicznej,
zabezpieczenie spowoduje dzia³anie
zgodne z parametrem 7.14. Po zatrzymaniu przemiennika, licznik czasu
niedoci¹¿enia jest zerowany.

Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14

Czas
Niedociążenie
Brak niedociążenia

Rysunek 4.5-23 Zliczanie czasu
niedoci¹¿enia.

8. 1
8. 2

UMCH7_17

Automatyczne wznawianie pracy: liczba prób
Automatyczne wznawianie pracy: czas próby
Funkcja automatycznego wznawiania pracy wznawia pracê przemiennika czêstotliwoci po usterkach
okrelonych przez parametry 8.4-8.8. Funkcje startu oraz automatycznego wznawiania pracy okrela
parametr 8.3, patrz rysunek 4.5-24.
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Rysunek 4.5-24 Automatyczne wznawianie pracy.
Parametr 8.1 okrela iloæ prób automatycznego wznowienia pracy, które mog¹ mieæ miejsce w czasie
próby okrelonym przez parametr 8.2.
Liczenie czasu zaczyna siê od pierwszego automatycznego wznowienia pracy. Jeli liczba
wznowieñ w czasie trwania próby nie przekracza wartoci parametru 8.1, po miniêciu czasu
licznik jest kasowany, wznowienie zliczania nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu kolejnej usterki.

8. 3

Automatyczne wznawianie pracy, funkcja startu
Ten parametr okrela tryb startu:
0 = Start wed³ug charakterystyki
1 = Lotny start, patrz parametr 4.6.

8. 4

Automatyczne wznawianie pracy po zbyt niskiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
niskiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnej wartoci
(powrocie do normalnego poziomu napiêcia na szynie DC).

8. 5

Automatyczne wznawianie pracy po zbyt wysokiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
wysokiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego poziomu (napiêcie na szynie DC powróci do normalnego poziomu).

8. 6

Automatyczne wznawianie pracy po zbyt wysokiej wartoci pr¹du
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ zbyt wysokiej wartoci pr¹du.
1 = Po wyst¹pieniu usterki zbyt wysokiej wartoci pr¹du nast¹pi automatyczne
wznowienie pracy.

8. 7

Automatyczne wznawianie pracy po usterce ród³a zadaj¹cego
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ ród³a zadaj¹cego.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie pr¹dowego sygna³u
ród³a zadaj¹cego (4-20 mA) do normalnego poziomu ( 4 mA).

8. 8

Automatyczne wznowienie pracy po usterce z powodu zbyt wysokiej/ zbyt
niskiej temperatury
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt wysokiej/ zbyt niskiej temperatury.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie temperatury radiatora
do normalnego poziomu (miêdzy -10oC a +75oC).

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
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fax (22) 330 12 12
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4. 6

Aplikacja z regulatorem PI

Vacon

Zadawanie z panelu

W aplikacji z regulatorem PI jest dodatkowe ród³o zadawania (r2) z panelu steruj¹cego dla regulatora PI. Patrz
tabela 4.6-1.

4.7

Wielkoci monitorowane

W aplikacji z regulatorem PI wystêpuje mo¿liwoæ monitorowania dodatkowych parametrów, patrz tabela 4.7-1.

4

1)
2)

DD=pe³ne dni, dd=dziesiêtna czêæ dnia
GG=pe³ne godziny, gg=dziesiêtna czêæ godziny

Tabela 4.7-1 Wielkoci monitorowane
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5.1 Aplikacja wielofunkcyjna
W aplikacji wielofunkcyjnej, do zadawania
czêstotliwoci mog¹ s³u¿yæ wejcia analogowe,
joystick, motopotencjometr oraz matematyczna funkcja
sygna³ów z wejæ analogowych. Po odpowiednim
zaprogramowaniu wejæ cyfrowych mo¿na równie¿
wybraæ wiele poziomów prêdkoci sta³ych oraz
prêdkoæ nadrzêdn¹.

dla sygna³ów logicznych Startu i Stopu. Wejcia
cyfrowe DIA3 - DIB6 s¹ programowalne na: wybieranie
wielu poziomów prêdkoci sta³ych, wybieranie
prêdkoci nadrzêdnej, motopotencjometr, sygna³
usterki zewnêtrznej, wybór czasu przyspieszania/
hamowania, zakaz przyspieszania/hamowania,
kasowanie usterek, polecenia dotycz¹ce hamowania
pr¹dem sta³ym.

Wejcia cyfrowe DIA1 oraz DIA2 zarezerwowane s¹

Wszystkie wyjcia s¹ programowalne.

5.2 Wejcia / wyjcia steruj¹ce
Potencjometr
zadaj¹cy

Zacisk

5

Sygnał

Opis

1

+10V Źródło napięcia zadającego
ref

Napięcie dla potencjometru itp.

2

Uin+ Wejście napięciowe
(programowalne)

Źródło zadawania prędkości,

3

GND

Masa WE/WY

Masa dla źródła zadającego i wejść cyfrowych

4

Iin+

5

Iin–

Wejście prądowe
(programowalne)

Ustawienie domyślne: nie używane
Zakres 0 — 20 mA

6

+24V Wyjście napięcia sterującego

Napięcie dla przełączników itp. max. 0,1 A

7

GND

Masa WE/WY

Masa dla źródła zadającego i wejść cyfrowych

8

DIA1

Start do przodu

Zestyk zamknięty = start do przodu

zakres 0 — 10 V DC

(programowalny)
9

DIA2

Start do tyłu

Zestyk zamknięty = start do tyłu

(programowalny)
10

DIA3

Kasowanie usterki
(programowalny)

GOTOWOÆ

PRACA

220
VAC

USTERKA

Rysunek 5.2-1

Zestyk otwarty = brak działania
Zestyk zamknięty = kasowanie usterki

11

CMA

12

+24V Wyjście napięcia sterującego

Zacisk wspólny dla DIA1 — DIA3 Dołączyć do GND lub do +24 V
Napięcie dla przełączników, (tak samo jak zacisk 6)

13

GND

Masa WE/WY

Masa dla źródła zadającego i wejść cyfrowych

14

DIB4

Wybór prędkości nadrzędnej
(programowalny)

Zestyk otwarty = brak działania
Zestyk zamknięty = prędkość nadrzędna

15

DIB5

Usterka zewnętrzna
(programowalny)

Zestyk otwarty = brak usterki
Zestyk zamknięty = usterka

16

DIB6

Wybór czasu przyspieszania /
hamowania (programowalny)

Zestyk otwarty = używane parametry 1.3, 1.4
Zestyk zamknięty = używane parametry 4.3, 4.4

17

CMB

Zacisk wspólny dla DIB4 — DIB6

18
19

Iout+ Wyjście prądowe
Iout– Częstotliwość wyjściowa

Programowalne (par 3.1)
Zakres 0—20 mA, RL maksymalnie 500 W

20

DO1

Programowalne
(par 3.6)
Otwarty kolektor, I £ 50 mA, U £ 48 V DC

21

RO1

22

RO1

23

RO1

24

RO2

25

RO2

26

RO2

Wyjście cyfrowe
Sygnał gotowości READY

Dołączyć do GND lub do +24 V

Wyjście przekaźnikowe 1 Programowalne (par 3.7)
Sygnał pracy RUN

Wyjście przekaźnikowe 2 Programowalne (par 3.8)
Sygnał usterki FAULT

Domylna konfiguracja WE/WY i przyk³ad pod³¹czeñ do listwy zaciskowej w aplikacji
wielofunkcyjnej.
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4.3 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych
Rysunek 5.3-1 przedstawia schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych WE/WY oraz sygna³ów z panelu
steruj¹cego.

5

Rysunek 5.3-1

Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych aplikacji wielofunkcyjnej. Pokazane pozycje
prze³¹czników odpowiadaj¹ ustawieniom fabrycznym.
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5

Tabela 5.4-1

UWAGA

Parametry podstawowe, grupa1.

= Wartoæ parametru mo¿na
zmieniæ jedynie po zatrzymaniu
silnika

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

*) Jeli parametr 1.2 > prêdkoci odpowiadaj¹cej
prêdkoci synchronicznej
silnika, sprawdziæ
mo¿liwoci silnika i maszyny roboczej.
Wybór zakresu 120 / 500 Hz na stronie 3-5.
**) Do wielkoci M10, dla wiêkszych - indywidualnie w ka¿dym przypadku.

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
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5.4.2 Opis parametrów grupy 1
1. 1, 1. 2 Czêstotliwoæ minimalna / maksymalna
Okrela zakres czêstotliwoci wyjciowej przemiennika czêstotliwoci.
Domylnie maksymalna wartoæ parametrów 1.1 i 1.2 wynosi 120 Hz. Ustawiaj¹c wartoæ
parametru 1.2 na 120 Hz podczas gdy przemiennik jest zatrzymany (wskanik ''RUN'' nie wieci)
zmieniamy maksymalny zakres parametrów 1.1, 1.2 na 500 Hz. Równoczenie zmieniamy
rozdzielczoæ zadawania z panelu steruj¹cego z 0,01 Hz na 0,1 Hz.
Ponowna zmiana górnej granicy zakresu czêstotliwoci z 500 Hz na 120 Hz jest mo¿liwa przez
ustawienie wartoci parametru 1.2 na wartoæ 119 Hz przy zatrzymanym silniku.

1. 3, 1. 4 Czas przyspieszania 1, czas hamowania 1
Jest to czas potrzebny do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej wartoci minimalnej (par. 1.1)
do wartoci maksymalnej (par. 1.2).

1. 5

Wybór ród³a zadaj¹cego
0
1
2
3

Analogowe napiêciowe ród³o zadaj¹ce z zacisków 2 - 3, np. z potencjometru.
Analogowe pr¹dowe ród³o zadaj¹ce z zacisków 4 - 5, np. z przetwornika.
ród³o zadaj¹ce jest tworzone poprzez dodanie wartoci wejæ analogowych.
ród³o zadaj¹ce jest tworzone poprzez odjêcie wartoci pr¹du wejciowego (Iin)
od wartoci napiêcia wejciowego (Uin).
4 ród³o zadaj¹ce jest tworzone poprzez odjêcie wartoci napiêcia wejciowego (Uin)
od wartoci pr¹du wejciowego (Iin).
5 ród³o zadaj¹ce jest tworzone poprzez mno¿enie wartoci wejæ
analogowych.
6 Sterowanie joystickiem z wejcia napiêciowego (Uin).
Zakres
sygna³u
010 V
U¿ytkownika
-10 V+10 V
UWAGA!

!
7

Maks. prêdk.
do ty³u

Zmiana
kierunku

0V

5V

Par. 2. 7 x 10V W rodku zakresu
u¿ytkownika
-10 V

0V

Maks. prêdkoæ
do przodu
+10 V
Par. 2. 8 x 10 V
+10 V

Nale¿y korzystaæ tylko z sygna³ów zakresu - 10 - + 10 V. Jeli u¿ywany jest zakres u¿ytkownika lub zakres 0 - 10 V, po zaniku sygna³u ród³a zadaj¹cego silnik
zaczyna obracaæ siê z maksymaln¹ prêdkoci¹ w kierunku przeciwnym.

Sterowanie joystickiem z wejcia pr¹dowego (Iin).
Zakres
sygna³u
020 mA

Maks. prêdk.
do ty³u
0 mA

Zmiana
kierunku
10 mA

U¿ytkownika Par. 2. 13 x 20 mA W rodku zakresu
u¿ytkownika
420 mA
UWAGA!

!

4 mA

12 mA

Maks. prêdkoæ
do przodu
20 mA
Par. 2. 14 x 20 mA
20 mA

Nale¿y korzystaæ tylko z sygna³ów zakresu 4 - 20 mA. Jeli u¿ywany jest
zakres u¿ytkownika lub zakres 0 - 20 mA, po zaniku sygna³u ród³a
zadaj¹cego silnik zaczyna obracaæ siê z maksymaln¹ prêdkoci¹ w kierunku
przeciwnym.
Jeli korzysta siê z sygna³ów zakresu 4 - 20 mA, nale¿y uaktywniæ funkcjê
usterki sygna³u ród³a zadaj¹cego (par. 7.2), wówczas po zaniku sygna³u
ród³a zadaj¹cego silnik zatrzyma siê
w wyniku usterki ród³a
zadaj¹cego.
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Jeli korzysta siê ze sterowania za porednictwem joysticka, sterowanie kierunkiem obrotów
realizowane jest na podstawie sygna³u zadaj¹cego joysticka, patrz rys. 5.4-1.
Korzystaj¹c ze sterowania za porednictwem joysticka, nie korzysta siê ze skalowania wejæ
analogowych, parametry 2.16  2.19.

5

Jeli czêstotliwoæ minimalna (parametr 1.1) > 0,

Jeli czêstotliwoæ minimalna (parametr 1.1) = 0,

histereza w punkcie zmiany kierunku wynosi ± 2%.

w punkcie zmiany kierunku histereza nie wystêpuje.

Rysunek 5.4-1 Sterowanie - 10 - +10 V za porednictwem joysticka

8

Wartoæ ród³a zadaj¹cego zmieniaj¹ siê wraz ze zmian¹ wartoci wejciowych
sygna³ów cyfrowych DIB5 oraz DIB6.
- zestyk DIB5 zamkniêty = wartoæ czêstotliwoci zadanej wzrasta
- zestyk DIB6 zamkniêty = wartoæ czêstotliwoci zadanej maleje
Szybkoæ zmian wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿e byæ ustawiana za porednictwem
parametru 2.22.

9

Tak samo jak ustawienia 8 lecz za ka¿dym razem gdy przemiennik czêstotliwoci jest
zatrzymany, wartoæ ród³a zadaj¹cego ustawiana jest na czêstotliwoæ minimaln¹ (par 1.1).
Jeli wartoæ parametru 1.5 ustawiona jest na 8 lub 9, wartoci parametrów 2.4 oraz 2.5
s¹ automatycznie ustawiane na 11.

1. 6

Prêdkoæ nadrzêdna

1. 7

Ograniczenie pr¹du

Wartoæ parametru okrela prêdkoæ nadrzêdn¹, wybieran¹ z wejcia cyfrowego.

Przy pomocy tego parametru ustala siê maksymaln¹ wartoæ pr¹du wyjciowego przemiennika czêstotliwoci.

1. 8

Wybór charakterystyki U/f
Liniowa:
0

Napiêcie silnika zmienia siê liniowo wraz ze zmian¹ czêstotliwoci, zapewniaj¹c
sta³y strumieñ magnetyczny w zakresie od 0 Hz do punktu os³abienia pola (par. 6.3),
w którym napiêcie osi¹ga wartoæ znamionow¹, patrz rys. 5.4-2.
Charakterystyka liniowa U/f jest zalecana w uk³adach napêdowych ze sta³ym
momentem w funkcji prêdkoci obrotowej.
Nastawa powy¿szego parametru nie powinna byæ zmieniana, dopóki nie
wyst¹pi¹ specjalne wymagania uzasadniaj¹ce zmianê.
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Kwadratowa: Napiêcie silnika zmienia siê z kwadratem czêstotliwoci w zakresie od 0 Hz do
1
punktu os³abienia pola (par 6.3), w którym napiêcie silnika osi¹ga wartoæ
znamionow¹, patrz rys. 5.4-2.

W zakresie poni¿ej punktu os³abienia pola silnik pracuje z niedomagnesowaniem, co powoduje ¿e moment i ha³as elektromechaniczny s¹
mniejsze. Kwadratowa charakterystyka U/f jest wykorzystywana w uk³adach
napêdowych gdzie moment obci¹¿enia jest proporcjonalny do kwadratu
prêdkoci obrotowej, na przyk³ad w pompach i wentylatorach odrodkowych.

5

Rysunek 5.4-2 Liniowa i kwadratowa charakterystyka U/f.
Programowalna

2

Charakterystykê U/f mo¿na zdefiniowaæ trzema ró¿nymi, programowanymi
punktami.
Sposób programowania opisano w rozdziale 5.5-2. Charakterystyka programowalna mo¿e byæ stosowana jeli inne nastawy nie spe³niaj¹ potrzeb danej
aplikacji, patrz rys. 5.4-3.

Rysunek 5.4-3 Programowalna charakterystyka U/f.
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1.9

Optymalizacja U/f
Automatyczne forsowanie momentu

Napiêcie na silniku zmienia siê samoczynnie powoduj¹c, ¿e silnik rozwija
wystarczaj¹cy moment do rozruchu i przy pracy z niskimi czêstotliwociami.
Wzrost napiêcia zale¿y od typu silnika jak równie¿ od jego mocy. Automatyczne
forsowanie momentu stosuje siê w przypadku, gdy wystêpuj¹ du¿e statyczne
momenty oporowe, na przyk³ad w tamoci¹gach.

UWAGA!

W przypadku, gdy silnik pracuje w sposób ci¹g³y przy niskich czêstotliwociach
z du¿ym obci¹¿eniem istnieje mo¿liwoæ przegrzania silnika z powodu
niewystarczaj¹cego ch³odzenia w³asnego. W takich wypadkach zaleca siê
zastosowanie
uk³adu
kontroli
temperatury
silnika
oraz
obcego
ch³odzenia.

!
1. 10

Vacon

Aplikacja wielofunkcyjna

Napiêcie znamionowe silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ Un z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru powoduje, ¿e wartoæ napiêcia silnika w punkcie os³abienia pola (par
6.4) wynosi 100 % napiêcia znamionowego silnika.

1. 11

5

Czêstotliwoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ fn z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru ustala punkt os³abienia pola (par 6.3) na analogiczn¹ wartoæ.

1. 12

Prêdkoæ znamionowa silnika

1. 13

Pr¹d znamionowy silnika

Nale¿y wpisaæ wartoæ n n z tabliczki znamionowej silnika.

Nale¿y wpisaæ wartoæ In z tabliczki znamionowej silnika.
Na wartoci tej bazuj¹ realizowne przez przemiennik zabezpieczenia silnika.

1. 14

Napiêcie zasilaj¹ce
Nale¿y wpisaæ wartoæ napiêcia zasilaj¹cego przemiennik czêstotliwoci. Mo¿liwe do wprowadzenia napiêcia zasilaj¹ce dla przemienników serii CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4, CX/
CXL/CXS5 oraz CX6 s¹ okrelone w tabeli 5.41.

1. 15

Ukrywanie parametrów
Okrela, które grupy parametrów s¹ widoczne:
0 = widoczne s¹ wszystkich grupy parametrów
1 = widoczna jest tylko grupa 1

1. 16

Blokada mo¿liwoci zmian parametrów
Okrela mo¿liwoæ zmian wartoci parametrów:
0 = zmiana parametru dozwolona
1 = zmiana parametru zabroniona

Aby dokonaæ zmiany dodatkowych funkcji aplikacji wilefunkcyjnej, nale¿y zapoznaæ siê z rozdzia³em 5.5
celem ustawienia parametrów grup 2  8
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5.5 Parametry specjalne grupy 2  8
5.5.1 Tabela parametrów
Grupa 2, parametry sygna³ów wyjciowych

5

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika
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5

Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane
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5

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika
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Grupa 4, Parametry sterowania napêdu

5

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika
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Grupa 5, parametry czêstotliwoci zabronionych

Grupa 6, parametry sterowania silnika

5

UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu silnika
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Grupa 7, Zabezpieczenia

5
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Grupa 8, parametry automatycznego wznawiania pracy

5
Tabela 5.5-1 Parametry specjalne, grupy 28
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5.5.2 Opis parametrów grup 28
2. 1

Wybór sygna³ów cyfrowych startu/stopu
0:

5

DIA 1: zestyk zamkniêty = start w przód
DIA 2: zestyk zamkniêty = start do ty³u
Patrz rysunek 5.5-1

Rysunek 5.5-1 Start do przodu /start do ty³u.

1

Najwy¿szy priorytet ma zawsze pierwszy wybrany kierunek.

2

Po otwarciu zestyku DIA 1 rozpoczyna siê zmiana kierunku obrotów.

3

Jeli równoczenie stan¹ siê aktywne sygna³y startu w przód (DIA2) i startu do ty³u
(DIA2), wy¿szy priorytet ma sygna³ startu w przód (DIA1).

1:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
DIA2: zestyk zamkniêty = do ty³u
Patrz rysunek 5.5-2.

zestyk otwarty = stop
zestyk otwarty = do przodu

Rysunek 5.5-2 Start, stop, nawrót.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
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2:

DIA1: zestyk zamkniêty = start
DIA2: zestyk zamkniêty = start dozwolony

3:

Sterowanie trójprzewodowe (impulsowe)

zestyk otwarty = stop
zestyk otwarty = start zabroniony

DIA1: zestyk zamkniêty = impuls startu
DIA2: zestyk zamkniêty = impuls stopu
(DIA3 mo¿na zaprogramowaæ jako polecenie pracy do ty³u)
Patrz rysunek 5.5-3

5

Rysunek 5.5-3 Impuls startu/ impuls stopu.

2.2

Funkcja DIA3

1: Usterka zewnêtrzna,

zestyk zamkniêty

2: Usterka zewnêtrzna,

zestyk otwarty

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika dozwolony.

4: Wybór czasu
przysp./opón.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/opóniania 1.
= Wybór czasu przyspieszania/opóniania 2.

5: Praca do ty³u
zestyk zamkniêty

zestyk otwarty

6: Prêdkoæ
nadrzêdna

zestyk zamkniêty

= Praca do przodu Mo¿e s³u¿yæ do zmiany
= Praca do ty³u
kierunku jeli parametr
2.1 ma wartoæ 3
= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ nadrzêdna.

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

8: Zakaz przyspieszania/ zestyk zamkniêty
opóniania
9: Polecenie hamowania
pr¹dem sta³ym
zestyk zamkniêty

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany,
gdy wejcie jest aktywne.
= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany,
gdy wejcie nie jest aktywne.

= Kasowanie wszystkich usterek.
= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane do czasu otwarcia zestyku.
= W trybie zatrzymania, hamowanie
sta³opr¹dowe dzia³a do czasu otwarcia
zestyku (rys. 5.5-4).Wartoæ pr¹du hamowania okrela parametr 4.8.
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5
Rysunek 5.5-4 DIA3 jako wejcie polecenia hamowania pr¹dem sta³ym:
a) Tryb zatrzymywania = wed³ug charakterystyki,
b) Tryb zatrzymywania = wybiegiem

2. 3

Funkcja DIB4
Mo¿liwoci wyboru jak dla parametru 2.2 z wyj¹tkiem:
10: Wybór prêdkoci
sta³ej, wejcie 1

2. 4

zestyk zamkniêty

= Aktywny wybór 1

Funkcja DIB5
Mo¿liwoci wyboru jak dla parametru 2.2 z wyj¹tkiem:
10: Wybór prêdkoci
sta³ej, wejcie 2
11: Motopotencjometr
W górê

2. 5

zestyk zamkniêty

= Aktywny wybór 2

zestyk zamkniêty

= Wartoæ zadana ronie do
czasu otwarcia zestyku

Funkcja DIB6
Mo¿liwoci wyboru jak dla parametru 2.2 z wyj¹tkiem:
10: Wybór prêdkoci
sta³ej, wejcie 3

zestyk zamkniêty

= Aktywny wybór 3

11: Motopotencjometr
W dó³

zestyk zamkniêty

= Wartoæ zadana maleje do
czasu otwarcia zestyku

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
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Strona 5-19

Aplikacja wielofunkcyjna
Zakres sygna³u U in

0 = Zakres sygna³u 0 - + 10 V
1 = Zakres ustawiany przez u¿ytkownika od minimalnej wartoci ustawianej przez
u¿ytkownika (par 2.7) do maksymalnej wartoci ustawianej przez u¿ytkownika (par 2.8)
2 = Zakres sygna³u -10 - + 10 V, mo¿e byæ wykorzystany jedynie przy sterowaniu
za porednictwem joysticka.

2. 7

Minimalna / maksymalna, ustawiana przez u¿ytkownika wartoæ U in

2. 8

Korzystaj¹c z tych parametrów mo¿na ustawiæ dowolny zakres sygna³u wejciowego Uin, mieszcz¹cy siê w przedziale 0-10 V.
Wartoæ minimalna:

Ustawiæ minimaln¹ wartoæ sygna³u Uin, wybraæ parametr 2.7 i nacisn¹æ przycisk Enter.
Wartoæ maksymalna: Ustawiæ maksymaln¹ wartoæ sygna³u Uin, wybraæ parametr 2.8
i nacisn¹æ przycisk Enter.

Uwaga!

Wartoci parametrów mo¿na ustawiæ tylko w opisany tu sposób (nie za za porednictwem
przycisków ze strza³k¹ w górê/ w dó³).

2. 9

Odwrócenie sygna³u Uin

Jeli parametr 2.9 = 0, sygna³ analogowy U in pozostaje bez zmian.

5

Jeli parametr 2.9 = 1, sygna³ analogowy U in jest odwracany.

2. 10

Sta³a czasowa filtracji sygna³u Uin
Odfiltrowanie zak³óceñ wejciowego
sygna³u analogowego U in.

%
Sygnał nie filtrowany
100%

Du¿a sta³a czasowa filtracji powoduje
wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia
na regulacjê, patrz rys. 5.5-5.

Sygnał filtrowany
63%

t [s]
Par. 2. 10
UD012K37_10

Rysunek 5.5-5 Filtrowanie sygna³u Uin.

2. 11

Zakres sygna³u wejcia
analogowego Iin
0 = 020 mA
1 = 420 mA
2 = zakres sygna³u ustawiany
przez u¿ytkownika

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Minimalna / maksymalna, ustawiana przez u¿ytkownika wartoæ na wejciu I in
Parametry te pozwalaj¹ wyskalowaæ
zakres sygna³u wejcia pr¹dowego Iin
pomiêdzy 0 - 20 mA.
Ustawianie wartoci minimalnej:
Ustawiæ minimaln¹ wartoæ sygna³u Iin,
wybraæ parametr 2.12 i nacisn¹æ
przycisk Enter
Ustawianie wartoci maksymalnej:
Ustawiæ maksymaln¹ wartoæ sygna³u
Iin, wybraæ parametr 2.13 i nacisn¹æ
przycisk Enter
Uwaga ! Parametry te mog¹ byæ
ustawiane jedynie za porednictwem
tej
procedury
(nie
za
za
porednictwem
klawiszy
ze
strza³kami w górê i w dó³).

5

2. 14

Odwrócenie wejcia
analogowego I in

%
Sygnał nie filtrowany
100%

Sygnał filtrowany
63%

Jeli parametr 2.14 = 0, sygna³
analogowy Iin pozostaje bez zmian.
Jeli parametr 2.14 = 1, sygna³
analogowy Iin jest odwracany.

t [s]
Par. 2. 15
UD012K40

Rysunek 5.5-6 Filtrowanie sygna³u I in

2. 15

Sta³a czasowa filtracji wejcia analogowego Iin
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym sygnale analogowym Iin. Du¿a sta³a czasowa filtracji
powoduje wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia na regulacje, patrz rys. 5.5-6.

2. 16

Skalowanie minimum sygna³u Uin

2. 17

Skalowanie maksimum sygna³u Uin

2. 18

Skalowanie minimum sygna³u Iin

2. 19

Skalowanie maksimum sygna³u Iin

Okrela punkt minimum sygna³u Uin, patrz rys. 5.5-7.
Okrela punkt maksimum sygna³u Uin, patrz rys. 5.5-7.
Okrela punkt minimum sygna³u Iin, patrz rys. 5.5-7.
Okrela punkt maksimum sygna³u Iin, patrz rys. 5.5-7.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
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Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

100

100
Par. 2. 19 = 30%
Par. 2. 20 = 80%

76.5
(15.3 mA)
Par. 2. 19 = -30%
Par. 2. 20 = 140%

17.7
(3.5 mA)

0

0
0
4

30

80

3.0
6.0
8.8

8.0
16.0
16.8

Wejście
100 analogowe [%]
10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

-30

0

100
0
0
4

Wejście
140 analogowe [%]

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

UD012K34

Rysunek 5.5-7 Przyk³ad skalowania wejæ U in oraz I in.

2. 20

Wolne wejcie analogowe, wybór sygna³u
Wybór sygna³u wejciowego wolnego wejcia analogowego (wejcie nie u¿ywane dla sygna³u
zadaj¹cego):
0 = Nie wykorzystane
1 = Sygna³ napiêciowy U in
2 = Sygna³ pr¹dowy I in

2. 21

5

Wolne wejcie analogowe,
wybór funkcji
Parametr ten okrela funkcjê wolnego
wejcia analogowego:
0 = Funkcja niewykorzystana
1 = Ograniczenie wartoci granicznego pr¹du silnika (par 1.7).
Sygna³ ten bêdzie regulowa³
maksymalny
pr¹d
silnika
pomiêdzy
wartoci¹
0,
a
parametrem 1.7 ustalaj¹cym
maksymaln¹ granicê, patrz rys.
5.5-8.
Rysunek 5.5-8 Ograniczenie maksymalnej wartoci pr¹du
silnika.
2 = Ograniczenie pr¹du hamowania
pr¹dem sta³ym.
Pr¹d przy hamowaniu pr¹dem
sta³ym mo¿na ograniczaæ za
porednictwem sygna³u wolnego wejcia analogowego pomiêdzy wartoci¹ 0,15xI nCT ,
a wartoci¹ pr¹du ustawion¹ za
pomoc¹ parametru 4.8, patrz rys.
5.5-9.
Rysunek 5.5-9 Ograniczanie pr¹du
hamowania przy
hamowaniu pr¹dem
sta³ym.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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Ograniczanie czasu przyspieszania oraz hamowania.
Czasy przyspieszania oraz
hamowania mog¹ zostaæ ograniczone za pomoc¹ sygna³u
wolnego wejcia analo-gowego,
zgodnie z nastêpuj¹c¹ formu³¹:
Ograniczony czas = ustawiony
czas przyspieszania / hamowania (par 1.3, 1.4, 4.3, 4,4)
podzielonemu przez wspó³czynnik R z rysunku 5.5-10.

Rysunek 5.5-10

4

Ograniczenie czasu
przyspieszania oraz
hamowania.

Ograniczenie
kontrolowanej
granicy momentu obrotowego.
Wartoæ kontrolowanej granicy
momentu obrotowego mo¿e
byæ ograniczana za pomoc¹
sygna³u
wolnego
wej-cia
analogowego pomiêdzy wartoci¹
0, a jej ustawion¹ war-toci¹
(par 3.14), patrz rys. 5.5-11.

5

Ograniczenie
momentu obrotowego
100%
Par. 3. 14

Wolne wejście
analogowe

Rysunek 5.5-11 Ograniczenie kontrolowanej granicy
momentu obrotowego.

2. 22

0

Zakres sygnału

UD012K60

Szybkoæ zmian prêdkoci zadanej motopotencjometrem
Parametr ten okrela szybkoæ zmian prêdkoci zadanej przy zadawaniu motopotencjometrem.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
3. 1
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Funkcja wyjcia analogowego
%

Patrz tabela na stronie 5 - 10.

Sygnał nie filtrowany
100%

3. 2

Sta³a czasowa filtracji wyjcia
analogowego

Sygnał filtrowany
63%

Filtrowanie analogowego sygna³u
wyjciowego, patrz rys. 5.5-12.
t [s]
Par. 3.2
UD012K16

3.3

Odwrócenie wyjcia
analogowego
Odwracanie wyjciowego
analogowego:

Rysunek 5.5-12 Filtracja wyjcia
analogowego
sygna³u

maks. sygna³ wyjciowy = minimalna
wartoæ zadana
min. sygna³ wyjciowy = maksymalna
wartoæ zadana

3. 4

Minimum wyjcia
analogowego
Okrela minimaln¹ wartoæ sygna³u
na 0 mA albo 4 mA (¿ywe zero), patrz
rys. 5.5-14.

3. 5

5

Rysunek 5.5-13 Odwracanie wyjcia analogowego.

Skalowanie wyjcia
analogowego
Wspó³czynnik skalowania dla wyjcia
analogowego, patrz rysunek 5.5-9.

Prąd na
wyjściu
analogowym

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

20 mA

Sygna³
Czêstotliwoæ
wyjciowa
Prêdkoæ obrotowa silnika
Wartoæ pr¹du
wyjciowego
Moment obrotowy silnika
Moc silnika
Napiêcie silnika
Nap. na szynie DC

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Maksym. wartoæ
f max
prêdkoæ maks.
(n nxfmax/fn)
2 x InCT
2 x MnSil
2 x PnSil
100% x UnSil
1000 V

12 mA

Par. 3. 5
= 50%

10 mA

Par. 3. 4 = 1
4 mA
Par. 3. 4 = 0
0 mA
0

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
0.5

1.0

UD012K18

Rysunek 5.5.-14 Skalowanie wyjcia analogowego.
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Funkcja wyjcia cyfrowego
Funkcja wyjcia przekanikowego 1
Funkcja wyjcia przekanikowego 2
Ustawiona wartoæ

0 = Nie u¿ywane

Sygna³ na wyjciu
Brak sygna³u
Wyjcie cyfrowe DO1 oraz programowalne wyjcia przekanikowe
(RO1, RO2) s¹ aktywne, jeli:

1
2
3
4
5
6
7

5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

=
=
=
=
=
=

Gotowoæ
Praca
Usterka
Usterka zanegowana
Ostrze¿enie o przegrzaniu
Zewnêtrzna usterka
lub ostrze¿enie
= Ostrze¿enie lub usterka
ród³a zadaj¹cego
= Ostrze¿enie
= Praca do ty³u
= Prêdkoæ nadrzêdna
= Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ
= Aktywny regulator silnika
= Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 1
= Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 2
= Kontrola granicznej wartoci
momentu obrotowego
= Kontrola granicznej wartoci
ród³a zadaj¹cego
= Sterowanie hamulca
zewnêtrznego
= Ster. z zacisków WE/WY
walnym # 2
= Kontrola granicznej wartoci
temperatury przemiennika
czêstotliwoci
= Niepo¿¹dany kierunek
obrotów
= Zanegowane sterowanie
hamulca zewnêtrznego

Przemiennik czêstotliwoci jest gotowy do pracy.
Przemiennik czêstotliwoci pracuje (silnik pracuje)
Nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Nie nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Temperatura radiatora przekracza +70oC
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.2
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.1 - jeli analogowe
ród³o zadaj¹ce ma zakres 4  20 mA, a wartoæ sygna³u jest < 4 mA
Zawsze jeli ostrze¿enie istnieje
Wybrano polecenie pracy do ty³u
Za porednictwem wejcia cyfrowego wybrano prêdkoæ nadrzêdn¹
Czêstotliwoæ wyjciowa jest równa wartoci zadanej
Aktywny jest regulator nadnapiêciowy lub nadpr¹dowy
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.9 oraz 3.10)
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.11 oraz 3.12)
Moment obrotowy silnika przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.13 oraz 3.14)
Wartoæ ród³a zadaj¹cego przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
(parametr 3.15 oraz 3.16)
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) hamulca zewnêtrznego
z programowanym opónieniem (parametr 3.17 oraz 3.18)
Tryb zewnêtrznego sterowania wybierany przyciskiem programoTemperatura przemiennika czêstotliwoci przekracza okrelon¹
dopuszczaln¹ wartoæ (parametr 3.19 oraz 3.20).
Kierunek obrotów wirnika silnika ró¿ni siê od po¿¹danego
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) zewnêtrznego
hamulca (parametr 3.17 oraz 3.18), wyjcie jest aktywne kiedy
sterowanie hamulcem jest OFF (wy³¹czone).

Tabela 5.5-2 Sygna³y wyjciowe poprzez DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

3. 9
3. 11

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola funkcji
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.10,
3.12), funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6-3.8.

3. 10
3. 12

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola wartoci
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.9 (3.11).
Patrz rysunek 5.5-15.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

3. 13

Graniczny moment obrotowy,
kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy

f[Hz]

Jeli obliczona wartoæ momentu
obrotowego jest mniejsza/wiêksza ni¿
okrelona wartoæ graniczna (3.14),
funkcja ta generuje komunikat
ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe
DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub
RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6 - 3.8.

Par 3. 9 = 2

Par 3. 10

t
Przykład:

Rysunek 5.5-15 Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej.

3. 14
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21 RO1

21 RO1

21 RO1

22 RO1

22 RO1

22 RO1

23 RO1

23 RO1

23 RO1
UD012K19

Graniczny moment obrotowy, kontrola wartoci
Obliczony moment obrotowy przeznaczony do kontrolowania za pomoc¹ parametru 3.13.

3. 15

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola funkcji

5

0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli wartoæ ród³a zadawania jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.16),
funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6-3.8. Nadzorowana jest
wartoæ aktywnego w danej chwili ród³a zadaj¹cego. Mo¿e ni¹ byæ ród³o A lub B, zale¿nie
od stanu wejcia DIB6 lub wartoci ród³a zadaj¹cego z panelu sterowania, jeli aktywnym
miejscem sterowania jest panel sterowania.

3. 16

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola wartoci

3. 17

Zw³oka czasowa wy³¹czenia hamulca zewnêtrznego

3. 18

Zw³oka czasowa w³¹czenia hamulca zewnêtrznego

Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.15

Parametry te pozwalaj¹ powi¹zaæ dzia³anie hamulca zewnêtrznego
z sygna³ami startu i zatrzymywania, jak pokazano na rys. 5.5-16.
Sygna³ steruj¹cy hamowaniem mo¿e pochodziæ z wyjcia cyfrowego DO1 lub jednego
z wyjæ przekanikowych RO1 i RO2; Patrz parametry 3.6 - 3.8.

3. 19

Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli temperatura przemiennika czêstotliwoci przekroczy lub spadnie poni¿ej zadanej wartoci
granicznej (3.20), funkcja ta pozwala wyprowadziæ na wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub RO2 komunikat ostrzegawczy, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6 - 3.8.

3. 19

Graniczna wartoæ temperatury przemiennika czêstotliwoci, kontrola wartoci
Wartoæ temperatury kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.19.
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5
Rysunek 5.5-16 Sterowanie hamulca zewnêtrznego:
a) Wybieranie logiki Startu / Stopu, parametr 2.1 = 0, 1 lub 2
b) Wybieranie logiki Startu / Stopu, parametr 2.1 = 3.

4. 1
4. 2

Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 1
Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 2
Parametry te pozwalaj¹ wyg³adziæ nachylenie pocz¹tku oraz koñca charakterystyki
przyspieszania / hamowania.
Wybranie wartoci 0 daje liniowy kszta³t nachylenia, co powoduje natychmiastowe
przyspieszanie / hamowania zgodne ze zmianami wartoci sygna³u ród³a zadaj¹cego, przy
sta³ych czasowych okrelonych parametrami 1.3 oraz 1.4 (4.3 oraz 4.4).
Nadanie parametrowi 4.1 (4.2) wartoci
z zakresu 0,1 - 10 s powoduje zmianê
liniowego kszta³tu charakterystyki
przyspieszania / hamowania na charakterystykê krzywoliniow¹ w kszta³cie litery
S. Parametry 1.3 i 1.4 (4.3 i 4.4) okrelaj¹
sta³¹ czasow¹ przyspieszania / hamowania w rodku charakterystyki, patrz rys.
5.5-17.

[Hz]

1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
4. 1 (4. 2)

Rysunek 5.5-17 Charakterystyka przyspieszania/hamowania w kszta³cie
litery S.

4. 1 (4. 2)

[t]
UD012K20
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Czas przyspieszania 2
Czas hamowania 2

Wartoci te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (par 1.1) do zadanej wartoci maksymalnej (par 1.2). Parametry umo¿liwiaj¹
okrelenie dwu ró¿nych ustawieñ czasów przyspieszania / hamowania w jednej aplikacji. Mo¿na
je wybieraæ programowalnym sygna³em na zacisku DIA3 (patrz par 2.2).
Czasy przyspieszania / hamowania mog¹ byæ ograniczane za porednictwem zewnêtrznego
sygna³u wejciem analogowym, patrz parametry 2.18 oraz 2.19.

4. 5

Sterownik rezystora hamowania
0 = Brak sterownika rezystora hamowania
1 = Sterownik rezystora hamowania i rezystor hamowania zainstalowane
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania
Podczas hamowania silnika przez przemiennik czêstotliwoci, energia obrotowa silnika i obci¹¿enia
s¹ kierowane na zewnêtrzny rezystor hamulca. Jeli jest on dobrany zgodnie z wymaganiami, pozwala
to przemiennikowi czêstotliwociowi na hamowanie obci¹¿enia z takim samym momentem
obrotowym, jak przy jego przyspieszaniu. Dalszych informacji nale¿y poszukiwaæ w oddzielnej
instrukcji instalacji rezystora hamowania.

4. 6

Funkcja startu
Wed³ug charakterystyki:

0

Przemiennik czêstotliwoci rozpoczyna pracê od 0 Hz i przyspiesza do zadanej przez
ród³o zadaj¹ce czêstotliwoci w ci¹gu zadanego czasu. (Bezw³adnoæ obci¹¿enia
lub tarcie rozruchowe mog¹ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu przyspieszania.)

Lotny start:

1

4. 7

Przemiennik czêstotliwoci mo¿e uruchomiæ obracaj¹cy siê silnik, podaj¹c na niego
ma³y moment obrotowy i szukaj¹c czêstotliwoci odpowiadaj¹cej obrotom silnika.
Poszukiwania rozpoczynaj¹ siê od maksymalnej czêstotliwoci i trwaj¹ a¿ do wykrycia
czêstotliwoci aktualnej. Nastêpnie czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana /
zmniejszana do wartoci zadanej przez ród³o zadaj¹ce zgodnie z ustawionymi
parametrami przyspieszania / hamowania.
To ustawienie nale¿y wybraæ, jeli silnik mo¿e siê obracaæ w momencie wydawania
polecenia startu.
Przy lotnym starcie mo¿liwe jest uruchomienie silnika pomimo wystêpuj¹cych krótkotrwa³ych zaników napiêcia zasilaj¹cego.

Funkcja zatrzymywania
Wybiegiem:

0

Po wydaniu polecenia stopu silnik zostaje zatrzymany obracaj¹c siê swobodnie, bez
¿adnego sterowania ze strony przemiennika czêstotliwoci.

Wed³ug charakterystyki:

1

Po wydaniu polecenia stopu obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawieniem
parametrów hamowania.
Jeli wystêpuje znaczna bezw³adnoæ zwiêkszenie szybkoci hamowania mo¿na uzyskaæ
przez zastosowanie zewnêtrznego rezystora hamowania.

4. 8

Wartoæ pr¹du hamowania przy hamowaniu pr¹dem sta³ym
Okrela wartoæ pr¹du podawan¹ na silnik podczas hamowania pr¹dem sta³ym.
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Czas hamowania pr¹dem sta³ym przy hamowaniu
Okrela czy hamowanie jest ON (w³¹czone) czy OFF (wy³¹czone) oraz czas hamowania
pr¹dem sta³ym podczas zatrzymywania silnika. Funkcja hamowania pr¹dem sta³ym zale¿na
jest od funkcji stopu, parametr 4.7. Patrz rysunek 5.5-18.

0

>0

Hamowanie pr¹dem sta³ym nie jest wykorzystywane
Hamowanie pr¹dem sta³ym jest wykorzystywane; jego dzia³anie zale¿y od funkcji
zatrzymywania (parametr 4.7), a czas zale¿y od wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 0 (wybiegiem):
Po wydaniu polecenia stopu silnik zatrzymuje siê wybiegiem, bez sterowania z przemiennika
czêstotliwoci.
Podaj¹c na silnik napiêcie sta³e mo¿na go elektrycznie wyhamowaæ w najkrótszym mo¿liwym
czasie, nie u¿ywaj¹c zewnêtrznego rezystora hamowania.
Po rozpoczêciu hamowania, czas hamowania jest dostosowywany do czêstotliwoci. Jeli
czêstotliwoæ jest
od czêstotliwoci znamionowej silnika (par 1.11), czas hamowania jest
okrelony wartoci¹ parametru 4.9. Jeli czêstotliwoæ jest 10% od czêstotliwoci
znamionowej, czas hamowania wynosi 10% wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 1 (wed³ug charakterystyki):

5

Po wydaniu polecenia stopu, obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawionymi
parametrami hamowania do prêdkoci okrelonej parametrem 4.10, przy której rozpoczyna
siê hamowane pr¹dem sta³ym.

fwy

fwy

fn

fn
Częstotliwość wyjściowa

0,1x fn

Obroty silnika
Częstotliwość wyjściowa
Hamowanie
prądem stałym
włączone

Obroty silnika
0,1 x fn
Hamowanie
prądem stałym
włączone

t

PRACA
STOP

t

t = 0,1 x par. 4. 9

t = 1 x par. 4. 9
PRACA
STOP

UD012K21

Rysunek 5.5-18 Czas hamowania pr¹dem sta³ym przy hamowaniu.
Czas hamowania jest okrelony
przez parametr 4.9.
Jeli wystêpuje znaczna energia
obrotowa,
mo¿liwe
jest
zwiêkszenie szybkoci hamowania przez zastosowanie
zewnêtrznego rezystora hamowania, patrz rys. 5.5-19.

Rysunek 5.5-19 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; funkcja
zatrzymywania = wed³ug
charakterystyki.
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Czêstotliwoæ rozpoczêcia hamowania pr¹dem sta³ym podczas
zatrzymywania wed³ug charakterystyki
Patrz rysunek 5.5-19.

4. 11

Czas hamowania pr¹dem
sta³ym przy starcie

0
>0

4. 12 - 4. 18

Hamowanie pr¹dem sta³ym
nie jest wykorzystywane.
Hamowanie pr¹dem sta³ym
w³¹cza siê po wydaniu polecenia startu, a parametr ten okrela
czas, po którym hamowanie
jest wy³¹czane. Po wy³¹czeniu
hamowania czêstotliwoæ wyjciowa ronie zale¿nie od ustawienia wartoci parametru
funkcji startu 4.6 oraz parametrów przyspieszania (1.3, 4.1
lub 4.2, 4.3), patrz rysunek
5.5-20.

Rysunek 5.5-20 Hamowanie pr¹dem sta³ym przy
rozruchu.

Prêdkoci sta³e 1-7
Wartoci parametrów okrelaj¹ prêdkoci sta³e wybierane za porednictwem wejæ cyfrowych DIA4, DIA5 oraz DIA6. Wiêcej informacji patrz tabela 3.4-2
w instrukcji aplikacji z wieloma poziomami prêdkoci.

5.
5.
5.
5.
5.
5.

1
2
3
4
5
6

6. 1

Obszary czêstotliwoci zabronionych Dolna granica/ Górna
granica

W pewnych systemach mo¿e byæ
potrzebne
unikanie
pracy
na
niektórych czêstotliwociach, ze
wzglêdu na problemy rezonansu mechanicznego.
Parametry
te
pozwalaj¹
na
zdefiniowanie granic trzech zakresów
"pomijanych" pomiêdzy 0 Hz i 500 Hz.
Dok³adnoæ ustawiania wynosi 1.0 Hz.
Patrz rys. 5.5-21.
Rysunek 5.5-21 Przyk³ad ustawiania zakresu
czêstotliwoci zabronionych.

Tryb sterowania silnikiem
0 = Sterowanie czêstotliwoci¹:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadanej czêstotliwoci i przemiennik czêstotliwoci steruje czêstotliwoci¹
wyjciow¹ (dok³adnoæ wynosi 0,01 Hz)

1 = Sterowanie prêdkoci¹:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadanej prêdkoci
i przemiennik czêstotliwoci steruje obrotami silnika (dok³adnoæ regulacji ± 0,5%).
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Czêstotliwoæ kluczowania
Szumy silnika mo¿na zminimalizowaæ stosuj¹c wysokie czêstotliwoci kluczowania. Zwiêkszenie
czêstotliwoci równoczenie zmniejsza obci¹¿alnoæ przemiennika czêstotliwoci.
Przed zmian¹ czêstotliwoci z domylnego ustawienia 10 kHz (3,6 kHz od 30 kW w górê),
nale¿y odczytaæ dopuszczalne obci¹¿enie z charakterystyki na wykresie 5.2-3 w rozdziale 5.2
instrukcji obs³ugi.

6. 3

Punkt os³abiania pola

6. 4

Napiêcie w punkcie os³abiania pola
Punktem os³abiania pola jest czêstotliwoæ wyjciowa, przy której napiêcie wyjciowe osi¹ga wartoæ
maksymaln¹ (par 6.4). Powy¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe posiada ustawion¹ wartoæ
sta³¹.
Poni¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe zale¿y od wartoci parametrów charakterystyki U/f 1.8,
1.9, 6.5, 6.6 oraz 6.7., patrz rysunek 5.5-22.
Po zmianie wartoci parametrów 1.10 oraz 1.11 (znamionowego napiêcia i czêstotliwoci silnika),
odpowiednie wartoci s¹ automatycznie nadawane parametrom 6.3 i 6.4. Jeli trzeba zmieniæ wartoci
dla punktu os³abiania pola i maksymalnego napiêcia wyjciowego, nale¿y to zrobiæ po ustawieniu
wartoci parametrów 1.10 i 1.11.

6. 5

5

Charakterystyka U/f, czêstotliwoæ punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr
ten okrela czêstotliwoæ punktu rodkowego charakterystyki. Patrz rysunek 5.5-22.

6. 6

Charakterystyka U/f, napiêcie punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie punktu rodkowego, patrz rysunek 5.5-22.

6. 7

Charakterystyka U/f, napiêcie wyjciowe przy czêstotliwoci zerowej
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 5.5-22.

Rysunek 5.5-22 Programowalna charakterystyka U/f.
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Regulator nadnapiêciowy
Regulator podnapiêciowy
Te parametry pozwalaj¹ wy³¹czyæ dzia³anie regulatorów nad/podnapiêciowego. Mo¿e to byæ
przydatne, jeli na przyk³ad napiêcie zasilania wykazuje wahania wiêksze ni¿ -15%-+10%, a chcemy
unikn¹æ wy³¹czeñ napêdu nad i podnapiêciowych przy ww. poziomach napiêcia. Po wy³¹czeniu
regulatorów czêstotliwoæ wyjciowa regulowana jest z uwzglêdnieniem wahañ napiêcia
zasilaj¹cego.
Nad/podnapiêciowe wy³¹czenia mog¹ wydarzyæ siê równie wówczas kiedy regulatory te nie dzia³aj¹.

7. 1

Odpowied na usterkê ród³a zadaj¹cego
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb stopu po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb stopu po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane, jeli wykorzystywany jest sygna³ ród³a
zadaj¹cego 4-20 mA i wartoæ pr¹du spadnie poni¿ej 4 mA.
Informacjê o niew³aciwej wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 2

Odpowied na usterkê zewnêtrzn¹
0
1
2
3

5

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb stopu po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb stopu po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane po pojawieniu siê na cyfrowym wejciu
DIA3 sygna³u o usterce. Informacjê o usterce mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe wyjcie
DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 3

Kontrola faz silnika
0 = Brak dzia³ania
2 = Usterka
Funkcja kontroli faz silnika sprawdza, czy pr¹dy poszczególnych faz s¹ w przybli¿eniu równe.

7. 4

Kontrola zwarcia doziemnego
0 = Brak dzia³ania
2 = Usterka
Funkcja zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym sprawdza, czy suma pr¹dów fazowych silnika
jest równa zeru.
Ponadto zabezpieczenie nadpr¹dowe dzia³a zawsze i chroni przemiennik czêstotliwoci w przypadku
zwaræ doziemnych o du¿ej wartoci pr¹du.

Parametry 7.5 - 7.9. Cieplne zabezpieczenie silnika
Uwagi ogólne
Termiczne zabezpieczenie silnika chroni silnik przed przegrzaniem. Przemienniki Vacon CX/CXL/CXS
zdolne s¹ do dostarczenia pr¹du o wy¿szej wartoci ni¿ znamionowy pr¹d silnika. Je¿eli obci¹¿enie
wymagaæ bêdzie takiej wy¿szej wartoci pr¹du, zaistnieje ryzyko przegrzania silnika. Zdarza siê to
szczególnie przy niskich obrotach. Przy niskich obrotach zarówno efekt ch³odzenia silnika oraz wydajnoæ
wentylatora ch³odz¹cego silnik z przewietrzaniem w³asnym s¹ zredukowane. Je¿eli silnik wyposa¿ony
jest ch³odzenie obce, ograniczenie obci¹¿enia przy niskich obrotach mo¿e byæ niewielkie.
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Termiczne zabezpieczenie silnika oparte jest na
modelu
matematycznym,
wykorzystuj¹cym
wartoæ pr¹du wyjciowego przemiennika
czêstotliwoci do okrelenia obci¹¿enia silnika. Po
w³¹czeniu zasilania przemiennika, model
matematyczny wykorzystuje wartoæ temperatury
radiatora do okrelenia cieplnego stanu
pocz¹tkowego silnika. Model matematyczny zak³ada,
¿e temperatura otoczenia silnika wynosi 40oC.
Cieplne zabezpieczenie silnika mo¿na regulowaæ
ustawiaj¹c odpowiednie parametry. Pr¹d cieplny I T
wyznacza wartoæ pr¹du obci¹¿enia powy¿ej którego
silnik jest przeci¹¿ony. Granica tego pr¹du stanowi
funkcjê czêstotliwoci wyjciowej. Charakterystykê IT
wyznaczaj¹ parametry 7.6, 7.7 oraz 7.9, patrz rysunek
5.5-23. Domylne wartoci parametrów ustawiane s¹
zgodnie z parametrami znamionowymi silnika. Przy

Vacon

pr¹dzie wyjciowym IT stan cieplny osi¹ga wartoæ
znamionow¹ (100%). Stan cieplny jest kwadratow¹
funkcj¹ wartoci pr¹du. Przy 75% wartoci pr¹du
wyjciowego IT, stan cieplny osi¹ga wartoæ 56%, za
przy 120% wartoci pr¹du wyjciowego IT, stan cieplny
osi¹gn¹³by wartoæ 144%.
Funkcja spowoduje wy³¹czenie napêdu (patrz par 7.5)
po osi¹gniêciu przez stan cieplny wartoæ 105%.
Szybkoæ zmian stanu cieplnego zale¿na jest od sta³ej
czasowej parametru 7.8. Im wiêkszy silnik tym d³u¿ej
trwa osi¹gniêcie temperatury ustalonej.
Stan cieplny silnika mo¿e byæ monitorowany za
pomoc¹
panelu.
Patrz
tabela
wielkoci
monitorowanych. (Podrêcznik u¿ytkownika, tabela
7.3-1).

OSTRZE¯ENIE! Model matematyczny nie zabezpieczy silnika jeli strumieñ powietrza

5

ch³odz¹cego silnik bêdzie ograniczone przez niedro¿n¹ kratkê wlotu
powietrza.

!
7. 5

Cieplne zabezpieczenie silnika
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie stanu cieplnego silnika na wartoæ 0%

7. 6

Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du punktu za³amania
charakterystyki
Wartoæ pr¹du mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 50,0 - 150,0% x InSil.
Parametr ten ustala wartoæ pr¹du cieplnego przy czêstotliwociach powy¿ej punktu za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego, patrz rysunek 5.5-23.
Wartoæ parametru ustalana jest jako procent wartoci pr¹du znamionowego ustawianego z tabliczki
znamionowej silnika, parametr 1.13, nie za wartoci pr¹du wyjciowego przemiennika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania przy
pod³¹czeniu bezporednio na sieæ.
Zmiana parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie parametru 7.6 na wartoæ domyln¹.
Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du przemiennika.
Maksymalna wartoæ pr¹du przemiennika okrelana jest parametrem 1.7.
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I
Ograniczenie
prądowe
par. 1. 7
Obszar przeciążenia
par. 7.6

IT

par. 7.7

f
Par 7.9

Rysunek 5.5-23 Charakterystyka pr¹du cieplnego IT
silnika.

UMCH7_91

7. 7 Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du przy czêstotliwoci zerowej
Wartoci pr¹du mo¿na ustawiaæ pomiêdzy 10,0 - 150,0% x InSil. Ten parametr ustala wartoæ pr¹du
cieplnego przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 5.5-23.
Domylna wartoæ pr¹du ustalana jest przy za³o¿eniu, ¿e brak jest zewnêtrznego ch³odzenia silnika.
Jeli korzysta siê z wentylatora zewnêtrznego, parametr ten mo¿na ustawiæ na 90% (a nawet wiêcej).

7. 8

Cieplne zabezpieczenie silnika, sta³a czasowa
Czas ten mo¿e byæ ustawiony pomiêdzy 0,5 - 300 minut.
Jest to cieplna sta³a czasowa silnika. Im wiêkszy silnik, tym wiêksza sta³a czasowa. Sta³a
czasowa jest czasem w którym obliczony stan cieplny silnika osi¹ga 63% swojej koñcowej wartoci.
Sta³a czasowa jest uzale¿niona m.in. od rodzaju
silnika, jego gabarytów oraz jest ró¿na dla
silników ró¿nych producentów.
Domylna wartoæ sta³ej czasowej obliczana
jest w oparciu o dane z tabliczki znamionowej silnika podane przez parametry
1.12 oraz 1.13. Jeli obydwa parametry zostaj¹
zmienione, wówczas parametr ten ustawiany
jest na wartoæ domyln¹.

W przybli¿eniu, cieplna sta³a czasowa silnika
w minutach jest równa 2 x t6 (t6 wyra¿ony
w sekundach jest czasem przez który silnik
mo¿e
bezpiecznie
pracowaæ
przy
szeciokrotnej wartoci pr¹du). Jeli
przemiennik znajduje siê w stanie stopu,
wartoæ sta³ej czasowej jest wewnêtrznie
trzykrotnie zwiêkszana w stosunku do
ustawionej wartoci. Ch³odzenie w stanie stopu
opiera siê na konwekcji i sta³a czasowa wzrasta.

Jeli znany jest czas t6 silnika (podany przez
producenta silnika), sta³¹ czasow¹ mo¿na
ustawiæ w oparciu o ten czas.
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Cieplne zabezpieczenie silnika, czêstotliwoæ punktu za³amania
Czêstotliwoæ ta mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 10 - 500 Hz. Jest to punkt za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego. Przy czêstotliwociach powy¿ej tego punktu zak³ada siê, ¿e
pojemnoæ cieplna silnika jest sta³a, patrz rysunek 5.5-23.
Wartoæ domylna oparta jest na parametrze 1.11 ustawianym z tabliczki znamionowej silnika. Wynosi
ona 35 Hz dla silnika 50 Hz oraz 42 Hz dla silnika 60 Hz. Ogólnie jest to 70 % wartoci czêstotliwoci
w punkcie os³abienia pola (par 6.3). Zmiana parametru 1.11 lub parametru 6.3 spowoduje ponowne
ustawienie parametru na wartoæ domyln¹.

5
Rysunek 5.5-24 Obliczanie temperatury silnika.

Parametry 7.10 - 7.13, Zabezpieczenie przed utykiem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie przed utykiem chroni silnik przed krótkotrwa³ymi przeci¹¿eniami takimi jak utyk wirnika.
Czas reakcji zabezpieczenia przed utykiem mo¿e byæ ustawiony krótszy ni¿ czas reakcji cieplnego zabezpieczenia
silnika. Stan utyku okrelony jest przez dwa parametry, 7.11 (wartoæ pr¹du utyku) oraz 7.13 (czêstotliwoæ utyku).
Jeli wartoæ pr¹du przekracza ustalon¹ wartoæ graniczn¹, za czêstotliwoæ jest ni¿sza od ustalonej wartoci
granicznej, stane ten identyfikowany jest jako utyk. Nie ma rzeczywistego pomiaru obrtów wa³u. Zabezpieczenie
przed utykiem jest rodzajem zabezpieczenia przeci¹¿eniowego.

7. 10

Zabezpieczenie przed utykiem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Ustawienie wartoci parametru na 0 spowoduje dezaktywacjê zabezpieczenia oraz ponowne
ustawienie stanu licznika czasu utyku na wartoæ zerow¹.
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Graniczna wartoæ pr¹du utyku
Wartoæ pr¹du utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 0,0 - 200% x InSil..
W stanie utyku wartoæ pr¹du musi
przekraczaæ tê granicê, patrz rysunek
5.5-25. Wartoæ ta jest ustalana jako
procent znamionowego pr¹du silnika,
parametr 1.13, ustawiany z tabliczki
znamionowej silnika. Zmiana parametru
1.13 spowoduje
automa-tyczne
ustawienie parametru 7.11 na wartoæ
domyln¹.

Rysunek 5.5-25 Obszar utyku.

7. 12

Czas utyku
Wartoæ czasu utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 2,0 - 120 s.
Jest to maksymalny dozwolony czas stanu utyku. Istnieje specjalny wewnêtrzny zliczaj¹co/odliczaj¹cy
licznik do zliczania czasu utyku. Patrz rysunek 5.5-26.
Po przekroczeniu przez licznik czasu utyku wartoci okrelonej parametrem 7.12, zabezpieczenie
spowoduje dzia³anie zgodne z parametrem 7.10.

7. 13

Maksymalna czêstotliwoæ
utyku
Wartoæ czêstotliwoci mo¿e byæ
ustawiona pomiêdzy 1 - fmax (par 1.2).
W stanie utyku, czêstotliwoæ wyjciowa
musi byæ mniejsza od tej granicy. Patrz
rysunek 5.5-25.

Rysunek 5.5-26 Zliczanie czasu utyku.

Parametry 7.14 -7.17, Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem daje pewnoæ, ¿e podczas pracy przemiennika silnik jest obci¹¿ony.
Utrata obci¹¿enia mo¿e byæ spowodowana problemami w procesie takimi jak pêkniêcie pasa lub odciêcie dop³ywu
cieczy w pompie.
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem mo¿e
byæ regulowane poprzez ustalenie przebiegu
charakterystyki niedoci¹¿enia za porednictwem
parametrów 7.15 oraz 7.16. Charakterystyka
niedoci¹¿enia jest krzyw¹ drugiego stopnia

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

przechodz¹c¹ przez punkt zerowy czêstotliwoci
oraz punkt os³abienia pola. Zabezpieczenie nie jest
aktywne poni¿ej 5 Hz (licznik niedoci¹¿enia jest
zatrzymany). Patrz rysunek 5.5-27.
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Wartoci momentu obrotowego przy ustalaniu
przebiegu charakterystyki niedoci¹¿enia s¹ ustalane
jako procent znamionowego momentu obrotowego
silnika. Dane z tabliczki znamionowej silnika, parametr
1.13, znamionowy pr¹d silnika oraz znamionowy pr¹d
przemiennika I CT wykorzystywane s¹ do znalezienia

7. 14

Vacon
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odpowiedniej skali dla wewnêtrznej wartoci
momentu obrotowego. Jeli z przemiennikiem pracuje
inny silnik ni¿ znamionowy, zmniejsza siê dok³adnoæ
obliczonego momentu obrotowego

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie
wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie licznika czasu niedoci¹¿enia na zero.

7. 15

5

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, wartoæ obci¹¿enia
powy¿ej punktu os³abienia
pola
Wartoæ
graniczna
momentu
obrotowego mo¿e byæ ustawiana
pomiêdzy 10,0- 150,0% x MnSil.
Parametr
ten
ustala
wartoæ
minimalnego dozwolonego momentu
obrotowego przy czêstotliwociach
powy¿ej punktu os³abienia pola, patrz
rysunek 5.5-27.
Zmiana parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru
7.15 na wartoæ domyln¹.

Rysunek 5.5-27 Ustalanie minimalnej
wartoci obci¹¿enia.

7. 16

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie przy czêstotliwoci zerowej
Wartoæ graniczna momentu obrotowego mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 5,0 - 150,0% x MnSil.
Ten parametr ustala wartoæ minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego przy czêstotliwoci
zerowej. Patrz rysunek 5.5-27. Zmiana parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie
parametru 7.16 na wartoæ domyln¹.

7. 17

Czas niedoci¹¿enia
Wartoæ czasu mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 2,0 - 600,0 s.
Jest to maksymalny, dozwolony czas stanu niedoci¹¿enia. Istnieje specjalny wewnêtrzny zliczaj¹co/
odliczaj¹cy licznik zapamiêtuj¹cy czas niedoci¹¿enia. Patrz rysunek 5.5-28.
Po przekroczeniu przez licznik czasu niedoci¹¿enia wartoci granicznej, zabezpieczenie spowoduje
dzia³anie zgodne z parametrem 7.14. Po zatrzymaniu przemiennika, licznik czasu niedoci¹¿enia
jest zerowany.
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Licznik czasu niedociążenia
Obszar wyłączania
Par. 7. 17
Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14

Czas
Niedociążenie
Brak niedociążenia

Rysunek 5.5-28 Zliczanie czasu
niedoci¹¿enia.

8. 1
8. 2

UMCH7_17

Automatyczne wznawianie pracy: liczba prób
Automatyczne wznawianie pracy: czas próby
Funkcja automatycznego wznawiania pracy wznawia pracê przemiennika czêstotliwoci po usterkach
okrelonych przez parametry 8.4-8.8. Funkcje startu oraz automatycznego wznawiania pracy okrela
parametr 8.3.

Rysunek 5.5-29 Automatyczne wznawianie pracy.
Parametr 8.1 okrela iloæ prób automatycznego wznowienia pracy, które mog¹ mieæ miejsce w czasie
próby okrelonym przez parametr 8.2.
Liczenie czasu zaczyna siê od pierwszego automatycznego wznowienia pracy. Jeli liczba
wznowieñ w czasie trwania próby nie przekracza wartoci parametru 8.1, po miniêciu czasu
licznik jest kasowany, wznowienie zliczania nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu kolejnej usterki.
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Automatyczne wznawianie pracy, funkcja startu
Ten parametr okrela tryb startu:
0 = Start wed³ug charakterystyki
1 = Lotny start, patrz parametr 4.6.

8. 4

Automatyczne wznawianie pracy po zbyt niskiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
niskiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnej wartoci
(powrocie do normalnego poziomu napiêcia na szynie DC).

8. 5

Automatyczne wznawianie pracy po zbyt wysokiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
wysokiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego poziomu (napiêcie na szynie DC powróci do normalnego poziomu).

8. 6

5

Automatyczne wznawianie pracy po zbyt wysokiej wartoci pr¹du
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ zbyt wysokiej wartoci pr¹du.
1 = Po wyst¹pieniu usterki zbyt wysokiej wartoci pr¹du nast¹pi automatyczne
wznowienie pracy.

8. 7

Automatyczne wznawianie pracy po usterce ród³a zadaj¹cego
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ ród³a zadaj¹cego.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie pr¹dowego sygna³u
ród³a zadaj¹cego (4-20 mA) do normalnego poziomu ( 4 mA).

8. 8

Automatyczne wznowienie pracy po usterce z powodu zbyt wysokiej/ zbyt
niskiej temperatury
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt wysokiej/ zbyt niskiej temperatury.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie temperatury radiatora
do normalnego poziomu (miêdzy -10oC a +75oC).
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Aplikacja pompowo - wentylatorowa
(par. 0.1 = 7)

SPIS TRECI
6 Aplikacja pompowo-wentylatorowa ..................... 6-1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Informacje ogólne ..................................................... 6-2
Wejcia / wyjcia steruj¹ce ....................................... 6-2
Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych .................. 6-3
Parametry podstawowe, grupa 1 .............................. 6-4
6.4.1 Tabela parametrów, grupa 1 ............................ 6-4
6.4.2 Opis parametrów z grupy 1 ............................. 6-5
Parametry specjalne, grupy 2  8 ........................... 6-8
6.5.1 Tabele parametrów, grupy 29 ........................... 6-8
6.5.2 Opis parametrów z grup 29 ...................... 6-16
Monitorowanie parametrów roboczych ................... 6-40
Zadawanie z panelu sterowania ............................. 6-41

6

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Strona 6-2

Vacon

Aplikacja pompowo-wentylatorowa

6.1 Informacje ogólne
Aplikacjê pompowo-wentylatorow¹ mo¿na wybraæ
ustawiaj¹c wartoæ parametru 0.1 na 7.
Aplikacja ta mo¿e byæ stosowana do sterowania
jednego napêdu bezstopniowo oraz 0-3 napêdów
dodatkowych.
Regulator
PI
przemiennika
czêstotliwoci
steruje
prêdkoci¹
napêdu
bezstopniowo i, steruj¹c ca³ym przep³ywem, wysy³a
sygna³y startu i stopu do napêdów dodatkowych.

Mo¿liwe s¹ dwa ród³a sterowania z zacisków WE/WY.
Źród³o A stanowi sterownik pompowo-wentylatorowy,
a ród³o B, ród³o bezporedniego zadawania
czêstotliwoci. Te ród³a sygna³ów steruj¹cych s¹
wybierane za porednictwem wejcia DIB6.

* UWAGA! Pamiêtaj o przy³¹czeniu wejæ
CMA i CMB.

6.2 Wejcia / wyjcia steruj¹ce
Sygna³ zadaj¹cy dla
regulatora PI (napiêciowy)

Zadajnik 2 przewodowy
Wartoæ
chwilowa
I
(0) 4.. 20mA

+

6

GOTOWOÆ

220
VAC
220
VAC
USTERKA

Rysunek 6.2-1 Domylna konfiguracja WE/WY i przyk³ad pod³¹czeñ do listwy
zaciskowej w aplikacji pompowo-wentylatorowej z transmisj¹ dwuprzewodow¹.
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6.3 Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych
Rysunek 6.3-1 przedstawia schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych WE/WY oraz sygna³ów z panelu
steruj¹cego.

6

Rysunek 6.3-1

Schemat logiczny sygna³ów steruj¹cych dla aplikacji pompowo-wentylatorowej.
Pokazane pozycje prze³¹czników odpowiadaj¹ ustawieniom fabrycznym.
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6.4 Parametry podstawowe, grupa 1
6.4.1. Tablica parametrów, grupa1

6

Tabela 6.4-1

Parametry podstawowe, grupa 1.
*) Jeli parametr 1.2 > prêdkoci synchronicznej
silnika, sprawdziæ mo¿liwoci silnika i maszyny
roboczej.
Wybór zakresu 120 Hz / 500 Hz na stronie 6-5.
**) Wartoæ domylna dla silnika 4-biegunowego i
znamionowego przemiennika.
***) Do wielkoci M10, dla wiêkszych - indywidu-alnie
w ka¿dym przypadku.

*)UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci
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6.4.2 Opis parametrów grupy 1
1. 1, 1. 2 Czêstotliwoæ minimalna / maksymalna
Okrela zakres czêstotliwoci wyjciowej przemiennika czêstotliwoci.
Domylnie maksymalna wartoæ parametrów 1.1 i 1.2 wynosi 120 Hz. Ustawiaj¹c wartoæ
parametru 1.2 na 120 Hz podczas gdy przemiennik jest zatrzymany (wskanik ''RUN'' nie wieci)
zmieniamy maksymalny zakres parametrów 1.1, 1.2 na 500 Hz. Równoczenie zmieniamy
rozdzielczoæ zadawania z panelu steruj¹cego z wartoci 0.01 Hz na 0.1 Hz. Ponowna zmiana
górnej granicy zakresu czêstotliwoci z 500 Hz na 120 Hz jest mo¿liwa przez ustawienie
wartoci parametru 1.2 na wartoæ 119 Hz przy zatrzymanym przemienniku.

1. 3, 1. 4 Czas przyspieszania 1, czas hamowania 1
Granice te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (par 1.1) do wartoci maksymalnej (par 1.2).

1. 5

Wzmocnienie regulatora PI
Parametr ten okrela wzmocnienie regulatora PI.
Przy ustawieniu tego parametru na 100 %, 10% zmiana uchybu, zmienia czêstotliwoci wyjciow¹
regulatora o 10 Hz.

1. 6

Czas ca³kowania regulatora PI
Parametr ten okrela czas ca³kowania regulatora PI.

1. 7

Ograniczenie pr¹du
Przy pomocy tego parametru ustala siê maksymaln¹ wartoæ chwilowego pr¹du wyjciowego
przemiennika czêstotliwoci.

1. 8

Wybór charakterystyki U/f
Liniowa:
0

Napiêcie silnika zmienia siê liniowo wraz ze zmian¹ czêstotliwoci, zapewniaj¹c
sta³y strumieñ magnetyczny w zakresie od 0 Hz do punktu os³abienia pola
(par 6.3), w którym napiêcie osi¹ga wartoæ znamionow¹. Patrz rys. 6.4-1.
Charakterystyka liniowa U/f jest zalecana w uk³adach napêdowych ze sta³ym
momentem obci¹¿enia w funkcji prêdkoci obrotowej.

Nastawa powy¿szego parametru nie powinna byæ zmieniana, dopóki
nie wyst¹pi¹ specjalne wymagania uzasadniaj¹ce zmianê.
Kwadratowa: Napiêcie silnika zmienia siê z kwadratem czêstotliwoci w zakresie od 0 Hz a¿
1
do punktu os³abienia pola (par 6.3) w którym napiêcie na silniku osi¹ga wartoæ

znamionow¹, patrz rys. 6.4-1.
W zakresie poni¿ej punktu os³abienia pola silnik pracuje z niedomagnesowaniem, co powoduje ¿e moment i ha³as elektromechaniczny s¹ mniejsze.
Kwadratowa charakterystyka U/f jest wykorzystywana w uk³adach napêdowych
gdzie moment obci¹¿enia jest proporcjonalny do kwadratu prêdkoci
obrotowej, np. w pompach i wentylatorach odrodkowych.
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Domylnie: czêstotliwoæ
znamionowa silnika

Rysunek 6.4-1 Liniowa i kwadratowa charakterystyka U/f.
Programowalna

2

Charakterystykê U/f mo¿na zdefiniowaæ trzema ró¿nymi, programowanymi
punktami.
Sposób programowania opisano w rozdziale 6.5-2. Charakterystyka programowalna mo¿e byæ stosowana jeli inne nastawy nie spe³niaj¹ potrzeb danej
aplikacji, patrz rys. 6.4-2.

6

Rysunek 6.4-2 Programowalna charakterystyka U/f.

1.9

Optymalizacja U/f
Automatyczne forsowanie momentu

Napiêcie na silniku zmienia siê samoczynnie powoduj¹c, ¿e silnik rozwija
wystarczaj¹cy moment do rozruchu i przy pracy z niskimi czêstotliwociami.
Wzrost napiêcia zale¿y od typu silnika jak równie¿ od jego mocy. Automatyczne
forsowanie momentu stosuje siê w przypadku, gdy wystêpuj¹ du¿e statyczne
momenty oporowe, na przyk³ad w tamoci¹gach.

UWAGA!

W przypadku, gdy silnik pracuje w sposób ci¹g³y przy niskich czêstotliwociach
z du¿ym obci¹¿eniem istnieje mo¿liwoæ przegrzania silnika z powodu
niewystarczaj¹cego ch³odzenia w³asnego. W takich wypadkach zaleca siê
zastosowanie
uk³adu
kontroli
temperatury
silnika
oraz
obcego
ch³odzenia silnika.

!
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Napiêcie znamionowe silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ U n z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru powoduje, ¿e wartoæ napiêcia na silniku w punkcie os³abienia pola
(par 6.4) wynosi 100% napiêcia znamionowego silnika.

1. 11

Czêstotliwoæ znamionowa silnika
Nale¿y wpisaæ wartoæ fn z tabliczki znamionowej silnika.
Ustawienie tego parametru ustala punktu os³abienia pola (par 6.3) na analogiczn¹ wartoæ.

1. 12

Prêdkoæ znamionowa silnika

1. 13

Pr¹d znamionowy silnika

Nale¿y wpisaæ wartoæ n n z tabliczki znamionowej silnika.

Nale¿y wpisaæ wartoæ I n z tabliczki znamionowej silnika.
Wartoæ jest podstawow¹ nastaw¹ odniesienia zabezpieczeñ silnikowych przemiennika
czêstotliwoci.

1. 14

Napiêcie zasilaj¹ce
Nale¿y wpisaæ wartoæ napiêcia zasilaj¹cego przemiennik czêstotliwoci. Mo¿liwe do
wprowadzenia napiêcia zasilaj¹ce dla przemienników serii CX/CXL/CXS2, CX/CXL/CXS4,
CX/CXL/CXS5 oraz CX6 s¹ okrelone w tabeli 6.4-1.

1. 15

Ukrywanie parametrów
Okrela, które grupy parametrów s¹ widoczne:

6

0 = widoczne s¹ parametry wszystkich grup
1 = widoczna jest tylko grupa 1

1. 16

Blokada zmian parametrów
Okrela mo¿liwoæ zmian wartoci parametrów:
0 = zmiana parametru dozwolona
1 = zmiana parametru zabroniona

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12
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Vacon

6.5 Parametry specjalne, Grupy 2-8
6.5.1 Tabele parametrów
Grupa 2, parametry sygna³u wejciowego

6

*)UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
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*)UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci
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Grupa 3, parametry wyjciowe i nadzorowane

6

*)UWAGA

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci
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Grupa 4, Parametry sterowania napêdu
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Grupa 5, parametry czêstotliwoci zabronionych

6
Grupa 6, parametry sterowania silnika

*)Uwaga!

= Wartoæ parametru mo¿na zmieniæ jedynie po zatrzymaniu przemiennika czêstotliwoci.
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Grupa 7, Zabezpieczenia
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Grupa 8, parametry automatycznego wznawiania pracy
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Grupa 9, specjalne parametry sterowania pompowo-wentylatorowego

6

Tabela 6.5-1 Parametry specjalne, Grupy 2-8
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6.5.2 Opis parametrów z grup 28
2. 1

Funkcja DIA2
1: Usterka zewnêtrzna,

styk zwierny

2: Usterka zewnêtrzna,

styk rozwierny

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika mo¿liwy.

4: Wybór czasu
przysp./opón.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 1.
= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 2.

5: Nawrót

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Praca do przodu
= Praca do ty³u

6: Prêdkoæ pe³zania

zestyk zamkniêty

= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ pe³zania.

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

= Kasuje wszystkie usterki.

8: Zakaz przyspieszania/ zestyk zamkniêty
opóniania

6

9: Polecenie hamowania
pr¹dem sta³ym
zestyk zamkniêty

= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne. (styk zwarty)
= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne. (styk rozwarty)

Jeli dwa lub wiêcej
wejæ jest zaprogramowanych na zmianê
kierunku obrotów,
nawrót nastêpuje
kiedy jedno z tych
wejæ jest aktywne.

= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane do momentu rozwarcia styku.
= W trybie zatrzymywania, hamowanie
pr¹dem sta³ym dzia³a do czasu otwarcia
styku (rys. 6.5-1). Wartoæ pr¹du
hamowania okrela parametr 4.8.

10: Potencjometr silnika UP
styk zamkniêty = sygna³ zadany ronie
do memoentu
rozwarcia styku

Rysunek 6.5-1 DIA3 jako wejcie polecenia
hamowania pr¹dem sta³ym:
a) Tryb zatrzymywania = wed³ug charakterystyki,
b) Tryb zatrzymywania = wybiegiem

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon
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Funkcja DIA3
Mo¿liwoci wyboru jak dla parametru 2.1 z wyj¹tkiem:
10: Styk potencjometru silnika zamkniêty = Wartoæ zadawana maleje do czasu rozwarcia styku
DOWN

2. 3

Zakres sygna³u Uin
0 = Zakres sygna³ów 0 - +10 V
1 = Zakres ustawiany przez u¿ytkownika od minimalnej wartoci ustawianej przez
u¿ytkownika (parametr 2.4) do maksymalnej wartoci ustawianej przez u¿ytkownika
(parametr 2.5)

2. 4
2. 5

Minimalna/maksymalna, ustawiana przez u¿ytkownika wartoæ Uin

Korzystaj¹c z tych parametrów mo¿na ustawiæ dowolny zakres wartoci sygna³u wejciowego Uin, mieszcz¹cy siê w przedziale 0-10 V.

Wartoæ minimalna:

Ustawiæ sygna³ Uin na minimalny poziom, wybraæ
parametr 2.4
i nacisn¹æ przycisk Enter.
Wartoæ maksymalna: Ustawiæ sygna³ Uin na maksymalny poziom, wybraæ parametr 2.5
i nacisn¹æ przycisk Enter.

UWAGA!

Wartoci parametrów mo¿na ustawiæ tylko w opisany tu sposób (nie za za porednictwem przycisków ze strza³k¹ w górê / w dó³).

2. 6

Odwrócenie sygna³u Uin
Jeli parametr 2.6

6

=1

sygna³ analogowy Uin jest odwracany.
Jeli parametr 2.6 = 0, sygna³
analogowy Uin pozostaje bez zmian. (nastawa fabryczna)

2. 7

Sta³a czasowa filtracji sygna³u Uin
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym
sygnale analogowym Uin.
D³ugi czas filtracji powoduje wyd³u¿enie czasu reakcji urz¹dzenia na
regulacje.
Patrz rysunek 6.5-2.

2. 8

Zakres sygna³u na wejciu
analogowym I in
0 = 020 mA
1 = 420 mA
2 = zakres sygna³ów stawianych
przez u¿ytkownika
Patrz rysunek 6.5-8.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Rysunek 6.5-2 Filtrowanie sygna³u Uin.
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Minimalna/maksymalna, ustawiana
przez u¿ytkownika wartoæ na wejciu I in
Za pomoc¹ tych parametrów mo¿na skalowaæ zakres pr¹dowego sygna³u Iin pomiêdzy 0-20 mA.
Ustawianie wartoci minimalnej: Ustawiæ minimalny poziom sygna³u Iin, wybraæ parametr
2.9 i wcisn¹æ przycisk Enter
Ustawianie wartoci minimalnej: Ustawiæ maksymalny poziom sygna³u Iin, wybraæ parametr 2.10
i wcisn¹æ przycisk Enter
Uwaga ! Parametry te mog¹ byæ ustawiane jedynie za porednictwem tej procedury (nie za za
porednictwem klawiszy ze strza³kami w ''górê i w dó³'').

2. 11

Negacja wejcia analogowego Iin

Jeli parametr 2.11 = 0, sygna³ analogowy wejciowy I in pozostaje bez
zmian.
Jeli parametr 2.11 = 1, sygna³ analogowy wejciowy I in jest odwracany.

2. 12

Sta³a filtracji
wejcia analogowego I in
Odfiltrowanie zak³óceñ w wejciowym sygnale analogowym I in. D³ugi
czas filtracji powoduje wyd³u¿enie
czasu reakcji.
Patrz rysunek 6.5-3.

6

2. 13

Rysunek 6.5-3 Filtrowanie sygna³u Uin.

Funkcja DIA5
1: Usterka zewnêtrzna, zamykanie zestyku
2: Usterka zewnêtrzna, otwieranie zestyku

= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany, gdy wejcie jest aktywne. (styk zwarty)
= Usterka wystêpuje i silnik jest zatrzymywany,
gdy wejcie nie jest aktywne. (styk rozwarty)

3: Zezwolenie
na pracê

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Start silnika zabroniony.
= Start silnika mo¿liwy.

4: Wybór czasu
przysp./opón.

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Wybór czasu przyspieszania/hamowania 1.
= Wybór czasu przyspieszaniahamowania 2.

5: Nawrot

zestyk otwarty
zestyk zamkniêty

= Praca do przodu
= Praca do ty³u

6: Prêdkoæ
chwilowa

zestyk zamkniêty

7: Kasowanie usterek

zestyk zamkniêty

8: Zakaz przyspieszania/ zestyk zamkniêty
opóniania
9: Polecenie hamowania
pr¹dem sta³ym
zestyk zamkniêty

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Jeli dwa lub wiêcej
wejæ jest zaprogramowanych na zmianê kierunku obrotów,
nawrót nastêpuje kiedy
jedno z tych wejæ jest
aktywne
= Jako ród³o zadawania czêstotliwoci
jest wybierana prêdkoæ nadrzêdna.

= Kasuje wszystkie usterki.
= Przyspieszanie i hamowanie jest przerywane do czasu jak zestyk jest otwarty.
= W trybie zatrzymywania, hamowanie
pr¹dem sta³ym dzia³a do czasu otwarcia
styku jest otwarty (rys. 6.5-1). Wartoæ
pr¹du hamowania okrela parametr 4.8.
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Szybkoæ na potencjometrze silnika
Okrela szybkoæ zmian wartoci elektronicznego potencjometru silnika.

2.15

Źród³o sygna³u zadaj¹cego regulatora PI
0:
1:
2:

Analogowe ród³o napiêciowe z zacisków 2  3 np. potencjometr.
Analogowe ród³o pr¹dowe z zacisków 4  5 np. przetwornik.
Źród³o z panelu sterowania za porednictwem Reference menu.
Źród³o r2 jest sygna³em zadanym regulatora PI, patrz rozdzia³ 6.
Wartoæ ród³a zadaj¹cego zmienia siê wraz ze zmian¹ wejciowych sygna³ów
cyfrowych DIA2 i DIA3.
- zestyk DIA2 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ wzrasta
- zestyk DIA3 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ maleje
Szybkoæ zmian wartoci zadawanych mo¿na ustawiaæ za porednictwem
parametru 2.3.
Tak samo jak w punkcie 3 ale po ka¿dorazowym zatrzymaniu przemiennika,
zadawane czêstotliwoci ustawiane s¹ na wartoci minimalne (parametr 1.1).
Jeli wartoæ parametru 1.5 ustawiona jest na wartoæ 3 lub 4, wartoæ
parametru 2.1 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 4, a wartoæ parametru
2.2 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 10.

3:

4:

2. 16
2. 17
2. 18

Wybór wartoci chwilowej regulatora PI (sygna³u sprzê¿enia)
Wartoæ chwilowa 1
Wartoæ chwilowa 2
Parametry te pozwalaj¹ na dokonanie wyboru wartoci chwilowej sygna³u sprê¿enia regulatora PI.

2. 19

Skalowanie minimum wartoci chwilowej 1
Ustawia minimalny punkt skalowania bie¿¹cej wartoci 1. Patrz rysunek 6.5-4.

2. 20

6

Skalowanie maksimum wartoci chwilowej 1
Ustawia maksymalny punkt skalowania wartoci chwilowej 1. Patrz rysunek 6.5-4.

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

100

100
Par. 2. 19 = 30%
Par. 2. 20 = 80%

76.5
(15.3 mA)

Par. 2. 19 = -30%
Par. 2. 20 = 140%

17.7
(3.5 mA)

0

0
0
4

30

80

3.0
6.0
8.8

8.0
16.0
16.8

Wejście
100 analogowe [%]

-30

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

0

100
0
0
4

Wejście
140 analogowe [%]

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

UD012K34

Rysunek 6.5-4 Przyk³ady skalowania wartoci chwilowych regulatora PI.

2. 21

Skalowanie minimum wartoci chwilowej 2
Ustawia minimalny punkt skalowania wartoci chwilowej 2. Patrz rysunek 6.5-4.

2. 22

Skalowanie maksimum wartoci chwilowej 2
Ustawia maksymalny punkt skalowania wartoci chwilowej 2. Patrz rysunek 6.5-4.

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa
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Negacja sygna³u uchybu
Parametr ten pozwala na zanegowanie wartoci uchybu regulatora PI
(tak wiêc i logiki regulatora PI).

2.24
2.25

Graniczna wartoæ narastania wartoci zadanej regulatora PI
Graniczna wartoæ opadania wartoci zadanej regulatora PI
Parametry te pozwalaj¹ na ustawienie minimalnego i maksymalnego czasu narastania/opadania
wartoci zadanej regulatora PI. Zapobiega to zbyt szybkim zmianom wartoci zadanej np. przy
rozruchu.

2.26

ród³o bezporedniego zadawania czêstotliwoci, (miejsce B)
0:
1:
2:

Analogowe ród³o napiêciowe z zacisków 2  3 np. potencjometr.
Analogowe ród³o pr¹dowe z zacisków 4  5 np. przetwornik.
Ustawianie ród³a z panelu sterowania za porednictwem Reference Menu.
Źród³o r1 jest ród³em zadawania dla miejsca B, patrz rozdzia³ 6.
Wartoæ ród³a zadaj¹cego zmienia siê wraz ze zmian¹ wejciowych sygna³ów
cyfrowych DIA2 i DIA3.
- zestyk DIA2 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ wzrasta
- zestyk DIA3 zamkniêty = zadawana czêstotliwoæ maleje
Szybkoæ zmian wartoci zadawanych mo¿na ustawiaæ za porednictwem
parametru 2.3.
Tak samo jak w punkcie 3 ale zadawane czêstotliwoci ustawiane s¹ na wartoci
minimalne (par 1.1), za ka¿dym razem przemiennik jest zatrzymywany. Jeli
wartoæ parametru 1.5 ustawiona jest na wartoæ 3 lub 4, wartoæ parametru
2.1 ustawiona jest automatycznie na wartoæ 4, a wartoæ parametru 2.2
ustawiona jest automatycznie na wartoæ 10.

3:

4:

6

2.27

Skalowanie ród³a zadaj¹cego  miejsce sterowania B, wartoæ minimalna /
wartoæ maksymalna

2.28

Ustawienia graniczne: 0 < par 2.27 < par 2.28 < par 1.2.
Jeli parametr 2.28 = 0, skalowanie jest wy³¹czone.
Patrz rys. 6.5-5 oraz 6.5-6.
(Poni¿ej wejcie napiêciowe Uin o zakresie sygna³u 0  10V zosta³o wybrane jako miejsce sterowania B)

Częstotliwość
wyjściowa

Częstotliwość
wyjściowa

częstotliwość maksymalna 1. 2

częstotliwość maksymalna 1. 2

Par. 2. 28

Par. 2. 27

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość minimalna par 1. 1
0

10

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość minimalna par 1. 1
0

10
UD012K35

Rysunek 6.5-5 Skalowania ród³a
zadaj¹cego

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Rysunek 6.5-6 Skalowania ród³a
zadaj¹cego
parametr 2.15 = 0.
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Funkcje wyjcia analogowego
%

Patrz tabela na stronie 6 - 10.

Sygnał nie filtrowany
100%

3. 2

Sta³a czasowa filtracji wyjcia
analogowego

Sygnał filtrowany
63%

Filtruje analogowy sygna³ wyjciowy,
patrz rys. 6.5-7.
t [s]
Par. 3.2

3.3

Odwrócenie wyjcia
analogowego
Odwracanie wyjciowego
analogowego:

UD012K16

Rysunek 6.5-7 Filtracja wyjcia analogowego
sygna³u

maks. sygna³ wyjciowy = minimalna
wartoæ zadana
min. sygna³ wyjciowy = maksymalna
wartoæ zadana

3. 4

6

Minimum na wyjciu
analogowym
Okrela minimaln¹ wartoæ sygna³u
na 0 mA albo 4 mA (aktywne zero), patrz
rys. 6.5-9.

3. 5

Rysunek 6.5-8 Odwracanie wyjcia analogowego.

Skalowanie wyjcia
analogowego
Wspó³czynnik skalowania dla wyjcia
analogowego, patrz rysunek 6.5-9.
Sygna³
Czêstotliwoæ
wyjciowa
Prêdkoæ obrotowa silnika
Wartoæ pr¹du
wyjciowego
Moment obrotowy silnika
Moc silnika
Napiêcie silnika
NapiêcieszynyDC
Wart. zad. reg. PI
Wart. chwil. 1 reg.PI
Wart. chwil. 2 reg.PI
Uchyb reg. PI
Wyjcie reg. PI

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

Maksym. wartoæ
Maks. czêstot. (p.1.2)

Prąd na
wyjściu
analogowym

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

20 mA

Maks. prêdk. (nnxfmax/fn)
2 x InCT
2 x MnSil

12 mA
10 mA

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1
2 x PnSil
4 mA
Wybrana (par. 3.1)
100% x UnSil
maksymalna wartość
Par. 3. 4 = 0
sygnału
1000 V
0 mA
100% x maks. wart. zad.
0.5
0
1.0
UD012K18
100% x maks. wart. chwil.
100% x maks. wart. chwil.
100% x maks. wart. uchybu
Rysunek 6.5.-9 Skalowanie wyjcia analogowego.
100% x maks. sygn. wyjciowy
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Funkcja wyjcia cyfrowego
Funkcja wyjcia przekanikowego 1
Funkcja wyjcia przekanikowego 2
Ustawiona wartoæ

0 = Nie u¿ywane

Sygna³ na wyjciu
Brak sygna³u
Wyjcie cyfrowe DO1 oraz programowalne przekaniki
(RO1, RO2) s¹ aktywne, jeli:

1
2
3
4
5
6

Gotowoæ
Praca
Usterka
Usterka zanegowana
Ostrze¿enie o przegrzaniu
Zewnêtrzna usterka
lub ostrze¿enie
7 = Ostrze¿enie lub usterka
ród³a zadawania
8
9
10
11
12
13

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

14 =
15 =

6

16 =
17 =
18 =

Ostrze¿enie
Nawrót
Prêdkoæ sta³a lub pe³zanie
Osi¹gniêto zadan¹ prêdkoæ
Aktywny regulator silnika
Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 1
Kontrola czêstotliwoci
wyjciowej 2
Kontrola granicznej wartoci
obrotowego
Kontrola granicznej wartoci
ród³a zadawania
Sterowanie zewnêtrznego
hamulca
Ster. z zacisków WE/WY

19 = Kontrola granicznej wartoci
temperatury przemiennika
czêstotliwoci
20 = Niepo¿¹dany kierunek
21 = Zanegowane sterowanie
zewnêtrznego hamulca

Przemiennik czêstotliwoci jest gotowy do pracy.
Przemiennik czêstotliwoci pracuje (silnik pracuje)
Nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Nie nast¹pi³o wy³¹czenie po usterce
Temperatura radiatora przekracza +70oC
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.2
Usterka lub ostrze¿enie, zale¿nie od parametru 7.1 - jeli analogowe
ród³o zadawania wynosi 4  20 mA, a wartoæ sygna³u jest < 4 mA
Zawsze jeli ostrze¿enie istnieje
Wybrano polecenie nawrotu
Za porednictwem wejcia cyfrowego wybrano prêdkoæ sta³¹ lub pe³zania
Czêstotliwoæ wyjciowa jest równa wartoci zadanej
W³¹czy³ siê regulator nadnapiêciowy lub nadpr¹dowy
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.9 oraz 3.10)
Czêstotliwoæ wyjciowa przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.11 oraz 3.12)
Moment obrotowy silnika przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
granicê (parametr 3.13 oraz 3.14)
Wartoæ ród³a zadawania przekracza okrelon¹ doln¹ lub górn¹
(parametr 3.15 oraz 3.16)
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) zewnêtrznego
hamulca z programowanym opónieniem (parametr 3.17 oraz 3.18)
Tryb zewnêtrznego sterowania wybierany przyciskiem programowalnym # 2
Temperatura przemiennika czêstotliwoci przekracza okrelon¹
dopuszczaln¹ wartoæ (parametr 3.19 oraz 3.20).
Kierunek obrotów wirnika silnika ró¿ni siê od po¿¹danego
obrotów
Sterowanie ON/OFF (w³¹czaniem/wy³¹czaniem) zewnêtrznego
hamulca (parametr 3.17 oraz 3.18), wyjcie jest aktywne kiedy
sterowanie hamulcem jest za³¹czone.

2227= Nie u¿ywane
28 = Rozruch napêdu dodatkowego 1 Startuje i zatrzymuje napêd dodatkowy 1
29 = Rozruch napêdu dodatkowego 2 Startuje i zatrzymuje napêd dodatkowy 2
30 = Rozruch napêdu dodatkowego 3 Startuje i zatrzymuje napêd dodatkowy 3

Tabela 6.5-2 Sygna³y wyjciowe poprzez DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

3. 9
3. 11

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola funkcji
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli czêstotliwoæ wyjciowa jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.10,
3.12), funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawieñ parametrów 3.6-3.8.

3. 10
3. 12

Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 1, kontrola wartoci
Graniczna czêstotliwoæ wyjciowa 2, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.9 (3.11).
Patrz rysunek 6.5-10.
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3. 13

Graniczny moment obrotowy,
kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy

f[Hz]

Jeli obliczona wartoæ momentu
obrotowego jest mniejsza/wiêksza ni¿
okrelona wartoæ graniczna (3.14),
funkcja ta generuje komunikat
ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe
DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub
RO2,
zale¿nie
od
ustawieñ
parametrów 3.6 - 3.8.

Par 3. 9 = 2

Par 3. 10

t
Przykład:

Rysunek 6.5-10 Kontrola wyjciowej
czêstotliwoci.
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Strona 6-23

Aplikacja pompowo-wentylatorowa

21 RO1

21 RO1

21 RO1

22 RO1

22 RO1

22 RO1

23 RO1

23 RO1

23 RO1
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Graniczny moment obrotowy, kontrola wartoci
Obliczony moment obrotowy przeznaczony do kontrolowania za pomoc¹ parametru 3.13.

3. 15

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola funkcji
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli wartoæ ród³a zadawania jest mniejsza/wiêksza ni¿ okrelona wartoæ graniczna (3.16),
funkcja ta generuje komunikat ostrzegawczy przez wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia
przekanikowe RO1 lub RO2, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6-3.8. Nadzorowana jest
wartoæ aktywnego w danej chwili ród³a zadaj¹cego. Mo¿e ni¹ byæ ród³o A lub B, zale¿nie
od stanu wejcia DIB6 lub wartoci ród³a zadaj¹cego z panelu sterowania, jeli aktywnym
miejscem sterowania jest panel sterowania.

3. 16

Graniczna wartoæ ród³a zadaj¹cego, kontrola wartoci
Wartoæ czêstotliwoci kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.15

3. 17

Zw³oka czasowa wy³¹czenia zewnêtrznego hamulca

3. 18

Zw³oka czasowa w³¹czenia zewnêtrznego hamulca
Parametry te pozwalaj¹ powi¹zaæ dzia³anie zewnêtrznego hamulca
z sygna³ami startu i zatrzymywania, jak pokazano na rys. 6.5-11.
Sygna³ steruj¹cy hamowaniem mo¿e pochodziæ z wyjcia cyfrowego DO1 lub jednego
z wyjæ przekanikowych RO1 i RO2; Patrz parametry 3.6 - 3.8.

3. 19

Funkcja kontroli granicznej temperatury przemiennika czêstotliwoci
0 = Brak kontroli
1 = Kontrola dolnej granicy
2 = Kontrola górnej granicy
Jeli temperatura przemiennika czêstotliwoci przekroczy lub spadnie poni¿ej zadanej wartoci
granicznej (3.20), funkcja ta pozwala wyprowadziæ na wyjcie cyfrowe DO1 i wyjcia przekanikowe RO1 lub RO2 komunikat ostrzegawczy, zale¿nie od ustawienia parametrów 3.6 - 3.8.

3. 20

Wartoæ graniczna temperatury przemiennika czêstotliwoci
Wartoæ temperatury kontrolowana w sposób okrelony przez parametr 3.19.
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Rysunek 6.5-11 Sterowanie zewnêtrznego hamulca
a) Wybieranie logiki Startu / Stopu, parametr 2.1 = 0, 1 lub 2
b) Wybieranie logiki Startu / Stopu, parametr 2.1 = 3.

6

4. 1
4. 2

Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 1
Kszta³t charakterystyki przyspieszania / hamowania 2
Parametry te pozwalaj¹ wyg³adziæ nachylenie pocz¹tku oraz koñca charakterystyki
przyspieszania / hamowania.
Wybranie wartoci 0 daje liniowy kszta³t nachylenia, co powoduje natychmiastowe
przyspieszanie / hamowania zgodne ze zmianami wartoci sygna³u ród³a zadaj¹cego, przy
sta³ych czasowych okrelonych parametrami 1.3 oraz 1.4 (4.3 oraz 4.4).
Nadanie parametrowi 4.1 (4.2) wartoci
z zakresu 0,1 - 10 s powoduje zmianê
liniowego kszta³tu charakterystyki
przyspieszania / hamowania na charakterystykê krzywoliniow¹ w kszta³cie litery
S. Parametry 1.3 i 1.4 (4.3 i 4.4) okrelaj¹
sta³¹ czasow¹ przyspieszania / hamowania w rodku charakterystyki, patrz
rys. 6.5-12.

[Hz]

1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
4. 1 (4. 2)

Rysunek 6.5-12 Charakterystyka przyspieszania/hamowania w kszta³cie
litery S.
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Czas przyspieszania 2
Czas hamowania 2

Wartoci te odpowiadaj¹ czasowi potrzebnemu do zmiany czêstotliwoci wyjciowej z zadanej
wartoci minimalnej (par 1.1) do zadanej wartoci maksymalnej (par 1.2). Parametry umo¿liwiaj¹
okrelenie dwu ró¿nych ustawieñ czasów przyspieszania / hamowania w jednej aplikacji. Mo¿na
je wybieraæ programowalnym sygna³em na zacisku DIA3 (patrz par 2.2).
Czasy przyspieszania / hamowania mog¹ byæ ograniczane za porednictwem zewnêtrznego
sygna³u wejcia analogowego, patrz parametry 2.18 oraz 2.19.

4. 5

Sterownik rezystora hamowania
0 = Brak sterownika rezystora hamowania
1 = Sterownik rezystora hamowania i rezystor hamowania zainstalowane
2 = Zewnêtrzny sterownik rezystora hamowania
Podczas hamowania silnika przez przemiennik czêstotliwoci, energia obrotowa silnika i obci¹¿enia
s¹ wydzielane na zewnêtrznym rezystorze. Jeli jest on dobrany zgodnie z wymaganiami, pozwala
to przemiennikowi czêstotliwociowi na hamowanie obci¹¿enia z takim samym momentem
obrotowym, jak przy jego przyspieszaniu. Dalszych informacji nale¿y poszukiwaæ w oddzielnej instrukcji
instalacji rezystora hamowania.

4. 6

Funkcja startu
Wed³ug charakterystyki

0

Przemiennik czêstotliwoci rozpoczyna pracê od 0 Hz i przyspiesza do zadanej przez
ród³o zadaj¹cego czêstotliwoci w ci¹gu zadanego czasu. (Bezw³adnoæ obci¹¿enia
lub tarcie rozruchowe mog¹ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu przyspieszania.)

Start w biegu:

1

4. 7

Przemiennik czêstotliwoci mo¿e uruchomiæ obracaj¹cy siê silnik, podaj¹c na niego
ma³y moment obrotowy i szukaj¹c czêstotliwoci odpowiadaj¹cej obrotom silnika.
Poszukiwania rozpoczynaj¹ siê od maksymalnej czêstotliwoci i trwaj¹ a¿ do wykrycia
czêstotliwoci aktualnej. Nastêpnie czêstotliwoæ wyjciowa bêdzie zwiêkszana /
zmniejszana do wartoci zadanej przez ród³o zadaj¹ce zgodnie z ustawionymi
parametrami przyspieszania / hamowania.
To ustawienie nale¿y wybraæ, jeli silnik mo¿e siê obracaæ w momencie wydawania
polecenia startu.
Przy starcie w biegu mo¿liwe jest uruchomienie silnika pomimo wystêpuj¹cych krótkotrwa³ych zaników napiêcia zasilaj¹cego.

Funkcja zatrzymania
Wybiegiem:

0

Po wydaniu polecenia zatrzymania silnik zostaje zatrzymany obracaj¹c siê swobodnie, bez
¿adnego sterowania ze strony przemiennika czêstotliwoci.

Wed³ug charakterystyki:

1

Po wydaniu polecenia stopu obroty silnika s¹ zmniejszane zgodnie z ustawieniem
parametrów hamowania.
Jeli wystêpuje znaczne nagromadzenie energii, zaleca siê zwiêkszenie szybkoci
hamowania przez zastosowanie zewnêtrznego rezystora hamowania.

4. 8

Wartoæ pr¹du hamowania przy hamowaniu pr¹dem sta³ym
Okrela wartoæ pr¹du podawan¹ na silnik podczas hamowania pr¹dem sta³ym.

4. 9

Czas hamowania pr¹dem sta³ym do chwili zatrzymania
Okrela czy hamowanie jest w³¹czone czy wy³¹czone, oraz czas hamowania pr¹dem sta³ym podczas
zatrzymywania silnika. Funkcja hamowania pr¹dem sta³ym zale¿na jest od funkcji zatrzymania,
parametr 4.7. Patrz rysunek 6.5-13.
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0

Hamowanie pr¹dem sta³ym nie jest wykorzystywane
Hamowanie pr¹dem sta³ym jest wykorzystywane; jego dzia³anie zale¿y od funkcji
zatrzymywania (parametr 4.7), a czas zale¿y od wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 0 (wybiegiem):
Po wydaniu polecenia stopu silnik zatrzymuje siê wybiegiem, bez sterowania z przemiennika
czêstotliwoci.
Podaj¹c na silnik napiêcie sta³e mo¿na go elektrycznie wyhamowaæ w najkrótszym mo¿liwym
czasie, nie u¿ywaj¹c zewnêtrznego rezystora hamowania.
Po rozpoczêciu hamowania, czas hamowania jest dostosowywany do czêstotliwoci. Jeli
czêstotliwoæ jest od czêstotliwoci znamionowej silnika (par 1.11), czas hamowania jest
okrelony wartoci¹ parametru 4.9. Jeli czêstotliwoæ jest 10% od czêstotliwoci
znamionowej, czas hamowania wynosi 10% wartoci parametru 4.9.
Funkcja zatrzymywania = 1 (wed³ug charakterystyki):
Po wydaniu polecenia zatrzymania, obroty silnika s¹ jak najszybciej zmniejszane
zgodnie z ustawionymi parametrami hamowania do prêdkoci okrelonej parametrem 4.10,
przy której rozpoczyna siê hamowane pr¹dem sta³ym.

fwy

fwy

fn

fn
Częstotliwość wyjściowa
Obroty silnika
Częstotliwość wyjściowa

6

Hamowanie
prądem stałym
włączone

Obroty silnika
0,1 x fn
Hamowanie
prądem stałym
włączone

t

PRACA
STOP

t

t = 0,1 x par. 4. 9

t = 1 x par. 4. 9
PRACA
STOP

UD012K21

Rysunek 6.5-13 Czasy hamowania pr¹dem sta³ym dla par. 4.7 = 0.
Czas hamowania jest okrelony
przez parametr 4.9.
Jeli wystêpuje znaczna energia
obrotowa, zaleca siê zwiêkszenie
szybkoci hamowania przez
zastosowanie
zewnêtrznego
rezystora hamowania, patrz
rys. 6.5-14.

Rysunek 6.5-14 Czas hamowania pr¹dem sta³ym; funkcja
zatrzymywania = wed³ug
charakterystyki par. 4.7 =1
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Czêstotliwoæ przy w³¹czaniu hamowania pr¹dem sta³ym podczas
zatrzymywania wed³ug charakterystyki
Patrz rysunek 6.5-14.

4. 11

Czas hamowania pr¹dem
sta³ym przy rozruchu

0
>0

4. 11

Hamowanie pr¹dem sta³ym
nie jest wykorzystywane.
Hamowanie pr¹dem sta³ym
w³¹cza siê po wydaniu polecenia startu, a parametr ten okrela
czas, po którym hamowanie
jest wy³¹czane. Po wy³¹czeniu
hamowania czêstotliwoæ wyjciowa ronie zale¿nie od ustawienia wartoci parametru
funkcji startu 4.6 oraz parametrów przyspieszania (1.3, 4.1
lub 4.2, 4.3), patrz rysunek
6.5-25.
Rysunek 6.5-15 Hamowanie pr¹dem sta³ym przy
rozruchu.

Źród³o prêdkoci pe³zania
Wartoæ parametru okrela prêdkoæ
pe³zania wybieran¹ za porednictwem wejcia cyfrowego DIA3.

5.
5.
5.
5.
5.
5.

1
2
3
4
5
6

6. 1

6

Obszar czêstotliwoci zabronionych Dolna granica/ Górna
granica

W pewnych systemach mo¿e byæ
potrzebne
unikanie
pracy
na
niektórych czêstotliwociach, ze
wzglêdu na problemy rezonansu mechanicznego.
Parametry
te
pozwalaj¹
na
zdefiniowanie granic trzech zakresów
"pomijanych" pomiêdzy 0 Hz i 500 Hz.
Dok³adnoæ ustawiania wynosi 1.0 Hz.
Patrz rys. 6.5-16.

Rysunek 6.5-16 Przyk³ad ustawiania zakresu
czêstotliwoci zabronionych.

Tryb sterowania silnikiem
0 = Sterowanie czêstotliwociowe:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadawania czêstotliwoci i przemiennik czêstotliwoci steruje czêstotliwoci¹
wyjciow¹ (dok³adnoæ wynosi 0,01 Hz)

1 = Regulacja prêdkoci:

Zaciski WE/WY i pulpit s¹ ród³ami zadawania prêdkoci
i przemiennik czêstotliwoci steruje obrotami silnika (dok³adnoæ regulacji ± 0,5%).

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Strona 6-28
6. 2

Aplikacja pompowo-wentylatorowa

Vacon

Czêstotliwoæ prze³¹czania
Ha³as silnika mo¿na zminimalizowaæ stosuj¹c wysokie czêstotliwoci prze³¹czania. Zwiêkszenie
czêstotliwoci równoczenie zmniejsza obci¹¿enie przemiennika czêstotliwoci.
Przed zmian¹ czêstotliwoci z domylnego ustawienia 10 kHz (3,6 kHz od 30 kW w górê),
nale¿y odczytaæ dopuszczalne obci¹¿enie z charakterystyki na wykresie 5.2-3 w rozdziale 5.2
instrukcji obs³ugi.

6. 3

Punkt os³abiania pola

6. 4

Napiêcie w punkcie os³abiania pola
Punktem os³abiania pola jest czêstotliwoæ wyjciowa, przy której napiêcie wyjciowe osi¹ga zadan¹
wartoæ maksymaln¹ (par 6.4). Powy¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe posiada ustawion¹
wartoæ maksymaln¹.
Poni¿ej tej czêstotliwoci napiêcie wyjciowe zale¿y od wartoci parametrów charakterystyki U/f 1.8,
1.9, 6.5, 6.6 oraz 6.7., patrz rysunek 6.5-17.
Po zmianie wartoci parametrów 1.10 oraz 1.11 (znamionowego napiêcia i czêstotliwoci silnika),
odpowiednie wartoci s¹ automatycznie nadawane parametrom 6.3 i 6.4. Jeli trzeba zmieniæ wartoci
dla punktu os³abiania wzbudzenia i maksymalnego napiêcia wyjciowego, nale¿y to zrobiæ po
ustawieniu wartoci parametrów 1.10 i 1.11.

6. 5

Charakterystyka U/f, czêstotliwoæ punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f, parametr
ten okrela czêstotliwoæ punktu rodkowego charakterystyki. Patrz rysunek 6.5-17.

6. 6

6

Charakterystyka U/f, napiêcie punktu rodkowego
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie punktu rodkowego, patrz rysunek 6.5-17.

6. 7

Napiêcie wyjciowe przy czêstotliwoci zerowej
Jeli za porednictwem parametru 1.8 wybrano programowaln¹ charakterystykê U/f,
parametr ten okrela napiêcie przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 6.5-17.

Rysunek 6.5-17 Programowalna charakterystyka U/f.
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Regulator nadnapiêciowy
Regulator podnapiêciowy
Te parametry pozwalaj¹ wy³¹czyæ dzia³anie regulatorów nad/podnapiêciowych. Mo¿e to byæ
przydatne, jeli na przyk³ad napiêcie zasilania wykazuje wahania wiêksze ni¿ -15%-+10%, a aplikacja
nie toleruje takich zmian napiêcia, regulator steruje czêstotliwoci¹ wyjciow¹ zgodnie z wahaniami
napiêcia zasilaj¹cego.
Nad/podnapiêciowe wy³¹czenia mog¹ wydarzyæ siê wówczas kiedy regulatory te nie dzia³aj¹.

7. 1

Dzia³anie po usterce ród³a zadaj¹cego
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane, jeli wykorzystywany jest sygna³ ród³a
zadaj¹cego 4-20 mA i wartoæ pr¹du spadnie poni¿ej 4 mA.
Informacjê o niew³aciwej wartoci ród³a zadaj¹cego mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe
wyjcie DO1 i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 2

Dzia³anie po zewnêtrznej usterce
0
1
2
3

= Brak dzia³ania
= Ostrze¿enie
= Usterka, tryb zatrzymania po usterce zgodny z parametrem 4.7
= Usterka, zatrzymania po usterce - zawsze wybiegiem

Komunikat ostrzegawczy lub usterka s¹ generowane po pojawieniu siê na cyfrowym wejciu
DIA3 sygna³u o usterce. Informacjê o usterce mo¿na te¿ wyprowadziæ na cyfrowe wyjcie DO1
i przekaniki wyjciowe RO1 i RO2.

7. 3

Kontrola faz silnika
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja kontroli faz silnika sprawdza, czy pr¹dy poszczególnych faz s¹ w przybli¿eniu równe.

7. 4

Kontrola zwarcia doziemnego
0 = Brak dzia³ania
2 = Komunikat o usterce
Funkcja zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym sprawdza, czy suma pr¹dów fazowych
silnika jest równa zeru.
Zabezpieczenie nadpr¹dowe dzia³a zawsze i chroni przemiennik czêstotliwoci w przypadku
zwaræ doziemnych o du¿ej wartoci pr¹du.

Parametry 7.5 - 7.9. Cieplne zabezpieczenie silnika
Uwagi ogólne
Termiczne zabezpieczenie silnika chroni silnik przed przegrzaniem. Przemienniki Vacon CX/CXL/CXS
zdolne s¹ do dostarczenia pr¹du o wy¿szej wartoci ni¿ znamionowy pr¹d silnika. Je¿eli obci¹¿enie
wymagaæ bêdzie takiej wy¿szej wartoci pr¹du, zaistnieje ryzyko przegrzania silnika. Zdarza siê to
szczególnie przy niskich obrotach. Przy niskich obrotach zarówno efekt ch³odzenia silnika oraz wydajnoæ
wentylatora ch³odz¹cego silnik z przewietrzaniem w³asnym s¹ zredukowane. Je¿eli silnik wyposa¿ony
jest w wentylator zewnêtrzny, ograniczenie obci¹¿enia przy niskich obrotach bêdzie niewielkie.
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Termiczne zabezpieczenie silnika oparte ]jest na
modelu
matematycznym,
wykorzystuj¹cym
wartoæ pr¹du wyjciowego przemiennika
czêstotliwoci do okrelenia obci¹¿enia silnika. Po
w³¹czeniu zasilania przemiennika, model
matematyczny wykorzystuje wartoæ temperatury
radiatora do okrelenia cieplnego stanu pocz¹tkowego
silnika. Model matematyczny zak³ada, ¿e temperatura
otoczenia silnika wynosi 40oC.
Cieplne zabezpieczenie silnika mo¿na regulowaæ
ustawiaj¹c odpowiednie parametry. Pr¹d cieplny
IT wyznacza wartoæ pr¹du obci¹¿enia powy¿ej
którego silnik jest przeci¹¿ony. Granica tego pr¹du
stanowi funkcjê czêstotliwoci wyjciowej.
Charakterystykê IT wyznaczaj¹ parametry 7.6, 7.7
oraz 7.9, patrz rysunek 6.5-18. Domylne wartoci
parametrów ustawiane s¹ z tabliczki znamionowej
silnika. Przy pr¹dzie wyjciowym IT stan cieplny osi¹ga

wartoæ znamionow¹ (100%). Stan cieplny jest
kwadratow¹ funkcj¹ wartoci pr¹du. Przy 75% wartoci
pr¹du wyjciowego IT, stan cieplny osi¹ga wartoæ
56%, za przy 120% wartoci pr¹du wyjciowego IT,
stan cieplny osi¹gn¹³by wartoæ 144%.
Funkcja spowoduje wy³¹czenie urz¹dzenia (patrz par
7.5) po osi¹gniêciu przez stan cieplny wartoci 105%.
Szybkoæ zmian stanu cieplnego zale¿na jest od sta³ej
czasowej parametru 7.8. Im wiêkszy silnik tym d³u¿ej
trwa osi¹gniêcie temperatury koñcowej.
Stan cieplny silnika mo¿e byæ monitorowany na
wywietlaczu. Patrz tablica sygna³ów monitorowanych.
(Podrêcznik u¿ytkownika, tabela 7.3-1).

OSTRZE¯ENIE! Model matematyczny nie zabezpieczy silnika jeli strumieñ powietrza

!
7. 5

ch³odz¹cego silnik bêdzie ograniczony przez niedro¿n¹ kratkê wlotu powietrza.

Cieplne zabezpieczenie silnika
Dzia³anie:

6

0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie stanu cieplnego silnika na wartoæ 0%

7. 6

Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du punktu za³amania
(charakterystyki)
Wartoæ pr¹du mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 50,0 - 150,0% x InSil.
Parametr ten ustala wartoæ pr¹du cieplnego przy czêstotliwociach powy¿ej punktu za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego, patrz rysunek 6.5-18.
Wartoæ parametru ustalana jest jako procent od wartoci pr¹du znamionowego ustawianego
z tabliczki znamionowej silnika, parametr 1.13, nie za do wartoci pr¹du wyjciowego przemiennika.
Znamionowy pr¹d silnika jest wartoci¹ pr¹du któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez przegrzania przy
pod³¹czeniu bezporednio na sieæ.
Regulacja parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie parametru 7.6 na wartoæ domyln¹.
Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du przemiennika.
Maksymalna wartoæ pr¹du przemiennika okrelana jest za porednictwem parametru 1.7.
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I
Ograniczenie
prądowe
par. 1. 7
Obszar przeciążenia
par. 7.6

IT

par. 7.7

f
Par 7.9

Rysunek 6.5-18 Charakterystyka pr¹du cieplnego IT
silnika.

UMCH7_91

7. 7 Cieplne zabezpieczenie silnika, wartoæ pr¹du przy czêstotliwoci zerowej
Wartoci pr¹du mo¿na ustawiaæ pomiêdzy 10,0 - 150,0% x InSil. Ten parametr ustala wartoæ pr¹du
cieplnego przy czêstotliwoci zerowej, patrz rysunek 6.5-18.
Domylna wartoæ pr¹du ustalana jest przy za³o¿eniu, ¿e brak jest zewnêtrznego ch³odzenia silnika.
Jeli korzysta siê z wentylatora zewnêtrznego, parametr ten mo¿na ustawiæ na 90% (a nawet wy¿ej).

Wartoæ parametru jest ustawiana jako procent
od
wartoci
pr¹du
znamionowego
z tabliczki znamionowej silnika, parametr 1.13,
nie za do wartoci pr¹du wyjciowego
przemiennika. Znamionowy pr¹d silnika jest
wartoci¹ pr¹du któr¹ silnik mo¿e wytrzymaæ bez
przegrzania przy pod³¹czeniu bezporednio na
sieæ. Regulacja parametru 1.13 spowoduje

7. 8

automatyczne ustawienie parametru 7.7 na
wartoæ domyln¹.
Ustawienie tego parametru (lub par 1.13) nie
wp³ywa na maksymaln¹ wartoæ pr¹du
przemiennika. Maksymalna wartoæ pr¹du
przemiennika
okrelana jest za porednictwem parametru 1.7.

Cieplne zabezpieczenie silnika, sta³a czasowa
Czas ten mo¿e byæ ustawiony pomiêdzy 0,5 - 300 minutami.
Jest to cieplna sta³a czasowa silnika. Im wiêkszy silnik, tym wiêksza sta³a czasowa. Sta³a
czasowa jest czasem w obrêbie którego obliczony stan cieplny silnika osi¹ga 63% swojej
koñcowej wartoci.
Sta³a czasowa jest uzale¿niona m.in. od
rodzaju silnika, jego gabarytów oraz jest
ró¿na dla silników ró¿nych producentów.
Domylna wartoæ sta³ej czasowej obliczana
jest w oparciu o dane z tabliczki znamionowej silnika podane przez parametry
1.12 oraz 1.13. Jeli obydwa parametry s¹
ustawione, wówczas parametr ten ustawiany
jest na wartoæ domyln¹.

W przybli¿eniu, cieplna sta³a czasowa silnika
w minutach jest równa 2 x t6 (t6 wyra¿ony
w sekundach jest czasem przez który silnik
mo¿e
bezpiecznie
pracowaæ
przy
szeciokrotnej wartoci pr¹du). Silnik jest
zatrzymany, wartoæ sta³ej czasowej jest
wewnêtrznie trzykrotnie zwiêkszana w stosunku
do ustawionej wartoci. Ch³odzenie w stanie
zatrzymania opiera siê na konwekcji i sta³a
czasowa wzrasta.

Jeli znany jest czas t6 silnika (podany przez
producenta silnika), parametr sta³ej czasowej
mo¿na by ustawiæ w oparciu o czas t 6 .
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Cieplne zabezpieczenie silnika, czêstotliwoæ punktu za³amania
Czêstotliwoæ ta mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 10 - 500 Hz. Jest to punkt za³amania
charakterystyki pr¹du cieplnego. Przy czêstotliwociach powy¿ej tego punktu zak³ada siê, ¿e
pojemnoæ cieplna silnika jest sta³a, patrz rysunek 6.5-18.
Wartoæ domylna oparta jest na parametrze 1.11 ustawianym wed³ug tabliczki znamionowej silnika.
Wynosi ona 35 Hz dla silnika 50 Hz oraz 42 Hz dla silnika 60 Hz. Ogólnie jest to 70 % wartoci
czêstotliwoci w punkcie os³abienia pola (par 6.3). Zmiana zarówno parametru 1.11 lub parametru
6.3 spowoduje ponowne ustawienie parametru na wartoæ domyln¹.

6

Rysunek 6.5-19 Obliczanie temperatury silnika.

Parametry 7.10 -7.13, Zabezpieczenie przed utykiem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie przed utykiem ma za zadanie ochronê silnika przed krótkotrwa³ymi przeci¹¿eniami takimi
jak utyk wa³u.
Czas reakcji zabezpieczenia przed utykiem mo¿e byæ ustawiony jako krótszy ni¿ czas reakcji cieplnego
zabezpieczenia silnika. Stan utyku okrelony jest przez dwa parametry, 7.11 wartoæ pr¹du utyku oraz
7.13 czêstotliwoæ utyku. Jeli wartoæ pr¹du przekracza ustalon¹ wartoæ graniczn¹, za czêstotliwoæ
jest ni¿sza od ustalonej wartoci granicznej, wystêpuje utyk. W takim przypadku brakuje wskazania rzeczywistych
obrotów wa³u silnika. Zabezpieczenie przed utykiem jest zabezpieczeniem typu nadpr¹dowego.

7. 10

Zabezpieczenie przed utykiem
Dzia³anie:
0 = Nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu.
Wybranie wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu
usterki.
Ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje dezaktywacjê zabezpieczenia oraz
ponowne ustawienie stanu licznika czasu utyku na wartoæ zerow¹.
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Graniczna wartoæ pr¹du utyku
Wartoæ pr¹du utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 0,0 - 200% x InSil.
W stanie utyku wartoæ pr¹du musi
przekraczaæ tê granicê, patrz rysunek
6.5-20. Wartoæ ta jest ustalana jako
procent znamionowego pr¹du silnika,
parametr 1.13, ustawiany wed³ug
tabliczki znamionowej silnika. Regulacja
parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie parametru 7.11 na
wartoæ domyln¹.

Rysunek 6.5-20 Ustalanie charakterystyk utyku.

7. 12

Czas utyku
Wartoæ czasu utyku mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 2,0 - 120 s.
Jest to maksymalny dozwolony czas stanu utyku. Istnieje specjalny wewnêtrzny zliczaj¹co/
odliczaj¹cy licznik do zliczania czasu utyku. Patrz rysunek 6.5-21.
Po przekroczeniu przez licznik czasu utyku wartoci tej granicy, zabezpieczenie spowoduje
wy³¹czenie (patrz par 7.10).

7. 13

Maksymalna czêstotliwoæ
utyku
Wartoæ czêstotliwoci mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 1 - fmax (par 1.2).
W
stanie
utyku,
czêstotliwoæ
wyjciowa musi byæ mniejsza od tej
granicy. Patrz rysunek 6.5-20.

Rysunek 6.5-21 Zliczanie czasu utyku.

Parametry 7.14 -7.17, Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Uwagi ogólne
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem ma na celu zapewnienie, ¿e podczas pracy przemiennika silnik jest
obci¹¿ony. Utarta obci¹¿enia mo¿e byæ spowodowana problemami w procesie takimi jak pêkniêcie pasa lub
suchobieg.
Zabezpieczenie silnika przed niedoci¹¿eniem mo¿e byæ
regulowane poprzez ustalenie przebiegu charakterystyki
niedoci¹¿enia za porednictwem parametrów 7.15 oraz
7.16. Charakterystyka niedoci¹¿enia jest krzyw¹

KAUKO  METEX
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drugiego stopnia przechodz¹c¹ przez punkt zerowy
czêstotliwoci oraz punkt os³abienia pola.
Zabezpieczenie nie jest aktywne poni¿ej 5 Hz (licznik
niedoci¹¿enia jest zatrzymany). Patrz rysunek 6.5-22.
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Wartoci momentu obrotowego przy ustalaniu
przebiegu charakterystyki niedoci¹¿enia s¹ ustalane
jako procent znamionowego momentu obrotowego
silnika. Dane z tabliczki znamionowej silnika, parametr
1.13, znamionowy pr¹d silnika oraz znamionowy pr¹d

7. 14

Vacon

przemiennika ICT wykorzystywane s¹ do znalezienia
odpowiedniej skali dla wewnêtrznej wartoci momentu
obrotowego. Jeli z przemiennikiem pracuje inny silnik
ni¿ znamionowy, zmniejsza siê dok³adnoæ
obliczonego momentu obrotowego

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem
Dzia³anie:
0 = nie zastosowane
1 = Ostrze¿enie
2 = Wy³¹czenie
Zarówno ostrze¿eniu jak i wy³¹czeniu towarzyszyæ bêdzie ten sam kod komunikatu. Wybranie
wy³¹czenia spowoduje zatrzymanie przemiennika oraz uaktywnienie stanu usterki.
Dezaktywacja zabezpieczenia, ustawienie wartoci parametru na 0, spowoduje ponowne
ustawienie licznika czasu niedoci¹¿enia na zero.

7. 15

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie w
obszarze os³abionego pola
Wartoæ graniczna momentu obrotowego
mo¿e byæ ustawiana pomiêdzy 10,0150,0% x MnSil.
Parametr
ten
ustala
wartoæ
minimalnego dozwolonego momentu
obrotowego przy czêstotliwociach
powy¿ej punktu os³abienia pola, patrz
rysunek 6.5-22.

6

Regulacja parametru 1.13 spowoduje
automatyczne ustawienie parametru
7.15 na wartoæ domyln¹.
Rysunek 6.5-22 Ustalanie minimalnej
wartoci obci¹¿enia.

7. 16

Zabezpieczenie przed niedoci¹¿eniem, obci¹¿enie przy czêstotliwoci zerowej
Wartoæ graniczna momentu obrotowego mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 5,0 - 150,0% x MnSil.
Ten parametr ustala wartoæ minimalnego dopuszczalnego momentu obrotowego przy czêstotliwoci
zerowej. Patrz rysunek 6.5-22. Regulacja parametru 1.13 spowoduje automatyczne ustawienie
parametru 7.16 na wartoæ domyln¹.

7. 17

Czas niedoci¹¿enia
Wartoæ czasu mo¿e byæ ustawiona pomiêdzy 2,0 - 600,0 s.
Jest to maksymalny, dozwolony czas stanu niedoci¹¿enia. Istnieje specjalny wewnêtrzny zliczaj¹co/
odliczaj¹cy licznik zapamiêtuj¹cy czas niedo-ci¹¿enia. Patrz rysunek 6.5-23.
Po przekroczeniu przez licznik czasu niedoci¹¿enia, wartoci granicznej, zabezpieczenie spowoduje
wy³¹cze-nie, patrz parametr 7.14. Po zatrzymaniu przemiennika, licznik czasu niedoci¹¿enia jest
zerowany.
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Licznik czasu niedociążenia
Obszar wyłączania
Par. 7. 17
Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14

Czas
Niedociążenie
Brak niedociążenia

Rysunek 6.5-23 Zliczanie czasu
niedoci¹¿enia.

8. 1
8. 2

UMCH7_17

Automatyczne wznawianie pracy: liczba prób
Automatyczne wznawianie pracy: czas próby
Funkcja automatycznego wznawiania pracy, wznawia pracê przemiennika czêstotliwoci po
usterkach okrelonych przez parametry 8.4-8.8. Funkcje startu oraz automatycznego
wznawiania pracy okrela parametr 8.3, patrz rysunek 6.5-24.

6

Rysunek 6.5-24 Automatyczne wznawianie pracy.
Parametr 8.1 okrela iloæ automatycznych wznowieñ pracy, które mog¹ mieæ miejsce w czasie
próby okrelonym przez parametr 8.2.
Liczenie czasu zaczyna siê od pierwszego automatycznego wznowienia pracy. Jeli liczba
wznowieñ w czasie trwania próby nie przekracza wartoci parametru 8.1, po miniêciu czasu
licznik jest kasowany, wznowienie zliczania nastêpuje dopiero po wyst¹pieniu kolejnej usterki.
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Automatyczne wznawianie pracy, funkcja startu
Ten parametr okrela tryb startu:
0 = Start wed³ug charakterystyki
1 = Start w biegu, patrz parametr 4.6.

8. 4

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt niskiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
niskiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego stanu
(powrocie do normalnego poziomu napiêcia na szynie pr¹du sta³ego).

8. 5

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt wysokiej wartoci napiêcia
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt
wysokiego napiêcia.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie napiêcia do normalnego poziomu (napiêcia na szynie DC powróci do normalnego poziomu).

8. 6

Automatyczne wznawianie pracy po usterce zbyt wysokiej wartoci pr¹du
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ zbyt wysokiej wartoci pr¹du.
1 = Po wyst¹pieniu usterki zbyt wysokiej wartoci pr¹du nast¹pi automatyczne
wznowienie pracy.

8. 7

6

Automatyczne wznawianie pracy po usterce ród³a zadaj¹cego
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym
usterk¹ ród³a zadaj¹cego.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie pr¹dowego sygna³u
ród³a zadaj¹cego (4-20 mA) do normalnego poziomu ( 4 mA).

8. 8

Automatyczne wznowienie pracy po usterce z powodu zbyt wysokiej/ zbyt
niskiej temperatury
0 = Praca nie jest automatycznie wznawiana po wy³¹czeniu spowodowanym usterk¹ zbyt wysokiej/ zbyt niskiej temperatury.
1 = Automatyczne wznowienie pracy nast¹pi po powrocie temperatury radiatora
do normalnego poziomu (miêdzy -10oC, a +75oC).
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Liczba napêdów pomocniczych

Parametr ten pozwala na okrelenie liczby napêdów pomocniczych. Sygna³y steruj¹ce
w³¹czaniem i wy³¹czaniem napêdów pomocniczych mog¹ byæ programowane na wyjcia
przekanikowe lub cyfrowe za porednictwem parametrów 3.6 - 3.8. W ustawieniu fabrycznym
przewidziane jest u¿ycie jednego napêdu pomocniczego zaprogramowanego na wyjcie
przekanikowe RO1.

9. 2
9. 4
9. 6

Czêstotliwoæ startu napêdu pomocniczego 1
Czêstotliwoæ startu napêdu pomocniczego 2
Czêstotliwoæ startu napêdu pomocniczego 3
Czêstotliwoæ napêdu sterowanego przez przemiennik czêstotliwoci musi o 1 Hz przewy¿szaæ
granicê okrelon¹ tymi parametrami przed startem napêdu pomocniczego.
1 Hz nadmiar tworzy histerezê pozwalaj¹c¹ unikaæ zbêdnych startów i zatrzymañ. Patrz rysunek 6.5-25.

9. 3
9. 5
9. 7

Czêstotliwoæ zatrzymania napêdu pomocniczego 1
Czêstotliwoæ zatrzymania napêdu pomocniczego 2
Czêstotliwoæ zatrzymania napêdu pomocniczego 3
Czêstotliwoæ napêdu sterowanego przez przemiennik czêstotliwoci musi o 1 Hz byæ poni¿ej
granicy okrelonej tymi parametrami przed uruchomieniem napêdu pomocniczego. Graniczna
czêstotliwoæ zatrzymania okrela równie¿ wartoæ czêstotliwoci, sterowanego przez przemiennik
czêstotliwoci napêdu, do jakiej spadnie po starcie napêdu dodatkowego. Patrz rysunek 6.5-25.

9. 10

Opónienie startu napêdów pomocniczych
Czêstotliwoæ napêdu sterowanego przez przemiennik czêstotliwoci musi przekraczaæ
czêstotliwoæ startu napêdu pomocniczego przed jego startem o czas okrelony parametrem
9.10. Opónienie jest takie same dla wszystkich napêdów pomocniczych. Dziêki temu mo¿na
zapobiec niepo¿¹danym startom spowodowanym chwilowym przekroczeniem granicy startu.
Patrz rysunek 6.5-25.

9. 11

Opónienie zatrzymania napêdów pomocniczych
Czêstotliwoæ napêdu sterowanego przez przemiennik czêstotliwoci musi byæ poni¿ej granicy
czêstotliwoci zatrzymania napêdu pomocniczego przed jego startem o czas okrelony parametrem
9.11. Opónienie jest takie same dla wszystkich napêdów pomocniczych. Dziêki temu mo¿na zapobiec
niepo¿¹danym zatrzymania spowodowanym chwilowym spadkiem czêstotliwoci poni¿ej granicy
zatrzymania. Patrz rysunek 6.5-25.

Częstotliwość wyjściowa

Częstotliwość wyjściowa
Opóźnienie startu napędu
pomocn. par. 9.10

Częstotliwość startu napędu pomocn. 1 (par. 9.3 + 1Hz)

Częstotliwość startu napędu pomocn. 1
(par. 9.3 + 1Hz)

Częstotliwość po
starcie napędu pomocn. 1
wynosi Par. 9.3 – 1 Hz

Wzrost
częstotliwości
podczas
opóźniania
startu

Przepływ

Fmin
par 1.1

Częstotliwość stopu
napędu pomocn. 1
(par. 9.3 - 1Hz)
Częstotliwość stopu napędu Częstotliwość po
starcie napędu pomocn. 1
pomocn. 1 (par. 9.3 - 1Hz)
wynosi Par. 9.3 + 1 Hz

Fmin
par 1.1

Przepływ

Zmniejszanie
częstotliwości podczas
opóźniania stopu

Opóźnienie stopu napędu
pomocn. par. 9.11

Przepływ
ud12k55

Rysunek 6.5-25 Przyk³ad wp³ywu parametrów w systemie napêdu o regulowanej prêdkoci
z jednym napêdem pomocniczym

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

6

Strona 6-38
9. 12
9. 13
9. 14

Vacon

Aplikacja pompowo-wentylatorowa

Krok zadaj¹cy po starcie napêdu pomocniczego 1
Krok zadaj¹cy po starcie napêdu pomocniczego 2
Krok zadaj¹cy po starcie napêdu pomocniczego 3
Po starcie odpowiedniego napêdu dodatkowego, do ród³a zadaj¹cego zawsze automatycznie
dodawany jest (odpowiadaj¹cy uruchomionemu napêdowi) krok zadaj¹cy. Dziêki tym krokom
mo¿na skompensowaæ np. straty cinienia w przewodach spowodowane zwiêkszonym
przep³ywem. Patrz rysunek 6.5-25.

Źródło zadające regulatora PI

Krok zadający 3
par. 9.14
Krok zadający 2
par. 9.13
Krok zadający 1
par. 9.12

Źródło zadające
wejście
analogowe PI

Czas

6

Napęd
pomocniczy 1
Napęd
pomocniczy 2

start
stop
start
stop
start

Napęd
pomocniczy 3

stop
ud012k54

Rysunek 6.5-26 Kroki zadaj¹ce po starcie napêdów dodatkowych.

9. 16
9. 17

Poziom upienia
Opónienie upienia
Zmiana tego parametru z wartoci 0 Hz uaktywnia funkcjê upienia podczas której przemiennik
czêstotliwoci zostaje automatycznie zatrzymany jeli czêstotliwoæ napêdu sterowanego
przez ten przemiennik spadnie poni¿ej poziomu upienia (parametr 9.16) i bêdzie siê
utrzymywaæ poni¿ej tego poziomu przez czas d³u¿szy od czasu okrelonego przez opónienie
upienia (9.17). W czasie zatrzymania dzia³a sterowanie pompowo-wentylatorowe które prze³¹czy
przemiennik czêstotliwoci w stan pracy po osi¹gniêciu poziomu pobudzenia okrelonego parametrami
9.18 i 9.19. Patrz rysunek 6.5-27.

9. 18

Poziom pobudzenia
Poziom pobudzenia okrela poziom poni¿ej którego musi spaæ bie¿¹ca wartoæ lub który musi zostaæ
przekroczony przed startem przemiennika czêstotliwoci z funkcji upienia. Patrz rysunek 6.5-27.

9. 19

Funkcja pobudzenia
Parametr ten okrela czy nast¹pi pobudzenie jeli wartoæ chwilowa spadnie poni¿ej lub jeli
przekroczy poziom pobudzenia (parametr 9.18).

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

Strona 6-39

Aplikacja pompowo-wentylatorowa

6

Rysunek 6.5-27 Przyk³ady funkcji upienia.

9. 20

Obejcie regulatora PI
Za porednictwem tego parametru mo¿na zaprogramowaæ obejcie regulatora PI.
Wówczas czêstotliwoæ napêdu sterowanego przez przemiennik czêstotliwoci oraz punkty
startowe napêdów pomocniczych wyznaczane bêd¹ zgodnie z sygna³em wartoci chwilowej.

Częstotliwość wyjściowa
Maksymalna
częst. (par. 1.2)
Częst. startu nap.
pomocn. 1 (par.9.2)

Minimalna
częst. (par. 1.1)

Sterowanie
startem/ stopem
przemiennika
częstotliwości

Częst. stopu nap.
pomocn. 1 (par. 9.3)

Częst. startu nap.
pomocn. 2 (par.9.4)

Częst. stopu nap.
pomocn. 1 (par. 9.5)

Maksymalna
bieżąca
wartość

Minimalna
bieżąca wartość
start

ud012k57

stop

Napęd pomocniczy 1

Bieżąca
wartość

start
stop

Napęd pomocniczy 2

start
stop

Rysunek 6.5-28 Przyk³ady funkcji napêdu regulowanego i dwu napêdów pomocniczych,
kiedy regulator PI jest zbocznikowany za porednictwem parametru 9.20.
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Aplikacja pompowo-wentylatorowa

Vacon

6.6 Monitorowanie parametrów roboczych
W aplikacji z regulatorem PI wystêpuje mo¿liwoæ monitorowania dodatkowych parametrów. Patrz tabela 6.6-1.

6

Tabela 6.6-1 Kontrolowane parametry robocze

1)
2)

KAUKO  METEX
ul. S³oneczna 35
00  789 Warszawa

DD = pe³ne dni, dd = dziesiêtna czêæ dnia
GG = pe³ne godziny, gg = dziesiêtna czêæ
godziny

tel. (22) 330 12 00

fax (22) 330 12 12

Vacon

Aplikacja pompowo-wentylatorowa

Strona 6-41

6.7 Zadawanie z panelu sterowania
Aplikacji pompowo-wentylatorowa ma dodatkowy sygna³ zadaj¹cy (r2) dla regulatora PI, znajduj¹cy siê w
Reference menu. Patrz tabela 6.7-1

Tabela 6.7-1 Zadawanie z panelu sterowania

6
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Notatki:
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