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Úvod 

Tento návod vysvětluje kódy funkcí, které jsou k dispozici pro řadu frekvenčních měničů FRENIC-Lift 
(LM2A), uvádí jejich přehledné seznamy a podrobně  jednotlivé kódy funkcí popisuje. Pečlivě si tento 
návod přečtěte, abyste mohli měniče správně používat. Nesprávné zacházení s měničem může komplikovat 
správné používání měniče a/nebo souvisejícího zařízení, zkrátit jeho životnost nebo způsobovat jiné 
problémy. 

V tabulce níže jsou uvedeny další materiály související s frekvenčními měniči FRENIC-Lift (LM2A). 
Podle potřeby si je pročtěte společně s tímto návodem. 

Název Č. materiálu Popis 

Návod k používání INR-SI47-1894-E 

Přejímací prohlídka, montáž a zapojení měniče, 
ovládání pomocí klávesnice, spuštění motoru za 
účelem testu, vyhledávání a odstraňování závad, 
údržby, revize a prohlídky 

   
 
Materiály podléhají změnám bez upozornění. Pro používání si v každém případě obstarejte poslední vydání. 
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Uspo řádání tohoto návodu 

Tento návod obsahuje kapitoly 1, 2 a 3. 

Kapitola 1 BLOKOVÁ SCHÉMATA PRO ŘÍDICÍ LOGIKU 

Tato kapitola popisuje hlavní blokové diagramy řídicí logiky řady frekvenčních měničů FRENIC-Lift 
(LM2A). 

Kapitola 2 KÓDY FUNKCÍ 

Tato kapitola obsahuje přehledné seznamy devíti skupin kódů funkcí, které jsou k dispozici pro řadu 
frekvenčních měničů FRENIC-Lift (LM2A) a podrobně popisuje jednotlivé kódy funkcí. 

Kapitola 3  PROVOZ POMOCÍ „TP-A1-LM2” 

Tato kapitola popisuje, jak frekvenční měnič FRENIC (LM2A) ovládat pomocí volitelné multifunkční 
klávesnice „TP-A1-LM2A”. 

 

 

Ikony 

V celém tomto návodu se používají následující ikony. 

 
Tato ikona označuje informace, jejichž nedodržení může vést k chodu měniče při sníženém  
výkonu, i informace týkající se nesprávných operací a nastavení, jež mohou vést k nehodám. 

 
Tato ikona označuje informace, které mohou být užitečné při provádění určitých nastavení 
nebo operací. 

� Tato ikona označuje odkaz na detailnější informace. 
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Kapitola 1  

BLOKOVÁ SCHÉMATA PRO  ŘÍDICÍ LOGIKU 
 
 
Tato kapitola popisuje hlavní blokové diagramy řídicí logiky frekvenčního měniče FRENIC-Lift (LM2A). 
 
 
OBSAH 
 
 
1.1 Symboly používané v blokových diagramech a jejich významy ................................................................ 1-1 
1.2 Blokový diagram vytvoření příkazu referenční rychlosti (před rampou) ......................................... 1-22 
1.3 Blokový diagram vytvoření příkazů referenčního krouticího momentu ........................................... 1-33 
1.4 Blokový diagram řídicí jednotky příkazů pohonu ............................................................................... 1-44 

 





 
1.1   Symboly používané v blokových diagramech a jejich významy 

1-1 

K
apitola 1 

B
LO

K
O

V
Á

 S
C

H
É

M
A

TA
 P

R
O

 Ř
ÍD

IC
Í LO

G
IK

U
 

Řada frekvenčních měničů FRENIC-Lift (LM2A) pro zvedací zařízení jako výtahy je vybavena řadou kódů 
funkcí, které odpovídají různým činnostem motoru požadovaným ve vašem systému. Pokud se týká 
podrobných informací o kódech funkcí, viz kapitola „KÓDY FUNKCÍ”. 

Kódy funkcí mají vzájemné funkční vztahy. Několik speciálních kódů funkcí také funguje s prioritou 
provádění, která závisí vzájemně na jejich funkcích nebo nastaveních dat. 

Tato kapitola vysvětluje hlavní blokové diagramy řídicí logiky měniče. Je nanejvýš žádoucí, abyste plně 
porozuměli logice řízení měniče společně s kódy funkcí, abyste mohli zadávat data kódů funkcí správně. 

Blokové diagramy obsažené v této kapitole ukazují pouze kódy funkcí, které mají vzájemné vztahy. Pokud se 
týká kódů funkcí, které fungují nezávisle, a podrobného vysvětlení jednotlivých kódů funkcí, viz kapitola 2 
„KÓDY FUNKCÍ”. 

 

1.1 Symboly používané v blokových diagramech a jeji ch 
významy 

Tabulka 1.1 popisuje symboly běžně používané v blokových diagramech a jejich význam s příklady. 

Tabulka 1.1  Symboly a významy

Symbol Význam 

[FWD], [Y1] 
atd. 

Vstupní/výstupní signály 
do/ze svorkovnice řízení 
měniče. 

(FWD), (REV) 
atd. 

Řídicí příkazy přiřazené 
vstupním signálům 
svorkovnice řízení. 

Dolní propust: Její 
charakteristika se změní 
časovou konstantou zadanou 
v datech kódu funkce. 

 
 

Interní příkaz řízení pro 
logiku měniče.  

 

Omezovač horní úrovně: 
Omezuje horní hodnotu 
konstantou nebo daty 
nastavenými do kódu 
funkce. 

 

Omezovač dolní úrovně: 
Omezuje dolní hodnotu 
konstantou nebo daty 
nastavenými do kódu 
funkce. 

 

Nulový omezovač: Brání v 
poklesu dat na zápornou 
hodnotu. 

 

Násobič zisku pro referenční 
kmitočty zadané vstupem 
proudu a/nebo napětí, nebo 
pro analogové výstupní 
signály. C = A × B 

 

Sčítač 2 signálů nebo 
hodnot. C = A + B 
Je-li B záporné, potom C = 
A - B (působí jako odečítač). 

 
 
 
 

Symbol Význam 

 Kód funkce. 

 

Přepínač ovládaný kódem 
funkce. Čísla přiřazená 
svorkám vyjadřují data kódů 
funkcí. 

 

Přepínač ovládaný externím 
příkazem řízení. V příkladu 
uvedeném vlevo příkaz 
aktivace komunikačního 
spojení (LE) přiřazený jedné 
z digitálních vstupních 
svorek [X1] až [X5] ovládá 
přepínač 

 

Logická funkce OR (nebo): 
V normální logice pokud je 
jakýkoliv vstup zapnutý 
(ON), potom C = zapnuto. 
Pouze tehdy, když všechny 
vstupy jsou vypnuté (OFF), 
potom C = vypnuto. 

 

Logická funkce NOR 
(negované-nebo): Jestliže v 
normální logice je jakýkoliv 
vstup vypnutý (OFF), potom 
C = zapnuto. Jestliže 
všechny vstupy jsou zapnuté 
(ON), C = vypnuto. 

 

Logická funkce AND (a): 
Pouze tehdy, když v 
normální logice A = ON a B 
= ON, potom C = ON. V 
opačném případě C = OFF. 

 

Bod detekce. Ukazuje bod 
detekce hodnoty uvedené v 
rámečku v kontrolním bodě 

. 
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lokový diagram
 vytvo
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ční rychlosti 
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Rychlost 
krokování

×

×

PTC termistor
(Úroveň)

PTC termistor 
(Režim)

[12]

±10 V = ±100%

[V2]
4 až 20 mA = 0 až 100%

±10 V = ±100%

Aktivace 
režimu 

krokování
JOG

C41

Příkaz místní  
rychlost i (z 
klávesnice)

Offset Gain

Časová konstanta 
filtru

C42

C43

C36

Offset Gain

C37

C38

Časová konstanta 
filtru

C31

×

Offset Gain

C32

C33

Časová konstanta 
filtru

SW4 = V2

Alarm OH4 
1

2 Výstupní signál THMH27
Com-

parator

H26

Přepínač

1

2

4

1

4

0

1

2

4

0

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

0

"0"

"0"

"0"

Příkaz chodu/Časovač 
potvrzení příkazu 

vícestupňové rychlosti

Volba 
vícestupňové 
rychlost i
SS1, SS2, 
SS4, SS8 E18 Nulová rychlostL11

L12
Ručně nastavená 
rychlost (střední)

Rychlost údržby

Plazivá rychlost

Nízká rychlost

Ručně nastavená 
rychlost  (nízká)

Střední rychlost
Vysoká 
rychlost

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

E19

Kombinace 
příkazu 

vícenásobné 
rychlost i

L13

L14

L15

L16

L17

L18

"0"

F01

Příkaz rychlosti

1

2

0

Aktivace komunikace 
přes RS485 nebo 

CAN LE

Provoz 
komunikačního 
spojení

xxx0(hex)

xxx1(hex)

0,2

Spojení s 
programem Loader

E61

E62

E63

H30 y99

Multifunkční 
klávesnice 
(volitelně)

C20

CAN
S01

RS485 Port 1         

S01

1,3

FRENIC loader
S01

Příkaz vícestupňové 
rychlost i

＋

－

＋

－

＋

－

Referenční rychlost
(před rampou)

ON

OFF

ON

OFF
REM

LOC

[PTC/NTC]

PTC/NTC 
termistor 
(Režim)

H26 = 1,2

SW4 = C1

H26 = 3

Detekce teploty motoru (NTC)

Vysoká 
rychlost 2

C12

C19
Vysoká 

rychlost 9

RS485 Port 2         

S01 xxx2(hex)

xxx3(hex)

H30 = 0
Příkaz rych losti
Příkaz chodu
Příkaz odchylky kroutícího momentu

0: F01/Terminal/L54
1: RS-485 Ch.1
2: RS-485 Ch.2
3: CAN
4-F: same as 0

Příkaz rychlosti (Nereverzibilní operace bez polarity)

Analogový posun 
kroutícího momentu

Příkaz rychlosti (reverzibilní operace s polaritou)

Příkaz rychlosti 
(Nereverzibilní operace 
bez polarity)

Příkaz rychlosti 
(reverzibilní operace s 
polaritou)

＋

＋

×

C89/C90

H30≠xxx0
 nebo

y99=1,3
H30＝xxx0
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1.3 Blokový diagram vytvo ření příkazů referen čního krouticího momentu 

 

Obrázek 1.2  Blokový diagram vytvoření příkazů referenčního krouticího momentu



 
       1.4   Blokový diagram řídicí jednotky příkazů pohonu 
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1.4 Blokový diagram řídicí jednotky p říkazů pohonu 

 
 

Obrázek 1.3  Blokový diagram řídicí jednotky příkazů pohonu 
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Kapitola 2  

KÓDY FUNKCÍ  
 
 
Tato kapitola obsahuje přehledné seznamy devíti skupin kódů funkcí, které jsou k dispozici pro řadu 
frekvenčních měničů FRENIC-Lift (LM2A) a podrobně popisuje jednotlivé kódy funkcí. 
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2.1. Tabulky kód ů funkcí 

Kódy funkcí umožňují nastavení frekvečních měničů řady FRENIC-Lift (LM2A) tak, aby 
odpovídaly vašim systémovým požadavkům. 

Každý kód funkce se skládá z řetězce 3 alfanumerických znaků. Prvním znakem je písmeno, které 
identifikuje skupinu, a následující dva znaky jsou číslice, které identifikují každý jednotlivý kód ve 
skupině. Tyto kódy funkcí se dělí do devíti skupin: základní funkce (kódy F), další funkce svorek 
(kódy E), funkce řízení (kódy C), parametry motoru (kódy P), vyšší funkce (kódy H a kódy H1), 
logické funkce definované uživatelem (kódy U a U1), funkce spojení (kódy y), funkce výtahu (kódy 
L, L1 a L2) a funkce klávesnice (kódy K). Aby bylo možné určit vlastnosti jednotlivých kódů funkcí, 
nastavte data do kódu funkce. 

Následující popisy doplňují popisy uvedené v tabulkách kódů funkcí na straně 2-3 a následujících 
stránkách. 

 

� Data kódů funkcí - změny, ověřování a ukládání, když měnič je v provozu 

Kódy funkcí jsou označeny následujícími symboly na základě toho, zda je lze nebo nelze změnit, 
když měnič je v provozu. 

Označení Změna při provozu Ověření a uložení dat kódu funkce 

Y* Možná Jestliže data kódů označených Y* se změní pomocí kláves 
 /  /  / , změny budou účinné okamžitě, avšak 

změna se neuloží do paměti měniče. Jestliže chcete změnu 
uložit, stiskněte klávesu . Jestliže stisknete klávesu  
bez stisknutí klávesy  pro ukončení aktuálního stavu, 
potom změněná data budou zrušena a pro provoz měniče 
budou platná předchozí data. 

Y Možná I když budou změněna data kódů označených Y pomocí 
kláves  /  /  / , změny nebudou účinné. 
Stisknutím klávesy  se změna stane účinnou a bude 
uložena do paměti měniče. 

N Nemožná — 

 

� Kopírování dat 

Klávesnice dokáže kopírovat data kódů funkcí uložených v paměti měniče do paměti klávesnice. 
Pomocí této vlastnosti můžete snadno přenášet data uložená ve zdrojovém měniče do jiných cílových 
měničů. 

Jestliže se specifikace zdrojového a cílového měniče liší, některá data kódů se nesmí kopírovat, aby 
se zajistila bezpečná funkce vašeho pohonu. To, zda data budou zkopírována či nikoliv je popsáno 
následujícími symboly ve sloupci „Kopírování dat” tabulek kódů funkcí uvedených níže. 

Y: Bude zkopírováno bezpodmínečně. 
Y1: Nebude zkopírováno, jestliže se jmenovitý výkon liší od zdrojového měniče. 
Y2: Nebude zkopírováno, jestliže se jmenovité vstupní napájení liší od zdrojového měniče. 
N: Nebude zkopírováno. (Kód funkce označený písmenem „N” také nepodléhá operaci ověřování.) 

V případě potřeby nastavte nezkopírovaná data kódů manuálně
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� Používání záporné logiky pro programovatelné vstupní/výstupní svorky 

Systém signálů s negativní logikou může být použit pro vstupní a výstupní svorky pro všeobecné 
účely nastavením dat kódu fuknce, kterými se specifikují vlastnosti příslušných svorek. Záporná 
logika znamená invertovaný stav zapnuto/vypnuto (ON/OFF) (logická hodnota 1 (správně)/0 
(chybně)) vstupního nebo výstupního signálu. Aktivní signál zapnuto-ON (funkce je účinná, jestliže 
svorka je zkratována) v systému normální logiky je funkčně ekvivalentní aktivnímu signálu 
vypnuto-OFF (funkce je účinná, jestliže svorka je rozpojena) v systému záporné logiky. Aktivní 
signál zapnutí-ON lze pomocí nastavení dat kódu funkce přepnout na aktivní signál vypnutí-OFF a 
naopak. 

Jestliže chcete nastavit systém záporné logiky pro svorku vstupního/výstupního (I/O) signálu, zadejte 
do příslušného kódu funkce data ve formátu: 1000 (přičtením 1000 k datům pro normální logiku). 

Jestliže je například přiřazen příkaz „aktivovat zpomalování až do zastavení”  BX (data = 7) k 
jakékoliv z digitálních vstupních svorek [X1] až [X8] nastavením některým z kódů funkcí E01 až 
E08, potom zapnutí BX vyvolá zpomalování motoru až do zastavení. Podobně, jestliže se přiřadí BX 
(data = 1007), vypnutí BX vyvolá zpomalování motoru až do zastavení. 

 

� Režim řízení 

Řada frekvečních měnčiů FRENIC-Lift (LM2A) podporuje následující režimy řízení. 

- Vektorové řízení s PG pro asynchronní motor 

- Vektorové řízení s PG pro synchronní motor 

- Vektorové řízení krouticího momentu (bez PG pro asynchronní motor) 

- Řízení V/f (pro asynchronní motor) 

Tyto režimy řízení lze přepínat pomocí kombinace kódu funkce F42 (režim řízení) a příkazu svorky 
PG/Hz, jak je popsáno níže. 
 

 

F42 
(režim 
řízení) 

PG/Hz*1 Zvolený režim řízení 

0 Zapnuto-ON Vektorové řízení s PG (pro asynchronní motor) *2 

0 Vypnuto-OFF  Vektorové řízení krouticího motoru (bez PG pro asynchronní motor) 

1 Zapnuto-ON  Vektorové řízení s PG (pro synchronní motor) *2 

1 Vypnuto-OFF Řízení V/f (pro asynchronní motor)  

2 Zapnuto/ 
vypnuto-ON/OFF 

Vektorové řízení krouticího motoru (bez PG pro asynchronní motor) 

 
*1 Stavy zapnuto/vypnuto (ON/OFF) v této tabulce jsou vyjádřeny pomocí normální logiky. Žádné 

přiřazení PG/Hz k jakékoliv svorce se nechová jako ON (zapnuto). 

*2 Je vyžadována volitelná karta. Pokud se týká podrobných informací, viz návod k volitelné kartě. 

 

 

Řízení V/f by mělo být použito pouze ve zkušebním provozu. Použití řízení V/f pro provoz 
výtahu je nebezpečné. Při tomto nastavení měnič nemusí fungovat s dostatečnou účinností. 
Vektorové řízení krouticího momentu je režim řízení, který nepoužívá enkodér. Přesnost řízení 
rychlosti je horší než přesnost vektorového řízení s PG. Používejte je až po předchozím uvážení. 

Může dojít k nehodě nebo fyzickému zranění. 

 

Při vektorovém řízení krouticího momentu jsou některé kódy funkcí neplatné. To, zda kód funkce je 
platný či nikoliv, je popsáno následujícími symboly ve sloupci „Vektorové řízení krouticího 
momentu” tabulek kódů funkcí uvedených níže. 

Y: Platí. (Data kódu funkce ovlivňují operace měniče.) 

N:  Neplatí. (Data kódu funkce neovlivňují operace měniče.)
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� Odpovídající verze softwaru 

Seznam kódů funkcí ukazuje také verzi softwaru, ve které byla tato funkce doplněna. Jestliže sloupec 
verze softwaru je ponechán prázdný, znamená to, že funkce jsou k dispozici od první verze. 

Verzi softwaru lze zkontrolovat následujícím způsobem. 

- Obrazovka údržby (PRG > 3 > 3 > [8/9]) nebo obrazovka informací o jednotkách (PRG > 3 > 
4) na multifunkční klávesnici TP-A1-LM2 (volitelné příslušenství). 

- Informace o údržbě (PRG/RERSET > 5.che) v parametru 5_14 na základní klávesnici TP-E1U 
(volitelné příslušenství), když E52=2. 

- Čtení kódu funkce M25 při komunikaci. 
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Kódy funkcí, které jsou k dispozici pro řadu frekvečních měničů FRENIC-Lift (LM2A), jsou uvedeny v 

následujících tabulkách. 

� Kódy F: Základní funkce 

Kód Název Rozsah nastavení dat 
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F00 Ochrana dat 0: Deaktivovat ochrachu dat 
(data kódu funkce je možné editovat) 

1: Aktivovat ochranu dat 

Pozn.: Toto nastavení je účinné, pokud H99 = 0000H. 

- - A N 0 1 A  

  (Zadání hesla) 0001H až FFFFH 
Pozn.: Toto nastavení je účinné, pokud H99 = jiné než 0000H. 
Data v H99 jsou vaše heslo 

        

F01 Příkaz rychlosti 0: Příkaz vícestupňové rychlosti (SS1, SS2, SS4, SS8) 
1: Příkaz analogové rychlosti (nereversibilní) 

2: Příkaz analogové rychlosti (reversiblní) 
3: Příkaz analogové vícestupňové rychlosti 

- - N A 0 1 A  

F03  Jmenovitá rychlost 30.0 do 6000 *1 (Ekvivalentní 1.00 až 200.00 Hz) Proměnný ot/min N A 1450*2 37 A  

F04 Základní rychlost 30.0 do 6000 *1 (Ekvivalentní 1.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 N A 1500 37 A  

F05 Jmenovité napětí  80 až 240 (pro řadu 200 V ) 1 V N A2 230 1 A  

   160 až 500 (pro žadu 400 V)     380    

F07 Doba zrychlování/zpomalování 1 0.00 až 99.9 
Pozn.: Při 0.00 je doba zrychlování/zpomalování ignorována 

Proměnný s A A 1.80 12 A  

F08 Doba zrychlování/zpomalování 2 Proměnný s A A 1.80 12 A  

F09 Zvýšení krouticího momentu  0.0 až 5.0 0.1 - A A *9 3 A*8  

F10 Elektronická ochrana motoru proti 
tepelnému přetížení  
 (Volba charakteristiky motoru) 

1: Pro motory pro všeobecné účely s vestavěným vlastním 
chladicím ventilátorem 

2: Pro motory poháněné měničem nebo vysokorychlostní 
motory s ventilátorem s nuceným větráním 

3:  Pro motory pro všeobecné účely s vestavěným vlastním  
chladicím ventilátorem (mode 2) 

- - A A 2 1 A  

  500 

F11  (Úroveň detekce přetížení) OFF (0.00): Deaktivovat 
1 až 200% jmenovitého proudu (dovolený trvalý proud pohonu) 
měniče 

Proměnný A A A1 A2 Viz 
tabulka 
hodnot 

24 A  

F12  (Tepelná časová konstanta) 0.5 až 75.0 0.1 min A A 2.0 3 A  

F20 Stejnosměrné brzdění (spouštěcí 
rychlost) 

0.00 až 150.0 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 5.00 Hz) Proměnný *3 N A 0.0 37 A*8  

F21  (Provozní úroveň) 0 až 100 1 % N A 0 1 A*8  

F22  (Doba provozu) OFF (0.00): Zakázat 
0.01 až 30.00 

0.01 s N A vypnuto 5 A*8  

F23 Spouštěcí rychlost 0.00 až 150.0 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 5.00 Hz) Proměnný *3 N A 0.00 37 A  

F24  (Doba podržení) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0.80 5 A  

F25 Rychlost zastavení 0.00 až 150.0 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 5.00 Hz) Proměnný *3 N A 3.00 37 A  

F26 Zvuk motoru        (nosná frekvence) 5 až 16 1 kHz N A 15 1 A  

F30 FMA analogový výstupl (výstupní zisk) 0 až 300 1 % A A 100 1 A  

F31  (Volba funkce)  - - A A 0 1 -  

   0: Referenční rychost (konečná)       A  

   1: Primární frekvence       A  

   2: Výstupní proud       A  

   3: Výstupní napětí        A  

   4: Výstupní kroutící moment        A  

   8: Skutečná rychlost        N  

   9: Napětí stejnosměrné napájecí sběrnice       A  

   10: Univerzální AO       A  

   14: Kalibrace (+)       A  

   18: Teplota chladiče měniče       A  

   19: Interní teplota měniče       A  

   111: Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 1  
 až 
 120: Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 10 

      A  

F42 Režim řízení 0: Vektorové řízení s PG pro asynchronní motor 
1: Vektorové řízení s PG pro synchronní motor 

2: Vektorové řízení kroutícího momentu 

- - N A 0 1 A  

F44 Omezovač proudu (Úroveňl) Auto(32767): Použije se automaticky maximální prod každého 
měniče. 

100 až 230 (Proceta maximálího proudu měniče) 

1 % A A Auto 1 N  

F50 Elektronická ochrana tepelného 
přetížení pro brzdný odpor  
 (Brzdný výkon) 

OFF(32767): Zakázána 
1 až 9000 

1 kWs A A1 A2 Vypnut
o 

1 A  

F51  (Dovolená průměrná ztráta) 0.001 až 99.99 Proměnný kW A A1 A2 0.001 45 A  

F52  (Odpor) Žádný (0.00): Neuplatní se 
0.01 až 999 

Proměnný Ohm A A1 A2 Žádný 12 A  

 
*1 Rozsah nastavení dat je proměnný.  Viz část 2.2. 
*2 Počáteční tovární nastavení se liší v závislosti na zemi, pro kterou je výrobek určen. 
*3 Jednotky se mění v závislosti na nastavení C21. 
*8 Tento kód funkce platí pouze pro vektorové řízení kroutícího momentu. 
*9 FRN0025LM2A-4_ (11kW) aý FRN0045LM2A-4_ (22kW): 0.3, ostatní: 0.0. 
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� Kódy E: Další funkce svorek 

Kód Název Rozsah nastavení dat 
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E01 Přiřazení příkazu k: 
 [X1] 

Volba kódu funkce přiřadí odpovídající funkci ke svorkám [X1] 
až [X8] dle seznamu níže. 

- - N A 0 1 -  

E02  [X2] Nastavení hodnoty 1000 – 1150 v závorce( ) přiřadí svorce 
vstup v záporné logice. 

- - N A 1 1 -  

E03  [X3]  - - N A 2 1 -  

E04  [X4]  - - N A 8 1 -  

E05  [X5]  - - N A 60 1 -  

E06  [X6]  - - N A 61 1 -  

E07  [X7]  - - N A 62 1 -  

E08  [X8]  - - N A 63 1 -  

   0 (1000): SS1 Zvol vícestupňovou rychlost 1    A  

   1 (1001): SS2 Zvol vícestupňovou rychlost 2    A  

   2 (1002): SS4 Zvol vícestupňovou rychlost 4    A  

   3 (1003): SS8 Zvol vícestupňovou rychlost 8    A  

   7 (1007): BX Zpomalování do zastavení    A  

   8 (1008): RST Resetování alarmu    A  

   9 (1009): THR Aktivace vypnutí externího alarmu    A  

   10 (1010): JOG Aktivace krokování    A  

   24 (1024): LE Aktivace komunikačního spojení    A  

   25 (1025): U-DI Univerzální DI    A  

   27 (1027): PG/Hz Aktivace vektorového řízení PG     -  

   60 (1060): TB1 Volba odchylky kroutícího momentu 1    N  

   61 (1061): TB2 Volba odchylky kroutícího momentu 2    N  

   62 (1062): H-TB Podržení odchylky kroutícího momentu     N  

   63 (1063): BATRY Aktivace provozu z baterie    A  

   64 (1064): CRPLS Spuštění provozu bez plíživé rychlosti    A  

   65 (1065): BRKE Kontrola řízení brzdy    A  

   66 (1066): DRS Nucené zpomalení    A  

   67 (1067): UNBL Spuštění kompenzace nevyváženého zatížení    N  

   69 : PPT Příkaz ladění posunutí polohy magnetických pólů    N  

   80 (1080): CLC Zrušení uživatelsky programovatelné logiky    A  

   81 (1081): CLTC Vymazání všech časovačů uživatelsky programovatelné logiky    A  

   98 : FWD Chod vřed    A  

   99 : REV Chod vzad    A  

   100 : NONE Nepřiřazena žádná funkce    A  

   101 (1101): THR2 Externí alarm 2    A  

   102 (1102): RTDEC Spuštění snižování referenčního kroutícího momentu    N  

   103 (1103): CS-MC Potvrzení MC výstupu    A  

   108 (1108): CAN_LE Aktivace CAN linky    A  

   111 (1111): BRKE1 Kontrola řízení brzdy 1    A  

   112 (1112): BRKE2     Kontrola řízení brzdy 2    A  

   114 : RBRK Aktivace operace záchrany pomocí řízení brzdy    N  

   115 (1115): SCCF Zpětná vazba řízení zkratu    A  

   117 (1117): STBY Pohotovostní režim    A  

   118 : ULSG Uvolnit operaci bezpečnostní chod    N 0400 

 Pozn.: V případě THR, DRS, THR2, data (1009), (1066), (1101) odpovídají normální logice, 
a "9", "66", "101" odpovídají negativní logice. 

     

E10 Doba zrychlování /zpomalování 3 0.00 až 99.9 Proměnný s A A 1.80 12 A  

E11 Doba zrychlování /zpomalování 4 Doba zrychlování /zpomalování je ignorována při nastavení 
0.00.  

Proměnný s A A 1.80 12 A  

E12 Doba zrychlování /zpomalování 5  Proměnný s A A 1.80 12 A  

E13 Doba zrychlování /zpomalování 6  Proměnný s A A 1.80 12 A  

E14 Doba zrychlování /zpomalování 7  Proměnný s A A 1.80 12 A  

E15 Doba zrychlování /zpomalování 8  Proměnný s A A 1.80 12 A  

E16 Doba zrychlování /zpomalování 9  Proměnný s A A 1.80 12 A  

E17 Doba zrychlování /zpomalování 10  Proměnný s A A 1.80 12 A  

E18 Příkaz chodu/  - - N A 2 1 -  

 Vícestupňová rychlost  (režim)  0: Žádná       A  

   1: FWD, REV       A  

 Přiřazení příkazu:  2: SS1, SS2, SS4, SS8       A  

 Potvrzení  3: FWD, REV , SS1, SS2, SS4, SS8        A  

E19 Časovač (doba) 0.000 až 0.100 0.001 s N A 0.005 7 A  
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E20 Přiřazení signálu k  Volba kódu funkce přiřadí odpovídající funkci ke svorkám          

 (signál tranzistoru) [Y1] až [Y2], [Y3A/C] až [Y5A/C],         

  [Y1] a [30A/B/C] dle seznamu níže. - - N A 12 1 -  

E21  [Y2] Nastavení hodnoty 1000 – 1150 v závorce( ) přiřadí svorce 
výstup v záporné logice.  

- - N A 78 1 -  

E22 (Signál kontaktu relé)           

  [Y3A/C]  - - N A 2 1 -  

E23  [Y4A/C]  - - N A 12 1 -  

E24  [Y5A/C]  - - N A 57 1 -  

E27  [30A/B/C]  - - N A 99 1 -  

   0 (1000): RUN Měnič v provozu    A  

   1 (1001): FAR Doběh rychlosti    A  

   2 (1002): FDT Detekována rychlost    A  

   3 (1003): LU Detekováno podpětí     A  

   10 (1010): RDY Měnič připraven k provozu    A  

   12 (1012): SW52-2 Řízení MC    A  

   25 (1025): FAN Chladící ventilátor v provozu    A  

   26 (1026): TRY Automatické resetování    A  

   27 (1027): U-DO Univerzální DO    A  

   28 (1028): OH První výstraha přehřátí    A  

   30 (1030): LIFE Alarm provozní životnosti    A  

   31 (1031): FDT2 Detekována rychlost    A  

   35 (1035): RUN2 Výstup měniče zapnutý    A  

   37 (1037): ID Detekován proud    A  

   38 (1038): ID2 Detekován proud 2    A  

   52 (1052): FRUN Otáčení enkodéru ve směru vpřed    N  

   53 (1053): RRUN Otáčení enkodéru ve směru vzad     N  

   55 (1055): AX2 Aktivován příkaz chodu    A  

   56 (1056): THM Detekováno přehřátí motoru (PTC)     A  

   57 (1057): BRKS Ovládání brzdy    A  

   70 (1070): DNZS Existence rychlosti     N  

   71 (1071): DSAG Soulad rychlosti     N  

   72 (1072): FAR3 Doběh rychlosti 3    A  

   73 (1073): DACC Během zrychlování    A  

   74 (1074): DDEC Během zpomalování    A  

   75 (1075): DZR Během nulové rychlosti    N  

   76 (1076): PG-ABN PG abnormální    N  

   78 (1078): DOPEN Ovládání dveří    A  

   99 (1099): ALM Výstup alarmu    A  

   101 (1101): DECF Porucha obvodu detekce svorky EN    A  

   102 (1102): ENOFF Svorka EN vypnutá    A  

   104 (1104): LVD Detekováno nízké napětí    A  

   105 (1105): EAC Elektrický cyklus úhlu    A  

   107 (1107): DTUNE Probíhá ladění posunutí polohy magnetických pólů    N  

   109 (1109): RRD Doporučený směr provozu    N  

   110 (1110): ALM2 Výstup alarmu pokračování pohonu    A  

   111 (1111): SD Potvrzení vypnutí    A  

   112 (1112): IPL Omezení vstupního napájení    A  

   114 (1114): SW52-3 MC řízení (příkaz chodu aktivován)    A  

   115 (1115): PTD Ladění pólu provedeno    N  

   116 (1116): DSD Detekován směr rychlosti    N  

   121 (1121): TDCL První výstraha doby životnosti na základě změn směru jízdy    A  

   122 (1122): TDCP Impuls změn směru jízdy     A  

   123 (1123): SCC Řízení zkratu     A  

   124 (1124): CEND Konec výpočtu vyprošťování     N 500 

   126 (1126): PTD-Z Ladění pólů provedeno podle Z-signálu    N  

   127 (1127): LC1 Detekce vážící tenzometru LV1     N  

   128 (1128): LCF Detekce plného zatížení vážícího tenzometru    N  

   129 (1129): LCO Detekce přetížení vážícího tenzometru    N  

   141 (1141): CLO1 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 1    A  

   142 (1142): CLO2 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 2    A  

   143 (1143): CLO3 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 3    A  

   144 (1144): CLO4 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 4    A  

   145 (1145): CLO5 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 5    A  

   146 (1146): CLO6 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 6    A  

   147 (1147): CLO7 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 7    A  

   148 (1148): CLO8 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 8    A  

   149 (1149): CLO9 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 9     A  

   150 (1150): CLO10 Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky 10    A  
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E30 Rychlost dojezdu (FAR) 
 (hystereze) 

         

0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní s 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 14.5 *2 37 A 

E31 Detekce rychlosti (FDT) 
 (úroveň detekce) 

         

0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní s 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 1450 *2 37 A 

E32  (hystereze)  0.00 až 900.0 *1 (Ekvivalentní s 0.00 až 30.00 Hz) Proměnný *3 X A 14.5 *2 37 A  

E34 Detekce proudu 1 (ID) Pokud nastavíte 1 do L98:bit0,     Viz 
tabulka 

   

 E34 a E35 se nastaví na alarm proudu nadměrného kroutícího 
momentu (0t). 

        

 (úroveň 1) 0.00: (Zakázat) Proměnný A A A1 A2 tovární 24 A 

 Hodnota proudu 1 až 200% jmenovitého proudu měniče     nastav.    

E35  (čas) 0.01 až 600.00         

E36 Detekce rychlosti 2 (FDT2)          

  (úroveň detekce) 0.00 až 6000 *1 

 (Ekvivalentní s 0.00 až 200.00 Hz) 
Proměnný *3 A A 1450 *2 37 A  

E37 Detekce proudu 2 (ID2)      Viz 
tabulka 

   

  (úroveň 2) 0.00: (Zakázat) Proměnný A A A1 A2 tovární 24 A  

  Hodnota proudu 1 až 200% jmenovitého proudu měniče     nastav.    

E39 Doporučený směr chodu          

 (RRD)          

  (úroveň detekce) 0 až 100 1 % N A 0 1 N  

E43 LED Monitor  - - A A 0 1 -  

   0: Monitor rychlosti (volí se pomocí E48)  -  

   3: Výstupní proud A  

   4: Výstupní napětí A  

   8: Vypočítaný kroutící moment A  

   9: Vstupní výkon A  

   18: Referenční kroutící moment N  

   19: Nastavení vyvážení odchylky kroutícího momentu (posunutí) (BTBB) N  

   20: Nastavení zisku odchylky kroutícího momentu (BTBG) N  

E45 Rezervováno  *4 - - - A A 0 1 A  

E46 Rezervováno *4 - - - A A 1 1 A  

E47 Rezervováno  *4 - - - A A 5 1 A 

E48 LED Monitor  - - A A 0 1 -  

  (položky sledované rychlosti)  0: Referenční rychlost (konečná) A 

   2: Referenční rychlost (před rampou) A  

   3: Rychlost motoru A*5  

   5: Rychlost výtahu A*5  

   8: Rychlost výtahu (mm/s) A*5  

E52 Klávesnice (režim zobrazení menu)  0: Režim editování dat kódu funkce  1 - N A 0 1 A  

   1: Režim kontroly dat funkce         

   2: Režim úplného menu         

E59 Volba funkce svorky [C1]  0: Proudový vstup: 0 až 20 mA (funkce C1) 1 - A A 1 1 A  

  (C1/V2)  1: Napěťový vstup: 0 až 10 V (funkce V2)         

E61 Analogový vstup pro: Volbou dat kódu funkce se přiřadí svorkám          

  (volba funkce rozšíření)  [12], [C1] a [V2] příslušná funkce dle seznamu níže.         

  [12]  - - N A 0 1 -  

E62  [C1]  - - N A 0 1 -  

E63  [V2]  - - N A 0 1 -  

   0: Žádný A  

   1: Příkaz rychlosti (Nereverzibilní s polaritou) A  

   2: Příkaz rychlosti (Reverzibilní s polaritou) (Neplatí pro [C1]) A  

   4: Příkaz odchylky kroutícího momentu N  

E98 Přiřazení příkazu k: Volbou dat kódu funkce se přiřadí svorky         

  [FWD] [FWD] a [REV] shodně s E01. - - N A 98 1 - 
E99 

 

 

 
 

 

Další možná nastavení E01 jsou uvedena níže. - - N A 99 1 - 
98:  FWD Chod vpřed       A 

99:  REV Chod vzad       A 

 
*1 Rozsah nastavení dat je proměnný.  Viz část 2.2. 
*2 Počáteční tovární nastavení se liší v závislosti na zemi, pro kterou je výrobek určen. 
*3 Jednotky se liší v závislosti na nastavení C21. 
*4 Rezervováno pro některé výrobce. Tento kód funkce nepoužívejte. 
*5 Indikace závisí na referenční rychlosti (konečné). 
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C01 Provoz z baterie          

  (Mezní hodnota vstupního výkonu) 0 až 100 1 % A A OFF 1 N  

  OFF(32767): Úroveň limitu kroutícího momentu je F44.         

C02 (Mezní doba)  0.0: C01 se uplatní při provozu z baterie. 0.1 s A A 0.0 3 N  

  0.1 až 30.0         

C03 Rychlost při provozu z baterie 0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 50.00 37 A  

C04 Vícestupňová nulová rychlost 0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C05 Ruční nastavení rychlosti (střední)  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C06 Rychlost údržby  Proměnný *3 A A 500.0 37 A  

C07 Plazivá rychlost  Proměnný *3 A A 75.00 37 A  

C08 Ruční nastavení rychlosti (nízká)  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C09 Nízká rychlost  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C10 Střední rychlost  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C11 Vysoká rychlost  Proměnný *3 A A 1450 37 A  

C12 Vysoká rychlost 2  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C13 Vysoká rychlost 3  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C14 Vysoká rychlost 4  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C15 Vysoká rychlost 5  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C16 Vysoká rychlost 6  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C17 Vysoká rychlost 7  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C18 Vysoká rychlost 8  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C19 Vysoká rychlost 9  Proměnný *3 A A 0.00 37 A  

C20 Rychlost krokovacího provozu 0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 200.00 Hz) proměnný *3 A A 50.00 37 A  

C21 Jednotka příkazu rychlosti  0: ot/min - - A A 0 1 A  

   1: m/min        
   2: Hz        
   3: mm/s         

C22 Typ analogového vstupu  0: Řízení analogovým napětím - - N A 0 1 A  

   1: Řízení spínačem         

C31 Nastavení analogového vstupu pro [12]          

  (posunutí) -100.0 až +100.0 0.1 % A* A 0.0 4 A  

C32  (zisk) 0.00 až 200.00 0.01 % A* A 100.00 5 A  

C33  (časová konstanta filtru) 0.000 až 5.000 0.001 s A A 0.050 7 A  

C36 Nastavení analogového vstupu pro [C2]          

  (Posunutí) -100.0 až +100.0 0.1 % A* A 0.0 4 A  

C37  (Zisk) 0.00 až 200.00 0.01 % A* A 100.00 5 A  

C38  (Časová konstanta filtru) 0.000 až 5.000 0.001 s A A 0.050 7 A  

C41 Nastavení analogového vstupu pro [V2]          

  (Posunutí) -100.0 až +100.0 0.1 % A* A 0.0 4 A  

C42  (Zisk) 0.00 až 200.00 0.01 % A* A 100.00 5 A  

C43  (Časová konstanta filtru) 0.000 až 5.000 0.001 s A A 0.050 7 A  

C89 Nastavení činitele prostřednictvím 
komunikace 

         

  (Čitatel) -32768 až 32767 1 - A A 1 2 A  

C90  (Jmenovatel) -32768 až 32767 1 - A A 1 2 A  
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P01 Motor          

  (počet pólů) 2 až 100 2 Póly N A1 A2 4 1 A 

P02  (Jmenovitý výkon) 0.01 až 55.00 0.01 kW N A1 A2 Viz 
tabulka 

11 A  

       tovární   
       nastav.    

P03  (Jmenovitý proud) 0.00 až 500.0 Proměnný A N A1 A2 Viz 
tabulka 

24 A  

       tovární    

       nastav.    

P04  (Automatické ladění)  0: Deaktivováno - - N N 0 21 A 

   1: Aktivováno (Ladění %R1 a %X při zastaveném motoru.)         

   2: Aktivováno (Ladění %R1, %X, proudu bez zatížení a           

        jmenovitého prokluzu při zastaveném motoru.)         

   3: Aktivováno (Ladění %R1, %X a jmenovitého prokluzu          

    při zastaveném motoru. Proud bez zátěže se vypočítá          
z konstant motoru) 

        

   4: Aktivováno  
  (Proporcionální zisk automatického ladění proudové   
smyčky (ACR)) 

        

P06  (Proud bez zátěže) 0.00 až 500.0 Proměnný A N A1 A2 Viz 
tabulka 

24 A  

       tovární    

       nastav.    

P07  (%R1) 0.00 až 50.00 0.01 % A A1 A2 Viz 
tabulka 

5 A  

       tovární    

       nastav.    

P08  (%X) 0.00 až 50.00 0.01 % A A1 A2 Viz 
tabulka 

5 A  

       tovární    

       nastav.    

P09 (Zisk kompenzace prokluzu při pohonu) 0.0 až 200.0 0.1 % A A 100.0 3 A  

P10 (Zisk kompenzace prokluzu při brzdění) 0.0 až 200.0 0.1 % A A 100.0 3 A  

P11  (Doba odezvy kompenzace prokluzu) 0.05 až 1.00 0.01 s A A 1.00 5 A*8  

P12  (Jmenovitý prokluz) 0.00: Jmenovitý prokluz standardního motoru Fuji 0.01 Hz A A1 A2 0.00 5 A  

  0.01 až 15.00         

P60  (Odpor kotvy- Rs) 0.000 až 50.000 0.001 Ohm N A1 A2 0.000 45 N  

P62  (Reaktance osy q kotvy- Xs) 0.000 až 50.000 0.001 Ohm N A1 A2 0.000 45 N  

P63  (Indukované napětí mezi fázemi- E) 0 až 500 1 V N A1 A2 0 1 N 
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H03 Inicializace dat  0: Deaktivace inicializace - - N N 0 1 A  

   1: Inicializace všech dat kódů funkcí na výchozí tovární  
      Nastavení 

        

    (vektorové řízení pro IM)         

   2: Inicializace všech dat kódů funkcí na vektorové řízení
  pro PMSM 

        

   3: Inicializace všech dat kódů funkcí pro řízení IM 
      v otevřené smyčce 

        

   11: Inicializace všech dat kódů funkcí na výchozí tovární  
      nastavení mimo parametrů komunikace 

        

           

   12: Inicializace parametrů uživatelsky programovatelné 
logiky 

        

H04 Automatický reset (Počet)  0: Zakázat         

  1 až 10: Počet opakování automatického resetu         

H05  (Interval resetování) 0.5 až 20.0 0.1 s A A 5 3 A  

H06 Ovládání chladícího ventilátoru Auto(0.0): Automatické zapnutí/vypnutí v závislosti na teplotě 0.1 min A A Auto 3 A  

  OFF(32767): Zakázat (vždy zapnut)         

  0.5 až 10.0 min: Vypíná se časovačem         

H26 PTC/NTC termistor          

  (Režim)  0: Zakázat         

   1: Povolit (v závislosti na detekci od (PTC), měnič ihned  
      vypne a zastaví se zobrazením 0h4.) 

        

   2: Povolit (v závislosti na detekci od (PTC), měnič  
      Pokračuje v činnosti a vydá signál alarmu TMH.) 

        

   3: Povolit (v závislosti na detekci od (NTC), měnič detekuje 
      teplotu motoru) 

        

H27  (Úroveň) 0.00 až 5.00 0.01 V A A 1.60 5 A  

H30 Provoz komunikačního spojení Každá číslice hexadecimálního čísla specifikuje zdroj 
následujícího příkazu. 

- - A A 0000H 1 A 

          

  

 

        

         

         

          

          

          

          

          

  Dále jsou možná následující alternativní nastavení pro 
kompatibilitu s FRENIC-Lift (LM1): 

        

           

  0x0005 : Ekvivalentní s 0x0030         

  0x0006 : Ekvivalentní s 0x0033         

  0x000E : Ekvivalentní s 0x0333         

H42  Kapacita kondenzátoru stejnosměrné 
 spojovací sběrnice 

Měření(0): Měření počáteční hodnoty - - N N - 1 A  

  Měření(1): Měření selhalo         

  2 až 65535: Indikuje výměnu kondenzátoru stejnosměrné 
napájecí sběrnice 

        

H43 Kumulativní doba provozu chladícího 
ventilátoru 

0 až 9999: Uvádí kumulativní dobu provozu chladícího 
ventilátoru v desítkách hodin pro výměnu 

- - N N - 74 A  

           

H47 Počáteční kapacita kondenzátoru 0 až 65535: Indikace pro výměnu kondenzátoru stejnosměrné 
napájecí sběrnice 

- - N N Tovární 
nastav. 

1 A  

  stejnosměrné napájecí sběrnice       při   
       dodání    

H48 Kumulativní doba provozu kondenzátorů 
na desce plošných spojů  

0 až 9999: Indikace pro výměnu kondenzátorů na desce 
plošných spojů 

- - N N - 74 A  

           

H54 Doba zrychlování 0.00 až 99.9 Proměnný s A A 1.80 12 A  

 (krokování)          

H55 Doba zpomalování 0.00 až 99.9 Proměnný s A A 1.80 12 A  

 (krokování)          

H56 Doba zpomalování 0.00 až 99.9 Proměnný s A A 1.20 12 A  

 pro nucené zpomalení          

H57 S-křivka nastavení 11 0 až 50% max. rychlosti 1 % A A 20 1 N  

H58 S-křivka nastavení 12  1 % A A 20 1 N  

H59 S-křivka nastavení 13  1 % A A 20 1 N  

H60  S- křivka nastavení 14  1 % A A 20 1 N 
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H64 Doba podržení nulové rychlosti 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0.00 5 N  

H65 Spouštěcí rychlost          

  (doba měkkého spuštění) 0.0 až 60.0 0.1 s N A 0.0 3 A  

H66 Rychlost zastavení          

  (způsob detekce)  0: Použije detekovanou rychlost - - N A 0 1 A  

   1: Použije referenční rychlost (konečnou)         

H67  (doba podržení) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 1.00 5 A  

H72 Detekce výpadku napájení ze sítě 
 (volba režimu) 

 
0:Deaktivuje detekci 

1:Aktivuje detekci 

        

 

H74 Shoda rychlosti          

  (hystereze) 0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 10.00 37 N  

H75  (doba prodlevy vypnutí) 0.00 až 1.00 0.01 s A A 0.20 5 N  

H76 Detekce chyby PG pro režim3          

  (úroveň detekce) 0 až 50 - - A A 0000H 1 A  

H77  (doba detekce) 0.0 až 10.0 - - A A 0000H 1 A  

H80 Zisk tlumení kolísání výstupního proudu 0.00 až 1.00 0.01 - A A 0.20 5 A*8  

H81 Automatický reset           

  (volba modu 1) 0000H až FFFFH - - A A 0000H 1 A  

H82  (volba modu 2) 0000H až FFFFH - - A A 0000H 1 A  

H89 Uchování dat o ochraně proti tepelnému 
přetížení motoru 

 0: Vynuluje kumulativní hodnotu teplot měniče při vypnutí. 1 - A A 0 1 A 500 

     1: Zachová kumulativní hodnotu teplot měniče při vypnutí. 
  

       

H94 Kumulativní doba provozu motoru 0 až 9999: Kumulativní doba provozu může být modifikovaná 
nebo resetování v jednotkách odpovídajících 10 hodinám. 

- - N N 0 74 A  

H95 Snulování alarmu bbE  0 až 255 1 - N N 0 1 A  

H96 Kontrola volby řízení brzdy  0: BRKE je aktivní - - N A 0 1 A  

   1: BRKE1 a BRKE2 jsou aktivní         

H97 Vymazání dat alarmu Pokud je H97= 1, všechny uložená data alarmu se vymažou a 
H97 se vrátí na 0. 

- - A N 0 1 A  

H98 Funkce ochrany/údržby 00000000b až 11111111b (0 až 255) - - A A 01010001 1 -  

       (81)    

   Bit 0: Snížení nosné frekvence automaticky A  

   Bit 1: Detekce ztráty vstupní fáze A  

   Bit 2: Detekce ztráty výstupní fáze  A  

   Bit 3: Volba kritérií posouzení kondenzátoru stejnosměrné spojovací sběrnice A  

   Bit 4: Posouzení životnosti kondenzátoru stejnosměrné spojovací sběrnice A 
   Bit 5 Rezervováno A  

   Bit 6: Detekce poruch brzdného tranzistoru A  

   Bit 7: Detekce přerušeného vedení k termistoru chladiče  A  

H99 Ochrana heslem 0000H až FFFFH - - A N 0000H 1 A  

  0000H: Zakázat ochranu heslem         

  0001H až FFFFH: Povolit ochranu heslem         

H190 Pořadí výstupů [UVW] na svorkách  0: Normální (vpřed-FWD = UVW) - - N A 1 1 A  

   1: Inverzní (vpřed-FWD = UWV)         

 
*3 Jednotky se mění v závislosti na nastavení C21. 
*8 Tento kód funkce se používá pouze při vektorovém řízení kroutícího momentu. 
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U00 Uživatelsky programovatelná logika 
 (volba režimu) 

 0: Deaktivace 
 1: Aktivace (provoz uživatelsky programovatelné logiky) 
ECL alarm nastane, pokud je hodnota změněna z 1 na 0 
během provozu měniče. 

- - A A 0 1 A  

U01 Uživatelsky programovatelná logika: 
Krok 1 

 0: Žádná funkce není přiřazena - - N A 0 1 A  

  (Volba bloku) [Číslicová]         

   10 až 15: Výstup + časovač         

   20 až 25: Logické AND + časovač          

   30 až 35: Logické OR + časovač          

   40 až 45: Logické XOR + časovač          

   50 až 55: Nastavení klopného obvodu priority + časovače         

   60 až 65: Reset klopného obvodu priority + časovače         

   70, 72, 73: Detektor vzestupné hrany + časovač          

   80, 82, 83: Detektor sestupné hrany + časovač          

   90, 92, 93: Detektor vzestupné a sestupné hrany + časovač         

   100 až 105: Podržení + časovač          

   110: Přičítající čítač         

   120: Odečítající čítač         

   130: Časovač s resetovacím vstupem         

  * Funkce časovače (nejméně významné číslice 0 až 5)         

   _0: Bez časovače        

   _1: Časovač zpoždění zapnutí         

   _2: Časovač zpoždění vypnutí         

   _3: Pulz (jednorázový)         

   _4: Opakovaně se spouštějící časovač         

   _5: Výstup série pulzů         

  [Analog]          

   2001: Sčítačka         

   2002: Odečítačka         

   2003: Násobička         

   2004: Dělička         

   2005: Omezovač         

   2006: Absolutní hodnota vstupu         

   2007: Invertující sčítačka         

   2008: Proměnný omezovač         

   2009: Lineární funkce         

  2051 až 2056: Komparátor 1 až 6         

   2071, 2072: Komparátor s oknem 1, 2         

   2101: Výběr vyšší hodnoty        

   2102: Výběr nižší hodnoty          

   2103: Průměr vstupů         

  [Digital + Analog]          

   4001: Podržení         

   4002: Invertující sčítačka s aktivací         

   4003, 4004: Volič 1, 2         

   4005: LPF (dolní propust) s aktivací         

   4006: Omezovač rozsahu s aktivací         

   5000: Volič 3         

   5100: Volič 4         

   6001: Kódy funkcí – čtení         

   6002: Kódy funkcí - zápis         

   6003: Dočasná změna kódu funkce         
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U02 Uživatelsky programovatelná logika: 
Krok 1 

[Číslicový]  - - N A 100 1 A  

U03  (Vstup 1)  0 až 129: Shodná s hodnotou E20. - - N A 100 1 A  

  (Vstup 2)   Nelze zvolit, 27, 141 až 150.         

  2001 až 2200 (3001 až 3200): Výstup kroku 1 až 200         

  4001 (5001): X1 vstupní signál svorky         

  4002 (5002): X2 vstupní signál svorky         

  4003 (5003): X3 vstupní signál svorky         

  4004 (5004): X4 vstupní signál svorky         
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  4005 (5005): X5 vstupní signál svorky         

  4006 (5006): X6 vstupní signál svorky         

  4007 (5007): X7 vstupní signál svorky         

  4008 (5008): X8 vstupní signál svorky         

  4010 (5010): vpřed-FWD vstupní signál svorky 
4011 (5011): vzad-REV vstupní signál svorky  

        

  4101 (5101): X1 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4102 (5102): X2 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4103 (5103): X3 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4104 (5104): X4 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4105 (5105): X5 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4106 (5106): X6 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4107 (5107): X7 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4108 (5108): X8 vstupní signál svorky (pouze svorka)         

  4110 (5110): Stav svorky vpřed-FWD (pouze svorka) 
4111 (5111): Stav svorky vzad-REV (pouze svorka) 

       

   8002: Výstupní proud         

   8003: Výstupní napětí         

   8004: Výstup kroutící moment         

   8008: Skutečná rychlost /odhadovaná rychlost         

   8009: Napětí stejnosměrné napájecí sběrnice         

   8018: Teplota chladiče měniče         

   8019: Vnitřní teplota měniče         

   9001: Analog 12 vstupní signál svorky         

   9002: Analog C1 vstupní signál svorky         

   9003: Analog V2 vstupní signál svorky         

U04  (Funkce 1) -9990 až 0.00 až 9990 Proměnný - N A 0.00 12 A  

U05  (Funkce 2) -9990 až 0.00 až 9990 Proměnný - N A 0.00 12 A  

 
 
Kroky 1 až 14 logických funkcí definovaných zákazníkem jsou přiřazen následovně: Hodnota nastavení je stejná jako U01 až 

U05. 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14

Block selection U01 U06 U11 U16 U21 U26 U31 U36 U41 U46 U51 U56 U61 U66

Input 1 U02 U07 U12 U17 U22 U27 U32 U37 U42 U47 U52 U57 U62 U67

Input 2 U03 U08 U13 U18 U23 U28 U33 U38 U43 U48 U53 U58 U63 U68

Function 1 U04 U09 U14 U19 U24 U29 U34 U39 U44 U49 U54 U59 U64 U69

Function 2 U05 U10 U15 U20 U25 U30 U35 U40 U45 U50 U55 U60 U65 U70  
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U71 Uživatelsky programovatelná logika
 (Volba výstupu) 

         

  Výstupní signál 1  0: Deaktivace 1 - N A 0 1 A  

U72  Výstupní signál 2  1 až 200: Výstup kroku 1 až 200 "SO001" až "SO200" 1 - N A 0 1 A  

U73  Výstupní signál 3  1 - N A 0 1 A  

U74  Výstupní signál 4  1 - N A 0 1 A  

U75  Výstupní signál 5  1 - N A 0 1 A  

U76  Výstupní signál 6  1 - N A 0 1 A  

U77  Výstupní signál 7  1 - N A 0 1 A  

U78  Výstupní signál 8  1 - N A 0 1 A  

U79  Výstupní signál 9  1 - N A 0 1 A  

U80  Výstupní signál 10  1 - N A 0 1 A  

U81 Uživatelsky programovatelná logika           

 (volba funkce)          

 Výstupní signál 1  0xxx (1xxx): Shodné s E01 - - N A 100 1 A  

U82 Výstupní signál 2  8xxx: Hodnota s 8000 přičtena k E61 - - N A 100 1 A  

U83 Výstupní signál 3  - - N A 100 1 A  

U84 Výstupní signál 4  - - N A 100 1 A  

U85 Výstupní signál 5  - - N A 100 1 A  

U86 Výstupní signál 6  - - N A 100 1 A  

U87 Výstupní signál 7  - - N A 100 1 A  

U88 Výstupní signál 8  - - N A 100 1 A 
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U89 Výstupní signál 9  - - N A 100 1 A  

U90 Výstupní signál 10  - - N A 100 1 A  

U91 Uživatelsky programovatelná logika           

 Monitor časovače (volba kroku)  0: Deaktivace 1 - A A 0 1 A  

   1 až 200: Krok 1 až 200         

U100 Nastavení cyklu zpracování úlohy  0: Automaticky zvolit od 2, 5, 10 nebo 20 ms v závislosti na 
počtu kroků 

        

    .         

   2: 2 ms (to do 10 kroků)         

   5: 5 ms (to do 50 kroků)         

   10: 10 ms (to do 100 kroků)         

   20: 20ms (to do 200 kroků)         

U121 Uživatelsky programovatelná logika           

  (Uživatelský parametr 1) -9990.00 až 0.00 až 9990.00 Proměnný - A A 0.00 12 A  

U122  (Uživatelský parametr 2)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U123  (Uživatelský parametr 3)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U124  (Uživatelský parametr 4)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U125  (Uživatelský parametr 5)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U126  (Uživatelský parametr 6)  Proměnný - A A 0.00 12 A 

U127  (Uživatelský parametr 7)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U128  (Uživatelský parametr 8)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U129  (Uživatelský parametr 9)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U130  (Uživatelský parametr 10)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U131  (Uživatelský parametr 11)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U132  (Uživatelský parametr 12)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U133  (Uživatelský parametr 13)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U134  (Uživatelský parametr 14)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U135  (Uživatelský parametr 15)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U136  (Uživatelský parametr 16)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U137  (Uživatelský parametr 17)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U138  (Uživatelský parametr 18)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U139  (Uživatelský parametr 19)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U140  (Uživatelský parametr 20)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U171 Uživatelsky programovatelná logika           

 (Oblast paměti 1) -9990.00 až 0.00 až 9990.00 Proměnný - A A 0.00 12 A  

U172 (Oblast paměti 2)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U173 (Oblast paměti 3)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U174 (Oblast paměti 4)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U175 (Oblast paměti 5)  Proměnný - A A 0.00 12 A  

U190 Uživatelsky programovatelná logika           

 Nastavení kroku (číslo kroku) 1 až 200 1 - A A 15 1 A  

U191  (Volba bloku) Shodné s U01 - - N A 0 1 A  

U192  (Vstup1)  Shodné s U02 - - N A 100 1 A  

U193  (Vstup 2) Shodné s U03 - - N A 100 1 A  

U194  (Funkce 1) Shodné s U04 Proměnný - N A 0.00 12 A  

U195  (Funkce 2) Shodné s U05 Proměnný - N A 0.00 12 A  

U196 Uživatelsky programovatelná logika           

 Vyšší číslice (Monitor) 0 až 9999 1 - N N 0 1 A  

U197  (Pro nastavení uživatelem) 0 až 9999 1 - N A 0 1 A  

U198 Uživatelsky programovatelná logika 
Verze ROM 

         

 Nižší číslice (Monitor) 0 až 9999 1 - N N 0 1 A  

U199  (Pro nastavení uživatelem) 0 až 9999 1 - N A 0 1 A  
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� Kódy y: Funkce spojení 
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y01 RS485 komunikace 1          

  (Adresa stanice) 1 až 255 1 - N A 1 1 A  

y02  (Zpracování chyby komunikace)  0: Okamžité zastavení provozu s alarmem er8 - - A A 0 1 Y  

   1: Zastavení provozu s alarmem er8 po době stanovené  
  časovačem y03 

        

   2: Obnovení během doby nastavené časovačem y03.  
  Pokud obnovení selže, zastavení s alarmem er8. Pokud 
  je obnovení úspěšné, pokračuje se v provozu. 

        

   3: Pokračovat v provozu         

y03  (Doba pro zpracování chyby) 0.0 až 60.0 0.1 s A A 2.0 3 A  

y04  (Rychlost přenosu)  1: 4800 bps - - A A 3 1 A  

   2: 9600 bps         

   3: 19200 bps         

   4: 38400 bps         

y05  (Délka dat)  0: 8 bitů - - A A 0 1 A  

   1: 7 bitů         

y06  (Kontrola paritou)  0: Žádná (2 stop bity) - - A A 0 1 A  

   1: Sudá parita         

   2: Lichá parita          

   3: Žádná (1 stop bit)         

y07  (Stop bity)  0: 2 bity - - A A 0 1 A  

   1: 1 bit         

y08 (Časovač detekce prodlevy komunikace) OFF(0): Bez detekce  1 s A A vypnuto
OFF 

1 A  

  1 až 60        

y09  (Doba intervalu odezvy) 0.00 až 1.00 0.01 s A A 0.01 5 A  

y10  (Volba protokolu)  0: Protokol Modbus RTU - - A A 1 1 A  

   1: Protokol SX (protokol zaváděcího programu FRENIC)         

   2: Vyhrazeno pro konkrétní výrobce         

   5: DCP3         

y11 RS485 komunikace 2          

  (Adresa stanice) 1 až 255 1 - N A 1 1 A  

y12  (Zpracování chyby komunikace)  0: Okamžité zastavení provozu s alarmem er8 - - A A 0 1 A  

   1: Zastavení provozu s alarmem er8 po době stanovené  
  časovačem y03 

        

   2: Obnovení během doby nastavené časovačem y03.  
  Pokud obnovení selže, zastavení s alarmem er8. Pokud 

  je obnovení úspěšné, pokračuje se v provozu. 

        

   3: Pokračovat v provozu         

y13  (Doba pro zpracování chyby) 0.0 až 60.0 0.1 s A A 2.0 3 A  

y14  (Rychlost přenosu)  1: 4800 bps - - A A 3 1 A  

   2: 9600 bps         

   3: 19200 bps         

   4: 38400 bps         

y15  (Délka dat)  0: 8 bitů - - A A 0 1 A  

   1: 7 bitů        

y16  (Kontrola paritou)  0: Žádná (2 stop bity) - - A A 0 1 A  

   1: Sudá parita         

   2: Lichá parita          

   3: Žádná (1 stop bit)         

y17  (Stop bity)  0: 2 bity - - A A 0 1 A  

   1: 1 bit         

y18 (Časovač detekce prodlevy komunikace) OFF(0): Bez detekce 1 s A A vypnuto
OFF 

1 A  

  1 až 60         

y19  (Doba intervalu odezvy) 0.00 až 1.00 0.01 s A A 0.01 5 A  

y20  (Volba protokolu)  0: Protokol Modbus RTU - - A A 0 1 A  

   1: Protokol SX (protokol zaváděcího programu FRENIC)         

   2: Vyhrazeno pro konkrétní výrobce        

   5: DCP3        
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y21 CAN komunikace (ID uzlu) 1 až 127 1 - N A 1 1 A  

y24  (Rychlost přenosu) 0: 10 kbps 
1: 20 kbps 
2: 50 kbps 
3: 125 kbps 
4: 250 kbps 
5: 500 kbps 
6: 800 kbps 
7: 1 Mbps 

1 - N A 3 1 A  

y25 (Uživatelem definovaný parametr V/V 1) 0000H až FFFFH - - N A 0000H 1 A  

y26 (Uživatelem definovaný parametr V/V 2)  - - N A 0000H 1 A  

y27 (Uživatelem definovaný parametr V/V 3)  - - N A 0000H 1 A  

y28 (Uživatelem definovaný parametr V/V 4)  - - N A 0000H 1 A  

y29 (Uživatelem definovaný parametr V/V 5)  - - N A 0000H 1 A  

y30 (Uživatelem definovaný parametr V/V 6)  - - N A 0000H 1 A  

y31 (Uživatelem definovaný parametr V/V 7)  - - N A 0000H 1 A  

y32 (Uživatelem definovaný parametr V/V 8)  - - N A 0000H 1 A  

y33  (Provoz) 0: Deaktivace 
1: Aktivace (CiA 402) 

- - N A 0 1 A  

y34  (Zpracování chyb při komunikaci) Tento kód funkce je platný, pokud y36=-4 nebo -5 
0: Nastaví motor okamžitě do režimu postupného 

zpomalování a zastaví s alarmem Ert. 
1: Po uplynutí doby nastavené pomocí y35, nastaví motor do 

režimu postupného zpomalování s alarmem Ert. 
2: Pokud měnič dostane jakákoliv data během doby 

nastavené pomocí y35, ignoruje chybu spojení. Pokud 
doba uplyne, postupné zpomalování s Ert. 

3 až 15: Shodné s y34=0 

- - A A 0 1 A  

y35  (Časovač detekce prodlevy  
 komunikace) 

0.0 až 60.0 0.1 s A A 0.0 3 A  

y36  (Volba činnosti při stavu zrušení) -5 až 3 1 - A A 1 2 -  

y37  (Volba kompatibility) 0: Standardní 
1: Kompatibilní s FRENIC-Lift (LM1) 

- - N A 0 1 -  

y41 Způsob nastavení příkazu rychlosti 
podle komunikace 

0: Příkaz rychlosti 
1: Příkaz zrychlení 

- - N A 0 1 -  

y95 Vymazání dat zpracování chyby 
komunikace 

0: Pokud dojde k chybě komunikace, data kódů funkcí Sxx 
nebudou vymazána (kompatibilní s běžnými měniči). 

1: Vymaže data kódů funkcí S01/S05/S19 při výskytu chyby 
v komunikaci. 

2: Při výskytu chyby v komunikaci vynuluje bit přiřazený 
příkazu chodu kódu funkce S06.. 

3: Při výskytu chyby v komunikaci vynuluje jak data 
S01/S05/S19, tak i bit přiřazený příkazu chodu kódu 
funkce S06.. 

* Příslušné alarmy: Er8, ErP, Ert  

- - A A 0 1 A  

y97 Volba paměti dat komunikace 0: Uložení do energeticky nezávislé paměti (počet přepsání 
je omezen) 

1: Zápis do dočasné paměti (počet přepsání je neomezený) 
2: Uložení všech dat z dočasné paměti do energeticky 

nezávislé paměti (po uložení všech dat se y97 vrátí na 1) 

- - A A 0 1 A  

y99 Funkce spojení zaváděcího programu
 (režim) 

  Příkaz řízení Příkaz chodu - - A N 0 1 A  

  0: Podle H30 Podle H30         

  1: Zaváděcím programem Podle H30         

  2: Podle H30       Zaváděcím programem         

  3: Zaváděcím programem  Zaváděcím programem          

 Pozn.: Řídící příkazy zahrnují příkaz rychlosti, příkaz kroutícího 
momentu a příkaz odchylky kroutícího momentu. 
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L01 Inkrementální enkodér (volba)  - - N A 0 1 -  

   A/B fáze ABS signál   

  0 12/15 V (Komplementární / s otevřeným 
kolektorem), 

5 V Linkový budič 

Žádný N  

  1 Z N  

  4 Sinusové diferenciální napětí (1 V p-p) EnDat 2.1 (ECN1313 kompatibilní) N  

  5 SIN/COS (ERN1387 kompatibilní) N  

  6 BiSS-C (Sendix5873 kompatibilní) N  

  7 SSI (ECN1313 kompatibilní) N  

  8 Hiperface (SRS50 kompatibilní) N  

L02  (rozlišení) 360 až 60000 1 P/R N A 1024 1 N*7  

L03 Posunutí polohy magnetických pólů 
 (ladění) 

 - - N N 0 21 N  

 0: Deaktivace       A  

 1: Vyhrazeno pro konkrétní výrobce       N  

 3: Vyhrazeno pro konkrétní výrobce        N  

 4: Aktivace (při zastaveném motoru)       N  

 5: Aktivace (při otáčení motoru)        N  

 Pozn.: Toto nastavení je funkční, pokud F42 = 1. 
1 až 4 : Doporučeno sepnout brzdu. 
5 : Nutná podmínka při uvolněné brzdě a bez zátěže. 

  

L04  (úhel posunutí) 0.00 až 360.00 (hodnota v L03) 
Pozn.: Toto nastavení je funkční, pokud F42 = 1. 

0.01 stupně N A 0.00 5 N  

L05 ACR P konstanta - - - A A 1.5 3 N  

L06 ACR I konstanta - - - A A 0.80 5 N  

L07 Volba automatického ladění pólů  - - N N 0 21 N  

 0:  Deaktivace       A  

 1:  Aktivace       N  

 3:  Aktivace (s kontrolou přesnosti)       N  

 4:  Aktivace (pro SPM)       N  

 Pozn.: Toto nastavení je funkční, pokud F42 = 1. 
1 až 4 : Doporučeno sepnout brzdu. 

 

 
 

L09 Časová konstanta filtru pro referenční 
rychlost (konečnou) 

0.000 až 0.100 0.001 s A A 0.000 7 A  

L10 Časová konstanta filtru pro detekovanou 
rychlost 

0.000 až 0.100 0.001 s A A 0.005 7 N*7  

L11 Kombinace příkazů vícestupňové 
rychlosti Nulová rychlost 

00000000b až 00000111b (0 až 7) 
Pozn.: Pokud je binární hodnota v rozsahu od 00000000b do 
00000111b přiřazena dvakrát, měnič zastaví s alarmem Er6. 

1 - N A 0 1 A  

L12  Ruční nastavení rychlosti (střední) 1 - N A 1 1 A  

L13  Rychlost při údržbě 1 - N A 2 1 A  

L14  Plazivá rychlost 1 - N A 3 1 A  

L15  Ruční nastavení rychlosti (nízká) 1 - N A 4 1 A  

L16  Pomalá rychlost 1 - N A 5 1 A  

L17  Střední rychlost  1 - N A 6 1 A  

L18  Vysoká rychlost  1 - N A 7 1 A  

L19 Nastavení S-křivky 1 0 až 50% maximální rychlosti 1 % A A 20 1 A  

L20  2  1 % A A 20 1 A  

L21  3  1 % A A 20 1 A  

L22  4  1 % A A 20 1 A  

L23  5  1 % A A 20 1 A  

L24  6  1 % A A 20 1 A  

L25  7  1 % A A 20 1 A  

L26  8  1 % A A 20 1 A  

L27  9  1 % A A 20 1 A  

L28  10  1 % A A 20 1 A  

L29 Provoz při krátkém patru(Doba 
podržení) 

Vypnuto-OFF(32767): Zakázán 
0.00 až 10.00 

0.01 s N A 0.00 5 A  

L30  (Dovolená rychlost) 0.00 až 6000 *1  (Ekvivalentní s 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 N A 0.00 37 A  

L31 Parametr výtahu  
 (Rychlost) 

1 až 4000 (Rychlost výtahu při maximální rychlosti motoru) 1 mm/s N A 1000 1 A  

L32  (Úroveň nadměrné rychlosti) 50 až 120 1 % N A 120 1 N  

L33  (Časovač nadměrné rychlosti) 0.000 až 0.500 0.001 s N A 0.000 7 N  

L34  (Délka pohybu při provozu bez plíživé 
rychlosti) 

0.0 až 6553.5 0.1 mm N A 0.0 3 A  

 
*1 Rozsah nastavení dat je proměnný. Viz část 2.2. 
*3 Jednotky mohou být jiné v závislosti na nastavení C21. 
*7 Funkční při aktivované detekci rychlosti. 
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L36 ASR (P konstanta při vysoké rychlosti) 0.01 až 200.00 0.01 - A A 10.00 5 N  

L37  (I konstanta při vysoké rychlosti) 0.001 až 1.000 0.001 s A A 0.100 7 N  

L38  (P konstanta při nízké rychlosti) 0.01 až 200.00 0.01 - A A 10.00 5 N  

L39  (I konstanta při nízké rychlosti) 0.001 až 1.000 0.001 s A A 0.100 7 N  

L40  (Spínací rychlost 1) 0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní s 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 150.0 37 N  

L41  (Spínací rychlost 2) 0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní s 0.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 A A 300.0 37 N  

L42  (Zisk při posuvu vpřed) 0.000 až 10.000 0.001 s A A 0.000 7 N  

L49 Sledování potlačení vibrací  
 (Zisk) 

OFF(0.00): Deaktivace 
0.01 až 1.00 

0.01 - A A OFF 5 N  

L50  (Integrační doba) 0.005 až 1.000 0.001 s A A 0.100 7 N  

L51  (setrvačnost zátěže) 0.01 až 655.35 0.01 kgm2 A A 0.01 5 N  

L52 Spuštění režimu řízení 0: Aktivace režimu rychlosti spuštění 
1: Aktivace režimu kroutícího momentu spuštění 

1 - A A 0 1 N  

L54 Odchylka kroutícího momentu (režim) 0: Analogový 
1: Číslicový 
2: PI řízení 
3: DCP 

- - N A 0 1 N  

L55  (čas spuštění) 0.00 až 1.00 0.01 s A A 0.20 5 N  

L56  (Doba konce referenčního kroutícího 
momentu) 

OFF(0.00): Deaktivace 
0.01 až 20.00 

0.01 s A A 0.20 5 N  

L57  (Omezovač) 0 až 200 1 % A A 100 1 N  

L58  (P konstanta) 0.01 až 10.00 0.01 - A A 1.00 5 N  

L59  (I konstanta) 0.00 až 1.00 0.01 s A A 1.00 5 N  

L60  (Zisk pohonu) -1000.0 až 1000.0 0.1 % A* A 100.0 4 N  

L61  (Zisk brždění) -1000.0 až 1000.0 0.1 % A* A 100.0 4 N  

L62  (Číslicová 1) -200 až 200 1 % A A 0 2 N  

L63  (Číslicová 2) -200 až 200 1 % A A 0 2 N  

L64  (Číslicová 3) -200 až 200 1 % A A 0 2 N  

L65 Kompenzace nevyváženého zatížení  
 (Provoz) 

0: Deaktivace 
1: Aktivace 

- - N A 1 1 N  

  2: Aktivace (korekce mrtvého chodu)        0500 

L66  (časovač aktivace) 0.00 až 2.00 0.01 s N A 2.00 5 N  

L68  (ASR P konstanta) 0.00 až 200.00 0.01 - A A 10.00 5 N  

L69  (ASR I konstanta) 0.001 až 1.000 0.001 s A A 0.100 7 N  

L73  (APR P konstanta) 0.00 až 10.00 0.01 - A A 0.00 5 N  

L74  (APR D konstanta) 0.0 až 10.0 0.1 - A A 0.0 3 N  

L75  (Časová konstanta filtru pro 
detekovanou rychlost) 

0.000 až 0.100 0.001 s A A 0.000 7 N  

L76  (ACR P konstanta) 0.0 až 15.0 0.1 - A A 0.0 3 N  

L80 Ovládání brzdy (režim) 1: Řízení brzdy dobou 
2: Řízení brzdy výstupním proudem 

- - N A 1 1 A  

L81  (úroveň provozu) 0 až 200 1 % N A 100 1 A  

L82  (ON doba prodlevy zapnutí) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0.20 5 A  

L83  (OFF doba prodlevy vypnutí) 0.00 až 100.00 0.01 s N A 0.10 5 A  

L84  (doba kontroly brzdy) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0.00 5 A  

L85 MC řízení (doba prodlevy spuštění) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0.10 5 A  

L86  (OFF doba prodlevy vypnutí MC) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0.10 5 A  

L87 Ovládání dveří 
 (počáteční rychlost otevírání dveří) 

0.00 až 6000 *1 (Ekvivalentní s.00 až 200.00 Hz) Proměnný *3 N A 450.0 37 A  

L88  (doba prodlevy otevření dveří) 0.0 až 10.0 0.1 s N A 1.0 3 A  

L89  (doba otevření dveří) 0.1 až 30.0 0.1 s N A 5.0 3 A  

 
*1 Rozsah nastavení dat je proměnný. Viz část 2.2. 
*3 Jednotky mohou být jiné v závislosti na nastavení C21. 
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L90 Detekce chyby PG   - - N A 1 1 -  

  (volba provozu)  0: Pokračovat v chodu       A  

   1: Zastavit s alarmem ErE mód 1        N  

   2: Zastavit s alarmem ErE mód 2       N  

   3: Zastavit s alarmem ErE mód 3       N  

L91  (úroveň detekce) 0 až 50 1 % A A 10 1 N  

L92  (doba detekce) 0.0 až 10.0 0.1 s A A 1.0 3 N  

L93 Úroveň první výstrahy přehřátí 1 až 20 1 stupeň A A 5 1 A  

L97 Ladění polohy magnetických pólů
 (napětím) 

1.00 až 50.00 0.01 % N A 20.00 5 N  

L98 Přepínač volby provozu ochrany 00000000b až 11111111b (0 až 255) 
(každý bit: "0" pro zakázáno,  "1" pro povoleno) 

- - N A 01000000 
(64) 

1 -  

  Bit0: Alarm překročení kroutícího momentu (Ot)       N  

  Bit1: Pokračování v provozu při alarmu       A  

  Bit2: Nepřiřazeno       -  

  Bit3: Režim výstupního signálu ENOFF        A  

  Bit4: Vypočítat ASR pouze s příkazem rychlosti během ULC       N  

  Bit5:  Nepřiřazeno        -  

  Bit6:  Zapnutí/vypnutí ventilátoru (FAN ON/OFF) během 
provozu z baterie 

      A  

  Bit7:  Nepřiřazeno        -  

L99 Spínač ovládání 00000000b až 11111111b (0 až 255) 
(každý bit: "0" pro zakázáno,  "1" pro povoleno) 

- - N A 00000010 
(2) 

1 -  

  Bit0: Potvrzení proudu při startu (pro synchronní motor) N  

  Bit1: Přepsání úhlu posunutí polohy magnetického pólu (ladění pomocí PPT) N  

  Bit2: Provoz s počátečním posunutím kroutícího momentu N  

  Bit3: Provoz krátké patro  A  

  Bit4: Definice směru stoupání pro DCP A  

  Bit5:  Volba bitu S1 pro DCP A  

  Bit6: Změna funkce DOPEN  A  

  Bit7: Nepřiřazeno -  

L101 Uvolni činnost zachycovače  
 (činnost) 

0: Normální 
1: Inverzní 

1 - N A 0 1 N 0400 

L102  (úroveň) 10 až 200 1 % N A 140 1 N  

L103  (trvání pulzu) 0.1 až 2.0 0.1 s N A 0.5 3 N  

L104  (trvání resetu) 0,1 až 1,0 0.1 s N A 0.2 3 N  

L105  (pulz) 1 až 5 1 - N A 3 1 N  

L106  (limit rychlosti) 0 až 20 1 % N A 10 1 N  

L108 Enkodér otáčení  
 (rychlost detekce) 

0.0 až 500.0 0.1 mm/s N A 10.0 3 N  

L109 Počítadlo směru jízdy *6 
 (nastavení hesla) 

0000H až FFFFH 
0000H: Zakáže funkci TDC  

0001H až FFFFH: Povolí funkci TDC  

- - N N 0000H 1 A  

L110  (odblokování hesla) 0000H až FFFFH - - N N 0000H 1 A  

L111  (limit jízd) OFF(0.00): Deaktivovat 
0.01 až 10.00 (1.00 znamená 1 milion-krát) 

0.01 - N N OFF 5 A  

L112  (Úroveň výstrahy) OFF(0): Dekativovat 
1 až 90 (v procentech z L111) 

1 % N N 80 1 A  

L113  (Částečný počet změn směru) Monitoruje data (1.00 znamená 1 milion-krát) 
*Dovoluje nastavit pouze "0.00" aby bylo možné resetovat čítač 
změn při výměně. 

- - N N - 5 A  

L114  (Celkový počet změn směru) Monitoruje data (1.00 znamená 1 milion-krát) - - N N - 5 A  

L115  (Celkový počet resetů počítadla) Monitoruje data  - - N N - 1 A  

L117 Záchranná operace pomocí ovládání 
brzdy (limit rychlosti) 

0.0 až 500.0 0.1 mm/s N A 100.0 3 N  

L118  (doba používání) 0.10 až 2.00 0.01 s N A 0.20 5 N  

L119  (doba prodlevy detekce rychlosti) 0.00 až 3.00 0.01 s N A 0.50 5 N  

L120 Řízení zkratování (režim) 0: Zkratování vždy 
1: Zkratování pouze za určitých podmínek 

- - N A 0 1 N  

L121  (doba kontroly) 0.10 až 10.00 0.01 s N A 0.30 5 N  

L122 Vyprošťování 
 (úroveň detekce vstupního výkonu) 

1 až 200 0.01 % N A 100 1 N 0500 

L123  (nastavení výpočtu směru) 000b až 111b (0 až 7) 1 - N A 000 (0) 1 N  

  Bit0:  Aktivace N  

  Bit1: Kritéria dosažení úrovně vstupného výkonu N  

  Bit2: Kritéria detekce směru N  

L124  (časovač zpoždění výpočtu směru) 0.00 až 1.00 1 s N A 0.3 5 N  

L125 Minimální úroveň provozu z UPS/baterií OFF(0): Deaktivace 
20 až 220  (200V série) 

1 V N A2 24 1 A  

  30 až 440  (400V série)     30    

 
*4 Vyhrazeno pro konkrétní výrobce. K tomuto kódu funkce nemáte přístup. 
*6 Tyto kódy funkcí se očekávají při běžné ochraně heslem a funkci kopírování. Vyhrazené TDC heslo a kopírování TDC dat je dostupné. 
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L130 Průměr kladky (Ds) 0.0 až 6553.5 0.1 mm N A 0 3 A  

L131 Průměr enkodéru (De) 0.0 až 6553.5 0.1 mm N A 0 3 A  

L132 Pásmo kompenzace théta 1 až 90 1 stupeň N A 45 1 A  

L133 Spodní omezovač zisku kompenzace 
théta 

0.0 až 1.0 0.1 - N A 0.8 3 A  

L134 Mrtvý chod (doba zpoždění) 0.00 až 10.00 0.01 s N A 0 5 N 0500 

L135 Název desky elektroniky enkodéru  
 (číslo banku EEPROM) 

0 až 255 1 - N A 0 1 -  

L136  (režim) 0: Zakázáno 
1: Čtení 

2: Zápis 

- - N A 0 1 -  

L140 Bezpečnostní senzor pro PMSM 
 (příkaz proudu) 

10 až 200 % (v procentech jmenovitého proudu motoru) 1 % N A 80 1 N 0600 

L141  (nastavení režimu) 0: Zakázáno 
1: Povoleno 

- - N N 0 1 N  

L143 Funkce vážícího tenzometru 
 (volba režimu přetížení) 

0: Pokračuj v chodu 
1: LCO zastavení 

- - N A 0 1 N  

L144  (časovač) 0.00 až 1.00 0.01 s N A 0.15 5 N  

L145  (úroveň detekce LC1) 0.00 až 200.0 0.01 % N A 10.00 5 N  

L146  (úroveň detekce LCF) 0.00 až 200.0 0.01 % N A 100.00 5 N  

L147  (úroveň detekce LCO) 0.00 až 200.0 0.01 % N A 110.00 5 N  

L197 Spínač volby varování 00000000b až 11111111b (0 až 255) - - N A 00000000 
(0) 

1 - 0400 

  Bit0: TDC předběžné varování o době životnosti       A  

  Bit1: Vyhrazeno       -  

  Bit2: Vyhrazeno       -  

  Bit3: Vyhrazeno       -  

  Bit4: Vyhrazeno       -  

  Bit5:  Vyhrazeno       -  

  Bit6:  Vyhrazeno       -  

  Bit7:  Vyhrazeno       -  

L198 Spínač provozního nastavení 1 00000000b až 11111111b (0 až 255) - - N A 00000000 
(0) 

1 -  

  Bit0: Pevné nastavení nosné frekvence (1: Povol režim s pevnou frekvencí 16 kHz) A  

  Bit1: Maskované parametry podle nastavení režimu řízení (1: Skrytí povoleno (v závislosti na F42)) A  

  Bit2: Vyhrazeno        -  

  Bit3: Vyhrazeno       -  

  Bit4: Vyhrazeno       -  

  Bit5:  Vyhrazeno       -  

  Bit6: Zrušení detekce selhání uzemnění (1: Zrušit) A  

  Bit7: Zrušení detekce zkratu (1: Zrušit) A  

L199 Spínač provozního nastavení 2 00000000b až 11111111b (0 až 255) 
(v každém bitu, "0" pro zakázáno,  "1" pro povoleno.) 

- - N A 00000000 
(0) 

1 -  

  Bit0-Bit7: Reservován pro konkrétní výrobce  A  

L201 Výstup impulzů (OPC-PR/PS/PSH) 
 (rychlost výstupu impulzů AB) 

1 až 10000 (1 pulz = 4 výskyty) - P/R N A 1024 1 A  

L202  (pořadí výstupu impulzů AB) 0: Normální 
1: Inverzní 

- - N A 0 1 A  

L203  (výstup impulzů Z) 0: Povolit 
1: Zakázat 

- - N A 1 1 A  

L204 Vyhrazeno *4 - - - N A 4 1 -  

L205 Výstup impulzů 
 (hystereze výstupu impulzů AB) 

0: Povolit 
1: Zakázat 

1 - N A 1 1 A  

L207 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L208 Vyhrazeno *4 - - - N A 1 1 -  

L209 Komunikace sériového enkodéru  
 (počet ST bitů) 

0 až 25 1 - N A 13 1 A  

L210 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L211 Vyhrazeno *4 - - - N A 1 1 -  

L212 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L213 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L214 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L215 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L216 Vyhrazeno *4 - - - N A 0 1 -  

L218 Vyhrazeno *4 - - - N A 228 1 -  

L219 Vyhrazeno *4 - - - N A 500 1 -  

 
*4 Vyhrazeno pro konkrétní výrobce. Tyto kódy funkcí nepoužívejte. 
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� Kódy K:  Funkce klávesnice (volitelné příslušenství) 

Kód Název Rozsah nastavení dat 

P
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K01 LCD monitor (volba jazyka)  0: Japonština 
 1: Angličtina 

- - A A 1 *2 1 A  

   2: Němčina 
 3: Francouzština 
 4: Španělština 

 5: Italština 

 6: Čínština 
 8: Ruština 

 9: Řečtina 

 10: Turečtina 
 11: Polština 

 12: Čeština 

 13: Švédština 
 14: Portugalština 

 15: Holandština 

 100: Nastavitelný uživatelem 

       0400 

K02  (Doba vypnutí podsvícení) Vypnuto-OFF (0.00): Vždy vypnuto 
1 až 30: Automatické vypnutí po zadaném počtu minut po 

posledním stisknutí nějaké klávesy 

1 min A A 5 1 A  

K03  (Ovládání jasu podsvícení) 0 (tmavé) až 10 (jasné) 1 - A A 5 1 A  

K04  (Ovládání kontrastu) 0 (nízký) až 10 (vysoký) 1 - A A 15 1 A  

K08  (Zobrazení stavu /skrytí volby) 0: Skryj 
1: Zobraz 

- - A A 1 1 A  

K15  (Podružný monitor-typ zobrazení) 0: Číselná hodnota (2x programovatelné podružné monitory) 
1: Sloupcové grafy (3x programovatelné sloupcové grafy) 

- - A A 0 1 A  

K16  (Podružný monitor 1)  - - A A 13 1 -  

K17  (Podružný monitor 2)  - - A A 19 1 -  

   1: Referenční rychlost (konečná)       A  

   3: Referenční rychlost (před rampou)       A  

   4: Rychlost motoru       A*5  

   6: Rychlost výtahu        A*5  

   9: Rychlost výtahu (mm/s)       A*5  

   13: Výstupní proud        A  

   14: Výstupní napětí        A  

   18: Vypočítaný kroutící moment        A  

   19: Vstupní výkon        A  

   28: Referenční kroutící moment       N  

  29:Nastav. vyvážení odchylky krout.mom. (Posunutí) (BTBB)       N  

   30: Nastavení zisku odchylky kroutícího momentu BTBG)       N  

K20  (Sloupcový graf 1)  - - A A 1 1 -  

K21  (Sloupcový graf 2)  - - A A 13 1 -  

K22  (Sloupcový graf 3)  - - A A 19 1 -  

    1: Referenční rychlost (konečná)       A  

   13: Výstupní proud       A  

   14: Výstupní napětí        A  

   18: Vypočítaný kroutící moment        A  

   19: Vstupní výkon       A  

   28: Referenční kroutící moment        N  

  29:Nastav. vyvážení odchylky krout.mom. (Posunutí) (BTBB)       N  

   30: Nastavení zisku odchylky kroutícího momentu (BTBG)       N  

K23  (Zobrazení volby směru jízdy) 0: Vpřed-FWD = směr nahoru - UP 
1: Vzad-REV = směr nahoru - UP  

- - A A 0 1 A  

K91  (Funkce klávesové zkratky „<“)  0: Vypnuto-OFF (Zakázána) 
11 až 99:Povolení funkce kláves. zkratky pro každý mód 
displeje * Např.:, "21" znamená "PRG>2>1". 

- - A A 0 1 A  

K92  (Funkce klávesové zkratky „>“) - - A A 0 1 A  

*2 Počáteční tovární nastavení se liší v závislosti na zemi, pro kterou je výrobek určen. 
*5 Indikováno v závislosti na referenční rychlosti (konečné) 

Tabulka výchozích nastavení 
Type P02 F11,E34,E37,P03 P06 P07 P08 

FRN0006LM2A-4_ 2.20[kW] 5.50[A] 3.40[A] 6.82[%] 9.91[%] 
FRN0010LM2A-4_ 3.70[kW] 9.00[A] 5.70[A] 5.54[%] 8.33[%] 
FRN0015LM2A-4_ 5.50[kW] 13.50[A] 8.40[A] 4.05[%] 11.72[%] 
FRN0019LM2A-4_ 7.50[kW] 18.50[A] 9.80[A] 4.23[%] 13.01[%] 
FRN0025LM2A-4_ 11.00[kW] 24.50[A] 13.90[A] 3.22[%] 12.27[%] 
FRN0032LM2A-4_ 15.00[kW] 32.00[A] 17.90[A] 2.55[%] 11.47[%] 
FRN0039LM2A-4_ 18.50[kW] 37.00[A] 16.20[A] 1.98[%] 11.97[%] 
FRN0045LM2A-4_ 22.00[kW] 45.00[A] 19.00[A] 2.11[%] 12.35[%] 
FRN0060LM2A-4_ 30.00[kW] 58.00[A] 21.40[A] 2.14[%] 14.62[%] 
FRN0075LM2A-4_ 37.00[kW] 72.00[A] 30.80[A] 1.86[%] 11.99[%] 
FRN0091LM2A-4_ 45.00[kW] 85.00[A] 31.10[A] 1.96[%] 13.40[%] 
FRN0011LM2A-7_ 2.20[kW] 11.00[A] 7.20[A] 6.82[%] 9.91[%] 
FRN0018LM2A-7_ 3.70[kW] 18.00[A] 11.40[A] 5.54[%] 8.33[%] 
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2.2. Před nastavováním kódu funkce 

 

 
Kódy funkcí nastavujte v následujícím pořadí. V opačném případě může dojít k nastavení odlišné 
hodnoty.  

1. Je třeba nastavit C21 (jednotku pro příkaz rychlosti). Rychlost může být zadána 
v jednotkách dle tabulky. 

Data C21 Jednotka příkazu rychlosti Příslušný kód funkce 

0 ot./min P01 

1 m/min P01, F03, L31 

2 Hz Žádný 

3 mm/s P01, F03, L31 

2. Je třeba nastavit P01 (motor, počet pólů). 

3. Je třeba nastavit F03 (jmenovitou rychlost) a L31 (parametr výtahu, rychlost). 

 
F03 (jmenovitá rychlost) závisí na P01 (motor, počet pólů). Když změníte P01, nastavte 
data F03 znovu. Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí F03. 

Změna jakýchkoliv dat C21, P01, F03 a L31 vyžaduje opětovnou úpravu dat kódů funkcí 
uvedených níže. 

Kód funkce (název) Interní hodnota 
měniče [Hz] Kód funkce (název) 

Interní 
hodnota 
měniče [Hz] 

F04 (základní rychlost) 1,00 až 200,0 C03 (rychlost při provozu z 
baterie) 0,00 až 200,0 

F20 (spouštěcí rychlost DCB) 0,00 až 5,00 C04 (nulová rychlost) až C19 
(vysoká rychlost 9) 0,00 až 200,0 

F23 (spouštěcí rychlost) 0,00 až 5,00 C20 (rychlost krokovacího 
provozu) 0,00 až 200,0 

F25 (rychlost zastavení) 0,00 až 5,00 H74 (shoda rychlosti, hystereze) 0,00 až 200,0 

E30 (rychlost dojezdu, hystereze) 0,00 až 200,0 L30 (provoz krátké podlahy, 
dovolená rychlost) 0,00 až 200,0 

E31 (detekce rychlosti, úroveň 
detekce) 0,00 až 200,0 L40 (ASR, spínací rychlost 1) 0,00 až 200,0 

E32 (detekce rychlosti, hystereze) 0,00 až 30,00 L41 (ASR, spínací rychlost 2) 0,00 až 200,0 

E36 (detekce rychlosti 2, úroveň 
detekce) 0,00 až 200,0 L87 (ovládání dveří, počáteční 

rychlost otevírání dveří) 0,00 až 200,0 

 

Vzájemný vztah ot./min a Hz 
 

Vzájemný vztah mm/s a Hz 
       

Vzájemný vztah m/min a Hz 
   

Definice symbolů: 

Pe : P01(Motor, počet pólu) (pól) 

Nmax : F03 (Jmenovitá rychlost) (r/min) 

Vmax : L31 (Rychlost výtahu) (mm/s) 
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2.3. Přehled kód ů funkcí 

Tato kapitola poskytuje podrobný popis kódů funkcí, které jsou k dispozici pro řadu frekvečních měničů 
FRENIC-Lift (LM2A). V každé skupině kódů jsou pro usnadnění hledání kódy funkcí uspořádány ve 
stoupajícím číselném pořadí. Pamatujte na to, že kódy funkcí, které spolu navzájem těsně souvisejí při 
provozu měniče jsou podrobně uvedeny v popisu kódu funkce, která má nejnižší identifikační číslo. Tyto 
související kódy funkcí jsou označeny na pravé straně titulního řádku tak, jak je uvedeno níže. 
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2.3.1 Kódy F (základní funkce) 

F00  Ochrana dat H99 (Ochrana heslem)
 

 
■ Ochrana dat (F00) 

F00 stanoví, zda data kódu funkce mají být chráněna proti náhodné změně. 

Když je připojena multifunkční klávesnice, současné stisknutí kláves  +  nebo  +  přepne 
ochranu dat z deaktivovaného stavu do aktivovaného, respektive naopak. 

- Rozsah nastavení dat: 0000H (Deaktivace ochrany dat) 
 0001H (Aktivace ochrany dat) 

■ Ochrana heslem (H99) 

H99 stanoví heslo, které umožňuje ochranu heslem. 

Jestliže chcete změnit data kódu funkce chráněná heslem, zadejte do F00 příslušné heslo, aby se ochrana 
heslem přechodně deaktivovala. Při tomto stavu H99 až 0000 deaktivuje ochranu heslem trvale. 

Když je připojena multifunkční klávesnice, současné stisknutí kláves  +  nebo  +  přepne 
ochranu heslem z deaktivovaného stavu do aktivovaného, respektive naopak. 

- Rozsah nastavení dat: 0000H (deaktivace ochrany heslem) 
 0001H to FFFFH (Aktivace ochrany heslem) 

 

Data kódu funkce (stanovený stav) Změna dat 
kódu funkce 

Kontrola dat 
kódu funkce 

Počáteční 
nastavení dat 
kódu funkce 

(H03) 

H99 = 0000 

F00 = 0000 (ochrana dat deaktivována) Y Y Y 

F00 = 0001 (ochrana dat aktivována) N (Y)* 1 Y N (ne) (Y 
(ano))*1 

H99 ≠ 0000 

F00 ≠ H99 (ochrana heslem aktivována) N N Y* 2 

F00 = H99 (ochrana heslem přechodně 
deaktivována) Y Y Y 

*1 Prostřednictvím komunikační spojení je možné změnit nebo inicializovat data kódů funkcí, i když je 
ochrana dat aktivována. To však není možné, jestliže je aktivována ochrana heslem. 

*2 I když je aktivována ochrana heslem, použitím H03 lze provést počáteční nastavení všech dat kódů 
funkcí do výchozího továrního nastavení. Toto je užitečné, když uživatel zapomene své heslo. 

 Data F00, ani data H99 nelze změnit prostřednictvím komunikačního spojení. 
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F01  Příkaz rychlosti  F07, F08 (doba zrychlování/zpomalování 1, 2)  
  E10 až E17 (doba zrychlování/zpomalování 3 až 10)  
  E61 až E63 (analogový vstup pro [12] a [V2])  
  C04 až C19 (vícestup ňová rychlost)  
  C22 (Typ analogového vstupu)  
  L11 až L18 (kombinace p říkazu vícestup ňové 

rychlosti)  
  L19 až L28 a H57 až H60 (nastavení k řivky S: 1 až  

14) 
  L29 (provoz p ři krátkém patru)

  
F01 volí zdroj, který určuje bod nastavení rychlosti motoru. 

Data pro F01 Funkce 

0 Aktivace příkazu vícestupňové rychlosti se zrychlením/zpomalením dle křivky S 

1 Aktivace analogového příkazu rychlosti 
(Nastavení „1” nebo „2” povoluje analogové vstupní napětí na 
svorky [12] a [V2](funkce V2) a vstupní proud na svorku [V2] 
(funkce C1).) 

Nereversibilní 

2 Reversibilní 

3 Aktivace analogového příkazu vícestupňové rychlosti se zrychlením/zpomalení křivky 
S 

 
V případě, že „referenční rychlost (před rampou) < rychlost zastavení” a „referenční rychlost (před rampou) 
< spouštěcí rychlost” běží měnič referenční rychlostí (před rampou) 0,00 ot./min (v uzavřené smyčce). 

 
■ Příkaz vícestup ňové rychlosti pomocí zrychlení/zpomalení dle k řivky S (L11 až L18 a C04 až 

C19) 
Řada frekvečních měničů FRENIC-Lift (LM2A) dokáže nakonfigurovat příkaz několikastupňové rychlosti 
se šestnácti rychlostmi: nulová rychlost, manuální rychlost (střední), revizní rychlost, plíživá (dojezdová) 
rychlost, manuální rychlost (nízká), nízká rychlost, střední rychlost a vysoká rychlost 1 až 9, která slouží 
pro provozní účely. 

Aby bylo možné nakonfigurovat příkaz několikastupňové rychlosti, zadejte data L11 až L18, která 
propojují příkazy vstupních svorek pro všeobecné účely SS1, SS2, a SS4 s osmi referenčními rychlostmi 
(před rampou) definovanými C04 až C11. V případě použití SS8 jsou referenční rychlosti (před rampou) 
definovány pomocí C12 až C19 (pevné kombinace). 

Rozsahy nastavení dob zrychlování/zpomalování a zón křivky S jsou určeny podle přepínání referenčních 
rychlostí (před rampou) tak, jak bude popsáno níže. 

Propojení SS1, SS2 a SS4 s referenčními rychlostmi (před rampou) 

Kód 
funkce 

Příkazy 
referenční 
rychlosti 

Rozsah 
nastavení 

Výchozí 
tovární 
hodnota 

Popis 

L11 Příkaz nulové 
rychlosti 

00000000 b 
až 

00000111 b 

00000000 b 
Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte nulovou 
rychlost definovanou C04. 

L12 

Příkaz 
manuální 
rychlosti 
(střední) 

00000001 b 
Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte manuální 
rychlost (střední) definovanou C05. 

L13 Příkaz revizní 
rychlosti 00000010 b 

Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte revizní 
rychlost definovanou C06. 

L14 
Příkaz plíživé 
(dojezdové) 

rychlosti 
00000011 b 

Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte plíživou 
(dojezdovou) rychlost definovanou C07. 

L15 

Příkaz 
manuální 
rychlosti 
(nízké) 

00000100 b 
Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte manuální 
rychlost (nízkou) definovanou C08. 
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L16 Příkaz nízké 
rychlosti 00000101 b 

Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte nízkou 
rychlost definovanou C09. 

L17 Příkaz střední 
rychlosti 00000110 b 

Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte střední 
rychlost definovanou C10. 

L18 Příkaz vysoké 
rychlosti 1 00000111 b 

Definuje kombinaci stavů příkazů svorek 
SS1, SS2a SS4, která aktivujte vysokou 
rychlost definovanou C11. 

 
 

 
Definice nastavení hodnot pro L11 až L18 
 

0 0 0 0 0 1 1 1 b 

 

 

 

 

Tovární výchozí kombinace stavů SS1, SS2, SS4 a SS8s umožňující referenční rychlosti (před 
rampou) 

SS8 SS4 SS2 SS1 L11 až L18 Zvolená referenční rychlost (před 
rampou) 

VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO L11 = 00000000 b Nulová rychlost definovaná pomocí C04 

VYPNUTO 
VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO 

L12 = 00000001 b Manuální rychlost (střední) definovaná 
pomocí C05 

VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO L13 = 00000010 b Revizní rychlost definovaná pomocí C06 

VYPNUTO 
VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO 

L14 = 00000011 b Plíživá (dojezdová) rychlost definovaná 
pomocí C07 

VYPNUTO 
ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO 

L15 = 00000100 b Manuální rychlost (nízká) definovaná 
pomocí C08 

VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO L16 = 00000101 b Nízká rychlost definovaná pomocí C09 

VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO L17 = 00000110 b Střední rychlost definovaná pomocí C10 

VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO L18 = 00000111 b Vysoká rychlost 1 definovaná pomocí C11 

ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 2 definovaná pomocí C12 

ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 3 definovaná pomocí C13 

ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 4 definovaná pomocí C14 

ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 5 definovaná pomocí C15 

ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 6 definovaná pomocí C16 

ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 7 definovaná pomocí C17 

ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 8 definovaná pomocí C18 

ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 9 definovaná pomocí C19 

0: neaktivní, 1: aktivní 

Aktivní logika 

Svorka ON (zapnuto): 1 

Svorka OFF (vypnuto): 0 

Záporná logika 

Svorka ON (zapnuto): 0 

Svorka OFF (vypnuto): 1 

SS1  0:OFF 1:ON 
SS2  0:OFF 1:ON 
SS4  0:OFF 1:ON 
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Příklad kombinace stavů SS1, SS2, SS4 a SS8 umožňující referenční rychlosti (před rampou) 

Jestliže chcete zvolit nulovou rychlost například zapnutím SS1, nakonfigurujte příkaz vícestupňové 
rychlosti nastavením SS1, SS2, SS4 a SS8 a L11 až L18 tak, jak je uvedeno níže. 

SS8 SS4 SS2 SS1 L11 až L18 Zvolená referenční rychlost (před 
rampou) 

VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO L11 = 00000001 b Nulová rychlost definovaná pomocí C04 

VYPNUTO 
VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO 

L12 = 00000000 b Manuální rychlost (střední) definovaná 
pomocí C05 

VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO L13 = 00000010 b Revizní rychlost definovaná pomocí C06 

VYPNUTO 
VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO 

L14 = 00000011 b Plíživá (dojezdová) rychlost definovaná 
pomocí C07 

VYPNUTO 
ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO 

L15 = 00000100 b Manuální rychlost (nízká) definovaná 
pomocí C08 

VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO L16 = 00000101 b Nízká rychlost definovaná pomocí C09 

VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO L17 = 00000110 b Střední rychlost definovaná pomocí C10 

VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO L18 = 00000111 b Vysoká rychlost 1 definovaná pomocí C11 

ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 2 definovaná pomocí C12 

ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 3 definovaná pomocí C13 

ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 4 definovaná pomocí C14 

ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 5 definovaná pomocí C15 

ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 6 definovaná pomocí C16 

ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 7 definovaná pomocí C17 

ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO — Vysoká rychlost 8 definovaná pomocí C18 

ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO — Vysoká rychlost 9 definovaná pomocí C19 

 

 
Nepřiřazujte dvakrát stejná data pro L11 (nulová rychlost) až L18 (vysoká rychlost 1). K 
dispozici je osm hodnot od „00000000” do „00000111”. Dvojité přiřazení bude mít za 
následek vypnutí s alarmem Er6 v okamžiku zadání příkazu provozu. 

 

 
Doporučuje se, aby rychlosti od nuly po vysokou rychlost 1 byly používány za stejným 
účelem provozu jako název kódu funkce. Jestliže chcete kteroukoliv z nich použít pro 
odlišné účely, potvrďte rozsahy nastavení její doby zrychlování/zpomalování a doby 
zrychlování zpomalování podle křivky S. 
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Doby zrychlování/zpomalování, které budou použity, když se referenční rychlost (před rampou) 
změní poté, když referenční rychlost (konečná) dosáhne rychlosti (před rampou) 

Doby zrychlování/zpomalování, které budou použity, když se referenční rychlost (před rampou) změní poté, 
když referenční rychlost (konečná) dosáhne dříve zadané referenční rychlosti (před rampou), jsou uvedeny 
v tabulce níže. Tyto doby jsou stanoveny kódy funkcí F07, F08 a E10 až E17. 

„Stop” v tabulce níže znamená, že příkaz provozu je vypnutý. F07/F08 znamená. že funkce F07 a F08 se 
použijí během zrychlování, respektive zpomalování. 

Po 
změně 

Před  
změně 

Stop Nulová 
rychlost 

Manuální 
rychlost 
(střední) 

Revizní 
rychlost 

Plíživá 
(dojezdo

vá) 
rychlost 

Manuální 
rychlost 
(nízká) 

Nízká 
rychlost 

Střední 
rychlost 

Vysoká 
rychlost 
(1 až 9) 

Stop -/F08 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 

Nulová 
rychlost E16 F07/F08 E10 F07 F07/F08 F07 F07 E10 E12 

Manuální 
rychlost 
(střední) 

E16 E11 F07/F08 F07/F08 E11 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 

Revizní 
rychlost 

E16 F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 

Plíživá 
(dojezdová) 
rychlost 

E15 E14 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 

Manuální 
rychlost 
(nízká) 

E16 F08 F07/F08 F07/F08 F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 

Nízká 
rychlost E16 F08 F07/F08 F07/F08 F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 F07/F08 

Střední 
rychlost 

E16 E11 F07/F08 F07/F08 E11 F07/F08 E11 F07/F08 F07/F08 

Vysoká 
rychlost 

(1 až 9) 
E16 E13 F07/F08 F07/F08 E13 F07/F08 E13 F07/F08 F07/F08 

* 

 

* Když se rychlost změní na vysokou (1 až 9) z vysoké rychlosti jiných čísel vysoké rychlosti, použije se 
E12.  

Počáteční/koncové oblasti křivky S, které budou použity, když se referenční rychlost (před rampou) 
změní poté, když referenční rychlost (konečná) dosáhne rychlosti (před rampou) 

Počáteční/koncové zóny křivky S, které budou použity, když se referenční rychlost (před rampou) změní 
poté, když referenční rychlost (konečná) dosáhne rychlosti (před rampou), jsou uvedeny v tabulce níže. 
Jsou stanoveny kódy funkcí L19 až L28 a H57 až H60. 

L19/L22 v tabulce níže udává, že L19 a L22 platí v počáteční, respektive koncové oblasti. 

Když jsou použity dvě různé plíživé (dojezdové) rychlosti, nastavte nižší rychlost na úroveň vyšší plíživé 
(dojezdové) rychlosti. 

Po 
změně 

Před  
změně 

Stop Nulová 
rychlost 

Manuální 
rychlost 
(střední) 

Revizní 
rchlost 

Plíživá 
(dojezdo

vá) 
rychlost 

Manuální 
rychlost 
(nízká) 

Nízká 
rychlost 

Střední 
rychlost 

Vysoká 
rychlost 
(1 až 9) 

Stop -/- H57/H58 H57/H58 -/- H57/H58 H57/H58 H57/H58 H57/H58 H57/H58 

Nulová 
rychlost 

H59/
H60 

-/- L19/L22 -/- H57/H58 L19/L20 L19/L20 L19/L22 L19/L24 

Manuální 
rychlost 
(střední) 

H59/
H60 L23/L28 -/- -/- L23/L26 H59/H60 H59/H60 H59/H60 H59/H60 

Revizní 
rychlost -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Plíživá 
(dojezdová) 
rychlost 

L27 L28 H57/H58 -/- -/- H57/H58 H57/H58 H57/H58 H57/H58 
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Manuální 
rychlost 
(nízká) 

H59/
H60 L21/L28 H57/H58 -/- L21/L26 -/- H57/H58 H57/H58 H57/H58 

Nízká rychlost 
H59/
H60 L21/L28 H57/H58 -/- L21/L26 H59/H60 -/- H57/H58 H57/H58 

Střední 
rychlost 

H59/
H60 L23/L28 H59/H60 -/- L23/L26 H59/H60 L23/L26 -/- H57/H58 

Vysoká 
rychlost 
(1 až 9) 

H59/
H60 L25/L28 H59/H60 -/- L25/L26 H59/H60 L25/L26 H59/H60 H57/H58 

 

 
Ve stavu EN OFF nebo BX ON je to posouzeno jako příkaz „Stop”. 
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Když se referenční rychlost (před rampou) změní před tím, než referenční rychlost (konečná) 
dosáhne rychlosti (před rampou) (během zrychlování/zpomalování) 

Měnič se okamžitě snaží dosáhnout nově změněné referenční rychlosti (před rampou) použitím dob 
zrychlování/zpomalování a oblastí zrychlování/zpomalování křivky S definovaných na předchozí straně 
právě když se referenční rychlost (před rampou) změní poté, když referenční rychlost (konečná) dosáhne 
dříve zadané referenční rychlosti (před rampou). 

Rozdíly mezi operacemi před a potom, kdy referenční rychlost (konečná) dosáhne rychlosti (před rampou), 
odpovídají popisu níže. 

Když změna referenční rychlosti (před rampou) zaznamená zpomalení během zrychlování (referenční 
rychlost (konečná) v době změny > referenční rychlost (před rampou)), měnič přejde na provoz při 
magnetických pólů krátkém patru. 

� Pokud se týká provozu při krátkém patru, viz popis kódu funkce L29. 

Na druhé straně, když se rychlost během zpomalování změní na zrychlení, měnič okamžitě spustí 
zrychlování křivky S, což může mít dopad na zatížení. 

 

Doby zrychlování/zpomalování v provozu s křivkou S 

Při provozu s křivkou S lze dobu zrychlování/zpomalování „t” vypočítat podle následujících vzorců. 

- Jestliže odchylka rychlosti přesahuje oblast křivky S: 100
max  ||

S2S1
NN1N2

+×≥−
 

 
T

S2S1

N

N1N2
t ×







 ++−=
100max  

 

- Jestliže odchylka rychlosti je v rámci oblasti křivky S: 100
max  ||

S2S1
NN2N1

+×<−
 

 
T

S2S1

S2S1N

N1N2
t ×







 +×
+

×−=
100

100

max

||
2

 

Kde:   

Nmax : Maximální rychlost (ot./min) 

N1 : Rychlost před začátkem zrychlování/zpomalování) (ot./min) 

N2 : Rychlost po skončení zrychlování/zpomalování) (ot./min) 

S1 : Oblast křivky S (% maximální rychlosti) na začátku zrychlování (na konci zpomalování) 

S2 : Oblast křivky S (% maximální rychlosti) na konci zrychlování (na začátku zpomalování) 

T : Doba zrychlování (s) požadovaná pro zrychlení z 0,00 ot./min na jmenovitou rychlost (F03) 
 nebo  
Doba zpomalování (s) požadovaná pro zpomalení z jmenovité rychlosti (F03) na 0,00 ot./min 

t : Doba (doby) zrychlování/zpomalování (s) požadovaná(é) pro změnu z N1 na N2 
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Příklady provozu 

Následující diagramy ukazují příklady provozu za situace, když měnič běží podle továrních výchozích 
nastavení kódů funkcí L11 až L18. Změna dat těchto kódů způsobí změnu vztahu mezi příkazy svorek SS1, 
SS2, SS4 a SS8 a zvolenou referenční rychlostí (před rampou) a následující diagramy nebudou platit. 

 

 

Low speed

Low speed
L20: S-curve setting  2

L19: S-curve setting 1

L21: S-curve setting 3 

F07: Acceleration/
deceleration time 1 

F08: Acceleration/deceleration time 2 

E14: Acceleration/deceleration time 7
Time

Creep speed

Speed

Zero speed

L26: S-curve setting 8

L28: S-curve setting  10

L28: S-curve setting 10

ONFWD

SS1

SS2

ON

ON

SS4 ON

Zero speed 
command

Low speed 
command

Creep speed 
command

Zero speed 
command

ONEN1&EN2
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Manual speed (Low)

Time

Speed

ONFWD

SS1

SS2

ON

SS4 ON

ON

Zero speed 
command

Manual speed (Low)  
command

Creep speed 
command

Zero speed  
command

Creep speed

Zero speed

Manual 
speed (Low)

L19: S-curve setting 1

E14: Acceleration/deceleration time 7

L26: S-curve setting 8

F07: Acceleration/
deceleration time 1

L20: S-curve setting 2

L21: S-curve setting 3

L28: S-curve 
setting 10

L28: S-curve setting  10

F08: Acceleration/deceleration time 2

ONEN1&EN2
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High speed

Speed

TimeZero speed

Creep speed

ONFWD

SS1

SS2

ON

ON

SS4 ON

Stop speed

Output shut 
down

H67: Stop speed 
(Holding time)

Creep speed to stop

Zero speed 
command

High speed  
command

Creep speed 
command

Stop 
command

E15: Acceleration/deceleration time 8

L19: S-curve setting 1 L26: S-curve setting 8

E12: Acceleration/
deceleration time 5

E13: Acceleration/
deceleration time 6

L25: S-curve setting 7L24: S-curve setting 6

L27: S-curve 
setting 9

L27: S-curve setting  9

ONEN1&EN2

 

 

 

 

 

 
■ Analogový p říkaz rychlosti 
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Aktivace příkazu analogové rychlosti (F01 = 1 nebo 2) a přiřazení příkazu rychlosti svorce [12] (E61 = 1 
nebo 2) nebo [V2](funkce V2) (E63 = 1 nebo 2) spustí měnič podle nastavení analogového napětí. Aktivace 
příkazu analogové rychlosti (F01 = 1 nebo 2) a přiřazení příkazu rychlosti svorce [V2] (funkce C1) (E62 = 
1) spustí měnič podle nastavení analogového proudu. Tyto vstupy jsou přidány. Viz blokové schéma níže. 

Volba analogového příkazu rychlosti nemůže vyvolat provoz s křivkou S. Deaktivuje příkaz vícestupňové 
rychlosti. Když „referenční rychlost (před rampou) < rychlost zastavení” nebo „F01 = 1”, referenční 
rychlost (před rampou) 0,00 ot./min nebo nižší bude považována za 0,00 ot./min. Bude použita doba 
zrychlování/zpomalování zadaná v F07, respektive F08. Měnič však bude lineárně zpomalovat v souladu s 
dobou zadanou pomocí E16, když se příkaz provozu vypne během probíhajícího provozu. Výjimkou je 
lineární zpomalování po dobu zadanou pomocí E16, když se příkaz provozu vypne během probíhajícího 
provozu. 

� Pokud se týká časového diagramu, který bude použit v případě volby příkazu analogové rychlosti, viz 
popis kódu funkce F23. 

 

 

 
Pro analogový vstup lze zadat posunutí, zisk a časovou konstantu filtru: vstup napětí na 
svorky [12] a [V2] (funkce V2) a vstup proudu na svorku [V2] (funkce C1). Viz C31 až 
C33, C36 až C38 a C41 až C43. 

 
■ Analogový p říkaz vícestup ňové rychlosti 

Nastavení „3” kódu funkce F01 aktivuje příkaz analogové vícestupňové rychlosti. C22 v tomto režimu 

stanoví typ analogového vstupu této funkce. 

 
C22 Funkce 

0 Tento typ volí referenční rychlost podle analogového napětí/proudu. 
1 Tento typ volí referenční rychlost podle spínače. 
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C22 0 1 

Typ řízení 
Analogové výstup 

napětí/proudu 
Přepínání 

Obvod 
[V2] [11]

Inverter

Controller

 

[V2] [11]

Inverter

Controller

SW

 
Volba 

rychlosti 
3 rychlosti *1 2 rychlosti *2 

Analogový 
vstup 

([V2] nebo [C1])*3 nebo [12] *4 

*1 Plíživá (dojezdová), nízká, vysoká (viz obrázek níže) 
 

  
*2 Plíživá (dojezdová), vysoká (viz tabulka níže) 

Spínač Vícestupňová rychlost 

VYPNUTO 
Plíživá (dojezdová) 

rychlost 
ZAPNUTO Vysoká rychlost 

 
*3 Vstup napětí [V2] nebo vstup proudu [C1] lze zvolit pomocí SW4 na řídicí desce plošných spojů. 

*4 Když se používají dva nebo více analogových vstupů současně, přidá se analogový vstup. 

F03  Jmenovitá rychlost
  

F03 stanoví jmenovitou (maximální) rychlost pro omezení referenční rychlosti (před rampou). Zadání 
maximální rychlosti přesahující dimenzování zařízení poháněného měničem může způsobit poškození nebo 
vyvolat nebezpečnou situaci. Dbejte na to, aby nastavení maximální rychlosti odpovídalo dimenzování 
zařízení. 

- Rozsah nastavení dat: 
P01

1120×
 až 

P01
200120 ×

(ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

V případě indukčního motoru je doporučenou hodnotou F03 jmenovitá rychlost (rychlost při jmenovitém 
krouticím momentu), nikoliv synchronní rychlost. 

Zkontrolujte u výrobce výtahu, jaká je rychlost výtahu, a zda odpovídá jmenovité rychlosti motoru. V 
některých případech je rychlost výtahu nižší než jmenovitá rychlost motoru. V tomto případě upravte F03 
na rychlost výtahu, v opačném případě může dojít k problémům (diskonfort, aktivace omezovače rychlosti 
atd.).  

 

Měnič může snadno přijmout provoz při vysoké rychlosti. Při změně nastavení předem pečlivě 
zkontrolujte specifikace motorů nebo zařízení. 

V opačném případě by mohlo dojít ke zraněním. 
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Některé kódy funkcí se mohou změnou maximální rychlosti změnit. Viz kapitola 2.2. 
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F04  Základní rychlost
  

F05  Jmenovité nap ětí
  

F04 a F05 určují základní rychlost a motoru, který je poháněn měničem. 

■ Základní rychlost (F04)  

Nastavte jmenovitou rychlost motoru. V případě indukčního motoru nastavte synchronní rychlost. Jestliže 
jednotky příkazu rychlosti jsou ot./min (jednotka příkazu funkce C21 = 0), lze hodnotu F04 získat z 
následujícího výrazu: 

 

 

Kde fr je jmenovitá frekvence motoru v Hz. 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Podrobnosti, viz kapitola 2.2. 

■ Jmenovité nap ětí (F05) 

Nastavte jmenovité napětí vytištěné na identifikačním štítku motoru. 

Pamatujte na to, že měnič nemůže generovat napětí přesahující vstupní napětí měniče. 

- Rozsah nastavení dat: 80 až 240 (V) u řady 200V 

: 160 až 500 (V) u řady 400V 

 

F07, F08  Doba zrychlování/zpomalování 1, 2 E10 až E17 
 (Doba zrychlování/zpomalování 3 až 10)

  
F07 a F08 stanoví dobu zrychlování a zpomalování při lineárním zrychlování/zpomalování mimo oblasti 
křivky S. Doba zrychlování/zpomalování je doba požadovaná pro lineární zvýšení rychlosti z 0,00 ot./min 
na jmenovitou rychlost (F03) nebo snížení z jmenovité rychlosti na rychlost 0,00 ot./min. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 99,9 (s) 

 
 

 
Když měnič pracuje na základě příkazu analogové rychlosti, platí doby zrychlování a 
zpomalování stanovené pomocí F07 a F08. Je-li profil rychlosti generován řídicí 
jednotkou s analogovým signálem, nastavte F07 a F08 na 0,00 s. Na druhé straně, malá 
hodnota F07 a F08 (0,01 s nebo podobně) může pomoci, jestliže rychlost generovaná 
řídicí jednotkou není dostatečná (aby bylo dosaženo plynulejšího chodu). 

Také v místním režimu platí doby zrychlování a zpomalování stanovené pomocí F07 a 
F08. 

 

( )
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F09  Zvýšení krouticího momentu
 

Určuje zvýšení krouticího momentu pro vektorové řízení krouticího momentu. V podstatě neexistuje žádná 
potřeba měnit výchozí nastavení. Jestliže potřebujete vyšší krouticí moment, změňte hodnotu. Avšak příliš 
vysoké nastavení F09 může vyvolat vyšší proud, proto výchozí nastavení neměňte, pokud to není nutné. 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 5,0 

 
Jedná se o speciální kód vektorového řízení krouticího momentu. 
Pokud se týká režimu ovládání měniče, viz strana 2-2. 

 

F10  Elektronická ochrana motoru proti tepelnému p řetížení (volba charakteristik 
motoru)

  

F11  Elektronická ochrana motoru proti tepelnému p řetížení (úrove ň detekce 
přetížení)

  

F12  Elektronická ochrana motoru proti tepelnému p řetížení (tepelná časová 
konstanta)

  
F10 až F12 specifikují tepelné charakteristiky motoru pro jeho elektronickou ochranu proti teplotnímu 
přetížení, kterou měnič používá pro detekci podmínek přetížení motoru. 

 
■ Volba charakteristik motoru (F10)  

F10 určuje chladicí mechanismus motoru: zabudovaný chladicí ventilátor nebo externě napájený ventilátor 
nuceného větrání. 

Data pro F10 Funkce 

1 Pro motory pro všeobecné účely s vestavěným vlastním chladicím ventilátorem 
(Účinek chlazení se bude při provozu nízkou rychlostí snižovat.) 

2 
Pro motory poháněné měničem nebo vysokorychlostní motory s ventilátorem s 
nuceným větráním 
(Chladicí účinek bude udržován konstantní bez ohledu na výstupní rychlost.) 

3 
Pro motory pro všeobecné účely s vestavěným vlastním chladícím ventilátorem 
(mode 2) 

(Chladící účinek se bude při provozu nízkou rychlostí snižovat.) 

Pokud se týká F10=1 nebo 3. 

Provozní charakteristiky elektronické ochrany motoru proti tepelnému přetížení ukazuje obrázek níže. 

 
Chladicí charakteristiky motoru vybaveného automaticky chladicím ventilátorem 

 

 

 

 

Charakteristiky při F10=1 
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Příslušný 
výkon motoru 

(kW) 

Tepelná časová 
konstanta 
(tovární 

nastavení) 

Spínací kmitočet pro 
účiník faktor motoru 

Účiník 
(%) 

f2 f3 α1 α2 α3 

2.2 to 4.0 kW 

2 min 

5 Hz 

7 Hz 85 85 100 

5.5 to 11 kW 6 Hz 90 95 100 

15 kW 7 Hz 85 85 100 

18.5, 22 kW 5 Hz 92 100 100 

30 to 45 kW 
Základní 
kmitočet
×33% 

Základní 
kmitočet 
×83% 

54 85 95 

 

Characteristiky při F10=3 

Příslušný 
výkon motoru 

(kW) 

Tepelná časová 
konstanta 
(tovární 

nastavení) 

Spínací kmitočet pro 
účiník faktor motoru  

Účiník 
(%) 

f2 f3 α1 α2 α3 

2.2 to 4.0 kW 

2 min 
Základní 
kmitočet
×33% 

Základní 
kmitočet 
×83% 

85 85 100 

5.5 to 11 kW 90 95 100 

15 kW 85 85 100 

18.5, 22 kW 92 100 100 

30 to 45 kW 54 85 95 

 

■ Úrove ň detekce p řetížení (F11)  

F11 stanoví úroveň, při které dojde k aktivaci elektronické ochrany proti tepelnému přetížení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 (deaktivace) 
 1 až 200 % jmenovitého proudu (dovolený trvalý proud pohonu) měniče. 

Obecně platí: Nastavte F11 na dovolený trvalý proud pohonu při pohánění při jmenovité rychlosti (to 
znamená 1,0 až 1,1 násobek jmenovitého proudu motoru). Jestliže chcete elektronickou ochranu proti 
tepelnému přetížení deaktivovat, nastavte F11 na „0,00”. 

 

■ Tepelná časová konstanta (F12) 

F12 stanoví tepelnou časovou konstantu motoru. Tato časová konstanta znamená dobu požadovanou na to, 
aby elektronická ochrana proti tepelnému přetížení dokázala detekovat přetížení motoru, když bude proud 
odpovídající 150% úrovně detekce přetížení zadané pomocí F11 protékat nepřetržitě. 

- Rozsah nastavení dat: 0,5 až 75,0 (min) 

(Příklad) Když F12 je nastavena na „5,00“ (=5 minut) 

Jak je znázorněno níže, elektronická ochrana proti tepelnému přetížení se aktivuje, aby detekovala 
výstražný stav (alarm OL1), když bude výstupní proud odpovídající 150% úrovně detekce přetížení 
(zadané pomocí F11) protékat po dobu 5 minut. 

Skutečná doba aktivace požadovaná pro vydání alarmu přetížení motoru má tendenci být kratší než ta, která 
je zadaná pomocí F12, protože bere do úvahy dobu od okamžiku, kdy výstupní proud překročí jmenovitý 
proud (100%) do dosažení 150% úrovně detekce přetížení. 

Příklad provozních charakteristik 
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F20  DC (stejnosm ěrné) brzd ění (spoušt ěcí rychlost)   
 

F21  DC brzd ění (provozní úrove ň)  
 

F22  DC brzd ění (doba provozu)  H64 (doba podržení nulové rychlosti) 
 

Spouštěcí rychlost, provozní úroveň a provozní doba DC brzdění jsou nastaveny. Stejnosměrné (DC) 
brzdění nefunguje, je-li použito vektorové řízení s PG. 

■ DC brzd ění (spoušt ěcí rychlost) (F20)  

Spouštěcí rychlost stejnosměrného brzdění, je-li je nastaveno zpomalování do zastavení. 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

■ DC brzd ění(provozní úrove ň) (F21) 

Nastavuje výstupní proud DC brzdění. Tato úroveň se používá při spouštění (během H64) a při zastavení 
(během F22) 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 100 (%) 

■ DC brzd ění(doba provozu) (F22)  

Doba provozu DC brzdění je nastavena. Tento časovač začne odpočítávat pouze při zpomalování až do 
zastavení, jinými slovy, když bude dosaženo zpomalení na úroveň rychlosti F20. Operace rychlosti 
zastavení se provede při nastavení na 0,00 s. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 30,00 (s) 

Časový diagram při zastavení Časový diagram při spuštění 

 2.1.1.1  

 

 

 
DC brzdění funguje při rychlosti zastavení, je-li rychlost zastavení (F25) je vyšší než 
počáteční rychlost DCB (F20). 

 

ONOFF OFF

0 Hz

0 V

0 rpm

H64

F21

F23

F24H65

Reference speed

DC Brake

Output voltage

Motor speed
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F23  Spoušt ěcí rychlost               H65 (Spoušt ěcí rychlost, doba m ěkkého startu)  
                                     L52 (Režim řízení spušt ění) 

 

F24  Počáteční rychlost (doba podržení)
  

F23, F24, H65 a L52 určují spouštěcí rychlost, dobu jejího podržení, dobu měkkého startu, případně režim 
řízení spuštění, aby se snížil dopad na zatížení na začátku chodu. 

 
■ Spoušt ěcí rychlost (F23)  

F23 stanoví spouštěcí rychlost měniče. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 150,0 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 
■ Doba podržení (F24)  

F24 stanoví dobu podržení chodu se spouštěcí rychlostí. Zrychlení po chodu se spouštěcí rychlosti po tuto 
dobu trvání může snížit dopad na zatížení při spuštění provozu. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 
 

■ Doba řízení nulovou rychlosti (H64)  

V případě vektorového řízení s PG 

Jakmile budou hradla IGBT zapnuta, začne odpočítávání doby řízení nulové rychlosti. Během této doby je 
motor řízen na nulové rychlosti. Brzda se rovněž vypne (BRKS na ON (zapnuto)). Když uplyne tato doba, 
dojde ke zrychlení motoru na spouštěcí rychlost (podle doby měkkého startu, pokud se liší od nuly). Tato 
funkce nefunguje, když hodnota nastavení je 0,00 s. 

V případě vektorového řízení krouticího momentu 

Jakmile budou hradla IGBT zapnuta, spustí se operace „stejnosměrné brzdění při spuštění”. Brzda se 
rovněž vypne (BRKS na ON (zapnuto)). Když uplyne tato doba, dojde ke zrychlení motoru na spouštěcí 
rychlost (podle doby měkkého startu, pokud se liší od nuly).Tato funkce nefunguje, když hodnota nastavení 
je 0,00 s. Tato funkce je aktivována pouze při příkazu vícestupňové rychlosti F01=0 nebo analogovém 
příkazu rychlosti (bez zpětného chodu) F01=1. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s). 

� Pokud se týká režimu ovládání měniče, viz strana 2-2. 

 
■ (Doba m ěkkého startu  (H65) 

Tento kód funkce určuje dobu zrychlování z nulové rychlosti na spouštěcí rychlost (F23). Měkký start 
může snížit dopad na zatížení při spuštění chodu. 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 60,0 (s) 
 



 

2.3   Přehled kódů funkcí 

2-43 

K
apitola 2 

K
Ó

D
Y

 F
U

N
K

C
Í 

■ Režim řízení spušt ění (L52)  

Měkký start je k dispozici ve dvou režimech pro řízení spuštění: Režimy spouštěcí rychlosti a krouticího 
momentu. L52 volí režim řízení spuštění. 

 

Režim řízení spuštění 
(L52) 

Příkaz 
několikastupňové 

rychlosti *1 
(F01 = 0) 

Analogový příkaz 
rychlosti 

(nevratný) 
(F01 = 1) 

Analogový příkaz 
rychlosti 

(vratný) *2 
(F01 = 2) 

Režim spuštění 
rychlosti  
(L52 = 0) 

Y Y N *4 

Režim spuštění 
krouticího momentu  
(L52 = 1) 

Y N *3 N *4 

*1 Včetně operací příkazu klávesnice a operace krokování 

*2 Včetně příkazů zadaných prostřednictvím komunikačního spojení 

*3 Funkčně ekvivalentní operaci s L52 = 0. 

*4 Měkký start do spouštěcí rychlosti je deaktivován. 
 

 
Jakmile se rychlost měniče sníží na nižší hodnotu, než je rychlost zastavení, zvýšení 
referenční rychlosti (před rampou) se zapnutým příkazem provozu neprovede aktivaci 
měkkého startu do spouštěcí rychlosti. Aby došlo k měkkému spuštění motoru do 
spouštěcí rychlosti, jednou příkaz provozu vypněte. 

 

■ V případě vektorového řízení s PG 

Režim spuštění rychlosti 

Nastavení dat L52 na „0” aktivuje režim spuštění rychlosti. 

 
(i) Když bude aktivován příkaz vícestupňové rychlosti se zrychlením/zpomalením podle křivky S (F01 = 0) 

Jestliže referenční rychlost (před rampou) překročí spouštěcí rychlost, měnič aktivuje měkký start spouštěcí 
rychlosti. Po uplynutí doby podržení spouštěcí rychlosti (F24) měnič zrychlí na referenční rychlost (před 
rampou). 

  

 

 
Jestliže nastavená hodnota rychlosti zastavení (F25) je vyšší než nastavená hodnota 
spouštěcí rychlosti (F23), měnič nebude aktivovat měkké spuštění, dokud referenční 
rychlost (před rampou) nepřekročí rychlost zastavení. 

 

Speed

0

High Speed

Stating Speed

FWD

SS1

SS2

SS4

ON

ON

ON

ON

H64=0.00 s

E12: Acceleration/
deceleration time 6

L19
S-curve setting

L24
S-curve setting

SW52-2 ON

Output Gate ON

L85
Zero 

Speed
(C04)

H65 F24

Speed

0

High Speed

Stating Speed

FWD

SS1

SS2

SS4

ON

ON

ON

ON

H64≠ 0.00 s

E12: Acceleration/
deceleration time 6

L19
S-curve setting

L24
S-curve setting

SW52-2 ON

Output Gate ON

L85 H64 H65 F24
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(ii) Když je aktivován analogový příkaz rychlosti (nevratný) (F01 = 1) 

Jakmile bude zapnutý příkaz provozu, spustí se provoz s měkkým startem. Jakmile bude operace měkkého 
startu dokončena, měnič bude pokračovat spouštěcí rychlostí tak dlouho, dokud referenční rychlost bude 
nižší než spouštěcí rychlost. Když referenční rychlost (před rampou) překročí spouštěcí rychlost, měnič 
okamžitě zrychlí z aktuální rychlosti na referenční rychlost (před rampou). 

 
 

 
Měnič nezahájí zrychlování na referenční rychlost (před rampou), dokud referenční 
rychlost (před rampou) nepřekročí rychlost zastavení. 

 

(iii) Když je aktivován analogový příkaz rychlosti (vratný) (F01 = 2) 

Během této operace je měkký start deaktivován. Když referenční rychlost (před rampou) překročí spouštěcí 
rychlost, měnič začne zrychlovat ze spouštěcí rychlosti na referenční rychlost (před rampou). 
 

Speed

0

ON

ON

ON

L85 H64 F24

Analog speed 
command

Reference 
Speed

Starting speed
(F23)

 
 
 

 
Měnič nezahájí zrychlování na referenční rychlost (před rampou), dokud referenční 
rychlost (před rampou) nepřekročí rychlost zastavení. 
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Režim spuštění krouticího momentu 

Nastavení dat L52 na „1” aktivuje režim spuštění krouticího momentu. 

V tomto režimu měnič zvyšuje výstupní napětí, aby došlo k vytvoření krouticího momentu s náběhem 
stanoveným časem (F24) ve směru otáčení zadaném příkazem provozu. Když detekovaná rychlost překročí 
spouštěcí rychlost (F23), měnič spustí řízení rychlosti tak, docházelo k hladkému zrychlování. 

Když F23 = 0,00, je tento režim deaktivován. 

 
V režimu spuštění krouticího momentu může v závislosti na nastavení spouštěcí rychlosti 
dojít k chybě PG nebo se může vypnout příkaz DSAG na výstupní svorce pro všeobecné 
účely. 

 

FW D

SS1

Reference

Toruqeτ*

Starting

Speed

0

Reference

Tourqe

O N

O N

Detection Speed

Starting

Speed

0

Reference Speed

O utput G ate O N

L85 H64 F24  

(%/s) 
H65

100τ*

=
∆
∆

t  
 

■ V případě vektorového řízení krouticího momentu 

(i) Pokud je aktivován příkaz vícestupňové rychlosti se zrychlením/zpomalením dle křivky S (F01 = 0) 

Jestliže referenční rychlost (před rampou) překročí spouštěcí rychlost, měnič aktivuje funkci DC brzdění. 
Po DC brzdění měnič aktivuje měkký start na spouštěcí rychlost. Po uplynutí doby podržení spouštěcí 
rychlosti (F24) měnič zrychlí na referenční rychlost (před rampou).  

 

Speed

0

High speed

Starting
speed

FWD

SS1

SS2

SS4

O N

O N

O N

O N

High speed

E12
Acceleration/

Deceleration Time5

L19
S-curve Setting1

L24
S-curve Setting6

SW52-2 O N

Output gate O N

L85 H64 H65 F24

DC
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(ii) Když je aktivován analogový příkaz rychlosti (nevratný) (F01 = 1) 

Jakmile bude zapnut příkaz provozu, spustí se operace stejnosměrného brzdění. Po DC brzdění měnič 
aktivuje měkký start na spouštěcí rychlost. Po vypršení doby časovače H64 měnič zrychlí motor na 
spouštěcí rychlost (F23) pomocí náběhu zrychlení měkkého startu (H65). Když referenční rychlost (před 
rampou) překročí spouštěcí rychlost, měnič okamžitě zrychlí z aktuální rychlosti na referenční rychlost 
(před rampou). 

 

 
 
(iii) Když je aktivován analogový příkaz rychlosti (vratný) (F01 = 2) 

Během této operace neprobíhá stejnosměrné brzdění ani měkký start. Když referenční rychlost (před 
rampou) překročí spouštěcí rychlost, měnič začne zrychlovat ze spouštěcí rychlosti na referenční rychlost 
(před rampou). 
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F25  Rychlost zastavení H66 (Rychlost zastavení, zp ůsob detekce)  
 H67 (Rychlost zastavení, doba podržení)

  
F25, H66 a H67 určují rychlost zastavení, způsob její detekce a její dobu podržení, aby se snížil dopad na 
zatížení na konci pojezdu. 

 

■ Rychlost zastavení (F25)  

F25 má různé chování podle režimu řízení. V případě vektorového řízení krouticího momentu je to rychlost 
zastavení, jinými slovy, při zpomalování až do zastavení bude motor pokračovat v provozu rychlosti F25, 
dokud bude příkaz provozu zapnutý. V případě vektorového řízení (pomocí PG) je to pouze úroveň 
rychlosti, jinými slovy, motor zpomalí na 0,00 ot./min při zastavení, i když F25 se bude lišit od 0,00 
ot./min.  

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 150,0 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 

■ Metoda detekce (H66)  

H66 volí, zda se pro detekci rychlosti zastavení má použít detekovaná rychlost nebo referenční rychlost 
(konečná). 

Data pro F66 Funkce 

0 Použij detekovanou rychlost* 

1 Použij referenční rychlost 
(konečnou) 

* V případě vektorového řízení krouticího momentu měnič použije rovněž referenční rychlost (konečnou). 

■ Doba podržení (H67)  

H67 určuje dobu, po kterou měnič bude udržovat hlavní výstupní obvod zapnutý po dosažení úrovně 
rychlosti zastavení (F25), i když příkaz chodu bude předtím zrušen.  

Jestliže H67 je 0,00 s a příkaz chodu bude zrušen před dosažením rychlosti zastavení (F25), měnič hlavní 
výstupní obvod vypne, jakmile bude dosaženo úrovně F25.   

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 
 

V případě vektorového řízení s PG 

 

 
V případě vektorového řízení krouticího momentu 
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F26  Zvuk motoru (nosná frekvence) H98 (Funkce ochrany/údržby)  
 L198 (Spína č provozního nastavení 1)

  
F26 řídí nosnou frekvenci tak, aby se snížil slyšitelný hluk vytvářený motorem nebo samotným měničem a 
omezil se svodový proud z hlavního výstupního (sekundárního) vedení. 

Nosná frekvence 5 kHz ↔ 16 kHz 

Emise hluku motoru Vysoké ↔ Nízké 

Teplota motoru (vzhledem k harmonickým složkám) Vysoké ↔ Nízké 

Zvlnění tvaru vlny výstupního proudu Velké ↔ Malé 

Svodový proud Nízké ↔ Vysoké 

Emise elektromagnetického hluku Nízké ↔ Vysoké 

Ztráta měniče Nízké ↔ Vysoké 

 

�Spínač provozního nastavení 1 - pevné nastavení nosné fre kvence (L198 bit0)  

Jestliže funkce F26 je nastavena na 16 a L198, bit 0 je nastaven na 1, měnič poběží při nosné frekvenci 16 
kHz nezávisle na výstupní frekvenci. 

 

 
Nastavení příliš nízké nosné frekvence způsobí, že tvar vlny výstupního proudu bude mít 
velké zvlnění (mnoho harmonických složek). V důsledku toho se ztráta motoru zvýší a to 
způsobí vzestup teploty motoru. Navíc má velké zvlnění tendenci k vyvolání alarmu 
omezujícího proud. 

Když bude stanovena vysoká nosná frekvence, může dojít k vzestupu teploty měniče kvůli 
vzestupu teploty prostředí nebo zvýšení zatížení. Jestliže k tomu dojde, měnič automaticky 
sníží nosnou frekvenci, aby zabránil alarmu přehřátí měniče OH3 nebo alarmu přetížení 
měniče OLU. Aby bylo možné udržet nízkou úroveň akustického hluku na motoru, lze 
tuto funkci deaktivovat (viz kód funkce H98). 
 

 

F30 až 
F31 

 Analogový výstup [FMA] (výstupní zisk, volba funkce )
 

 

Tyto kódy funkcí umožňují, aby svorka [FMA] vysílala monitorovaná data, jako například výstupní 
frekvenci a výstupní proud v analogovém střídavém napětí nebo proudu. Velikost tohoto analogového 
napětí nebo proudu je nastavitelná. 

 

�Výstupní zisk (F30)  

F30 vám umožňuje nastavovat výstupní napětí v rozsahu 0 až 300%. 
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�Volba funkce (F31)  

F31 stanoví, která data na výstupních svorkách budou monitorována [FMA]. 

Data  
F31 Výstup [FMA] Data Definice rozsahu monitoru 100% 

0 Referenční rychlost 
(konečná) 

Výstupní frekvence měniče 
(ekvivalentní jmenovité rychlosti 
motoru) 

Jmenovitá rychlost (F03) 

1 Primární frekvence Výstupní frekvence měniče Jmenovitá rychlost (F03) 

2 Výstupní proud Výstupní proud (efektivní) měniče Dvojnásobek jmenovitého proudu 
měniče 

3 Výstupní napětí Výstupní napětí (efektivní) měniče 
Třída 200 V: 250 V 
Třída 400 V: 500 V 

4 Výstupní krouticí 
moment Krouticí moment hřídele motoru Dvojnásobek jmenovitého krouticího 

momentu motoru 

8 Skutečná rychlost Rychlost detekovaná prostřednictvím 
rozhraní PG Maximální rychlost jako 100% 

9 Napětí sběrnice DC 
připojení Napětí sběrnice DC připojení měniče 

Třída 200 V: 500 V 
Třída 400 V: 1000V 

10 Univerzální AO 
Příkaz z komunikace 
(�Návod pro uživatele komunikace 
prostřednictvím RS-485) 

20 000/100% 

14 Kalibrace (+) 
Pro kalibraci měřicího přístroje 
Výstup v plném rozsahu stupnice 

Vždy plný rozsah stupnice 
(ekvivalentní 100%) 
Výstup 

18 Teplota chladiče měniče Teplota detekce chladiče měniče 200°C/100% 

19 Interní teplota měniče Teplota detekce uvnitř měniče 200°C/100% 

111 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
1 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

112 

Výstupní signál  
uživatelsky 
programovatelné logiky 
2 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu  100% / 100% 

113 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
3 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

114 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
4 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

115 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
5 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

116 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
6 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

117 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
7 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

118 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
8 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

119 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
9 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 

120 

Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
10 

Aktivace pouze při definovaném 
analogovém výstupu 100% / 100% 
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F42  Režim řízení
  

Režim řízení volí F42. 

Data pro F42 Funkce 

0 Vektorové řízení s PG pro asynchronní motor 

1 Vektorové řízení s PG pro synchronní motor 

2 Vektorové řízení krouticího momentu bez PG pro 
asynchronní motor 

� Pokud se týká režimu ovládání měniče, viz strana 2-2. 
 

 

 

F44  Omezova č proudu (úrove ň)
  

Úroveň aktivace omezovače proudu stanoví F44. 

Pokud výstupní proud měniče překročí úroveň stanovenou pomocí F44, omezovač proudu bude řídit 
výstupní proud tak, aby snížil krouticí moment motoru. 

Když výstupní proud poklesne pod úroveň stanovenou pomocí F44, měnič se vrátí do normálního provozu. 

- Rozsah nastavení dat: 100 až 230 (%) (hodnota jmenovitého proudu měniče v procentech) 
 Auto (automaticky se použije maximální proud každého měniče) 

 
Protože funkce omezení proudu pomocí F44 je prováděna softwarem, může vyvolat 
prodlevu řízení. 

  

F50 až F52  Elektronická ochrana proti tepelnému p řetížení pro brzdný odpor  
(brzdný výkon, dovolená pr ůměrná ztráta a hodnota brzdného odporu)

  
Tyto kódy funkcí stanoví funkci elektronické ochrany proti tepelnému přetížení pro brzdný odpor. 

Nastavte brzdný výkon, dovolenou průměrnou ztrátu a odpor do F50, F51, respektive F52. Tyto hodnoty 

jsou určeny modely měniče a brzdného odporu.  

Výchozí nastavení těchto parametrů nemusí být vhodný pro váš brzdný rezistor, proto před použitím této 

funkce požádejte vašeho dodavatele odporů o správná data. 

 
Podle teplotních charakteristik brzdného odporu může elektronická ochrana proti 
tepelnému přetížení zapůsobit tak, že měnič vydá alarm ochrany proti přehřívání dbH, i 
když skutečný vzestup teploty nebude tak velký. Jestliže k tomuto dojde, zkontrolujte 
vztah mezi ukazatelem výkonu brzdného odporu a nestaveními souvisejících kódů 
funkcí. 

  

Výpočet brzdného výkonu a dovolená průměrná ztráta brzdného odporu a konfigurace dat kódu funkce 

Požádejte výrobce odporu o jeho hodnoty a potom nakonfigurujte příslušné kódy funkcí. 

Při aplikacích týkajících se výtahů je brzdné zatížení konstantní (vertikální zatížení). Použijte výrazy (1) a 

(2) uvedené níže. 

 
 

 
 

Brzdné zatížení 
(kW) 

(Doba 
brzdění) 

Brzdné zatížení (kW) 

(Doba 
brzdění) 
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<Aplikace brzdného zatížení během zpomalování> <Aplikace brzdného zatížení během provozu konstantní 
rychlostí> 

 

� Brzdný výkon (F50) 

Brzdný výkon se vztahuje k výkonu v kW pro jednotlivý brzdný cyklus. Lze jej vypočítat z brzdění  

Data F50 Funkce 

1 až 9000 1 až 9000 (kW) 

VYPNUTO Deaktivace elektronické ochrany proti tepelnému přetížení 

 

Discharging capability (kWs) =
2

Braking time (s) × Motor rated capacity (kW)
 (1) 

� Dovolená průměrná ztráta (F51) 

Dovolená průměrná ztráta je požadovaná výkonová ztráta rezistoru, která umožňuje trvalý provoz motoru. 
Lze ji vypočítat z ED (%) a výkonu motoru (kW). 

 

Data F51 Funkce 

0,001 až 99,99 0,001 až 99,99 kW 

 
Dovolená průměrná ztráta (kW) = (% ED (%)/100) x Jmenovitý výkon motoru (kW)(2) 

 

�Hodnota brzdného odporu (F52) 

Odpor brzdného rezistoru stanoví F52. 

Data F52 Funkce 

Žádná (0,00) Nedovolená hodnota; nastavte tento parametr na jinou hodnotu než 0.  

0,01 až 999 0,01 až 999 (Ω) 
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2.3.2 Kódy E (další funkce svorek) 

E01 až E08  Přiřazení p říkazu k [X1] až [X8] E98 a E99 
 (Přiřazení příkazu k [FWD] a [REV])

  
E01 až E08, E98 a E99 vám umožňují přiřazovat příkazy ke svorkám [X1] až [X8], [FWD] a [REV], které 
jsou programovatelnými vstupními svorkami pro všeobecné použití. 

Tyto kódy funkcí mohou také přepínat mezi normální a invertovanou logikou a tím definovat, jak logika 
měniče bude interpretovat stav zapnuto (ON) nebo vypnuto (OFF) každé svorky. Výchozím nastavením je 
normální logický systém „Aktivní zapnuto (ON)”. Následující tabulka ukazuje příkazy, které mohou být 
přiřazeny k programovatelným vstupním svorkám pro všeobecné použití [X1] až [X8], [FWD] a [REV]. 
Vysvětlivky k příkazům, které následují, jsou uvedeny v normálním logickém systému „Aktivní zapnuto 
(ON)”. 

 

 

K programovatelným vstupním svorkám pro všeobecné účely můžete přiřazovat příkazy pro 
přepínání příkazu chodu a jeho funkce, referenční rychlosti (před rampou) a výkonu pohonu 
motoru. 

Pamatujte na to, že přepnutí jakýchkoliv takových signálů může způsobit náhlé spuštění (provoz) 
nebo náhlou změnu rychlosti. 

Může dojít k nehodě nebo fyzickému zranění. 
 

Data kódu funkce 
Přiřazené příkazy svorek Symbol 

Aktivní ON Aktivní OFF 

0 1000 Zvol vícestupňovou rychlost 1 SS1 

1 1001 Zvol vícestupňovou rychlost 2 SS2 

2 1002 Zvol vícestupňovou rychlost 4 SS4 

3 1003 Zvol vícestupňovou rychlost 8 SS8 

7 1007 Zpomalování až do zastavení BX 

8 1008 Resetování alarmu RST 

1009 9 Aktivace vypnutí externího alarmu THR 

10 1010 Aktivace krokování JOG 

24 1024 Aktivace komunikačního spojení prostřednictvím 
RS485 nebo CAN 

LE 

25 1025 Univerzální DI U-DI 

27 1027 Aktivace vektorového řízení PG PG/Hz 

60 1060 Volba odchylky krouticího momentu 1 TB1 

61 1061 Volba odchylky krouticího momentu 2 TB2 

62 1062 Podržení odchylky krouticího momentu H-TB 

63 1063 Aktivace provozu z baterie BATRY 

64 1064 Spuštění provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti CRPLS 

65 1065 Kontrola řízení brzdy BRKE 

1066 66 Nucené zpomalení DRS 

67 1067 Spuštění kompenzace nevyvážení zatížení UNBL 

69 - Příkaz ladění posunutí polohy magnetických pólů PPT 

80 1080 Zrušení uživatelsky programovatelné logiky CLC 

81 1081 Vymazání všech časovačů uživatelsky 
programovatelné logiky CLTC 
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Data kódu funkce 
Přiřazené příkazy svorek Symbol 

Aktivní ON Aktivní OFF 

98 - Chod vpřed (přiřazeno výhradně ke svorkám [FWD] 
a [REV] pomocí E98 a E99) FWD 

99 - Chod vzad (přiřazeno výhradně ke svorkám [FWD] 
a [REV] pomocí E98 a E99) REV 

100 - Nepřiřazena žádná funkce NONE 

101 1101 Externí alarm 2 THR2 

102 1102 Spuštění snižování referenčního krouticího 
momentu  RTDEC 

103 1103 Potvrzení MC výstupu měniče CS-MC 

108 1108 Aktivace CAN linky CAN_LE 

111 1111 Kontrola řízení brzdy 1 BRKE1 

112 1112 Kontrola řízení brzdy 2 BRKE2 

114 1114 Aktivace operace záchrany pomocí řízení brzdy RBRK 

115 1115 Zpětná vazba řízení zkratu SCCF 

117 1117 Pohotovostní režim STBY 

118 - Uvolnit operaci bezpečnostní chod ULSG 
 

 
Jakýkoliv příkaz záporné logiky (aktivní OFF) lze přiřadit funkcím označeným „－” ve 
sloupci „Aktivní OFF”. 

Příkazy „Aktivovat externí vypnutí alarmu” a „Nucené zpomalení” jsou příkazy svorek 
zabezpečené vůči selhání. Jestliže jsou například data v příkazu „Aktivovat externí 
vypnutí alarmu” = „9”, nastaví se na aktivní OFF (alarm se spustí při vypnutí (OFF)); 
když data = 1009,  nastaví se na aktivní zapnutí (ON) - (alarm se spustí při stavu 
zapnuto (ON)). 

Přiřazení funkcí svorek a nastavení dat 

■ Volba vícestup ňové rychlosti -- SS1, SS2,SS4 a SS8  
(data kódu funkce = 0, 1, 2 a 3) 

Kombinace stavů zapnuto/vypnuto digitálních vstupních signálů SS1, SS2, SS4 a SS8 volí jeden ze 16 
různých příkazů frekvence definovaných předem 16 kódy funkcí C04 to C19 (vícenásobná frekvence 0 až 
15). Pomocí této funkce může měnič pohánět motor při 16 různých předem nastavených frekvencích. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce F01 (příkaz rychlosti). 
 

■ Zpomalování do zastavení -- BX 
(data kódu funkce = 7) 

Zapnutí tohoto příkazu svorky okamžitě zastaví výstup měniče tak, že motor bude zpomalovat až do 
zastavení bez vydání jakéhokoliv alarmu. Jeho vypnutí restartuje měnič. 

 
■ Resetování alarmu -- RST 

(data kódu funkce = 8) 

Zapnutí tohoto příkazu svorky zruší stav ALM , výstup alarmu (pro jakýkoliv alarm). Jeho vypnutí vymaže 
zobrazení alarmu a zruší stav trvání alarmu. Když zapnete příkaz RST, udržujte jej v zapnutém stavu po 
dobu minimálně 10 ms. Při normálním provozu měniče by tento příkaz měl být udržován ve vypnutém 
stavu. 
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■ Aktivace vypnutí externího alarmu -- THR 

(data kódu funkce = 9) 

Vypnutí tohoto příkazu svorky okamžitě vypne výstup měniče (tak, že motor bude zpomalovat až do 
zastavení), zobrazí alarm OH2, a aktivuje relé alarmu (pro kterýkoli alarm) ALM . Příkaz THR se je 
samodržný a resetuje se při resetování alarmu. 

 

Když musíte výstup měniče okamžitě vypnout v případě abnormální situace v periferním 
vybavení, použijte příkaz vypnutí z externího zařízení. 
 

■ Aktivace krokovacího provozu -- JOG 
(data kódu funkce = 10)  

Zapnutí příkazu této svorky umožňuje krokovací provoz. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce C20 (rychlost krokování). 

■ Aktivace komunika čního spojení prost řednictvím RS485 nebo CAN -- LE 
(data kódu funkce = 24) 

Zapnutí tohoto příkazu svorky spustí motor podle příkazů frekvence nebo provede příkazy obdržené 
prostřednictvím komunikačního spojení zvoleného pomocí kódu funkce H30 (RS485, CAN nebo DCP). 

Žádné přiřazení LE není funkčně ekvivalentní stavu LE zapnuto. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce H30 (provoz komunikačního spojení). 
 
■ Univerzální DI -- U-DI 
(data kódu funkce = 25) 

Použití U-DI  aktivuje v měniče monitorování digitálních signálů vysílaných z periferního zařízení 
prostřednictvím komunikačního spojení RS485 nebo CAN přivedením těchto signálů na digitální vstupní 
svorky. Signály přiřazené univerzálnímu digitálnímu DI jsou jednoduše monitorovány a nemají účinek na 
provoz měniče. 

� Pokud se týká přístupu na univerzální DI prostřednictvím komunikačního spojení RS485 nebo CAN, 
viz příslušné Návody k použití. 

■ Aktivace vektorového řízení PG -- PG/Hz 
(data kódu funkce = 27) 

Vypnutí tohoto příkazu svorky zruší vektorové řízení PG a přepne na řízení V/f. Přepínání mezi stavy 
zapnuto/vypnuto, když měnič bude v provozu, nebude potvrzeno; dojde k němu po zastavení měniče. 
Kdykoliv tento příkaz svorky není přiřazen, bude na základě výchozího nastavení funkční vektorové řízení 
PG. 

 
■ Odchylka krouticího momentu 1 a 2 -- TB1 a TB2 

(data kódu funkce = 60 a 61) 

Volba TB1 nebo TB2 vám umožňuje nastavovat digitální odchylku krouticího momentu.  

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim). 

■ Podržení odchylky krouticího momentu -- H-TB 
(data kódu funkce = 62) 

Zapnutí příkazu této svorky podrží nastavení odchylky krouticího momentu. Jeho vypnutí stav podržení 
uvolní. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L55 (odchylka krouticího momentu, 
doba spouštění). 

■ Aktivace provozu z baterie -- BATRY 
(data kódu funkce = 63) 

Zapnutí příkazu této svorky nastaví provoz z baterií. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce C03 (rychlost provozu z baterie).
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■ Spušt ění provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti -- CRPLS 
(data kódu funkce = 64) 

Zapnutí příkazu této svorky spustí provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L34 (parametr výtahu, délka pohybu při 
provozu plíživou (dojezdovou) rychlosti). 

 
■ Kontrola řízení brzdy -- BRKE 

(data kódu funkce = 65) 

Tento příkaz svorky se používá pro kontrolu toho, zda vlastní brzda funguje normálně či nikoliv, pomocí 
výstupu BRKS z měniče. Nakonfigurujte externí obvod tak, aby zapínal nebo vypínal tento příkaz, když 
brzda bude uvolněna, respektive aktivována. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L80 až L84 (ovládání brzdy) a H96. 

 
■ Nucené zpomalení -- DRS 

(data kódu funkce = 66) 

Při normálním provozu měniče by tento příkaz měl být zapnutý. Jestliže tento příkaz je vypnutý, bude 
vynuceno zpomalení motoru s dobou zpomalování stanovenou kódem funkce H56. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce H56 (doba nuceného zpomalování). 

■ Spušt ění kompenzace nevyváženého zatížení -- UNBL 
(data kódu funkce = 67) 

Zapnutí příkazu této svorky spustí kompenzaci nevyváženého zatížení. Používá se k synchronizaci signálu 
řízení brzdy z řídicí jednotky uživatele. Když je příkaz této svorky vypnutý, po zapnutí příkazu provozu se 
spustí kompenzace nevyváženého zatížení.  

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L65 až L76 (kompenzace nevyváženého 
zatížení). 

 
■ Příkaz lad ění posunutí polohy magnetických pól ů -- PPT 
   (data kódu funkce = 69) 
PPT je funkce pro enkodér ABZ. Enkodér ABZ nemá informace o úhlu.  
Motor nemůže být poháněn, protože neexistují žádné prostředky pro zjištění polohy magnetických pólů v 
daném okamžiku. Zapnutí (ON) příkazu PPT spustí detekci zjištění polohy magnetických pólů. 
V případě, že L99 bit1 = 0 

Když se provádí ladění posunutí polohy magnetických pólů, hodnota posunutí polohy magnetických pólů 
(L04) se nezmění. 

V případě, že L99 bit1 = 1 
Když se provádí ladění posunutí polohy magnetických pólů, hodnota posunutí polohy magnetických pólů 
(L04) se změní. V tomto okamžiku je nezbytné pootočit motor více než o jednu otáčku. 

Když začínáte motor používat nebo vyměníte enkodér, měli byste provést vyladění pomocí L99 bit=1. Po 
skončení zkušebního provozu se doporučuje nastavení L99 bit1 = 0. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L07 a L99. 

 
■ Zrušení uživatelsky programovatelné logiky – „ CLC” (Data kódu funkce = 80),  

Vymazání všech časova čů uživatelsky programovatelné logiky – „ CLTC” (Data kódu funkce = 
81) 

Příkaz svorky „CLC” zastaví provoz uživatelsky programovatelné logiky. Příkaz svorky „CLTC” vymaže 
všechny časovače uživatelsky programovatelné logiky. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí kódy U. 
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■ Provoz vp řed – “ FWD”  

(data kódu funkce = 98) 

Při zapnutí tohoto příkazu svorky motor běží ve směru vpřed, při jeho vypnutí bude zpomalovat až do 
zastavení. 

 
Tento příkaz svorky „FWD” lze přiřazovat pouze k E98 nebo E99. 

■Provoz vzad– „ REV” 
(data kódu funkce = 99) 
Při zapnutí tohoto příkazu svorky „REV” motor poběží v opačném směru; jeho  stop.motor běží ve směru 
vzad; při jeho vypnutí bude zpomalovat až do zastavení. 

 Tento příkaz svorky „REV” lze přiřazovat pouze k E98 nebo E99. 
 

■ Žádná funkce – „ NONE” (žádná) (Data kódu funkce = 100)  
   (Data kódu funkce = 100) 

Umožňuje provoz měniče bez ovlivnění signály zapnutí/vypnutí. Používá se tehdy, když je signál vydáván 
externě pomocí uživatelsky programovatelné logiky. Také se používá pro dočasnou deaktivaci funkce svorky. 

■ Externí alarm 2 – THR2 
   (Data kódu funkce = 101)  

Před tím, než dojde k alarmu, měnič bude udržovat pohon ještě po dobu deseti sekund. Když měnič do 
deseti sekund výstup vypne, dojde k alarmu. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L98 (bit1). 

 
■ Spušt ění snižování referen čního krouticího momentu – RTDEC 
(data kódu funkce = 102) 

Když dojde k vypnutí příkazu RTDEC, měnič sníží referenční krouticí moment na počáteční odchylku 
krouticího momentu. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L99 (bit 2). 

 
■ Potvrzení MC výstupu – CS-MC 
(data kódu funkce = 103) 

Touto funkcí může být potvrzeno správné provedení funkcí výstupu SW52-2 a SW52-3.   

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L84 až L86.  

 
■ Aktivace CAN – CAN_LE 
(data kódu funkce = 108) 

Když se zapne CAN_LE , komunikace CAN se stane účinnou. 
 

■ Kontrola ovládání brzdy 1 – BRKE1   (data kódu funkce = 111)  
Kontrola ovládání brzdy 2 – BRKE2   (data kódu funkce = 112) 

Očekává se, že brzdy motoru pracují podle výstupu BRKS z měniče. Tyto příkazy svorek se používají pro 
kontrolu toho, zda brzdy motoru fungují (jsou ve stavu) dle požadavků United Car Movement, jak je 
předepsáno v EN81-1:1998+A3:2009 9.11.3. Použijte certifikované mikrospínače pro zapnutí nebo vypnutí 
těchto příkazů svorek když mají být budou uvolněny nebo aktivovány.  

 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L80 až L84 (ovládání brzdy) a H96. 
Pokud se týká doplňujících informací, viz související poznámka k aplikaci (AN-Lift2-0002v100EN).  
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■ Aktivace operace záchrany pomocí řízení brzdy – RBRK 
(data kódu funkce = 114) 

Když tato funkce je naprogramována na jakýkoliv z digitálních vstupů a dojde k zapnutí, chování funkce 
výstupu BRKS se změní. Funkce BRKS již není závislá na příkazu RUN. 

 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L117 až L119.  

 
■ Zpětná vazba řízení zkratu – SCCF 

   (data kódu funkce = 115) 

Funkce vstupu SCCF se používá pro získání zpětné vazby z pomocných kontaktů zkratovacího zařízení 
fází motoru (miniaturní stykač nebo výkonové relé). 

Odesílání zpětné vazby zkratovacího zařízení je povinné. Zpětná vazby je vyžadována, aby se zabránilo v 
tom, že měnič aktivuje hradla IGBT před odstraněním zkratu fází motoru. V případě, že bude jakýkoliv 
digitální výstup naprogramován funkcí SCC a nebude naprogramován žádný vstup funkcí SCCF, měnič 
vypne Er6. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L120 a L121.  

 
■ Pohotovostní režim – STBY 

   (data kódu funkce = 117) 

Když budou splněny následující podmínky, měnič přejde do pohotovostního režimu: 

・STBY je zapnutá 

・Měnič se zastavuje (žádný příkaz provozu a hradla IGBT jsou vypnutá) 

 

Když měnič přejde do pohotovostního režimu, provedou se následující kroky: 

・RDY : VYPNUTO 

・Napájení zabudovaného volitelného příslušenství je zastaveno, aby se snížila spotřeba napájení 

・Chladicí ventilátor je zastaven 

・Kontakt přemostění nabíjecího obvodu (73X) je vypnutý 

 

Časový diagram pro funkci STBY je vyobrazen níže: 

Doba do stavu připravenosti měniče k provozu (RUN) může při jeho návratu do normálního stavu z 

pohotovostního stavu trvat maximálně 2 sekundy. 

 

( ) výše č. 1000 jsou logické inverzní signály (aktivní OFF) s následujícími výjimkami. 
THR 1009: aktivní ON, 9 : aktivní OFF 
DRS 1066: aktivní ON, 66: aktivní OFF 
THR2 1101: aktivní ON, 101 : aktivní OFF 

■ Uvoln ění činnosti zachycova če – ULSG 
   (data kódu funkce  = 118) 
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Zapnutí tohoto příkazu svorek uvolní činnost zachycovače. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L101 a L106
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E10 až E17  (Doba zrychlování/zpomalování 3 až 10) F07 a F08 
 (Doba zrychlování/zpomalování 1 a 2)

  
E10 až E17 stanoví dobu zrychlování nebo zpomalování v lineárních oblastech zrychlování/zpomalování 
mimo oblasti křivky S. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí F07 až F08 (doba 
zrychlování/zpomalování 1, 2). 

 

E18  Příkaz chodu/ časova č potvrzení p říkazu vícestup ňové rychlosti (režim)
  

E19  Příkaz chodu/ časova č potvrzení p říkazu vícestup ňové rychlosti (doba)
  

E18 a E19 nastavuje časovač příkazu chodu/příkazu vícestupňové rychlosti, aby se zabránilo problémům s 
kmitáním signálu. 

 
■ Režim (E18) 

E18 stanoví příslušné příkazy pro časovač shody. 

Data pro E18 
Příslušné příkazy 

FWD, REV SS1, SS2, SS4, SS8 

0 -- -- 

1 √ -- 

2 -- √ 

3 √ √ 

 

■ Čas (E19) 

E19 určuje dobu na potvrzení, zda příkaz svorky FWD/REV nebo SS1/SS2/SS4/SS8 je udržován ve stavu 
zapnutí nebo vypnutí vydání příkazu zapnutí nebo vypnutí. Jestliže příkaz je udržován zapnutý po dobu 
stanovenou E19, měnič rozezná, že příkaz je zapnutý. 
 
- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 0,100 (s) 

 
Použití časovače potvrzení 

- Potvrzení příkazu chodu 

Run command ON ON

Period specified by E19

Run command OFF Run command ON

Less than the period
specified by E19

 
 
- Potvrzení vícestupňové rychlosti 

Less than the period
specified by E19

SS1
SS2

ON ON

Period specified by E19

Low speed High speed

SS4 ON
ON
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E20, E21 
E22 až E27 

 Přiřazení signálu k [Y1] až [Y2] (signál tranzistoru)  
Přiřazení signálu k [Y3A/C] až [Y5A/C] a [30A/B/C] (sig nál kontaktu relé) 

 
E20 až E24 a E27 přiřazují výstupní signály (uvedené na další stránce) programovatelným výstupním 
svorkám pro všeobecné účely [Y1], [Y2], [Y3A/C] až [Y5A/C] a [30A/B/C]. Tyto kódy funkcí mohou také 
přepínat logický systém mezi normální a zápornou logikou, aby se definovaly vlastnosti těchto výstupních 
svorek tak, aby logika měniče mohla interpretovat buď stav zapnuto (ON), nebo vypnuto (OFF) 
jednotlivých svorek jako aktivní. Výchozí tovární nastavení jsou „Aktivní zapnuto (ON)”. 

Svorky [Y1] a [Y2] jsou tranzistorové výstupy a svorky [Y3A/C] až [Y5A/C] a [30A/B/C] jsou výstupy 
kontaktů relé. Jestliže dojde k alarmu v normální logice, relé bude vybuzeno tak, aby [30A] a [30C] byly 
sepnuté a [30B] a [30C] rozepnuté. V záporné logice bude relé odbuzeno tak, aby [30A] a [30C] byly 
rozepnuté a [30B] a [30C] sepnuté. To může být užitečné pro realizaci systémů napájení zabezpečených 
proti selhání. 

 

 
• Když se používá záporná logika, všechny výstupní signály budou aktivní (to znamená, že 

bude rozeznán alarm), když měnič bude vypnutý. Aby se tímto chováním zabránilo 
chybné funkci systému, navzájem tyto signály zablokujte udržujte je v zapnutém stavu 
pomocí externího zdroje napájení. Platnost těchto výstupních signálů navíc není zaručena 
po dobu přibližně 3 sekund po zapnutí napájení, proto nastavte takový mechanismus, 
který je na toto přechodné období zamaskuje. 

• Svorky [Y3A/C] až [Y5A/C] a [30A/B/C]) používají mechanické kontakty, které 
nedokážou odolat častému přepínání mezi zapnuto/vypnuto. Jestliže je požadováno časté 
přepínání mezi zapnutím a vypnutím, použijte tranzistorové výstupy [Y1] a [Y2]. 
Provozní životnost relé je přibližně 200 000 cyklů, jestliže se zapíná a vypíná v 
jednosekundových intervalech. 

 

V tabulce na následující straně jsou uvedeny funkce, které lze přiřazovat svorkám [Y1], [Y2], [Y3A/C] až 
[Y5A/C] a [30A/B/C]. 

Aby vysvětlení bylo jednodušší, příkazy uvedené níže jsou sestaveny pro normální logiku (aktivní 
ON-zapnuto). 
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Data kódu funkce 

Přiřazené funkce Symbol 
Aktivní ON Aktivní OFF 

0 1000 Měnič v provozu RUN 

1 1001 Doběh rychlosti FAR 

2 1002 Detekována rychlost FDT 

3 1003 Detekováno podpětí LU 

10 1010 Měnič připraven k provozu RDY 

12 1012 Řízení MC SW52-2 

25 1025 Chladicí ventilátor v provozu FAN 

26 1026 Automatické resetování TRY 

27 1027 Univerzální DO U-DO 

28 1028 První výstraha přehřátí OH 

30 1030 Alarm provozní životnosti LIFE 

31 1031 Detekována rychlost FDT2 

35 1035 Výstup měniče zapnutý (ON) RUN2 

37 1037 Detekován proud ID 

38 1038 Detekován proud 2 ID2 

52 1052 Otáčení enkodéru ve směru vpřed FRUN 

53 1053 Otáčení enkodéru ve směru vzad RRUN 

55 1055 Aktivován příkaz chodu AX2 

56 1056 Detekováno přehřátí motoru (PTC) THM 

57 1057 Ovládání brzdy BRKS 

70 1070 Existence rychlosti DNZS 

71 1071 Soulad rychlosti DSAG 

72 1072 Dojezd rychlosti 3 FAR3 

73 1073 Během zrychlování DACC 

74 1074 Během zpomalování DDEC 

75 1075 Během nulové rychlosti DZR 

76 1076 PG abnormální PG-ABN 

78 1078 Ovládání dveří DOPEN 

99 1099 Výstup alarmu (pro jakýkoliv alarm) ALM 

101 1101 Porucha obvodu detekce svorky EN DECF 

102 1102 Svorka EN vypnutá ENOFF 

104 1104 Detekováno podpětí LVD 

105 1105 Elektrický úhlový cyklus EAC 

107 1107 Ladění posunutí polohy magnetických pólů  DTUNE 

109 1109 Doporučený směr provozu při napájení z baterie RRD 

110 1110 Výstup alarmu pokračování pohonu ALM2 

111 1111 Potvrzení vypnutí SD 

112 1112 Omezení vstupního výkonu IPL 

114 1114 Řízení MC 2 SW52-3 

115 1115 Ladění pólu provedeno PTD 
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Data kódu funkce 
Přiřazené funkce Symbol 

Aktivní ON Aktivní OFF 

116 1116 Směr detekované rychlosti DSD 

121 1121 První výstraha doby životnosti na základě změn 
směru jízdy TDCL 

122 1122 Impuls změn směru jízdy TDCP 

123 1123 Řízení zkratu SCC 

124 1124 Ukončení výpočtu vyprošťování CEND 

126 1126 Ladění pólu prováděné podle signálu Z PTD_Z 

127 1127 Detekce vážícího tenzometru LV1 LC1 

128 1128 Detekce plného zatížení vážícího tenzometru LCF 

129 1129 Detekce přetížení vážícího tenzometru LCO 

141 1141 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 1 CLO1 

142 1142 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 2 CLO2 

143 1143 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 3 CLO3 

144 1144 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 4 CLO4 

145 1145 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 5 CLO5 

146 1146 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 6 CLO6 

147 1147 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 7 CLO7 

148 1148 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 8 CLO8 

149 1149 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 9 CLO9 

150 1150 Výstupní signál uživatelsky programovatelné 
logiky 10 CLO10 
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■ Měnič v provozu – RUN 
(data kódu funkce = 0) 

Tento výstupní signál se používá pro informování externího zařízení, zda měnič běží. Zapnutí nebo vypnutí 
hlavního obvodu měniče (výstupní hradlo) přepíná signál RUN na zapnuto, respektive vypnuto. Tento 
signál je vypnutý také při ladění motoru. 

Jestliže tento signál je přiřazen v záporné logice (aktivní vypnuto (OFF), může být použit jako signál 
signalizující „Měnič zastaven”. 

 
■ Doběh rychlosti – FAR 

(data kódu funkce = 1) 

Tento výstupní signál se zapne, když rozdíl mezi detekovanou rychlostí a referenční rychlostí (před 
rampou) spadá do zóny dovolené chyby (stanovené pomocí E30). 

Když příkaz provozu měniče bude vypnutý, tento výstupní signál se také vypne. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce E30 (rychlost při dojezdu). 

 
■ Detekována rychlost – FDT (Data kódu funkce = 2)  

Detekována rychlost – FDT2 (Data kódu funkce = 31) 

Tyto výstupní signály FDT nebo FDT2 se zapnou, když detekovaná rychlost překročí úroveň detekce 

rychlosti stanovenou pomocí E31 nebo E36, a vypnou se, když detekovaná rychlost klesne pod „úroveň 

detekce (E31 nebo E36) - šířka pásma hystereze (E32)”. Tyto výstupní signály nejsou ovlivňovány 

příkazem chodu. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí E31, E36 a E32 (detekce rychlosti). 

 
■ Detekováno podp ětí –LU 

(data kódu funkce = 3) 

Tento výstupní signál se zapne, pokud napětí stejnosměrné spojovací sběrnice měniče poklesne pod 
stanovenou úroveň podpětí, a vypne se, když napětí tuto úroveň překročí. 

 
■ Měnič připraven k provozu– RDY 

(data kódu funkce = 10) 

Tento výstupní signál se zapne, když měnič bude po splnění všech následujících podmínek připraven k 
provozu. 

- Svorka [EN1]/[EN2] zapnutá (ON) 
- BX vypnuto (OFF) 
- Není detekován žádný alarm  
- Napětí stejnosměrné spojovací sběrnice je vyšší, než stanovená úroveň podpětí 
- Inicializace volitelného příslušenství dokončena 

Pamatujte na to, že zadání příkazu BATRY vždy vypne signál RDY. 
 

■ Řízení MC–SW52-2 
(data kódu funkce = 12) 

Tento výstupní signál se používá pro řízení MC. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L85 a L86 (řízení MC). 

 
■ Chladicí ventilátor v provozu – FAN 

(data kódu funkce = 25) 

Tento výstupní signál je zapnutý, když chladicí ventilátor je v provozu, a je vypnutý, když je ventilátor 
zastaven. Tento signál může vzájemně propojit chladící systém periferního zařízení s ovládáním 
zapnutí/vypnutí. 
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■ Automatické resetování – TRY 
(data kódu funkce = 26) 

Tento výstupní signál se zapne, když probíhá automatické resetování. 

� Automatické resetování je specifikováno pomocí H04 a H05. Pokud se týká podrobných informací o 
počtu opakování resetování a intervalu resetování, viz popisy kódů funkcí H04 a H05. 

 

■ Univerzální DO – U-DO 
(data kódu funkce = 27) 

Přiřazení tohoto výstupního signálu k výstupní svorce měniče a připojení svorky ke svorce digitálního 
vstupu periferního zařízení umožňuje využít měnič k odeslání příkazu do periferního zařízení 
prostřednictvím komunikačního spojení RS485 nebo CAN. 

Univerzální DO lze používat jako výstupní signál nezávislý na provozu měniče. 

� Pokud se týká přístupu na univerzální DO prostřednictvím komunikačního spojení RS485 nebo CAN, 
viz příslušný návod k používání. 

 
■ První výstraha p řehřátí –OH 

(data kódu funkce = 28) 

Tento výstupní signál vydává první varování upozorňující na přehřátí dříve, než dojde ke skutečnému 
vypnutí přehřátím kvůli teplotě chladiče (OH1) nebo uvnitř (OH3) měniče nebo kvůli přetížení měniče 
(OLU). 

Jestliže tento signál je zapnutý, podnikněte všechna potřebná opatření, jako například zastavení provozu 
měniče a zvýšení externího chlazení. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis L93 (úroveň první výstrahy přehřátí). 

 
■ Alarm provozní životnosti – LIFE 

(data kódu funkce = 30)  

Tento výstupní signál se zapne, když vyprší provozní životnost jakýchkoliv kondenzátorů (filtrační 
kondenzátor ve stejnosměrné spojovací sběrnici a/nebo elektrolytické kondenzátory na deskách s tištěnými 
spoji) a chladicího ventilátoru. 

Tento signál je třeba používat jako vodítko pro výměnu kondenzátorů a chladicího ventilátoru. Jestliže se 
tento signál zapne, použijte předepsaný postup údržby pro kontrolu provozní životnosti těchto součástí a 
určete, zda je třeba daný díl vyměnit či nikoliv. 
� Pokud se týká podrobných informací, viz návod k používání FRENIC-Lift (LM2A) 

(INR-SI47-1894-E), kapitola 6.3. 

 
■ Výstup m ěniče zapnutý– RUN2 

(data kódu funkce = 35) 

Tento výstupní signál se zapne, když měnič zapne svůj hlavní obvod (výstupní hradlo). 

Zapne se také při ladění motoru. 
 

■ Detekován proud a detekován proud 2– ID a ID2 
(data kódu funkce = 37 a 38)  

Signál ID  nebo ID2 se zapnou, když výstupní proud měniče překročí úroveň stanovenou v E34 nebo E37 
(detekce proudu, úroveň) případně po dobu přesahující dobu stanovenou v E35 (detekce proudu, čas) za 
předpokladu, že „37” nebo „38” bude přiřazeno jakékoliv výstupní svorce pro všeobecné použití. 
Minimální doba trvání zapnutí je 100 ms. 

Když výstupní proud poklesne pod 90% jmenovité provozní úrovně, signály se vypnou. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí E34, E35 a E37. 
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■ Otáčení enkodéru ve sm ěru vp řed – „FRUN” (data kódu funkce = 52),  

   Otáčení enkodéru ve sm ěru vzad – „RRUN” (data kódu funkce = 53) 

Tyto výstupní signály se zapnou podle směru otáčení snímače a rychlosti bez ohledu na provozní stav 
měniče. 

Na následujícím obrázku je znázorněn diagram rychlosti s aktivací/deaktivací těchto signálů. Jakmile 
rychlost dosáhne L108 (otáčení enkodéru (detekce rychlosti)) aktivuje se FRUN nebo RRUN v závislosti 
na směru otáčení. 

 

 
V případě vektorového řízení krouticího momentu budou tyto signály podrženy ve stavu 
vypnuto. 

 

■ Aktivován p říkaz chodu – AX2 
(data kódu funkce = 55) 

Tento výstupní signál se zapne po splnění všech následujících podmínek. 

- Příkaz chodu zapnutý 
- LU je vypnuto 
- Žádný alarm (ALM  je vypnutá) 

Tento výstupní signál se vypne po splnění kterékoliv z následujících podmínek. 

- Příkaz chodu vypnutý 
- LU je zapnuto 
- Alarm (ALM  je zapnutý) 

 

■ Detekováno p řehřátí motoru (PTC)– THM 
(data kódu funkce = 56)  

Tento výstupní signál signalizuje, že termistorem PTC (kladný koeficient teploty) na motoru byl detekován 
stav alarmu teploty. 

S tímto přiřazeným výstupním signálem nastavení kódu funkce H26 (termistor PTC nebo NTC) na „2” 
umožňuje, aby měnič pokračoval v provozu namísto zastavení s alarmem OH4, i když byl detekován stav 
alarmu teploty. 

� Pokud se týká podrobných informací o termistoru PTC, viz popisy kódů funkcí H26 a H27 (termistor 
PTC, režim a úroveň). 

 
■ Ovládání brzdy – BRKS 

(data kódu funkce = 57) 

Tento signál vydává příkaz ovládání brzdy. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L80 až L84 (ovládání brzdy) a H96. 
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■ Existence rychlosti – DNZS 

(data kódu funkce = 70) 

Tento výstupní signál se zapne, když detekovaná rychlost je rovná nebo vyšší než rychlost zastavení. Není 
ovlivňován žádným příkazem chodu pro měnič. 

 
■ Soulad rychlosti – DSAG 

(data kódu funkce = 71) 

Tento výstupní signál se zapne, když rozdíl mezi referenční rychlostí (konečnou) a detekovanou rychlostí 
spadá do rozsahu stanoveného pomocí H74, a přepne se do vypnutého stavu, když rozdíl bude mimo 
povolené pásmo po dobu delší než doba stanovená pomocí H75. Není ovlivňován žádným příkazem chodu 
pro měnič. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí H74 a H75 (soulad rychlosti). 

 

■Doběh rychlosti 3 – FAR3 
(data kódu funkce = 72) 

Tento výstupní signál přichází se zapne, když rozdíl mezi detekovanou rychlostí a referenční rychlostí (před 
rampou) spadá do zóny dovolené chyby (stanovené pomocí E30). 

Není ovlivňována žádným příkazem chodu pro měnič. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce E30 (rychlost při dojezdu). 

■ Během zrychlování a b ěhem zpomalování – DACC a DDEC 
(data kódu funkce = 73 a 74)  

Výstupní signál DACC nebo DDEC se zapne v závislosti na tom, zda motor se zrychluje nebo zpomaluje 
při porovnání referenční rychlostí (před rampou) s detekovanou rychlostí. Tyto výstupní signály nejsou 
ovlivňovány žádným příkazem provozu měniče. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce E30 (rychlost při dojezdu). 

■ Během nulové rychlosti – DZR 
(data kódu funkce = 75) 

Tento výstupní signál přichází se zapne, když je hlavní obvod (výstupní hradlo) měniče zapnutý a 
detekovaná rychlost je nižší než rychlost zastavení stanovená kódem funkce F25. 

 
■ PG abnormální – PG-ABN 

(data kódu funkce = 76) 

Tento výstupní signál se zapne, když je detekována jakákoliv chyba PG. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L90 až L92 (detekce chyby PG). 

 
■ Ovládání dve ří –DOPEN 

(data kódu funkce = 78)  

Tento výstupní signál ovládá dveře výtahu. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L87 až L89 (ovládání dveří) a L99 (bit 
6). 

 
■ Výstup alarmu (pro jakýkoliv alarm)– ALM 

(data kódu funkce = 99) 

 

■ Porucha obvodu detekce svorky EN – DECF 
(data kódu funkce = 101)  

Tento výstupní signál se zapne, když obvod pro detekci stavu [EN1]/[EN2] bude vadný. Může být vydán 
odděleně od reléového výstupu alarmu. 

 
■ Svorka EN vypnutá – ENOFF 

(data kódu funkce = 102)  



 
2.3   Přehled kódů funkcí 

2-68 

Toto je výstupní signál stavu, který bude zapnut, když svorky [EN1]/[EN2] nejsou aktivní. Nastaví se do 
vypnutého stavu, když výstupní signál DECF bude zapnutý. 

 

■ Detekováno nízké nap ětí –LVD 
(data kódu funkce = 104) 

Tento výstupní signál přichází v zapnutém stavu, když je detekováno nízké napětí. 
 

■ Elektrický cyklus úhlu – EAC 
(data kódu funkce = 105) 

Když je hodnota posunutí polohy magnetických pólů synchronního motoru nastavena manuálním laděním, 
použije se EAC. Jestliže 90°≦ elektrický úhel θ ＜270°, EAC je zapnutý. 

 
■ Ladění posunutí polohy magnetických pól ů –DTUNE 

 (data kódu funkce = 107) 

Signál DTUNE je zapnutý, když probíhá ladění posunutí polohy magnetických pólů. Konec ladění polohy 
magnetických pólů prováděného pomocí PPT lze potvrdit 

 
■ Doporu čený sm ěr provozu p ři napájení z baterie – RRD 

(data kódu funkce = 109) 

Měnič doporučuje pomocí digitálního výstupu RRD směr, který by měl být používán během provozu z 
baterie. Jinými slovy, doporučuje vždy brzdný směr. 
Jestliže výstup RRD je zapnutý, znamená to, že měnič doporučuje vyprošťování ve směru FWD (vpřed). 
Na druhé straně, jestliže výstup RRD je vypnutý, znamená to, že měnič vyprošťování ve směru REV (zpět).  

Když dojde k vypnutí napájení měniče, tyto signály se uloží a jsou uchovány až do dalšího spuštění 
provozu. Jsou uchovávány i při provozu z baterie.  

 
 

■ Výstup alarmu pokra čování pohonu – ALM2 
(data kódu funkce = 110) 

Když dojde k některému speciálnímu alarmu, měnič bude pohánět motor ještě po dobu 10 sekund. 
Současně se zapne alarm pokračování pohonu. Alarm pokračování pohonu navíc zachovává bez resetování 
stejný stav. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L98 (bit 1). 

■ Potvrzení vypnutí – SD 
(data kódu funkce = 111) 

Potvrzení vypnutí se zapne, když se výstupní proud měniče bude rovnat 3% jmenovitého proudu měniče a 
bude splněna kterákoliv z následujících podmínek.  

- Svorka [EN1]/[EN2] vypnutá (OFF) 

- BX zapnuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON

Detected
output current

BX

0%

3% of
the inverter rated current

ON[EN]

ONALM

ONSD

ON

ON

ON

ON

Depend on output current Max. 10ms Max. 10ms
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■ Omezení vstupního napájení – IPL 

(data kódu funkce = 112) 

Během provozu z baterie, když vstupní výkon překročí úroveň stanovenou pomocí C01 a vstupní výkon bude 
trvat déle než po dobu stanovenou pomocí C02 (mezní doba), měnič se automaticky zastaví a dojde k zapnutí 
IPL . Vypne se, když dojde k vypnutí příkazu FWD nebo REV. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí C01 až C02. 

■ Řízení MC 2 – SW52-3 
(data kódu funkce = 114) 

Tento výstupní signál se používá pro řízení MC. Tento signál je logickým součtem (hradlo OR (nebo) 
SW52-2(řízení MC) a AX2 (aktivován příkaz provozu). 

Ve srovnání s SW52-2, i když je svorka EN vypnutá nebo svorka BX je zapnutá, SW52-3 je dodáván jako 
zapnutý a MC lze zapnout, jakmile příkaz provozu bude zapnutý.  

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L85 a L86 (řízení MC). 

 

■ Ladění pólu provedeno – PTD (data kódu funkce = 115)  
Ladění pólu provád ěné podle signálu Z –  PTD_Z (Data kódu funkce = 126) 

Jestliže ladění pólu není provedeno, signál je vypnutý, a pohon proto informuje externí zařízení, že musí být 
provedeno ladění pólu. Jestliže se provádí ladění pólu, signál PTD se zastaví na zapnuto, když ladění bude 
dokončeno bez chyb. Když potom bude detekován impuls fáze Z (nebo podobný signál korekce) enkodéru AB-Z, 
bude signál PTD-Z nastaven na zapnuto. Když bude splněna kterákoliv z následujících podmínek, dojde k 
resetování těchto signálů. 

- Vypnutí měniče. 

- Měnič vypnutý během ladění polohy magnetických pólů.  

- Ladění polohy magnetického pólu je zrušeno před ukončením.  

- F42, P01, L01 nebo L02 se změní.  

Tyto signály ukazují stav ladění polohy magnetických pólů následujícím způsobem: 

PTD PTD-Z Stav ladění polohy magnetického pólu 

VYPNUTO VYPNUTO 
Ladění polohy magnetických pólů nebylo dokončeno 
úspěšně. 

VYPNUTO ZAPNUTO Kombinace není možná. 

ZAPNUTO VYPNUTO 
Ačkoliv ladění polohy magnetických pólů bude dokončeno 
úspěšně, impuls fáze Z není detekován (korekce nebude 
provedena).  

ZAPNUTO ZAPNUTO 
Ladění polohy magnetických pólů bylo dokončeno úspěšně, 
korekce impulsů fáze Z byla také dokončena úspěšně. 

 

■ Detekován sm ěr rychlosti – DSD 
(data kódu funkce = 116) 

Tento signál ukazuje směr rychlosti detekce. Detekovaná rychlost je pokládána za kladnou při provozu 
FWD a za zápornou při provozu REV. Pokud je detekovaná rychlost vyšší než F25, DSD je zapnut. Pokud 
je detekovaná rychlost menší než (-F25), DSD je vypnut. F25 obsahuje hysteresi. Tento stav je udržován, 
když detekovaná rychlost je uvnitř pásma hystereze. 
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Detected 
Speed

0

Stop Speed(F25)

Stop Speed(F25)

DSD ON

Hold Hold

 

■ První výstraha doby životnosti na základ ě změn sm ěru jízdy – TDCL (data kódu funkce = 121) 

Tato funkce výstupu se přepne ze stavu vypnuto na zapnuto, pokud L113 dosáhne úrovně nastavené v L112.. 
Funkce L112 je hodnota limitu nastaveného v L111 v procentech. 

Pokud je funkce výstupu ve stavu zapnuto a L113 se sníží o procentní podíl L112 nastavený v L111, výstup 
přejde do stavu vypnuto. 

Funkce první výstrahy životnosti je spojena se světelnou výstrahou označenou tCW . 

Pokud je L112 nastavená na 0%, je považována za deaktivovanou. Proto měnič v tomto případě nebude 
zobrazovat žádnou výstrahu, a výstup se nepřepne ze stavu vypnuto na zapnuto, ani když bude nastaveno 
120 (nebo 1120).  

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L109 až L115 (TDC) a L197. Pokud se 
týká doplňujících informací, viz související poznámka k aplikaci (AN-Lift2-0004v100EN).  

 

■ Impuls zm ěn sm ěru jízdy – TDCP (data kódu funkce = 122) 

Tato výstupní funkce vytváří impuls pokaždé, když dojde ke zvýšení stavu počítadla L113. Jinými slovy, 
digitální výstup vydá impuls vždy, když se příkaz chodu (RUN) změní z vpřed (FWD) na zpět (REV), nebo 
ze zpět (REV) na vpřed (FWD).  

Jsou-li svorky [EN1]/[EN2] zapnuté, impuls není generován, protože k žádné skutečná jízdě výtahu nemůže 
dojít. 

Tento impuls má dobu trvání 0,5 s. 

 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L109 až L115 (TDC). Pokud se týká 
doplňujících informací, viz související poznámka k aplikaci (AN-Lift2-0004v100EN).  

 
■ Řízení zkratu – SCC 

(data kódu funkce = 123) 

Funkce výstupu SCC se používá pro řízení zkratovacího zařízení fází motoru (miniaturní stykač nebo 
výkonové relé). 

Tato výstupní funkce musí být připojena řídícím svorkám (např. cívky) zkratovacího zařízení fází motoru. 
Zkratovací kontakt musí být za normální situace sepnutý. Jinými slovy, když měnič nebude napájen, fáze 
motoru musí být zkratovány. Je-li výstupní funkce SCC je ve stavu zapnuto, je na řídící svorky 
zkratovacího zařízení přivedeno napětí a kontakty se rozepnou. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L120 a L121.  

 

■ Konec výpo čtu vyproš ťování– CEND 
(data kódu funkce = 123) 

Tento výstupní signal se zapne, když je rozhodnuto o směru vyprošťování. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L122 až L124. 

 

■ Detekce vážícího tenzometru LV1 – LC1 (data kódu funkce = 127) 

Tato funkce výstupu se zapne (a bude podržena v zapnutém stavu), když po uplynutí doby nastavené v 
časovači L144 bude detekovaný krouticí moment nižší než úroveň nastavená v L145. Po odstranění příkazu 
chodu (RUN) se funkce automaticky přepne do stavu vypnuto. 
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Je-li detekovaný krouticí moment bude vyšší než úroveň nastavená na L145, a uplyne doba nastavená v 
časovači L144, funkce zůstane vypnutá. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L143 až L147. 

 

■ Detekce plného zatížení vážícího tenzometru – LCF (data kódu funkce = 128) 

Tato funkce výstupu se zapne (a bude podržena v zapnutém stavu), když po uplynutí doby nastavené v 
časovači L144 bude detekovaný krouticí moment stejný nebo vyšší než úroveň nastavená v L146 (včetně) a 
nižší než úroveňm v L147. Po odstranění příkazu chodu (RUN) se funkce automaticky přepne do stavu 
vypnuto. 

Je-li detekováno, že krouticí moment je mimo rozsah krouticího momentu stanovený úrovněmi L146 a 
L147, a uplyne doba nastavená v časovači L144, funkce zůstane vypnutá. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L143 až L147. 

 

■ Detekce p řetížení vážícího tenzometru – LCO (data kódu funkce = 129) 

Tato funkce výstupu se zapne (a bude podržena v zapnutém stavu), když po vypršení doby nastavené v 
časovači L144 bude detekovaný krouticí moment vyšší než úroveň nastavená v L147. Po odstranění příkazu 
chodu (RUN) se funkce automaticky přepne do stavu vypnuto. 

Bude-li detekovaný krouticí moment nižší než úroveň nastavená na L147, a uplyne doba nastavená v 
časovači L144, funkce zůstane vypnutá. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L143 až L147. 

 

■ Výstupní signál uživatelsky programovatelné logiky  1 až 10 – CLO1 až CLO10 
(Data kódu funkce =141 až 150) 

Výstupem je výsledek operace uživatelsky programovatelné logiky. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí kódy U. 

 

 
( ) výše č. 1000 jsou logické inverzní signály (aktivní vypnuto-OFF). 
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E30  Rychlost dojezdu (hystereze) H75 (Soulad rychlosti, doba prodlevy)
  

E30 stanoví rozsah detekce signálu dojezdu rychlosti. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 
■ Výstupní signály „Dojezd rychlosti FAR”, „Dojezd rychlosti 3 FAR3”, „B ěhem zrychlování 

DACC” a „B ěhem zpomalování DDEC” 

Výstupní signál FAR může být přiřazen programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely nastavením 
„1” (E20 až E24 a E27). Signál FAR se zapne, pokud rozdíl mezi detekovanou rychlostí a referenční 
rychlostí (před rampou) je v rámci stanoveného rozsahu. Avšak jestliže příkaz chodu je ve stavu vypnuto 
nebo referenční rychlost (před rampou) je nižší než 0,00 (ot./min) (nižší než rychlost zastavení), signál se 
nezapne. 

Výstupní signál FAR3 může být také přiřazen nastavením „72”. Signál FAR3 FAR se zapne, pokud rozdíl 
mezi detekovanou rychlostí a referenční rychlostí (před rampou) je v rámci stanoveného rozsahu. Tento 
výstupní signál není ovlivňován žádným příkazem chodu. 

Výstupní signály DACC a DDEC mohou být také přiřazeny nastavením „73”, respektive „74”. Signál 
DACC nebo DDEC se zapne v závislosti na tom, zda motor se zrychluje nebo zpomaluje porovnáním 
referenční rychlosti (před rampou) s detekovanou rychlostí. Tyto výstupní signály během zrychlování a 
zpomalování jsou vypnutu v závislosti na úrovni hystereze rychlosti dojezdu zadané pomocí E30. 

 

 
Jsou-li přiřazeny výstupní signály FAR, DACC a DDEC, lze dobu prodlevy mezi 
zapnutím a vypnutím zadat pomocí kódu funkce H75, aby se zabránilo v kmitání. H75 
lze používat pro výstupní signál DSAG. 

 
Je-li použito vektorové řízení krouticího momentu, použije se referenční rychlost 
(konečná) namísto detekované rychlosti. 

 

Níže je uveden časový diagram těchto výstupních signálů. 

 

E30

E30

E30

E30

E30

E30

E30

E30

FW D

FAR

FAR3

D AC C

D D EC

O N

O N O N

O N O N O N O N

O N

O N O N

H 75 H75

H75H75

H75 H75

Speed

D etected

speed

Refference speed

     (pre-ram p)
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E31  Detekce rychlosti (FDT) (úrove ň detekce) E36 
 (Detekce rychlosti 2 (FDT) (úrove ň detekce)

  
E32  (Detekce rychlosti (FDT) (hystereze)

  
E31.E36 a E32 stanoví úroveň detekce rychlosti a šířku pásma hystereze pro výstupní signál FDT nebo 
FDT2 přiřazený programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely pomocí kterékoliv z funkcí E20 až 
E24 a E27. 

 
■ Úrove ň detekce rychlosti (E31 nebo E36)  

Výstupní signály FDT nebo FDT2 se zapnou, když detekovaná rychlost překročila úroveň detekce 
rychlosti stanovenou pomocí E31 nebo E36. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 
■ Hystereze detekce rychlosti (E32) 

Signál FDT se vypne, když detekovaná rychlost klesne na hodnotu nižší než „úroveň detekce (E31 nebo 
E36) - šířka pásma hystereze (E32)”. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 900 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 
■ Detekce rychlosti 

Nastavení kterýchkoliv z dat E20 až E24 a E27 na „2” přiřadí výstupní signál FDT nebo „31” přiřadí 
výstupní signál FDT2 stanovené programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely. Signál FDT nebo 
FDT2 se zapne, když detekovaná rychlost překročila úroveň detekce rychlosti (E31 nebo E36). Vypne se, 
když detekovaná rychlost klesne na hodnotu nižší než „úroveň detekce (E31 nebo E36) - šířka pásma 
hystereze (E32)”. 

 
Při použití vektorového řízení krouticího momentu bude pro změnu namísto rychlosti 
detekce použita referenční rychlost. 

 

ON

Detected speed

FDT
Time

Time

Hysteresis

Detection level
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E34  Detekce proudu 1 (úrove ň 1)
  

E35  Detekce proudu 1 ( čas)
   

� Viz popis E37. 
  

E36  Detekce rychlosti 2 (FDT) (úrove ň detekce)   (viz E31)
 

 
� Viz popis E31. 

 
E37  Detekce proudu 2 (úrove ň 2)

  
Kódy funkcí E34, E35 a E37 stanoví úroveň detekce proudu a časovač.  

- Rozsah nastavení dat (E34 a E37): Hodnota proudu 1 až 200 % jmenovitého proudu měniče v ampérech. 
(0,00: deaktivace) 

- Rozsah nastavení dat (E35): 0,01 až 600,00 (s) 

E34, E35 jsou nastaveny na detekci proudu nadměrného krouticího momentu (Ot), když L98 (bit 0) je 
nastavena na 1.  

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkce L98 (bit 0). 

 

■ Detekce proudu 

Nastavení kterýchkoli z dat E20 až E24 a E27 na „37” nebo „38” přiřadí výstupní signál „Detekován proud 
1, ID ” nebo „Detekován proud 2, ID2” k příslušným programovatelným výstupním svorkám. ID  nebo ID2 
se zapne, když výstupní proud měniče překročí úroveň nastavenou (pomocí E34 pro ID  nebo pomocí E37 
pro ID2) a výstupní proud bude trvat déle než po dobu nastavenou pomocí E35 (doba detekce proudu). 
Pokud výstupní proud poklesne pod 90% jmenovité provozní úrovně, ID  nebo ID2 se vypnou (minimální 
šířka výstupního signálu: 100 ms). 

ON

Output current

Level (E34, E37)

Level x 90 %

ID, ID2

0%

Current
detection
time (E35)

 

 

 
E39  Úrove ň detekce RRD

  
Tento parametr nastaví úroveň detekce doporučeného směru chor při napájení z baterie. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 100 (%) (provozní úroveň) 

■ Posouzení doporučeného směru provozu 

Řídí-li měnič motor s nízkou účinností (jako je motor šnekového převodu), odchylka zatížení mezi kabinou 
a protizávažím nemůže být detekována. V tomto případě nastavte tuto úroveň tak, aby signál RRD byl 
detekován správně. 

 
Dodržujte následující postup. 

1. Při vyváženém zatížení jeďte s výtahem nahoru a sledujte příkaz krouticího momentu 
při konstantní rychlosti. 

2. Za stejné podmínky jeďte s výtahem ve směru dolů a sledujte příkaz krouticího 
momentu při konstantní rychlosti. 

3. Nastavte E39 na vyšší z kroutících momentů zjištěných v krocích 1 a 2 
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E43  LED monitor (volba položky) E48 (LED monitor, položka monitoru rychlosti)
  

E43 určuje, že monitorovaný jev bude zobrazen na LED monitoru základní klávesnice (TP-E1U). 
 

■ LED monitor (volba položky) (E43)  

Data pro E43 Funkce (jev, který má být zobrazen) Popis 

0 Monitor rychlosti Podružné položky kódu funkce E48 

3 Výstupní proud Výstupní proud měniče vyjádřený v RMS (A) 

4 Výstupní napětí Výstupní napětí měniče vyjádřené v RMS 
(A) 

8 Vypočítaný krouticí moment Referenční krouticí moment (%) založený na 
jmenovitém krouticím momentu motoru *1 

9 Vstupní výkon Vstupní výkon měniče (kW) 

18 Referenční krouticí moment Referenční krouticí moment (%) založený na 
jmenovitém krouticím momentu motoru 

19 Nastavení vyvážení odchylky 
krouticího momentu (posunutí) (BTBB) Pro nastavení analogové odchylky krouticího 

momentu 
20 Hodnota nastavení zisku odchylky 

krouticího momentu (BTBG)  
 

*1 Při vektorovém řízení pomocí PG tato položka ukazuje referenční krouticí moment. 

Zadání monitoru rychlosti (E43 = 0) umožňuje volbu položek monitoru rychlosti zadaných pomocí E48 
(LED monitor, položka monitoru rychlosti). 

Definuje formát monitorování rychlosti na LED monitoru podle toho, jak je uvedeno níže. 
 

■ LED monitor (položka monitoru rychlosti) (E48)  

Data pro E48 Formát zobrazení podružné položky 

0 Referenční rychlost (konečná) Vyjádřená v jednotkách zvolených 
pomocí C21 

2 Referenční rychlost (před 
rampou) 

Vyjádřená v jednotkách zvolených 
pomocí C21 

3 Rychlost motoru Vyjádřená v ot./min 

5 Rychlost výtahu Vyjádřená v m/min 

8 Rychlost výtahu (mm/s) Vyjádřená v mm/s 
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E48  LED monitor (položka sledované rychlosti) E43 (LED monitor, volba položky)
  

E48 stanoví položku rychlosti, která se zobrazí na LED monitoru rychlosti, pokud je prostřednictvím E43 
zvolen monitor rychlosti. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce E43. 

E52  Klávesnice (režim zobrazení menu)
  

E52 specifikuje menu, které se zobrazí na standardní klávesnici (TP-E1U). E52 umožňuje volbu ze tří modů 
zobrazení, jak je uvedeno níže. 

Data E52 Režim zobrazení menu Menu, která mají být zobrazena 

0 Režim editování dat kódu funkce Menu #0, #1 a #7 

1 Režim kontroly dat kódu funkce Menu #2 a #7 

2 Režim úplného menu Menu #0 až #7 

 
K dispozici je osm menu, která jsou uvedena v tabulce níže. 

Č. menu LED monitor 
zobrazuje: Funkce Obsah zobrazení 

0 *.fnc Rychlé nastavení Kód funkce rychlého nastavení 

1 !.f__ Nastavení dat F na o Kód funkce skupiny F až K 

2 ".rep Kontrola dat Upravený kód funkce 

3 #.ope Monitor provozu Signalizace stavu provozu 

4 $.i_o 

Kontrola 
vstupů/výstupů Signalizace stavu DIO, AIO 

5 %.che Údržba Zobrazování informací týkajících se údržby 

6 &.al Informace o alarmu Zobrazování informací o alarmu 

7 ' cpy Kopírování dat Funkce kopírování dat 

 

E59  Volba funkce svorky [V2] (funkce C1//funkce V2) 

 
Určuje, zda svorka [V2] bude použita s proudovým vstupem +4 až +20 mA nebo napěťovým vstupem 0 až 
+10 V. Navíc musí být zapnutý spínač SW4 na desce rozhraní. 

Data E59 Forma vstupu Spínač SW4 
0 Proudový vstup: 4 až 20 mA (funkce C1) C1 
1 Napěťový vstup 0 až 10 V (funkce V2) V2 

 
� Pokud se týká podrobných informací o SW4, viz návod k obsluze. 

 

Chyba při nastavení spínače SW4 dle výše uvedené tabulky může mít za následek chybnou analogovou 

vstupní hodnotu, která případně může vést k neočekávané činnosti měniče. 

Může dojít ke zraněním. 

Může dojít k poruše. 
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E61  Analogový vstup pro [12] (volba funkce rozší ření) 
  C31 (Nastavení analogového vstupu pro [12], posunut í) 
  C32 (nastavení analogového vstupu pro [12], zisk)  
  C33 (Nastavení analogového vstupu pro [12], časová  

konstanta filtru)
  

E62  Analogový vstup pro [V2] (funkce C1) (Volba funkce rozší ření) 
  C36 (Nastavení analogového vstupu pro [V2], posunutí ) 
  C37 (Nastavení analogového vstupu pro [V2], zisk)  
  C38 (Nastavení analogového vstupu pro [V2], časová  

konstanta filtru)
  

E63  Analogový vstup pro [V2] (funkce V2) (Volba funkce rozší ření) 
  C41 (Nastavení analogového vstupu pro [V2], posunutí ) 
  C42 (Nastavení analogového vstupu pro [V2], zisk)  
  C43 (Nastavení analogového vstupu pro [V2], časová  

konstanta filtru)
  

E61, E62 a E63 definují funkce svorek [12], [V2] (funkce V2) a [V2] (funkce C1). 
Svorky [12] a [V2] (funkce V2) jsou napěťové vstupní svorky a svorka [V2] (funkce C1) je proudovou 
vstupní svorkou. 

Data pro E61, 
E62 nebo E63 

Vstup přiřazen k  
[12] a [V2] Popis 

0 Žádný -- 

1 
Příkaz rychlosti 
(Operace není reverzibilní 
s polaritou) 

Vstup analogového příkazu rychlosti na svorku [12] 
nebo [V2] (funkce V2) prostřednictvím stejnosměrného 
napětí 0 až 10 V a [V2] (funkce C1) prostřednictvím 
stejnosměrného proudu 4 až 20 mA pro 0 až 100% 
maximální rychlosti. 

2 
Příkaz rychlosti 
(Operace je reversibilní s 
polaritou) 

Vstup analogového příkazu rychlosti na svorku [12] 
nebo [V2] (funkce V2) prostřednictvím stejnosměrného 
napětí -10 až 10 V pro -100 až 100% maximální 
rychlosti. 
Nepřiřazujte tato data pro svorku [V2] (funkce C1). 

4 Příkaz odchylky 
krouticího momentu 

Vstup analogové odchylky krouticího momentu na 
svorku [12] nebo [V2] (funkce V2) prostřednictvím 
stejnosměrného napětí -10 až 10 V pro -100 až 100% 
jmenovitého krouticího momentu v hodnotě 
analogového příkazu. 
Vstup analogové odchylky krouticího momentu na 
svorku [V2] (funkce C1) prostřednictvím 
stejnosměrného proudu 4 až 20 mA pro 0 až 100% 
jmenovitého krouticího momentu v hodnotě 
analogového příkazu. 

 
Je-li C22 = 0 

Jestliže chcete používat příkaz analogové vícestupňové rychlosti, nastavte 1 nebo 2 do E61 (E62, E63). 

Je-li C22 = 1 

Jestliže chcete používat příkaz analogové vícestupňové rychlosti, nastavte 1 nebo 2 do E63. 
Nenastavujte 1 nebo 2 do E61 a E62. 

 

� Analogové příkazy rychlosti, respektive analogová odchylka krouticího momentu, viz popisy kódů 
funkcí F01, L54. Pro jednotlivé svorky lze zadat posunutí, zisk a časovou konstantu filtru pomocí 
kódů funkcí C31 až C33, C36 až C38 a C41 až C43.: 

 
Jestliže tyto svorky jsou nastaveny kódy funkcí tak, aby měly stejná data, budou zadané 
hodnoty přičteny. 
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E98  Přiřazení p říkazu k [FWD] E01 až E08 
 (Přiřazení příkazu k [X1] až [X8])

  
E99  Přiřazení p říkazu k [REV] E01 až E08 

 (Přiřazení příkazu k [X1] až [X8])
  

Kódy funkcí E98 a E99 určují funkce přiřazené ke svorkám [FWD] a [REV]. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí E01 to E08 (přiřazení příkazů k [X1] až 
[X8]). 
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2.3.3 Kódy C (funkce řízení) 

C01  Provoz z baterie (mezní hodnota)
   

C01 
a 

C02 určují mezení hodnotu a dobu detekce při provozu z baterie. Způsob omezení závisí na režimu řízení. 

- - Rozsah nastavení dat (C01): 0 až 100 (%) (význam: 100% je 10kW) 

OFF-vypnuto (bez provozu) 

- - Rozsah nastavení dat (C02): 0,0 až 30,0 (s) 

 

■ Omezení vstupního napájení 

Když vstupní výkon překročí úroveň stanovenou pomocí C01 a tato skutečnost bude trvat déle než po dobu 

stanovenou pomocí C02 (mezní doba), měnič se automaticky zastaví a dojde k zapnutí IPL . Vypne se, když 

dojde k vypnutí příkazu FWD nebo REV. 

 
 

BATRY

73X

Battery power

supply

Run com m and

M anual Speed

(M iddle)

O utput frequency

C 03

The inverter stops

O N

O N

O N

O N

O N

E17

0

Input pow er

C 01

0

C 02

IPL O N

The inverter stops

autom atically

B RKS O N

 
 

C03  Rychlost p ři provozu z baterie
  

Rychlost provozu z baterie stanoví C03. Když bude při provozu z baterie zvolena manuální rychlost 
(střední), měnič bude pracovat touto rychlostí. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 
■ Provoz z baterie 

Provoz z baterie umožňuje, aby měnič poháněl výtah pomocí baterie (nebo UPS) za stavu podpětí. Účelem 
této funkce je záchrana pasažérů z kabiny zastavené mezi podlažími z důvodu výpadku napájení. Měnič 
pomocí provozu z baterie přesune kabinu k nejbližšímu podlaží. 

C02  Provoz z baterie (mezní doba)
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■Požadavky na provoz z baterie 

(1)  Funkce BATRY (data = 63) musí být přiřazena k některé digitální vstupní svorce. 

(2) Do hlavního obvodu (R-T nebo S-T) musí být přiváděno stejnosměrné napětí (nebo střídavé napětí v 
případě používání UPS). Nezbytná úroveň stejnosměrného napětí závisí na provozní rychlosti a 
zatížení. 

(3) Pouze v případě používání baterií je třeba dodatečně doplnit řídicí desku. Napájecí svorky řídící 
jednotky závisí na parametrech měniče: 

 - FRN0032LM2A-4_ nebo nižší: +24V/-24V 

 - FRN0039LM2A-4_ nebo vyšší: R0/T0 

Pokud se týká doplňujících informací o externích napájecích svorkách, viz Instrukční manuál.  

(4)  Funkce BATRY musí být zapnutá. 
 

■ Specifikace 

(1) Ochrana proti podpětí (LU ) je deaktivována. 

(2) Měnič může výtah provozovat, i když bude ve stavu podpětí. 

(3) Funkce RDY (signál „Měnič připraven k provozu”) se nuceně přepne do stavu vypnutí. 

(4) Kontakt přemostění nabíjecího obvodu (73X ON) se zpozdí o definovanou dobu (T1) zadanou v 
tabulce 1 z BATRY ON. Potom uplynutí této doby nastane prodleva 0,1 s (T2) - doba čekání na 
spuštění. 
 

Situace Doba čekání (T1) 

Po vypnutí ovládacího napětí se zapne 
napájení z baterie a ovládací napájení. 

200 ms 

Řídicí napájení zůstává zapnuté, nebo 
došlo ke krátkodobému výpadku 
napájení. 

200 ms 

Tabulka 1. Doba prodlevy z BATRY ON na 73X ON (T1). 

(5) Jestliže během provozu z baterie dojde k volbě manuální rychlosti (střední) (jestliže L11 až L18 jsou 
výchozí nastavení, stavy svorek jsou SS1=ON (zapnuto), SS2=OFF (vypnuto), SS4=OFF a SS8=OFF), 
měnič pohybovat výtahem rychlostí stanovenou v C03. I když bude zvolen analogový příkaz rychlosti 
a prostřednictvím digitálních vstupních svorek pro všeobecné účely bude zvolena manuální rychlost 
(střední), měnič bude také pohybovat výtahem rychlostí zadanou pomocí C03. 

 Když bude zvolena vícestupňová rychlost lišící se od manuální rychlosti (střední), měnič bude 
ohybovat výtahem rychlostí zadanou příslušným kódem funkce. 

(6) Při provozu z baterie bude zvolena doba zrychlování/zpomalování zadaná pomocí E17. Křivka S je při 
zrychlování nebo zpomalování deaktivována.  

 Běží-li měnič podle analogového příkazu rychlosti při provozu z baterie, bude použito E10 pro dobu 
zrychlování a E11 pro dobu zpomalování. 

(7) O rychlosti provozu z baterie se rozhodne výpočtem podle následujícího vzorce na základě napětí 
baterie. Napětí baterie by v případě měniče 400 V mělo být vyšší než 48 VDC. 
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k  ×speed Rated×
  voltageRated×2

]5[-tageBatter voloperation battery  during ramp)-(pre speed Reference  
V≤

 

 Referenční rychlost (před rampou) při provozu z baterie:  
Nastavení C03 při provozu vícestupňovou rychlostí  
(je-li zvolena manuální rychlost (střední)) 

 Základní rychlost: F04 

 Jmenovité napětí: F05 (jmenovité napětí motoru (V)) 

 k: Bezpečnostní koeficient (nižší než 1 a může být přibližně 0,8) 

 

■ Schéma zapojení v p řípadě baterií a FRN0032LM2A-4_ nebo nižší verze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Schéma zapojení v p řípadě baterií a FRN0039LM2A-4_ nebo vyšší verze: 

73X

MC2

R,S,T

N( - )

Battery

R0,T0 Control circuitUPS
etc.

MC1

ＭEdcConverter

Power
supply

Inverter

+

 

 

■Schéma zapojení v p řípadě UPS: 
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■ Provozní časový diagram  

 
 

Doba T1 se mění v závislosti na napětí a kapacitě. Viz popis specifikací (4). 

 

■ Bezpečnostní opat ření 

(1) Napájení z baterie se musí připojit před zapnutím funkce BATRY. Nebo připojte napájení z baterie 
současně se zapnutím funkce BATRY. 

(2) Jak je uvedeno výše, provoz měniče je možný v rámci oblasti dovoleného provozu z baterie. Musí dojít 
k prodlevě o délce „T1 + T2”, po kterou bude zapnutá funkce BATRY, MC a napájení z baterie. Po 
této prodlevě bude měnič připraven k provozu. 

(3) Funkce BATRY by se neměla zapínat, pokud je úroveň napětí vyšší než stanovená úroveň podpětí (to 
znamená, před tím, než se po výpadku napájení objeví LV ). Pokud se tak stane, přepnutí 73X je 
zablokován ve stavu vypnuto. 

(4) Během provozu z baterie se vyvarujte jízdy s jízdním zatížením a provozujte výtah s vyváženým nebo 
regeneračním zatížením. Nízké napětí baterie nedokáže vytvořit dostatečný krouticí moment a vyvolá 
zastavení motoru. 

(5) Tato bezpečnostní opatření platí pro provoz měniče s mimořádně nízkým napětím, které brání v 
normálním provozu. Pro provoz z baterie s vysokým napětím (jako například 600 V případě měniče 
třídy 400 V) funkci BATRY nepoužívejte, ale provozujte měnič normálním způsobem při nízké 
rychlosti a dávejte pozor na kapacitu baterie. 

(6) V případě normálního provozu funkci BATRY vypněte. Jestliže je zapnuté napájení ze sítě se zapnutou 
funkcí BATRY, mohlo by dojít k poškození diody usměrňovače měniče v důsledku zatěžovacímu 
proudového nárazu v důsledku zapnutého (ON) stavu 73X. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

2.3   Přehled kódů funkcí 

2-83 

K
apitola 2 

K
Ó

D
Y

 F
U

N
K

C
Í 

 
 

C04 až C19  Vícestup ňová rychlost F01 (příkaz rychlosti)
  

C04 až C19 stanoví nulovou až vysokou rychlost při zvolení vícestupňové rychlosti. Zapnutí nebo vypnutí 
SS1, SS2, SS4 a SS8 přiřazených k digitálním vstupním svorkám změní zvolenou rychlost. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce F01. 
 

C20  Rychlost krokovacího provozu             H 54 (doba zrychlování, krokování)                     
H55 (doba zpomalování, krokování)

  
Rychlost krokovacího provozu stanoví C20. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 
■ Provoz krokováním 

Příkaz svorky JOG může být přiřazen programovatelné vstupní svorce pro všeobecné účely nastavením 
„10”. Při zapnutí JOG, zapnutí FWD nebo REV se spustí provoz krokováním bez ohledu na nastavení F01. 

Při provozu krokováním platí doby zrychlování a zpomalování stanovené pomocí H54, respektive H55. 
 

 
Zapnutí JOG při chodu měniče v normálním režimu nemůže měnič přepnout na provoz 
krokováním. Měnič nejprve zastavte a pak přepněte na provoz krokováním. 

Příkaz chodu (například FWD) a příkaz JOG by měl být zadán do 100 ms. Pamatujte na 
to, že když zadání příkazu chodu předchází zadání příkazu JOG, měnič poběží 
v normálním režimu až do zadání příkazu JOG. 
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C21  Jednotka p říkazu rychlosti
   

Jednotky pro nastavení rychlosti stanoví C21. 

Data pro C21 a nastavené jednotky jsou následující. 

Data pro C21 Jednotka příkazu rychlosti 

0 ot./min 

1 m/min 

2 Hz 

3 mm/s 

 
Změna dat C21 převede dříve zadaná data kódu funkce na nově zadanou jednotku pro zobrazení. Také 
automaticky upravuje rozsah nastavení. 

 
Změna dat C21 vyžaduje úpravu dat některých kódů funkcí. Pokud se týká podrobných 
informací, viz kapitola 2.2. 

 
Rovnice vztahů mezi (Hz) a dalšími jednotkami 

1. (ot./min) a (Hz) 

Pe

Hz
r

][
120min]/[ ×=

 

2. (m/min) a (Hz) 

1000

60][
120

max

max
min]/[ ×××=

Pe

Hz

N

V
m

 

3. (mm/s) a (Hz) 

Pe

Hz

N

V
smm

][
120

max

max
]/[ ××=

 
Kde: 

Pe  ：Motor, počet pólů (P01) (pólů) 

maxN  ：jmenovitá rychlost (F03) (ot./min) 

maxV   : Rychlost výtahu (L31) (mm/s) 
 

 
Jak ukazují výše uvedené rovnice, změna dat kteréhokoliv z kódů funkcí P01, F03 a L31 
automaticky upraví nastavení rychlosti měniče zadané v ot./min nebo m/min. 

 

C22  Typ analogového vstupu
  

C22 volí typ analogového vstupu analogového příkazu vícestupňové rychlosti. C22 platí, když F01 je 
nastaven na 3. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce F01. 
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C31 až C33  Nastavení analogového vstupu pro [12] (posunutí) (z isk) ( časová konstanta 
filtru)

  
C36 až C38  Nastavení analogového vstupu pro [V2] (funkce C1) ( posunutí) (zisk) ( časová 

konstanta filtru)
  

C41 až C43  Nastavení analogového vstupu pro [V2] (funkce V2) ( posunutí) (zisk) ( časová 
konstanta filtru) 

 
Tyto kódy funkcí stanoví zisk, posunutí a časovou konstantu filtru pro analogové vstupní svorky. 

■ Posunutí (C31, C36 a C41) 

Tyto kódy funkcí stanoví nastavení posunutí pro analogové vstupní napětí nebo proud. 

-Rozsah nastavení dat: -100,0 až 100,0 (%) 

■ Zisk (C32, C37 a C42) 

Tyto kódy funkcí stanoví nastavení zisku pro analogové vstupní napětí nebo proud. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 200,00 (%) 

■ Hodnoty p říkazů 

Následující vzorec udává vztah mezi hodnotou příkazu, ziskem (%), posunutím (%) a analogovým vstupem 
(%). 

Hodnota příkazu = (Analogový vstup - Posunutí) × Zisk × Referenční hodnota 

Kde analogový vstup -100 až 100% odpovídá -10 až 10 V ve vstupu napětí a 0 až 100% 4 až 20 mA ve 
vstupu proudu. 

V tabulce níže jsou uvedeny referenční hodnoty a limity. 

Příkazy Referenční hodnoty Limity 

Referenční rychlost (před 
rampou) 

Maximální rychlost Maximální rychlost × -100 až 100% 

Odchylka referenčního 
krouticího momentu 

100% jmenovitého krouticího 
momentu motoru 

Jmenovitý krouticí moment motoru × 
-200 až 200% 

 
Nastavení F01 na „1: Analogový příkaz rychlosti (nevratný)” omezuje referenční rychlost (před rampou) 
při 0% nebo 100% maximální rychlosti. 

 

 
Zjednodušené blokové schéma analogových vstupů 
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■ Příklady provozu 

Následující grafy ukazují příklady provozu pomocí nastavení zisku a posunutí (ofsetu). 

Při proudovém vstupu nebo vstupu nepolárního napětí (jako 0 V nebo 4 mA) jsou stínované oblasti 
neplatné a při polárním napětí na vstupu jsou stínované oblasti platné. 

 

Analog input command

Analog
input

100%
reference

point

-10V

-100%
reference

point

0%

200% gain

200%
reference

point

-200%
reference

point

100% gain

50% gain

Analog input command

Analog
input

100%
reference

point

0V
(4 mA)

10V
(20 mA)

-10V

-100%
reference

point

0%

-50% offset

200%
reference

point

-200%
reference

point

0% offset

60% offset

Analog input command

Analog
input

100%
reference

point

-10V

-100%
reference

point

0%

80% gain and
-60% offset

200%
reference

point

-200%
reference

point

100% gain and
0% offset

200% gain and
40% offset

Adjust gain with 0% offset Adjust offset with 100% gain Adjust offset and gain

-11V 11V -11V 11V

-11V

11V10V
(20 mA)

10V
(20 mA)

0V
(4 mA)

0V
(4 mA)

 

 

 

 

■ Časová konstanta filtru (C33, C38 a C43) 

Tyto kódy funkcí stanoví časovou konstantu filtru pro analogové vstupní napětí nebo proud na svorkách 
[12] a [V2]. Zvyšování časové konstanty filtru zpozdí odezvu ze stroje nebo zařízení a to znamená, že 
časová konstanta musí být zadána s přihlédnutím k rychlosti odezvy. Jestliže vstupní napětí kolísá kvůli 
šumu, velká časová konstanta filtru jej zesílí. 

- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 5,000 (s) 

C89  Nastavení činitele ( čitatel) prost řednictvím komunikace
  

C90  Nastavení činitele (jmenovatel) prost řednictvím komunikace
  

Tyto kódy funkcí stanoví poměr pro referenční rychlost (před rampou) zaslaný po komunikaci RS-485 nebo 
CAN. 

 

Skutečná referenční rychlost (před rampou) = Rreferenční rychlost (před rampou) prostřednictvím 

komunikační linky x C89 / C90. 

- Rozsah nastavení konstant: -32768 až 322767 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kapitola 1, obrázek 1.1  
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2.3.4 Kódy P (parametry motoru) 

P01  Motor (po čet pól ů)
  

P01 stanoví počet pólů motoru. Pro převod se používá následující vzorec. 

(Hz)Frequency ×
 poles of No.

120
 (r/min) speedMotor =

 
Rychlost motoru (ot/min) = 120 x kmitočet (Hz) / počet pólů 

 
- Rozsah nastavení dat: 2 až 100 (pólů) 

 
Změna dat P01 vyžaduje úpravu dat některých kódů funkcí. Pokud se týká podrobných 
informací, viz kapitola 2.2. 

 

P02  Motor (jmenovitý výkon)
  

P02 stanoví jmenovitý výkon motoru. Zadejte jmenovitou hodnotu uvedenou na identifikačním štítku 
motoru. 

- Rozsah nastavení dat: 0,01 až 55,00 (kW) 

 

P03  Motor (jmenovitý proud)
  

P03 stanoví jmenovitý proud motoru. Zadejte jmenovitou hodnotu uvedenou na identifikačním štítku 
motoru. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 500,0 (A) 
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P04  Motor (automatické lad ění)
  

Měnič automaticky detekuje parametry motoru a ukládá je do své interní paměti. Pokud se používá 
standardní motor Fuji ve standardním propojení s měničem, ladění není v podstatě nutné. 

P04 = 1, 2 a 3 slouží pouze pro asynchronní motory. P04 = 4 lze používat pro oba typy motorů. Pro 
synchronní motory je třeba použít ladění posunutí polohy magnetických pólů (L03).  

Data 
P04 Automatické ladění Činnost Parametry motoru, které se mají ladit 

0 Deaktivace — — 

1 
Ladění provádějte 
při zastaveném 
motoru. 

Ladění %R1 a %X 
provádějte při zastaveném 
motoru. 

Primární odpor (%R1) (P07) 
Svodová reaktance (%X) (P08) 

2 
Ladění provádějte 
při zastaveném 
motoru. 

Ladění %R1, %X, proudu 
bez zatížení a jmenovitého 
prokluzu při zastaveném 
motoru. 

Proud bez zatížení (P06) 
Primární odpor (%R1) (P07) 
Svodová reaktance (%X) (P08) 
Jmenovitý kmitočet prokluzování (P12) 

3 
Ladění provádějte 
při zastaveném 
motoru. 

Proud bez zatížení se 
vypočítá. Další hodnoty 
jsou stejné jako P04 = 2. 

Proud bez zatížení (P06) 
Primární odpor (%R1) (P07) 
Svodová reaktance (%X) (P08) 
Jmenovitý kmitočet prokluzování (P12) 

4 (Vyhrazeno) — — 
 

 
V jakémkoliv z následujících případů proveďte automatické ladění. Důvodem je to, že při 
vektorovém řízení PG nemusíte dosáhnout nejlepší účinnosti, protože parametry motoru 
jsou odlišné od standardních motorů Fuji. 

• Motor, který má být poháněn, není motorem Fuji nebo se jedná o nestandardní motor. 

• Kabeláž mezi motorem a měničem je dlouhá. (Všeobecně 20 m (66 stop) nebo delší) 

• Mezi motor a měnič je vložena tlumivka. 

Další možné případy 
 



 

2.3   Přehled kódů funkcí 

2-89 

K
apitola 2 

K
Ó

D
Y

 F
U

N
K

C
Í 

 
 

P06  Motor (proud bez zát ěže)
  

P07  Motor (%R1)
  

P08  Motor (%X)
  

Tyto kódy funkcí stanoví proud bez zatížení, %R1, a %X. Příslušné hodnoty můžete získat z testovacího 
protokolu k motoru nebo kontaktováním výrobce motoru. Jestliže provedete automatické ladění, tato 
parametry se také nastaví automaticky. 

 
■ (Proud bez zatížení) (P06) 

Zadejte hodnotu získanou od výrobce motoru. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 500,0 (A) 
 

■ %R1 (P07) 

Zadejte hodnotu vypočítanou podle následujícího vzorce. 

(%) 100×
 )I×3(/V

R1CableR1
%R1

+=
 

Kde: 

R1: Primární odpor motoru (Ω) 

Cable R1: Odpor výstupního kabelu (Ω) 

V: Jmenovité napětí motoru (V) 

I: Jmenovitý proud motoru (A) 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 50,00 (%) 

 
■ %X (P08) 

Zadejte hodnotu vypočítanou podle následujícího vzorce. 

(%) 100×
 )I×3(/V

XCableXM)(X2/XM×X2X1
%X

+++=
 

X1: Primární svodová reaktance motoru (Ω) 

X2: Sekundární svodová reaktance motoru (převedená na primární) (Ω) 

XM: Budicí reaktance motoru (Ω) 

Cable X: Reaktance výstupního kabelu (Ω) 

V: Jmenovité napětí motoru (V) 

I: Jmenovitý proud motoru (A) 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 50,00 (%) 

 
Pokud se týká reaktance, zvolte hodnotu při základní rychlosti (F04). 
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P09  Motor (zisk kompenzace prokluzu p ři pohonu)
  

P10  Motor (zisk kompenzace prokluzu p ři brzd ění)
  

P09 a P10 stanoví zisk kompenzace prokluzu v procentech vzhledem ke jmenovitému prokluzu (P12) na 
straně pohonu, respektive brzdění. 

- Rozsah nastavení dat: (P09, P10): 0,0 až 200,0 (%) 

 
 

P11  Motor (doba odezvy kompenzace prokluzu)
  

Určuje dobu odezvy pro kompenzaci prokluzu. V podstatě není nutné měnit výchozí nastavení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,05 až 1,00 (s) 

 
Je to speciální kód vektorového řízení krouticího momentu. 

Pokud se týká režimu ovládání měniče, viz strana 2-2. 

 
 

P12  Motor (jmenovitý prokluz)
  

Jmenovitý kmitočet prokluzu motoru stanoví P12. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 15,00 (Hz) 

Jmenovitá frekvence prokluzu se vypočítá podle následujícího vzorce. 

  
r/min)( speed sSynchronou

(r/min) speed Rated - r/min)( speed sSynchronou
(Hz)frequency  Rated (Hz)frequency  slip Rated ×=

 

Jmenovitý kmitočet prokluzu (Hz) = Jmenovitý kmitočet (Hz) x (Synchronní rychlost (ot/min) – Jmenovítá rychlost (ot/min)) / Synchronní rychlost (ot/min) 

Jestliže P12 je nastavena na 0,00, použitá hodnota odpovídá standardní jmenovité frekvenci prokluzu 
motoru Fuji. 

Kapacita motoru (P02) Hodnota použitá při P12=0,00 

2,2 kW 1,93 Hz 

3,7 kW 1,57 Hz 

5,5 kW 1,18 Hz 

7,5 kW 1,28 Hz 

11 kW 0,95 Hz 

15 kW 0,90 Hz 

18,5 kW 0,72 Hz 

22 kW 0,72 Hz 

30 kW 0,91 Hz 

37 kW 0,64 Hz 

45 kW 0,72 Hz 

 

P60, P62 a 
P63 

 Motor (odpor kotvy – Rs)  
(reaktance osy q kotvy – Xs)  
(Indukované nap ětí mezi fázemi - E)

 
Odpor kotvy, induktanci osy q, a indukované napětí motoru mezi fázemi stanoví P60, P62, respektive P63.  

Tyto funkce se používají v L130 až L133. 
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2.3.5 Kódy H (vyšší funkce) 

H03  Inicializace dat
  

Inicializace všech dat kódů funkcí na výchozí tovární nastavení. 

Jestliže chcete změnit data H03, je třeba stisknout klávesy  +  /  (současné stisknutí). 

Data H03 Funkce 

0   Deaktivace inicializace (nastavení provedená manuálně uživatelem budou zachována). 

1   Inicializace všech dat kódů funkcí na výchozí tovární nastavení (vektorové řízení pro 
asynchronní motory). 

2   Inicializace specifická pro systém (vektorové řízení pro synchronní motory) 

3   Inicializace specifická pro systém (řízení v otevřené smyčce pro asynchronní motory) 

11   Omezená inicializace (vše s výjimkou kódů funkcí komunikace) 

12   Omezená inicializace (inicializace kódů funkcí uživatelsky programovatelné logiky U/U1) 

 

 
Po dokončení inicializace se data H03 vrátí na „0” (výchozí tovární nastavení). 

 

■ Inicializace všech dat kód ů funkcí na výchozí tovární nastavení  (H03 = 1) 

Inicializace všech dat kódů funkcí na výchozí tovární nastavení. Je vhodné pro vektorové řízení pro 
asynchronní motory. 

 

■ Inicializace dat kód ů funkcí krom ě kód ů funkcí komunikace  (H03 = 11) 

Inicializují se kódy funkcí s výjimkou kódů funkcí komunikace (kódů y). 
Komunikace může po inicializaci pokračovat. 

 

■ Inicializace dat kód ů uživatelsky programovatelné logiky U/U1  (H03 = 12) 

Inicializace dat uživatelsky programovatelné logiky (kódu U/U1). Žádná další data kódů funkcí se 
neinicializují. 
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■ Inicializace specifická pro systém (H03 = 2, 3) 

Inicializuje data stanovených kódů funkcí na hodnoty požadované pro systém podle toho, jak je uvedeno 
níže. Data kódů funkcí označená jako „-” nebo neuvedená níže budou inicializována na tovární výchozí 
hodnoty. 

Cílový kód funkce 
Inicializován na: 

H03 = 2 H03=3 

F03 Jmenovitá rychlost  60,00 ot./min - 

F04 Základní rychlost 60,00 ot./min - 

F20 DC (stejnosměrné) brzdění (spouštěcí rychlost) - 6,00 ot./min 

F21 DC brzdění (úroveň brzdění) - 50 % 

F22 DC brzdění (doba brzdění) - 1,00 s 

F23 Spouštěcí rychlost - 15,00 ot./min 

F25 Rychlost zastavení 0,20 ot./min 6,00 ot./min 

F42 Režim řízení 1 2 

E30 Dojezd rychlosti (FAR) (hystereze) 0,60 ot./min - 

E31 Detekce rychlosti (FDT) (úroveň detekce) 60,00 ot./min - 

E32 Detekce rychlosti (FDT) (hystereze) 0,60 ot./min - 

E36 Detekce rychlosti 2 (FDT2) (úroveň detekce) 60,00 ot./min - 

C03 Rychlost při provozu z baterie 2,00 ot./min - 

C06 Revizní rychlost 20,00 ot./min - 

C07 Plíživá (dojezdová) rychlost 3,00 ot./min - 

C11 Vysoká rychlost 1 60,00 ot./min - 

C20 Rychlost krokovacího chodu 30,00 ot./min - 

P01 Motor (počet pólů) 20 - 

P06 Motor (proud bez zatížení) 0,00 A - 

P07 Motor (%R1) 5,00 % - 

H67 Rychlost zastavení (doba podržení) - 0,00 s 

H74 Shoda rychlosti (hystereze) 0,40 ot./min - 

L01 Inkrementální enkodér (volba) 5 - 

L02 Inkrementální enkodér (rozlišení) 2048 P/R - 

L36 ASR (konstanta P při vysoké rychlosti) 2,5 - 

L38 ASR (konstanta P při nízké rychlosti) 2,5 - 

L40 ASR (spínací rychlost 1) 6,00 ot./min - 

L41 ASR (spínací rychlost 2) 12,00 ot./min - 

L65 Kompenzace nevyváženého zatížení (provoz) - 0 

L68 Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta P 
ASR) 

2,5 - 

L69 Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta I 
ASR) 

0,005 s 0,010 s 

L73 Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta P 
ASR) 

1,00 - 

L83 Ovládání brzdy (doba prodlevy vypnutí) - 0,00 s 

L87 Ovládání dveří (počáteční rychlost otevírání dveří) 50,00 ot./min - 
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H04  Automatický reset (po čet)  H81 Automatický reset (volba modu 1)                              
H82 Automatický reset (volba modu 2)

  

H05  Automatický reset (interval resetování) 
 

H04 a H05 specifikují povolené doby a intervaly resetování funkce Automatický reset. Vypnutí bude 
automaticky resetováno, je-li příkaz chodu (Run) nastaven na vypnuto (OFF) a pokud jsou splněny určité 
podmínky. 

V tabulce níže jsou uvedeny alarmy, které mohou být automaticky resetovány. Funkce automatického 
resetování je povolena / zakázána kódy funkcí H81 a H82. 

Stav alarmu Kód alarmu Stav alarmu Kód alarmu 

Mžikové překročení 
proudu OC1, OC2, OC3 Ochrana motoru OH4 

Přepětí OV1, OV2, OV3 Přetížení motoru 1 OL1 

Přehřátí chladiče OH1 Přetížení měniče OLU 

Přehřátí měniče OH3 Detekováno podpětí LV 

Nesprávná rychlost ErE Ochrana chodu Er6 

Přehřátí nabíjecího 
doporu OH6 Kmitání svorek 

EN1,EN2 Eo 

 
■ Počet opakování automatického resetování (H04) 

H04 stanoví počet opakování automatického resetování pro automatické uvolnění ze stavu vypnutí. Jestliže 
ochranná funkce je aktivována vícekrát, než je stanovený počet automatického opakování resetování, měnič 
vydá alarm (pro jakékoliv poruchy) a nebude se pokoušet o zrušení stavu vypnutí. 

- - Rozsah nastavení dat: 0 (deaktivace) 
  1 až 10 (krát) 
 

■ Interval resetování (H05) 

Časový intervalu pro pokus o provedení automatického resetování ze stavu vypnutí stanoví H05. Viz 
časový diagram níže. 

- Rozsah nastavení dat: 0,5 až 20,0 (s) 

Časový diagram provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatické resetování funguje po splnění všech následujících podmínek. 

- Uplynula doba intervalu resetování (H05) po vydání alarmu. 

- Příkaz provozu je vypnutý. 

- Počet opakování automatického resetování je nastaven na hodnotu pro počet opakování automatického 

resetování (H04) nebo nižší. 

- Vyhrazený bit v H81 nebo H82 je nastaven na 1. 

Run com m and

A LM

TR Y

Auto-reset

Tim es

O N

O N

O N

O N

O N

O N

H04

Reference

Speed

O N

O N

H04 > reset tim es

Auto-resetting

operation is not done.

R ST

O N O N

H05 H05
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Počet opakování automatického resetování je resetován splněním kterékoliv z následujících podmínek. 

- Alarm byl resetován manuální operací. 

- Během 24 hodin nedošlo ke vzniku alarmu. 
 

■ Automatický reset (volba módu 1) (H81) 

Kódy alarmu povolené bity v H81 budou automaticky resetovány podle nastavení H04 a H05. Jinými slovy, 
specifické kódy funkcí mohou být automaticky resetovány pouze tehdy, když je příslušný bit nastaven na 1. 
Tabulka níže zobrazuje vzájemné vztahy mezi nastavením bitů a kódy alarmu. Nastavení H81 má prioritu 
před nastavením H82.  

 

Vzájemné vztahy kódu alarmu a bitů H81. 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
- - Eo OH6 - - Er6*1 ErE OL1 OH4 OH3 OH1 OLU LV OVn*2 OCn*2 

*1 Pouze pro subkódy 8 a 14 (chyba v sekvenci brždění). Odpovídá-li příčina jinému subkódu, kód alarmu 
nebude automaticky resetován. 
*2 Pouze pro subkódy 10 nebo nižší. Nastane-li subkód 11 nebo vyšší, kód alarmu nebude automaticky 
resetován. 

 

- Příklad: H81=012Fh (ErE, OH3, OLU, LV, OVn a OCn mohou být automaticky resetovány). 

 

■ Auto Reset (Mode selection 2) (H82) 

Kódy alarmu povolené bity v H82 budou automaticky resetovány neomezeně, alarm bude resetován, poté 
co uplyne doba nastavená v H05. Specifické kódy funkcí mohou být automaticky resetovány pouze 
tehdy, když je příslušný bit nastaven na 1. Tabulka níže zobrazuje vzájemné vztahy mezi nastavením 
bitů a kódy alarmu. Nastavení H81 má prioritu před nastavením H82. Takže pokud je bit 2 v H81 a 
H82 nastaven na 1, kód alarmu LV bude resetován pouze H04 krát (nikoliv neomezeně). 

 

Vzájemné vztahy kódu alarmu a bitů H82. 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
- - Eo OH6 - - Er6*1 ErE OL1 OH4 OH3 OH1 OLU LV OVn*2 OCn*2 

*1 Pouze pro subkódy 8 a 14 (chyba při sekvenci brždění). Odpovídá-li příčina jinému subkódu, kód alarmu 
nebude automaticky resetován. 
*2 Pouze pro subkódy 10 nebo nižší. Nastane-li subkód 11 nebo vyšší, kód alarmu nebude automaticky 
resetován. 

 

- Příklad: H81=012Fh (ErE, OH3, OLU, LV, OVn a OCn mohou být automaticky resetovány). 

 

 
Stav automatického resetování lze monitorovat z externího zařízení prostřednictvím 
digitální výstupní svorky, ke které je přiřazena funkce TRY nastavením „26” pomocí E20 
až E24 a E27. 

 

 
Funkce automatického resetování se deaktivuje při automatickém ladění nebo ladění 
posunutí polohy pólu. 

 

 

H06  Ovládání chladicího ventilátoru
  

Dobu zapnutí chladicího ventilátoru určuje H06. Aby se prodloužila životnost chladicího ventilátoru a 
snížila se hlučnost během provozu, chladicí ventilátor se zastaví, když teplota uvnitř měniče klesne pod 
určitou úroveň. 

Nastavením dat H06 na 0,0 se chladicí ventilátor automaticky zapíná/vypíná v závislosti na teplotě, i když 
měnič je v chodu. 

Chladicí ventilátor se po dobu 10 s po zastavení znovu nespustí. 
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- Rozsah nastavení dat: Auto (automatické zapínání/vypínání podle teploty) 
 0,5 až 10,0 (min) 
 OFF (Deaktivace. Vždy zapnuto.) 

 

 
Stav chladicího ventilátoru lze monitorovat prostřednictvím digitální výstupní svorky, ke 
které je přiřazena funkce FAN nastavením „25”. 

 

H26  Termistor PTC/NTC (režim)
  

H27  Termistor PTC/NTC (úrove ň)
  

Tyto kódy funkcí chrání motor před přehřátím nebo vydávají signál alarmu pomocí termistoru PTC (kladný 
koeficient teploty) nebo termistoru NTC (záporný koeficient teploty) zabudovaného v motoru. 

 
■ Termistor PTC (režim) (H26) 

Volí režim funkce (ochrana nebo alarm) pro termistor PTC, jak je uvedeno níže. 

Data pro F26 Činnost 

0 Deaktivace 

1 Aktivace 

Pokud napětí snímané termistorem PTC překročí úroveň detekce, spustí se 
ochranná funkce motoru (alarm OH4), což způsobí, že měnič přejde do 
stavu zastavení s alarmem. 

2 Aktivace 

Pokud napětí snímané termistorem PTC překročí úroveň detekce, bude 
vydán signál alarmu motoru, ale měnič bude pokračovat v provozu. 

Musíte předem přiřadit ochranu motoru proti přehřátí THM  k jedné z 
digitálních výstupních svorek (data kódu funkce = 56), čímž může být stav 
alarmu teploty indikován externímu zařízení. 

3 Aktivace 

Pokud napětí snímané termistorem NTC překročí úroveň detekce, spustí se 
ochranná funkce motoru (alarm OH4), což způsobí, že měnič přejde do 
stavu zastavení s alarmem. 

 

■ Termistor PTC (úrove ň) (H27) 

Stanoví úroveň detekce teploty (vyjádřenou ve voltech) snímanou termistorem PTC. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 5,00 (V) 

Teplota, při které má být ochrana proti přehřátí aktivována, závisí na charakteristikách termistoru PTC. 
Vnitřní odpor termistoru se při alarmu teploty značně změní. Úroveň detekce (napětí) je stanovena na 
základě změny vnitřního odporu. 

 

 
Předpokládejme, že odpor termistoru PTC je při teplotě odpovídající alarmu Rp, detekční úroveň (napětí) 
Vv2 se vypočítá pomocí rovnice uvedené níže. Nastavte výslednou hodnotu Vv2 do kódu funkce H27. 

Dosaďte vnitřní odpor termistoru PTC při teplotě odpovídající alarmu za Rp, abyste dostali Vv2. 
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Připojte termistor PTC podle schématu níže. Napětí, které se získá dělením vstupního napětí na svorce 
[PTC] pomocí sady interních odporů, se porovnává s předem nastavenou úrovní napětí pro detekci (H27). 

  
 
 

H30  Provoz komunika čního spojení
  

H30 stanoví zdroje pro příkaz rychlosti a příkaz chodu: „samotný měnič” a „počítače nebo PLC 
prostřednictvím komunikačního spojení RS485 nebo CAN”, a prostředky nastavení příkazu rychlosti a 
příkazu provozu. 

RS485

CAN

Link function
selection

Terminal [LE] unassigned
Terminal [LE] ON

=0

=1

y99

H30

Loader link
function
selection

Inverter Command
selection

 
 

Volitelné zdroje příkazů 

Zdroje příkazů Popis 

Samotný měnič 

  

Zdroje příkazů s výjimkou komunikačního spojení RS485 a 
komunikačního spojení CAN 

Příkaz rychlosti: zdroj zadaný pomocí F01 (například příkaz 
vícestupňové rychlosti)  

Příkaz chodu: Prostřednictvím klávesnice nebo digitálních 
vstupních svorek 

Komunikační spojení RS485 (port 1) Prostřednictvím standardního portu RJ-45 používaného pro 
připojení klávesnice 

Komunikační spojení RS485 (port 2) Prostřednictvím svorek DX+ a DX- na svorkovnicích 

Komunikační spojení CAN Prostřednictvím komunikačního spojení CAN 
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■ Zdroje p říkazů zadané pomocí H30 
Definice hodnoty nastavení pro H30 
 
 

0 □ □ □ (hex) 

 

 

 

K dispozici jsou alternativní nastavení uvedená níže. 

- 0x0005: Ekvivalentní s 0x0030 
- 0x0006: Ekvivalentní s 0x0033 
- 0x000E: Ekvivalentní s 0x0333 

 
� Pokud se týká podrobných informací, viz kapitola 1 „BLOKOVÁ SCHÉMATA LOGIKY ŘÍZENÍ” a 

Návod pro uživatele komunikace prostřednictvím RS485 nebo Návod pro uživatele komunikace 
CAN. 

 
Pokud je příkaz svorky LE přiřazen digitální výstupní svorce a tato svorka je zapnutá, 
budou účinná nastavení kódu funkce H30. Pokud je tato svorka vypnutá, nastavení funkcí 
jsou neúčinná a řízení převezmou jak příkazy pro řízení rychlosti, tak i příkazy chodu ze 
samotného měniče. 

 

H42  Kapacita kondenzátoru stejnosm ěrné spojovací sb ěrnice
   

H42 zobrazuje kapacitu kondenzátoru stejnosměrné napájecí sběrnice (vyhlazovací kondenzátor). 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 65535 

 

H43  Kumulativní doba provozu chladicího ventilátoru
  

H43 zobrazuje kumulativní dobu provozu chladicího ventilátoru v jednotkách 10 hodin. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 9999 
 

H47  Počáteční kapacita kondenzátoru stejnosm ěrné napájecí sb ěrnice
  

H47 zobrazuje počáteční hodnotu kapacity kondenzátoru stejnosměrné napájecí sběrnice (vyhlazovací 
kondenzátor). 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 65535 

 

H48  Kumulativní doba provozu kondenzátor ů na desce s tišt ěnými spoji
  

H48 zobrazuje kumulativní dobu provozu kondenzátorů na deskách s tištěnými spoji v jednotkách 10 
hodin. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 9999 

0: samotný měnič 

1: RS-485, port 1 

2: RS-485, port 2 

3: CAN 

4 až F: stejné jako 0 

Příkaz rychlosti 
Příkaz chodu 
Příkaz odchylky krouticího 
momentu 
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H54  Doba zrychlování (krokování)
  

H55  Doba zpomalování (krokování)
  

Doby zrychlování a zpomalování při provozu krokováním stanoví H54, respektive H55. Doba zrychlování 
je doba požadovaná pro zrychlení z 0,00 na maximální rychlost (ot./min) a doba zpomalování je doba 
požadovaná pro zpomalení z maximální rychlosti na 0,00 (ot./min). 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 99,9 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce C20. 

 

H56  Doba zpomalování pro nucené zpomalení 
  

Dobu zpomalování pro nucené zpomalení stanoví H56. Doba zpomalování je doba požadovaná pro 
zpomalení z maximální rychlosti na 0,00 (ot./min). 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 99,9 (s) 

■ Nucené zpomalení 

Příkaz DRS může být přiřazen programovatelné vstupní svorce pro všeobecné účely nastavením „66”. Při 
chodu měniče by měl být příkaz DRS zapnutý. Vypnutí příkazu DRS rychlost měniče zpomalí s dobou 
zpomalení nastavenou v H56 a jakmile je dosaženo rychlosti zastavení, bude měnič vypnut. 

Jakmile se příkaz DRS vypne, měnič již dále nebude v chodu (to znamená, že režim nuceného zpomalení 
již nebude zrušen), dokud se příkaz chodu nevypne a výstup měniče nebude vypnut. Diagram provozu je 
znázorněn níže. 

High speed

Speed

Time
Zero speed

Stop speed

ONFWD

SS1

SS2

ON

ON

SS4 ON

Zero speed
command

High speed
command

Forced to
decelerate

Output
shut down

DRS ON ONOFF

Forced to decelerate mode

OFF ON

High speed
command

 Slope to decelerate by H56
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H57 až H60  Nastavení k řivky S 10 to 14 F01 (příkaz rychlosti)
  

L19 až L28 stanoví oblasti křivky S, které budou použity pro operace řízené příkazy vícestupňové rychlosti 
se zrychlením/zpomalením podle křivky S. 

Hodnoty nastavení jsou uvedeny v procentech maximální rychlosti. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 50 (%) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce F01. 

 
 

H64  Doba podržení nulové rychlosti F23, F24 (spoušt ěcí rychlost)
  

H64 nastavuje dobu podržení nulové rychlosti (nebo stejnosměrného brzdění) od okamžiku, kdy je měnič 
zapnut. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce F23, F24. 

 

H65  Spoušt ěcí rychlost (doba m ěkkého spušt ění) F23 (spoušt ěcí rychlost)
  

Dobu zrychlování až do okamžiku, kdy rychlost dosáhne spouštěcí rychlosti stanoví H65. Zadaná doba je 
doba požadovaná pro zrychlení z 0,00 na spouštěcí rychlost (ot./min). 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 60,0 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce F23.  

 

  H66  Rychlost zastavení (zp ůsob detekce) F25 (rychlost zastavení)
  

Způsob detekce rychlosti zastavení stanoví H66. 

Data pro F66 Metoda detekce 

0 Použijte detekovanou rychlost.* 

1 Použijte referenční rychlost (konečnou). 

 
� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce F25. 

*V případě vektorového řízení krouticího momentu měnič použije referenční rychlost (konečnou) 

H67  Rychlost zastavení (doba podržení) F25 (rychlost zastavení)
  

H67 stanoví dobu podržení příkazu chodu, jakmile je dosažena rychlost zastavení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce F25. 
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H72  Detekce výpadku napájení ze sít ě (volba režimu)
  

Tato funkce monitoruje střídavé vstupní napájení měniče, aby bylo možné vidět, zda je střídavé vstupní 

napájení (napájení ze sítě) k přítomno a brání v provozu měniče, když napájení ze sítě není přítomno. 

Data H72 Funkce 

0 Deaktivuje detekci odpojení napájení ze sítě 

1 Aktivuje detekci odpojení napájení ze sítě 

 
Při napájení prostřednictvím převodníku PWM nebo stejnosměrné spojovací sběrnice žádný střídavý vstup 
není k dispozici. Pokud je H72 nastaven na „1”, měnič nemůže pracovat. Změňte data H72 na „0”. 

 Pokud se týká jednofázového napájení, konzultujte tento případ s vašimi zástupci Fuji Electric. 

 

H74  Shoda rychlosti (hystereze)
  

H75  Shoda rychlosti (doba prodlevy vypnutí)
  

Signál DSAG může být přiřazen programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely nastavením „71”. 

Signál DSAG se zapne bez ohledu na stav příkazu chodu, jestliže rozdíl mezi rychlostí podle příkazu a 
detekovanou rychlostí spadá do pásma hystereze stanoveného pomocí H74. K dispozici je obvod pro 
zpoždění přepnutí ze stavu zapnuto do stavu vypnuto, aby se zabránilo kolísání. Jestliže je rozdíl větší než 
dovolené pásmo zadané pomocí H74 nepřetržitě po dobu zadanou pomocí H75, potom se signál DSAG 
přepne do stavu vypnuto. K dispozici není žádná funkce pro zpoždění přepnutí ze stavu vypnuto do stavu 
zapnuto. 

- Rozsah nastavení dat (H74): 0,00 až 6000 (ot./min) 
- Rozsah nastavení dat (H75): 0,00 až 1,00 (s) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 

L09: Filter
time constant
for reference
speed (final)

＋

－

Speed
regulator

S-curve ramp
controller

Reference
speed

(pre-ramp)

Detected
speed

OFF
ON

0Negative
deviation

Positive
deviation

Deviation

Speed agreement
signal DSAG

H74: Hysteresis

OFF delay

H74: Hysteresis H74: Hysteresis

H75: Speed
agreement

OFF delay time
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H76  Detekce chyby PG pro režim 3 (úrove ň detekce) PG abnormální (volba provozu)  
 Detekce chyby PG (úrove ň detekce)  
 Detekce chyby PG (doba detekce)

  
H77  Detekce chyby PG pro režim 3 (doba detekce)

  
Nastaví úroveň detekce a čas při použití abnormálního režimu PG 3. 

- Rozsah nastavení dat (H76): 0 až 50 (%) 

- Rozsah nastavení dat (H77): 0,0 až 10,0 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce L90～L92 

 

H80  Zisk tlumení kolísání výstupního proudu 
 

Výstupní proud měniče pohánějící motor může kolísat kvůli charakteristikám motoru a/nebo kvůli vůlím ve 
stroji. Úpravou dat H80 se řídí ovládací prvky tak, aby se toto kolísání potlačilo. Avšak protože nesprávné 
nastavení tohoto zisku může vyvolat vyšší kolísání proudu, výchozí nastavení neměňte, pokud to není 
nutné. 

- Rozsah nastavení dat (H80): 0,00 až 0,40 

 
Jedná se o speciální kód vektorového řízení krouticího momentu. Pokud se týká režimu 
ovládání měniče, viz strana 2-2. 

 

H81  Automatický reset (volba modu 1)      H04 Automatic ký reset (po čet)           
H05 Automatický reset (interval resetu)

 
 

H82  Automatický reset (volba modu 2)
 

 

     Některé kódy alarmu mohou být automaticky resetovány jak je vysvětleno v positu kódů funkcí H04 a H05. 
Kódy funkcí H81 a H82 definují kódy alarmů, které mohou být automaticky resetovány. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kódy funkcí H04 a H05. 

 

H89  Uchování dat o ochran ě proti tepelnému p řetížení motoru
 

 

Pokud se používá ochrana proti tepelnému přetížení motoru, kumulativní hodnota teplot inverotru mohou být při 
vypnutí napájení buď resetovány, nebo zachovány.  

Data pro H89 Činnost 

0 Vynuluje kumulativní hodnotu teplot měniče při vypnutí. 

1 Zachová kumulativní hodnotu teplot měniče při vypnutí (tovární nastavení). 

 

 

H94  Kumulativní doba provozu motoru
  

Kumulativní dobu provozu motoru ukazuje H94. Tato funkce je užitečná pro správu a údržbu 
mechanického systému. Pomocí tohoto kódu funkce (H94) můžete nastavit kumulativní dobu provozu 
motoru na jakoukoliv vámi zvolenou hodnotu. Např. zadáním „0” můžete kumulativní dobu provozu 
motoru vymazat. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 65535 
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H95  Monitor brzd podle UCM (snulování alarmu bbE)
  

H96  Monitor brzd podle UCM (kontrola volby řízení brzdy)
  

V případě elektrických trakčních výtahů je jedním z možných způsobů, jak splnit požadavky normy 
Unintended Car Movement (UCM) dle standardu EN 81-1:1998+A3:2009 pro pohyb kabin bez obsluhy, 
použití dvou brzd motoru certifikovaných podle této normy a dodatečné monitorování stavu každé z nich 
použitím jednoho koncového spínače pro každou brzdu, který detekuje její skutečný stav (uvolněná nebo 
aktivovaná). Jestliže detekovaný stav brzdy není správný, je třeba zabránit v provozu výtahu. Také je třeba 
přihlížet k normám pro výtahy EN 81-20:2014 a EN81-50:2014. 

 

Tato funkce není ve výchozích továrních nastaveních aktivní. Znamená to, že tuto funkci je třeba aktivovat. 
Parametrem používaným pro aktivaci této funkce je H96. Funkce H96 je vysvětlena níže. 

 

Na druhé straně, jestliže je aktivní operace záchrany pomocí externího ovládání brzdy (vstupní funkce 
programována nastavením hodnoty 114 ve funkci RBRK) je funkce monitorování brzdy deaktivována, i 
když H96=1. Toto koncovému uživateli umožňuje provádět záchrannou operaci ovládáním brzdy 
(gravitační pohyb) nezávisle na měniči, jinými slovy, bez zablokování měniče kvůli alarmu bbE.  

 

 

 

 
 

■ Monitor brzd podle UCM (volba kontroly řízení brzdy) (H96) 

Tento kód funkce volí režim provozu monitoru brzd (aktivováno, deaktivováno) podle UCM, jak je 
znázorněno níže. 

Data pro F96 Činnost 

0 Deaktivace (výchozí tovární nastavení) 

I když jsou správně naprogramovány a zapojeny a zapojeny funkce BRKE1 
a BRKE2, funkce monitorování není pro UCM aktivní. 

Funkce BRKE je aktivována. 

1 Aktivace 

Provoz monitoru brzd je uskutečňován pomocí BRKE1 a BRKE2 podle 
UCM. Když stav BRKE1 a BRKE2 neodpovídá stavu BRKS, spustí se 
časovač kontroly brzdy (L84). Alarm bbE bude generován tehdy, když 
BRKE1 nebo BRKE2 nebude odpovídat BRKS po dubu delší, než je doba 
zadaná v L84. Když je výtah v jízdě, alarm se nevydá; alarm bude 
generován, jakmile se funkce BRKS vypne a vyprší doba časovače L84. 

 

Na následujících obrázcích jsou vysvětleny jednotlivé možné scénáře použití funkcí BRKE1 a BRKE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Zpětná vazby brzdy neodpovídající signálu řízení brzdy při druhém spuštění jízdy 
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Obrázek 1. Alarm bbE na začátku druhé jízdy.  

 

Na obrázku 1 jsou znázorněny dvě jízdy. Při první jízdě, kdy stav brzdy odpovídá signálu řízení brzdy po 
celou jízdu, měnič se nevypne. Na druhé straně, když začne druhá jízda, jelikož se brzda 2 se neuvolní, 
měnič po uplynutí doby časovače L84 vypne bbE.  
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b) Zpětná vazby brzdy neodpovídající signálu řízení brzdy při zastavení 

 

Obrázek 2. Alarm bbE při zastavení. 

 

Jak lze vidět na obrázku 2, protože brzda 2 zůstává uvolněná, ačkoliv je signál BRKS vypnutý, měnič při 
zastavení spustí alarm bbE. 

 

c) Zpětná vazby brzdy neodpovídající signálu řízení brzdy během jízdy 

 

Obrázek 3. Alarm bbE při zastavení kvůli problému s monitorováním brzdy během jízdy. 

Jak lze pozorovat na obrázku 3, kontakt zpětné vazby brzdy 1 nefunguje správně. I když je brzda ve 
skutečnosti uvolněna, po určitou dobu je indikováno, že brzda uvolněna není (kmitání kontaktu). Po 
vypršení doby časovače L84 měnič interně vydá alarm, který se zobrazí na konci jízdy. 
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Obrázek 4. Měnič alarm bbE nevypne, i když signál BRKE2 je během jízdy vypnutý. 

 

Na druhé straně, straně, obrázek 4 ukazuje, že brzda 2 také chvíli nefunguje správně, ale ani tak nebude 
vyvolán žádný alarm, protože stav brzdy se obnoví před tím, než vyprší doba časovače L84. 

d) Zpětná vazba není při zastavení motoru normální. 

V tomto případě existují dvě možnosti, s aktivní funkcí RBRK a bez ní (záchranná operace pomocí 
externího řízení brzdy aktivní). 

 

Obrázek 5. Alarm bbE, je-li měnič zastaven a funkce RBRK se nepoužívá. 
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Jak je možné vidět na obrázku 5, něco nebo někdo uvolňuje brzdu, i když to měnič nevyžaduje. Jinými 
slovy, s brzdou se manipuluje, i když by měla být zabržděna. Jestliže brzda zůstává uvolněná déle než po 
dobu stanovenou v časovači L84, měnič vypne s alarmem bbE.  

 

Obrázek 6. Alarm bbE, když je motor zastaven a používá se funkce RBRK 

 

Jak je možné vidět na obrázku 6, něco nebo někdo uvolňuje, i když to měnič nevyžaduje. Jinými slovy, s 
brzdou se manipuluje, i když by měla být zabržděna. V tomto případě, protože vstupní funkce RBRK je 
aktivována, měnič nespustí žádný alarm. Když je aktivován vstup RBRK, měnič to chápe tak, že brzda je 
uvolněna z vnějšku, aby se umožnila záchrana osob z kabiny. Protože toto se považuje za výjimečnou 
situaci, měnič zastaví bez alarmu bbE.  

 

■ Monitor brzd podle UCM (uvoln ění alarmu bbE) (H95) 

Jak je vysvětleno výše, existuje specifický alarm pro tuto funkci (bbE). Také při alarmu Er6 existuje kód 
SUB související s touto funkcí. V tabulce 1 jsou uvedeny doplňující informace pro jednotlivé alarmy. 

 
Tabulka 1. Alarmy a kódy SUB. 

Zobrazené 
chybové 
hlášení 

Kód  

SUB 
Popis Možné příčiny 

Er6 14 H96 je nastavena na 
1, ale některá 
související nastavení 
chybí. 

Zkontrolujte, zda funkce BRKE1 je nastavena 
správně. 
Zkontrolujte, zda funkce BRKE2 je nastavena 
správně. 
Zkontrolujte, zda funkce BRKS je nastavena 
správně. 

bbE 11 Chyba signálu 
BRKE1 

Zkontrolujte stav mikrospínače brzdy 1. 
Zkontrolujte stav brzdy 1 a její napájení. 
Zkontrolujte stav vstupu/výstupu měniče
souvisejícího s brzdou 1. 
Zkontrolujte čas L84. 

12 Chyba signálu 
BRKE2 

Zkontrolujte stav mikrospínače brzdy 2. 
Zkontrolujte stav brzdy 2 a její napájení. 
Zkontrolujte stav vstupu/výstupu měniče
souvisejícího s brzdou 2. 
Zkontrolujte čas L84. 



 

2.3   Přehled kódů funkcí 

2-107 

K
apitola 2 

K
Ó

D
Y

 F
U

N
K

C
Í 

 

Protože alarm bbE blokuje měnič podle UCM, nelze jej resetovat podle standardního postupu. Navíc alarm 
bbE nelze resetovat měničem automaticky (H04, H05), ani jej nelze resetovat vypnutím a zapnutím 
napájení měniče. 

 

Aby bylo možné alarm resetovat, je třeba postupovat následovně: 

 
1. Stiskněte klávesu . 

2. Nastavte parametr H95 na 111. S kurzorem lze pohybovat pomocí kláves  / . 

3. Stiskněte klávesu . H95 se automaticky nastaví na 0. 

4. Stiskněte klávesu  tak, až se zobrazí hlavní obrazovka. Alarm bbE je zobrazen na hlavní 
obrazovce. 

5. Stiskněte klávesu . 

6. Alarm bbE  zmizí z displeje. 

 

 
Alarm bbE by se měl resetovat až po odstranění jeho příčiny.  

 

� Pokud se týká doplňujících informací, viz související poznámka k aplikaci (AN-Lift2-0002v100EN).  

 

H97  Vymazání dat alarmu
  

H97 vymaže takové informace, jako je historie alarmu a data v době výskytu alarmu včetně alarmů, ke 
kterým došlo během kontroly nebo seřizování zařízení. Data se potom vrátí zpět do normálního stavu bez 
alarmu. 

Vymazání informací týkajících se alarmu vyžaduje současné stisknutí kláves  + . 

Data pro F97 Funkce 

0 Deaktivace 

1 Vymazat vše 
(Tato data vymažou všechna uložená data alarmu a vrátí H97 zpět na „0”.) 

 
 

H98  Funkce ochrany/údržby F26 (zvuk motoru, nosná frekvence)
  

H98 nastavením odpovídající kombinace bitů stanoví, zda aktivovat nebo deaktivovat automatické 
snižování nosné frekvence, ochranu proti ztrátě vstupní fáze, posouzení kritérií životnosti kondenzátoru 
stejnosměrné spojovací sběrnice, změnu posouzení kritérií životnosti kondenzátoru stejnosměrné spojovací 
sběrnice, volbu detekce zkratu. 

Aby mohl být nastaven kódu funkce H98, každé funkci je přiřazen 1 bit (celkem 8 bitů). Funkce přiřazené k 
jednotlivým bitům jsou uvedeny v tabulce níže. 

Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Funkce 

Zrušení 
detekce 

přerušeného 
vedení 

termistoru  

Detekce 
poruchy 
brzdného 
tranzistoru 

- 

Posouzení 
životnosti 
kondenzátoru 
stejnosměrné 
spojovací 
sběrnice 

Volba kritérií 
posouzení 
kondenzátoru 
stejnosměrné 
spojovací 
sběrnice 

Detekce 
ztráty 

výstupní 
fáze 

Detekce 
ztráty 

vstupní fáze 

Snížení 
nosné 
frekvence 
automaticky 

 Data=0 Deaktivace Deaktivace - Deaktivace 
Výchozí 
tovární 

nastavení 
Deaktivace Deaktivace Deaktivace 

Data=1 Aktivace Aktivace  - Aktivace 
Nastavení 
uživatelem 

Aktivace Aktivace Aktivace 
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Výchozí 
nastavení 

0 1 0 1 0 0 0 1 

 
Nastavte nepřiřazená data na 0. 

 
■ Automatické snížení nosné frekvence (bit 0)  

I když je chladič měniče přehřátý nebo je měnič ve stavu přetížení kvůli nadměrnému zatížení, abnormální 
okolní teplotě nebo došlo k problému v chladicí systému, tak pokud je tato funkce aktivována, sníží měnič 
nosnou frekvenci, aby zabránil vypnutí (OH1, OH3 nebo OLU). Pamatujte na to, že když je tato funkce 
aktivována, zvýší se hluk motoru. Jestliže stav přetížení trvá po dlouhou dobu překračující možnosti měniče, 
měnič vypne. 

■ Detekce ztráty vstupní fáze (Lin) (bit 1) 

V případě detekce nadměrného zvlnění na stejnosměrném linkovém napětí, v důsledku ztráty fáze, nebo 
nevyvážení mezi fázemi u třífázového napájení měniče, tato funkce měnič zastaví a zobrazí alarm Lin . 

 

 
V konfiguracích, kde je poháněna pouze nízká zátěž nebo je připojena stejnosměrná 
tlumivka, nemusí být ztráta fáze nebo nevyvážení mezi fázemi detekováno, jelikož 
zvlnění na stejnosměrném linkovém napětí je nízké. 

 
■ Detekce ztráty výstupní fáze (OPL) (bit 2) 

Tato funkce může detekovat ztrátu výstupní fáze. Tato funkce se aktivuje nastavením H98 bit2=1. Když 
bude detekována ztráta, zobrazí se OPL a měnič se zastaví. 

Detekce ztráty výstupní fáze probíhá před spuštěním chodu. Když bude detekována ztráta výstupní fáze 
zafixujte motor pomocí brzdy. Když dojde ke ztrátě výstupní fáze, měnič zastaví s OPL alarmem. OPL 
není alarm, který se odstraní funkcí automatického resetování. 

Automatické ladění posunutí polohy magnetických pólů se provádí po detekce ztráty výstupní fáze, pokud 
je aktivní automatické ladění polohy magnetických pólů. 

Signál RUN je během detekce ztráty výstupní fáze vypnutý 

Příklad provozu 

a) Příkaz několikastupňové rychlosti (F01=0) 

  

Vektorové řízení s PG Vektorové řízení krouticího momentu 
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b) Analogový příkaz rychlosti (nevratný) (F01=1)  

 

 

 

 

Vektorové řízení s PG Vektorové řízení krouticího momentu 

 

c) Analogový příkaz rychlosti (vratný) (F01=2)  

 

 

 

 

Vektorové řízení s PG Vektorové řízení krouticího momentu 
  

■ Volba kritérií posouzení životnosti kondenzátoru s tejnosm ěrné spojovací sb ěrnice (bit 3) 

H98 umožňuje uživateli volit kritéria pro posuzování životnosti kondenzátoru/ů stejnosměrné spojovací 
sběrnice (filtračního kondenzátoru/ů) mezi výchozím továrním nastavením a nastavením podle volby 
uživatele. 

 

 
Před zadáním kritérií podle volby uživatele předem změřte a potvrďte referenční úroveň. 
Pokud se týká podrobných informací, viz návod k používání FRENIC-Lift (LM2A) 
(INR-SI47-1894-E), kapitola 6 „ÚDRŽBA A PROHLÍDKY”. 
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■ Posouzení životnosti kondenzátoru stejnosm ěrné napájecí sb ěrnice (bit 4)  

To, zda kondenzátor stejnosměrné napájecí sběrnice (filtrační kondenzátor) dosáhl konce své životnosti, se 
určí změřením délky doby na vybití po vypnutí. Doba vybíjení je určena kapacitou kondenzátoru 
stejnosměrné napájecí sběrnice a zatížením uvnitř měniče. Jestliže bude zatížení uvnitř měniče značně 
kolísat, dobu vybíjení nelze přesně změřit, a v důsledku toho může být chybně posouzeno, zda bylo 
dosaženo konce životnosti. Aby se zabránilo v této chybě, je možné posuzování životnosti kondenzátoru 
stejnosměrné napájecí sběrnice zakázat. 

Zatížení se může v následujících případech značně měnit. Deaktivujte posuzování životnosti během 
provozu a buď proveďte měření  pro posouzení životnosti za vhodných podmínek během pravidelné 
údržby, nebo proveďte měření za podmínek skutečného používání. 

• Používá se pomocný vstup pro řídicí napájení 

• Používá se volitelná karta 

• Ke svorkám stejnosměrné napájecí sběrnice je připojen další měnič nebo jiné zařízení, jako například 
převodník PWM. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz návod k používání FRENIC-Lift (LM2A) 
(INR-SI47-1894-E), kapitola 6 „ÚDRŽBA A PROHLÍDKY”. 

■ Detekce chyby brzdného tranzistoru (bit 6) 

V případě detekce chyby zabudovaného brzdného tranzistoru tato funkce zastaví měnič a zobrazí alarm dbA. 
Pokud měnič nepoužívá brzdný tranzistor, nebo není třeba aby byl vydán alarm, nastavte bit na „0”. 

■ Zrušení detekce p řerušeného vedení termistoru (bit 7)  
(řada 400V: od 37 kW výše)  

Pro měniče s výkonem od 37 kW výše (řada 400V) je propojení mezi termistorem pro detekci teploty 
ventilátoru a detekčním obvodem výkonu na desce s plošnými spoji považováno za dodatečné vybavení. 
Když toto propojení bude přerušeno, je možné zvolit, zda tento stav řešit jako alarm nebo bude pohon 
pokračovat dál. 

H98 bit7=0 (řešení alarmem): zastavení měniče a vydání alarmu OH1.  
H98 bit7=1(nepřetržitý pohon): podržení pohonu měniče bez alarmu.  

 
Jestliže zvolíte „pohon nepřetržitě” (H98 bit 5=1 nebo bit 7=1), může být měnič provozován jako 
nouzové opatření. Avšak pohon je bez funkce teplotní ochrany. Když měnič pokračuje za tohoto 
stavu v pohonu, existuje možnost, že nakonec bude měnič poškozen. V tomto případě ihned 
kontaktujte naši společnost a odstraňte příčinu (odpojení). 

Tento postup by mohl mít za následek požár, nehodu nebo zranění. 
 

H99  Ochrana heslem F00 (ochrana dat)
  

H99 určuje heslo. 

- Rozsah nastavení dat: 0000H (deaktivace ochrany heslem) 
 0001H až FFFFH (aktivace ochrany heslem) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kód funkce F00. 

H190  Pořadí fází [UVW] na výstupní svorkách 
 

 

H190 určuje pořadí fází. 

Směr otáčení se mění změnou pořadí fází na výstupních svorkách U,V a W. 

Data v H190 Směr otáčení 

0 normální (FWD = UVW) 

1 inverzní (FWD = UWV) 

Pro změnu dat v H190, je třeba současně stisknout klávesy  +  / . 
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2.3.6 Kódy U (používání uživatels ky programovatelné logiky) 

Funkce uživatelsky programovatelné logiky umožňuje uživateli vytvořit logiku nebo provozní obvod pro 

digitální/analogové vstupní/výstupní signály, libovolně tyto signály upravovat a konfigurovat uvnitř měniče 

jednoduchou sekvenci relé. 

V uživatelsky programovatelné logice se jeden krok (prvek) - v závislosti na typu - skládá z: 

(1) 2 digitálních vstupů, 1 digitálního výstupu + logické operace (včetně časovače) 
(2) 2 analogových 2 vstupů, 1 analogového/digitálního výstupu + číselné operace 
(3) 1 analogového vstupu, 1 digitálního vstupu, 1 analogového výstupu + číselné operace, logické operace 

a pro konfiguraci sekvence lze použít celkem 200 kroků. 

■ Režimy 

Položka Režimy 

Příkaz svorky 2 digitální vstupy 2 analogové vstupy 1 analogový  vstup 
1 digitální vstup 

Provozní blok 
Logická operace, čítač 
atd.: 13 typů     
Časovač: 5 typů 

Numerická operace, 
komparátor, 
omezovač atd.: 25 
typů 

Přepínač, obvod 
podržení atd.: 12 
typů 

Výstupní signál 1 digitální výstup 1 analogový výstup/ 
1 digitální výstup 1 analogový výstup 

Počet kroků 200 kroků 
Výstupní signál 
uživatelsky 
programovatelné logiky 

10 výstupů 

Operační doba uživatelsky 
programovatelné logiky: 

2 ms (max. 10 kroků), 5 ms (max. 50 kroků), 
10 ms (max. 100 kroků), 20 ms (max. 200 kroků) 
Volbu lze provádět pomocí kódu funkce. 

Příkaz zrušení uživatelsky 
programovatelné logiky 
„CLC” 

Umožňuje zastavit všechny operace uživatelsky programovatelné logiky 
přiřazením „CLC” vstupní svorce pro všeobecné účely a jejím zapnutím. 
Používá se, když chcete uživatelsky programovatelnou logiku dočasně 
deaktivovat. 

Příkaz zrušení časovače 
uživatelsky 
programovatelné logiky 
„CLTC” 

Resetuje časovač, počítadlo a všechny předchozí hodnoty použité v 
uživatelsky programovatelné logice přiřazením „CLTC” vstupní svorce 
pro všeobecné účely a jejím zapnutím. Používá se, když se uživatelsky 
programovatelná logika změní, nebo když ji chcete synchronizovat s 
externí sekvencí. 

 

 
Jestliže použijete příkaz zrušení uživatelsky programovatelné logiky a příkaz zrušení 
časovače uživatelsky programovatelné logiky, může dojít k neúmyslnému spuštění 
měniče, protože příkaz rychlosti bude odmaskován v závislosti na struktuře uživatelsky 
programovatelné logiky. Nezapomeňte příkaz chodu vypnout před zapnutím. 

Může dojít k fyzickému zranění. 

Může vzniknout škoda. 
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■ Blokové schéma  

 

 
 

 

 

Kódy funkcí pro volbu režimu uživatelsky programovatelné logiky lze během provozu 
upravovat, ale výstup uživatelsky programovatelné logiky se může kvůli změně nastavení 
stát dočasně nestabilním. Z tohoto důvodu, jelikož může dojít k neočekávané činnosti, 
změnte nastavení, pokud je to možné, pouze při zastavení měniče. 

Může dojít k fyzickému zranění. 
Může vzniknout škoda. 
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U00 

U01 až U70 

U71 až U80 

U81 až U90 

U91 

U100 

U121 až U140 

U171 až U175 

U190 až U195 

 Uživatelsky programovatelná logika (volba režimu) 

Uživatelsky programovatelná logika: Krok 1 až 14 (n astavení 
režimu) 

Uživatelsky programovatelná logika: Výstupní signál  1 až 10 
(volba výstupu) 

Uživatelsky programovatelná logika: Výstupní signál  1 až 10 
(volba funkce) 

Uživatelsky programovatelná logika: Monitor časova če 
(volba kroku) 

Uživatelsky programovatelná logika: Nastavení cyklu  
zpracování úlohy 

Uživatelsky programovatelná logika: Uživatelský par ametr 1 
až 20 

Uživatelsky programovatelná logika: Oblast pam ěti 1 až 5 

Uživatelsky programovatelná logika: Nastavení kroku  15 až 
200 

 

 ■ Uživatels ky programovateln á logika (volba režimu) (U00)  

U00 stanoví, zda se má sekvence nakonfigurovaná pomocí funkce uživatelsky programovatelné logiky 
aktivovat nebo deaktivovat, aby měnič byl ovládán pouze prostřednictvím svých vstupních svorek nebo 
jiných prvků. 

Data U00 Funkce 

0 Deaktivace 

1 Aktivace (provoz uživatelsky programovatelné logiky) 

 
Při změně U00 z 1 na 0 během provozu dojde k alarmu ECL . 

■ Uživatelsky programovatelná logika (nastavení režim u) (U01 až U70, U190 až U195) 

V uživatelsky programovatelné logice jsou kroky rozděleny do kategorií podle následujících typů: 

[Vstup: digitální] Volba bloku (U01, U06, U11 atd.) = 1 až 1999  

 

[Vstup: analogový] Volba bloku (U01, U06, U11 atd.) = 2001 až 3999  

 

 

[Vstup: digitální, analogový] Volba bloku (U01, U06, U11 atd.) = 4001 až 5999  
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Nastavení kódů funkcí pro jednotlivé kroky je následující: 

Step 1 to 14 

Č. kroku Volba bloku Vstup 1 Vstup 2 Funkce 1 Funkce 2 Výstup Poznámka) 

Krok 1 U01 U02 U03 U04 U05 „SO001” 

 = 1 až 1999 Digitální vstup 
1 

Digitální vstup 
2 

Nastavení času Není 
vyžadováno 

Digitální 
výstup 

 = 2001 až 3999 Analogový 
vstup 1 

Analogový 
vstup 2 

Hodnota 1 Hodnota 2 Analogový/digi
tální výstup 

 = 4001 až 6999 Analogový 
vstup 1 

Digitální vstup 
2 

Hodnota 1 Hodnota 2 Analogový 
výstup 

Krok 2 U06 U07 U08 U09 U10 „SO002” 

Krok 3 U11 U12 U13 U14 U15 „SO003” 

Krok 4 U16 U17 U18 U19 U20 „SO004” 

Krok 5 U21 U22 U23 U24 U25 „SO005” 

Krok 6 U26 U27 U28 U29 U30 „SO006” 

Krok 7 U31 U32 U33 U34 U35 „SO007” 

Krok 8 U36 U37 U38 U39 U40 „SO008” 

Krok 9 U41 U42 U43 U44 U45 „SO009” 

Krok 10 U46 U47 U48 U49 U50 „SO010” 

Krok 11 U51 U52 U53 U54 U55 „SO011” 

Krok 12 U56 U57 U58 U59 U60 „SO012” 

Krok 13 U61 U62 U63 U64 U65 „SO013” 

Krok 14 U66 U67 U68 U69 U70 „SO014” 

 

 
Výstup není kódem funkce. Udává symbol výstupního signálu. 

 

Krok 15 až 200 

Číslo kroku zadejte v U190 a nastavte v U191 až U195 volbu bloku, vstup 1, vstup 2, funkci 1, funkci 2. 

Č. kroku U190 Volba 
bloku Vstup 1 Vstup 2 Funkce 1 Funkce 2 Výstup 

Krok 15 15 

U191 U192 U193 U194 U195 

„SO015” 

Krok 16 16 „SO016” 

･･･ ･･･ ･･･ 

Krok 199 199 „SO199” 

Krok 200 200 „SO200” 
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[Vstup: digitální] Blok nastavení kódů funkcí 

■ Volba bloku (U01, U06 atd.) (digitální)  

Kteroukoliv z následujících položek lze zvolit jako blok logické funkce (pomocí časovače pro všeobecné 
účely): 
Data lze logicky invertovat přičtením 1000. 

Data Blok logické funkce Popis 

0 Nepřiřazena žádná funkce Výstup je vždy vypnutý. 

10 
Výstup + časovač pro 
všeobecné účely 
(Bez časovače) 

Žádná logická funkce. 
Pouze časovač pro všeobecné účely (11 až 15).  
Žádný časovač (10). 

11 (Časovač prodlevy 
zapnutí) 

Zapnutí vstupního signálu spustí časovač prodlevy 
zapnutí. Když uplyne doba stanovená časovačem, dojde 
k zapnutí výstupního signálu. Vypnutí vstupního signálu 
výstupní signál vypne. 

12 (Časovač prodlevy 
vypnutí) 

Zapnutí vstupního signálu zapne výstupní signál. 
Vypnutí vstupního signálu spustí časovač prodlevy 
vypnutí. Když uplyne doba stanovená časovačem, dojde 
k vypnutí výstupního signálu. 

13 (Výstup jednorázového 
impulsu) 

Zapnutí vstupního signálu vydá jednorázový impuls, 
jehož délka je stanovena časovačem. 

14 (Opakovaně aktivovatelný 
časovač) 

Zapnutí vstupního signálu vydá jednorázový impuls, 
jehož délka je stanovena časovačem. 
Jestliže však je vstupní signál opětovně zapnut během 
délky předcházejícího jednorázového impulsu dojde k 
dalšímu zapnutí vstupního signálu, blok logické funkce 
vydá další jednorázový impuls. 

15 (Výstup sledu impulsů) 
Jestliže se zapne vstupní signál, blok logické funkce 
bude střídavě a opakovaně vydávat impulsy zapnutí a 
vypnutí (jejichž délky jsou stanoveny časovačem). Tato 
funkce se používá pro blikání svítícího zařízení. 

20 až 25 

Logická operace AND (a) 
+  
Časovač pro všeobecné 
účely 

Funkce AND s 2 vstupy a 1 výstupem, plus časovač pro 
všeobecné účely. 

30 až 35 

Logická operace OR 
(nebo) +  
Časovač pro všeobecné 
účely 

Funkce OR s 2 vstupy a 1 výstupem, plus časovač pro 
všeobecné účely. 

40 až 45 
Logická operace XOR +  
Časovač pro všeobecné 
účely 

Funkce XOR s 2 vstupy a 1 výstupem, plus časovač pro 
všeobecné účely. 

50 až 55 

Nastavení prioritního 
klopného obvodu + 
časovač pro všeobecné 
účely 

Nastavení prioritního klopného obvodu s 2 vstupy a 1 
výstupem, plus časovač pro všeobecné účely. 

60 až 65 

Resetování prioritního 
klopného obvodu + 
časovač pro všeobecné 
účely 

Resetování prioritního klopného obvodu s 2 vstupy a 1 
výstupem, plus časovač pro všeobecné účely. 

70, 72, 73 
Detektor vzestupné hrany 
+  časovač pro 
všeobecné účely 

Detektor vzestupné hrany s 1 vstupem a 1 výstupem, plus 
časovač pro všeobecné účely. 
Tento detektor detekuje vzestupnou hranu vstupního 
signálu a a po dobu 5 ms vysílá signál zapnutí (*1). 

80, 82, 83 
Detektor sestupné hrany +  
časovač pro všeobecné 
účely 

Detektor sestupné hrany s 1 vstupem a 1 výstupem plus 
časovač pro všeobecné účely. 
Tento detektor detekuje sestupnou hranu vstupního 
signálu a a po dobu 5 ms vysílá signál zapnutí (*1). 

90, 92, 93 
Detektor vzestupné a 
sestupné hrany + časovač 
pro všeobecné účely 

Detektor vzestupné a sestupné hrany s 1 vstupem a 1 
výstupem plus časovač pro všeobecné účely. 
Tento detektor detekuje jak sestupnou, tak vzestupnou 
hranu vstupního signálu a a po dobu 5 ms vysílá signál 
zapnutí (*1). 

*1: Rovná se cyklu úlohy: 2 ms pro cyklus úlohy 2 ms, 5 ms pro 5 ms, 10 ms pro 10 ms a 20 ms pro 
20 ms. 
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Data Blok logické funkce Popis 

100 až 105 Podržení + časovač pro 
všeobecné účely 

Funkce podržení předchozích hodnot 2 vstupů a 1 
výstupu, plus časov pro všeobecné účely. 
Jestliže signál řízení podržení vypne, blok logické funkce 
vydává vstupní signály; jestliže je zapnutý, blok logické 
funkce zachovává předchozí hodnoty vstupních signálů. 

110 Přičítající čítač 

Přičítající čítač s resetovacím vstupem. 
Pomocí stoupající hrany vstupního signálu blok logické 
funkce zvýší hodnotu čítače o jedničku. Když hodnota 
čítače dosáhne cílové hodnoty, dojde k zapnutí 
výstupního signálu. 
Zapnutí signálu resetování resetuje čítač na nulu. 

120 Odečítající čítač 

Odčítající čítač s resetovacím vstupem. 
Pomocí stoupající hrany vstupního signálu blok logické 
funkce sníží hodnotu čítače o jedničku. Když hodnota 
čítače dosáhne nuly, dojde k zapnutí výstupního signálu. 
Zapnutí signálu resetování resetuje čítač na počáteční 
hodnotu. 

130 Časovač s resetovacím 
vstupem 

Výstup časovače s resetovacím vstupem. 
Jestliže dojde k zapnutí vstupního signálu, zapne se 
výstupní signál a spustí se časovač. Když uplyne doba 
stanovená časovač, bez ohledu na stav vstupního signálu 
dojde k vypnutí výstupního signálu. 
Zapnutí signálu resetování resetuje aktuální hodnotu 
časovač na nulu a vypne výstup. 

 

Data lze logicky invertovat přičtením 1000. 
 

Bloková schémata jednotlivých funkcí jsou uvedena níže. 

(Data=1�) Výstup 

 

(Data=2�) logická funkce AND 

 

(Data=3�) Logická funkce OR 

 
   

(Data=4�) Logická funkce XOR 

 

(Data=5�) Nastavení prioritního 
klopného obvodu 

 

 

 

   

(Data=6�) Reset prioritního klopného 
obvodu 

 

 

 

 

 

 

Vstup1 Vstup2 Předchozí 
výstup 

Výsup Pozn. 

Vypnuto 
Vypnuto 

Vypnuto Vypnuto 
Uchová 

předchozí 
hodnotu 

Zapnuto Zapnuto  

Zapnuto － Vypnuto  

Zapnuto － － Zapnuto Nastavení 
priority 

Vstup 1 Vstup 2 
Předchozí 

výstup Výsup Poznámky 

Vypnuto Vypnuto  
Vypnuto Vypnuto 

Udchová 
předchozí 
hodnotu 

Zapnuto Zapnuto   

－ Zapnuto － vypnuto 
Reset 
priority 

Zapnuto OFF － Zapnuto   
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(Data=7�) Detector vzestupné hrany 

 

(Data=8�) Detektor sestupné hrany 

 

(Data=9�) Detektor vzestupné &
sestupné hrany 

 
 

(Data=10�) Podržení 

 

(Data=110) Přičítající čítač 

 

(Data=120) Odečítající čítač 

 
 

 

(Data=130) Časovač se vstupem 
reset 

 

 

 

Output Input 1 

Input 2 

ON Timer 

Reset 

Timer 

Output 

Time setting

ON OFFOFF

OFF ONInput 1 

Input 2 OFF

OFF

ON OFF

ON OFF ON OFF

ON OFF

ON OFF
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■ Činnost časova če pro všeobecné ú čely (digitální) 

Schémata provozu pro jednotlivé časovače jsou znázorněny níže. 

(Konec 1) časovač prodlevy zapnutí 

 

(Konec 2) (časovač prodlevy vypnutí) 

 
  

(Konec 3) Výstup jednorázového impulsu 

 

(Konec 4) Opakovaně aktivovatelný časovač 

 
  

(Konec 5) Výstup sledu impulsů 
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■ Vstupy 1 a 2 (U02, U03, U07, U08 atd.) (digitální))  

Jako vstupní signály jsou k dispozici následující digitální signály. Hodnota v ( ) je v záporné logice. 

Data Volitelné signály 

0000 (1000) Výstupní signály pro všeobecné účely: stejné jako signály zadané funkcí E20, 
například „RUN” (chod měniče), FAR (signál dojezdu frekvence (rychlosti)), 
„FDT” (detekována frekvence (rychlost)), „LU” (detekováno podpětí (měnič 
zastaven)) 
Poznámka: 27 (univerzální DO) není k dispozici. 
Poznámka: Výstupní signály uživatelsky programovatelné logiky od 141 (1141) 

až do 150 (1150) nelze zvolit. 

až 

0129 (1129) 

2001 (3001) Výstup kroku 1 „SO001” 

až        Až 

2200 (3200) Výstup kroku 200 „SO200” 

4001 (5001) Vstupní signál svorky X1 „X1”  

4002 (5002) Vstupní signál svorky X2 „X2” 

4003 (5003) Vstupní signál svorky X3 „X3” 

4004 (5004) Vstupní signál svorky X4 „X4” 

4005 (5005) Vstupní signál svorky X5 „X5” 

4006(5006) Vstupní signál svorky X6 „X6” 

4007(5007) Vstupní signál svorky X7 „X7”  

4008(5008) Vstupní signál svorky X8 „X8” 

4010 (5010) Vstupní signál svorky FWD „FWD“ (vpřed) 

4011 (5011) Vstupní signál svorky REV „REV“ (zpět) 

6000 (7000) Konečný příkaz chodu RUN „FL_RUN” (zapnut při vydání příkazu chodu) 

6001 (7001) Konečný příkaz chodu FWD „FL_FWD” (zapnut při vydání příkazu chodu vpřed) 

6002 (7002) Konečný příkaz chodu REV „FL_REV” (zapnut při vydání příkazu chodu vzad) 

6007 (7007) Alarm účiníku „ALM_ACT” (zapnuto, když žádný alarmu účiníku neexistuje) 
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■ Funkce 1 (U04, U09 atd.) (digitální)  

Funkce 1 určuje časovou periodu nebo hodnotu přičítání / odečítání čítače. 

Data Funkce Popis 

0,00 až +600,00 
Časovač Perioda je zadána v sekundách. 

Hodnota 
čítače 

Zadaná hodnota se vynásobí 100.  
(Jestliže je zadána hodnota 0,01, převede se na 1.) 

-9990,00 až -0,01 — čašovač nebo čítač má hodnotu 0,00. (Bez časovače) 

+601,00 až +9990,00 Časovač Perioda je zadána v sekundách. 

 
 

[Vstup: analogový] Nastavení kódu bloku funkce 

■ Volba bloku, funkce 1, funkce 2 (U01, U04, U05, U06 , U09, U10 atd.) (analogový)  

Jako provozní funkční bloky jsou k dispozici následující položky. 
Pamatujte na to, že jestliže horní a spodní limit má stejnou hodnotu, žádné horní a spodní limity neexistují. 

Volba bloku 
(U01 atd.) Blok funkce Popis Funkce 1 

(U04 atd.) 
Funkce 2 
(U05 atd.) 

0 Nepřiřazena 
žádná 
funkce 

Tato funkce vždy vydává 0% (nebo logickou 
„0: nepravdivý”; vypnuto (OFF)). 

Není 
vyžadováno 

Není vyžadováno 

2001 Sčítačka Funkce sčítání se dvěma vstupy (vstup 1 a vstup 
2). 
Tato funkce má omezovače výstupu 
(horní/spodní) zadané pomocí dvou kódů 
funkcí. 
1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

Horní limit Spodní limit 

2002 Odečítačka Funkce odečítání se dvěma vstupy (vstup 1 a 
vstup 2). 
Tato funkce má omezovače výstupu 
(horní/spodní) zadané pomocí dvou kódů 
funkcí. 
1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

Horní limit Spodní limit 

2003 Násobička Funkce násobení se dvěma vstupy (vstup 1 a 
vstup 2). 
Tato funkce má omezovače výstupu 
(horní/spodní) zadané pomocí dvou kódů 
funkcí. 
1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

Horní limit Spodní limit 

2004 Dělička Funkce dělení s dvěma vstupy (vstup 1 a vstup 
2). 
Vstup 1 je dělenec a vstup 2 je dělitel. Tato 
funkce má omezovače výstupu (horní/spodní) 
zadané pomocí dvou kódů funkcí. 
1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

Horní limit Spodní limit 

2005 Omezovač Funkce horního a spodního omezení jednoho 
vstupu (vstup 1). 
1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

Horní limit Spodní limit 

2006 Absolutní 
hodnota 
vstupu 

Funkce absolutní hodnoty jednoho vstupu 
(vstup 1). 
Záporná čísla na vstupu se změní na kladná. 
Tato funkce má omezovače výstupu 
(horní/spodní) zadané pomocí dvou kódů 
funkcí. 
1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

Horní limit Spodní limit 
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Volba bloku 
(U01 atd.) Blok funkce Popis Funkce 1 

(U04 atd.) 
Funkce 2 
(U05 atd.) 

2007 Invertující 
sčítačka 

Funkce invertujícího sčítání s jediným vstupem 
(vstup 1). 
Tato funkce odečítá od vstupu 1 hodnot 
zadanou v 1. kódu funkce a invertuje výsledek. 
Poté přičte tento výsledek k hodnotě 
specifikované v 2. kódu funkce a výsledek 
pošle na výstup. 

Hodnota 
odečítání  

(předchozí) 

Hodnota 
sčítání  

(následná) 

2008 Proměnný 
omezovač 

Funkce proměnného omezení jednoho vstupu 
(vstup 1).  
Vstup 1 poskytuje hodnotu horního limitu a 
vstup 2 poskytuje hodnotu spodního limitu. 

Číslo kroku Není vyžado 
váno 

2009 Lineární 
funkce 

Lineární funkce jednoho vstupu (vstup 1). 
Tato funkce přebírá hodnotu jednoho vstupu 
(vstup 1), vypočítá předem definovaný polynom 
prvního řádu a výsledek pošle na výstup. 
1. a 2. kód funkce poskytují koeficienty 
polynomu. 
Polynom je představován následujícím 
vzorcem. 

 BA KKy +χ×=  
 Výstup je omezen v rozsahu od -9990 do 9990          
interním omezovačem. 

   Čeln 
polynomu   

KA -9990,0 
až +9990,0 

    Člen 
polynomu    

KB -9990,0 
až +9990,0 

     2051     Komparátor 
1 

   Funkce porovnávání s hysterezí.                          
    Tato funkce porovnává diferenciální hodnotu 

vstupu 1 a vstupu 2 s prahovou hodnotou 
zadanou 1. kódem funkce a invertuje výsledek. 
2. kód funkce poskytuje šířku hystereze. 

    Jestliže diferenciální hodnota je (prahová 
hodnota + šířka hystereze) nebo větší, vydá tato 
funkce logickou „1: pravdivý”. Na druhé straně, 
jestliže diferenciální hodnota je (prahová 
hodnota - šířka hystereze) nebo menší, vydá 
tato funkce logickou „0: nepravdivý”. 

   Prahová 
hodnota 

   Šířka 
hystereze 

    2052     Komparátor 
2 

    Funkce porovnávání s hysterezí. 
    Tato funkce porovnává diferenciální hodnotu 

vstupu 1 a vstupu 2 s prahovou hodnotou 
zadanou 1. kódem funkce a invertuje výsledek. 
2. kód funkce poskytuje šířku hystereze. 

    Jestliže diferenciální hodnota je větší než 
(prahová hodnota + šířka hystereze), vydá tato 
funkce logickou „1: pravdivý”. Na druhé straně, 
jestliže diferenciální hodnota je menší než 
(prahová hodnota - šířka hystereze), vydá tato 
funkce logickou „0: nepravdivý”. 

    Prahová 
 hodnota 

   Šířka 
hystereze 

    2053     Komparátor 
3 

    Funkce porovnávání s hysterezí. 
    Tato funkce porovnává absolutní diferenciální 

hodnotu mezi vstupem 1 a vstupem 2 s 
prahovou hodnotou zadanou 1. kódem funkce. 
2. kód funkce poskytuje šířku hystereze. 

    Tato funkce funguje jako komparátor 1. 

     Prahová 
 hodnota 

    Šířka 
hystereze 

    2054     Komparátor 
4 

    Funkce porovnávání s hysterezí. 
    Tato funkce porovnává absolutní diferenciální 

hodnotu mezi vstupem 1 a vstupem 2 s 
prahovou hodnotou zadanou 1. kódem funkce. 
2. kód funkce poskytuje šířku hystereze. 

    Tato funkce funguje jako komparátor 2. 

     Prahová 
 hodnota 

   Šířka 
hystereze 

    2055     Komparátor 
5 

    Funkce porovnávání s hysterezí. 
    Vstup 1 je vstupní hodnotou této funkce a vstup 

2 se nepoužívá. 
    1. kód funkce poskytuje prahovou hodnotu a 2. 

kód funkce poskytuje šířku hystereze. 
    Jestliže vstup 1 je (prahová hodnota) nebo větší, 

vydá tato funkce logickou „1: pravdivý”. Na 
druhé straně, jestliže vstup 1 je menší než 
(prahová hodnota - šířka hystereze), vydá tato 
funkce logickou „0: nepravdivý”. 

     Prahová 
 hodnota 

    Šířka 
hystereze 
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Volba bloku 
(U01 atd.) Blok funkce Popis Funkce 1 

(U04 atd.) 
Funkce 2 
(U05 atd.) 

2056     Komparátor 
6 

    Funkce porovnávání s hysterezí. 
    Vstup 1 je vstupní hodnotou této funkce a vstup 

2 se nepoužívá. 
    1. kód funkce poskytuje prahovou hodnotu a 2. 

kód funkce poskytuje šířku hystereze. 
    Jestliže vstup 1 je (prahová hodnota) nebo 

menší, vydá tato funkce logickou „1: pravdivý”. 
Na druhé straně, jestliže vstup 1 je větší než 
(prahová hodnota + šířka hystereze), vydá tato 
funkce logickou „0: nepravdivý”. 

    Prahová 
 hodnota 

    Šířka 
hystereze 

2071     Komparátor 
s oknem 1 

    Funkce porovnávání s limity. 
    Stav výstupu určuje to, zda hodnota vstupu je v 

rámci předem stanoveném rozsahu pomocí 
dvou kódů funkcí. 

    Vstup 1 je vstupní hodnotou této funkce a vstup 
2 se nepoužívá. 

    1. kód funkce poskytuje horní limit a 2. kód 
funkce poskytuje spodní limit. 

    Jestliže vstup 1 je v rámci rozsahu 
(definovaného pomocí dvou kódů funkcí), vydá 
tato funkce logickou „1: pravdivý”. Na druhé 
straně, jestliže vstup 1 je mimo tento rozsah, 
vydá tato funkce logickou „0: nepravdivý”. 

   Horní limit     Dolní limit 

2072     Komparátor 
s okenem 2 

    Funkce porovnávání s limitem. 
    Tato funkce je logicky inverzní ke 

„komparátoru oken 1”. 

    Horní limit     Dolní limit 

2101     Výběr vyšší 
hodnoty 

    Funkce výběru vyšší hodnoty. 
    Tato funkce přijímá hodnoty ze dvou vstupů 

(vstup 1 a vstup 2), automaticky vybere vyšší z 
nich a posílá ji na výstup. 

    Tato funkce má omezovače výstupu (horní limit 
/spodní limit) zadané pomocí dvou kódů funkcí. 

    1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

    Horní limit     Dolní 
      limit 

2102     Výběr nižší 
hodnoty 

    Funkce výběru nižší hodnoty. 
    Tato funkce přijímá hodnoty ze dvou vstupů 

(vstup 1 a vstup 2), automaticky vybere nižší z 
nich a posílá ji na výstup. 

    Tato funkce má omezovače výstupu (horní limit 
/spodní limit) zadané pomocí dvou kódů funkcí. 

    1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu 

    Horní limit      Dolní limit 

2103     Průměr 
vstupů 

    Funkce průměru 
    Tato funkce přijímá dva vstupy (vstup 1 a vstup 

2), vypočítá jejich průměr a vydá výsledek. 
    Tato funkce má omezovače výstupu (horní 

limit/spodní limit) zadané pomocí dvou kódů 
funkcí. 

    1. kód funkce poskytuje hodnotu horního limitu 
a 2. kód funkce poskytuje hodnotu spodního 
limitu. 

    Horní limit      Dolní limit 
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Blokové diagram pro jednotlivé funkce jsou uvedeny níže. Hodnoty nastavení pro funkce 1 a 2 jsou 
naznačeny jako U04 a U05. 

(2001) Sčítačka 

 

(2002) Odčítačka 

 

(2003) Násobička 

 
   

(2004) Dělička 

 

(2005) Omezovač 

 

(2006) Absolutní hodnota vstupu 

 

   

(2007) Invertující sčítačka 

 

(2009) Linearní funkce 

 

 

 

   

(2051) Komparátor 1 

 

(2052) Komparátor 2 

 

 

 Jsou-li obě podmínky splěny, má prioritu stav ON. 

   

(2053) Komparátor 3 

 

(2054) Komparátor 4 

 

(2055) Komparátor 5 

 

Jsou-li obě podmínky splěny, má prioritu stav ON. 

   

Input 1 

Input 1 

Input 2 

Output 
 

Input 1 

Input 2 

Output

|With Input 1-Input 2| < U04-|U05|
Output OFF

|With Input 1-Input 2| > U04+|U05|
Output ON
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(2056) Komparátor 6 

 

(2071) Komaprátor s oknem 1 

 

(2072) Komparátor s oknem 2 

 
   

(2101) Výběr vyšší hodnosty 

 

(2102) Výběr vyšší hodnoty 

 

(2103) Průměr vstupů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 1 

Input 2 

High 
selector 

Output 

Input 1 output 
when Input 1 ≥ Input 2 

Input 2 output 
when Input 1 < Input 2

U04 

U05 

U04

U05

Input 1 

Input 2 

Output 

Input 1 output 
when Input 1 ≤ Input 2

Input 2 output 
when Input 1 > Input 2

Low  
selector 

U04

U05

Input 1 

Input 2 

Output Average 
operation 

(Input 1 + Input 2) / 2 output 
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■ Vstupy 1 a 2 (U02, U03, U07, U08 atd.) (analogové) 

Jako analogové vstupní signály jsou k dispozici následující signály. 

Data Volitelné signály 

8000 Analogový výstupní signál pro všeobecné účely (stejný jako signály zvolené v 
F31: výstupní frekvence 1, výstupní proud, výstupní krouticí moment, vstupní 
napájení, napětí stejnosměrné napájecí sběrnice atd.) 
Příklad : V případě výstupní frekvence 1 se maximální frekvence (100%) zadá 
jako 100,00. 
Příklad : V případě výstupního proudu se 200 % jmenovitého proudu měniče 
zadá jako 100,00. 
Poznámka 10 (univerzální AO) není k dispozici. 

až 

8019 

2001 až 2200 Výstup kroku 1 až 200 „SO001” až „SO200” 

9001 Analogový vstupní signál svorky 12 [12] 

9002 Analogový vstupní signál svorky C1 [V2] (funkce C1)  

9003 Analogový vstupní signál svorky V2 [V2] (funkce V2) 
 

■ Funkce 1, funkce 2 (U04, U05 atd.) (analogové) 

Nastavuje horní limit a spodní limit bloku provozní funkce. 

Data Funkce Popis 

-9990,00 až 0,00 
až +9990,00 

Referenční 
hodnota 

Šířka hystereze 
Horní limit 
Spodní limit 
Horní práh 
Spodní práh 

Hodnota nastavení pro operaci bloku funkce (zvolena 
pomocí odpovídajícího kódu funkce, jako například U01). 
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[Vstup: digitální, analogový] Nastavení kódu funkce bloku  

■ Volba bloku, funkce 1, funkce 2 (U01, U04, U05 atd. ) (digitální, analogový) 

Jako blok funkce jsou k dispozici následující položky. 

Pamatujte na to, že jestliže horní a spodní limit jsou totožné, žádné horní a spodní limity neexistují. 

Volba 
bloku (U01 

atd.) 

Blok 
funkce 

Popis 
Funkce 1 
(U04 atd.) 

Funkce 2 
(U05 atd.) 

4001 Podržení Funkce podrží hodnotu analogového vstupu 1 
na základě stavu digitálního vstupu 2. 

Horní limit Dolní limit 

4002 Invertující 
sčítačka s 
aktivací 

Funkce invetujícího součtu analogového 
vstupu 1 na základě stavu digitálního vstupu 2. 

Odečtená 
hodnota  
(dřívější) 

Hodnota 
sčítání  

(pozdější) 

4003 Volič 1 Funkce pro volbu analogového vstupu 1 a 
nastavení hodnoty na základě digitálního 
vstupu 2. 

Nastavení  
hodnoty 

Není  
vyžadován 

4004 Volič 2 Funkce pro volbu hodnoty nastavení 1/2 na 
základě digitálního vstupu 2. 

Nastavení  
hodnoty 1 

Nastavení  
hodnoty 2 

4005 LPF 
(Dolní 
propust) s 
aktivací 

Hodnota  analogového vstupu 1 je filtrována 
přes dolní propust (časová konstanta U04), 
když digitální vstup 1 je „1”. Když digitální 
vstup 1 je „0”, bude na výstupu přímo 
analogový vstup 1.  
Dolní prospust si podrží předchozí výstupní 
hodnotu. Proto když se digitální vstup 1 změní 
z 0 na 1, výstupem bude hodnota s předchozí 
hodnotou výstupu přičtenou jako počáteční 
hodnota LPF. 
(Bez horního/dolního limitu) 

Časová 
konstanta  
0: žádný 
filtr 0,01 až 
5,00 s 

Pevně 
stanovená 
jako 0 

4006 Omezovač 
rozsahu s 
aktivací 

Hodnota analogového vstupu je omezena 
změnou rozsahu zadanou ve funkcích 1 a 2, 
když digitální vstup 1 je „1”. Když digitální 
vstup 1 je „0”, bude na výstupu přímo hodnota 
analogového vstupu 1. Při nastavování 
počáteční hodnoty proveďte operaci s 
počáteční hodnotou pro vstup 1 a hodnotnou 
„0“ na vstupu 2. Výsledek použijte jako 
počáteční hodnotu (předchozí hodnota 
výstupu) při nastavení vstupu 2 na „1“. 
Během inicializace, nebo když svorka CLC je 
zapnutá, bude předchozí hodnota výstupu 
vymazána na 0. 

Poměrná 
doba změny 
směrem 
nahoru 
v poměru ke 
změně o 
100% 
0: Stejná 
poměrná 
změna jako 
ve funkci 1 
0,01 až 600 
s 

Poměrná 
doba změny 
směrem 
dolů 
v poměru ke 
změně o 
100% 
0: Stejná 
poměrná 
změna jako 
ve funkci 1 
0,01 až 600 
s 

5000 Volič 3 Funkce pro volbu analogového vstupu 1 nebo 
2 na základě „SO001” až „SO200”. 

Č. kroku Není 
vyžadováno 

5100 Volič 4 Funkce pro volbu analogového vstupu 1 nebo 
„SO001” až „SO200” na základě digitálního 
vstupu 2. 

Č. kroku Není 
vyžadováno 
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Volba 
bloku (U01 

atd.) 

Blok 
funkce 

Popis 
Funkce 1 
(U04 atd.) 

Funkce 2 
(U05 atd.) 

6001 Kódy funkcí 
čtení 

Funkce pro čtení obsahu kódu libovolné 
funkce. Použijte 1. kód funkce (jako například 
U04) pro zadání skupiny kódů funkcí 2. kód 
funkce (jako například U05) pro zadání 
posledních dvou číslic čísla kódu funkce. 
Pokud se týká nastavení kódů funkcí, viz 
„Konfigurace kódů funkcí”. 
Není použit ani vstup 1, ani vstup 2. Formáty 
dat, které lze správně přečíst, jsou následující 
(hodnoty jsou omezeny na rozsah od -9990 do 
9990 a pro [29] je uvedeno 20000 jako 100%): 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], 
[12], [22], [24], [29], [35], [37], [45], [61], 
[67], [68], [74], [92] a [93] 
Jiné formáty dat než ty, které jsou uvedeny 
výše, nelze přečíst správně. Nepoužívejte je. 

0 až 255 0 až 99 

6002 Kódy funkcí 
zápis 

Tato funkce zapisuje hodnotu vstupu 1 do 
kódu funkce (U171 až U175) v energeticky 
závislé paměti (RAM), když se vstup 2 změní 
na „1“: Když se vstup 2 změní na „0”, tato 
funkce přestane zapisovat do kódu funkce 
(U171 až U175) a zachová předchozí hodnotu. 
Bude-li měnič detekovat podpětí, hodnota 
vstupu 1 se uloží do energeticky nezávislé 
paměti (EEPROM). 
Protože přístupu z některých kroků současně 
není možný, je v uživatelsky programovatelné 
logice dovolen přístup pouze jednoho kroku ke 
stejnému kódu funkce. Při pokusu o přístup k 
cílovému kódu funkce z různých kroků 
současně, zobrazí se alarm. 

39 71 až 75 
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Volba 
bloku (U01 

atd.) 

Blok 
funkce 

Popis 
Funkce 1 
(U04 atd.) 

Funkce 2 
(U05 atd.) 

6003 Dočasná 
změna kódu 
funkce 

Tato funkce udává hodnotu stanoveného kódu 
funkce v energeticky závislé paměti (RAM), 
když se vstup 2 změní na „0“- nepravdivý. Na 
druhé straně, když se vstup 2 nezmění na „0”, 
tato funkce udává hodnotu vstupu 1 namísto 
kódu funkce. 

 Hodnota v energeticky závislé paměti (RAM) 
se při vypnutí měniče vymaže a hodnota bude 
načtena z energeticky nezávislé paměti a při 
zapnutí měniče bude obnovena.  

Nastavte skupinu kódů funkcí (typ kódu 
funkce) do 1. kódu funkce (U04 atd.). 
Nastavte spodní 2 číslice čísla kódu funkce do 
2. funkce (U05 atd.). 
Jestliže stanovený kód funkce (U04, U05 atd.) 
není použitelným kódem, vydá tato funkce 
nulovou hodnotu. 
Protože současný přístupu z některých kroků 
v té době není možné, je v uživatelsky 
programovatelné logice dovolen přístup pouze 
jednomu kroku ke stejnému kódu funkce. 
Když bude kód funkce během operace 
uživatelsky programovatelné logiky dočasně 
změněn pomocí 6003, a jestliže je načten nebo 
okopírován zaváděcí program počítače do 
dotykového panelu, dočasně změněná data 
mohou být okopírována místo dat uložených 
v energeticky nezávislé paměti. 
Před těmito operacemi uživatelsky 
programovatelnou logiku zastavte. 

0 až 255 0 až 99 
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(4001) Podržení 

 

(4002) Invertující sčítač s aktivací 

 

(4003) Volič 1 

 

   

(4004) Volič 2 

 

(4005) Dolní propust s aktivací 

 

(4006) Omezovač rozsahu s 
aktivací 

 
   

(5000) Volič 3 

 

(5100) Volič 4 

 

 

   

(6001) Kódy funkcí čtení 

 

(6002) Kódy funkcí zápisu 

 

 

   

(6003) Dočasná změna kódu funkce 
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■ Výstupní signál (digitální, analogový) 

Výstupy z kroků 1 až 10 jsou v uživatelsky programovatelé logice na SO001 až SO200. 

SO001 až SO200 se liší v konfiguraci podle cílového propojení tak, jak je uvedeno níže. Aby bylo možné tyto 
výstupy převést na jakoukoliv jinou funkci než uživatelskou logiku, propojujte je přes výstupy uživatelsky 
programovatelné logiky CLO1 až CLO10. 

Cílové místo připojení pro 
výstup každého kroku Konfigurace Kód funkce 

Vstup uživatelsky 
programovatelné logiky 

Zvolte jeden z interních výstupních signálů kroků 
„SO001” až „SO200” v nastavení vstupu 
uživatelsky programovatelné logiky. 

Například 
U02 a U03 

Vstup sekvenčního procesoru 
měniče 
(např. vícestupňová rychlost 
„SS1” nebo příkaz chod 
„FWD”) 

Zvolte jeden z interních výstupních signálů kroků 
„SO001” až „SO200”, který má být připojen k 
výstupním signálům uživatelsky programovatelné 
logiky 1 až 10 („CLO1” až „CLO10”). 

U71 až U80 

Zvolte funkci vstupu sekvenčního procesoru 
měniče, ke které má být připojen jeden z 
výstupních signálů uživatelsky programovatelné 
logiky 1 až 10 („CLO1” až „CLO10”). (Stejné jako 
v E01) 

U81 až U90 

Analogový vstup 
(např. příkaz rychlosti) 
 

Zvolte jeden z interních výstupních signálů kroků 
„SO01” až „SO200”, který má být připojen k 
výstupním signálům uživatelsky programovatelné 
logiky 1 až 10 („CLO1” až „CLO10”). 

U71 až U80 

Zvolte funkci analogového vstupu, ke které má být 
připojen jeden z výstupních signálů uživatelsky 
programovatelné logiky 1 až 10 („CLO1” až 
„CLO10”). (Stejné jako v E61) 

U81 až U90 

Digitální výstup pro všeobecné 
účely (svorky [Y]) 

Zvolte jeden z interních výstupních signálů kroků 
„SO001” až „SO200”, který má být připojen k 
výstupním signálům uživatelsky programovatelné 
logiky 1 až 10 („CLO1” až „CLO10”). 

U71 až U80 

Aby bylo možné zadat funkci digitálního výstupu 
pro všeobecné použití (na svorkách [Y]), ke které 
má být připojen jeden z výstupních signálů 
uživatelsky programovatelné logiky 1 až 10 
(„CLO1” až „CLO10”), zvolte jeden z „CLO1” až 
„CLO10” zadáním funkce digitálního výstupu pro 
všeobecné účely na některé svorce Y. 

E20, E21,  
E27 

Analogový výstup pro 
všeobecné účely (svorky 
[FMA]) 

Zvolte jeden z interních výstpuních signálů kroků 
„SO001” až „SO200”, který má být připojen k 
výstupním signálům uživatelsky programovatelné 
logiky 1 až 10 („CLO1” až „CLO10”). 

U71 až U80 

Aby bylo možné zadat funkci analogového výstupu 
pro všeobecné použití (na svorkách [FM]), ke které 
má být připojen jeden z výstupních signálů 
uživatelsky programovatelné logiky 1 až 10 
(„CLO1” až „CLO10”), zvolte jeden z „CLO1” až 
„CLO10” zadáním funkce digitálního výstupu pro 
všeobecné účely na některé svorce [FM]. 

Data 

 

 
Digitální výstupy pro všeobecné účely (na svorkách [Y]) se aktualizují vždy po 5 ms. Aby 
bylo možné bezpečně vydat signál z uživatelsky programovatelné logiky prostřednictvím 
svorek [Y], zahrňte do uživatelsky programovatelné logiky časovače prodlevy zapnutí 
nebo vypnutí. V opačném případě se krátké signály zapnutí nebo vypnutí nemusí na těchto 
svorkách projevit. 
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Kódy 
funkcí Název Rozsah nastavení dat: 

Výchozí 
tovární 

nastavení 

U71 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 1 (volba 
výstupu) 

0: Deaktivace 
1: Výstup kroku 1, „SO001” 
2: Výstup kroku 2, „SO002” 
••• 
199: Výstup kroku 199, „SO199” 
200: Výstup kroku 200, „SO200” 

0 

U72 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 2 (volba 
výstupu) 

0 

U73 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 3 (volba 
výstupu) 

0 

U74 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 4 (volba 
výstupu) 

0 

U75 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 5 (volba 
výstupu) 

0 

U76 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 6 (volba 
výstupu) 

0 

U77 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 7 (volba 
výstupu) 

0 

U78 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 8 (volba 
výstupu) 

0 

U79 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 9 (volba 
výstupu) 

0 

U80 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 10 (volba 
výstupu) 

0 

U81 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 1 (volba 
funkce) 

� Jestliže výstup kroku je digitální 
Lze zadat stejnou hodnotu jako E98. 
0(1000): volba vícestupňové rychlosti 1 (0 až 1 krok) „SS1” 
1(1001): volba vícestupňové rychlosti 1 (0 až 3 kroky) „SS2” 
2(1002): volba vícestupňové rychlosti 1 (0 až 7 kroků) „SS4” 
3(1003): volba vícestupňové rychlosti 1 (0 až 15 kroků)„SS8” 
 
atd. 

 

� Jestliže výstup kroku je analogový 
8001:  Příkaz rychlosti 

(nelze obrátit chod změnou polarity) 
8002:  Příkaz rychlosti 

(lze obrátit chod změnou polarity) 
8004:  Příkaz odchylky krouticího momentu  

100 

U82 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 2 (volba 
funkce) 

100 

U83 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 3 (volba 
funkce) 

100 

U84 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 4 (volba 
funkce) 

100 

U85 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 5 (volba 
funkce) 

100 

U86 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 6 (volba 
funkce) 

100 

U87 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 7 (volba 
funkce) 

100 

U88 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 8 (volba 
funkce) 

100 

U89 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 9 (volba 
funkce) 

100 

U90 
Výstupní signál uživatelsky 
programovatelné logiky 10 (volba 
funkce) 

100 
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■ Specifické kódy funkcí 

Následující kódy funkcí mohou přebírat hodnoty z paměti pomocí uživatelsky programovatelné logiky 
„Přepínač kódu funkce (6003)”. Přepsané hodnoty budou při vypnutí vymazány. 

Kódy 
funkcí Název 

F07 Doba zrychlování/zpomalování 1 

F08 Doba zrychlování/zpomalování 2 

F21 DC brzdění 1 (úroveň brzdění) 

F22 DC brzdění 1 (doba brzdění) 

F23 Spouštěcí frekvence 1 

F24 Spouštěcí frekvence 1 (doba výdrže) 

F25 Frekvence zastavení 

F44 Omezovač proudu (úroveň) 

E10 Doba zrychlování/zpomalování 3 

E11 Doba zrychlování/zpomalování 4 

E12 Doba zrychlování/zpomalování 5 

E13 Doba zrychlování/zpomalování 6 

E14 Doba zrychlování/zpomalování 7 

E15 Doba zrychlování/zpomalování 8 

E16 Doba zrychlování/zpomalování 9 

E17 Doba zrychlování/zpomalování 10 

L09 Časová konstanta filtru pro referenční rychlost (konečnou) 

L10 Časová konstanta filtru pro detekovanou rychlost 

L36 ASR (konstanta P při vysoké rychlosti) 
L37 ASR (časová konstanta I při vysoké rychlosti) 
L38 ASR (konstanta P při nízké rychlosti) 
L39 ASR (časová konstanta I při nízké rychlosti) 
L42 ASR (zisk při posuvu vpřed) 
L55 Odchylka krouticího momentu (časovač spuštění) 
L56 Odchylka krouticího momentu (doba ukončení referenčního krouticího momentu) 
L57 Odchylka krouticího momentu (omezovač) 
L58 Odchylka krouticího momentu (konstanta P) 
L59 Odchylka krouticího momentu (integrální čas) 
L60 Odchylka krouticího momentu (zisk strany pohonu) 
L61 Odchylka krouticího momentu (zisk strany brzdění) 
L62 Odchylka krouticího momentu (digitální 1) 
L63 Odchylka krouticího momentu (digitální 2) 
L64 Odchylka krouticího momentu (digitální 3) 
L68 Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta P ASR) 
L69 Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta I ASR) 
L73 Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta P ASR) 
L74 Kompenzace nevyváženého zatížení (zisk D ASR) 
L75 Kompenzace nevyváženého zatížení (časová konstanta filtru pro detekovanou rychlost) 
L93 Úroveň první výstrahy přehřátí a přetížení 
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■ Kódy funkcí pro uživatelskou logiku  

Číslo kódu 
funkce Název Rozsah Minimální 

jednotka Poznámky 

U121 až U140 
Uživatelský parametr 
1 až 20 

-9990,00 až 9990,00  
  Platné číslo má 3 číslice. 0,01 až 10  

U171 až U175 Oblast paměti 1 až 5 
-9990,00 až 9990,00  
 Platné číslo má 3 číslice. 0,01 až 10 

Při vypnutí data 
uložena do 
paměti. 

 
■ Konfigurace kód ů funkcí 

Pro zadání jednotlivých kódů funkcí nastavte skupinu kódu funkce (kód z následující tabulky) do funkce 1 

(jako například U04) a poslední dvě číslice čísla kódu funkce nastavte do funkce 2 (jako například U05). 
Skupina Kód Název Skupina Kód Název 

F 0 Základní funkce L1 56 Funkce výtahu 

E 1 Funkce svorky L2 57 Funkce výtahu 

C 2 Funkce řízení K 28 Funkce klávesnice 

P 3 Motor 1 M 8 Monitor 

H 4 Vyšší funkce W 15 Monitor 2 

H1 31 Vyšíí funkce W1 22 Monitor 3 

U 11 Uživatelská logika W2 23 Monitor 4 

U1 39 Uživatelská logika X  16 Alarm 1 

y 14 Funkce spojení Z 17 Alarm 2 

L 9 Funkce výtahu  

 
■ Nastavení cyklu zpracování úlohy (U100) 

Data U100 Data 

0 Automaticky nastavuje cyklus úlohy od 2 ms na 10 ms podle počtu použitých kroků. 
Toto je výchozí tovární nastavení. Doporučuje se používat tuto hodnotu. 

2 2 ms:  Až 10 kroků. Jestliže přesáhne 10 kroků, uživatelská logika nefunguje. 

5 5 ms:  Až 50 kroků. Jestliže přesáhne 50 kroků, uživatelská logika nefunguje. 

10 10 ms: Až 100 kroků. Jestliže přesáhne 100 kroků, uživatelská logika nefunguje. 

20 20 ms: Až 200 kroků. 
 

Pamatujte na to, že pokud je počet kroků definovaný v 2, 5 nebo 10 překročen, uživatelská logika nefunguje. 
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■ Provozní p ředběžná opat ření 

Uživatelská logika pracuje v cyklu 2 ms až 20 ms (podle U100) a je funguje následovně: 

(1) Nejdříve zablokujte externí vstupní signály pro všechny uživatelsky programovatelné logiky od kroku 1 
po 200, aby se zachovala synchronizace. 

(2) Proveďte postupně logické operace od kroku 1 až po krok 200. 

(3) Jestliže výstup určitého kroku je vstupem dalšího kroku, lze výstupy kroku s vysokou prioritou použít 
ve stejném procesu. 

(4) Uživatelská logika současně aktualizuje 10 výstupních signálů. 

 

 
Pamatujte na to, že když při konfigurování bloku funkce nevezmete do úvahy pořadí zpracování, nemusí být 
dosaženo očekávaného výstupu, provoz může být pomalejší nebo může dojít k vydání signálu nebezpečí, 
protože výstupní signál není až do dalšího cyklu k dispozici. 

 

Změna funkčního kódu souvisejícího s uživatelskou logikou (kód U atd.) nebo zapnutí signálu 
zrušení uživatelsky programovatelné logiky „CLC” způsobí změnu pořadí operací v závislosti na 
nastavení, což může náhle spustit určitou operaci nebo neočekávanou činnost. Před provedením 
operace plně zajistěte, aby byla bezpečná. 

Může dojít k nehodě nebo fyzickému zranění. 

 
■ Monitor časova če uživatelsky programovatelné logiky (volba kroku) (U91, X89 až X93) 

Kódy funkcí monitorování mohou být použity pro monitorování stavu vstupů/výstupů nebo provozního stavu 
časovače v uživatelsky programovatelné logice. 

Volba časovače monitoru 

Kód funkce Funkce Poznámky 

U91 
0: Monitor není aktivní (data monitoru jsou 0) 

1 až 200: nastavte č. kroku, který se má 
monitorovat 

Při vypnutí napájení se hodnota 
nastavení vymaže na 0. 

 

Metoda monitorování 

Metoda 
monitorování Kód funkce Data 

Komunikace 
Uživatelská logika X89 
(digitální I/O) 

Data digitálních I/O pro krok definovaný v U91 
(pouze pro monitorování) 

 
Uživatelská logika X90 
(monitor časovače) 

Data hodnoty časovače /počítadla pro krok definovaná v U91 
(pouze pro monitorování) 

 
Uživatelská logika X91 
(analogový vstup 1) 

Data analogového vstupu 1 pro krok definovaný v U91 
(pouze pro monitorování) 

 
Uživatelská logika X92 
(analogový vstup 2) 

Data analogového vstupu 2 pro krok definovaný v U91 
(pouze pro monitorování) 

 
Uživatelská logika X93 
(analogový výstup) 

Data analogového výstupu pro krok definovaný v U91 
(pouze pro monitorování) 

 
 

Cyklus 2 až 20 ms 

Blokování 
vstupního 
signálu 

Logická operace 
Krok 1 → 2 → 3 · · · 200 

Současná 

aktualizace 

výstupních signálů 

Blokování 
vstupního 
signálu 
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■ Zrušení uživatelsky programovatelné logiky „CLC” (d ata kód ů funkcí E01 až E08 = 80)  

Operace uživatelsky programovatelné logiky lze přechodně deaktivovat tak, aby měnič mohl být používán 
bez logického obvodu uživatelsky programovatelné logiky a chodu časovače, například během údržby. 

„CLC” Funkce 
VYPNUTO Uživatelská logika aktivována (podle nastavení U00) 

ZAPNUTO Uživatelská logika deaktivována 

 

 
Jestliže zapnete signál zrušení uživatelsky programovatelné logiky „CLC”, sekvence podle 
uživatelsky programovatelné logiky se vymaže, což může podle příslušného nastavení 
náhle spustit určitou operaci. Před zapnutím signálu zajistěte bezpečnost a zkontrolujte 
provoz. 

 

■ Vymazání všech časova čů uživatelsky programovatelné logiky „CLTC” (data kó dů funkcí E01 
až E08 = 81) 

Jestliže je funkce svorky CLTC přiřazena vstupní svorce pro všeobecné účely a tento vstup se zapne, všechny 
časovače pro všeobecné účely a počítadla/časovače v uživatelsky programovatelné logice se resetují. Používá 
se pro resetování a restartování systému, když například načasovádní externí sekvence nemůže být v souladu 
s interní přizpůsobitelnou logikou kvůli krátkodobému výpadku napájení. 

„CLTC” Funkce 
VYPNUTO Normální provoz 

ZAPNUTO 
Resetuje všechny časovače pro všeobecné účely a počítadla v uživatelsky 
programovatelné logice.  
(Jestliže chcete znovu provést aktivaci, opět ji vypněte.) 
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2.3.7 Kódy y (funkce spojení) 
 

y01 až y20  Nastavení komunikace RS-485 1 a 2 

 
Při komunikaci RS-485 lze připojit dva systémy. 

Port Způsob připojení Kód 
funkce Zařízení, které lze připojit 

Port 1 
Prostřednictvím komunikačního spojení RS-485 
(port 1) 
(Konektor RJ-45 pro připojení klávesnice) 

y01 až y10 

Multifunkční klávesnice 
Základní klávesnice 
Zaváděcí program 
podporující měnič 
Hostitelská zařízení 
(nadřízená zařízení) 

Port 2 

Prostřednictvím komunikačního spojení RS-485 
(port 2) 
Prostřednictvím digitálních vstupních 
svorkovnic (DX+, DX-) 

y11 až y20 

Hostitelská zařízení 
(nadřízená zařízení) 
Zaváděcí program 
podporující měnič 

 
Přehled zařízení je uveden níže. 

(1)  Klávesnice 
Lze připojit multifunkční klávesnici a základní klávesnici pro provoz a monitorování měniče. 
K dispozici jsou obě klávesnice bez ohledu na nastavení kódu y. 

(2)  Zaváděcí program podporující měnič (zaváděcí program FRENIC) 
Podpůrné funkce měniče (monitorování, úpravu kódů funkcí, testovací provoz) lze ovládat připojením 
počítače s nainstalovaným zaváděcím programem FRENIC. 

� Pokud se týká nastavení kódů y, viz kódy funkcí y01 až y20. 

(3) Hostitelská zařízení (nadřízená zařízení) 
Lze připojit hostitelská zařízení (nadřízená zařízení) jako například PLC a řídicí jednotku pro řízení a 
monitorování měniče. Pro komunikaci lze zvolit protokol Modbus RTU*1 nebo protokol DCP*2. 

*1 Modbus RTU je protokol definovaný společností Modicon. 
*2 DCP je protokol definovaný společností KOLLMORGEN. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz Návod pro uživatele komunikace prostřednictvím RS-485. 

 

■ Adresy stanic (y01, y11) 

Nastavte adresy stanic pro komunikaci RS-485. Rozsah nastavení závisí na protokolu. 

Protokol Rozsah Vysílání 

Modbus RTU 1 až 247 0 
Protokol pro zaváděcí program 1 až 255 — 
DCP — — 

 

Při zadání hodnoty mimo rozsah nenastane odezva. 

Pro používání zaváděcího programu je třeba, aby nastavení měniče odpovídalo nastavením počítače. 
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■ Zpracování chyby komunikace (y02, y12) 

Když v komunikaci RS-485 dojde k chybě, zvolte operaci. 

Chyby RS-485 jsou logické chyby jako například chyba adresy, chyba parity a chyba datového rámce, chyby 
přenosu a chyby odpojení (chyby odpojení jsou specifikovány v y08 a y18). K těmto chybám dochází pouze 
tehdy, je-li měnič konfigurován tak, aby přijímal příkaz provozu nebo příkaz frekvence prostřednictvím 
komunikace RS-485. Jestliže příkaz provozu nebo příkaz frekvence není vydán prostřednictvím komunikace 
RS-485, nebo když měnič bude zastaven, systém chybu neurčí. 

Data y02, y12 Funkce 

0 Zobrazuje chybu komunikace RS-485 (Er8 pro y02, ErP pro y12) a okamžitě 
zastaví provoz (vypnutí alarmem). 

1 
Pracuje po dobu stanovenou v časovači zpracování chyby (y03, y13) a potom 
zobrazí chybu komunikace RS-485 (Er8 pro y02, ErPpro y12) a zastaví provoz 
(vypnutí alarmem).  

2 

Obnoví komunikaci na dobu stanovenou v časovači zpracování chyby (y03, y13), 
a jestliže se komunikace obnoví, provoz bude pokračovat. Pokud se komunikace 
neobnoví během doby stanovené v časovači zpracování chyby, zobrazí se chyba 
komunikace RS-485 (Er8 pro y02, ErP pro y02) a provoz se zastaví (vypnutí 
alarmem). 

3 Jestliže dojde k chybě komunikace, provoz bude pokračovat. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz Návod pro uživatele komunikace prostřednictvím RS-485. 

 
■ Časova č zpracování chyby (y03, y13) 

Nastavuje časovač zpracování chyby, jak je vysvětleno výše u parametrů zpracování chyby komunikace (y02, 
y12). Viz také část týkající se doby detekce odpojení (y08, y18). 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 60,0 (s) 

■ Rychlost p řenosu (y04, y14) 

Nastavuje rychlost přenosu dat. 

• Pro zaváděcí program podporující měnič 
(prostřednictvím RS-485):  
Sjednoťte hodnotu s nastavením počítače. 

Data y04 a y14 Funkce 

1 4800 bps 
2 9600 bps 
3 19200 bps 
4 38400 bps 

 
■ Volba délky dat (y05, y15) 

Nastavuje délku znaku. 

• Pro zaváděcí program podporující měnič 
(prostřednictvím RS-485):  
Tato hodnota se nemusí nastavovat, protože se 
automaticky nastaví 8 bitů. (To platí také pro 
Modbus RTU.) 

Data y05 a y15 Funkce 

0 8 bitů 
1 7 bitů 

  

 
■ Volba parity (y06, y16) 

Nastavuje paritu. 

• Pro zaváděcí program podporující 
měnič (prostřednictvím RS-485): 
Tato hodnota se nemusí nastavovat, 
protože se automaticky nastaví 
sudá parita. 

Data y06 a y16 Funkce 

0 Žádný bit parity 
(2 stop bity pro Modbus RTU) 

1 Sudá parita 
(1 stop bit pro Modbus RTU) 

2 Lichá parita 
(1 stop bit pro Modbus RTU) 

3 Žádný bit parity 
(1 stop bit pro Modbus RTU) 
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■ Volba stop bitu (y07, y17) 

Nastavuje stop bit. 

• Pro zaváděcí program podporující měnič 
(prostřednictvím RS-485):  
Tato hodnota se nemusí nastavovat, protože se 
automaticky nastaví 1 bit. 

 Pro Modbus RTU: Tato hodnota se nemusí 
nastavovat, protože bude určena automaticky ve 
spojení s bitem parity (funkce y06, y16). 

Data y07 a y17 Funkce 

0 2 bitů 
1 1 bit 

  

■ Časova č detekce prodlevy komunikace (y08, y18) 

Pokud jsou příkazy chodu zadávány prostřednictvím 
RS-485 komunikace, nastavuje tento parametr dobu 
pro detekci prodlevy v komunikaci (z jakéhokoliv 
důvodu, jako například odpojení od hostujícího 
zařízení, které se pravidelně obrací na měnič).  

Pokud se týká podrobných informací o zpracování 
chyb komunikace, viz y02 a y12. 

Data y08 a y18 Funkce 

0 Odpojení není 
detekováno. 

1 až 60 Doba detekce od 1 do 60 
(s) 

  

■ Doba intervalu odezvy (y09, y19) 

Nastavuje dobu od okamžiku, kdy systém obdrží žádost z hostitelského zařízení (nadřízené zařízení jako 
například počítač nebo PLC), až do okamžiku, kdy se vrátí odezva. V případě hostitelských zařízení, která 
jsou pro zpracování úkolu od dokončeného přenosu do dokončené přípravy na příjem pomalá, lze načasování 
synchronizovat nastavením doby intervalu odezvy. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 1,00 (s) 

 

T1 = Doba intervalu odezvy + α 

α: Doba zpracování uvnitř měniče. Mění se podle načasování a příkazu. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz Návod pro uživatele komunikace prostřednictvím RS-485. 

 
Jestliže chcete nastavit měnič pomocí zaváděcího programu podporujícího měnič 
prostřednictvím komunikace RS-485, zvažte výkonnost a stav počítače a konvertoru 
(například konvertoru USB-RS-485).  
(Některé konvertory monitorují stav komunikace a přepínají vysílání a příjem pomocí 
časovače.) 

 
■ Volba protokolu (y10, y20) 

Volí komunikační protokol. Data y10 a y20 Funkce 

0 Protokol Modbus RTU 

1 Protokol zaváděcího programu 
FRENIC Loader 

2 Vyhrazeno pro konkrétní výrobce 

5 Protokol DCP 

 

Hostitelské 
zařízení 

Žádost 

Měnič Odezva 
T1 
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� P

Pokud se týká podrobných informací, viz Návod pro uživatele komunikace prostřednictvím CAN. 

■ ID uzlu (y21) 

Nastavte ID uzlu pro komunikaci CANopen. Rozsah nastavení je 1 až 127. 

 
■ Rychlost p řenosu (y24) 

Nastavuje rychlost přenosu pro komunikaci CAN. Data y24 Funkce 

0 10 kbit/s 
1 20 kbit/s 
2 50 kbit/s 
3 125 kbit/s 
4 250 kbit/s 
5 500 kbit/s 
6 800 kbit/s 
7 1 Mbit/s 

 
■ Uživatelem definovaný parametr vstupu/výstupu 1 až 8 (y25-y32) 

y25 až y28: Nastavuje kód funkce měniče (zápis) tak, aby byl mapován do RPDO č. 3 

y29 až y32: Nastavuje kód funkce měniče (čtení) tak, aby byl mapován do TPDO č. 3 

Zadejte typ kódu funkce a číslo ve 4-místném hexadecimálním vyjádření. 

□ □ □ □  

 

 

 

Typ Kód skupiny Typ Kód skupiny 

P 0x02(2) X1 0x1A(26) 
M 0x03(3) X2 0x1B(27) 
F 0x04(4) Z1 0x1C(28) 
E 0x05(5) K 0x1D(29) 
C 0x06(6) E1 0x1F(31) 
P 0x07(7) H1 0x20(32) 
H 0x08(8) U1 0x22(34) 
L 0x0B(11) M1 0x23(35) 
U 0x0D(13) U2 0x37(55) 
y 0x0F(15) L1 0x38(56) 
W 0x10(16) L2 0x39(57) 
X  0x11(17) L3 0x3A(58) 
Z 0x12(18) L4 0x3B(59) 

W1 0x17(23) L5 0x3C(60) 
W2 0x18(24) L6 0x3D(61) 
W3 0x19(25)   

 
■ Volba provozu (y33) 

Nastavuje volbu provozu komunikace CAN. Data y33 Funkce 

0 Deaktivace 
1 Aktivace CANopen CiA 402  

 
 

y21 až y37   Nastavení zabudované komunikace CANopen
 

číslo kódu funkce (viz popis kódu funkce y37) 
Typ kódu funkce (viz tabulka níže) 
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■ Zpracování chyb p ři komunikaci (y34) 

Nastavuje chování při chybě komunikace CANopen. 

Data y34 Funkce 

0 Nastaví motor okamžitě do režimu postupného 
zpomalování do zastavení a aktivujte alarm Ert. 

1 
Po uplynutí doby nastavené pomocí y35 (časovač), 
nastaví motor do režimu postupného zpomalování 
do zastavení a aktivujte alarm Ert. 

2 

Jestliže komunikační spojení bude obnoveno 
během doby časovače zadané pomocí y35, stav 
alarmu ignoruje. Jestliže doba časovače bude 
překročena, potom nastaví motor do režimu 
postupného zpomalování do zastavení a aktivujte 
alarm Ert. 

3 až 15 Stejné jako y34=0 

■ Časova č detekce prodlevy komunikace (y35) 

Časovač při chybě komunikace CANopen. 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 60,0 (s) 

■ Volba činnosti p ři stavu zrušení (y36) 

Zvolte činnost v okamžiku, kdy dojde k přerušení komunikace. 

Data y36 Funkce 

-5 Chyba (s kontrolou stavu NMT) 
-4 Chyba (bez kontroly stavu NMT) 
-3 Žádná chyba (s kontrolou stavu NMT) 
-2 Žádná chyba (s kontrolou stavu NMT) 
-1 Naléhavá chyba (s kontrolou stavu NMT) 
0 Žádná chyba 
1 Naléhavá chyba (bez kontroly stavu NMT) 
2 Žádná chyba (bez kontroly stavu NMT) 
3 Žádná chyba (bez kontroly stavu NMT) 

Možné příčiny odpojení jsou: 

(1) Sběrnice vypnutá (pasivní chyba není zahrnuta) 

(2) Detekce prodlevy ochrany 

(3) Detekce prodlevy taktu 

(4) Jestliže došlo ke změně stavu NMT z „provozní” 

 

y36 

 
y34 (y35) 

 
Přehled činnosti 

Faktor (4) 

bez kontroly 
stavu NMT 

Faktor (4) 

s kontrolou 
stavu NMT 

0 Zanedbejte Žádná chyba 

1 -1 Zanedbejte Naléhavá chyba 

2 -2 Zanedbejte 
Provoz s přijetím příkazu „Deaktivovat napětí” 

(Žádná chyba) 

3 -3 Zanedbejte 
Provoz s přijetím příkazu „Rychlé zastavení” 

(Žádná chyba) 

-4 -5 

1 Chyba po uplynutí doby nastavené v y35 

2 
Obnovení do y35 sekund: pokračování v provozu 

Překročena doba y35 sekund: chyba 

0,3 až 15 Naléhavá chyba 
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■ Volba kompatibility (y37) 

Stanoví chování CANopen pro zachování kompatibility s FRENIC-Lift (LM1). 

Jestliže chcete změnit data y37, je třeba stisknout klávesy  +  / (současné stisknutí). 

Změna nastane po restartování komunikace CAN. 

Chování y37 = 0: standardní  y37 = 1: kompatibilní s LM1 

Zařízení typu (0x1000) odpovídá 0001 0192 (hex) 0000 0000 (hex) 

PDO k dispozici PDO1, PDO2 a PDO3 

*PDO3 lze konfigurovat. 

Pouze PDO1 

*PDO1 lze konfigurovat. 

Nastavení kódu funkce pro PDO například S01 = 0201 
(hex) 

například S01 = 0202 (hex) 

 

y41  Způsob nastavení p říkazu rychlosti podle komunikace
  

Stanoví, zda se má použít buď příkaz rychlosti, nebo příkaz zrychlení prostřednictvím komunikace RS-485 
nebo CANopen. 

Data y41 Funkce 

0 Příkaz rychlosti (S01, S21) 

1 Příkaz zrychlení (S16, S17) 

 

 

y95  Vymazání dat zpracování chyby komunikace
  

Jestliže při komunikaci RS-485 nebo CANopen dojde k jakémukoliv alarmu chyby komunikace (Er8, ErP, 
Ert ), data kódů funkcí příkazů komunikace (kódů S) lze automaticky vymazat. 

Protože příkazy frekvence a provozu jsou v případě vymazání dat také deaktivovány, měnič se po uvolnění 
alarmu neúmyslně nespustí. 

 

Data y95 Funkce 

0 Když dojde k alarmu chyby komunikace, data kódu funkce Sxx nebudou vymazána 
(kompatibilní s konvenčním režimem). 

1 Když dojde k alarmu chyby komunikace, budou data kódů funkcí S01, S05 a S21 
vymazána. 

2 Když dojde k alarmu chyby komunikace, budou bity přiřazené v kódu funkce S06 pro 
příkaz provozu vymazány. 

3 Provedou se výše uvedené operace vymazání 1 a 2 
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y97  Volba pam ěti dat komunicace
  

Paměť měniče (energeticky nezávislá paměť) má omezený počet opakovaných přepsání (100 tisíckrát až 1 
miliónkrát). Jestliže dojde k nadměrnému zvýšení tohoto počtu, data nebude možné upravovat ani ukládat, 
což způsobí chybu paměti. 

Pokud data mají být často přepisována prostřednictvím komunikace, lze je zapsat do dočasné paměti namísto 
do energeticky nezávislé paměti. To umožňuje snížit doby přepisování do energeticky nezávislé paměti, což 
může zabránit v chybě paměti. 

Jestliže je y97 nastavena na „2”, data zapsaná v dočsné paměti budou uložena (uloženo vše) do energeticky 
nezávislé paměti. 

Jestliže chcete změnit data y97, je třeba stisknout klávesy  +  /  (současné stisknutí). 

Data y97 Funkce 

0    Uložení do energeticky nezávislé paměti (počet přepsání je 
omezen)  

1    Zápis do dočasné paměti                              
(počet přepsání je neomezený) 

2    Uložení všech dat z dočasné paměti do energeticky nezávislé 
paměti (po uložení všech dat se data y97 vrátí 1) 

 
 

y99  Funkce spojení zavád ěcího programu (režim)
  

Toto je funkce přepínající spojení pro zaváděcí program FRENIC Loader. Nastavení dat kódu funkce y99 
zaváděcím progamem aktivuje zaváděcí program pro vydání řídících příkazů a/nebo příkazů chodu do 
měniče. Protože nastavení dat lze provést pomocí zaváděcího programu, není vyžadována žádná činnost 
klávesnice. 

Pokud bude zaváděcí program zvolen jako zdroj příkazu provozu, jestliže počítač bude mimo kontrolu a 
nebude možné jej zastavit příkazem zastavení ze zaváděcího programu, odpojte komunikační kabel RS485 
z portu zaváděcího programu, připojte místo něj klávesnici a resetujte y99 na „0”. To způsobí, že příkazy 
pro řízení a chod jsou generovány podle nastavení H30, jak je uvedeno v tabulce níže. 

Pamatujte na to, že měnič nemůže nastavení y99 uložit. Když dojde k vypnutí měniče, data v y99 se vrátí 
zpět na „0”. 

 

Data pro y99 
Funkce 

Příkaz řízení* Příkaz provozu 

0 Podle H30  Podle H30 

1 Prostřednictvím zaváděcího 
programu Podle H30 

2 Podle H30 Prostřednictvím zaváděcího 
programu 

3 Prostřednictvím zaváděcího 
programu 

Prostřednictvím zaváděcího 
programu 

* Příkaz řízení znamená příkaz rychlosti nebo referenční odchylku krouticího momentu. 
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2.3.8 Kódy L (funkce výtahu) 

L01  Inkrementální enkodér (volba)
  

L01 určuje specifikace systému inkrementálního enkodéru, který bude použit pro detekci rychlosti. 

Data pro L01 
Specifikace příslušného enkodéru 

Požadovaná 
varianta Příslušný motor 

Fázový výstup A/B Specifikace absolutního 
signálu 

0 

12/15V kompementární 
12,15V s otevřeným 
kolektorem 

Žádný 
OPC-G1-PG 

OPC-PG Asynchronní 
motor 

5 V linkový budič Žádný 
OPC-G1-PG2 
OPC-PMPG 

1 

12/15V komplementární Z 
OPC-G1-PG 

OPC-PG Synchronní 
motor 

 5 V linkový budič Z 
OPC-G1-PG2 
OPC-PMPG 

4 Sinusové diferenciální 
napětí 1 Vp-p 

EnDat2.1 
(HEIDENHAIN 
ECN1313 nebo jeho 
ekvivalent) 

OPC-PS  
 nebo  

OPC-PSH 

Synchronní 
motor 

5 Sinusové diferenciální 
napětí 1 Vp-p 

SIN/COS 
(HEIDENHAIN 
ERN1387 nebo jeho 
ekvivalent) 

OPC-PR Synchronní 
motor 

6 Sinusové diferenciální 
napětí 1 Vp-p 

BiSS-C 
(Kubler Sendix5873 
nebo jeho ekvivalent) 

OPC-PS  
 nebo  

OPC-PSH 

Synchronní 
motor 

7 Sinusové diferenciální 
napětí 1 Vp-p 

SSI 
(HEIDENHAIN 
ECN1313 nebo jeho 
ekvivalent) 

OPC-PS  
 nebo  

OPC-PSH 

Synchronní 
motor 

8 Sinusové diferenciální 
napětí 1 Vp-p 

Hiperface 
(SICK SRS50 nebo 
jeho ekvivalent) 

OPC-PSH Synchronní 
motor 

 

L02  Inkrementální enkodér (rozlišení) 
 

L02 stanoví rozlišení inkrementálního enkodéru, který bude použit pro detekci rychlosti. 

Nesprávné nastavení rozlišení způsobí nesprávnou detekci rychlosti a polohy pólů magnetu, což 
znemožňuje přesnou regulaci rychlosti a vektorové řízení. 

- Rozsah nastavení dat: 360 až 60000 (P/R) 
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L03  Posunutí polohy magnetických pól ů (ladění)
  

L04  Posunutí polohy magnetických pól ů (úhel posunutí)
  

L03 stanoví typ ladění posunutí polohy magnetických pólů. 

Data pro L03 Funkce 

0 Deaktivace ladění 

1 Vyhrazeno pro konkrétní výrobce 

3 Vyhrazeno pro konkrétní výrobce 

4 Aktivace ladění při zastaveném motoru 

5 Aktivace ladění při otáčení motoru 

 

Před prováděním ladění nastavte následující data kódu funkce. 

Kód funkce Pokyny pro nastavení 

Jmenovitá rychlost F03 Nastavte jmenovitou rychlost. 

Základní rychlost F04 Nastavte základní rychlost motoru. 

Jmenovité napětí F05 Nastavte jmenovité napětí motoru. 

Režim řízení F42 Nastavte 1. 

Motor (počet pólů) P01 Nastavte počet pólů motoru. 

Motor (jmenovitý výkon) P02 Nastavte jmenovitý výkon motoru. 

Motor (jmenovitý proud) P03 Nastavte jmenovitý proud motoru. 

Motor (%R1) P07 Nastavte 5%. 

Motor (%X) P08 Nepoužito. 

Inkrementální enkodér (volba) L01 Nastavte počet podle použité volitelné karty a inkrementálního 
enkodéru. 

Inkrementální enkodér 
(rozlišení) 

L02 Nastavte počet impulsů na otáčku inkrementálního enkodéru 
namontovaného na motoru. 

Posunutí polohy magnetických  
pólů (úhel posunutí) 

L04 Proveďte ladění posunutí polohy magnetických pólů. 
Výsledek ladění se automaticky zapíše do dat L04. 

ASR (konstanta P při vysoké 
rychlosti) 

L36 Aby motor běžel bez zátěže, nastavte 2,00 nebo méně. 

ASR (konstanta P při nízké 
rychlosti) 

L38 Aby motor běžel bez zátěže, nastavte 2,00 nebo méně. 

 

Když cílový motor je synchronní motor, před prováděním ladění dokončete propojení mezi měničem, 
motorem a enkodérem. 
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Postup ladění, při L03 = „4: Lad ění při zastaveném motoru” 

(1) Zadejte jmenovitou rychlost (F03), základní rychlost (F04), jmenovité napětí (F05), režim řízení (F42), 
počet pólů (P01), jmenovitý výkon (P02), jmenovitý proud (P03), %R1 (P07), %X (P08), volbu 
inkrementálního enkodéru (L01), rozlišení (L02), konstantu ASR P při vysoké rychlosti (L36) a 
konstantu ASR P při nízké rychlosti (L38) tak, aby odpovídaly specifikacím motoru a inkrementálního 
enkodéru. 

(2) Nastavte kód funkce L03 na „4”. Ladění začne, když bude zadán příkaz chodu. 

 Po ladění bude jeho výsledek zapsán do dat L04. Po ladění budou data L03 automaticky resetována na 
0. 

(3) Zadejte příkazy chodu vpřed a vzad tak, aby motor běžel nízkou rychlostí minimálně jednu otáčku ve 
směru vpřed, respektive vzad. (Poznámka 1) 

(4) Vypněte napájení a potom jej znovu zapněte, abyste ověřili, zda motor běží normálně. (Poznámka 2) 

Poznámka 1: Jestliže motor nebude běžet normálně, mohou být fáze A a B inkrementálního enkodéru 
chybně zapojeny. Vypněte napájení a opravte zapojení fází A a B. Po vyladění parametrů motoru proveďte 
ladění pomocí postupu výše znovu. 

Poznámka 2: Jestliže motor nebude běžet normálně, může být chybné zapojení signálů detekce polohy 
magnetických pólů. Opravte zapojení. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz návod k používání odpovídající volitelné karty. 
 

L05  Konstanta P ACR 
 

L06  Konstanta I ACR 
 

Pokud se používá synchronní a indukční motor, je konstanta P a konstanta I ACR(automatického regulátoru 
proudu) nastavena parametry L05, resp. L06. 

- Rozsah nastavení dat (L05): 0,0 až 15,0 

- Rozsah nastavení dat (L06): 0,01 až 5,00 (ms) 
 

L07  Volba automatického lad ění pólu 
 

Automatické ladění polohy magnetických pólů se provede před tím, než je spuštěn pohon, pokud poloha 
magnetických pólů není známa v důsledku vypnutí nebo z jiné příčiny. 

Např.: Poloha magnetických pólů není známa okamžitě po zapnutí napájení, když je synchronní motor 
řízen pomocí enkodéru typu ABZ (L01=1). Proto před první operací po zapnutí napájení proběhne 
automaticky ladění polohy magnetických pólů. Pohon se spustí po úspěšném ukončení ladění pólu. Při 
druhém nebo následující operaci, se ladění polohy magnetických pólů neprovádí, protože ladění polohy 
magnetických pólů již byla detekována jako správná.  

Data pro L07 Funkce 
0 Automatické ladění polohy magnetických pólů neprobíhá. 

Ladění se spustí pomocí vstupní svorky pracující v režimu L03=4 
(konfiguorváno v PPT ) a činnost se změní podle nastavení bit u 1 v L99. 

1 až 4 Automatické ladění polohy magnetických pólů probíhá. 
Ladění se spustí pomocí vstupní svorky (konfiguorváno v PPT ) pracující podle 
režimu nastaveného v L07. Nastevení bitu 1 v L99 nemá vliv. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz vysvětlení PPT. 

 
Když je funkce automatického ladění posunutí polohy magnetických pólů aktivována, 
L04 se nepoužije jako posunutí polohy magnetických pólů.  

 

 
Když je funkce automatického ladění posunutí polohy magnetických pólů aktivována, 
použité posunutí polohy magnetických pólů se v tomto režimu potvrdí kódem funkce 
M58. 

 



 
2.3   Přehled kódů funkcí 

2-146 

Jestliže L07 není 0 a jsou splněny následující podmínky, ladění polohy magnetických pólů se provede 
automaticky při zapnutí příkazu provozu. 

- PTD je vypnutá. (Ladění polohy magnetických pólů se neprovedlo.) 

- Svorka EN je zapnutá 

- Je zvoleno vektorové řízení PG pro PMSM  

F42 je 1 a PG/Hz je zapnutá. (Pokud je tato svorka přiřazena.) 

- Inkrementální enkodér (volba) je zvolen podle PMSM a volitelného příslušenství. (L01 = 1, 2, 3, 4, 5) 

- Napětí stejnosměrné spojovací sběrnice (Edc) je vyšší než úroveň podpětí. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz vysvětlení k PTD. 

 

Příklad provozu 

PO W ER

確定
FWD

O N

O N

O N

O N

O N

SW52-2

G ATE

O NPTD

O NDTUNE

Reference

Speed

Starting Speed (F23)

H64 H65 F24

Automatic

magnetic pole

position tuning

O N

L85

BRKS

L82

Normal operation

 

Ladění polohy magnetických pólů proběhne po prvním příkazu činnosti po zapnutí napájecího zdroje řízení 
měniče. Ladění polohy magnetických pólů neproběhne při druhém a dalších příkazech k provozu. 

 
 

Pro každý typ motoru, který se má používat s touto funkcí, musí být proveden ověřovací test. 
Potom použijte tuto funkci s nastavením, se kterým bude výsledek ladění vždy správný. 

Použijte BRKS tak, aby během automatického ladění polohy magnetických pólů nedošlo k 
uvolnění mechanické brzdy. Když funkci BRKS nepoužijete, proveďte vzájemné blokování tak, 
aby při vypnutí PTD nedošlo k uvolnění mechanické brzdy. 

Při používání provozu z baterie podrží hodnotu polohy magnetických pólů při výpadku napájení 
přivedením řídicího napětí z UPS nebo ekvivalentního zdroje, protože ladění při provozu z 
baterie není možné. 

Když se používá tato funkce, načasování spuštění provozu se liší mezi prvním provozem po 
zapnutí napájení a druhým provozem nebo později. Dbejte na správné pochopení této poznámky 
a vezměte ji v úvahu při návrhu systému (jako je řídící jednotka výtahu atd.) 

Ladění svorky PPT probíhá podle režimu nastaveného v L07. 

Nedodržení tohoto postupu by mohl mít za následek nehodu nebo zranění. 
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L09  Časová konstanta filtru pro referen ční rychlost (kone čnou)
  

L09 stanoví časovou konstantu filtru pro referenční rychlost (konečnou), která bude použita po řízení 
náběhem křivky S, což omezuje ráz vyvolaný při rychlém zrychlení/zpomalení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 0,100 (s) 
 

L10  Časová konstanta filtru pro detekovanou rychlost
  

L10 stanoví časovou konstantu filtru pro detekovanou rychlost. 

- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 0,100 (s) 

 

L11 až L18  Kombinace p říkazu vícestup ňové rychlosti (nulová až vysoká rychlost)   
 F01 (příkaz rychlosti)

  
L11 až L18 přiřazují kombinace příkazů SS1, SS2 a SS4 (konfigurované jako vstupní svorky přo všeobecné 
použití) k vícestupňovým příkazům rychlosti, nulové rychlosti (C04) až vysoké rychlosti (C11). 

- Rozsah nastavení dat: 00000000b až 00000111b 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce F01. 

 

L19 až L28  Nastavení S-k řivky 1 až 10 F01 (příkaz rychlosti)
  

L19 až L28 stanoví oblasti zrychlení / zpomalení křivky S , které budou použity pro příkazy 
vícestupňového řízení rychlosti. 

Hodnoty nastavení jsou uvedeny v procentech maximální rychlosti. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 50 (%) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce F01. 

L29  Provoz p ři krátkém patru (doba podržení)
  

L30  Provoz p ři krátkém patru (dovolená rychlost)
  

L29 a L30 stanoví provoz při krátkém patru, který se používá, při příkazu zpomalení během zrychlování při 
provozu vícestupňovou rychlostí, aby se zkrátila doba chodu plíživou (dojezdovou) rychlostí. 

Provoz při krátkém patru může být použit také pro resetování výtahů. 

Existují dva druhy provozu při krátkém patru (režim 1: normální provoz při krátkém patru a režim 2: 
provoz při krátkém patru s řízením vzdálenosti). Vysvětlení režimu 1 je popsáno níže. 

� Pokud se týká způsobu přepínání provozu v případě krátkého patra a vysvětlení režimu 2, viz popis 
kódu funkce L99. 

 
■ Doba podržení provozu p ři krátkém patru (L29)  

L29 stanoví dobu podržení provozu při pří krátkém patru. Počítání doby podržení začíná, od okamžiku, kdy 
je rychlost konstantní. 

- Rozsah nastavení dat: OFF (vypnuto), 0,00 až 10,00 (s) 
 
■ Dovolená rychlost (L30)  

L30 stanoví dovolenou rychlost, pod kterou lze provoz při krátkém patru aktivovat. 

Běží-li motor během zrychlování při provozu vícestupňovou rychlostí rychlostí nižší, než je rychlost zadaná 
pomocí L20, zadání příkazu zpomalení aktivuje provoz při krátkém patru. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 
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Referenční rychlost (konečná) < Dovolená rychlost (L30) při zadání příkazu zpomalení a L29≠OFF 

(1) Po přijetí příkazu zpomalení se spustí provoz podle křivky S za účelem dokončení aktuálního zrychlování. 

(2) Po dokončení provozu podle křivky S bude dosažená rychlost zachována po dobu stanovenou v L29. 

(3) Měnič snižuje rychlost motoru na plíživou (dojezdovou) rychlost podle specifikovaného sklonu a křivky S. 

High speed

Time

Speed

Zero speed

ONFWD

SS1

Creep speed

SS2

L29: Short floor operation (Holding time)

ON

L30: Short floor
operation

(Allowable speed)

SS4

E12: Acceleration/
deceleration time 5

E13: Acceleration/
deceleration time 6L25: S-curve

setting 7

L26: S-curve setting 8

L24: S-curve
setting 6

L19: S-curve setting 1

ON

ON

ON

Zero speed
command

High speed
command

Creep speed
command

Zero speed
command

L24: S-curve
setting 6

L28: S-curve
setting 10

L28: S-curve
setting 10

 
 

Referenční rychlost (konečná) >= Dovolená rychlost (L30) a doba výdrže (L29) ≠ OFF při zadání příkazu 
zpomalení 

(1) Po přijetí příkazu zpomalení se spustí provoz podle křivky S za účelem dokončení aktuálního zrychlování. 

(2) Po dokončení provozu podle křivky S měnič zpomalí motor na plíživou (dojezdovou) rychlost podle sklonu a 
křivky S. 

High speed

Time

Speed

ON

ON

ON

ON

ON

Zero speed

Creep speed

L30: Short floor
operation

(Allowable speed)

Zero speed
command

High speed
command

Creep speed
command

Zero speed
command

L19: S-curve setting 1 L28: S-curve
setting 10

L28: S-curve
setting 10

L26: S-curve setting 8

E13: Acceleration/
deceleration time 6

L25: S-curve
setting 7

E12: Acceleration/
deceleration time 5

L24: S-curve
setting 6

L24: S-curve
setting 6

FWD

SS1

SS2

SS4
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Referenční rychlost (konečná) < Dovolená rychlost (L30) a doba podržení (L29) = Vypnuto a je 
zadán příkaz zpomalení 

(1) Po přijetí příkazu zpomalení se spustí provoz podle křivky S s nastavením L25×0,2 za účelem 
dokončení aktuálního zrychlování po dosažení rychlosti povolené v L30. 

(2) Po dokončení operace podle křivky S měnič zpomalí s chodem podle křivky S s nastavením L25x0,23 
na plíživou (dojezdovou) rychlost.  

 

 

Referenční rychlost (konečná) ≧ Dovolená rychlost (L30) a doba podržení (L29) = Vypnuto 
při zadání příkazu zpomalení 

(1) Po přijetí příkazu zpomalení se spustí provoz podle křivky S s nastavením L25×0,2 za účelem 
dokončení aktuálního zrychlování. 

(2) Po dokončení operace podle křivky S měnič zpomalí chodem podle křivky S s nastavením L25x0,23 
na plíživou (dojezdovou) rychlost.   

High speed

Time

Speed

ON

ON

ON

ON

ON

Zero speed

Creep speed

L30: Short floor 
operation 

(Allowable speed)

Zero speed 
command

High speed 
command

Creep speed 
command

Zero speed 
command

L19
L28

L28
L26

E13

E12

L25x0,2

L24

FWD

SS1

SS2

SS4

L25x0,2
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L31  Parametr výtahu (rychlost)
  

L31 stanoví rychlost výtahu (mm/s) vzhledem k jmenovité rychlosti měniče (F03). 

Rychlost výtahu (L31) lze vypočítat pomocí následující rovnice.  

L31 = Maximální rychlost (ot./min) / Detekovaná rychlost (ot./min) × Jmenovitá rychlost výtahu (mm/s) 

(Příklad) Jestliže jmenovitá rychlost výtahu je 750 mm/s, detekovaná rychlost je 1350 ot./min a maximální 
rychlost je 1800 ot./min: 

L31 = 1800/1350 x 750 = 1000 (mm/s) 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 4000 (mm/s) 

 
Změna parametru výtahu (L31) vyžaduje úpravu dat ostatních kódů funkcí. Viz kapitola 
2.2. 

 

L32  Parametr výtahu (úrove ň ochrany proti nadm ěrné rychlosti)
  

L32 specifikuje úroveň ochrany proti nadměrné rychlosti Jestliže rychlost motoru překročí úroveň ochrany 
proti nadměrné rychlosti po dobu delší, než je doba nastavená v L33, měnič se zastaví. Když není v L32 
žádná hodnota nastavena, úroveň ochrany je konstantní na úrovni 120%. 

- Rozsah nastavení dat: 50 až 120 (%) (100%: nastavení hodnoty maximální rychlosti)   

 

L33  Parametr výtahu ( časova č nadm ěrné rychlosti)
  

Časovač nadměrné rychlosti (L33) se spustí, když detekovaná rychlost překročí úroveň nadměrné rychlosti 

(L32). Po vypršení doby časovače se měnič zastaví. Když se detekovaná rychlost během činnosti časovače 

sníží na hodnotu nižší než úroveň nadměrné rychlosti, časovač se resetuje a měnič se nezastaví. 

- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 0,500 (s) 

Speed

0

F03 ×L32

FWD ONOFF

t

ALM OFF
L33

 

 

Speed

0

F03×L32

FWD ONOFF

t

ALM OFF
L33

ON
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L34  Parametr výtahu (délka pohybu p ři provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti)
  

Délku pohybu klece výtahu při provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti od jeho začátku až do konce 
stanoví L34. 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 6553,5 (mm) 

Provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti 

Jestliže je pomocí kódů funkcí uvedených níže nastaven provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti, měnič 
prostřednictvím externího příkazu obdrží polohu klece výtahu při dojezdu a vygeneruje takový příkaz 
rychlosti, že klec ujede od referenční pozice vzdálenost nastavenou v L34 aby klec zastavila ve správné 
poloze. 

V souladu s tím provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti odstraňuje plíživý pohyb požadovaný pro celkové 
řízení výtahu a zkracuje tím délku doby dojezdu. 

 

Kód 
funkce Název Rozsah nastavení 

dat: Jednotka Funkce 

E01 až E08 Přiřazení příkazů k 
svorkám [X1] až [X8] 

64: spuštění 
provozu bez 
plíživé 
(dojezdové) 
rychlosti 

CRPLS 

-- 
Zapnutím příslušné svorky se 
spustí provoz bez plíživé 
(dojezdové) rychlosti. 

L31 Rychlost výtahu 1 až 4000 mm/s 
Tento kód stanoví rychlost 
výtahu relativně k maximální 
rychlosti měniče. 

L34 
Délka pohybu při 
provozu bez plíživé 
(dojezdové) rychlosti 

0,0 až 6553,5 mm 

Tento kód stanoví délku 
pohybu klece výtahu při 
provozu bez plíživé 
(dojezdové) rychlosti od jeho 
začátku až do konce. 

 
Požadavky na provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti 

(1) Systém výtahu musí být vybaven zařízením, které přesně detekuje polohu klece výtahu, nebo 
ekvivalentním zařízením. 

(2) Systém výtahu musí být schopen použít signály vyslané z detektoru (popsaného v (1) výše) do měniče 
jako příkaz „Spuštění provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti” CRPLS nebo být schopen úpravit 
příkazy rychlosti (s výjimkou nulové rychlosti) na příkaz nulové rychlosti. 

(3) Během zpomalování, to znamená po začátku zpomalování, lze na měnič přivádět signál popsaný v (2) 
výše. 

(4) Délka pohybu od začátku provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti by měla být maximálně 6553,5 
mm. 

(5) Rychlost výtahu vypočítaná pro L31 by měla být maximálně 4000 mm/s. 

(6) Pro řízení rychlosti by měl být použit příkaz vícestupňové rychlosti s provozem podle křivky S. 
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Programování bodu zpomalení a délka pohybu 

Provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti vyžaduje přesné programování polohy bodu zpomalení. Níže je 
popsána metoda programování pomocí výsledku výpočtu délky pohybu od začátku zpomalování po 
zastavení. 

Délka pohybu z bodu „� zpomalení” do bodu „� zastavení” při průběhu rychlosti podle obrázku níže je 
dána následující rovnicí. Pamatujte na to, že hodnota N by měla být rovna nebo vyšší než oblast křivky S 
(N ≥ F03 x (Sc/100 + Sd/100). 

TdecVCL ××= max  Rovnice 1 













 −+






×+






×=
60
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max100max2

1
2

ScSd

N

NSc

N

N
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 Rovnice 2 

Kde:  

Vmax: Rychlost výtahu (L31) (mm/s) 
Nmax: Jmenovitá rychlost motoru (F03) (ot./min) 
N: Rychlost motoru před začátkem zpomalování) (ot./min) 
Tdec: Zadaná doba zpomalování (s) 
Sc, Sd: Zadaná oblast křivky S (%) 

Sc

Sd

Tdec

Speed (r/min)

Time t (s)

① Start

② Maximum speed

④ Stop

Sa

Sb

Tacc

③ Deceleration

N

0

 

 

Klec výtahu se pohybuje o vzdálenost „L” vypočítanou pomocí rovnic 1 a 2, když výtah zpomalí z rychlosti 
„N” b ěhem doby zpomalování „Tdec” v rámci oblasti od „Sc“ do „Sd“ křivky S za předpokladu, že v řízení 
měniče neexistuje žádná chyba rychlosti. Tento bod zpomalení by proto měl být minimálně ve vzdálenost 
„L” nebo více před polohou zastavení. 

 
\ 

Podmínky požadované pro spuštění provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti 

Když budou splněny všechny z následujících tří podmínek, provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti se 
spustí. 

(1) Je zadán příkaz provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti. 

 To znamená, 

- Příkaz CRPLS je zapnut, pokud jez CRPLS přiřazen k některé svorce. 
- Jakýkoliv příkaz rychlosti (kromě nulové rychlosti) je změněn na nulovou rychlost, pokud CRPLS 

není přiřazen k žádné svorce. 

(2) Referenční rychlost (před rampou) je 0,00 ot./min. 

(3) Zbývající délka pohybu (interně vypočítaná délka pohybu od začátku provozu bez plíživé (dojezdové) 
rychlosti) je nenulová. 
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Omezení provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti 

(1) Zrychlení zadané příkazem během provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti nepřekročí stanovené 
zrychlení. 

(2) Během provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti neměňte referenční rychlost (před rampou). 

(3) Po ukončení chodu (včetně ukončení chodu z důvodu spuštěné ochranné funkce a přijatého příkazu 
přepnutí z postupného zpomalování při dojezdu na chod) příkaz CRPLS vypněte. 

(4) Provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti bude nuceně ukončen v jakémkoliv z následujících případů. 

- Takový průbeh rychlosti, že rychlost nedosáhne 0 po pohybu klece výtahu o stanovenou vzdálenost. 
- Referenční rychlost (před rampou) je nenulová. 
- Příkaz chodu je vypnutý. 

 Po nuceném ukončení bude měnič pokračovat v provozu s řízením rychlosti nezahrnujícím provoz 
plíživou (dojezdovou) rychlostí. Neúčinkuje žádná ochranná funkce (vypnutí). Až do zastavení měniče 
nenastane provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti. 

 

Zadání načasování příkazu provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti. 

Graf níže ukazuje uspořádání provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti pomocí příkazu „Spuštění provozu 
bez plíživé (dojezdové) rychlosti” CRPLS. Příkaz CRPLS by měl být vydán v rámci zóny „A” sahající od 
konce po začátek zpomalování. 

Následující příkaz ukazuje zpomalení z vysoké rychlosti na nulovou rychlost. Tvary vln nakreslené 
přerušovanou čárou ukazují rychlost, zrychlení a otřesy vznikající při vydání příkazu CRPLS dříve než u 
tvarů vln zakreslených plnými čárami. 
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Příklad provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti pomocí příkazu CRPLS 
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Graf níže znázorňuje provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti tehdy, když není přiřazen žádný příkaz 
CRPLS. Jak plíživá (dojezdová) rychlost (C07), tak nulová rychlost (C04) jsou nastaveny na 0,00 ot./min. 
Aby se zabránilo v jakémkoliv dopadu na zatížení, když se rychlost změní na nulovou rychlost z jakékoliv 
jiné rychlosti, mělo by řízení rychlosti být naprogramováno tak, aby se doba zrychlování/zpomalování a 
zóna křivky S nezměnily. 

High speed

Speed

Time
Zero speed

ONFWD
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SS2

ON

ON

SS4 ON

ReleaseBrake

Acceleration

Jerk

Creepless operation

Zero speed
command

High speed
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L24: S-curve
setting 6
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deceleration time 6

L28: S-curve
setting 10

Maximum speed
Acceleration time

Maximum speed
Deceleration time

Theoretical starting point of
creepless operation

Practical starting point of
creepless operation

(Calculated by arrival point and moving
distance)

 

 

Příklad provozu bez plíživé (dojezdové)rychlosti bez příkazu CRPLS 

Zvýšení přesnosti polohy dojezdu při provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti 

Přesnost polohy dojezdu (včetně opakovatelnosti) při provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti zvýší 
dodržování následujících pravidel. 

(1) Při používání příkazu vícestupňové rychlosti pro změnu referenční rychlosti (před rampou) na nulovou 
rychlost snižte počet svorek, které mají být spínány. 

 Změna nastavení pouze jediné svorky pro změnu referenční rychlosti (před rampou) může potlačit 
kolísání signálů vydaných nadřízenou řídící jednotkou a současně zvýšit přesnost zastavení. Za tímto 
účelem použijte L11 (nulová rychlost) až L18 (vysoká rychlost). 

(2) Pro příkazy vícestupňové  rychlosti používejte časovač shody (E19). 

(3) Zadejte časovou konstantu filtru pro referenční rychlost (konečnou) (L09) tak, aby byla co nejmenší. 
Avšak není nutné zadávat hodnotu nižší než výchozí tovární nastavení. 

 Zvyšování časové konstanty filtru skutečnou délku pohybu do zastavení prodlužuje vzhledem k délce 
zadané pomocí L34 (délka pohybu při provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti). Pokud je toto 
nezbytné, zvyšte data L34, aby se upravila poloha dojezdu. V tomto případě je výpočet délky pohybu 
pomocí rovnic 1 a 2 uvedených v kapitole „Programování bodu zpomalení a délka pohybu” obtížný. Je 
vyžadováno doladění se skutečným výtahem. 

(4) Zvyšte zisk ASR. 

 Při provozu s plíživou (dojezdovou) rychlostí je ideální udržovat „Referenční rychlost (konečná) = 
Detekovaná rychlost”. Proto je nezbytné zvýšit zisk ASR pomocí nastavení L36 až L42 tak, aby 
nedocházelo k žádnému rozkývání. 

(5) Na začátku zpomalování rozšiřte oblast křivky S. 

 Ze stejného důvodu jako v bodě (4) výše, aby se potlačil rozdíl rychlosti na začátku zpomalování, 
doporučuje se, aby oblast křivky S byla nastavena na 20% nebo více v sekvenci zpomalování. 
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Poznámky k přesnému dojezdu při provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti 

(1) I když je provoz bez plíživé (dojezdové) rychlosti naprogramován v souladu s pokyny uvedenými na 
předchozích stranách, poloha dojezdu nemusí být vyrovnaná s podlahou. Jestliže k tomuto dojde, 
použijte pro seřízení délky pohybu L34. 

(2) Přesnost délky pohybu při provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti není zaručena, protože je ve 
vztahu s rychlostí výtahu. 

 Přesnost řízení rychlosti je -0,01 až 0,01% maximální rychlosti. Tuto přesnost používejte jako vodítko 
při programování provozu bez plíživé (dojezdové) rychlosti. 

(3) Jestliže není možné přesně nastavit rychlost výtahu (L31) (například specifikace výtahu, které mají 
desetinné části), nastane mezi skutečnou délkou pohybu a interně vypočítanou délkou nějaká chyba. 
Jestliže k tomuto dojde, použijte pro seřízení délky pohybu L34 tak, aby poloha dojezdu byla v rovině 
s podlahou. 

 

L36  ASR (konstanta P p ři vysoké rychlosti)
  

L37  ASR (konstanta I p ři vysoké rychlosti)
  

L38  ASR (konstanta P p ři nízké rychlosti)
  

L39  ASR (konstanta I p ři nízké rychlosti)
  

L40  ASR (spínací rychlost 1)
  

L41  ASR (spínací rychlost 2)
   

L36 až L39 stanoví konstanty P a I každou při vysoké a nízké rychlosti automatického regulátoru rychlosti 
(ASR). Vysoké a nízké rychlosti lze přepínat podle rychlostí přepínání ASR 1 a 2 (L40 a L41). 

� Pokud se týká podrobných informací o rychlosti přepínání ASR, viz popisy L40 a L41. 

■ Konstanta P ASR (L36 a L38)  

Konstantu P je třeba zadat v přímé úměrně ke konstantám stroje a setrvačnosti zatížení připojeného k 
hřídeli motoru. 

Jestliže konstanta P = 1,00, znamená to, že referenční krouticí moment bude 100% (výstupu jmenovitého 
krouticího momentu měniče), když rozdíl rychlostí (referenční rychlost (konečná) - detekovaná rychlost) je 
100% (ekvivalentní maximálnímu nastavení rychlosti). 

- Rozsah nastavení dat: 0,01 až 200,00 

 
Zvyšování konstanty P vzhledem k setrvačnosti vyvolá rychlou odezvu stroje nebo 
zařízení, ale může způsobit překmit kývání v motoru. Dále, vzhledem k odezvě stroje 
nebo nadměrně zesílenému hluku může stroj nebo motor vytvářet vibrace. 

Naproti tomu, nadměrné snížení konstanty P zpozdí odezvu a může vyvolat kolísání 
rychlosti v dlouhém cyklu, takže na stabilizaci bude potřebná delší doba.  

 
■ Konstanta ASR I (L37 a L39)  

Integrační konstantu pro ASR je třeba specifikovat konstantou I. Protože integrace znamená integrování 
odchylky v časovém intervalu stanoveném konstantou I, nastavení malé konstanty zkracuje interval 
integrace, což znamená rychlejší odezvu. Naproti tomu, nastavení velké konstanty jej prodlužuje, což má 
menší účinek na ASR. 

Aby byl možný překmit a rychle se dosáhlo cílové rychlosti, zadejte malou konstantu. 

- Rozsah nastavení dat: 0,001 až 1,000 (s) 
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Integrační působení má vztah ke zpoždění. Integrační konstanta je výsledkem složky 
zpoždění. Značné zvýšení odezvy integráčního působení zvyšuje složku prodlevy a 
narušuje stabilitu systému řízení včetně motoru a stroje. Má formu překmitu nebo 
vibrace. 

Jedním z řešení rezonance strojů vytvářejících abnormální mechanický hluk z motoru 
nebo převodů je zvýšení integráční konstanty. Jestliže existuje požadavek nezpožďovat 
odezvu ze stroje nebo zařízení, prozkoumejte soustrojí vyvolávající rezonanci a 
podnikněte nezbytná opatření na straně soustrojí. 

   
■ Rychlosti spínání ASR (L40 a L41)  

L40 a L41 stanoví rychlost, při které konstanty P a I, které mají být použity, jsou přepínány mezi 
hodnotami pro vysokou rychlost (L36 a L37) a hodnotami pro nízkou rychlost (L38 a L39). Příklady 
postupu přepínání jsou znázorněny níže. 

Pamatujte na to, že pokud L41 ≤ L40, přepnou se konstanty P a I na hodnoty pro vysokou rychlost, pokud 
rychlost spínání stanovená pomocí L40 je nižší než referenční rychlost (konečná). 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 6000 (ot./min) 

ASR
Ｐ constant and I constant

L38: Ｐ constant
L39: I constant
at low speed L36: Ｐ constant

L37: I constant
at high speed

Reference speed
(final)

I constants  (L37,
L39) are calculated

by 1/I formula

L41:
Switching
speed 2

L40:
Switching
speed 1

L40:
Switching
speed 1

L41:
Switching
speed 2

Reference speed
(final)

L36: Ｐ constant
L37: I constant
at high speed

ASR
Ｐ constant and I constant

 

 

L42  ASR (zisk p ři posuvu vp řed)
  

Řada frekvenčních měničů FRENIC-Lift (LM2A) podporuje řízení s kladnou zpětnou vazbou, které přímo 
přičítá k referenčnímu krouticímu momentu hodnotu krouticího momentu určenou derivací referenční 
rychlosti (konečné). 

- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 10,000 (s) 

PI řízení ASR je řízením se zpětnou vazbou. Sleduje výsledek (detekovanou rychlost) cílové operace a řeší 
jakékoliv odchylky od požadovaného průběhu (referenční rychlosti (před rampou)) za účelem korekce (pro 
sledování nastavené referenční rychlosti (před rampou)). Přínosem tohoto řízení je to, že dokáže provádět 
korekce i u činitelů, které nejsou přímo měřitelné, jako například neměřitelné rušení a nejistota cílové 
hodnoty. Nedostatkem je to, že řízení provádí rozdílové korekce které následují po detekování jakékoliv 
odchylky (referenční rychlost (konečná) - detekovaná rychlost), a to i v případě předvídatelných změn. 

Protože provozní hodnoty (referenční krouticí moment) lze u předvídatelných faktorů získat předem, přímé 
přičtení hodnoty k referenčnímu krouticímu momentu znamená, že kladná zpětná vazba může vést k řízení 
s rychlou odezvou. 

Pokud je setrvačnost zátěže předem, je řízení kladnou zpětnou vazbou účinné. Jak je znázorněno na další 
straně, rozdílová rychlost mezi detekovanou rychlostí a referenční rychlostí je dost odlišná podle toho, zda 
je řízení kladnou zpětnou vazbou povoleno nebo zakázáno. Aby se dosáhlo maximálního účinku, je 
nezbytné dobře vyvážit zisk zpětné vazby (L42) s konstantami P a I (L36 až L39) ASR. 
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Reference speed (final)

Detected speed

Detected speed

Torque
commandTorque

command

0

0

0

0

Speed

Torque output

Speed

Torque output
Time

FF control disabled
(only PI feedback control enabled)

FF control enabled
(PI feedback control enabled together)

Reference speed (final)

TimeTime

Time

 

Výše uvedeného účinku lze dosáhnout také úpravou konstant P a I tak, aby se odezva urychlila, ale to 
zahrnuje také určité nedostatky, jako je rezonance strojů a vibrační hluk. 
 

L49  Sledování potla čení vibrací (zisk)
  

L50  Sledování potla čení vibrací (integra ční doba)
  

L51  Sledování potla čení vibrací (setrva čnost zát ěže)
  

L49 až L51 stanoví mechanickou setrvačnost pro sledování potlačení vibrací. Sledování spouští simulační 
model uvnitř měniče, odhaduje krouticí moment zatížení (který může být vibračním prvkem), a používá jej 
ke stanovení referenčního krouticího momentu k eliminaci točivého mometu zátěže. Tímto způsobem 
sledování rychle zeslabuje vibrace vyvolané rezonancí strojů. 

■ Zisk (L49)  

L49 stanoví kompenzační zisk pro sledování potlačení vibrací. Nastavení 0,00 sledování deaktivuje. 

Zisk obvykle nastavujte v rozsahu 0,00 až 0,50. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 (deaktivace) 
 0,01 až 1,00 
 
■ Integra ční doba (L50)  

L50 stanoví integrální dobu sledování. Kromě speciálních případů není vyžadována žádná změna. 

- Rozsah nastavení dat: 0,005 až 1,000 (s) 
 
■ Setrva čnost zát ěže (L51) 

L51 stanoví moment setrvačnosti zátěže. Hodnotu použijte po převodu momentu setrvačnosti motoru a 
trakčního stroje na hřídel motoru. 

- Rozsah nastavení dat: 0,01 až 655,35 (kgm2) 
 

L52  Spušt ění režimu řízení F23 (spoušt ěcí rychlost)
  

L52 stanoví začátek režimu řízení. 

Data pro L52 Funkce 

0 Aktivace režimu rychlosti spuštění. 

1 Aktivace režimu krouticího momentu 
spuštění. 

 
� Pokud se týká podrobných informací, viz popis F23.
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L54  Odchylka krouticího momentu (režim)  L58 (odchylka krouticího momentu, konstanta P)  

  L59 (Odchylka krouticího momentu, konstanta I)  

  L60 (Odchylka krouticího momentu, zisk pohonu)  

  L61 (Odchylka krouticího momentu, zisk brzd ění) 

  L62 (odchylka krouticího momentu, číslicová 1)  

  L63 (odchylka krouticího momentu, číslicová 2)  

  L64 (odchylka krouticího momentu, číslicová 3)
  

L54 stanoví, zda se má používat analogová nebo digitální odchylka krouticího momentu. 

Data pro L54 Funkce 

0 
Aktivace analogové odchylky krouticího 
momentu. 

1 
Aktivace digitální odchylky krouticího 
momentu. 

2 Aktivace odchylky krouticího momentu PI. 

3 Aktivace odchylky krouticího momentu DPC. 

■ Odchylka krouticího momentu (L54)  

Řízení odchylky krouticího momentu poskytne na výstupu v předstihu krouticí moment odpovídající 
působení zatížení, aby se snížil účinek vzniklý při uvolnění brzdy. 

Odchylku krouticího momentu lze zadat buď pomocí analogového, nebo digitálního vstupu. 

Run forward Motor speedRun reverse

Driving

Driving

Braking

Braking

Torque bias

+ setting

- setting

＋

－

Polarity of torque bias and
driving/braking

 

Na výše znázorněném obrázku znamená otáčení proti směru hodinových ručiček při pohledu od hřídele 
motoru směr vpřed a otáčení po směru hodinových ručiček znamená směr vzad. Kladná odchylka 
krouticího momentu (+) odpovídá krouticímu momentu směrem vpřed. 

 

Blokové schéma generátoru odchylky krouticího momentu 
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Analogová odchylka krouticího momentu (L54 = 0) 

Nastavení dat L54 na „0” aktivuje nastavení odchylky krouticího momentu pomocí analogového vstupu. 

Pokud je L54 = 0, přiřazení odchylky referenčního krouticího momentu svorkám [12] a [V2] (funkce V2) 
(pomocí kódů funkcí E61 a E63) umožňuje zadání odchylky krouticího momentu pomocí analogového 
napěťového vstupu, a jeho přiřazení svorce [V2] (funkce C1) (pomocí E62), umožňuje zadání odchylky 
krouticího momentu pomocí analogového proudového vstupu. Jestliže není přiřazena žádná odchylka 
referenčního krouticího momentu žádné ze svorek [12] a [V2], je analogová odchylka krouticího momentu 
0 (%). 

Příkazy svorek TB1 a TB2 přiřazené programovatelným vstupním svorkám pro všeobecné účely (pomocí 
kódů funkcí E01 až E08, E98 a E99) jsou ignorovány. 

Pokud je zadána analogová odchylka krouticího momentu, nastavte zisk pomocí L60 (zisk pohonu) a L61 
(zisk brzdění). Jestliže L60 (L61) = 100%, analogové vstupní napětí -10 až +10 VDC odpovídá -100 až 
+100% jmenovitého krouticího momentu motoru a proud 4 až 20 mA odpovídá 0 až 100% jmenovitého 
krouticího momentu motoru za předpokladu, že zisk a posunutí analogových vstupů jsou nastaveny na 
100% resp. 0%. 

- Vyvažování 
S vyváženým výtahem (stejná zátěž jako protizávaží) nastavte velikost odchylky krouticího momentu na 
0% relativně vůči vstupnímu napětí snímače zatížení. Toto nastavení by mělo být provedeno tehdy, když 
výtah je v klidu, s vyváženou zátěží a zapnutou brzdou. 

Nastavením dat E43 (LED monitor) na „19” se monitoruje hodnota nastavení vyvážení odchylky krouticího 
momentu (BTBB) na LED monitoru. V případě multifunkční klávesnice stiskněte v režimu chod klávesu 

 a zvolte cílovou položku monitoru. Seřiďte vyvážení nastavením posunutí analogového vstupu pomocí 
C31 ([12]), (C36 ([V2] (funkce C1)) nebo C41 ([V2] (funkce V2)) tak, aby monitorovaná data měla 
hodnotu 0 (%). Monitorovaná data ukazují poměr vůči jmenovitému krouticímu momentu motoru v 
procentech. 

- Seřízení zisku  
(1) Seřízení zisku by mělo následovat po seřízení vyvážení. Před seřizováním zisku nastavte analogový 

vstup pomocí C32 ([12]), C37 ([V2] (funkce C1)), nebo C42 ([V2] (funkce V2)) na 100 (%). 

(2) Určete počáteční hodnoty zisků na straně pohonu a brzdění (L60 a L61) podle tabulky níže. 

Směr otáčení 
motoru, když výtah 

jede nahoru 

Když se zatížení bude zvyšovat, 
vstup analogového napětí/proudu 

(snímač zatížení) se bude: 

Počáteční 
hodnoty dat 
L60 a L61 

Kódy funkcí, které 
je třeba nastavit bez 

zatížení 

NAHORU DOLŮ 

Vpřed 
Zvyšovat +100 (%) 

L61 L60 
Snižovat -100 (%) 

Vzad 
Zvyšovat -100 (%) 

L60 L61 
Snižovat +100 (%) 

 

(3) Nastavením dat E43 (LED monitor) na „20” se monitoruje hodnota nastavení zisku odchylky 
krouticího momentu (BTBG) na LED monitoru. V případě multifunkční klávesnice stiskněte v režimu 
provozu klávesu  a zvolte cílovou položku monitoru. 

(4) Spusťte výtah bez zatížení rychlostí 2 až 10% jmenovité rychlosti výtahu. Nastavte data L61 a L60 ve 
směru vpřed, respektive vzad tak, aby se monitorovaná data po stabilizaci rychlosti blížila přibližně 0 
(%). (Monitorovaná data ukazují poměr vůči jmenovitému krouticímu momentu motoru v procentech.) 

(5) Spusťte výtah bez zatížení ve směru dolů rychlostí 2 až 10% jmenovité rychlosti výtahu. Nastavte data 
L60 a L61 ve směru vpřed, respektive vzad tak, aby se monitorovaná data po stabilizaci rychlosti 
blížila přibližně 0 (%). 

 
V případě nastavení odchylky krouticího momentu pomocí proudového vstupu by 
vstupní proud na svorce [V2] (funkce C1) měl být v rozsahu od 4 do 20 mA, když je 
výtah bez zatížení až po maximální zatížení.  

 



 
2.3   Přehled kódů funkcí 

2-160 

Digitální odchylka krouticího momentu (L54 = 1) 

Nastavení dat L54 na „1” aktivuje nastavení odchylky krouticího momentu pomocí digitálního vstupu. 

Pokud L54 = 1, nastavení „60” nebo „61” přiřadí jakékoliv programovatelné vstupní svorce pro všeobecné 
účely (pomocí kódů funkcí E01 až E08, E98 a E99) příkaz TB1 resp. TB2. Jestliže není přiřazeno ani TB1, 
ani TB2, odchylka krouticího momentu je 0 (%). 

Vztahy mezi nastaveními příkazů TB1/TB2 a hodnotou odchylky krouticího momentu ukazuje tabulka níže. 
Jestliže je přiřazen pouze jeden z těchto příkazů, nepřiřazená svorka bude považována za vypnutou. L60 a 
L61 určují zisky na straně pohonu a brzdění. 

Pokud je měnič v chodu, je třeba na straně řídicí jednotky hostitele udržovat referenční odchylku krouticího 
momentu. Kolísání referenční odchylky krouticího momentu bude mít za následek vibrace. 

Pokud je udržování referenční odchylky krouticího momentu na straně řídicí jednotky hostitele obtížné, 
použijte příkaz podržení odchylky krouticího momentu a časovač spuštění popsaný v popisu L55 (časovač 
spuštění odchylky krouticího momentu). 

TB1 TB2 Hodnota odchylky krouticího momentu 

VYPNUTO VYPNUTO 

Zadaná pomocí L62 
(Rozsah nastavení dat: -200 až 200 (%) s krouticím momentem ve směru vpřed 
jako +) 

ZAPNUTO VYPNUTO 

Zadaná pomocí L63 
(Rozsah nastavení dat: -200 až 200 (%) s krouticím momentem ve směru vpřed 
jako +) 

VYPNUTO ZAPNUTO 0 (%) (žádná odchylka krouticího momentu) 

ZAPNUTO ZAPNUTO 

Zadaná pomocí L64 
(Rozsah nastavení dat: -200 až 200 (%) s krouticím momentem ve směru vpřed 
jako +) 

 

■ PI odchylka krouticího momentu (L54 = 2) 

Nastavení dat L54 na „2” aktivuje nastavení odchylky krouticího momentu PI pomocí analogového vstupu. 
Snímač krouticího momentu se používá pro měření krouticího momentu při brzdění; výpočtět odchylku 
krouticího momentu nastavením výstupu snímače krouticího momentu před uvolněním brzdy na 0V. Je 
možné jej nastavit pomocí následujících kódů funkcí.  

■ Odchylka kroutícího momentu (konstanta P) (L58)  

Nastavte konstantu P použitou při výpočtu odchylky kroutícího momentu. 

 - Rozsah nastavení dat: 0.01 to 10.00 

■ Odchylka kroutícího momentu (konstanta I) (L59)  

Nastavte konstantu I použitou přř výpočtu odchylky kroutícího momentu. 

 - Rozsah nastavení dat: 0.00 to 1.00 (s) 

Odchylka krouticího momentu DCP (L54 = 3) 

Nastavení dat L54 na „3” aktivuje příkaz odchylky krouticího momentu z komunikace podle protokolu 
DCP. 
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L55  Odchylka krouticího momentu ( čas spušt ění)
  

L55 stanoví dobu spuštění odchylky krouticího momentu. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 1,00 (s) 

Příkaz svorky „Uchování odchylky krouticího monetu” a doba spuštění 

Nastavení „62” na jakékoliv programovatelné vstupní svorce pro všeobecné účely (pomocí kódů funkcí 
E01 až E08, E98 a E99) přiřazuje příkaz H-TB. 

Zapnutí příkazu H-TB ON uchová referenční odchylku krouticího momentu; její vypnutí toto uchování 
ruší. 

Jestliže je zapnut příkaz chodu FWD nebo REV, měnič zvýší referenční hodnotu odchylky krouticího 
momentu na stanovenou odchylku krouticího momentu na dobu proporcionální k hodnotě v L55. Pamatujte 
na to, že L55 stanoví dobu potřebnou od spuštění chodu po dosažení změny kroutícího momentu od 0 do 
100% jmenovitého kroutícího momentu motoru. Jakmile referenční hodnota odchylky krouticího momentu 
dosáhne stanovené hodnoty, použije se nastavení odchylky. 

ON

ON

Hold

(Torque bias reference value (%)/Rated torque)
x Startup time (L55)

Turning ON FWD/REV then H-TB

H-TB

FWD/REV

Analog input
(Torque bias)

or PI output

Reference
torque bias

FWD/REV ON
increases torque bias to

the setting

ON

ON

Turning ON H-TB  then FWD/REV

Torque bias setting upon
activating H-TB

(Torque bias reference value (%)/Rated torque)
x Startup time (L55)

 

 
Když bude odchylka krouticího momentu PI (L54=2) nastavena, je nezbytné zapnout 
FWD nebo REV dříve než H-TB. 

 



 
2.3   Přehled kódů funkcí 

2-162 

 

L56  Odchylka krouticího momentu (doba konce referen čního krouticího momentu) 

 L66 (kompenzace nevyváženého zatížení, doba aktivac e) 
 L67 (kompenzace nevyváženého zatížení, doba 

podržení)
  

L56 nastavuje časovač konce referenčního krouticího momentu při řízení rychlosti. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 (deaktivace) 
  0,01 až 20,00 (s) 

Při řízení rychlosti 

Během vypínací sekvence při řízení rychlosti měnič interně snižuje referenční hodnotu krouticího momentu 
uchovávanou interně na 0 po dobu úměrnou hodnotě nastavené v L56. 

Pamatujte na to, že L56 nastavujete délku doby požadovanou pro snížení jmenovitého krouticího momentu 
motoru ze 100 na 0%. 

Time0

FWD

Creep speed
command

Zero speed
command

Torque bias

Reference torque of
inverter inside

L56 slope to decelerate

SS1

SS2

Creep speed

SS4

Inverter output
shut down
command

Inverter output
shut down

Stop speed
Stop speed duration

 

Sekvence konce referenčního krouticího momentu při řízení rychlosti 
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L57  Odchylka krouticího momentu (omezova č)
  

L57 stanoví maximální absolutní hodnotu velikosti odchylky krouticího momentu, která bude použita po 
nastavení zisku pohonu nebo brzdění. Jedná se o hodnotu jmenovitého krouticího momentu v procentech. 
Omezuje velikost odchylky krouticího momentu za účelem ochrany proti vadám snímače zatížení a dalším 
poruchám. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 200 (%) 

 

L58  Odchylka krouticího momentu (konstanta P) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

 
L58 stanoví konstantu P použitou pro odchylku krouticího momentu PI. 

- Rozsah nastavení dat: 0,01 až 10,00 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L54. 

 

L59  Odchylka krouticího momentu (konstanta I) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

 
L59 stanoví konstantu I použitou pro odchylku krouticího momentu PI. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 1,00 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L54. 

 

L60  Odchylka krouticího momentu (zisk pohonu) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

  

L61  Odchylka krouticího momentu (zisk bržd ění) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

  
L60 a L61 stanoví zisky odchylek krouticího momentu na straně pohonu, respektive brzdění v procentech 
jmenovitého krouticího momentu. 

- Rozsah nastavení dat: -1000,0 až 1000,0 (%) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L54. 

 

L62  Odchylka krouticího momentu ( číslicová 1) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

  

L63  Odchylka krouticího momentu ( číslicová 2) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

  

L64  Odchylka krouticího momentu ( číslicová 3) L54 (odchylka krouticího momentu, 
režim)

  
L62 až L64 stanoví digitální velikosti odchylky krouticího momentu. Odchylka kroutícího momentu při 
otáčení vpřed má kladnou hodnotou. 

- Rozsah nastavení dat: -200 až 200 (%) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódu funkce L54. 
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L65  Kompenzace nevyváženého zátížení (provoz)   
 L66 (časova č aktivace)  
 L67 (doba podržení)  
 L68 (konstanta P ASR)  
 L69 (konstanta I ASR)  
 L73 (konstanta P APR)  
 L74 (konstanta D APR)  
 L75 (časová konstanta filtru pro detekovanou  

rychlost)  
 L76 (konstanta P ACR) 

L134 mrtvý chod (doba zpožd ění) 
 

L65 stanoví, zda se kompenzace nevyváženého zatížení má aktivovat nebo deaktivovat. 

Data pro L65 Funkce 

0 Deaktivace kompenzace nevyváženého zatížení. 

1 Aktivace kompenzace nevyváženého zatížení. 

2 Aktivace kompenzace nevyváženého zatížení (korekce mrtvého chodu) 

 

Kompenzace nevyváženého zatížení 

Funkce kompenzace odhaduje nevyvážené zatížení a provádí výpočet požadované velikosti odchylky 
krouticího momentu uvnitř měniče. 

Nastavení „67” na jakékoliv programovatelné vstupní svorce pro všeobecné účely (pomocí kódů funkcí 
E01 až E08, E98 a E99) přiřazuje příkaz UNBL. Při přiřazení UNBL spustí zadání příkazu UNBL po 
příkazu chodu postup odhadování nevyváženého zatížení. Jestliže není přiřazena žádná funkce UNBL, 
zadání příkazu chodu ji spustí. 

Stejně jako funkce odchylky krouticího momentu, tato kompenzační funkce omezuje dopad vzniklý při 
uvolnění brzdy dokonce i u systémů výtahů, které nemají žádné snímače zatížení. 

Kódy funkcí, které se používají při kompenzaci nevyváženého zatížení, uvádí tabulka níže. 

Kód funkce Název Požadované nastavení 

E01 až E08, 
E98 a E99 

Přiřazení příkazů k svorkám [X1] 
až [X8] 

Nastavení „67” přiřazuje UNBL. 

Zapněte UNBL, aby došlo ke spuštění odhadování 
nevyváženého zatížení (a spusťte časovače L66 a 
L67). 

Jestliže není žádný příkaz UNBL přiřazen, zapněte 
příkaz chodu, aby došlo ke spuštění odhadování 
nevyváženého zatížení. 

L66 Kompenzace nevyváženého 
zatížení (časovač aktivace) 

Specifikuje maximální délku doby odhadování 
nevyváženého zatížení. 

L68 Kompenzace nevyváženého 
zatížení (konstanta P ASR) 

Specifikuje konstantu P ASR použitou při výpočtu 
nevyváženého zatížení. Jestliže dochází k vibracím, 
konstantu snižte. 

L69 Kompenzace nevyváženého 
zatížení (konstanta I ASR) 

Specifikuje konstantu I ASR použitou při výpočtu 
nevyváženého zatížení. Jestliže dochází k vibracím, 
konstantu zvyšte. 

L73 Kompenzace nevyvážení zatížení 
(konstanta P APR) 

Specifikuje konstantu P ASR použitou při výpočtu 
nevyváženého zatížení.  

L74 Kompenzace nevyvážení zatížení 
(konstanta D APR) 

Specifikuje konstantu D APR použitou při výpočtu 
nevyváženého zatížení. 

L75 Kompenzace nevyvážení zatížení 
(Časová konstanta filtru pro  
detekovanou rychlost) 

Specifikuje časovou konstantu filtru pro 
detekovanou rychlosti použitou při výpočtu 
nevyváženého zatížení. 

L76 Kompenzace nevyvážení zatížení 
(Konstanta P ACR) 

Specifikuje konstantu P ACR použitou při výpočtu 
nevyváženého zatížení. 
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Když je přiřazen příkaz UNBL k jakékoliv programovatelné vstupní svorce pro 
všeobecné účely, nezapomeňte před zadáním příkazu UNBL zadat příkaz chodu. Zadání 
příkazu UNBL před příkazem chodu kompenzaci nevyváženého zatížení neprovede. 
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Při řízení rychlosti 

Kompenzace nevyváženého zatížení vyžaduje udržování referenční rychlosti (před rampou) na 0,00 ot./min 
a uvolnění brzdy během období od začátku chodu do dokončení výpočtu (to znamená, během doby aktivace 
časovače zadané pomocí L66). 

Jestliže bude před vypršením doby zadané pomocí L66 zadána jiná referenční rychlost (před rampou) než 
0,00 ot./min, ihned se spustí kompenzace nevyváženého zatížení. 

Během doby (L66) od začátku odhadování nevyváženého zatížení bude měnič udržovat nulovou rychlost 
pomocí řízení nulové rychlosti zadané při aktivaci kompenzace nevyváženého zatížení. Po době (L66) bude 
aktuální referenční hodnota krouticího momentu uvnitř měniče převzata jako velikost odchylky krouticího 
momentu. Potom bude měnič běžet v režimu řízení rychlosti s odchylkou krouticího momentu s ASR. 

Time

Speed

0

ONFWD

ON

ON

Zero speed
command

High speed
command

Creep speed
command

Zero speed
command

ReleaseBrake Charge

Torque bias

τ4

Torque command
inside the inverter

L57

SS1

SS2

High speed

Creep speed

UNBL
ON

ON
SS4

L66L55

τ1

τ3

τ2

 

Podrobné informace 

(1) Během doby od zadání příkazu chodu do příkazu UNBL bude měnič běžet s „velikostí odchylky 
krouticího momentu řídicí jednotky uživatele τ2”. 

(2) Během délky doby (L66) pro odhad nevyváženého zatížení se „interní referenční krouticí moment 
měniče” rovná „referenčnímu krouticímu momentu v době udržování nulové rychlosti při řízení nulové 
odchylky polohy měniče” plus „velikost odchylky krouticího momentu řídicí jednotky uživatele τ2”. 
Nakonec se „interní referenční krouticí moment měniče” bude rovnat „krouticímu momentu zatížení 
τ1”. 

(3) Po uplynutí doby (L66), přičtením „velikosti kompenzace nevyváženého zatížení τ3” k „velikosti 
odchylky krouticího momentu řídicí jednotky uživatele τ2” vznikne „velikost odchylky krouticího 
momentu τ4”. Nyní platí τ3 = τ1 - τ2. Potom bude měnič provozován v režimu řízení rychlosti s 
„velikostí odchylky krouticího momentu τ4” a při normálním provozu ASR. 

(4) Během vypínací sekvence měniče měnič interně snižuje referenční hodnotu krouticího momentu, 
kterou v sobě uchovává, na 0 a přebírá dobu stanovenou pomocí L56, a potom se vypne. 

 

1 2 3 4 
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L66  Kompenzace nevyváženého zatížení ( časova č aktivace)  
 L56 (odchylka krouticího momentu, doba konce  

referen čního krouticího momentu)  
 L65 (kompenzace nevyváženého zatížení, provoz)

  
L66 stanoví dobu výpočtu velikosti kompenzace nevyváženého zatížení po zapnutí příkazu UNBL. 

- Rozsah nastavení dat: 0,01 až 2,00 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L56 a L65. 
 

L68  Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta P ASR)  
  

L68 stanoví konstantu P ASR(automatického regulátoru rychlosti) použitou při výpočtu nevyváženého 
zatížení. 

Nastavte větší konstantu než tu, která je stanovena pro normální provoz. Jestliže dochází k vibracím, snižte 
ji. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 200,00 
 

L69  Kompenzace nevyváženého zatížení (konstanta I ASR)  
  

L69 stanoví konstantu I ASR použitou při výpočtu nevyváženého zatížení. 

Nastavte menší konstantu, než tu, která je stanovena pro normální provoz. Jestliže dochází k vibracím, 
zvyšte ji. 

- Rozsah nastavení dat: 0,001 až 1,000 (s) 
 

L73  Kompenzace nevyvážení zatížení (konstanta P ASR)  
 

L73 stanoví konstantu I APR (automatický regulátor polohy) použitou při výpočtu nevyváženého zatížení. 
Jestliže dochází k vibracím, snižte ji. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 
 

L
7
L74 stanoví konstantu D APR použitou při výpočtu nevyváženého zatížení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 až 10,0 
 

L75  Kompenzace nevyváženého zatížení ( časová konstanta filtru pro detekovanou 
rychlost)  

 
L75 stanoví časovou konstantu filtru pro detekovanou rychlost použitou při výpočtu nevyváženého zatížení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,000 až 0,100 (s) 
 

L76  Kompenzace nevyvážení zatížení (konstanta P ACR)  
 

L76 stanoví konstantu P ACR(automatický regulátor proudu) použitou při výpočtu nevyváženého zatížení. 
Jestliže dochází k vibracím, snižte ji. Pokud je L76 nastavena na 0,0, hodnota nastavení L05 se použije pro 
konstantu P ACR během výpočtu nevyváženého zatížení. 

- Rozsah nastavení dat: 0,0 (hodnota nastavení L05) 
0,1 až 10,0 

L74  Kompenzace nevyvážení zatížení (konstanta D APR)  
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L80  Ovládání brzdy (režim)
  

L81  Ovládání brzdy (úrove ň provozu)
  

L82  Ovládání brzdy (doba prodlevy zapnutí)
  

L83  Ovládání brzdy (doba prodlevy vypnutí)
  

L84  Ovládání brzdy (doba kontroly brzdy)
  

L80 až L84 umožňují nastavení signálů řízení brzdy. 

 
■ Režim ovládání brzdy (L80)  

L80 stanoví režim BRKS tak, jak je uvedeno níže. 

Data pro L80 Podmínky zapnutí Podmínky vypnutí Výdrž 

1 - Příkaz chodu je zapnuta. 
AND (a)  
- Hlavní obvod měniče (výstupní 

hradlo) je během doby prodlevy 
stanovené pomocí L82 udržován 
v zapnutém stavu. 

- Po detekci rychlosti 
zastavení uplynula doba 
prodlevy vypnutí 
stanovená v L83. 

OR (nebo) 
- Výstup měniče je 

vypnut. 

 

Výjimečné 
podmínky 
jsou uvedeny 
vlevo 

2 - Příkaz chodu je zapnutu. 
AND (a) 
- Výstupní proud ≥ Proud motoru 

bez zatížení x L81 (%). 
AND (a) 
- Hlavní obvod měniče (výstupní 

hradlo) je během doby prodlevy 
stanovené pomocí L82 udržován 
v zapnutém stavu. 

 

■ Úrove ň provozu (L81)  

L81 stanoví výstupní proud, který zapne signál BRKS, když L80 = 2. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 200 (%) (referenční proud motoru bez zatížení) 
 

■ Doba prodlevy zapnutí (L82)  

L82 stanoví dobu prodlevy od splnění podmínek pro zapnutí BRKS až po skutečné zapnutí signálu BRKS. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 
 

■ Doba prodlevy vypnutí (L83)  

L83 stanoví dobu prodlevy od splnění podmínek pro vypnutí BRKS až po skutečné vypnutí signálu BRKS. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 100,00 (s) 
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■ Doba kontroly brzdy (L84)  

L84 stanoví dovolenou dobu pro zapnutí (vypnutí) signálu BRKE po zapnutí (vypnutí) signálu BRKS. 
Jestliže stav zapnuto (vypnuto) (ON (OFF)) signálu BRKE neodpovídá stavu signálu BRKS v době 
stanovené pomocí L84, měnič vypne s alarmem Er6. Pokud se týká potvrzení provozu MC, pro potvrzení 
stavu SW52-2 a CS-MC se využívá časovač. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popis kódů funkcí L84 až L86. 

 

Signál ovládání brzdy BRKS 

Nastavení „57” na jakékoliv programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely (pomocí E20 až E24 a 
E27). přiřadí této svorce signál BRKS. Signál BRKS je k dispozici ve dvou režimech stanovených pomocí 
L80. 

Signál BRKS se vypne, když uplyne doba stanovená pomocí L83 po poklesu rychlosti (< rychlost 
zastavení) pod rychlost zastavení nezávisle na příkazu chodu. Nastavte načasování brzdění tak, aby 
odpovídalo schématu provozu. 

Jestliže dojde k vypnutí signálu BRKS se zapnutým příkazem chodu, signál BRKS se již nezapne, ani když 
podmínky zapnutí budou znovu splněny. Jestliže chcete signál BRKS znovu zapnout, příkaz chodu jednou 
vypněte. 

 

Signál potvrzení brzdy BRKE 

Nastavení „65” na jakékoliv programovatelné vstupní svorce pro všeobecné účely (pomocí E01 až E08, 
E98 a E99) přiřadí této svorce signál BRKE. Tento signál se používá pro ověření toho, zda vlastní brzda 
funguje normálně pomocí signálu BRKS vydaného z měniče. Nakonfigurujte externí obvod, který zapíná 
nebo vypíná tento signál, když brzda bude skutečně uvolněna, respektive aktivována. 

Jestliže mezi změnou stavu signálu BRKS a odpovídající změnou signálu BRKE existuje časová prodleva, 
zadejte dobu prodlevy pomocí L84 (časovač kontroly brzdy). Měnič se během doby prodlevy nastavené 
pomocí L84 nevypne, ani když existuje rozdíl mezi stavem na výstupem signálu  BRKS a stavem na 
vstupu signálu BRKE. Pokud nebude stav výstupu signálu BRKS shodný se stavem vstupu signálu BRKE 
ani po uplynutí doby nastavené v L84, měnič se vypne a vyšle alarm Er6. Pamatujte na to, že funkce 
časové prodlevy nebude fungovat, pokud nebude zadán signál BRKS nebo BRKE. 

Zkontrolujte, zda celková doby doby kontroly brzdy (L84) a doby prodlevy vypnutí (L83) je kratší, než 
doba udržení rychlosti zastavení (H67). 
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Diagramy načasování ovládání brzdy 

Níže jsou uvedeny časové diagramy načasování ovládání brzdy, když L80 = 1 a 2. 

 
Když L80 = 1 

Speed

0

High speed

Creep speed

FWD

SS1

SS2

SS4

ON

ON

ON

ON

Zero speed
command

High speed command Creep speed
command

Zero speed
command

BRKE

Brake Release

ON

BRKS ONON

Stop speed

Zero speed
command

Inverter trip

ON

H67

L82 Over L84L82 Within L84 L83 Within L84  
 

Když L80 = 2 

Speed

0

High speed

Creep speed

FWD

SS1

SS2

SS4

ON

ON

ON

ON

Zero speed
command

High speed command Creep speed
command

Zero speed
command

BRKE

Brake Release

ON

BRKS ONON

Stop speed

Zero speed
command

Inverter
trip

ON

H67

L82L82 Within L84 L83 Within L84

Output current

No-load current x L81

0

Over L84  
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L85  Řízení MC (doba prodlevy spušt ění)
  

L86  Řízení MC (doba prodlevy vypnutí MC)
  

L85 a L86 stanoví načasování zapnutí a vypnutí signálu řízení MC SW52-2 nebo SW52-3. 

SW52-2 se přiřadí programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely nastavením „12” v kódech funkcí 
E20 až E24 a E27. SW52-3 se přiřadí nastavením „104” k těmto funkcím. Signál řízení MC rozepíná nebo 
spíná magnetický stykač zapojený mezi měničem a motorem. 
 
■ Doba prodlevy spušt ění (L85)  

L85 stanoví dobu prodlevy od zapnutí signálu řízení MC SW52-2 do zapnutí výstupního hradla hlavního 
obvodu. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 

 
I když není žádný signál SW52-2 přiřazen programovatelné výstupní svorce pro 
všeobecné účely, zapnutí příkazu chodu zapne výstupní hradlo hlavního obvodu po 
uplynutí doby v L85. 

 

■ Doba prodlevy vypnutí MC (L86)  

L86 stanoví dobu prodlevy od vypnutí výstupního hradla hlavního obvodu do vypnutí signálu řízení MC 
SW52-2. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 10,00 (s) 

 
■ Řízení MC SW52-2 

Tabulka uvedená níže udává provozní podmínky měniče a spouštěcí události požadované pro zapínání nebo 
vypínání signálu řízení MC SW52-2. Časový diagram je zobrazen na další straně. 

SW52-2 zapnuto SW52-2 vypnuto Aktuální stav 
zachován 

(1) Když budou všechny následující 
podmínky splněny, přepnutí příkazu 
chodu ze stavu vypnuto do stavu 
zapnuto zapne signál řízení MC. 

 - „Zpomalování do zastavení” BX 
vypnuto 
- Bez vypnutí 
-Svorka [EN1]/[EN2] zapnutá (ON) 
- „Nucené zpomalení” DRS vypnuto 

(2) Jakákoliv z následujících událostí se 
zapnutým příkazem chodu zapne 
signál řízení MC. 

 - „Zpomalování do zastavení” BX ze 
stavu zapnuto na vypnuto. 
- Vypnutí, ke kterému došlo, bude 
resetováno. 
- Svorka [EN1]/[EN2] ze stavu 
vypnuto do stavu zapnuto 

Jakákoliv z následujících událostí se 
zapnutým signálem řízení MC signál 
řízení MC vypne po době vypnutí MC 
zadané v L86. 
- Přepnutí výstupního hradla hlavního 

obvodu měniče ze stavu zapnuto do 
vypnuto 

- Příkaz chodu ze stavu zapnuto na 
vypnuto s výstupním hradlem 
hlavního obvodu měniče vypnutým 

- „Zpomalování do zastavení” BX ze 
stavu vypnuto na zapnuto 

- Dojde k vypnutí. 
- Svorka [EN1]/[EN2] ze stavu 

zapnuto do stavu vypnuto 
- „Nucené zpomalení” DRS ze stavu 

vypnuto na zapnuto (pod rychlostí 
zastavení).  

 

S výjimkou 
podmínek 
uvedených 
vlevo 

 

* Pokud se vyskytnou vzájemně si odporující podmínky, například ze stavu zapnuto na vypnuto a z 
vypnuto na zapnuto, přednost bude mít událost, která nastala později. 

* Funkce BX a [EN1]/[EN2] jsou v normální logice. 

* Stav „nuceného zpomalení” je udržován od zadání příkazu DRS až do zapnutí DRS a příkaz chodu a 
výstupní hradlo hlavního obvodu měniče jsou vypnuty. 
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Signál řízení MC SW52-2 časový diagram  

■ Řízení MC 2 SW52-3 

Tento signál je logickým součtem (funkce OR) SW52-2 (řízení MC) a AX2 (aktivován příkaz chodu). 

Časový diagram je zobrazen na následujícím obrázku. Ve srovnání s SW52-2, i když je svorka EN vypnutá 
nebo svorka BX je zapnutá, SW52-3 zapne a MC lze za této sitace zapnout.  

 
Signál řízení MC 2 SW52-3 časový diagram 

 
■ Potvrzení provozu MC  

CS-MC se přiřadí programovatelné vstupní svorce pro všeobecné účely nastavením „103” pomocí E01 až 
E08, E98 a E99. Tento signál kontroluje, zda magnetický stykač na výstupu funguje správně. Nastavením 
externího obvodu tak, jako kdyby skutečný stav MC byl zapnuto, se tento vstupní signál CS-MC nastaví na 
zapnuto. 

Když dojde ke časové prodlevě mezi změnou stavu signálu SW52-2 (SW52-3) a odpovídající změnou 
signálu CS-MC, nastavte dobu časovou prodlevu pomocí L84 (časovač kontroly brzdy). Během časové 
prodlevy nastavené pomocí L84 měnič nevypne ani tehdy, když existuje rozdíl mezi výstupním stavem 
signálu SW52-2 a vstupním stavem signálu CS-MC. Nastavte L84 s uvážením doby, která uplyne od změny 
SW52-2 po změnu CS-MC. 

Když je SW52-3 nastven namísto SW52-2, bude provoz probíhat podle stavu SW52-3 a CS-MC. 

Když je nastaven jak SW52-2, tak SW52-3, provoz bude probíhat podle stavu SW52-2 a CS-MC. 
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EN

SW52-2

CS-MC

L84 timer

ON

ON

ON

Er6 trip.Timer is reset.

Run 

command
ON

(SW52-3) ON

 

EN

SW52-3

CS-MS

L84 timer

ON

ON

ON

Er6 trip.Timer is reset.

Run 

command
ON

(SW52-2) ON

 

SW52-2 Časový diagram SW52-3 Časový diagram 

 

 
Kód funkce doby potvrzení pro tuto funkci a doba kontroly brzdy (L84) je společná. 
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L87  Ovládání dve ří (počáteční rychlost otevírání dve ří)
  

L88  Ovládání dve ří (doba prodlevy otev ření dve ří)
  

L89  Ovládání dve ří (doba otev ření dve ří)
  

L87 až L89 určují parametry otevření dveří týkající se signálu ovládání dveří DOPEN, který je přiřazen 
programovatelné výstupní svorce pro všeobecné účely nastavením „78” pomocí E20 až E24 a E27. 
 
■ Počáteční rychlost otevírání dve ří (L87) 

L87 stanoví referenční rychlost (konečnou). Při nižší rychlosti se zapne signál ovládání dveří DOPEN. 
Signál DOPEN se ve skutečnosti zapne poté, co uplyne doba prodlevy otevření dveří stanovená pomocí 
L88. 

- Rozsah nastavení dat:  0,00 až 6000 (ot./min) 

� Rozsah nastavení dat se mění podle počtu pólů motoru atd. Pokud se týká podrobných informací, viz 
kapitola 2.2. 

 

■ Doba prodlevy otev ření dve ří (L88) 

L88 stanoví dobu prodlevy od poklesu rychlosti pod počáteční rychlost otevírání dveří (L87) do zapnutí 
signálu DOPEN. 

- Rozsah nastavení dat:  0,0 až 10,0 (s) 
 

■ Doba otev ření dve ří (L89) 

L89 stanoví dobu, během které je signál DOPEN udržován v zapnutém stavu. 

- Rozsah nastavení dat:  0,1 až 30,0 (s) 

 

Ovládání dveří 

Jakmile během zpomalování klesne referenční rychlost (konečná) pod počáteční rychlost otevírání dveří 
(L87) a vyprší doba prodlevy otevření otevření dveří (L88), signál DOPEN se zapne a bude během doby 
otevření dveří (L89) udržován v zapnutém stavu. 

Time

Speed

L88：

Door control
(Door open
delay time)

L89：

Door control
(Door open
period)

Digital output
DOPEN ON

L87：

Door  control
(Door open
starting speed)

OFF
 

 
Zvýšení referenční rychlosti (konečné) nad rychlost (L87) se signálem DOPEN ve stavu vypnuto aktivuje 
rozhodování o zapnutí signálu DOPEN. Jestliže referenční rychlost (konečná) nepřesáhne rychlost (L87), 
nastavení L88 a L89 budou ignorována, takže signál DOPEN bude ponechán ve vypnutém stavu. 

Snížení referenční rychlosti (konečné) z rychlosti přesahující L87 na rychlost nižší, než L87 aktivuje 
časový spínač prodlevy (L88). Po uplynutí prodlevy (L88) se signál DOPEN během intervalu otervírání 
dveří zapne (L89). 

Toto ovládání dveří platí i pro provoz z baterie. Když rychlost při provozu z baterie nedosáhne počáteční 
rychlosti otevření dveří (L87), signál DOPEN bude ponechán ve vypnutém stavu. 

Poznámka: Je-li L87 = 0,00, signál DOPEN nebude fungovat. Provoz se liší podle L99, bitu 6. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz popisy kódů funkcí L99, bit 6. 
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L90  Detekce chyby PG (volba provozu) H76 Detekce chyby PG 3 (rozsah  

detekce)  
 H77 Detekce chyby PG 3 ( časova č  

detekce)   
  

L91  Detekce chyby PG (úrove ň detekce)
  

L92  Detekce chyby PG (doba detekce)
  

L90 až L92 stanoví podmínky detekce chyb PG a provoz měniče v případě výskytu chyby. Jestliže se 
nesprávná rychlosti pohybuje v oblasti stanovené v L91 během doby detekce stanovené L92, měnič to bude 
považovat za chybu a bude pokračovat v činnosti nebo se zastaví s alarmem/bez alarmu podle režimu 
stanoveného pomocí L90. 

- Rozsah nastavení dat (L91): 0 až 50 (%) 
 (L92): 0,0 až 10,0 (s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�až �na obrázku výše představuje následující stavy. 

��: Fáze A a B PG jsou zapojeny opačně. 
��: Nadměrná odchylka rychlosti (|Detekovaná rychlost| > |Referenční rychlost (konečná)|) 
�	: Vodiče PG jsou přerušeny (během provozu nulovou rychlostí, to znamená při -0,1 až +0,1 Hz, 

nelze detekovat žádnou chybu PG.) 

�: Nadměrná odchylka rychlosti (|Referenční rychlost (konečná)| > |Detekovaná rychlost|) 
 
Jestliže L90 = 0 

Je-li rychlost v oblastech �až 	 na výše uvedeném grafu, měnič to považuje za chybu. Měnič bude 
pokračovat v chodu nezávisle na detekci chyby PG. 

Jestliže bude abnormální signál PG-ABN přiřazen jakékoliv programovatelné výstupní svorce pro 
všeobecné účely nastavením E20 až E24 a E27 na „76”, měnič zapne signál PG-ABN. 

Jestliže L90 = 1 

Je-li rychlost v oblastech �až 	 na výše uvedeném grafu, měnič to považuje za chybu a zastaví se s 
chybou nadměrné odchylky rychlosti (ErE ). 

Jestliže L90 = 2 

Je-li rychlost v oblastech �až � na výše uvedeném grafu, měnič to považuje za chybu a zastaví se s 
chybou nadměrné odchylky rychlosti (ErE ). 

Jestliže L90 = 3 

Je-li rychlost na výše uvedeném grafu v oblastech � až �, a Je-li rychlost na výše uvedeném grafu v 
oblastech � nebo �, měnič to považuje za chybu a zastaví se s chybou nadměrné odchylky rychlosti 
(ErE ). 

 

 

Reference
speed
(f inal)

Detected speed

Detection
level

③

②

①

④

⑦

⑧

⑤

⑥ -0.1 to +0.1H z

L91
L91

L90 = 0,1,2 
Obrázek 1 Obrázek 2 

Reference
speed
(final)

Detected speed

Detection
level

③

②

①

④

⑦

⑧

⑤

⑥ -0.1 to +0.1Hz

L91
L91

Detection
Level (H 76)

Detection
Level (H76)

L90 = 3 
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Obsah předchozí strany je zaznamenán v následujících tabulkách.  

Data pro L90 
(Režim detekce 

chyb PG) 
Podmínky detekce chyb PG 

Jestliže je detekována chyba PG, měnič: 

Vydá signál 
ALM  

Vypne se 
signalizací 

alarmu 

Vydá signál 
PG-ABN 

0 Rychlost je v oblastech � až 	 
na výše uvedeném grafu během 
doby detekce (L92) 
 

 VYPNUTO  ---  ZAPNUTO 

       1 

ZAPNUTO ErE  VYPNUTO 

2 

Rychlost je v oblastech � až � 
na výše uvedeném grafu během 
doby detekce (L92) 
 

3 

Rychlost je během doby detekce 
(H77) v oblasti � nebo � na 
níže uvedeném grafu. 
Rychlost je během doby detekce 
(L92) v oblastech � až � na 
níže uvedeném grafu. 

ZAPNUTO ErE  VYPNUTO 

 
 

 

L93  Úrove ň první výstrahy p řehřátí
  

Dosáhne-li teplota úrovně první výstrahy přehřátí, která je n°C pod úrovní vypnutí, měnič vydá signál první 
výstrahy přehřátí. Teplotu n°C stanoví L93. Signál první výstrahy OH je přiřazen programovatelné 
výstupní svorce pro všeobecné účely nastavením E20 až E24 a E27 na „28“. 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 20 (deg)  

 

Podmínky zapnutí Podmínky vypnutí 
Aktuální stav 
zachován 

Když bude splněna kterákoliv z 
následujících podmínek, zapne se signál 
OH. 

- Teplota chladiče je vyšší než „teplota 
vypnutí kvůli přehřátí chladiče - 
nastavení L93”. 

- Teplota uvnitř měniče je vyšší než 
„teplota vypnutí kvůli vnitřnímu 
přehřátí - nastavení L93”. 

- Teplota spoje IGBT je vyšší než 
„teplota vypnutí kvůli přetížení měniče 
- nastavení L93”. 

 

Budou-li splněny všechny následující 
podmínky, signál OH se vypne. 

- Teplota chladiče je nižší než 
„teplota vypnutí kvůli přehřátí 
chladiče - nastavení L93 - 3°C”. 

- Teplota uvnitř měniče je nižší než 
„teplota vypnutí kvůli vnitřnímu 
přehřátí - nastavení L93 - 3°C”. 

- Teplota spoje IGBT je nižší než 
„teplota vypnutí kvůli přetížení 
měniče - nastavení L93 - 3°C”. 

 

S výjimkou 
podmínek 
uvedených vlevo 

 

 

 

 
 

Trip level

Early warning OFF level

L93 setting

3℃

OH ON OFFOFF

Early warning ON level
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L97  Ladění polohy magnetických pól ů pólu (nap ětím)  

 
L97 určuje amplitudu střídavého napětí, které se použije pro ladění polohy magnetických pólů (L03=4). 

 

L98  Přepínač voby provozu ochrany E34 detekce proudu (úrove ň provozu 1)  
 E35 detekce proudu ( časova č) 

 

Nastavením L98 je možné ochranné funkce měniče povolit / zakázat. 

Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Funkce Nepřiřazeno 

Zapnutí/vy
pnutí 

ventilátoru 
(FAN) 
během 

provozu z 
baterie 

Nepřiřazeno 

Výpočítat 
ASR 

pouze s 
příkazem 
rychlosti 
během 
ULC 

Režim 
výstupu 
signálu 
ENOFF 

Nepřiřazeno 
Pokračování
v provozu při 

alarmu 

Ochrana 
proti proudu 
při nadměrné 

krouticím 
momentu 

Data=0 - Deaktivace - Deaktivace Deaktivace - Deaktivace Deaktivace 
Data=1 - Aktivace - Aktivace Aktivace - Aktivace Aktivace 
Výchozí 
nastavení 

0 1 0 0 0 0 0 0 

U nepoužitých funkcí nastavte 0. 

■Ochrana proti proudu p ři nadm ěrném krouticím momentu (bit 0) 

Měnič se zastaví, když referenční proud krouticího momentu měniče překročí úroveň detekce proudu při 
nadměrném krouticím momentu (E34) a referenční proud krouticího momentu bude trvat déle než po dobu 
stanovenou dobou detekce proudu při nadměrném krouticím momentu (E35). Tento stav se resetuje když 
měnič zastaví. 

 

 

 

 

 

 

 

V případě vektorového řízení s PG pro synchronní motor je proud kroutícího momentu přibližně úměrný 
výstupnímu proudu motoru. Ale v případě vektorového řízení s PG pro asynchronní motor, není proud 
kroutícího momentu úměrný výstupnímu proudu motoru. 

 

■Alarm pokra čování pohonu (bit 1)  
Jestliže je tato funkce aktivována, měnič bude po deset sekund pokračovat v pohánění motoru pokud 
nastane následující alarm. To umožňuje zastavit výtah bezpečně při výskytu alarmau. 

·OH2 (Vstup externího alarmu 2 THR2) 

·OH4 (Termistor PTC ochrany motoru) 

·OL1 (Elektronická tepelná ochrana motoru) 

·OLU (Přetížení jednotky měniče) 

·Er6 (Chyba příkazu snížení referenčního krouticího momentu) 

ON

Torque current

instruction value

E34

ALM (0 t )

0%

E35
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Dojde-li ke speciálnímu alarmu, měnič bude pohánět motor ještě po dobu deseti sekund s alarmem 

pokračování provozu. Jestliže po 10 sekundách dojde k vypnutí výstupu, dojde k alarmu pokračování 

provozu a měnič zastaví. Alarm pokračování pohonu bude pokračovat až do resetování měniče.  

 
Pokračování pohonu při výskytu alarmu objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování pohonu vyloučilo výskyt alarmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba typy výskytu alarmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm  occur

O N

O N

Driving

Drive

Drive continuance

stopInverter driving

Driving signal

[RUN]

Drive

continuance

alarm

[ALM 2]

Alarm

output[ALM ]

O bject alarm

10s

Alarm  occur

O N

O N

Driving

Driving Stop

Inverter

operation

Drinving signal

[RUN]

Drive

continuance

alarm  output

[ALM 2]

Alarm  output

[ALM ]

Excluding alarm

Alarm  occur

O N

O N

Driving

Driving

Drive

continuanc

e

Stop

Inverter

operation

Driving signal

[RUN]

Drive

continuance

alarm

[ALM 2]

Alarm  output

[ALM ]

O bject alarm

Less than 10

seconds

Alarm  occurExcluding alarm
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■ Režim výstupu signálu ENOFF (bit 3) 
  Chování výstupní funkce ENOFF je určeno bitem 3. Chování je popsáno v tabulce níže: 

Bit Definice 
0 ENOFF signál znamená, že svorky EN1 a/nebo EN2 jsou vypnuté (neaktivní). 

1 
ENOFF signál znamená, že svorky EN1 a/nebo EN2 jsou vypnuté (neaktivní) a příkaz 
chodu (RUN) je zapnutý (ON). 

 

■ Výpo čet ASR pouze s p říkazem rychlosti b ěhem ULC (bit 4) 

Metoda výpočtu ASR během ULC je nastavena bitem 4. Chování je popsáno v tabulce níže: 

Bit Definice 
0 Detekovaná rychlost je použite pro ASR výpočet během kompenzace nevyvážené zátěže. 

1 
Detekovaná rychlost je považována za 0 během kompenzace nevyvážené zátěže 
ASR pracuje pouze s použitím referenční rychlosti z APR. 

 

■ Zapínání/vypínání ventilátoru (FAN) b ěhem provozu z baterie (bit 6) 

Tyto bity není normálně nutné měnit. 

L99  Spínač ovládání  P06 Proud motoru v nezatíženém stavu  
 L56 Odchylka krouticího momentu ( časova č 
konce referen čního krouticího momentu)  
 L57 Odchylka krouticího momentu (limit)  
L80 Volba provozu ovládáním brzdy

 
Nastavením L99 je možné povolit/zakázat tyto činnosti měniče: 

Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Funkce Nepřiřaze
no 

Změna funkce 
DOPEN 

volba 
bitu S1 

pro DCP 

Definice 
směru 

stoupání 

Provoz 
krátké patro 
pomocí jízdy 
s řízením v 

křivce S   

Posunutí 
počátečního 
krouticího 
momentu a 
snižování 

referenčního 
krouticího 
momentu 

Posunutí 
polohy 

magnetických 
pólů  

Potvrzení 
proudu pro 
synchronní 

motor 

Data=0 - Deaktivována SW52-2 FWD Deaktivován Deaktivvováno Deaktivováno Deaktivováno 

Data=1 - Aktivována SW52-3 REV Aktivován Aktivováno Aktivováno Aktivováno 

Výchozí 
nastavení 

0 0 0 0 0 0 1 0 

 

■Potvrzení proudu pro synchronní motor (bit 0) 

V případě řízení synchronního motoru je výstupní proud přímo úměrný výstupnímu krouticímu momentu. 

Proto je výstupní proud před uvolněním brzdy teoreticky 0. V tomto případě, i když dojde ke ztrátě výstupní 

fáze, je nemožné ji detekovat. Tuto funkci lze používat k tomu, aby výstup měl vyšší úroveň, než je 

nastaveno v P06. Prosíme použijte tuto funkci, pokud řídicí jednotka výtahu používá ID nebo ID2 jako 

podmínku uvolnění brzdy v případě, že měnič řídí synchronní motor. 

 
V případě používání této funkce je možné potvrdit spojení mezi měničem a zastaveným 
synchronním motorem. 

 
Při použití této funkce se doporučuje hodnota P06 nižší než 5% jmenovitého proudu motoru. 

V opačném případě by mohlo dojít ke zraněním. 

 

■ Posunutí polohy magnetických pól ů (bit 1) 

Výsledek ladění podle PPT je uložen (zapsán) nebo načten. 
� Pokud se týká podrobných informací, viz vysvětlení PPT. 
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Time0

O NFWD  (REV )

O N

Reference torque

RTDEC

Output gate

Stop speed

O N

(B) Initial torque bias

ALM2

ALM

L56

Time0

O NFWD  (REV )

O N

Reference torque

doesn't decrease

RTDEC

Output gate

Stop speed

O N

(B) Initial torque bias

O NALM2

O NALM

■ Počáteční odchylka krouticího momentu a snižování referen čního krouticího momentu (bit 2)  
Totu funkci je možné použít, pokud je povolena 

 

a) Počáteční odchylka krouticího momentu 

Funkce počáteční odchylky krouticího momentu je následující. 

- Zapnutí hlavního obvodu měniče (výstupního hradla) zachová referenční odchylku kroutícího momentu. 

To je výchozí bod odchylky kroutícího momentu. Je označen jako (A). 

- Odchylka referenčního krouticího momentu začíná na počáteční hodnotě odchylky kroutícího momentu. 

Označuje se jako (B), a vypočítá se následovně. 

   100

L57
(A)(B) ×=

 
- Odchylka referenčního krouticího momentu se zvýší z (B) na (A). Čas je nataven v kódu funkce L55. 

 

Output gate

Torque bias

(analog input)

Reference

torque bias

ON

L55

(B)

（A)

（A) = Set point of torque bias.

（B) = （A)×

100

L57

(A)

Initial torque

bias.

Set point of torque bias.

 
 

b) Snižování referenčního krouticího momentu 

Snižování referenčního krouticího momentu probíhá následovně: 

1. RTDEC se do tří sekund od spuštění přepne ze stavu vypnuto na zapnuto, 

  nebo, jestliže provoz je spuštěn, funkce RTDEC je již zapnutá. 

2. Přepne-li se RTDEC ze stavu zapnuto do vypnuto 

Budou-li všechny výše uvedené podmínky splněny, měnič sníží referenční krouticí moment na počáteční 

hodnotu odchylky krouticího momentu. Doba, po kterou má snížení probíhat je v L56. V absolutní hodnotě, 

jestliže referenční krouticí moment, když se RTDEC vypne, (A1) se nesníží. Je-li L98 bit1=1, je vydán 

alarm pokračování pohonu (ALM2) a měnič se zastaví s Er6. Jinak měnič zastaví s Er6 okamžitě. Když se 

RTDEC změní při zastavování měniče ze zapnuto na vypnuto, měnič vypne s alarmem Er6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normální provoz                           Abnormální provoz 
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■ Provoz p ři krátkém patru pomocí k řivky S (bit 3) 

Touto funkcí lze zvolit provozní režim provozu při krátkém patru. I když bude zvolen režim 2, bude se 

pokračovat v režimu 1, nebudou-li splněny požadaveky režimu 2. 

 

Popis režimu 2 

Je-li zadán při zrychlování pokyn zpomalení na plíživou (dojezdovou) rychlost, bude probíhat. Nastavení 

křivky S se upraví automaticky a dojde ke zpomalení. Podmínky provozu režimu 2 jsou následující. Když je 

není možné splnit, provoz bude probíhat v režimu 1. 

·Pokyn zpomalení na plíživou (dojezdovou) rychlost (C07) bude vydán během zrychlování na nízkou 

rychlost (C09), střední rychlost (C10) nebo vysokou rychlost (C11) z nulové rychlosti (C04) nebo 

STOPu. 

·Použitá křivka S je 10% nebo více. (Obrázek � až �) 

·Použitý rozsah doby zrychlování/zpomalování je 1 až 10 sekund. (Obrázek�,	) 

·Rozdíl dosažené rychlosti (C09 až C11) a plíživé (dojezdové) (C07) rychlosti je 10% jmenovité rychlosti 

(F03) nebo vyšší. 

·Kmitočet 200Hz nebo méně. Jmenovitá rychlost (F03). 

� Pokud se týká podrobných informací o režimu 1, viz kód funkce L29. 

 
Neměňte rychlost při „Přičtení a odečtení doby rychlosti” nebo křivce S, když jedete v 
režimu 2. 

Přesnost generovaného rozložení rychlosti není zaručena. Spusťte jej, pokud můžete 
kompenzovat rozdíl chyby jízdou plíživou (dojezdovou) rychlostí. 
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Situace, kdy je vydán pokyn k plíživé (dojezdové) rychlosti po dokončení zrychlení na vysokou rychlost 

 

High speed

Time

Speed

ON

ON

ON

ON

ON

Zero speed

Creep speed

Zero speed
command

High speed
command

Creep speed command
Zero speed
command

L19: S-curve
setting 1

L28: S-curve
setting 10

L26: S-curve setting 8

E13: Acceleration/
deceleration time 6

L25: S-curve
sett ing 7

E12: Acceleration/
deceleration time 5

L24: S-curve
setting 6

FWD

SS1

SS2

SS4

 

 

 

 

Situace, kdy je vydán pokyn k plíživé (dojezdové) rychlosti při zrychlování na vysokou rychlost. 

High speed

Time

Speed

ON

ON

ON

ON

Zero speed

Creep speed

Zero speed
command

High speed
command

Creep speed
command

Zero speed
command

L19: S-curve
setting 1

L28: S-curve
setting 10

E13: Acceleration/
deceleration time 6E12: Acceleration/

deceleration time 5

S-curve is automatically adjusted.

FWD

SS1

SS2

SS4
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■ Definování sm ěru stoupání pro DCP (bit 4) 
Tento bit zadává vztah mezi „FWD / REV” (vpřed/vzad) a „Upward / Downward” (nahoru/dolů) pro komunikaci 

pomocí protokolem DCP. 

L99, bit 4 = 0: FWD = Upward (nahoru) / REV = Downword (dolů) 

L99, bit 4 = 1: FWD = Downward (dolů) / REV = Upward (nahoru) 

 

■ Volba bitu S1 pro DCP (bit 5) 
Tento bit určuje zdroj bitu S1 buď z „SW52-2” nebo „SW52-3” pro komunikaci protokolem DCP. 

L99, bit 5 = 0: Bit S1 je stejný jako operace „SW52-2” 

L99, bit 5 = 1: Bit S1 je stejný jako operace „SW52-3” 
 

■ Změna funkce DOPEN (bit 6) 

Tuto funkci lze přepínat pomocí bitu 6 v L99.  

i) Je-li L99, bit 6 = 0 

Po zapnutí funkce DOPEN bude stav DOPEN zachován tak dlouho, dokud nebudou splněny všechny 

podmínky: svorka BX zapnutá, svorka EN vypnutá, svorka DRS vypnutá a alarm.  

 

High speed

Speed

ONFWD

SS1

SS2

ON

ON

SS4 ON

Creep speed

Zero speed Time

ONEN

DOPEN

ON

L88 L89

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Door open
starting speed
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ii) Je-li, bit 6 = 1 

Po vypnutí časovače L89 bude funkce DOPEN vypnutá, bez ohledu na stav svorky EN a svorky BX. Je-li 

svorka BX zapnutá, výstupní signál DOPEN funguje stejně, jako když svorka EN je vypnutá. 

 

High speed

Speed

ONFWD

SS1

SS2

ON

ON

SS4 ON

Creep speed

Zero speed Time

ONEN

DOPEN

ON

L88 L89

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Door open
starting speed
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L101  Uvolni činnost zachycova če     

Přiřazení příkazů E01 až E08 k [X1] až [X8]  
 

L102  Uvolni zachycova č (úrove ň)
  

L103  Uvolni zachycova č (trvání pulzu)
  

L104  Uvolni zachycova č (trvání resetu)
  

L105  Uvolni zachycova č (pulz)
 

 

L106  Uvolni zachycova č (limit rychlosti)                   F03 jmenovitá rychlost
 

 

Účelem funkce ”Uvolni zachycovač” je elektrické uvolnění kabiny od zablokování zachycovačem. Měnič bude 
generovat proudové impulzy aby vynutil trhavou reakci motoru. Trhavá reakce motoru uvolní bezpečnostní 
zachycovač. 
 
■Uvolni činnost zachycova če (L101) 

L101 specifikuje chování při funkci uvolni činnost zachycovače. 

- Rozsah nastavení dat: 0 zakázat 
  1 povolit 
■Uvolni zachycova č - úrove ň (L102) 

L102 specifikuje amplitude proudových pulzů. Tato hodnota je procentem z jmenovitého proudu měniče. 

- Rozsah nastavení dat: 10 až 200 % 

■Uvolni zachycova č – doba pulz ů (L103) 

L103 specifikuje dobu, po kterou měnič bude dodávat proud nastavený hodnotou v L102. 

- Rozsah nastavení dat: 0.1 až 2.0 s 

■Uvolni zachycova č – trvání resetu (L104)  

L104 specifikuje čas mezi dvěma následujícími pulzy. 

- Rozsah nastavení dat: 0.1 až 1.0 s 

■Uvolni zachycova č - pulz (L105)  

L105 specifikuje počet pulzů které měnič vygeneruje po aktivaci L101 a vydání příkazu chodu (RUN). 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 5 

■Uvolni zachycova č – limit rychlosti (L106) 

L106 specifikuje maximální rychlost, kterou inveror dovolí motoru během operace uvolnění zachycovače. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 6000 ot./min. 

Průběh činnosti 

(1) Nastavte kód funkce L101 na "1" nebo zapněte příkaz ULSG během stopu. 
(2) Poté, co je nastaven příkaz chodu, začne operace uvolnění zachycovače. 
(3) Operace probíhá podle nastavených parametrů a skončí automaticky. 
(4) Vypněte příkaz chodu a operace se ukončí. 

Pokud je příkaz chodu zadán z klávesnice, vypne se automaticky. 

 
Tuto funkci není možné používat neomezeně. Pokud po 2 až 3 pokusech nedojde k uvolnění, uvolněte 
kabinu pomocí mechanických nástrojů (např. zvedáku). Mnohonásobné použití této funkce může vest 
k poškození měniče. 

Důsledkem může být nehoda nebo zranění. 

Důsledkem může být poškození. 
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L108  Enkodér otá čení (rychlost detekce)
  

L108 stanoví práh detekce rychlosti pro indikaci směru u rychlosti detekované enkodérem. 

- Rozsah nastavení dat: 0,00 až 500,0 mm/s 

� Viz vysvětlení k „FRUN” a „RRUN”. 

L109  Počítadlo sm ěru jízdy (nastavení hesla)
  

L110  Počítadlo sm ěru jízdy (odblokování hesla)
  

L111  Počítadlo sm ěru jízdy (limit jízd)
  

L112  Počítadlo sm ěru jízdy (úrove ň výstrahy)
  

L113  Počítadlo sm ěru jízdy ( částečný po čet změn sm ěru)  
  

L114  Počítadlo sm ěru jízdy (celkový po čet změn sm ěru) 
  

L115  Počítadlo sm ěru jízdy (celkový po čet resetování) 
  

Funkce počítadla směru jízdy (TDC) poskytuje informace pro údržbu závěsných prostředků (lan s pláštěm 
nebo pásů). 
Tato funkce je k dispozici pouze v kombinaci s multifunkční klávesnicí TP-A1-LM2 (volitelné 
příslušenství). 

 

■ Počítadlo sm ěru jízdy (nastavení hesla) (L109) 

V tomto kódu funkce musí být nasteveno heslo pro TDC. Jinými slovy, dokud v L109 nebude definováno 
heslo, funkce TDC zůstane deaktivovaná.  

Data for L109 Činnost 

0000h 
Žádné heslo 
Funkce deaktivována. 

0001h~FFFFh Rozsah nastavení hesla. 

 

Jakmile bude heslo definováno, L109 se vrátí na hodnotu výchozího nastavení (0000h).  

 

 
Po definování hesla musí být funkce TDC zablokována. Za tímto účelem vypněte napájení 
měniče, vyčkejte, dokud klávesnice nezhasne a potom zapněte znovu napájení. 

 

■ Počítadlo sm ěru jízdy (odblokování hesla) (L110) 

Po aktivaci funkce TDC nastavením hesla do L109 lze heslo nastavit tímto kódem funkce, aby se 
odblokovala menu 2. Nastavení; 4. Nastavení PW a 5. Kopírování TDC. 

Data for L111 Činnost 

0000h 
Žádné heslo 
Funkce blokována. 

0001h~FFFFh Rozsah nastavení hesla. 

 

Jakmile bude heslo definováno, L110 se vrátí na hodnotu výchozího nastavení (0000h).  

 
Po úpravě parametrů funkce TDC zkontrolujte, zda je funkce opět zablokována. Za tímto 
účelem vypněte napájení měniče, vyčkejte, dokud klávesnice nezhasne a potom zapněte 
znovu napájení. 
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■ Počítadlo sm ěru jízd (limit jízd) (L111) 

Tímto kódem funkce se nastavuje maximální počet změn směru jízdy. Když počítadlo L113 dosáhne této 
úrovně, jinými slovy, když L111=L113, měnič bude zablokován prostřednictvím tCA.  

 

Data for L111 Činnost 

VYPNUTO Deaktivováno 

0,01~10,00 miliónů 
změn směru jízdy 

Maximální počet dovolených změn směru jízdy. Tam, kde 0,01 
znamená 10 000 změn a 10,00 znamená 10 000 000 změn. 

 

■ Počítadlo sm ěru jízdy (úrove ň výstrahy) (L112) 

V tomto parametru lze nastavit úroveň výstrahy (TDCL ). Když počítadlo L113 dosáhne hodnoty v 
procentech hodnoty nastavené v tomto kódu funkce, funkce výstupu TDCI se přepne do stavu zapnuto. 
Měnič to bude signalizovat světelnou výstrahou tCW (L197 bit0). 

 

Data for L112 Činnost 

0% Deaktivováno 

1 
1%~90% 

Úroveň vypnutí funkce výstupu TDCL a světelný alarm. Úroveň v 
procentech je uvedena v limitu L111.  

 

■ Počítadlo sm ěru jízdy ( částečný po čet změn sm ěru) (L113) 

V tomto parametru se zobrazuje částečný počet změn směru. Když se změní směr provozu z FWD na REV, 
nebo z REV na FWD, a měnič bude aktivován (svorka EN zapnutá), stav počítadla L113 se zvýší o jednu 
jednotku. 

 

Data for L113 Činnost 

VYPNUTO Deaktivováno 

0,01~10,00 miliónů 
změn směru jízdy 

Maximální počet dovolených změn směru jízdy. Kde 0,01 znamená 
10 000 změn a 10,00 znamená 10 000 000 změn. 

 

Tento parametr lze upravovat a při výměně závěsných prostředků je třeba jej nastavit na 0,00. Když dojde k 
úpravě tohoto parametru (změní se hodnota), počítadlo resetů (L115) se zvýší o jednu jednotku. 

Podle definice tento parametr nemůže být větší, než limit L111. Je-li L113=L111, měnič zastaví s 
alaremem tCA , v tomto případě vyměnte závěsné prostředky a resetujte počítadlo. 

 
Po úpravě počítadla L113 zkontrolujte, zda je funkce opět zablokována. Za tímto účelem 
vypněte napájení měniče, vyčkejte, dokud klávesnice nezhasne a potom zapněte znovu 
napájení. 

 

Na obrázku 1 je znázorněn základní časový diagram funkce TDC. V tomto případě je limit L111 nastaven 
na 3. Je zobrazeno několik jízd ve směru vpřed (nahoru) a vzad (dolů). Když se směr provozu změní z 
nahoru na dolů nebo z dolů na nahoru, stav počítadla L113 se zvýší o jednu jednotku. Současně výstup 
naprogramovaný pomocí funkce TDCP vydá impuls. Na druhé straně, když se při spuštění nové jízdy směr 
nezmění, na výstupech ani na počítadle se také nic nezmění. L112 je v tomto příkladu nastaven na 60%. 
Když počítadlo L113 dosáhne hodnoty 2, která odpovídá 66,66% limitu jízdy, výstup naprogramovaný 
funkcí TDCL se změní ze stavu vypnuto na zapnuto. Současně se na klávesnici zobrazí světelná výstraha 
předběžného varování (tCW ). Když počítadlo L113 dosáhne hodnoty 3, měnič bude zablokován alarmem 
tCA . Když bude aktivován pohyb vpřed nebo vzad, měnič nedovolí žádnou další jízdu, dokud nebude 
provedena výměna závěsných prostředků a počítadlo L113 nebude resetováno. 
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Obrázek 1. Základní funkční časový diagram funkce TDC 
  

■ Počítadlo sm ěru jízdy (celkový po čet změn sm ěru) (L114) 

Toto je kód funkce ONLY READ (pouze čtení). Ukazuje celkový počet změn směru. Když se změní směr 
provozu z FWD na REV, nebo z REV na FWD, bude stav tohoto počítadla zvýšen. Tento parametr nelze 
upravovat, aby bylo možné detekovat, zda funkce TDC je používána správně. Jinými slovy, jestliže si 
celkový počet změn směru, limit počtu změn směru a celkový počet resetování nesouhlasí, znamená to, že 
někdo záměrně manipuloval s měničem, aby zabránil ve výměně závěsných prostředků. Proto lze pomocí 
toho počítadla odhalit sabotáž. 

Rozsah monitorování je 0,01~10,00 miliónů změn směru, kde 0,01 znamená 10 000 změn a 10,00 znamená 
10 000 000 změn. 

 

■ Počítadlo sm ěru jízdy (celkový po čet resetování) (L115) 

Toto je kód funkce ONLY READ (pouze čtení). Ukazuje celkový počet operací resetování. Stav tohoto 
počítadla se vždy při každé úpravě parametru L113 zvýší o jednu jednotku.  

 

� Pokud se týká doplňujících informací o funkci TDC, viz související poznámka k aplikaci 
(AN-Lift2-0004v100EN).  

 

L117  Záchranná operace pomocí ovládání brzdy (limit rych losti)
  

L118  Záchranná operace pomocí ovládání brzdy (doba použí vání)
  

L119  Záchranná operace pomocí ovládání brzdy (doba prodl evy detekce rychlosti)
  

Když dojde k výpadku napájení, jedním možným řešení záchrany osob uvázlých v kabině výtahu je 
provedení záchranné operace pomocí ovládání brzdy. V tomto případě bude měnič ovládat brzdu motoru 
(vypínání a zapínání), aby bylo možné výtahem pohybovat pomocí nevyvážení zatížení (gravitací). 

Toto řešení je velmi užitečné v případě motorů bez převodů (jak synchronních, tak asynchronních). Protože 
motory bez převodů nemají žádnou převodovku, systému je umožněna určitá změna směru pohybu. Také je 
velmi velmi užitečný v případě systémů MRL (bez strojovny), kde přístup k brzdě není snadný. 

Záchranná operace pomocí ovládání brzdy přemístí kabinu výtahu pomocí setrvačnosti. Aby bylo možné 
zachovat bezpečný provoz, měnič při tomto provozu bude monitorovat rychlost výtahu. Tato funkce není 
pod vektorovým řízením krouticího momentu k dispozici, jelikož rychlost motoru nelze monitorovat. 
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■ Záchranná operace pomocí ovládání rychlosti (limit  rychlosti) (L117) 

V tomto parametru se nastavuje maximální dovolená rychlost během záchranné operace pomocí ovládání 
brzdy. Maximální limit rychlosti se nastavuje v mm/s.  

Jakmile výtah dosáhne rychlosti nastavené v tomto parametru, signál BRKS se vypne. Pokud je vstup 
RBRK zapnut a rychlost výtahu je nižší než tato úroveň, signál BRKS bude zapnutý.   

 

■ Záchranná operace pomocí ovládání rychlosti (doba používání) (L118) 

Pokud se signál BRKS vypne (brzda se zapne), protože rychlost výtahu dosála úrovně L117, rychlost 
výtahu se sníží až na 0 mm/s. Jakmile rychlost výtahu dosáhne úrovně nastavené kódem funkce L108, 
začne časovač L118 odpočítávat. Po uplynutí doby nastavené na L118 se BRKS zapne (brzda se uvolní).  

Nastavení časovač L118 musí být nižší než nastavení časovače L119, jinak měnič zbytečně vypne 
prostřednictvím rbA .    

 

■ Záchranná operace pomocí ovládání rychlosti (doba prodlevy detekce rychlosti) (L119) 

Je-li signál BRKS zapnut (brzda vypnutá), očekává se určitá detekovaná rychlost z motoru. Jestliže není 
detekována žádná rychlost, může to být proto, že motor se neotáčí (vyvážený stav nebo blokovaný stav), 
nebo protože enkodér má poruchu. 

Jakákoliv rychlost nižší, než rychlost nastavená v L108 je považována za situaci, že není detekována žádná 
rychlost a nedochází k pohybu. Je-li rychlost nižší než rychlost v L108, začne časovač L119 odpočítávat. 
Jestliže rychlost nedosáhne úrovně nastavené na L108 během doby odpočítávání časovače L119, měnič 
vypne s alarmem rbA . 

Nastavení časovače L118 musí být nižší než nastavení časovače L119, jinak měnič zbytečně vypne 
prostřednictvím rbA . 

 

Obrázek 1 ukazuje záchrannou operaci pomocí ovládání brzdy motoru, když není dosaženo limitu rychlosti. 

Jak je vidět, jakmile je aktivována funkce vstupu RBRK brzda se vypne. Potom se rychlost motoru zvýší 

působením gravitace. Rychlost je nižší než úroveň nastavená v kódu funkce L117. Protože limit není 

dosažen, signál BRKS se nevypne. Signál RBRK bude po dosažení úrovně podlahy řídicí jednotkou zrušen. 

 

Obrázek 1. Časový diagram není-li dosaženo limitu rychlosti. 

 

Obrázek 2 znázorňuje záchrannou operaci pomocí ovládání brzdy motoru, když je dosaženo limitu rychlosti 
L117. Jak je vidět, jakmile je aktivována funkce vstupu RBRK brzda se vypne. Motor dosáhne rychlost 
přesahující limit rychlosti L117. V tomto okamžiku se signál BRKS vypne. Měnič čeká po dobu L118 na 
opětovné nastavení BRKS na zapnuto. Signál RBRK bude po dosažení úrovně podlahy řídicí jednotkou 
zrušen. 
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Obrázek 2. Časový diagram je-li dosaženo rychlosti L117. 
 

Obr. 3 znázorňuje případ, kdy je měnič zablokován alarmem rbA . Jakmile se spustí záchranná operace 
řízením brzdy, protože rychlost nedosahuje úrovně nastavené v parametru L108 a vyprší doba nastavená v 
L119, měnič vypne alarmem rbA.  Jakmile měnič aktivuje alarm, funkce výstupu BRKS se ihned přepne do 
stavu vypnuto.  

Motor Speed
(mm/s)

0

L117

RBrk

BRKS

ON

ON

L119

RUN command 
(FWD or REV)

Alarm ON

EN1&EN2

L108

 
Obrázek 3. Měnič zablokován s rbA  (případ 1). 

 
Druhý případ, kdy je měnič zablokován alarmem rbA , ukazuje obrázek 4. Jakmile se spustí záchranná 
operace pomocí ovládání brzdy, rychlost motoru se zvýší, protože kabina výtahu se bude pohybovat 
působením gravitace. Rychlost proto dosáhne hodnoty přesahující limit rychlosti L108. Rychlost motoru se 
náhle sníží na 0,00 mm/s, například kvůli tomu, že kabina výtahu se z jakéhokoliv mechanického důvodu 
zablokuje. V tomto okamžiku, protože rychlost bude pod úrovní nastavenou pod kódem funkce L108, začne 
odpočítávat časovač L119. Jakmile vyprší doba L119, měnič vypne s alarmem rbA . Jakmile měnič aktivuje 
alarm, funkce výstupu BRKS se ihned přepne do stavu vypnuto.  

 

I když během stavu alarmu bude aktivován příkaz RUN (provoz) nebo EN1&EN2 stejně, jako k tomu 
dochází při standardním provozu, funkce výstupu BRKS nebude aktivována.  
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Motor Speed
(mm/s)

0

L117

RBRK

BRKS

ON

ON

L119

RUN command 
(FWD or REV)

Alarm ON

EN1&EN2

L108

 
Obrázek 4. Měnič zablokován s rbA  (případ 2). 

 

L120  Řízení zkratování (režim řízení)
  

L121  Řízení zkratování (doba kontroly)
  

Při zastavení motoru se zapnou jeho brzdy. Jestliže se brzdy motoru z jakéhokoliv důvodu vnějším zásahem 
vypnou (například během instalace nebo údržby), motor se bude volně otáčet ve směru zatížení. V případě 
PMSM, protože nemá žádnou převodovku, rychlost výtahu pohybujícího se působením gravitace může 
dosáhnout dost vysokých hodnot. Na druhé straně, jsou-li fáze motoru budou zkratovány, vytvoří se 
krouticí moment, který rychlost otáčení zpomalí. Vzhledem k tomuto je trendem trhu zkratování fází 
motoru, když výtah bude v klidu. Fáze motoru se zkratují, aby byla zajištěna dodatečná bezpečnost.  

Ne druhé straně, trendem trhu je posun k řešením bez stykačů. Bez stykačů je instalace (zapojení) snadnější, 
je vyžadováno méně údržby a omezuje se akustický hluk. Řada je FRENIC-Lift (LM2A) byla certifikována 
podle norem EN 81-1:1998+A3:2009 a EN81-20:2014 (klausule 5.9.2.5.4 d) a 5.9.3.4.2 d)) pro použití bez 
stykačů motoru. Některé stykače, které mohou být demontovány, se nyní používají pro zkratování fází 
motoru, když je výtah zastaven. 

Alternativním řešením při demontáži hlavních stykačů může být použití výkonového relé (nebo mini 
stykače) řízeného měničem, aby se při zastavení výtahu zkratovaly fáze motoru. Toto výkonové relé (nebo 
mini stykač) lze přímo připojit k určeným svorkám U0, V0 a W0. Měnič zkratuje fáze motoru, pokud do 
motoru neprotéká z měniče žádný proud, a proto relé nebo stykač nemusí být dimenzován podle 
jmenovitého výkonu motoru.   
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     ■ Řízení zkratování (režim řízení) (L120) 
Pomocí tohoto parametru je definováno chvání obvodu zkratování fází motoru. Zkratování se uskuteční za 
různých podmínek v závislosti na nastavení L120. 

Data pro L120 Činnost 

0 (výchozí 
nastavení) 

Funkce výstupu SCC se zapne, když bude zapnut příkaz chodu RUN 
(FWD-vpřed nebo REV-vzad) a bude zapnutá svorka EN. 

Funkce výstupu SCC se vypne, jsou-li budiče hradla IGBT vypnuté a 
uplynula doba časovače L86í. 

1 

Funkce výstupu SCC se vypne pouze za určitých podmínek. Tyto 
podmínky jsou popsány níže: 

- Případ 1: Měnič ve stavu alarmu (funkce výstupu ALM  
zapnutá). 

- Případ 2: Funkce vstupu RBRK je zapnutá. Znamená to, že 
bude provedena záchrana pomocí ovládání brzdy. 

- Případ 3: Funkce vstupu BRKE, BRKE1 nebo BRKE2 jsou 
zapnuté a funkce výstupu BRKS je vypnutá. Znamená to, že 
někdo brzdu vypnul „externími prostředky”. 

- Případ 4: Funkce vstupu STBY je zapnutá. V tomto případě se 
ušetří energie tím, že nebudou budzeny zkratovací kontakty 
motoru.  

Jinými slovy, funkce SCC zůstane zapnutá (bez zkratu) vždy s výjimkou 
výše uvedených případů. 

 V případě výpadku napájení nelze zaručit dobu prodlevy L86. Aby se zabránilo 
předčasnému sepnutí kontaktů, doporučuje se používat normálně sepnutáý kontakt s 
programovatelnou prodlevou při sepnutí. V tomto případě, aby se zabránilo dalším 
prodlevám, lze L86 nastavit na 0,00 s. Pokud není použito programovatelné zpoždění, 
musí být L86 nastaven na vyšší hodnotu, než je tovární nastavení. 

V případě provedení bez stykačů není časovač L85 nutný, v tomto případě nastavte 
L85=0,00 s. 

  

■ Řízení zkratování (doba kontroly) (L121) 

Toto je doba, po kterou bude měnič čekat zpětnou vazbu od zkratovacích kontaktů (funkce vstupu SCCF). 
V případě použití funkce SCC je zpětná vazba od zkratovacích kontaktů (funkce vstupu SCCF) nutná. Kód 
funkce L121 musí být nastaven na dobu, která je delší než reakční doba zkratovacích kontaktů. 

Jestliže uplyne doba L121 a nebude přijata žádná zpětná vazba (SCCF zůstane vypnutá), měnič bude 
zablokován alarmem SCA. 

Tento časovač se uplatní pouze tehdy, když bude použita funkce výstupu SCC. 

Na obrázcích níže ukazují různé časové diagramy chování funkcí SCC a SCCF v závislosti na nastavení 
kódu funkce L120. V případě, že L120=0 (výchozí nastavení), SCC se zapne a vypne při každé jízdě podle 
situací níže znázorněných na jednotlivých obrázcích.  

Na obrázku 1 je znázorněna standardní sekvence časování jízdy. 

 
Obrázek 1. Standardní sekvence časování jízdy s kontakty zpětné vazby. 
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Jak je vidět, jakmile bude zapnut příkaz chodu-RUN (FWD-vpřed nebo REV-vzad) a svorky EN budou 
aktivní, zapne se signál SCC. Proto od tohoto okamžiku bude zkratovací kontakt rozepnutý. Na druhé 
straně, budiče IGBT se nemohou zapnout, dokud měnič neobdrží zpětnou vazbu od zkratovacích kontaktů 
(SCCF). Tím se zabrání v tom, aby se měnič sám poškodil. Jakmile bude přijat signál SCCF (zpětná vazba 
od kontaktů) a uplyne doba časovače L121, měnič může přivést napětí na výstup, protože již není žádný 
obvod zkratován.  

Při zastavení se SCC nevypne, dokud budiče IGBT nebudou vypnuté a neuplyne doba L86. Tímto 
způsobem měnič zajišťuje, že když je obvod zkratován, ovladače IGBT budou vypnuté a brzda bude 
zapnutá. Jestliže je brzda zapnutá, z motoru nemůže protékat žádná rekuperovaná energie.  

Na obrázku 2 je znázorněna sekvence časování nouzového zastavení. 

 

Obrázek 2. Sekvence časování nouzového zastavení. 

 
Na obrázku 3 je znázorněna spouštěcí sekvence s problémem časování kontaktů zpětné vazby. 

 

Obrázek 3. Spouštěcí sekvence s problémem časování kontaktů zpětné vazby (alarm SCA). 
 

Jak je vidět, měnič čeká po dobu L121 na signál SCCF (zpětná vazba kontaktů). Nebude-li přijata žádná 
zpětná vazba od zkratovacích kontaktů po uplynutí doby L121, měnič proto vyvolá alarm SCA. Současně, 
vzhledem k tomu, že nebude přijata konstantní zpětná vazba, budiče IGBT nebudou aktivovány a výstupní 
signál SCC přejde do stavu vypnuto. 
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Na obrázku 4 je znázorněna sekvence zastavovací s problémem časování kontaktů zpětné vazby. 

 

 

Obrázek 4. Sekvence zastavování s problémem časování kontaktů zpětné vazby (alarm SCA). 
 

Po uplynutí doby L121 bude vydán alarm SCA, protože vstup (zpětná vazba) SCCF nezměnil svůj stav. 

 

Na obrázku 5 je znázorněn problém se zpětnou vazbou během normální jízdy. 

 

Obrázek 5. Problém se zpětnou vazbou během normální jízdy (alarm SCA). 
 

Jak je vidět, během pohybu se nebere do úvahy žádný časovač, jinými slovy, jestliže dojde ke ztrátě zpětné 
vazby (vstupní signál SCCF), měnič ihned vypne s alarmem SCA a výstupní obvod se vypne. Toto je kvůli 
tomu, že je třeba co nejrychleji zabránit v jakémkoliv poškození výstupního obvodu měniče.  

V případě, že L120=1, SCC se za určitých podmínek zapne a vypne, jak je vysvětleno výše. Obrázky 6, 7, 8 
a 9 ukazují sekvenci kroků v těchto případech. 

 

Případ 1: Měnič ve stavu alarmu (funkce výstupu ALM  zapnutá). 

Obrázek 6 ukazuje případ, kdy je vydán jakýkoliv alarm (kromě SCA). Jak lze pozorovat, měnič v každém 
případě čeká po dobu L86 po vypnutí hradel IGBT. Pomocí této doby prodlevy budou zkratovací kontakty 
sepnuty, když bude použita brzda a nebude protékat žádný proud.   
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Speed

0

High speed

Run command 
(FWD, REV)

ON

SCC

Short-circuit contact Open

SCCF

L120

IGBT’s gate Active

ON

EN1&EN2 ON

ON

BRKS ON

L82

Inverter trips any 
alarm.

Alarm ON

L86  

Obrázek 6. Měnič ve stavu alarmu (funkce výstupu ALM  zapnutá). 
 

Případ 2: Funkce vstupu RBRK je zapnutá 

Obrázek 7 ukazuje případ operace záchrany pomocí ovládání brzdy. V tomto případě se zkratují fáze 
motoru, aby se zabránilo příliš vysokém zrychlení motoru. 

Je vidět, že jakmile bude spuštěna operace záchrany pomocí ovládání brzdy (RBRK je zapnutá), funkce 
SCC se vypne (bude aktivován zkrat). Zpětná vazba od kontaktů bude přijata po mechanické prodlevě 
výkonového relé (nebo mini stykače). Brzda se nevypne před tím, než uplyne doba časovače L82. 
Důvodem je to, aby se zabránilo ve vypnutí brzdy motoru, když ještě nenastal zkrat; jinými slovy, brání to 
sepnutí kontaktů, dokud ještě motor bude generovat energii. Z podobného důvodu, když operace záchrany 
pomocí ovládání brzdy skončí (RBRK je vypnutá), SCC se nezapne, dokud neuplyne doba časovače L86. 
Tímto způsobem bude zkratování rozepnuto, až když je brzda motoru již zapnutá (motor nic negeneruje).    

Run command 
(FWD, REV)

SCCF

RBrk

BRKS

Short-circuit contact

IGBT’s gate

SCC

ALM

ON

ON

OFF

ON

OPEN CLOSED

OFF

BRKE

0

Speed

ON ON

ON ON

ON

OPEN

ON

ON

ON

OFF

L82 L86  

Obrázek 7. Záchranná operace pomocí ovládání brzdy 

 
Případ 3: Funkce vstupu BRKE, BRKE1 nebo BRKE2 jsou zapnuté a funkce výstupu BRKS je vypnutá. 

 

Obrázek 8 ukazuje případ, kdy brzda je ovládána externími prostředky. Toto je detekováno tím, že signál 
BRKS není zapnutý, ale je přítomen signál zpětné vazby BRKE. To v podstatě znamená, že někdo brzdu 
vypnul externími prostředky. V tomto případě zkrat zapnut, aby se zabránilo velkému zrychlení motoru při 
vypnutí brzdy. 
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Obrázek 8. Brzda vypnutá externími prostředky. 
 

Případ 4: Funkce vstupu STBY je zapnutá 

Obrázek 9 ukazuje případ, když je aktivována funkce pohotovostního režimu (STBY). V tomto případě se 
ušetří energie tím, že zkratovací kontakty motoru nebudou udržovány pod napětím.  

 

Obrázek 9. Funkce STBY aktivována. 

 

L122  vyproš ťování (úrove ň detekce vstupního výkonu)
 

 

L123  vyproš ťování (nastavení výpo čtu sm ěru)
 

 

L124  vyproš ťování ( časova č zpožd ění výpo čtu sm ěru)
 

 

Tato funkce vypočítává nejlepší směr pro funkce pohybu (FWD-vpřed nebo REV-vzad), když je třeba pohnout s 
vertikální zátěží s protizávažím a dostupný vstupní výkon je velmi omezen (tj. napájení měniče ze systému UPS 
nebo baterií). 
 
■Detekce úrovn ě vstupního výkonu (L122)  

V tomto parametru se nastavím úroveň detekce vstupního výkonu. Tato úroveň se použije pro rozhodnutí, 
kterým směrem se má motor pohybovat. 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 200 % 
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■Nastavení výpo čtu sm ěru (L123) 

L123 je parametr o rosahu 1 byte. V závislosti na nastavení bitů 0, 1 a 2, se rozhoduje o chování vyprošťování. 

bit Popis nastavení bitu 

Bit 0 
Aktivace 

0: Funkce zakázána.  
Pokud je povolena funkce BATRY, měnič se bude chovat jako 
běžný FRENIC-Lift během režimu záchrany. Jinými slovy, motor 
zapne FWD nebo REV v závislosti na aktivaci vstupních svorek.  
1: Funkce povolena. 
Je-li aktivován vstup BATRY, motor se bude otáčet různým 
směrem v závislosti na nastavení bitu 1, bitu 2, L123 a L124. 

Bit 1 
Dosažení kriterií 
úrovně vstupního 

výkonu 

0: Zruš vyprošťování 
Pokud je během výpočtu zjistěno, že v obou směrech (FWD a 
REV), bylo dosaženo úrovně 121, vyprošťování se zastaví. Jinými 
slovy, měnič se nebude pokoušet spustit motor ani v jednom 
směru. 
1: Otáčení v žádáném směru s nejvyšším výstupním kmitočtem. 
V tomto případě proběhen otáčení v žádanémn směnu 
s nejvyšším výstupním kmitočtem, je-li dosaženo hodnoty 
detekce vstupního výkonu. 

Bit 2 
Kriteria pro test 

směru 

0: Pohybuj se ve směru FWD (vpřed) 
Bez ohledu na aktivaci vstupních svorek (příkaz RUN-chod), 
vyprošťování zapne motor vždy do směru FWD (vpřed). Pokud 
není dosaženo úrovně 121, vyprošťování se ukončí zrušením 
příkazu RUN (chod). 
1: Pohybuj se ve směru FWD (vpřed) a REV (zpět) 
Bez ohledu na aktivaci vstupních svorek (příkaz RUN-chod), 
vyprošťování zapne motor vždy do směru FWD (vpřed). Po 
několika sekundách bude motor zastaven a bude vyzkoušen chod 
REV (zpět). Vyprošťování bude ukončena s tím směrem příkazu 
RUN (chod), ve kterém bude dosaženo nejnižší spotřeby.   

 

■ Časova č zpožd ění výpo čtu doby sm ěru (L124) 

Výpočet vyprošťování začne po uplynutí doby nastavené v L124. 
- Rozsah nastavení dat: 0.00 do 1.00 s 

 

 
V
 
Tímto kódem funkce lze definovat minimální úroveň provozu z baterií. Jestliže baterie nebo záložní zdroj 
UPS nedodává dostatečné napětí do stejnosměrného napájení pro provoz z baterie, bude měnič zablokován 
alarmem LV . Pomocí této úrovně bude provoz z baterie zrušen, jestliže stejnosměrné napájecí napětí 
nebude dostatečné pro provoz z baterie. 

 

Jestliže je stejnosměrné napájecí napětí vyšší než úroveň L125, lze provádět záchrannou operaci (je 
povolena). Jestliže je stejnosměrné napájecí napětí nižší nebo rovno úrovni L125, záchrannou operaci nelze 
provést, měnič vypne LV , jakmile bude vydán příkaz RUN-chod (FWD vpřed nebo REV vzad); i když je 
funkce BATRY na některém vstupu aktivována. 

Sekvence záchranné operace, kdy stejnosměrné napájecí napětí přesahuje úroveň L125, je znázorněna na 
obrázku 1.  

L125  Minimální úrove ň provozu z UPS/baterií
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Obrázek 1. Sekvence záchranné operace, je-li stejnosměrné napájecí napětí > L125 

 

Jak je vidět, napájení ze sítě je z nějakého důvodu odpojené. V tomto okamžiku se napájení přepne pomocí 
MC1°a MC2 ze sítě na baterie (nebo UPS). MC1 připojuje napájení ze sítě k měniči, MC2 připojuje 
napájení z baterií (nebo UPS) k měniči. Bude-li MC2 bude sepnut, zvýší se napětí na stejnosměrném 
napájecím vedení. Toto napětí dosahuje úrovně L125. Jakmile jsou měnič a řídicí jednotka připraveny k 
záchranné operaci, tato operace se spustí, protože úroveň napětí stejnosměrného napájecího napětí 
přesahuje L125. 

Sekvence záchranné operace, kdy stejnosměrné napájecí napětí je nižší úroveň L125, je znázorněna na 
obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2. Sekvence záchranné operace, když stejnosměrné spojení < L125 

 

Jak je vidět, napájení ze sítě je z nějakého důvodu odpojené. V tomto okamžiku se napájení přepne pomocí 
MC1°a MC2 ze sítě na baterie (nebo UPS). Je-li MC2 sepnutý, zvýší se napětí na stejnosměrném napájecím 
vedení. Toto napětí dosahuje úrovně L125, ale po několika minutách se z nějakého důvodu klesne. Když 
jsou měnič a řídicí jednotka připraveny k záchranné operaci, tato operace nemůže být spuštěna, protože 
úroveň napětí stejnosměrného napájení je nižší než L125. V tomto stavu měnič vypne s alarmem LV .  
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L130  Průměr kladky (Ds)
  

L131  Průměr enkodéru (De)
  

L132  Pásmo kompenzace théta
  

L133  Spodní omezova č zisku kompenzace théta
  

Řada FRENIC-Lift (LM2A) obsahuje řízení motoru „vektorové řízení s periferní PG (synchronní motor)”. 
Zařízení FRENIC-Lift dokáže řídit motory PMS s inkrementálním snímačem dokonce i tehdy, když 
enkodér není nainstalován ve středu hřídele.  

■ Průměr kladky (Ds) (L130) 

V tomto parametru nastavte průměr kladky (v mm).  

■ Průměr enkodéru (De) (L131) 

Nastavte průměr kladky enkodéru.  

■ Pásmo kompenzace théta (L132) 

Pásmo kompenzace théta se používá pro lepší přesnost při vektorovém řízení s periferním PG (synchronní 
motor). Tento parametr neměňte, výchozí nastavení je optimální hodnotou. 

■ Spodní omezova č zisku kompenzace théta (L133) 

Spodní limit zisku kompenzace théta se používá pro lepší přesnost při vektorovém řízení s periferním PG 
(synchronní motor). Tento parametr neměňte, výchozí nastavení je optimální hodnotou. 

� Pokud se týká doplňujících informací o „vektorovém řízení pomocí periferní PG (synchronní motor)”, 
viz související poznámka k aplikaci (AN-Lift2-0005v100EN).  

 

L134  Mrtvý chod (doba zpožd ění) L65 Kompenzace nevyvážené zát ěže (chod)
  

Poloha kabiny je udržována v pozici mrtvého chodu, poté co uplynula doba nastavená v L134 po přenutí 
BRKS z ON (zapnuto) na OFF (vypnuto). 

- Rozsah nastavení dat: 0.00 až 10.00 
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L135  Název desky elektroniky enkodéru ( číslo banku EEPROM)
  

L136  Název desky elektroniky enkodéru (režim)
  

Absolutní enkodéry se seriovou komunikací EnDat nebo Hiperface mají volný prostor ve vnitřní paměti 
EEPROM.  
Tento volný paměťový prostor může být použit měničem k uchování (zápisu) dat týkajících se kódů funkcí 
parametrů motoru. Na druhé straně měnič si může stáhnout (přečíst) tuto informaci z enkodéru. 
 
Kódy funkcí, kterémohou být přečteny/zapsány z/do enkodéru jsou uvedeny v tabulce níže. 
  

 Kód 
funkce 

Název 

P01 Póly motoru 
P02 Výkon motoru 
P03 Jmenovitý proud motoru 

P06 Proud motoru bez zátěže 

P07 Motor %R1 
P08 Motor %X 
F04 Základní rychlost 
F05 Jmenovité napětí 
F11 Teplota elektrických obvodů – úroveň 
F12 Teplota elektrických obvodů – časová konstanta 
L02 Frekvence pulsů enkodéru 
L04 PP posunutí 
L05 ACR – P 
L97 PP ladění – střídavé napětí 

 

■Název elektronických dat sníma če (číslo banku EEPROM) (L135) 

L135 je číslo banku EEPROM. Zjistěte u výrobce enkodéru.  

- Rozsah nastavení dat: 0 až 255 

  
■Název elektronických dat sníma če (režim) (L136) 

L101 specifikuje název operace elektronických dat snímače. 

- Rozsah nastavení dat: 0: ZakázánoDisable 
  1: Čtení 
  2: Zápis 
Ke změně dat L136, je nutné současně stisknout klávey  +  /  . 
 

 

L143  Funkce vážícího tenzometru (volba režimu p řetížení)
  

L144  Funkce vážícího tenzometru ( časova č)
  

L145  Funkce vážícího tenzometru (úrove ň detekce LC1)
  

L146  Funkce vážícího tenzometru (úrove ň detekce LCF)
  

L147  Funkce vážícího tenzometru (úrove ň detekce LCO)
  

V případě velmi reverzibilních systémů výtahů se synchronním motorem, lze použít detekovaný krouticí 
moment pro odhadování zatížení uvnitř kabiny, jinými slovy, krouticí moment je přímo úměrný zatížení. Na 
druhé straně, dnešní výrobci výtahů na výtahy instalují vážící tenzometry, aby bylo možné detekovat 
zatížení uvnitř kabiny. Jak je uvedeno v normě EN 81-1:1998+A3:2009 14.2.5 Kontrola zatížení, v případě 
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přetížení se musí zabránit v přetížení výtahu. Vážící tenzometr je zařízení, které zvyšuje cenu výtahu, a 
musí se seřizovat. Pomocí funkce vážícího tenzometru se lze v určitých případech instalaci vážícího 
tenzometru vyhnout. 

Tato funkce není pod vektorovým řízením krouticího momentu k dispozici. Tato funkce detekuje zatížení 
uvnitř kabiny během nulové rychlosti při spuštění. 

■ Funkce vážícího tenzometru (volba režimu p řetížení) (L143) 

Funkce vážícího tenzometru může pracovat různými způsoby, při kterých se detekuje úroveň přetížení. 

 

Data pro L143 Činnost 

0 

(Výchozí nastavení) 

 Je-li detekováno přetížení (podle nastavení na L144 a L147), bude       
aktivována funkce výstupu LCO. Měnič nepřestane pracovat. O 
zastavení nebo nezastavení výtahu rozhoduje řídicí jednotka.  

1 
Je-li detekováno přetížení (podle nastavení na L144 a L147), bude 
aktivována funkce výstupu LCO. Po zapnutí brzdy se měnič zastaví 
a vypne s LCO alarmem. 

 

 

■ Funkce vážícího tenzometru ( časova č) (L144) 

Aby bylo možné detekovat krouticí moment při nulové rychlosti, musí být brzda vypnutá a je vyžadována 
určitá doba na stabilizaci proudu motoru. Tato doba je definována v kódu funkce L144. 

■ Funkce vážícího tenzometru (úrove ň detekce LC1) (L145) 

Úroveň krouticího momentu nastavená v tomto parametru bude chápána jako krouticí moment požadovaný 
pro udržení nulové rychlosti, když uvnitř kabiny je jedna osoba (nebo určitá úroveň zatížení). 

Aby L145 mohla být nastavena správně, zkontrolujte krouticí moment při nulové rychlosti, když je uvnitř 
kabiny jedna osoba (nebo určité zatížení, které chcete0 detekovat) po kompenzaci redukce. 

 

 
Obrázek 1. Úroveň detekce 1 (LC1) 

 

Jak je vidět, tak jakmile se signál BRKS zapne, časovač L144 začne počítat. Na druhé straně, jakmile se 
mechanická brzda uvolní, krouticí moment (výstupní proud) se zvýší, ale pro stabilizaci krouticího 
momentu při nulové rychlosti je vyžadována určitá doba. Když uplyne doba časovače L144, protože 
krouticí moment je nižší než úroveň L145, funkce výstupu LC1 se přepne do stavu zapnuto. Toto je 
chápáno jako by byla jedna osoba uvnitř kabiny (nebo podobná situace). LC1 se udržuje v zapnutém stavu 
tak dlouho, dokud proud (krouticí moment) z motoru úplně nezmizí. Jakmile je motor bez produ, má se 
zato, že jízda je dokončena. Signál LC1 se po ukončení jízdy vypne.  

■ Funkce vážícího tenzometru (úrove ň detekce LCF) (L146) 
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Úroveň krouticího momentu nastavená v tomto parametru bude považována za krouticí moment 
požadovaný pro udržení nulové rychlosti, když kabina je plná. 

Aby spínač L146 mohl být nastaven správně, zkontrolujte krouticí moment při nulové rychlosti, když je 
plné zatížení uvnitř kabiny po snížení kompenzováno.  

 

 

 
Obrázek 2. Úroveň detekce plného zatížení (LCF) 
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Jak lze pozorovat, jakmile signál BRKS přejde do stavu zapnutí, časovač L144 začne počítat. Na druhé 
straně, jakmile se mechanická brzda uvolní, krouticí moment (výstupní proud) se zvýší, ale pro stabilizaci 
krouticího momentu při nulové rychlosti je vyžadována určitá doba. Když vyprší doba časovače L144, 
protože krouticí moment je mezi úrovněmi L146 a L147, funkce výstupu LCF přejde do stavu zapnuto. 
Toto je chápáno jako plné zatížení uvnitř kabiny. LCF se udržuje v zapnutém stavu tak dlouho, dokud 
proud (krouticí moment) z motoru úplně nezmizí. Když proud bude odstraněn z motoru, bude to chápáno 
tak, že jízda je dokončena. Signál LCF se po ukončení jízdy vypne.  

 

■ Funkce vážícího tenzometru (úrove ň detekce LCO) (L147) 

Úroveň krouticího momentu nastavená v tomto parametru bude chápána jako krouticí moment požadovaný 
pro udržení nulové rychlosti, když kabina bude přetížena. 

Aby spínač L147 mohl být nastaven správně, zkontrolujte krouticí moment při nulové rychlosti, když je 
maximální zatížení dovolené uvnitř kabiny po snížení kompenzováno.  

 

 
Obrázek 3. Úroveň detekce přetížení (LCO) 

 

Jak lze pozorovat, jakmile signál BRKS přejde do stavu zapnuto, časovač L144 začne počítat. Na druhé 
straně, jakmile se mechanická brzda uvolní, krouticí moment (výstupní proud) se zvýší, ale pro stabilizaci 
krouticího momentu při nulové rychlosti je vyžadována určitá doba. Po uplynutí doby časovače L144, 
funkce výstupu LCO se přepne do stavu zapnuto, jelikož krouticí moment je vyšší než úroveň L147. Tento 
stav je interpretován jako plné zatížení uvnitř kabiny. LCO se udržuje v zapnutém stavu tak dlouho, dokud 
proud (krouticí moment) z motoru úplně nezmizí. Když proud motoru klesne na nulu motoru, má se za to, 
že jízda je dokončena. Signál LCO se po ukončení jízdy vypne.  

Na druhé straně, kvůli rychlejší reakci lze zvolit alarm měniče. Je-li měnič v režimu alarmu, deaktivuje 
výstupní obvod (proud) a dojde k zapnutí brzdy. Toto chování lze nastavit pomocí kódu funkce L143. 
Detekce přetížení s alarmem LCO  je znázorněna na obrázku 4. 
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Obrázek 4. Detekce přetížení s alarmem LCO  (L132=1) 

 

Jakmile se signál BRKS zapne, časovač L144 začne počítat. Na druhé straně, jakmile se mechanická brzda 
uvolní, krouticí moment (výstupní proud) se zvýší, ale pro stabilizaci krouticího momentu při nulové 
rychlosti je vyžadována určitá doba. Po uplynutí doby časovače L144, protože krouticí moment je vyšší než 
úroveň L147, se funkce výstupu LCO zapne, protože krouticí moment je vyšší než úroveň L147,. Po 0,2 
s je vydán alarm LCO, aby bylo zajištěno, že brzda bude před vypnutím proudu. 

 
 

 

 

Nastavte bity L197 podle nastavení světelného alarmu. 

Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
Kód 

varování 
- - - - - - - tCW 

Funkce 
varování 

- - - - - - - 

TDC 
předběžné 
varování 
o době 

životnosti 
Data=0 - - - - - - - Povolit 
Data=1 - - - - - - -  Zakázat 
Výchozí 
nastavení 

- - - - - - - 0 

 
■ TDC předběžné varování o dob ě životnosti (Bit 0) 

Když je bit 0 L197 nastaven na 1 je povolena funkce TDC předběžné varování o době životnosti.  
Světelný alarm je nastaven podle kódu funkce L112. 

Pro další informace viz funkce TDC (L109~L115). 

 

 

 

 

 

L197  Spínač volby varování  
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L198  Spínač provozního nastavení 1
 

 
Nastavte bity L198 podle funkce měniče. 

Bit Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Funkce 
Zrušení 
detekce 
zkratu 

Zrušení 
detekce 
selhání 

uzemnění 

- - - - 

Maskované 
parametry 

podle 
nastaveného 

režimu 
řízení 

Pevné 
nastavení 

nosné 
frekvence 

Data=0 Aktivace Aktivace - - - - Deaktivace Deaktivace 
Data=1 Zrušení Zrušení - - - - Aktivace Aktivace 
Výchozí 
nastavení 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

■ Pevné nastavení nosné frekvence (bit 0) 

Je možné nastavit nosnou frekvenci pevně na 16 kHz v celém rozsahu rychlosti, aby bylo možné snížit hluk 

při jízdě. 
� Viz popisy kódů funkcí F26. 

 

■ Maskované parametry podle nastaveného režimu řízení (bit 1) 

Je možné zamaskovat nepoužité kódy funkce podle jednotlivých režimů řízení. 

 

■ Zrušení detekce selhání uzemn ění (bit 6)  

■ Zrušení detekce zkratu (bit 7) 
Tyto bity není normálně nutné měnit. 

 

L201  Výstup impuls ů (OPC-PR/PS/PSH) (rychlost výstup ů impuls ů AB)
  

L202  Výstup impulz ů (OPC-PR/PS/PSH) (pořadí výstupu impulz ů AB)
  

L203  Výstup impulz ů (OPC-PR/PS/PSH) (výstup impulz ů Z)
  

L205  Výstup impulz ů (OPC-PR/PS/PSH) (hystereze výstupu impulz ů AB)
  

L209  Výstup impulz ů (OPC-PR/PS/PSH) (počet bit ů ST)
   

� Pokud se týká podrobných informací, viz návod k používání odpovídající volitelné karty. 
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2.3.9 Kódy K (funkce klávesnice) 

K01  LCD monitor (volba jazyka)
  

K01 určuje jazyk pro zobrazování na multifunkční klávesnici následovně: 

Data pro K01 Jazyk Data pro K01 Jazyk 

0 Japonština 9 Řečtina 

1 Angličtina 10 Turečtina 

2 Němčina 11 Polština 

3 Francouzština 12    Čeština 

4 Španělština 13 Švédština 

5 Italština 14 Portugalština 

6 Čínština 15 Holandština 

8 Ruština 100 Nastavitelný 
uživatelem 

 

 
Jestliže jazyk dotykového panelu, který je připojen k měniči, není ve výše uvedeném 
seznamu, bude nastavena angličtina.  

 

K02  LCD monitor (doba vypnutí podsvícení)
  

K02 stanoví dobu vypnutí podsvícení LCD na klávesnici. 

Pokud během doby zadané pomocí K02 neproběhne na klávesnici žádná činnost, podsvícení zhasne. 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 30 (min.), vypnuto 

Data pro K02 Funkce 

VYPNUTO Vždy vypíná podsvícení 

1 až 30 (min) Pokud během doby zadané pomocí K02 neproběhne na 
klávesnici žádná činnost, podsvícení zhasne. 

 
�Dobu vypnutí podsvícení lze snadno nakonfigurovat v režimu programování následovně. 

PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 9 (doba osvětlení) 
 

K03 
K04 

 LCD monitor (ovládání jasu podsvícení) 

(ovládání kontrastu) 
 

Tyto kódy funkcí ovládají jas podsvícení a kontrast. 

- Rozsah nastavení dat: 0 až 10 
 

�Ovládání jasu podsvícení (K03) 

Data pro K03 0, 1, 2, •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 8, 9, 10 

0 Tmavé                                             Světlé                                                                           

 

�Ovládání kontrastu (K04) 

Data pro K04 0, 1, 2, •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 8, 9, 10 

0 Nízký                                             Vysoký 
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�Jas a kontrast podsvícení lze snadno ovládat v režimu programování následovně: 
PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 10 (jas) 
PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 11 (kontrast LCD) 

 

K08  LCD Monitor zobrazení stavu/skrytí volby
  

K08 volí, zda se stavová hlášení, která mají být monitorována na LCD monitoru na klávesnici, budou 
zobrazovat, nebo zda budou skryta. 

- Rozsah nastavení dat: 0, 1 

Data pro K08 Funkce 

0 Skrytí stavových hlášení 

1 Zobrazování stavových hlášení (výchozí tovární nastavení) 

 

<LCD na klávesnici> 

 
 

Stavová hlášení 
Životnost kondenzátoru je měřena 
Podpětí 
Žádný vstup do EN 
Vstup do BX 
Během automatického resetování alarmu 
Během alarmu pokračování v provozu pohonu 
Během pohotovostního režimu 
Koeficinet zatížení je měřen 
Během záchranné operace pomocí ovládání brzdy 
Během provozu z baterie 
 

 
 

K
1
K15 stanoví typ zobrazování na LCD monitoru, který bude použit, bude-li v provozu měnič používající 
multifunkční klávesnici. 

Data pro K15 Funkce 

0 Provozní stav, směr otáčení a návod k obsluze 

1 Sloupcové grafy referenční rychlosti (konečné), výstupního 
proudu a referenčního krouticího momentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K15  Podružný monitor (typ zobrazení)
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K16 
K17 

 Podružný monitor 1 (volba položky displeje)  
Podružný monitor 2 (volba položky displeje)

 
 

K16 a K17 určují položku monitorování, která bude zobrazena na podružném monitoru 1 a 2. 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 30 

Data 
Funkce (položka, která má být 

zobrazena) 
LCD 

ukazatel 
Jednotka Popis 

1 Referenční rychlost (konečná) Spd 
zvoleno 
pomocí 

C21 

- 

3 Referenční rychlost (před rampou) S.Spd 
zvoleno 
pomocí 

C21 
- 

4 Rychlost motoru Sync ot./min - 

6 Rychlost výtahu Lift m/min - 

9 Rychlost výtahu (mm/s) Lift mm/s - 

13 Výstupní proud Iout A   
Výstupní proud měniče vyjádřený v 
RMS (A) 

14 Výstupní napětí Vout V 
Výstupní napětí měniče vyjádřené v 
RMS (A) 

18 Vypočítaný krouticí moment TRQ % 
Referenční krouticí moment (%) 
odvozený od jmenovitého krouticího 
momentu motoru *1 

19 Vstupní výkon PWR  kW Vstupní výkon měniče (kW) 

28 Referenční krouticí moment TRQC % 
Krouticí moment v %. Jmenovitz 
krouticí momentu je 100%. 

29 
Nastavení vyvážení odchylky (posunutí) 
krouticího momentu (BTBB)  

BTBB % 
Používá se pro nastavení analogového 
vyvážení odchylky krouticího 
momentu 

30 
Hodnota nastavení zisku odchylky 
krouticího momentu (BTBG)  

BTBG % 
Používá se pro nastavení analogového 
vyvážení zisku krouticího momentu 

 
*1 Při vektorovém ovládání pomocí PG tato položka ukazuje referenční krouticí moment. 

 

�Položky podružných obrazovek 1 a 2 lze snadno zvolit v režimu programování následovně: 

 
PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 4 (podružný monitor 1) 

PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 5 (podružný monitor 2) 
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K20 
K21 
K22 

 Sloupcový graf 1 (volba položky displeje)  
Sloupcový graf 2 (volba položky displeje)  
Sloupcový graf 3 (volba položky displeje)

 
 

Tyto kódy funkcí stanoví položky, které se budou zobrazovat ve sloupcových grafech 1 až 3 na LCD 
monitoru. 

- Rozsah nastavení dat: 1 až 30 

Data Položka monitoru LCD ukazatel Definice rozsahu monitoru 100% 

1 Referenční rychlost 
(konečná) 

Spd Jmenovitá rychlost (F03) 

13 Výstupní proud Iout Dvojnásobek jmenovitého proudu měniče 

14 Výstupní napětí Vout 
Třída 200 V: 250 V 

Třída 400 V: 500 V 

18 Vypočítaný krouticí moment TRQ Dvojnásobek jmenovitého krouticího momentu motoru 

19 Vstupní výkon PWR Jmenovitá kapacita 

28 Referenční krouticí moment TRQC Dvojnásobek jmenovitého krouticího momentu motoru 

29 
Nastavení vyvážení odchylky 
krouticího momentu 
(posunutí) (BTBB) 

BTBB Dvojnásobek jmenovitého krouticího momentu motoru 

30 
Hodnota nastavení zisku 
odchylky krouticího 
momentu (BTBG) 

BTBG Dvojnásobek jmenovitého krouticího momentu motoru 

 
 
 
�Položky obrazovky pro sloupcové grafy 1 až 3 lze snadno zvolit v režimu programování následovně: 

PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 6 (sloupcový graf 1) 

PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 7 (sloupcový graf 2) 

PRG > 1 (spuštění) > 3 (nastavení displeje) > 8 (sloupcový graf 3) 

 

K23  Volba sm ěru jízdy
 

 
K23 stanoví vztah mezi „FWD / REV” (vpřed/vzad) a „Upward / Downward” (nahoru/dolů) pro zobrazování na 

klávesnici. 

Data K23 Pohyb vpřed - FWD Pohyb vzad - REV 

0  Nahoru  Dolů 

1  Dolů  Nahoru 
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K91 
K92 

 Funkce klávesové zkratky pro  v režimu provozu  
Funkce klávesové zkratky pro  v režimu provozu

 
 

Tyto kódy funkcí definují „skok na” menu pomocí kláves  a  jako klávesovou zkratku. Stisknutím 
klávesových zkratek  nebo  v režimu provozu dojde k přeskoku obrazovky na dříve definované 
menu. 

Přiřazování často používaných menu klávesovým zkratkám umožňuje otevírat obrazovky s cílovými menu 
jediným dotekem kláves s přiřazenou klávesovou zkratkou. 

- Rozsah nastavení dat: 0 (deaktivace), 11 až 99 

Příklad : Data 11 

 

 

Data pro K91, 
K92 

Skok na: 

Menu Podružné menu 

0 -- (Deaktivace) -- 

11 Spuštění Jazyková mutace 

12 Volba aplikace 

13 Nastavení displeje 

21 Kódy funkcí Nastavení dat 

22 Kontrola dat 

23 Změna dat 

24 Kopírování dat 

25 Inicializace 

31 INV Info Monitor provozu 

32 Kontrola I/O 

33 Údržba 

34 Informace o jednotce 

35 Počítadlo jízd 

41 Informace o alarmu Historie alarmů 

51 Uživatelská konfigurace Volba rychlého nastavení 

61 
Nástroje Monitor uživatelsky 

programovatelné logiky 

62 Faktor zatížení 

63 COM ladění 

 

 

 

Podružné menu # 
Č. menu 
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Kapitola 3  

PROVOZ POMOCÍ “TP-A1-LM2” 
 
 
Tato kapitola popisuje, jak lze FRENIC (LM2A) ovládat pomocí volitelné multifunkční klávesnice 
“TP-A1-LM2”. 
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3.1 LCD monitor, klávesy a LED kontrolky na klávesn ici 

Klávesnice “TP-A1-LM2” vám umožňuje spouštět a zastavovat motor, monitorovat stav chodu, 
zadávat data kódu funkce, monitorovat stavy signálů vstupů/výstupů, informaci o údržbě a informace 
o alarmech. 

 

 

 

 
Obrázek 3.1 Názvy a funkce jednotlivých částí klávesnice 

LED kontrolky: Tyto kontrolky ukazují aktuální provozní stav měniče. Viz Tabulka 3.1. 

LCD monitor: Tento monitor zobrazuje různé uvedené informace o měniči 
podle provozních režimů. 

Viz Obrázek 3.2 a 
Tabulka 3.3 a Tabulka 
3.4. 

Klávesy: Tyto klávesy se používají pro provádění různých operací 
měniče. 

Viz Tabulka 3.2. 

 

Tabulka 3.1  Signalizace LED kontrolek 

LED kontrolky Signalizace 

 

(Zelená) 

Zobrazuje provozní stav měniče. 

Blikání Nebyl zadán příkaz chodu (měnič zastaven) 

ZAPNUTO Zadání příkazu chodu 

 
(Žlutá) 

Signalizuje stav výstrahy (světelný alarm). 

VYPNUTO Nedošlo k žádnému světelnému alarmu. 

Blikání/trvalý svit 
Došlo ke světelnému alarmu. Ale měnič může pokračovat v 
provozu. 

 
(Červená) 

Signalizuje výstražný stav (závažný alarm). 

VYPNUTO Nedošlo k žádnému závažnému alarmu. 

Blikání Došlo k závažnému alarmu. Měnič vypne svůj výstup. 

 

Programová 
klávesa 

Klávesa STOP 

Klávesa chod 
(vpřed) 

LED kontrolky 

Klávesa chod (vzad) 

Klávesa RESET 

LCD monitor 

Programovací klávesy 

Klávesa 
HELP 
(nápověda) 

Klávesa 
SET 
(nastavení) 

Klávesa se šipkami 
NAHORU/DOLŮ/VLEVO/
VPRAVO 
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Tabulka 3.2  Přehled funkcí klávesnice 

Klávesy Funkce 

 

Tato klávesa přepíná pracovní režimy mezi provozním režimem/režimem alarmu a 
programovacím režimem. 

 

Klávesa reset, která funguje následovně podle provozních režimů. 

� V režimu chodu: Tato klávesa zruší změnu obrazovky. 

� V režimu programování: Tato klávesa zruší konfigurovaná nastavení  a zrusí změnu 
obrazovky. 

� V režimu alarmu: Tato klávesa resetuje stavy alarmů a přepíná na programovací 
režim. 

 /  

Klávesa NAHORU/DOLŮ, které fungují následovně podle provozních režimů. 

� v režimu chodu: Tyto klávesy přepínají na digitální referenční rychlost (při 
místním režimu). 

� V režimu programování: Tyto klávesy volí položky menu, mění data a posunují obrazovku. 

� V režimu: Tyto klávesy zobrazují vícenásobné alarmy a historii alarmů. 

 /  
Tyto klávesy přesunují kurzor na číslici dat, která se mají upravovat, posunují položku 
nastavení a přepínají obrazovku. 

 

Klávesa nastavení klávesu, která funguje následovně podle provozních režimů. 

� V režimu chodu: Stisknutí této klávesy přepne na obrazovku volby obsahu LCD 
monitoru. 

� V režimu programování: Stisknutím této klávesy se určuje zvolené položky a data, která 
mají být změněna. 

� V režimu alarmu: Stisknutím této klávesy se přepne na obrazovku podrobných 
informací o alarmu. 

 

Stisknutím této klávesy dojde k vyvolání obrazovky nápovědy HELP podle aktuálního stavu 
displeje. 

Jejím přidržením na dobu 2 sekund se přepíná mezi dálkovým a místním režimem. 

 

Stisknutím této klávesy se spustí otáčení motoru ve směru vpřed (při nastavení v místním 
režimu). 

 

Stisknutím této klávesy se spustí otáčení motoru ve směru vzad (při nastavení v místním 
režimu). 

 
Stisknutím této klávesy se motor zastaví (při nastavení v místním režimu). 
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� LCD Monitor 

LCD monitor ukazuje různé informace o měniči podle provozních režimů. 

 

< Příklad obrazovky v režimu chodu > 

 

< Příklad obrazovky v režimu alarmu > 

 

 

Obrázek 3.2  Základní položky zobrazované na LCD monitoru 

 

Cause Remaining

REM

PRG ProgramMenu ?

Latest Alarm

Over Current
During ACC

OH1

OV1

Cause Remaining

REM

PRG ProgramMenu ?

Latest Alarm

Over Current
During ACC

OH1

OV1
Kód alarmu  

Název alarmu  

Stav alarmu  

Překrytí alarmu 1 a 2  
(Pokud neexistuje žádný alarm, nic se 
nezobrazí.) 

Informace o alarmu  

RUN
Iout

r/min

18.00A

PWR 7.23kW

FWD REM

PRG ProgramMenu ?

Speed

RUN
Iout

r/min

18.00A

PWR 7.23kW

FWD REM

PRG ProgramMenu ?

Speed

RUN
Iout

r/min

0.00A

PWR 0.03kW

FWD REM

PRG ProgramMenu ?

EN Off

RUN
Iout

r/min

0.00A

PWR 0.03kW

FWD REM

PRG ProgramMenu ?

EN Off

Iout

r/min

PWR

FWD REM

PRG ProgramMenu ?

Speed

Spd
RUN

Iout

r/min

PWR

FWD REM

PRG ProgramMenu ?

Speed

Spd
RUN

Stavové ikony  

Hlavní monitor  

Provozní stav  

Podružné monitory  

Průvodce k provozu   
 Ukazuje související informace 

během posunování 
obrazovky. 

 

Ikona nápov ědy  

Ukazatel sm ěru jízdy   

Stavové hlášení  

Ukazuje informaci o stavu 
chodu. 

 

Sloupcové grafy  



 
3.1   LCD monitor, klávesy a LED kontrolky na klávesnici 

3-5 

K
apitola 3 

P
R

O
V

O
Z

 P
O

M
O

C
Í „T

P
-A

1-LM
2” 

Tabulka 3.3  Ikony na LCD monitoru 
Stavové ikony, které ukazují stav provozu, zdroj příkazu chodu a různé ikony 

  Provozní stav  
(směr otáčení) 

Provoz vpřed 

 Provoz vzad 

 Zdroj příkazu provozu Externí svorky 

 Komunikační spojení 

 Klávesnice v místním režimu 

 Stav s ochranou heslem Zablokováno pomocí hesla 1 (změna dat kódu funkce je zakázána). 

 Blokování uvolněno (heslo je dočasně zrušeno) 

 Směr jízdy 
(Zobrazuje se během režimu 
programování a režimu alarmu.) 

Jízda nahoru 

 Jízda dolů 

Provozní stav 

  Provozní stav Není zadán žádný příkaz nebo je měnič zastaven 

 Příkaz chodu byl zadán nebo během aktivního výstupu z měniče 

Ukazatel směru jízdy 

  Směru jízdy 
(Zobrazuje se během režimu 
provozu.) 

Jízda nahoru 

 Jízda dolů 
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Tabulka 3.4  Stavová hlášení na LCD monitoru 

Stavová hlášení Zobrazení 

Low Supply Volt  
Zadán příkaz chod při nízkém napájecím napětí. 

EN Off 
Zadán příkaz chod při uvolnění [EN1] a/nebo [EN2]. 

BX Active 
Zadán příkaz chod při zapnutém příkazu BX. 

AutoReset ALM 
Měnič se pokouší resetovat/čeká na alarm automaticky. 

Pre-Alarm 
Měnič detekuje předběžný alarm vyvolaný přehřátím. 

Standby 
Měnič je v pohotovostním režimu pomocí příkazu STBY. 

Unlocking SG 
Měnič se pokouší o odblokování bezpečnostního zařízení pomocí příkazu ULSG. 

Rescue by BRKS 
Měnič uvolňuje brzdy pro operaci nouzové záchrany pomocí příkazu RBRK. 

Battery Op. 
Měnič pracuje v režimu napájení z baterie pomocí příkazu BATRY. 

DC-Cap. Measure 
Měnič před vypnutím napájení měří životnost stejnosměrného napájení. 

L.Factor Measure 
Měnič měří faktor zatížení použitého systému. 

 
 

 
LCD obrazovka je teplotně závislá. Nízká teplota odezvu LCD zpomaluje; vysoká teplota 
způsobuje, že kontrast je tak vysoký, že může být nutné seřízení monitoru. 
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3.2 Přehled provozních režim ů 
Klávesnice má následující tři provozní režimy: 

■ Režim provozu : Po zapnutí měnič automaticky přejde do tohoto režimu. 

  Tento režim vám umožňuje zadávat referenční rychlost a spouštět/zastavovat 
motor pomocí kláves  /  /  v místním režimu. 

  Také je možné sledovat provozní stav v reálném čase. 

■ Režim programování : Tento režim vám umožňuje konfigurovat data kódů funkcí a 
kontrolovat řadu informací týkajících se stavu a údržby měniče. 

■ Režim alarmu : Jestliže dojde ke vzniku výstražného stavu, měnič vždy přejde do režimu 
alarmu. V tomto režimu si můžete na LCD monitoru prohlédnout kód 
odpovídajícího alarmu* a s ním související informace. 

*  Kód alarmu: Udává příčinu výstražného stavu. 

Obrázek 3.3 ukazuje stav přechodu měniče mezi těmito třemi provozními režimy. Jestliže dojde k 
zapnutí měniče, automaticky přejde do režimu provozu, což umožňuje spouštět nebo zastavovat 
motor. 

 

 
 

Obrázek 3.3  Obrazovky přechodu mezi jednotlivými provozními režimy 
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3.3 Režim chodu 
Po zapnutí měniče, automaticky klávesnice přejde do režimu chodu, ve kterém můžete: 

(1) monitorovat provozní stav (například referenční rychlost a výstupní proud), 
(2) přepínat mezi dálkovým a místním režimem,  
(3) konfigurovat referenční rychlost (před náběhem), a 
(4) spouštět/zastavovat motor. 
 

3.3.1 Monitorování provozního stavu 

V režimu provozu lze sledovat devět položek uvedených níže. Okamžitě po zapnutí měniče se zobrazí 
položka obrazovky zadaná kódem funkce K10. Mezi jednotlivými položkami obrazovky můžete 
přepínat stisknutím klávesy . 

Tabulka 3.5  Položky monitorování (volitelné kdykoliv) 

Číslo 
obrazovky 

Položky obrazovky 
Podružná 
obrazovka 

Jednot
ka Význam zobrazené hodnoty 

Funkce 
kódu dat pro 
E43 

      0 Monitor rychlosti To, co se zobrazí na hlavní obrazovce, určuje kód funkce E48. 0 

  Referenční 
rychlost 
(konečná) 

Spd *1 
Příkaz referenční rychlosti (konečné) do 
automatického regulátoru rychlosti (ASR) (E48 = 0) 

  Referenční 
rychlost 
(před rampou) 

S.Spd *1 Nastavená referenční rychlost (E48 = 2) 

  Rychlost motoru Sync ot./min Rychlost otáčení motoru (E48 = 3) 

  Rychlost výtahu Lift m/min Rychlost výtahu v m/min (E48 = 5) 
  Rychlost výtahu 2 Lift mm/s Rychlost výtahu v mm/s (E48 = 8) 

13 Výstupní proud Iout A Výstupní proud z měniče v RMS 3 
14 Výstupní napětí Vout V Výstup napětí z měniče v RMS 4 
18 Vypočítaný krouticí 

moment TRQ % 
Vypočítaný výstupní krouticí moment motoru 
v %  *2 8 

19 Vstupní výkon PWR kW Vstupní výkon do měniče 9 

28 Referenční krouticí 
moment TRQC % Výstupní krouticí moment motoru v % 18 

29 Hodnota nastavení 
vyvážení odchylky 
krouticího momentu 

BTBB % 
Používá se pro nastavení analogového 
vyvážení odchylky krouticího momentu 19 

30 Hodnota nastavení 
zisku odchylky 
krouticího momentu 

BTBG % 
Používá se pro nastavení analogového 
vyvážení odchylky krouticího momentu 20 

*1 Kód funkce C21 poskytuje možnost volby jednotek rychlosti – Hz, ot./min, m/min, a mm/s. 

*2 Při vektorovém řízení pomocí PG tato položka ukazuje referenční krouticí moment. 

 

r/min

REM

PRG Cancel

Speed

<Main Monitor>

Speed
T-Bias Gain

Output Current
1.

30.

13.

 
 

Obrázek 3.4  Přepínání hlavní položky monitoru (vzor zobrazení)
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3.3.2.  Dálkový a místní režim 

Měnič je k dispozici buď v dálkovém, nebo místním režimu. 

V dálkovém režimu, se používá pro normální provoz, je měnič poháněn na základě nastavení dat 
uložených v měniči. V místním režimu, který se používá v režimu údržby, je oddělen od řídicího 
systému a je poháněn manuálně pomocí klávesnice. 

Přidržením klávesy  na klávesnici po dobu 2 sekund nebo déle se přepíná mezi dálkovým a místním 
režimem. Místní režim navíc není zachován po novém zapnutí napájení. Jinými slovy, měnič se vždy 
spustí v dálkovém režimu. 

 
Aktuální režim lze zkontrolovat pomocí stavových ikon. V dálkovém režimu se zobrazuje 

/ , zatímco v místním režimu . 

 

Přepnutím z dálkového na místní režim dojde k automatickému převzetí referenční rychlosti 
(předběžné náběhové) používané v dálkovém režimu. Jestliže motor v době přepnutí z dálkového na 
místní režim běží, bude automaticky zachováno zapnutí příkazu provozu. Avšak jestliže dojde k 
nesrovnalostem mezi nastaveními používanými v dálkovém režimu a nastaveními provedenými na 
klávesnici (například přepnutí z otáčení vzad v dálkovém režimu na otáčení vpřed pouze v místním 
režimu), měnič se automaticky zastaví. 

 

3.3.3.  Nastavení referen ční rychlosti (p řed rampou) 

V místním režimu můžete nastavit požadovanou referenční rychlost (před rampou) ve zobrazených 
jednotkách pomocí kláves  /  na klávesnici. 

(1) Přepněte klávesnici na režim provozu. To kvůli tomu, že klávesy  /  jsou v režimu 
programování a režimu alarmu pro nastavování referenční rychlosti (před rampou) 
deaktivovány. 

(2) Stiskněte klávesu  / , aby se zobrazila aktuální referenční rychlost (před rampou). Nejnižší 
číslice bude blikat. 

(3) Jestliže chcete referenční rychlost (před rampou) změnit, znovu stiskněte klávesu  / . Nové 
nastavení lze uložit do interní paměti měniče. 

 
Obrázek 3.5  Nastavení referenční rychlosti (vzor zobrazení) 

r/min

Set. Speed

<Dig. Speed Ref>
0.00~1450.00
Ref. HAND

LOC

PRG Close

Zdroj p říkazu rychlosti  
(Viz tabulka 3.5) 

Rozsah nastavení  

r/min

REM

PRG Close

Set. Speed

<Remote Ref>

Ref. Multistep

SET

(V místním režimu) (V dálkovém režimu) 
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• Referenční frekvence se uloží automaticky vypnutím napájení ze sítě. 

• Když spustíte zadávání referenční rychlosti (před rampou) nebo jakéhokoliv dalšího 
parametru pomocí klávesy  / , nejméně významná číslice na displeji bude blikat; to 
znamená, že kurzor bude umístěn v pozici nejméně významné číslice. Přidržením klávesy 

 /  dojde ke změně dat na místě nejméně významné číslice a provede se přenos, 
zatímco kurzor zůstane na nejméně významné číslici. 

 Pomocí klávesy  /  se kurzor (blikající) přesunuje mezi číslicemi, což usnadňuje 
změny na velké hodnoty. 

 

Tabulka 3.6  Zdroje příkazů rychlosti, které jsou k dispozici 

Symbol Zdroj příkazu Symbol Zdroj příkazu 

HAND 
(ruka) 

Klávesnice Spojení Příkaz několikastupňové rychlosti 

AnlgNR 
Analogový příkaz rychlosti  
(nereverzibilní) 

Anlg_R 
Analogový příkaz rychlosti 
(reverzibilní) 

RS485 Ch1 
Prostřednictvím komunikačního spojení 
RS485  
(port 1: port klávesnice) 

RS485 Ch2 
Prostřednictvím komunikačního spojení 
RS-485  
(port 2: svorkovnice) 

Zaváděcí 
program 

Prostřednictvím softwaru zaváděcího 
programu FRENIC 

CAN 
Prostřednictvím komunikačního spojení 
CAN 

Krokování Provoz krokováním   

 

 

3.3.4.  Spoušt ění/zastavování motoru 

Stisknutí klávesy  /  v místním režimu spustí provoz motoru ve směru vpřed nebo vzad a 
stisknutí klávesy  zpomalí motor až do zastavení. Klávesa  /  je aktivována pouze v režimu 
provozu a programování. 

 

 
 

Obrázek 3.6  Směr otáčení motoru 

Poznámka) Směr otáčení motoru v souladu s IEC je opačný vzhledem ke směru ukázanému zde. 
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3.4. Režim programování 

Režim programování umožňuje nastavování a potvrzování kódů funkcí a monitorování informací 
vstupních/výstupních (I/O) svorek týkajících se údržby a dalších funkcí. Používá se takový formát 
menu, aby byla možná jednoduchá volba funkcí. Přepínání menu na režim programování je 
znázorněno níže. 

Programming mode

Running mode

or
Power ON

PRG>0

Speed command
Rated speed

01
03

Base speed
Rated voltage

04
05

Acc/dec time107

F:Fundamental

PRG

Quick Setup
Start-up
Function Code
INV Info
Alarm Info
User Config

0.
1.
2.
3.
4.
5.

Tools6.

PRG>1

Language
App Select
Disp Setting

1.
2.
3.

PRG>2

Data Set
Data Check
Changed Data
Data Copy
Initialize

1.
2.
3.
4.
5.

PRG>5

Select Q.Setup1.

PRG>6

Clogic Monitor
Load Factor
COM Debug

1.
2.
3.

PRG>3

Op Monitor
I/O Check
Maintenance
Unit Info
Travel Counter

1.
2.
3.
4.
5.

0. Quick Setup

1. Start-up

2. Function code

3. INV Info

4. Alarm Info

5. User Config

6. Tools

PRG>4

Alarm History1.

Hierarchy indicator

Cursor (Blinking)
Move the cursor with

/     keys to select
the target menu.

: Refer to section 3.4.1

: Refer to section 3.4.2

: Refer to section 3.4.3

: Refer to section 3.4.4

: Refer to section 3.4.5

: Refer to section 3.4.6

: Refer to section 3.4.7

 

Obrázek 3.7  Přechod menu v režimu programování 

 

� Ukazatel hierarchie 

Na každé obrazovce je zobrazována hierarchická struktura, abyste poznali, kde se nacházíte. 
Jestliže například se díváte na obrazovku „Historie alarmů”, bude tento ukazatel mít podobu 
PRG>4>1. 

Tento ukazatel navíc může ukazovat číslo stránky, číslo kódu funkce, kód alarmu atd. odpovídající 
každé ze situací. 
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Tabulka 3.7  Menu, která jsou k dispozici v režimu programování 

Hlavní 
menu 

Podružné menu 
Ukazatel 
hierarchie 

Základní funkce 

0. Rychlé nastavení: Ukazuje pouze často používané kódy funkcí. 

 — — PRG>0  

1. Spouštění: Nastavuje funkce na úvodní nastavení. 

 1 Jazyková mutace PRG>1>1 
Nastavuje jazyk, který se bude zobrazovat na LCD 
monitoru. 

 2 Volba aplikace PRG>1>2 
Umožňuje jednotlivou inicializaci kódů funkcí, které 
jsou sdruženy do skupin podle aplikace. 

 3 Zobrazení nastavení PRG>1>3 Volí obsah, který se zobrazí na LCD obrazovce. 

2. Kód funkce: Obrazovky nastavení souvisejících s kódy funkcí, jako je například nastavování/kopírování dat kódů 
funkcí. 

 1 Nastavování dat PRG>2>1 Umožňuje zobrazování/změny dat kódů funkcí. 

 2 Potvrzování dat PRG>2>2 Umožňuje potvrzování nastavení kódů funkcí. 

 3 
Potvrzování revidovaných 
dat 

PRG>2>3 
Umožňuje potvrzování změn kódů funkcí z továrních 
výchozích nastavení. 

 4 Kopírování dat PRG>2>4 
Čte, zapisuje a ověřuje data kódů funkcí mezi měničem 
a klávesnicí. 

 5 Inicializace dat PRG>2>5 
Obnovuje hodnoty dat kódů funkcí na tovární výchozí 
nastavení. 

3. Informace INV: Umožňuje monitorování provozního stavu měniče. 

 1 Monitor provozu PRG>3>1 Zobrazuje provozní informace. 

 2 
Kontrola vstupů/výstupů 
(I/O) 

PRG>3>2 Zobrazuje informace o externím rozhraní. 

 3 
Informace týkající se 
údržby 

PRG>3>3 
Zobrazuje kumulativní dobu provozu a další informace 
využívané během údržby. 

 4 Informace o jednotce PRG>3>4 
Umožňuje potvrzení typu měniče, výrobního čísla a 
verze ROM. 

 5 Počítadlo směru jízdy PRG>3>5 
Umožňuje potvrzování a nastavování informací 
počítadla směru jízdy. Tato funkce poskytuje informace 
pro výměnu drátu/lana. 

4. Informace o alarmech Zobrazuje informace o alarmech. 

 1 Historie alarmů PRG>4>1 

Ukazuje historii alarmů (nejnovější + 3 předcházející 
alarmy). Také vám umožňuje prohlížet podrobné 
informace o provozním stavu v době, kdy došlo k 
alarmu. 

5. Konfigurace uživatele: Umožňuje provádění jakýchkoliv nastavení. 

 1 Rychlá volba nastavení PRG>5>1 
Umožňuje do „Quick Setup” (rychlého nastavení) 
přidávat a mazat v něm kódy funkcí. 

6. Nástroje: Různé funkce 

 1 
Monitor s uživatelskou 
logikou 

PRG>6>1 Zobrazuje stav každého kroku v uživatelské logice. 

 2 Měření faktoru zatížení PRG>6>2 
Umožňuje měření provozního stavu maximálního 
výstupního proudu a průměrného výstupního proudu. 

 3 Odlaďování komunikace PRG>6>3 
Umožňuje monitorování a nastavování kódů funkcí pro 
komunikaci (S, M, W, X, Z atd.) 
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3.4.1.        Rychlé nastavení 

PRG > 0 

Menu číslo 0, „Quick Setup” (rychlé nastavení), ukazuje pouze ty kódy funkcí, které mají vysokou 
frekvenci využívání.  

Menu číslo 5, „User Config” (konfigurace uživatele), lze používat pro přidávání kódů funkcí do 
rychlého nastavení nebo jejich mazání z rychlého nastavení. 

 

3.4.2.         Spušt ění 

PRG > 1 

Menu číslo 1, „Start-up” (spuštění), umožňuje zobrazování informací požadovaných pro spouštění: jazyka 
zobrazovaného na LCD monitoru a provozní stav měniče. 

 

3.4.2.1.         Nastavení jazyka displeje: „Langua ge” (jazyk) 

PRG > 1 > 1 > K01 

Umožňuje nastavování jazyka zobrazování pomocí klávesnice (15 jazyků + jazyk přizpůsobitelný 
uživatelem). 
Toto nastavení je stejné jako kód funkce K01. 

Jazyky, které jsou k dispozici, se mohou měnit podle verze softwaru TP-A1-LM2. 

 

3.4.2.2.      Volba aplikace: „App Select” 

PRG > 1 > 2 > H03 

Umožňuje  individální inicializaci kódů funkcí, které jsou sdruženy do skupin podle aplikace. 
Toto nastavení je stejné jako kód funkce H03. 

� Pokud se týká podrobných informací, viz kapitola „0 Inicializace dat”. 
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3.4.2.3. Nastavení displeje: „Disp Setting” 

PRG > 1 > 3 > 1 > K15 to PRG > 1 > 3 > 13 > K92 

Umožňuje nastavování obsahu zobrazení a chování displeje klávesnice. 

Jestliže chcete zobrazit výstupní frekvenci, proud, krouticí moment a další nezbytné informace na 
hlavní obrazovce klávesnice a podružných obrazovkách, postupujte podle nastavení níže. 

 

Tabulka 3.8  Položky, které jsou k dispozici v nastaveních displeje 

Podružné menu Funkce 
Kód 
funkce 

1 Volba obrazovky 

Volí zobrazení na podružných obrazovkách (číselné 
zobrazení/sloupcový graf) 
RUN
Iout

r/min

18.00A

PWR 7.23kW

PRG ProgramMenu ?
    

Iout

r/min

PWR
PRG ProgramMenu ?

Spd
RUN

 
K15 

2 Hlavní obrazovka Nastavuje položky zobrazení na hlavní obrazovce. E43 

3 
Volba monitoru 
rychlosti 

Nastavuje položku monitoru rychlosti odpovídající E43 = 0. E48 

4 
Podružná obrazovka 
1 

Nastavuje položky zobrazení na podružné obrazovce 1. K16 

5 
Podružná obrazovka 
2 

Nastavuje položky zobrazení na podružné obrazovce 2. K17 

6 Sloupcový graf 1 Nastavuje položky zobrazení sloupcového grafu 1. K20 

7 Sloupcový graf 2 Nastavuje položky zobrazení sloupcového grafu 2. K21 

8 Sloupcový graf 3 Nastavuje položky zobrazení sloupcového grafu 3. K22 

9 
Doba vypnutí 
podsvícení 

Nastavuje dobu vypnutí podsvícení. K02 

10 Ovládání jasu Nastavuje jas podsvícení.  K03 

11 Kontrast Nastavuje kontrast. K04 

12 Zkratka   Nastavte cílové místo zkratky pro klávesu  /  (skok z obrazovky 
provozního režimu přímo na obrazovku registrovaného menu). 

K91 

13 Zkratka  K92 
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3.4.3. Kódy funkcí 

PRG > 2 

Nastavení a změny dat kódů funkcí včetně kopírování a inicializace dat lze provádět prostřednictvím 
menu režimu číslo 2, „Function Code” (kód funkce). 

 

3.4.3.1. Nastavení dat kód ů funkcí:  „Data Set” (nastavení dat) 

PRG > 2 > 1 

Tato kapitola vysvětluje, jak nastavovat data kódu funkce. 

Příklady níže ukazují, jak změnit „F03: Rated speed” (jmenovitá rychlost) z 1450 ot./min na 1800 ot./min. 

 

REM

Data Set PRG Op

PRG>2>1

S.Spd 1450r/min

Acc/dec time1
Acc/dec time2

07
08

Torque boost

Base speed

09

04
Rated voltage05

F:Fundamental

REM

Storing...

PRG>2>1>

S.Spd 1450r/min

Rated speed

1800

F03

r/min.00*

REM

Data Set PRG Ope

PRG>2>1

S.Spd 1450r/min

Data protection
Speed command

00
01

Rated speed
Base speed

03
04

Rated voltage05

F:Fundamental

REM

Data Set PRG Ope

PRG>2>1

S.Spd 1450r/min

F:Fundamental
E:Extension
C:Control
P:Motor Param
H:High Perform
H1:High Perform

REM

?Function Code

PRG>2

S.Spd 1450r/min

Data Set
Data Check
Changed Data

1.
2.
3.

Data Copy
Initialize

4.
5.

REM

PRG

S.Spd 1450r/min

Quick Setup
Start-up
Function Code
INV Info
Alarm Info
User Config

0.
1.
2.
3.
4.
5.

PRG Menu PRG ?

REM

PRG Operat.Mode

PRG>2>1>

S.Spd 1450r/min

Rated speed

30.00~6000.00
1450

F03

Def.
Store

r/min.00

r/min

r/min

1450.00
1450.00

Select a target function code 
group by using       /       keys.

Then press          key.

Select a target function code 
by using        /        keys.

Then press          key.

Select a target menu item by using        /        keys. 

Then press          key.

Adjust data value by using
/       /       /        keys. 

Then press          key to store 
data into memory.

Inverter memorizes changed 
data, and moves next screen 
automatically.

Inverter shows function code 
selection screen with pointing 
next function code by cursor.

Changed marker 
shows the data changed 
from factory default value.

 
Obrázek 3.8  Příklad obrazovek pro nastavení kódu funkce 

� Ovládání pomocí dvou kláves 

Některé kódy důležitých funkcí (například, H03: Inicializace) vyžadují použití dvou kláves, aby se 
zabránil chybnému zadání. 

Jestliže chcete tato data změnit, stiskněte klávesu  klávesu  pro zvýšení nebo klávesu  a  pro 
snížení. 

� Změna dat kódu funkce b ěhem chodu 

Data některých kódů funkcí lze změnit, i když je měnič v provozu, zatímco u jiných to nelez. U 
některých kódů funkcí navíc změna dat způsobí, že tyto hodnoty se projeví okamžitě při provozu 
měniče bez ukládání; u některých jiných kódů funkcí se změny neprojeví. 

� Pokud se týká podrobných informací ke kódům funkcí, viz „2.2 Tabulka kódů funkcí” v kapitole 
2. 
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3.4.3.2. Kontrola dat kód ů funkcí: „Data Check” (kontrola dat) 

PRG > 2 > 2 

Kódy funkcí a data kódů funkcí lze zkontrolovat současně. Kódy funkcí, které byly změněny ze svých 
továrních výchozích hodnot, jsou označeny hvězdičkou (*). Volba kódu funkce a stisknutí klávesy  
vám umožňuje vyvolat nebo změnit data zobrazeného kódu funkce. 

Sekvence obrazovek je téměř stejná jako u 3.4.3.1. Avšak obrazovka výpisu kódu funkce je 
znázorněna níže. 

 
Obrázek 3.9  Kontrola dat kódu funkce (vzor zobrazení) 

 

3.4.3.3. Kontrola zm ěněných dat kódu funkce: „Changed Data” 

PRG > 2 > 3 

Zobrazí se pouze kódy funkcí, které byly změněny ze svých továrních výchozích hodnot. Volba kódu 
funkce a stisknutí klávesy  vám umožňuje vyvolat nebo změnit data zobrazeného kódu funkce. 

 

REM

Changed Data

PRG>2>3

S.Spd 1450r/min

1800.00r/min
1.00s

03
24

2.00r/min25

117:STBY07

F:Fundamental

E:Extension

 
 

Obrázek 3.10  Kontrola změněných dat kódu funkce (vzor zobrazení) 

 

„Změněné” označení 

Data kódu funkce 

REM

Data Check PRG

PRG>2>2

S.Spd 1450r/min

0:CHG OK
0:Multi

00
01

1800.00r/min
1500.00r/min

03
04

380V05

F:Fundamental

*

Číslo kódu funkce 
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3.4.3.4. Kopírování dat kód ů funkcí: Data Copy” 

PRG > 2 > 4 

Toto menu nabízí operace „Read” (čtení), „Write” (zápis), „Verify” (ověřování) a „Check” (kontrola), 
které umožňují následující způsoby použití. Klávesnice může ve své interní paměti uchovávat tři 
sestavy dat kódů funkcí, které mohou být použity pro tři různé měniče. 

(a) Čtení dat kódů funkcí již nakonfigurovaných v měniči a zápis těchto dat kódů funkcí společně do 
jiného měniče. 

(b) Kopírování dat kódů funkcí uložených v paměti měniče do paměti klávesnice pro zálohování. 

(c) Uložení dat kódů funkcí jako kmenových dat pro správu dat; to znamená ukládání více než jedné 
sestavy dat kódu funkce do klávesnice a zápis sestavy dat vhodných pro dané zařízení do cílového 
měniče. 

 

 

 (a) Kopírování (b) Zálohování (c) Správa dat 

 

Podle čísel podmenu 1 až 5 lze provádět následující funkce. 

Tabulka 3.9  Operace, které jsou k dispozici při kopírování dat kódu funkce 

Č. 
podmenu 

Podružné menu Popis 

1 I.Write: Zápis dat s ověřením po 
inicializaci 

Automaticky provádí inicializaci měniče, zápis dat a ověření. 

2 Read: Čtení dat Načítá data kódů funkcí z paměti měniče a ukládá je do paměti 
klávesnice. 

3 Write: Zápis dat Zapisuje data uložená ve zvolené oblasti paměti klávesnice do 
paměti cílového měniče. 

4 Verify: Ověřování dat Ověřuje data uložená v paměti klávesnice podle dat uložených v 
paměti měniče. 

5 Check: Kontrola dat 
zkopírovaných do klávesnice 

  Zobrazí informace o modelu (typu) a data kódů funkcí pro tři    
sady dat uložené v paměti klávesnice. 
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Příklad níže ukazuje postupně jednotlivé obrazovky v případě operace „I.Write” (zápis). 

Operace „Read” (čtení), „Write” (zápis), a „Verify” (ověřování) jsou podobné. 

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Done.

100%
KP  INV I.Write

=

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Verifying...

63%  CL
KP  INV I.Write

=

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Copying...

55%  CL
KP  INV I.Write

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Copying...

12%
KP  INV I.Write

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Initializing...

KP  INV I.Write

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
----/---/--

0015LM2-4
----/---/--

0006LM2-4

KP2

KP3
----/---/--

:

:

:

KP  INV I.Write

REM

Data Copy PRG

PRG>2>4

S.Spd 1450r/min

KP  INV I.Write
INV  KP Read
KP  INV Write
KP  INV Verify
KP Data Check

1.
2.
3.
4.
5.

REM

?Function Code

PRG>2

S.Spd 1450r/min

Data Set
Data Check
Changed Data

1.
2.
3.

Data Copy
Initialize

4.
5.

REM

PRG

S.Spd 1450r/min

Quick Setup
Start-up
Function Code
INV Info
Alarm Info
User Config

0.
1.
2.
3.
4.
5.

PRG Menu PRG ?

Select a target operation by 
using       /       keys.

Then press          key.

Select a target memory slot by 
using        /        keys.

Then press          key.

Select a target menu item by using        /        keys. 

Then press          key.

After final confirmation, 

press          key to start copying 

operation.

Inverter initializes all of function 
code data to factory default.

After initialization, inverter 

moves “Write” operation 
automatically.

Model name of stored data

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Start?

- - -%
KP  INV I.Write

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Verifying...

20%
KP  INV I.Write

=

Protection status

Model name of target inverter

Inverter reads function code data from keypad and writes internal 
memory.
Percentage of progress is shown in bottom. “CL” means that it is 
processing customizable logic settings.

Inverter verifies function code data between itself and keypad.
Percentage of progress is shown in bottom. “CL” means that it is 
processing customizable logic settings.

Operation completed.

Push         or        key to quit 
this screen.  

Obrázek 3.11  Příklad jednotlivých obrazovek pro kopírování dat kódu funkce 

 

V operaci „Check” je možné zkontrolovat data kódů funkcí uložená v klávesnici zkontrolovat na 
obrazovce podle toho, jak je uvedeno níže. 

 

REM

KP Data Check

PRG>2>4>5

S.Spd 1450r/min

0:CHG OK
0:Multi

00
01

1500.00r/min
1500.00r/min

03
04

380V05

F:Fundamental

 
 

Obrázek 3.12  Kontrola dat kódu funkce uložených v klávesnici (příklad zobrazení) 
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� Ochrana zkopírovaných dat proti p řepsání 

Umožňuje ochranu dat kódů funkcí uložených v klávesnici pro jednotlivé jednotky paměti. 

Chcete-li chránit data, přejděte na obrazovku pro volbu cílové paměťové jednotky v operaci „Read”  
(PRG > 2 .> 4 > 2), a přesuňte kurzor na cílovou paměťovou jednotku, kterou chcete chránit.  

Přidržením klávesy  na klávesnici po dobu 5 sekund nebo déle ve výše uvedené situaci dojde k 
přepnutí mezi chráněným a nechráněným stavem u každé z paměťových jednotek individuálně. 

 

REM

PRG>2>4>2

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
----/---/--

0015LM2-4
----/---/--

0006LM2-4

KP2

KP3
----/---/--

:

:

:

KP  INV Read
 

 
Obrázek 3.13  Přepsaný chráněný stav (příklad zobrazení) 
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� Chybová hlášení 

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Canceled.

KP  INV I.Write
2%

=

 
 

Stisknutím klávesy  nebo klávesy  během jednotlivých operací 
se daná operace zruší a na obrazovce se zobrazí „Canceled” (zrušeno) 
a operace je nuceně ukončena. 

V případě operace „Read” (čtení) budou data uložená ve zvolené 
paměťové jednotce vymazána, pokud jsou zrušena. 

 

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
COM Error

KP  INV I.Write
2%

 
 

Jestliže během jednotlivých operací dojde k chybě komunikace mezi 
klávesnicí a měničem, zobrazí se chybová obrazovka. 

Po kontrole spojení mezi klávesnicí a měničem proveďte nový pokus. 

 

REM

PRG>2>4>1

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Continue?

KP  INV I.Write

Ver. collision!

INV:
KP1:

0300
0100

 
 

Kódy funkcí uložené v klávesnici nejsou kompatibilní s kódy funkcí 
měniče. Verze programového vybavení mohou být nestandardní nebo 
nekompatibilní. Prosíme, kontaktujte nás. 

Pokračovat lze stisknutím klávesy . V tomto případě by mohlo 
dojít k problémům, protože operace bude zpracována nuceně. 

REM

PRG>2>4>4

S.Spd 1450r/min

0019LM2-4KP1
Error:
Rated speed
KP1:
INV:

600.00r/min
1500.00r/min

=
F03

0%
KP  INV Verify

 

<Pouze operace „Verify”> 

Jestliže není shoda v datech kódů funkcí mezi měničem a klávesnicí, 
data kódu funkcí, která jsou rozdílná, se zobrazí na obrazovce a 
ověřování se přechodně zastaví. 

Dalším stisknutím klávesy  bude ověřování pokračovat dalšími 
daty kódu funkce. 

 

 

 
Jestliže se zobrazí chybová obrazovka, můžete ji odblokovat stisknutím klávesy  nebo 
klávesy .  
Po resetování se obrazovka vrátí do režimu programování. 
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3.4.3.5. Inicializace dat kódu funkce:  „Initialize” (inicializace) 

PRG > 2 > 5 

Tímto se data kódů funkcí vrátí na hodnoty továrních výchozích nastavení nebo sestavy dat kódů 
funkcí pro daný aplikační systém. Změna data vyžaduje použití dvou kláves (klávesy  a klávesy  
nebo klávesy  a klávesy ). K dispozici jsou následující typy inicializace. 

 

Tabulka 3.10  Typy inicializace 

Typ inicializace Funkce 

0 Manuálně nastavené hodnoty Nedochází k inicializaci. 

1 Inicializace hodnot na tovární výchozí 
hodnoty 
(vektorové řízení pro IM) 

Inicializace všech dat kódů funkcí na nastavení vhodná pro 
vektorové řízení pro IM (inicializace na tovární výchozí 
hodnoty). 

2 Inicializace specifická pro systém  
(vektorové řízení pro PMSM) 

Inicializace všech dat kódů funkcí na nastavení vhodná pro 
vektorové řízení pro PMSM. 

3 Inicializace specifická pro systém  
(řízení v otevřené smyčce pro IM) 

Inicializace všech dat kódů funkcí na nastavení vhodná pro 
řízení v otevřené smyčce pro IM. 

11 Omezená inicializace  
(inicializace kromě kódů funkcí komunikace) 

Inicializace kódů funkcí kromě nastavení komunikace 

12 Omezená inicializace  
(inicializace pro uživatelskou logiku) 

Inicializace kódů funkcí pro kódy uživatelské logiky U/U1. 

 

3.4.4. Informace o m ěniči: „INV Info” 

PRG > 3 

Menu číslo 3, „INV Info”, umožňuje zobrazování různých informací o měniči: aktuální provozní stav, stav 
vstup/výstupů a informace týkající se údržby. 

V tomto menu je k dispozici také funkce počítadla směru jízdy. 

 

3.4.4.1. Kontrola provozního stavu: „Op Monitor” (m onitor provozu) 

PRG > 3 > 1 

Tato funkce umožňuje zkontrolovat provozní stav měniče. Může být využita při potvrzování 
provozního stavu během údržby nebo provozních testů 

 

Tabulka 3.11  Zobrazení položek na obrazovce „Monitor Op” 

Č. 
strany 

Kategorie Kód Podrobné informace 

1 

Referenční rychlost (před 
rampou) 

Fref Aktuálně zadaná referenční rychlost (před rampou) [Hz] 

Referenční rychlost (konečná) Fout1 Referenční rychlost (konečná) zadaná do automatického 
regulátoru rychlosti (ASR) [Hz] 

Výstupní frekvence Fout2 Frekvence na výstupu [Hz] 

Rotační rychlost motoru SyncSp Detekovaná rychlost [r/min] 

Rychlost výtahu LiftSp Detekovaná rychlost [mm/s] 

2 

Výstupní proud Iout Hodnota výstupního proudu [A] 

Výstupní napětí Vout Hodnota výstupního napětí [V]
 

Vypočítaný krouticí moment  Vektorové 
řízení 

Vypočítaný krouticí moment [%]. Jmenovitý kroutící 
moment má hodnotu 100%. *1

 
Příkon Výkon Příkon [kW]
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Č. 
strany 

Kategorie Kód Podrobné informace 

3 

Stav výstupu FWD Otáčení vpřed 

REV Otáčení vzad 

EXT Měnič přivádí stejnosměrné napětí na motor 

INT Měnič zastavuje výstup 

Stav náběhu Acc Během zrychlování 

Dec Během zpomalování 

Const Během konstantní rychlosti 

<Prázdné> Zastaveno 

Typ motoru IM Indukční motor (asynchronní motor)  

PMSM Synchronní motor s permanentním magnetem 

Zvolený režim řízení PG-IM Vektorové řízení pomocí PG pro IM 

PG-PM Vektorové řízení pomocí PG pro PMSM 

TV Vektorové řízení krouticího momentu (otevřená smyčka) 
pro IM 

Provozní stav PG/Hz  : Aktivace vektorového řízení 

TrqLimit  : Během omezení krouticího momentu 

LowVolt  : Během nízkého napájecího napětí 

4 

Provozní stav FAR  : Dosažená frekvence 

FDT  : Detekce frekvence 

RDY  : Připraven k provozu 

FAN  : Chladicí ventilátor v provozu 

TRY  : Alarm pokusu o automatické resetování 

OH  : První výstraha přehřátí 

LIFE  : Výstraha doby životnosti 

ID  : Detekce proudu 

ID2  : Detekce proudu 2 

5 

Referenční krouticí moment TRQC Hodnota v [%];  jmenovitý krouticí moment je 100%. 

Referenční proud při 
krouticím momentu 

TRQI Hodnota v [%];  jmenovitý proud motoru 100%. 

Odchylka referenčního 
krouticího moment 

TRQB Hodnota v [%];  jmenovitý krouticí moment je 100%. 

Elektronická tepelná ochrana 
motoru 

OLM Hodnota v [%]; překroční elektronickúé ochrany proti 
tepelnému přetížení při 100%. 

Detekovaná teplota motoru NTC Detekovaná teplota motoru [℃] 

6 Stav CAN 

CAN Sta Provozní stav 

Sběrnice 
CAN 

Chybový stav 

CAN STM Stav stroje 

7, 8 

Výpočet délky 
zrychlování/zpomalování 

Strana 7: Vzdálenost 
zrychlování 
Strana 8: Vzdálenost 
zpomalování 

SpInit Počáteční rychlost (před zrychlením/zpomalením) [mm/s] 

SpTrgt Cílová rychlost (po zrychlení/zpomalení) [mm/s] 

Dist. 
Vypočítaná vzdálenost ujetá během 
zrychlování/zpomalování [mm] 

Acc Maximální zrychlení [mm/s2] 

Jerk1 1. derivace zrychlení [mm/s3] 

Jerk2 2. derivace zrychlení [mm/s3] 

*1: Při vektorovém řízení pomocí PG tato položka ukazuje referenční krouticí moment. 
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Obrázek 3.14  Sekvence jednotlivých obrazovek „Op Monitor” (vzor zobrazení) 
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3.4.4.2. Kontrola stavu vstupních/výstupních signál ů: „I/O Check” (kontrola 

vstup ů/výstup ů) 

PRG > 3 > 2 

Tato kontrola umožňuje potvrzení digitálního vstupního/výstupního signálu a analogového 
vstupního/výstupního signálu měniče. Může být využita při potvrzování provozního stavu během 
údržby nebo provozních testů  

 

Tabulka 3.12  Zobrazení položek na obrazovce „Kontrola vstupů/výstupů” 

Č. 
strany 

Kategorie 
Podrobné informace 
o kategorii 

Symbol Podrobné informace 

1 Di 
Vstupní signál 
řídicího obvodu 
(vstup svorky) 

FWD, REV, 
X1-X8, 
EN1, EN2 

  Informace o zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vstupu 
svorky řídicího obvodu  

  (Při zkratu reverzibilní, v rozepnutém 
nereverzibilní) 

2 Di: Spojení 
Vstupní signál 
komunikačního 
portu 

FWD, REV, 
X1-X8,  
XF, XR, RST 

Vstupní informace o specifickém kódu funkce 
S06 pro komunikaci 
(reverzibilní při 1, při 0 nereverzibilní) 

3 Do Výstupní signál 
Y1-Y2, 
Y3A-Y5A,  
30ABC 

Informace o výstupním signálu 

4 Ai/Ao 
Analogový vstupní 
signál 

12 Vstupní napětí svorky 12  

C1 Vstupní proud svorky C1  

V2 Vstupní napětí svorky V2 

PTC Vstupní napětí svorky PTC 

FM1-Vo Výstupní napětí svorky FMA, výstupní proud 

5 Théta Fázový úhel 

θe Výstupní elektrický úhel [deg-el] 

θre Úhel detekce polohy magnetického pólu 
[deg-mech]  
(zobrazuje se pouze s možností PMPG) 

θm Detekovaný mechanický úhel [deg-mech] 

PPb Signál detekce polohy magnetického pólu v 
binární formě 
(zobrazuje se pouze s možností PMPG) 

6 Impuls Impuls snímače 

P2 Kmitočet impulzů snímače pro fázi A/B 
[kPulse/s] 

Z2 Kmitočet impulzů snímače pro fázi Z [Pulse/s] 
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Obrázek 3.15  Sekvence obrazovek „Kontrola vstupů/výstupů” (příklad zobrazení) 

3.4.4.3. Zobrazení informace o údržb ě: „Maintenance” (údržba) 

PRG > 3 > 3 

Zobrazuje informace potřebné pro údržbu měniče. 

 

Tabulka 3.13  Položky zobrazení na obrazovce „Údržba” 

Č. 
strany 

Kategorie Kód Podrobné informace 

1 

Kumulativní doba provozu Doba 
Zobrazuje celkovou dobu, po kterou je napájení měniče ze sítě 
zapnuté. Po překročení 65 535 hodin se vrátí na 0 a začne 
počítat znovu. 

Napětí stejnosměrného 
napájecího vedení 

Edc 
Zobrazuje napětí stejnosměrného napájecího vedení hlavního 
obvodu měniče. 

Maximální hodnota 
efektivního proudu 

Imax 
Zobrazuje každou hodinu efektivní hodnotu maximálního 
výstupního proudu měniče. 

Kumulativní hodnota 
energie 

Wh 
Zobrazuje  kumulativní hodnotu energie. Po dosažení hodnoty 
1 000 000 kWh se vrátí na 0. 

2 

Počet spuštění motoru 
(zapnutí hradel) 

G-On 
Sčítá a zobrazuje počet uvedení motoru do provozu (počet 
vydání příkazu k zapnutí měniče). Číslo 1.00 znamená 10000. 

Počet zapnutí napájení P-On 
Zobrazuje celkový počet zapnutí měniče. Číslo 1.00 znamená 
10000. 

Doba zapnutí chladicího 
ventilátoru 

EneT 

Zobrazuje celkovou dobu, po kterou byl chladicí ventilátor v 
provozu. Doba, po kterou bylo ovládání zapínání - vypínání 
(kód funkce H06) aktivováno, a doba vypnutí chladicího 
ventilátoru není započítána. 

Cílová životnost 
chladicího ventilátoru 

Životnost 
Ukazuje zbývající provozní životnost chladicího ventilátoru. 
Zbývající životnost je vypočítána odečtením uplynulé doby od 
provozní životnosti (pět let). 

3 

Kapacita kondenzátoru 
hlavního obvodu 

Cap 
Je zobrazena aktuální kapacita kondenzátoru hlavního obvodu; 
kapacita v době dodání je 100%. 

Životnost elektrolytického 
kondenzátoru na PCB 
(životnost pod napájením) 

EneT 

Zobrazuje jako kumulovanou dobu provozu součin kumulované 
doby, během které byl elektrolytický kondenzátor na desce 
plošného spoje pod napětím a koeficientu pro započítání 
podmínek okolní teploty. 
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Č. 
strany 

Kategorie Kód Podrobné informace 

Cílová životnost 
elektrolytického 
kondenzátoru na PCB 

Životnost 
Zobrazuje zbývající životnost elektrolytického kondenzátoru na 
desce plošných spojů.  Zbývající životnost je vypočítána 
odečtením uplynulé doby od provozní životnosti (pět let). 

4 

Kumulovaná doba chodu 
motoru 

EneT 
Zobrazuje kumulativní dobu provozu motoru. Po překročení 
99 990 hodin se vrátí na 0 a začne počítat znovu. 

Počet spuštění EneN 
Sčítá a zobrazuje počet uvedení motoru do provozu (počet 
vydání příkazu k zapnutí měniče). Po překročení počtu 65 535 
spuštění se vrátí na 0 a začne počítat znovu. 

5 

Vnitřní teplota 
(hodnota v reálném čase) 

Int 
Zobrazuje aktuální teplotu uvnitř měniče. 

Maximální vnitřní teplota Int(max) 
Zobrazuje maximální teplotu uvnitř měniče v jednohodinových 
intervalech. 

Teplota chladiče 
(hodnota v reálném čase) 

Fin Zobrazuje aktuální teplotu chladiče uvnitř měniče. 

Maximální teplota 
chladiče 

Fin(max) Zobrazuje aktuální teplotu chladiče uvnitř měniče.  



 
3.4   Režim programování 

3-27 

K
apitola 3 

P
R

O
V

O
Z

 P
O

M
O

C
Í „T

P
-A

1-LM
2” 

Č. 
strany 

Kategorie Kód Podrobné informace 

6 

Chyba RS-485 
(komunikační port 1) 

Ch1 
Zobrazuje kumulovaný počet případů výskytu chyby na RS-485 
(komunikační port 1) a kód poslední chyby. 

Chyba RS-485 
(Komunikační port 2) 

Ch2 
Zobrazuje kumulovaný počet případů výskytu chyby na RS-485 
(komunikační port 2) a kód poslední chyby. 

Chyba volitelného 
příslušenství (port A) 

OpA 
Zobrazuje kumulovaný počet případů výskytu chyby v 
komunikaci volitelného příslušenství instalovaného na portu A 
a kód poslední chyby. 

Chyba volitelného 
příslušenství (port B) 

OpB 
Není podporováno. 

Chyba volitelného 
příslušenství (port C) 

OpC 
Zobrazuje kumulovaný počet případů výskytu chyby v 
komunikaci volitelného příslušenství instalovaného na portu C 
a kód poslední chyby. 

7 Chyba komunikace CAN 

SD Er 
Zobrazuje kumulovaný počet případů výskytu chyby přenosu 
při komunikaci CAN. 

RD Er 
Zobrazuje kumulovaný počet případů výskytu chyby příjmu při 
komunikaci CAN. 

8 

Měnič  
Verze ROM 

Hlavní 
Zobrazuje verzi ROM měniče jako čtyři číslice. 

Klávesnice 
Verze ROM 

KP 
Zobrazuje verzi ROM klávesnice jako čtyři číslice. 

Volitelné příslušenství 
(port A) 
Verze ROM 

OpA 
Zobrazuje verzi ROM volitelného příslušenství  instalovaného 
na portu A jako čtyři číslice. 

Volitelné příslušenství 
(port B) 
Verze ROM 

OpB 
Není podporováno. 

Volitelné příslušenství 
(port C) 
Verze ROM 

OpC 
Zobrazuje verzi ROM volitelného příslušenství  instalovaného 
na portu C jako čtyři číslice. 

9 

Typ volitelného 
příslušenství (port A) 

OpA 
Zobrazuje název typu volitelného příslušenství instalovaného 
na port A. 

Typ volitelného 
příslušenství (port B) 

OpB 
Není podporováno. 

Typ volitelného 
příslušenství (port C) 

OpC 
Zobrazuje název typu volitelného příslušenství instalovaného 
na port C. 

 



 
3.4   Režim programování 

3-28 

 
Obrázek 3.16  Sekvence obrazovky „Údržba” (příklad zobrazení) 

 

3.4.4.4. Prohlížení informací o jednotce: „Unit Inf o” (informace o jednotce) 

PRG > 3 > 4 

Ukazuje typu měniče, výrobní číslo a verzi ROM. 

 

REM

Unit Info

PRG>3>4

S.Spd 1450r/min

FRN0019LM2A-4E

Type

XXXXXXXXXXXXXX

Serial No.

Main:0300   KP:8000

ROM Version

 
 

Obrázek 3.17  Obrazovka informací o jednotce (příklad zobrazení) 
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3.4.4.5. Kontrola/nastavení funkce po čítadla sm ěru jízdy: „Travel Counter” 

(počítadlo jízdy) 

PRG > 3 > 5 

Umožňuje kontrolovat a nastavovat funkci počítadla směru jízdy (TDC).  

� Pokud se týká doplňujících informací o funkci TDC, viz související poznámka k aplikaci 
(AN-Lift2-0004v100EN).  

 

3.4.5. Informace o alarmech „Alarm Info” 

PRG > 4 

 

3.4.5.1. Kontrola historie alarm ů: „Alarm History” 

PRG > 4 > 1 

Zobrazuje kódy posledního alarmu a dalších tří posledních alarmů, které udávají typy ochranných funkcí, 
které byly v činnosti, pořadové číslo alarmů a různé stavy měniče v okamžiku aktivace alarmu. 

Tabulka 3.14  Položky zobrazení na obrazovce „Historie alarmů” 

Č. 
strany 

Kategorie Symbol Podrobné informace 

1 

Alarm name (název alarmu) — Název alarmu 

Hlavní alarm Hlavní 

Kód aktivovaného alarmu a podružný kód, který udává 
podrobně příčinu alarmu. 

V případě potřeby podrobných informací o podružných 
kódech alarmů nás kontaktujte. 

Překrytí alarmu 1 O.lap1 
Současně kód aktivovaného alarmu (č. 1) a podružný kód 
alarmu. 
(Jestliže není spuštěný žádný alarm, zobrazuje se " --- ") 

Překrytí alarmu 2 O.lap2 
Současně kód aktivovaného alarmu (č. 2) 
(Jestliže není spuštěný žádný alarm, zobrazuje se " --- ") 

2 

Referenční rychlost 
(předběžný náběh) 

Fref Aktuálně zadaná referenční rychlost (předběžný náběh) [Hz] 

Referenční rychlost 
(konečná) 

Fout1 Referenční rychlost (konečná) zadaná do automatického 
regulátoru rychlosti (ASR) [Hz] 

Rychlost Rychlost Detekovaná rychlost [Hz] 

Výstupní proud Iout Výstupní proud [A] 

Výstupní napětí Vout Výstupní napětí [V] 

Úhel posunutí polohy 
magnetického pólu 

PP.Ofs 
Úhel posunutí polohy magnetického pólu [deg] v daném 
okamžiku. 

3 

Vypočítaný krouticí 
moment  

Vektorové 
řízení 

Vypočítaný krouticí moment [%] 

Referenční krouticí moment TRQC Hodnota v [%]; jmenovitý kroutící momentu je 100%. 

Proud při krouticím momentu TRQI Hodnota v [%]; jmenovitý proud momentu je 100%. 

4 

Kumulovaná doba provozu Doba 
Ukazuje kumulovanou dobu, po kterou je napájení měniče ze 
sítě zapnuté. Po překročení 655 350 hodin se vrátí na 0 a 
začne počítat znovu. 

Počet spuštění EneN 
Sčítá a zobrazuje počet uvedení motoru do provozu (počet 
vydání příkazu k zapnutí měniče). Po překročení počtu 
6 553 500 opakování se vrátí na 0 a začne počítat znovu. 

Napětí stejnosměrného 
napájecího vedení 

Edc 
Ukazuje napětí stejnosměrného napájecího vedení hlavního 
obvodu měniče. 
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Č. 
strany 

Kategorie Symbol Podrobné informace 

Vnitřní teplota T.Int Zobrazuje vnitřní teplotu. 

Teplota chladiče T.Fin Zobrazuje teplotu chladiče. 

Příkon Power Spotřeba napájení (uložena historie posledního alarmu). 

5 

Stav výstupu FWD Otáčení vpřed 

REV Otáčení vzad 

EXT Měnič přivádí stejnosměrné napětí na motor 

INT Měnič zastavuje výstup 

Stav náběhu Acc Během zrychlování 

Dec Během zpomalování 

Const Při konstantní rychlosti 

<Prázdné> Zastaveno 

Typ motoru IM Indukční motor (asynchronní motor)  

PMSM Synchronní motor s permanentním magnetem 

Zvolený režim řízení PG-IM Vektorové řízení pomocí PG pro IM 

PG-PM Vektorové řízení pomocí PG pro PMSM 

TV Vektorové řízení krouticího momentu (otevřená smyčka) pro 
IM 

Provozní stav PG/Hz  : Aktivace vektorového řízení 

TrqLimit  : Během omezení krouticího momentu 

LowVolt  : Během nízkého napájecího napětí 

6 

Provozní stav FAR  : Dosažená frekvence 

Detekce frekvence FDT  : Detekce frekvence 

Příprava provozu RDY  : Připraven k provozu 

Obnovení napájení po jeho 
přechodném výpadku 

FAN 
 : Chladicí ventilátor v provozu 

Přetížení motoru TRY  : Alarm pokusu o automatické resetování 

Ventilátor v provozu OH  : První výstraha přehřátí 

Pokus o obnovení LIFE  : Výstraha doby životnosti 

První výstraha přehřátí 
chladiče 

ID 
 : Detekce proudu 

Alarm doby životnosti ID2  : Detekce proudu 2 

Kontrolována ochrana proti 
přetížení 

OLP Kontrolována ochrana proti přetížení 

Detekce proudu ID Detekce proudu 

7 
Di: 
Vstupní signál řídicího 
obvodu (vstup svorky) 

FWD, REV, 
X1-X8, 

EN1, EN2 

Na vstupu svorky řídicího obvodu informace 
zapnuto/vypnuto (ON/OFF) 
(Obrácení při zkratu, v rozepnutém stavu bez obrácení) 

8 
Spojení Di: 
Vstupní signál 
komunikačního portu 

FWD, REV, 
X1-X8,  

XF, XR, RST 

Vstupní informace o kódu funkce příslušném pro komunikaci 
S06 
(Obrácení při 1, při 0 bez obrácení) 

9 
Do: 
Výstupní signál 

Y1-Y2, 
Y3A-Y5A,  

30ABC 
Informace o výstupním signálu 
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Obrázek 3.18  Sekvence obrazovek „Historie alarmů” (příklad zobrazení) 

 

3.4.6. Uživatelská konfigurace: „User Config” 

PRG > 5 

 

3.4.6.1. Rychlé nastavení 

PRG > 5 > 1 

V menu režimu programování číslo 5 „User Config” lze přidávat nebo mazat kódy funkcí do rychlého 
nastavení (Quick Setup). Cílové kódy funkcí lze doplňovat nebo mazat jejich vybráním. 
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3.4.7. Nástroje 

PRG > 6 

 

3.4.7.1. Monitorování uživatelské logiky „CLogic Mo nitor” 

PRG > 6 > 1 

Uživatelskou logiku lze v každém funkčním bloku prohlížet graficky. 

 

 
Obrázek 3.19  Monitor uživatzelské logiky (příklad zobrazení) 

 

3.4.7.2. Měření faktoru zatížení: „Load Factor” 

PRG > 6 > 2 

Tato funkce umožňuje měření maximálního výstupního proudu, průměrného výstupního proudu a 
průměrného brzdného výkonu. Režimy měření jsou uvedeny v tabulce níže. 

Režim měření Podrobné informace 

Režim pro měření pevného časového 
období 

Režim nastavování doby měření a provádění měření po pevně 
nastavené časové období 

Režim pro měření z chodu po zastavení Režim pro provádění měření od začátku do konce chodu 

 

 
Jestliže v režimu měření intervalu od uvedení do chodu po zastavení dojde ke vstupu do 
tohoto režimu za chodu, provede se měření v průběhu tohoto období až do zastavení. Jestliže 
dojde ke vstupu do tohoto režimu při zastavení, měření budou prováděna od dalšího uvedení 
do chodu až po zastavení. 

 
Během měření faktoru zatížení klávesa  přepne do režimu provozu. Klávesa  přepne na 
obrazovku volby režimu měření. Měření faktoru zatížení bude v tomto případě pokračovat. 

 

 

3.4.7.3. Ladění komunikace:  „COM Debug” 

PRG > 6 > 3 

Lze monitorovat a nastavovat kódy funkcí příslušných pro komunikaci (S, M, W, W1, W2, W3, X, Z). 

 

 

REM

Clogic Monitor

PRG>6>1[1/200]

S.Spd 1450r/min

MAX:  +100

Step001:2003
S003

-15.0
12.0

-1.25

MIN: -99.9[12]

Blokový obrázek funkce 

Hodnota výstupu 

Hodnota vstupu 

Pomocné informace 
V tomto případě ukazují 
minimální/maximální 
omezení. 

Č. kroku  
a 

Č. blokové funkce 

Název signálu 
a 

typ vstupu 

Digitální signál 

Analogový signál 
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3.5. Režim alarm ů 

Jestliže dojde ke vzniku nenormálního stavu, bude vyvolána ochranná funkce a vydá alarm a měnič 
potom automaticky přejde do režimu alarmu. Současně se na LCD monitoru zobrazí kód alarmu. 

 

3.5.1. Uvoln ění alarmu a p řepnutí do režimu provozu 

Abyste uvolnili alarm a mohli se vrátit do režimu provozu, musíte odstranit příčinu alarmu a stisknout 
klávesu . Alarm lze odstranit pomocí klávesy  pouze tehdy, když je zobrazen kód alarmu. 

 

3.5.2. Zobrazení historie alarm ů 

K aktuálně zobrazenému alarmu lze zobrazit ještě další 4 kódy alarmů (nejnovější + další 3 poslední 
alarmy). Kódy předchozích alarmů lze při zobrazení kódu aktuálního alarmu zobrazit stisknutím 
klávesy  / . 

 

3.5.3. Zobrazení stavu m ěniče v dob ě alarmu 

Je-li je zobrazen kód alarmu, můžete zkontrolovat různé informace o stavu provozu (výstupní 
frekvence a výstupní proud atd.) stisknutím klávesy . 

Dále můžete prohlížet různé informace o provozním stavu měniče pomocí klávesy  / . Zobrazené 
informace jsou stejné jako informace pro menu č. 4 „Informace o alarmech” v režimu programování. 
Viz kapitola 3.4.5.1, “Potvrzování historie alarmů”. 

Stisknutím klávesy  při zobrazení informací o provozním stavu dojde k návratu na displej kódů 
alarmů. 
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Referenční návod  

První vydání, červen 2015 

Druhé vydání, prosinec 2015 
 

Fuji Electric Co., Ltd. 

 
Účelem tohoto návodu k obsluze je poskytnout přesné informace pro nakládání s řadou invertorů FRENIC-Lift 
(LM2), jejich nastavování a ovládání. Prosíme, neváhejte nám zaslat vaše připomínky týkající se jakýchkoliv chyb 
nebo opomenutí, která jste možná našli, nebo jakékoliv návrhy na všeobecné zlepšení návodu. 

Společnost Fuji Electric Co., Ltd. v žádném případě nepřijme žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé nebo 
nepřímé škody, které budou výsledkem použití informací uvedených v tomto návodu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

URL http://www.fujielectric.com/ 
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