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0. O tomto návodu 
 
Děkujeme, že jste si zvolili měnič řady FRENIC-Lift (LM2). 
 
Tato aplikační příručka obsahuje základní informace a vysvětlení pro nastavení měniče FRENIC-Lift (LM2) a jeho 
uvedení do provozu v zapojení s asynchronním motorem bez zpětné vazby. 
 
Podrobnější informace o výrobku a jeho použití najdete v níže uvedených dokumentech: 
- FRENIC-Lift Reference Manual INR-SI47-1909-E (RM). 
- FRENIC-Lift Instruction Manual INR-SI47-1894a-E (IM). 
 
 

1. Bezpečnostní informace 
 
UPOZORNĚNÍ !!! 
Před použitím tohoto zkráceného manuálu a prací s frekvenčním měničem je nutno prostudovat všechna  
bezpečnostní nařízení, výstrahy a připomínky v „Návodu k použití“, INR-SI47-1894a-E nebo jeho přeloženou verzi  
LM2_IM_INR-SI47-1894a-CZ_02. 
 

 

2. Použití ovládacího panelu TP-E1U 
 
2.1 Funkce tlačítek 
 
PRG/RESET  -     přepínání režimů provozní / nastavování parametrů, vstup do  
                             výběru skupin parametrů                                           

-  zpětný návrat do režimu základního zobrazení 
-  pohyb v řádech (setiny, desetiny, atd.) přidržením tlačítka na 1sec. 
-  reset chyb (chyb, které je možno mazat ovl. panelem) 

 
 
FUNC/DATA  -    vstup do parametrů, otevření vybraného parametru 

- potvrzení a uložení změněného parametru 
- přepínání mezi sledovanými veličinami, rychlost [Hz] nebo [ot./min,], výstupní proud [A], 

výstupní napětí [V], příkon [kW], 
výstupní krouticí moment [%], atd. 

 
šipky ▲▼     -    pohyb v parametrech, změna hodnoty parametru 
 
RUN              -    Ruční zadání povelu k chodu - Zapnuto (u výtahové aplikace  
                           nefunkční) 
 
STOP            -    Ruční zadání povelu k zastavení chodu (u výtahové aplikace  
                           nefunkční) 
 
2.2 Příklad ovládání 
 
Potřebujeme změnit hodnotu jmenovitého proudu motoru v parametru P03 na 12,4A 
a hodnotu času výdrže STOP rychlosti H67 na 1.2sec 
Postup: 
- stiskem PRG/RESET zobrazíme skupiny parametrů 
- opakovaným stiskem ▲ nebo ▼najdeme skupinu parametrů P (na displeji 1.P_ _ ) 
- stiskem FUNC/DATA otevřeme skupinu        
- opakovaným stiskem, příp. přidržením ▲nebo▼ najdeme parametr P03 
- stiskem FUNC/DATA zobrazíme aktuální hodnotu daného parametru 
- šipkami ▲nebo▼nastavíme hodnotu na 12.4A  (při nastavování je možné si pomoci 
  posunem v řádech, přidržením tl. PRG/RESET po dobu 1sec.) 
- stiskem FUNC/DATA uložíme nově nastavenou hodnotu. Úspěšné uložení displej  
  potvrdí krátkým zobrazením „SAVE“. 
 
- jedním stiskem PRG/RESET se vrátíme do výběru skupin parametrů  
- šipkami ▲nebo ▼ se přesuneme na skupinu parametrů H  (na displeji 1.H_ _ ) 
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- stiskem FUNC/DATA otevřeme skupinu        
- opakovaným stiskem, příp. přidržením ▲nebo▼ najdeme parametr H67 
- stiskem FUNC/DATA zobrazíme aktuální hodnotu daného parametru 
- šipkami ▲nebo▼nastavíme hodnotu na 1.2sec. 
- stiskem FUNC/DATA uložíme nově nastavenou hodnotu. Úspěšné uložení displej  
  potvrdí krátkým zobrazením „SAVE“. 
- dvakrát stiskneme PRG/RESET a displej se vrátí do základního zobrazení             
  sledování provozní hodnoty. 

 
 

3. Nastavení parametrů měniče 
 

3.1 Základní přednastavení 
 

Frekvenční měnič FRENIC Lift LM2A, je možno pro použití s asynchronním (IM) motorem bez zpětné vazby 
přednastavit parametrem H03 – 3 (k nastavení je třeba použít „dvojhmat“, tl. STOP a tomu ▲(šipku nahoru) 
a potvrdit tl. SET nebo FUNC/DATA (podle typu ovl. panelu). 
Tímto budou parametry měniče přednastaveny obecně pro použití s asynchronním (indukčním) motorem bez 
zpětné vazby. 
 
Parametry, které s daným základním přednastavením souvisí, je možno zkontrolovat. Jedná se především o tyto 
parametry: 
 
Tab. 1  

Parametr Výchozí nastavení Jednotka Popis Poznámka 

   F03       1450 ot/min Jmenovitá frekvence motoru Vždy v ot/min 
   F04       1500 ot/min Maximální frekvence motoru Zobrazení dle C21 
   F42           2                Způsob řízení / typ motoru  

 
(Parametry F03 a F04 budou v dalších krocích upraveny pro konkrétní motor) 
 
 
3.2 Přednastavení výběru rychlostí 

 
Parametry výběru rychlostí jsou ve skupině „L“ a žádaných rychlostí ve skupině „C“ 
Základní nastavení těchto skupin parametrů je následující: 
 
Tab. 2 

Parametr Popis Hodnota Jednotka Poznámka 

L11 výběr rychlosti 0000 Bin. nulová rychlost                    C04 
L12 výběr rychlosti 0001 Bin. manuální rychlost (střední) C05 
L13 výběr rychlosti 0010 Bin. revizní rychlost                    C06 
L14 výběr rychlosti 0011 Bin. plazivá (dojezdová)rychlost C07 

L15 výběr rychlosti 0100 Bin. manuální rychlost (nízká)     C08 

L16 výběr rychlosti 0101 Bin. nízká rychlost                      C09 
L17 výběr rychlosti 0110 Bin. střední rychlost                    C10 

L18 výběr rychlosti 0111 Bin. vysoká rychlost                    C11 
     

C04 nulová rychlost 0.0 Hz  
C05 manuální rychlost (střední) 0.0 Hz  
C06 revizní rychlost 25.0 Hz  
C07 plazivá (dojezdová) rychlost 6.0 Hz  
C08 manuální rychlost (nízká) 0.0 Hz  
C09 nízká rychlost 0.0 Hz  
C10 střední rychlost 0.0 Hz  

C11 vysoká rychlost 50.0 Hz  
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Parametry L11 až L18 (binární hodnoty) je možno mezi sebou změnit podle požadavku řídicího systému. 
Jednotlivé bity odpovídají digitálním vstupům měniče v tomto pořadí: 0000 = X4, X3, X2, X1    
Pozn.: V žádném z parametrů L11 až L18 nesmí být stejná hodnota (jinak dojde k vyhlášení chyby Er6 Sub7) 
 
 
 
3.3 Tuning měniče 
 
V dalším kroku je třeba provést tuning měniče, podle konkrétního použitého motoru. 
 
1) Nastavte správné hodnoty dle štítku připojeného motoru, je nutný postup v uvedeném sledu: 

-    C21 = 2 (zobrazované hodnoty rychlostí budou zobrazeny v Hz)  
-    P01 = počet pólů motoru (určí se z jmenovitých otáček) 

Tab. 3 
ot/min 750 1000 1500 3000 
počet pólů 8 6 4 2 

 
Ot/min jsou v tabulce uvedeny bez skluzu, tedy synchronní. Jmenovité otáčky při jmenovité zátěži budou vždy 
poněkud  nižší, např. 6ti pólový motor bude mít jmenovité otáčky cca 970  
 

-    F03 = jmenovité otáčky motoru (např. 970 ot/min.) 
-    F04 = jmenovitá frekvence motoru (většina běžných motorů 50Hz) 
-    P02 = jmenovitý výkon motoru (v kW) 
-    P03 = jmenovitý proud motoru 
-    P06 = proud motoru naprázdno 
               (tento údaj nebývá na štítku motoru uveden, technické parametry nejsou           
                vždy dostupné. Obecně platí, že motory o výkonu 4kW mají proud  
                naprázdno cca 51% jmenovitého proudu. Větší motory pak mají klidový 
                proud nižší a menší motory vyšší, viz tabulka 4. 

 
 Tab. 4                

Motor [kW] 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 

Koeficient 
pro výpočet 
proudu 
naprázdno 

0.77 0.68 0.65 0.59 0.53 0.51 0.49 0.43 0.42 0.36 0.33 0.32 

 
Jmenovitý proud (P03) daného motoru, bude vynásoben koeficientem z tabulky. Jedná se o výpočet, který 
platí nejpřesněji pro čtyřpólové motory. 

 
2) Připravte řídicí systém výtahu tak, aby dokázal zadat frekvenčnímu měniči příkaz k jízdě (např. revizní jízda, 

servisní jízda apod.) 
 
3) Proveďte vlastní tuning parametrem P04. Jsou k dispozici dvě možnosti tuningu: 

-    P04 = 1 .. tato úroveň tuningu upraví pouze parametry P07 (%R1- primární odpor) a (%X – svodová 
reaktance) 

-    P04 = 2 .. tento tuning je přesnější, měnič navíc provede upřesnění proudu naprázdno a nastavení 
kompenzace skluzu. 

Vlastní provedení tuningu vždy probíhá bez otáčení motoru, motor může být zabrzděn mechanickou brzdou. 
Potvrďte nastavení P04 tlačítkem FUNC/DATA. Na displeji zůstane pomalu blikat hodnota 1 nebo 2. 

 
4) Zadejte příkaz k jízdě a držte ho, dokud automatické ladění (tuning), není úspěšně ukončeno. Pokud proběhlo 

úspěšně, na displeji se zobrazí „End“. Nyní může být zrušen příkaz k jízdě. 
 
5) Pokud tuning není úspěšný, vyhlásí měnič chybu „Er7“. Zkontrolujte správnost připojení motoru, nastavení 

parametrů a postup opakujte.  
 
 
3.4 Revizní jízda 
 
Po úspěšném tuningu by již výtah měl jezdit na „revizní jízdu“. 
Již při prvních jízdách revizní rychlostí je vhodné přepnout ovládací panel na měření proudu a ověřit, zda se 
indikované proudy pohybují v rámci technických parametrů měniče i motoru. Zvláště při jízdě, kdy výtah táhne 
protiváhu, mohou být proudy vyšší než jmenovité. Vždy záleží na dimenzování pohonu. Obecně se ale určité 
nadproudy mohou objevovat např. při rozjezdech a dojezdech. 
Přetížitelnost měniče je max. 180% jmenovitého proudu po dobu 3 sec.    
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4. Parametry pro asynchronní motor bez zpětné vazby 
 
4.1 Nejdůležitější parametry 
 
V tabulce níže je uveden výpis nejdůležitějších parametrů které se týkají asynchronního motoru bez zpětné vazby: 
Tab. 5 

Parametr Popis parametru Jednot
ka 

Vý-
chozí 
nasta
vení 

Uživate
lské 

nastave
ní 

Poznámka  

F01 Způsob zadání rychlosti  0 0 Výběr přednastavených rychlostí C04 až 
C11 

F03 Jmenovitá rychlost ot/min 1450  Nastavte jmenovité otáčky podle štítku 
motoru 

F04 Základní rychlost ot/min 1500 50 Hz Nastavte jmenovitou frekvenci motoru (při 
C21 = 2 v Hz) 

F05 Jmenovité napětí motoru V 380  Nastavte jmenovité napětí podle štítku 
motoru. 

F07 Doba zrychlování / 
zpomalování 1 s 1.80 1.80 Doba zrychlování ze STOP  na jmenovitou 

rychlost F03 

F08 Doba zpomalování / 
zpomalování 2 s 1.80 1.80 Doba zpomalování z jmenovité rychlosti 

F03 do  STOP 
F09 Posílení momentu % 0  Vysvětleno je pod tabulkou. 
F10 Tepelná ochrana motoru  2   

    Vysvětleno je pod tabulkou F11 Úrovneň detekce A   
F12 Časová konstanta min 2  

F20 DC (stejnosměrné) 
brzdění ot/min 6   

    Vysvětleno je pod tabulkou 
 F21 Úroveň  DC brzdění % 50  

F22 Doba DC brzdění s 1  

F23 Startovací frekvence / 
rychlost ot/min 0.00 0.7 Hz  

F24 Čas držení startovací 
frekvence (F23) s 0.80 0.80  

F25 Stop rychlost ot/min 3.00 0.7 Hz Vysvětleno je pod tabulkou 
F26 Nosná frekvence PWM kHz 15 15 Vysvětleno je pod tabulkou 
F42 Režim řízení  1 2 Vysvětleno je pod tabulkou 
F44 Omezovač proudu  999 999  

      
E01 Přiřazení příkazu X1  0 0 Volba vícestupňové rychlosti SS1 
E02 Přiřazení příkazu X2  1 1 Volba vícestupňové rychlosti SS2 
E03 Přiřazení příkazu X3  2 2 Volba vícestupňové rychlosti SS4 
E04 Přiřazení příkazu X4  8 1007 Aktivace / deaktivace výstupu 
E05 Přiřazení příkazu X5  60   
E06 Přiřazení příkazu X6  61   
E07 Přiřazení příkazu X7  62   
E08 Přiřazení příkazu X8  63   

E10 Doba zrychlování / 
zpomalování 3 s 1.80   

E11 Doba zrychlování / 
zpomalování 4 s 1.80   

E12 Doba zrychlování / 
zpomalování 5 s 1.80   

E13 Doba zrychlování / 
zpomalování 6 s 1.80   

E14 Doba zrychlování / 
zpomalování 7 s 1.80   

E15 Doba zrychlování / 
zpomalování 8 s 1.80   

E16 Doba zrychlování / 
zpomalování 9 s 1.80   

E17 Doba zrychlování / 
zpomalování 10 s 1.80   

E22 Přiřazení příkazu 
reléového výstupu Y3A/C  2 102 Svorka EN vypnutá (ENOFF) 

(Odpojený výstup měniče) 
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E24 
Reléový výstup (Y5A/C) 
Přiřazení příkazu 
reléového výstupu Y5A/C 

 57 57 Ovládání brzdy (BRKS) 

E27 
Přiřazení příkazu 
reléového výstupu  
30A/B/C 

 99 99 Výstup alarmu (ALM) 
Pro jakékoliv chybové hlášení 

E98 Přiřazení příkazu FWD  98  Vzájemnou záměnou hodnot do parametrů 
E98, E99 lze změnit mezi sebou signály 
FWD, REV  E99 Přiřazení příkazu REV  99  

      
C04 Výběr rychlostí ot/min 0.00  0.0 Hz Nulová rychlost 
C05 Výběr rychlostí ot/min 0.00 0.0 Hz Manuální rychlost (střední) 
C06 Výběr rychlostí ot/min 16.67 30.0 Hz Revizní rychlost 
C07 Výběr rychlostí ot/min 2.50 6.0 Hz Plazivá rychlost 
C08 Výběr rychlostí ot/min 0.00 0 Hz Manuální rychlost (nízká) 
C09 Výběr rychlostí ot/min 0.00 0 Hz Nízká rychlost 
C10 Výběr rychlostí ot/min 0.00 0 Hz Střední rychlost 
C11 Výběr rychlostí ot/min 48.33 48 Hz Vysoká rychlost 

      

C21 Jednotka příkazu rychlosti ot/min 0 2 (Hz) 0 : ot/min    1 : m/min    
2 : Hz          3 : mm/s 

      
P01 Počet pólů motoru  4  určete dle tabulky   tab. 3 
P02 Jmenovitý výkon motoru kW   dle štítku motoru 
P03 Jmenovitý proud motoru A   dle štítku motoru pro dané zapojení 

P04 Automatické ladění 
(tuning)  0  viz. tuning (autotuning) 

P06 Proud motoru naprázdno A   určete dle tabulky    tab.4 
P07 Primární odpor  %R1 %   Nastaví autotuning 
P08 Svodová reaktance %X %   Nastaví autotuning 

P09 Zisk kompenzace skluzu 
tažný režim % 100  P09, P10 mohou upravit  hodnotu skluzu v 

P12 samostatně pro tažný / brzdný režim P10 Zisk kompenzace skluzu 
brzdný režim % 100  

P12 Kompenzace skluzu Hz 0.00  Vysvětleno pod tabulkou 

H03 Reset do výrobních 
nastavení  0  

1 – asynchronní motor se zpětnou vazbou 
2 – synchronní motor se zpětnou vazbou 
3 – asynchronní motor bez zpětné vazby 

H06 Ovládání chladícího 
ventilátoru  0.0  

0.0 – automaticky podle teploty 
0.5 – 10.0 min čas dochlazování 
999 – ventilátor běží trvale 

H57 S – křivka 11 % 20   
        Vysvětlení v tabulce  tab. 6 H58 S – křivka 12 % 20  

H59 S – křivka 13 % 20  
H60 S – křivka 14 % 20  

H64 Čas držení nulové 
rychlosti s 0.00 0.20 DC brzdění 

H65 Doba zrychlení do start 
frekvence (F23) s 0.00 0.30 Zvyšuje komfort rozjezdu 

H67 Doba přidržení stop 
rychlosti s 1.00 0.50 Jedná se o dobu přidržení rychlosti 

nastavené v F25 
H97 Vymazání seznamu chyb  0  Provedení : STOP + ▲ (dvojhmat) 

      
      

L11 výběr rychlosti bin 0000  nulová rychlost                     C04 
L12 výběr rychlosti bin 0001  manuální rychlost (střední)  C05 
L13 výběr rychlosti bin 0010  revizní rychlost                     C06 
L14 výběr rychlosti bin 0011  plazivá (dojezdová)rychlost  C07 
L15 výběr rychlosti bin 0100  manuální rychlost (nízká      C08 
L16 výběr rychlosti bin 0101  nízká rychlost                       C09 
L17 výběr rychlosti bin 0110  střední rychlost                     C10 
L18 výběr rychlosti bin 0111  vysoká rychlost                     C11 
L19 S – křivka 1 % 20   

 
        Vysvětlení v tabulce tab.6 
 
 

L20 S – křivka 2 % 20  
L21 S – křivka 3 % 20  
L22 S – křivka 4 % 20  
L23 S – křivka 5 % 20  
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L24 S – křivka 6 % 20   
 
 
        Vysvětlení v tabulce tab.6 

L25 S – křivka 7 % 20  

L26 S – křivka 8 %        
20  

L27 S – křivka 9 %        
20  

L28 S – křivka 10 %        
20  

      

L80 Ovládání brzdy(režim) 
(výstupní signál BRKS)  1 1 1  -  čas v L82, L83 

2  -  dle dosaženého proudu v L81  

L81 Úroveň  proudu pro 
odbrzdění % 100  Jedná se o % proudu motoru naprazdno 

L82 Prodleva do zapnutí 
signálu BRKS s 0.20 0.20 Čas odbrzdění od povelu k jízdě 

L83 Prodleva do vypnutí 
signálu BRKS s 0.10 0.10 Čas prodlevy zabrzdění  

L84 Čas kontroly brzdy 
vstupem BRKE s 0.00  Zpětná vazba pro kontrolu brzdy 

čas L84 + L83 musí být kratší než H67 
 
 
 
4.2 Vysvětlení vybraných funkcí 
 
F09 – Posílení momentu 
Základní tovární nastavení této funkce (0.0) zpravidla postačuje pro správně dimenzované pohony výtahů. 
V některých případech se ale může projevit nedostatečný krouticí moment v nízkých otáčkách a nastavení F09 může 
být užitečné.  
Problémy se projevují hlavně při přechodu z vysoké do plazivé rychlosti, kdy motor sníží rychlost pod úroveň plazivé 
rychlosti a až následně se na ni vrátí, „prosedne se“, což bývá v kabině znatelné. Problémy mohou být i při rozjezdu a 
dojezdu (při nízkých rychlostech). 
Pokud se popsané jevy vyskytnou, zvyšujte hodnotu v parametru F09. 
Maximální možné nastavení je 5.0, ale zpravidla postačuje hodnota 2.0 až 3.0 
Příliš vysoká hodnota může způsobit nadproudy v nízkých otáčkách. 
 
F10 – Elektronická tepelná ochrana motoru (výběr funkce). 
Nastavte F10 = 1 pro motor s vlastním chlazením (vrtule pevně na hřídeli) 
               F10 = 2 pro motor s vnějším chlazením (ventilátor nezávislý na hřídeli motoru) 
F11 – Úroveň elektronické tepelné ochrany ([A] z jmenovitého proudu motoru) 
Parametrem F11 se nastaví úroveň elektronické tepelné ochrany v [A] z jmenovitého proudu motoru. Pro běžné, 
nejčastěji používané asynchronní motory nastavte 100% až 110% jmenovitého proudu motoru. 
F12 – Časová konstanta elektronické tepelné ochrany (v min) 
Parametrem F12 se nastaví časová konstanta el. ochrany v min. Nastavte cca 3min. pro motory do 4kW a cca 5min. 
pro motory 5 až 10kW. 
 
Asynchronní (IM) motory v provozu bez zpětné vazby zpravidla nemají při rychlostech cca 1Hz a nižších zcela 
plynulý chod a krouticí moment. Pro zvýšení komfortu dojezdu je proto zpravidla vhodné použít DC brzdu. Ta funguje 
odlišně od standardního brzdění snižováním frekvence a mařením energie v brzdném odporu. Využívá energii 
z napájecí sítě, vytváří stojaté magnetické pole a tím brzdí kotvu motoru. 
Nastavení DC brzdy: 
F20 – Stejnosměrná brzda (spouštěcí rychlost) 
Nastavte na stejnou hodnotu v [Hz] jako Stop frekvence (F25), např. 0,7Hz. Od této frekvence začíná měnič 
generovat DC brzdění. Pokud by se do F20 nastavila vyšší úroveň než v F25, bude měnič DC brzdit již od úrovně 
F20, ale v podstatě to nevadí, je třeba s tím počítat 
F21 – Úroveň DC brzdění (v % z jmenovitého proudu měniče) 
Nastavte 60% až 100% jmenovitého proudu motoru. 
F22 – Čas trvání stejnosměrného (DC) brzdění 
Nastavte čas DC brzdění. Zpravidla vyhovuje čas 0,6s až 1s 
    
F25 – STOP rychlost (frekvence) 
Od dosažení Stop rychlosti začíná běžet čas pro zabrzdění, (L83) a současně začíná působit DC brzda, pokud je 
nastavená. 
 
F26 – Nosná frekvence PWM (zvuk motoru) 
Nosná frekvence je přednastavena na 15kHz. Tato hodnota je vhodná pro výtahy se zatěžovatelem 40% a 
v aplikacích kdy není měnič proudově dlouhodobě přetěžován. Při této úrovni PWM dochází k většímu zahřívání 
měniče a naopak se může méně zahřívat motor. PWM snižujte v případě vysokého zatěžovatele, nedostatečně           
dimenzovaném měniči, nedostatečném chlazení měniče v rozvaděči, atd. 
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F42 – Režim řízení momentu, typ motoru 
F42 = 0 nastaví měnič do režimu – asynchronní (indukční) motor se zpětnou vazbou. V měniči musí být osazena 

„PG“ karta a motor musí být vybaven inkrementálním enkodérem. 
F42 = 1 nastaví měnič do režimu – synchronní motor (s permanentními magnety) 
F42 = 2 nastaví měnič do režimu – asynchronní motor bez zpětné vazby. Jedná se „vektorové řízení momentu“ bez 

zpětné vazby. Tento způsob řízení vyžaduje přesné nastavení parametrů motoru. Protože uživatel má 
zpravidla k dispozici pouze štítkové údaje motoru, provádí se tzv.„tuning“ (popsaný výše), který další 
potřebné parametry automaticky doladí. 

   
P12 – Kompenzace skluzu – výpočet: 
 

P12 = (synchronní_ot – jmenovité_ot)  x  jmenovitá_frekvence_motoru 
synchronní_ot 

 
Příklad: (1500 – 1450) x 50 / 1500 = 1,666 Hz 
Pozn.: Skluzovou frekvenci nikdy nenastavujte na vyšší hodnotu než je vypočítaná. 
           Zpravidla bývá naopak vhodné vypočítanou hodnotu snížit o cca 10%. 

 
 
4.3 S-křivky 
 
Tab.6    Tabulka pro výběr parametrů zrychlení / zpomalení a výběru S křivek 

RAMPY ZRYCHLENÍ / ZPOMALENÍ  a S-KŘIVKY 

PO  
ZMĚNĚ 

PŘED  
ZMĚNOU 

STOP 
C04 – 
nulová 

rychlost 

C05 – 
manuál

ní 
rychlost 
(střední)  

C06 – 
rychlost 
údržby 

(revizní) 

C07 – 
plazivá 
rychlost  

C08 – 
manuál

ní 
rychlost 
(nízká) 

C09 – 
nízká 

rychlost 

C10 – 
střední 
rychlost 

C11 – 
vysoká 
rychlost 

STOP 
 

-/F08 
(- / -) 

F07 
(H57 / H58) 

F07 
(H57 / H58) 

F07 
(- / -) 

F07 
(H57 / H58) 

F07 
(H57 / H58) 

F07 
(H57 / H58) 

F07 
(H57 / H58) 

F07 
(H57 / H58) 

C04 – nulová 
rychlost 

E16 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(- / -) 

E10 
(L19 / L22) 

F07 
(- / -) 

F07/ F08 
(H57 / H58) 

F07 
(L19 / L20) 

F07 
(L19 / L20) 

E10 
(L19 / L22) 

E12 
(L19 / L24) 

C05 – manuální 
rychlost (střední) 

E16 
(H59 / H60) 

E11 
(L23 / L28) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

E11 
(L23 / L26) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07/ F08 
(H57 / H58) 

C06 – rychlost 
údržby (revizní) 

E16 
(- / -) 

F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

C07 – plazivá 
rychlost 

E15 
(L27) 

E14 
(L28) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

C08 – manuální 
rychlost (nízká) 

E16 
(H59 / H60) 

F08 
(L21 / L28) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(- / -) 

F08 
(L21 / L26) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

C09 – nízká 
rychlost 

E16 
(H59 / H60) 

F08 
(L21 / L28) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(- / -) 

F08 
(L21 / L26) 

F07/ F08 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

C10 – stření 
rychlost 

E16 
(H59 / H60) 

E11 
(L23 / L28) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(- / -) 

E11 
(L23 / L26) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

E11 
(L23 / L26) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(H57 / H58) 

C11 – vysoká 
rychlost  

E16 
(H59 / H60) 

E13 
(L25 / L28) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(- / -) 

E13 
(L25 / L26) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

E13 
(L25 / L26) 

F07 / F08 
(H59 / H60) 

F07 / F08 
(- / -) 

 
 
Použití tabulky:  
V režimu F42 – 2 (IM bez zpětné vazby), bude jízda vždy začínat STOP rychlostí, nikoliv nulovou rychlostí. 
 
Tabulka 6 ukazuje všechny doby zrychlení / zpomalení a volitelné S-křivky. Každé políčko udává rampu zrychlení / 
zpomalení použitou ke zrychlení / zpomalení z rychlosti uvedené v prvním sloupci na rychlost v prvním řádku. 
Rampa bude zrychlovací tam, kde je rychlost přiřazená kódu funkce ve sloupci nižší než rychlost přiřazená kódu 
funkce v řádku. STOP je stav po přerušení signálu k pohybu RUN (FWD nebo REV), nebo před ním 
 
 
 
 



   Strana 10 z 13  
 

ONFWD o REV

X1(SS1)

X2(SS2)

ON

ON

ONEN

Vysoká
rychlost (C11)

Rychlost (ot/min)

Plíživá r. (C07)

H57 E15
Čas (s)

L26 L27
F07

E13

L25H58

ODBRZDĚNOMechanická brzda

ONY5 (BRKS)

100 ms

t3

L83F24

F25: Stop rychlost
F20: Startovací frekvence
        DC brzdy

F22

Startovací r. (F23)

t3

L82

 
Obr. 1. Graf jízdy, výběr ACC/DEC rampy a výběr S-křivek 
 
 
 
 

5. Ostranění problémů 
 
5.1 Typické problémy 
 
Typické problémy se dělí do tří různých oblastí: start, jízda a zastavení. Obrázek níže zachycuje standardní jízdu 
výtahu rozdělenou do tří oblastí. 
 
    

                   

Rychlost

ON

ON

Čas

ON
Start StopJízda

 
Obr. 2. Standardní jízda výtahu rozdělená do tří oblastí 
 
Tab. 7.  Odstraňování problémů 

PROBLÉMY PŘI 
STARTU Příčina Opatření 

PROPAD 
KABINY 

Nedostatečná startovní 
frekvence 

Zvyšte F23 
Zvyšujte po 0.1 Hz do max. 1Hz   

Předčasné uvolnění brzdy Zvyšte L82 
Max. L82=F24 – Reakční doba brzdy 
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Nedostatečný točivý moment Zvyšte F09 
Zvyšujte po 1 % - Max. F09=5,0% 

TRHNUTÍ PŘI 
STARTU 

Příliš vysoká startovní frekvence Snižte F23 
Min. F23=0,1 Hz 

Brzda se uvolňuje pozdě Snižte L82 
Snižujte po 0.1 s - Min. L82=0,00 s 

Příliš vysoký točivý moment 
Ujistěte se o správnosti nastavení P06, případně 
hodnotu snižte, opakujte tuning.  
Případně snižte F09 

Netýká se nastavení měniče 
Zkontrolujte funkci brzdy 
Zkontrolujte vodítka (olej, souběžnost, apod.) 
Zkontrolujte upevnění kabiny (patky) 

 
PROBLÉMY PŘI 
JÍZDĚ Příčina Opatření 

VIBRACE PŘI 
KONSTANTNÍ 
RYCHLOSTI 

Příliš vysoký točivý moment Snižte P06 
P06=30~70% P03 

Vysoká rychlost je příliš velká Snižte vysokou rychlost (tj. C11) 
 

Netýká se nastavení měniče 

Zkontrolujte vodítka (olej, souběžnost, apod.) 
Zkontrolujte upevnění kabiny (patky) 
Zkontrolujte zapojení motoru (Δ nebo hvězda) 
Zkontrolujte převodovku motoru 

PŘECHOD 
 Z VYSOKÉ 
RYCHLOSTI NA 
NÍZKOU 

Skluzová frekvence příliš vysoká Snižte P12 
Min. P12=0,1 Hz 

Příliš prudké zpomalení 
(POZNÁMKA: Kontrolujte 
zachování pomalé rychlosti.) 

Zvyšte rampu zpomalení (tj. E13) 
Max. E10-E16, F07-F08=2,00 s 
Zvyšte druhou S-křivku pro zpomalení (tj. L25) 
Max. L19-L28, H57-H60=50 % 

Nedostatečný točivý moment 

Zvyšte P06 
P06=30~70% P03 
Zvyšte F09 
Max. F09=5,0% 

 
PROBLÉMY PŘI 
ZASTAVENÍ Příčina Opatření 

TRHNUTÍ PŘI 
ZASTAVENÍ 

Předčasné sevření brzdy Zvyšte L83 
Max. L83=F22 – Reakční doba brzdy 

Reakce ss brzdy příliš silná Snižte F21 
Min. F21=50% 

Rampa zpomalení příliš rychlá Zvyšte rampu zpomalení (tj. E15) 
Maximální hodnota závisí na magnetech výtahu 

Netýká se nastavení měniče Zkontrolujte bezpečnostní řetěz 
Zkontrolujte funkci brzdy 

 
PROPAD KABINY 

Brzda se sevře příliš pozdě Snižte L83 

Reakce DC brzdy příliš měkká 
Zvyšte F21 
Zvyšujte po 10% (pozor na jmenovitý proud motoru) 
Zkontrolujte, zda F22≠0,00s 

Nedostatečný točivý moment 

Ujistěte se o správnosti nastavení P06, případně 
hodnotu zvyšte  
Zvyšte F09 
Zvyšujte po 1 % - Max. F09=5,0% 

Netýká se nastavení měniče 
Zkontrolujte funkčnost bezpečnostního obvodu 
 (signál EN) 
Zkontrolujte funkci brzdy 
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PŘESNOST 
ZASTAVENÍ 
(ZASTAVENÍ V 
ZÁVISLOSTI NA 
ZATÍŽENÍ) 

Nesprávná skluzová frekvence 

Proveďte automatické odladění (P04=2) 

Vypočtěte skluzovou frekvenci manuálně 

 
P12 = 

(Synchronní_ot – jmenovité_ot)  x  
jmen._frekvence_motoru 

Synchronní_ot 
 

Nedostatečný točivý moment Ujistěte se o správnosti nastavení P06, případně 
hodnotu zvyšte 

Nevyrovnaná přesnost 
zastavení (brzdění, pohon) 

Předčasné zastavení (jízdní režim): Zvyšte P09 
Opožděné zastavení (jízdní režim): Snižte P09 

 
 
5.2 Výstražná hlášení 
 
Tab. 8 

Výstražné 
hlášení 

Zobrazeno 
Popis Možné příčiny 

OC1 
OC2 
OC3 

Okamžitý nadproud 
OC1= Přetížení při zrychlení 
OC2= Přetížení při zpomalení 
OC3= Přetížení při konstantní rychlosti 

Ověřte, zda byl motor použitý pro aplikaci    vybrán 
vhodně. 
Ověřte, zda byl měnič použitý pro aplikaci vybrán 
vhodně. 
Zkontrolujte, zda se brzda otevírá. 
Byl proces ladění pólů proveden úspěšně? 

OV1 
OV2 
OV3 

Přepětí na ss meziobvodu měniče: 
OV1= Přepětí při zrychlení 
OV2= Přepětí při zpomalení 
OV3= Přepětí při konstantní rychlosti 

Brzdný rezistor není zapojen nebo je vadný. 
Protizávaží není vyvážené. 
Příliš krátká doba zpomalení. 
Zkontrolujte zapojení. 
Zkontrolujte připojení zdroje. 

LV Podpětí na ss meziobvodu měniče 

Napájecí napětí příliš nízké. 
Selhání hlavního zdroje. 
Zrychlení příliš prudké. 
Příliš vysoké zatížení. 
Zkontrolujte připojení vstupního napájení. 

Lin* Ztráta vstupní fáze Zkontrolujte vstupní ochrany měniče. 
Zkontrolujte přítomnost všech vstupních fází. 

OPL* Ztráta výstupní fáze 
Chyba zapojení na straně měniče. 
Chyba zapojení na straně motoru. 
Chyba zapojení hlavních stykačů. 

OH1 Přehřátí chladiče Chyba ventilátoru měniče. 
Příliš vysoká teplota okolí. 

OH2 Externí alarm Digitální vstup naprogramovaný na hodnotu 9 (THR) 
není aktivován. 

OH3 Vnitřní přehřátí měniče Zkontrolujte teplotu uvnitř měniče. 

OH4 Ochrana motoru (termistor PTC/NTC) 
Ventilátor motoru má nedostatečnou kapacitu. 
Příliš vysoká teplota okolí. 
Zkontrolujte nastavení H26, H27. 

OH6 Přehřátí nabíjecího odporu 
Teplota ochranného nabíjecího rezistoru uvnitř měniče 
překročila povolenou hranici. Snižte počet 
zapnutí/vypnutí. 

DBH Přehřátí brzdného rezistoru 
(elektronická ochrana) 

Teplota brzdného rezistoru překročila povolenou 
hodnotu (příliš nízké napětí). 
Zkontrolujte nastavení F50, F51, F52. 

OL1 Přehřátí motoru 1 

Zkontrolujte brzdu. 
Motor, kabina nebo protizávaží jsou zablokované. 
Měnič je na proudovém limitu, patrně příliš slabý. 
Zkontrolujte funkce F10~F12. 

OLU Přetížení měniče 

Přehřátí na IGBT. 
Chyba chladicího systému. 
Přepínací frekvence (funkce 26) příliš vysoká 
Příliš vysoké zatížení kabiny. 

Er1 Chyba paměti Chyba se objevila při zápisu dat do paměti měniče. 
Er2 Chyba komunikace s klávesnicí Došlo k chybě komunikace mezi klávesnicí a měničem. 
Er3 Chyba CPU Chyba procesoru měniče. 

Er4 Chyba komunikace s komunikační 
kartou 

Došlo k chybě komunikace mezi komunikační kartou a 
měničem. 
Zkontrolujte instalaci komunikační karty. 
Zkontrolujte kabely a zapojení stínění. 



   Strana 13 z 13  
 

Er5 Chyba kodéru (chyba modulu) 

Došlo k chybě komunikace mezi komunikačním 
modulem a měničem. 
Zkontrolujte kabel kodéru. 
Zkontrolujte kodér. 
Zkontrolujte zapojení stínění. 

* Tyto alarmy mohou změnit funkci aktivovat / deaktivovat pomocí funkčního kódu. 
 
 

Výstražné 
hlášení 

Zobrazeno 
Popis Možné příčiny 

Er6 Provozní chyba 

Zkontrolujte funkce L11-L18. Opakovaná hodnota. 
Zkontrolujte stav signálu brzdy (BRKE). 
Zkontrolujte stav signálu MC (CS-MC). 
Zkontrolujte funkci L84. 
Zkontrolujte funkce L80, L82, L83. 
Ladění pólů nebylo provedeno (L04=0,00). 
Chyba sledování brzdy (EN81-1+A3). 

Er7 Chyba během automatického ladění / 
ladění pólů 

Příkaz RUN přerušen před dokončením procesu. 
Aktivace vstupu EN1, EN2 přip. BBX přerušena.  

Er8 
ErP 

Chyba komunikace RS 485 
(Er8: RS-485 port 1, ErP: port 2) 

Kabel je přerušen. 
Vysoká míra hluku. 

ErF Chyba v ukládání dat během podpětí detekce podpětí (LV) když měnič ukládal data. 

ErH Hardwarová chyba komunikační karty 
Komunikační karta není správně instalovaná. 
Verze softwaru měniče není kompatibilní s komunikační 
kartou. 

Ert Chyba komunikace sběrnice CAN 
Sběrnice CAN odpojena od měniče. 
Elektrický šum, připojte stínění kabelů. 
Koncový rezistor není připojen. 

Ot Proud nadměrného točivého momentu Referenční proud točivého momentu je příliš velký. 
Zkontrolujte nastavení E34, E35 a E37. 

bbE Sledování stavu brzdy podle EN81-
1+A3 

Stav brzdy se liší od předpokladu. 
Pro podrobnější informace kontaktujte Fuji Electric. 

tCA Dosažení maximální hodnoty počitadla 
výpadků 

Počet změn směru dosáhl přednastavené hodnoty. 
Demontujte lana/řemeny výtahu a instalujte nové. 

LCO Přetížení zátěžové buňky Siloměr zjistil stav přetížení oproti přednastavené 
hodnotě. 

rbA Záchrana pomocí poplachu brzd Během záchranné operace pomocí ovládání brzd nebyl 
zjištěn žádný pohyb. 

nrb Chyby poškození NTC vedení Bylo odhaleno poškození vodiče v detekčním obvodu 
NTC termistoru. 

ECF Chyba obvodu svorek EN1 a EN2 

Měnič rozpoznal chybu obvodu aktivačních svorek a 
vypnul se. Zkontrolujte, zda je možno chybu zrušit 
zapnutím a vypnutím. Pokud ano, dbejte, aby signály 
EN1 a EN2 přišly ve stejný okamžik. 

 
 
 
 
 

6. Kontakt 
 
 
Autorizovaný distributor pro ČR a SR 
 
AMTEK, spol. s r.o. 
Vídeňská 125 
61900 Brno 
Tel.: +420 547 125 555 
Fax.: +420 547 125 556 
amtek@amtek.cz 
www.amtek.cz 

 
 
 

Údaje podléhají změnám bez oznámení !! 
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