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0 O tomto návodu 
 
Děkujeme, že jste si zvolili měnič řady FRENIC-Lift (LM2). 
 
Řada měničů FRENIC-Lift (LM2) je speciálně vyvinutá pro provoz indukčních motorů i synchronních s permanentním 
magnetem, používaných ve výtahových zařízeních. Lze je používat i k ovládání indukčních motorů bez enkodéru (s 
otevřeným regulačním obvodem) a dosáhnout dobré funkčnosti a vysoké přesnosti polohy při zastavení. 
 
Tato aplikační příručka obsahuje základní informace a vysvětlení k zapojení měniče FRENIC-Lift (LM2) a jeho 
uvedení do provozu. 
 

 
Tato aplikační příručka vychází z verze firmware 0900 nebo pozdější. Pokud používáte jiné verze 
softwaru, spojte se s technickým oddělením Fuji Electric. 
Verzi softwaru (ROM) je možné sledovat na TP-E1U v 5_14 a na TP-A1-LM2 v PRG > 3 > 4 

 
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-SI47-1894_-E (IM). 
 

1 Bezpečnostní informace 
 
Před zahájením montáže, elektrické instalace, použití nebo údržby a kontroly si přečtěte pozorně tento návod. Před 
použitím měniče zajistěte, abyste měli dobré znalosti o zařízení a seznamte se s veškerými bezpečnostními 
informacemi a opatřeními. Bezpečnostní opatření jsou v tomto návodu rozdělena do následujících dvou kategorií. 
 

 
Nedodržení informací označených tímto symbolem může vést k nebezpečným podmínkám, 
případně skončit smrtí nebo těžkým ublížením na zdraví. 

 

Nedodržení informací označených tímto symbolem může vést k nebezpečným podmínkám, 
případně skončit menším nebo lehkým ublížením na zdraví a/nebo značným poškozením 
majetku. 

 
Nedodržení informací obsažených pod názvem VAROVÁNÍ může také vést k vážným následkům. Uvedená 
bezpečnostní opatření jsou důležitá a je nutno je vždy dodržovat. 
 
Aplikace 

 

• FRENIC-Lift byl navržen pro řízení třífázového indukčního motoru a třífázového synchronního motoru s permanentními 
magnety. Nepoužívejte tento výrobek pro jednofázové motory ani k jiným účelům. 
Mohlo by dojít k požáru nebo nehodě. 

• FRENIC-Lift nelze používat pro systémy podpory života nebo pro jiné účely přímo spojené s bezpečností osob. 
• Ačkoli výroba produktu FRENIC-Lift podléhá přísné kontrole kvality, tam, kde by při jeho selhání mohly hrozit vážné nehody 

nebo materiální škody, instalujte bezpečnostní zařízení. 
Mohlo by dojít k nehodě. 

 

Montáž 

 

• Měnič instalujte na nehořlavé materiály, např. kovy. 

Jinak by mohlo dojít k požáru. 

• Neumisťujte v blízkosti hořlavé předměty. 

Mohlo by dojít k požáru. 

 
• Během přepravy nedržte měnič za jeho kryt svorkovnic. 

Mohlo by dojít k pádu měniče a poranění. 

• Dbejte, aby do měniče nepronikl textilní prach, papírová vlákna, piliny, kovové úlomky nebo jiné cizorodé materiály ani se 
neusazovaly na chladiči. 
Jinak může dojít k požáru nebo nehodě. 

• Není povoleno instalovat ani používat měnič, který je poškozený nebo neúplný. 
Mohlo by dojít k požáru, nehodě nebo poranění. 

• Na přepravní box je zakázáno stoupat. 
• Nestohujte přepravní boxy výše, než je uvedeno na přepravním boxu. 
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Při nedodržení t ěchto doporu čení by mohlo dojít k poran ění. 

 

Kabeláž 

 

• Při připojování měniče ke zdroji do napájecího vedení zapojte doporučený kompaktní jistič (MCCB) nebo proudový chránič 
(RCD)/jistič s ochranou proti zemnímu svodovému proudu (ELCB) (s nadproudovou ochranou). Používejte zařízení v rámci 
doporučeného proudového rozsahu. 

• Použijte vodiče předepsaných rozměrů. 
• Při připojení měniče ke zdroji 500 kVA a více zapojte ještě stejnosměrnou tlumivku (DCR). 

Jinak by mohlo dojít k požáru. 

• Nepoužívejte jeden mnohožilový kabel k propojení několika měničů s motory. 
• Nepřipojujte ochranu proti přepětí k výstupnímu (sekundárnímu) obvodu. 

Mohlo by dojít k požáru.  

• Uzemnění měniče proveďte v souladu s národním nebo místním elektrotechnickým předpisem. 
Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem . 

• Zapojení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrotechnici. 
• Před zapojováním odpojte zdroj. 

Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem . 

• Měnič instalujte před připojením napájení. 

Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem  nebo poran ění. 

• Zajistěte, aby počet vstupních fází a jmenovité napětí výrobku odpovídaly počtu fází a napětí střídavého napájecího zdroje, 
k němuž má být výrobek připojen. 
Jinak by mohlo dojít k požáru nebo nehod ě. 

• Nepřipojujte napájecí vodiče k výstupním svorkám (U, V a W). 
• Nevřazujte brzdný odporník mezi svorky P (+) a N (-), P1 a N (-), P (+) a P1, DB a N (-), nebo P1 a DB. 

Mohlo by dojít k požáru nebo nehod ě. 

• Obecně platí, že vodiče pro řídící signály nemají zesílenou izolaci. Pokud by se náhodou dotkly živých částí v hlavním 
obvodu, může se jejich izolace z jakýchkoli důvodů poškodit. Pro tento případ zajistěte ochranu vodičů pro řídící signály 
před dotekem s kabely vedoucími vysoké napětí. 
Mohlo by dojít k nehod ě nebo zasažení elektrickým proudem.  

 

 

• Třífázový motor připojte ke svorkám měniče označeným U, V a W. 
Jinak by mohlo dojít k poran ění. 

• Měnič, motor a elektrická instalace generují elektrický šum. Zajistěte, aby byla provedena opatření na ochranu čidel a 
citlivých zařízení před radiofrekvenčním šumem. 
Jinak by mohlo dojít k nehod ě. 

 

Provoz 

 

• Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je kryt svorek upevněn na své místo. Kryty nesnímejte, pokud je zařízení pod 
proudem. 
Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem . 

• Neobsluhujte vypínače s mokrýma rukama. 
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.  

• Pokud byla zvolena funkce automatického vynulování, měnič se může automaticky znovu spustit a řídit motor v závislosti na 
příčině vypnutí. 
(Strojní vybavení nebo zařízení musí být navržena tak, aby po restartu byla zajištěna bezpečnost osob.) 

• Pokud byly zvoleny funkce ochrany před zablokováním (omezovač proudu), automatického zpomalení a ochrany před 
přetížením, může měnič pracovat s jinou dobou zrychlení/zpomalení nebo s jinou frekvencí, než jaké byly nastaveny. Stroj 
navrhněte tak, aby v takových případech byla zajištěna bezpečnost. 
Jinak by mohlo dojít k nehod ě. 

• Pokud se vynulování alarmu provede s aktivním příkazovým signálem Run, může se měnič spustit okamžitě. Zajistěte 
předem, aby byl příkazový signál Run vypnutý. 
Jinak by mohlo dojít k nehod ě. 

• S návodem se důkladně obeznamte předtím, než začnete měnič programovat, chybné nastavení parametrů může vést k 
poškození motoru nebo zařízení. 
Mohlo by dojít k nehod ě nebo poran ění. 

• Pokud je měnič připojen ke zdroji, nedotýkejte se jeho svorek ani, když je v režimu zastavení. 
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.  
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• Měnič nezapínejte nebo nevypínejte zapnutím nebo vypnutím hlavního spínače (jističe). 
Mohlo by dojít k poruše.  

• Nedotýkejte se chladiče ani brzdného rezistoru, mohou se zahřát na vysokou teplotu. 
Mohlo by dojít k popálení.  

• Před nastavením rychlosti (frekvence) měniče zkontrolujte parametry výtahového zařízení. 
• Funkce brzdy měniče neposkytuje mechanické zadržovací prostředky. 

Mohlo by dojít k poran ění. 
 
 

Údržba a kontrola, a vým ěna díl ů 

 

• Před prováděním kontroly vypněte napájení a počkejte alespoň pět minut. Zkontrolujte rovněž, že LED monitor je zhasnutý 
a že napětí mezi svorkami P (+) a N (-) stejnosměrné napěťové sběrnice je menší než 25 VDC. 
Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem . 

• Údržbu, kontrolu a výměnu dílů by měly provádět pouze kvalifikované osoby. 
• Před zahájením práce si sundejte hodinky, prsteny či jiné kovové předměty. 
• Používejte izolované nástroje. 

Jinak by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem  nebo poran ění. 

 

Likvidace 

 

• Při likvidaci měniče dodržujte postupy pro likvidaci průmyslového odpadu. 
Jinak by mohlo dojít k poran ění. 

 

Další 

 

• Je zakázáno provádět úpravy měniče. 
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo poran ění. 

 

2 Shoda s evropskými normami 
 
Značka CE na výrobcích Fuji Electric znamená, že jsou ve shodě se základními požadavky Směrnice o 
elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES a Směrnice pro slaboproudá zařízení 2006/95/ES vydaných 
Radou Evropských společenství. 

Měniče, které mají vestavěný odrušovací filtr s označením CE, jsou ve shodě se směrnicemi o elektromagnetické 
kompatibilitě. Měniče, které odrušovací filtr vestavěný nemají, mohou být ve shodě se směrnicemi o 
elektromagnetické kompatibilitě, pouze pokud je k nim připojen externí odrušovací filtr splňující požadavky 
elektromagnetické kompatibility. Univerzální měniče podléhají v EU předpisům daným směrnicí pro slaboproudá 
zařízení. Fuji Electric prohlašuje, že měniče s označením CE jsou ve shodě se Směrnicí pro slaboproudá zařízení. 

Měniče řady FRENIC-Lift (LM2) jsou ve shodě s požadavky následujících směrnic rady a jejich dodatků: 

- Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC 
- Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC 
- Směrnice pro strojní zařízení: 2006/42/EC 

Při posouzení shody byly brány v úvahu následující příslušné normy: 

- EMC: EN61800-3:2004+A1:2012 EN12015:2014, EN12016:2013. 
- Elektrická bezpečnost: EN61800-5-1:2007 
- Funkční bezpečnost: EN61800-5-2:2007 SIL3, EN ISO13849-1:2008 PL=e, Kat.3 Bezpečné odpojení momentu 

 

 
Měniče řady FRENIC-Lift (LM2) spadají do kategorie C2 nebo C3 podle EN61800-3:2004+A1:2012. Použití 
těchto výrobků v obytných prostorách může vyžadovat aplikaci příslušných opatření pro eliminaci 
elektromagnetického rušení, které výrobky vyzařují. 
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3 Technické údaje 

3.1 Specifikace 
 

Tabulka 3.1. FRENIC-Lift LM2A – všeobecné specifikace 

Item 3-phase 400 V 1-phase 200 V 

Type FRN___LM2A-□E      □:4/7 0006 0010 0015 0019 0025 0032 0039 0045 0060 0075 0091 0011 0018 
Nominal applied motor [kW] 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 2.2 4.0 

O
ut

pu
t r

at
in

gs
 Rated capacity1 [kVA] 4.6 7.6 11 14 18 24 29 34 45 57 69 4.1 6.8 

Rated voltage2 [V] 3-phase 480 to 480 VAC 
3-ph 200 to 240 

VAC 
Rated current3 [A] 6.1 10.0 15.0 18.5 24.5 32.0 39.0 45.0 60.0 75.0 91.0 11.0 18.0 

Overload capacity [A] 
(Permissible overload time) 

11.0 
(3) 

18.0 
(3) 

27.0 
(3) 

37.0 
(3) 

49.0 
(3) 

64.0 
(3) 

78.0 
(3) 

90.0 
(3) 

120 
(3) 

150 
(3) 

182 
(3) 

22.0 
(3) 

36.0 
(3) 

In
pu

t r
at

in
gs

 

M
ai

n 
po

w
er

 s
up

pl
y 

N
or

m
al

 

Phases, voltage, frequency 
3-ph 380 to 480 VAC, 50/60 Hz 1-ph 200 to 240 

VAC, 50/60 Hz 
Variations: Voltage: +10 to -15% (Voltage unbalance: 2% or less4), Frequency: +5 to -5% 

Rated  
current3 [A] 

With DCR 4.5 7.5 10.6 14.4 21.1 28.8 35.5 42.2 57.0 68.5 83.2 17.5 33.0 
Without DCR 8.2 13.0 17.3 23.2 33.0 43.8 52.3 60.6 77.9 94.3 114 24.0 41.0 

Required power supply 
capacity (with DCR) [kVA] 

3.2 5.2 7.4 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 48.0 58.0 3.5 6.1 

U
P

S
 Input power for driving 

phases, voltage, frequency 
1-ph 220 to 480 VAC, 50/60 Hz 1-ph 200 to 240 

VAC, 50/60 Hz 
Variations: Voltage: +10 to -10%, Frequency: +5 to -5% 

Operation time [s] 180 

B
at

te
r

y 

Input power for driving voltage 48 VDC 36 VDC 

Operation time [s] 180 

Aux. control power voltage 24 VDC (22 to 32 VDC), max. 40 W 1-ph 220 to 480 VAC, 50/60 Hz8 
24 VDC (22 to 

32VDC),  
max. 40 W 

B
ra

ki
ng

 Braking time7 [s] 60 
Braking duty-cycle (%ED)7 [%] 50 

Rated regenerative power7 [kW] 1.8 3.2 4.4 6.0 8.8 12.0 14.8 17.6 24.0 29.6 36.0 1.8 3.2 
Minimum resistance6 [Ω] 160 96 47 47 24 24 16 16 10 8.5 8 33 20 

Conformity standard 

- Lift Directive (95/16/EC) 
- Replacement of two motor contactors: interrupting the current to the motor (to stop the machine),   
  as required by EN 81-20:2014 5.9.2.5.4 d and 5.9.3.4.2 d. 
- Brake monitoring for EN 81-20:2014 5.6.7.3 
- Travel direction change counter for lifts with belt or coated ropes 
  
- Machinery Directive 
    - EN ISO13849-1: PL-e 
    - EN60204-1: stop category 0 
    - EN61800-5-2: STO SIL3 
    - EN62061: SIL3 
  
- Low Voltage Directive 
    - EN61800-5-1: Over voltage category 3 
  
- EMC Directive 
    - EN12015, EN12016, EN 61800-3 +A1, EN 61326-3-1 
     (Emission) Built-in EMC filter type: Category 2 (0025 (11kW) or lower) / Category 3 (0032 (15kW) 
or higher) 
     (Immunity) 2nd Env. 
  
- Canadian and U.S. standards 
    - Can/CSA C22.2 No.14-13: Industrial Control Equipment 
    - CSA C22.2 No.274-13: Adjustable speed drives 
    - UL 508 C (3rd Edition): Power Conversion Equipment 
    - According to CSA B44.1-11/ASME A17.5-2014: Elevator and escalator electrical equipment 

Enclosure  
(IEC60529) 

Main body IP20 IP00 IP20 
Heat sink IP54 IP20 IP00 IP54 

Cooling method Fan cooling 
*1) Rated capacity is calculated by regarding the output rated voltage as 440 VAC. 
*2) Output voltage cannot exceed the power supply voltage. 
*3) These values correspond to the following conditions: carrier frequency is 10 kHz (2 phase modulation) and ambient temperature is 45°C. Select the 
inverter capacity such that the square average current during operation is not higher than the 80% of the rated current of the inverter. 
*4) Voltage unbalance [%] = (Max.voltage [V] - Min.voltage [V])/ Three-phase average voltage [V] x 6 (IEC61800-3). Just for 3ph 400 VAC input supply 
case. 
*5) The power supply capacity is 500kVA (ten times the inverter capacity when the inverter capacity exceeds 50kVA), and the  value  of the power 
supply impedance is %X=5%. 
*6) The admissible error of minimum resistance is ±5%.  
*7) Braking time and duty cycle (%ED) are defined by cycle operation at the rated regenerative power. 
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3.2 Vnější rozm ěry 
 
Tabulka 3.2. Vnější rozměry a popis konstrukce 

Napájecí nap ětí Typ Skříň W 
(mm) 

H 
(mm) 

D 
(mm) 

3-ph 400 VAC 

FRN0006LM2A-4E 

1 140,0 260,0 195,0 
FRN0010LM2A-4E 
FRN0015LM2A-4E 
FRN0019LM2A-4E 
FRN0025LM2A-4E 

2 160,0 360,0 195,0 
FRN0032LM2A-4E 
FRN0039LM2A-4E 

3 250,0 400,0 195,0 
FRN0045LM2A-4E 
FRN0060LM2A-4E 

4 326,2 550,0 261,3 
FRN0075LM2A-4E 
FRN0091LM2A-4E 5 361,2 615,0 276,3 

1-ph 200 VAC 
FRN0011LM2A-7E 

1 140,0 260,0 195,0 
FRN0018LM2A-7E* 

*Bude doplněno (rozměry se do uvedení produktu na trh mohou změnit) 
 
Skříně 1 a 2 lze rovněž dále označovat jako "typ kniha". 
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4 Demontáž a upevn ění čelního krytu 
 
Kryt jednotlivých skříní snímejte podle postupu naznačeného na jednotlivých obrázcích uvedených níže. V 
následujícím popisu se předpokládá, že měnič byl již nainstalován. 
 

 

Obrázek 4.1: Jednotlivé kroky při demontáži čelního krytu (Skříně 1 a 2 – typ "kniha") 
 

 

 
 

Obrázek 4.2: Jednotlivé kroky při demontáži  čelního krytu (Skříň 3) 
 
 
 

 
Obrázek 4.3: Jednotlivé kroky při demontáži čelního krytu (Skříně 4 a 5) 
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5 Připojení 

5.1 Napájení 
 

U měničů LM2A lze rozlišit dva typy skříní. První typ je typ "kniha", který zahrnuje skříně 1 a 2. Druhý typ je 
standardní skříň typu 3 až 5. Jednotlivé způsoby zapojení ukazují obrázky 5.1 a 5.2. 

FRENIC-Lift (LM2)

DCRE4-x.x-J
(DC tlumivka)

(THR)

(PLC)

U V W

MOTOR

L1/R L2/S L3/T

Vstup

(L1/L) (L2/N)
EMC

 G

PEN

P2 N(-)DB P3 P(+)
 G

M

W0

V0

U0

(SCCF)

(SCC)

(PLC)

*1

*2 *3

*4

*5

*6

*6
*6 *6

BRE-xxRxxxxW
(brzdný odpor)

 
 

Obrázek 5.1. Zapojení silových svorek u skříní typu "kniha" (skříně 1 - 2). 
 

 

  

 
 

Obrázek 5.2. Zapojení silových svorek u skříní typu 3-5. 
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Poznámka *1: Vodič pro připojení/odpojení interního odrušovacího filtru. U skříně typu "kniha" je to kovová destička 

umístěná na svorce EMC. U ostatních typů skříní je to vodič umístěný uvnitř (je nutno sejmout přední čelní 
kryt). 

Poznámka *2: Svorky stejnosměrné tlumivky: 
- Skříně 1 a 2: Pokud tlumivka NEBUDE instalována, zapojte mezi svorky P2 a P3 spojovací vodič. 
- Skříně 3-5: Pokud bude instalována stejnosměrná tlumivka, odpojte kovovou propojovací destičku mezi 

svorkami P1 a P(+). 
Poznámka *3: Pro připojení stínění použijte kovové destičky na snímatelných svorkách např. kovovými kabelovými 

sponami. 
Poznámka *4: Pokud mezi motor a měnič nebudou instalovány dva magnetické stykače, řiďte se postupem 

uvedeným v dokumentu “AN-Lift2-0001”. 
Poznámka *5: Externí stykač pro zkrat fází synchronního motoru s permanentními magnety je volitelné zařízení. 
Poznámka *6: Odnímatelné svorky. 
 
Všechny napájecí svorky bez ohledu na typ skříně, včetně těch, které se neobjevují na obrázcích 5.1 a 5.2 jsou 
uvedeny v tabulce 5.1. 

 
Tabulka 5.1. Popis silových svorek 

Štítek svorky Popis silových svorek 

L1/R, L2/S, L3/T 
(L1/L, L2/N) 

Vstup 3-fázového napájení ze síťového zdroje . 
(Vstup 1-fázového napájení ze síťového zdroje ). 

U, V, W Zapojení 3-fázového motoru pro synchronní indukční motory nebo motory s perm. 
magnety. 

U0, V0, W0 
Svorky pro zkratování fází synchronního motoru s perm. magnety. 
(pouze skříně typu "kniha"). 

Stejnosměr
ná tlumivka 

P2, P3 Připojení ss tlumivky (pouze skříně typu "kniha"). 

P1,P(+) Připojení ss tlumivky (pouze skříně 3-5). 

24V+, 24V- 
Vstupní napájecí svorky pro 24 V DC. Tyto svorky je třeba použít v případě 
vyprošťovací akce pro napájení řídicího obvodu z baterií. 
(Pouze skříně typu "kniha"). 

R0, T0 
Vstupní napájecí svorky pro 220 V AC. Tyto svorky je třeba použít v případě 
vyprošťovací akce pro napájení řídicího obvodu z baterií. 
(pouze skříně 3-5). 

DB , P(+) Připojení externího brzdného rezistoru. 
EMC Propojka pro připojení/odpojení interního odrušovacího filtru. 

 G 
Svorky pro připojení pláště měniče k ochrannému uzemnění. 
Skříně typu "kniha": K dispozici jsou 3 svorky. 
Skříně 3-5: 2 svorky k dispozici. 

 
� Stínění zapojte jak na straně motoru, tak na straně měniče. Dbejte, aby stínění pokračovalo i přes hlavní stykače 

(pokud jsou instalovány). 

� Doporučuje se použít brzdný rezistor s teplotním spínačem, aby byl systém chráněn proti chybám. K tomu ještě 
měnič nabízí funkci softwarové ochrany brzdného rezistoru (pro další informace viz parametry F50 až F52). 

 

5.2 Zapojení řídicích signál ů 
 
Obrázek 5.3 ukazuje všechny řídicí svorky na deskách plošných spojů . Desky plošných spojů se dělí na řídicí desku 
(pevná) a desku kontaktů I/O (demontovatelná). Desku I/O svorek lze od řídicí desky snadno demontovat. 
Svorkovnice EN obvodů (na řídící desce) má vlastní konektor, který lze rovněž demontovat. Další informace o 
zapojení a funkci svorek najdete v podkapitolách níže. 
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TERM5

TERM1

TERM1

TERM4

TERM3
TERM2

ŘÍDICÍ 
DESKA

DESKA I/O

 
Obrázek 5.3. Řídicí deska a deska I/O svorkovnic  
 
Všechny níže uvedené příklady vycházejí ze základního nastavení měniče FRENIC-Lift (LM2A). Pro další funkce viz 
dokument FRENIC-Lift RM. 
 

5.3 Použití vstupních svorek pro výb ěr hodnot nastavení rychlosti 
 
Tabulka 5.2: dvojkové kombinace pro volbu rychlosti 

X3 
(SS4) 

X2 
(SS2) 

X1 
(SS1) 

Funkce dvojkového 
kódování rychlosti Hodnota Zvolená rychlost Funkce hodnot 

nastavení rychlosti 
0 0 0 L11 0 (000) Nulová rychlost C04 
0 0 1 L12 1 (001) Střední rychlost 1 C05 
0 1 0 L13 2 (010) Kontrolní rychlost C06 
0 1 1 L14 3 (011) Plíživá rychlost C07 
1 0 0 L15 4 (100) Střední rychlost 2 C08 
1 0 1 L16 5 (101) Střední rychlost 3 C09 
1 1 0 L17 6 (110) Střední rychlost 4 C10 
1 1 1 L18 7 (111) Vysoká rychlost 1 C11 

 

Pokud řídicí signály výtahu neodpovídají zvolené rychlosti popsané v tabulce 3, lze signály přizpůsobit změnou 
nastavení u parametrů L11 až L18. Příklad níže (tabulka 4) ukazuje řídící systém výtahu, který používá X2 a X1 jako 
vysokou rychlost a X1 jako nízkou rychlost. 
 
Tabulka 5.3: Příklad dvojkové kombinace pro změnu nastavení rychlosti 

SS4 
(X3) 

SS2 
(X2) 

SS1 
(X1) 

Funkce dvojkového 
kódování rychlosti Hodnota Zvolená rychlost 

Funkce hodnot 
nastavení 
rychlosti 

0 0 0 L11 0 (000) Nulová rychlost C04 
1 1 1 L12 7 (111) Střední rychlost 1 C05 
0 1 0 L13 2 (010) Kontrolní rychlost C06 
0 0 1 L14 1 (001) Plíživá rychlost C07 
1 0 0 L15 4 (100) Střední rychlost 2 C08 
1 0 1 L16 5 (101) Střední rychlost 3 C09 
1 1 0 L17 6 (110) Střední rychlost 4 C10 
0 1 1 L18 3 (011) Vysoká rychlost 1 C11 

 
 

5.4 Popis řídicích svorek 

 
Řídicí svorky lze dělit na digitální signály (vstupní a výstupní), analogové signály (vstupní a výstupní) a komunikační 
porty. Všechny typy svorek jsou popsány níže. Všem vstupům a výstupům lze libovolně přiřadit nastavením paranetrů 
jakoukoli dostupnou funkci. Pro snadné nastavení všechny příklady v této příručce vycházejí ze základní (defaultní) 
konfigurace. 
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5.4.1 Analogové vstupy 
S použitím analogových vstupů lze otáčky motoru a předpětí krouticiho momentu regulovat plynule (bez skoků). 
Analogové řídicí signály mohou být na svorce [V2] buď napěťové, nebo proudové volba se provádí posuvným 
přepínačem SW4. 
Svorku [12] je možno použít také k připojení termistoru PTC/NTC pro ochranu motoru proti přehřátí. 
 
5.4.2 Digitální vstupy 
Digitální vstupy mohou fungovat buď v logice NPN nebo PNP. Výběr logiky se provádí posuvným přepínačem SW1 
na ovládacím panelu. Tovární nastavení je PNP (zdrojová - source) logika. Popis všech funkcí vstupních svorek je 
uveden v tabulce 5.4. 

 
Tabulka 5.4: Popis digitálních vstupů (opticky oddělené vstupy) 

 
 

Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady různých konfigurací vstupu.  Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady 
různého zapojení pomocí logiky PNP: 

FRENIC-Lift (LM2)

X1 FWD PLC (+24 V)Řídicí systém výtahu

Směr NAHORU

Rychlost  1

  
 

Obrázek 5.4: Zapojení s použitím bezpotenciálových kontaktů řídícího systému výtahu. 
 

FRENIC-Lift (LM2)

X1 FWD CMŘídicí systém výtahu

Směr NAHORU

Rychlost 1

0 VDC

+24 VDC

24 VDC  
Obrázek 5.5: Zapojení s použitím externího zdroje napětí. 
 

 
Jak je uvedeno v tabulce 5.4, i když funkce STO není použita, doporučujeme správné použití EN svorek. Na obrázku 
5.6 je uveden příklad zapojení. 
 

Koncové 
zařízení Funk ční popis digitálních vstup ů 

FWD (vpřed) Otáčení motoru vpravo při pohledu ze strany hřídele. 
Podle mechanického nastavení může jít o pohyb kabiny směrem VZHŮRU nebo DOLŮ. 

REV (vzad) Otáčení motoru vlevo při pohledu ze strany hřídele. 
Podle mechanického nastavení může jít o pohyb kabiny směrem DOLŮ nebo VZHŮRU. 

CM Společná 0 V DC. 
X1 - X3 Digitální vstupy volby rychlosti. Z binární kombinace lze vybrat 7 různých rychlostí. 

X4 - X7 Funkce svorek ve výchozím (defaultním)  nastavení tato příručka nepopisuje. Další informace 
najdete v RM. 

X8 V tovární konfiguraci “BATRY” pro provoz z baterie nebo UPS  (vyprošťovací operace). 

EN1 a EN2 

Svorky povolení (enable) měniče (povolení IGBT budičů). 
Tyto svorky odpovídají funkci bezpečného odpojení momentu STO SIL 3 popsané normou 61800-
5-2, proto je, při správném použití, možné použít  těchto svorek pro nahrazení dvou stykačů mezi 
měničem a motorem (jak uvádí EN81-20:2014 5.9.2.5.4 d). Další informace o funkci bezpečného 
odpojení momentu (STO) viz dokument “AN-Lift2-0001”. 
I když funkce STO není použita, doporučujeme správné použití těchto svorek. Nesprávné použití 
těchto svorek může vést k výpadku měniče (výpadek OCx) nebo dokonce k jeho zničení. Další 
informace najdete v obr. 5.6. 
Logika těchto svorek je pevně dána režimem  zdrojová – SOURCE . Nezávisí na konfiguraci 
SW1. 
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KM1

FRENIC-Lift (LM2)

PLCEN1

KM1.1KM2.1RM1.1

Bezpečnostní řetězec /
bezpečnostní PLC

KM1 RM1

KM1.2

KM2.2

KM2

KM2

EN2

RM1.2

TERM1

M

 
 

Obrázek 5.6: Doporučené zapojení svorek EN obvodu. 
 
Elektrické parametry digitálních vstupů používajících PNP (zdrojovou - source) logiku jsou uvedeny v tabulce 5.5. 
 
Tabulka 5.5: Elektrické parametry digitálních vstupů. 

Položka  Stav Rozmezí 

Napětí 
ZAP (ON) 22 - 27 V 

VYP (OFF) 0 - 2 V 
Proud ZAP (ON) Min. 2.5 mA   Max. 5.0 mA 

 
5.4.3 Reléové výstupy 
Svorkám Y3(A/C), Y4(A/C), Y5(A/C) a 30(A/B/C) jsou továrně přiřazeny funkce uvedené v tabulce 5.6. Jiné funkce 
lze nastavit s použitím funkcí E22 - E30. 

 
Tabulka 5.6: Výchozí (defaultní) nastavení a parametry výstupů relé. 

Svorky  Funk ční popis výstup ů relé  

30A; 30B a 30C 
Měnič ve stavu alarmu (ALM). 
V případě poruchy se motor zastaví a kontakt 30C-30A (NO) přepne (sepne). 
Zatížení kontaktů: 250 VAC; 0,5 A / 30 VDC; 0,5A. 

Y5A-Y5C Řídicí funkce motorové brzdy (BRKS). 
Zatížení kontaktů: 250 VAC; 0,5 A / 30 VDC; 0,5A. 

Y4A-Y4C Hlavní řídicí funkce MC (SW52-2). 
Zatížení kontaktů: 250 VAC; 0,5 A / 30 VDC; 0,5A. 

Y3A-Y3C 
Funkce zjišťování rychlosti (FDT). 
Zatížení kontaktů: 250 VAC; 0,5 A / 30 VDC; 0,5A. 

 
5.4.4 Tranzistorové výstupy 

Svorkám Y1 a Y2 jsou továrně přiřazeny funkce uvedené v tabulce 5.7. Jiné funkce lze nastavit s použitím funkcí 
E20 a E21. 

Řídicí systém výtahu

24 VDC

nebo 
opticky oddě lené 

vstupy

FRENIC-Lift (LM2)

Y1 Y2 CMY

Opticky oddělené vstupy

 
Obrázek 5.7: Zapojení pomocí (zdrojové) logiky PNP 
 
Tabulka 5.7: Tovární (defaultní) nastavení a parametry tranzistorových výstupů. 

Koncové za řízení Funk ční popis výstup ů tranzistor ů 
Y1 Hlavní řídicí funkce MC (SW52-2). 
Y2 Předpokládané ovládání otevírání dveří (DOPEN). 
CMY Společný vodič výstupů tranzistorů 

 
Elektrické parametry výstupů tranzistorů jsou uvedeny v tabulce 5.8. 
 
Tabulka 5.8: Elektrické parametry výstupních tranzistorů. 

Položka  Stav Rozsah (Max.)  

Napětí 
ZAP (ON) 3 V 

VYP (OFF) 48 V 
Provozní proud ZAP (ON) 50mA 
Svodový proud VYP (OFF) 0,1mA 
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� V případě zachyceném v příkladu na obrázku 5.7 je napětí při vypnutí 24 V DC (Zdroj připojený k CMY). 
� Indukční zátěže by neměly být připojeny přímo (měly by být připojeny přes relé nebo optron). 
 
5.4.5 Komunikační porty 
Měnič FRENIC-Lift (LM2) má vestavěné až tři komunikační porty. Sběrnice CAN je přístupná pomocí odnímatelné 
svorkovnici TERM1 na desce I/O svorkovnic. RS-485 port 1 je přístupný přes RJ-45. RS-485 port 2 je přístupný přes 
svorky DX+ a DX-,  svorkovnice TERM5 na desce I/O svorkovnic.. 

 

   

Port 1 (Klávesnice, Modbus RTU, Loader SW, DCP) Port 2 ( Modbus RTU,, Loader SW,  DCP) Port 3 (sběrnice CAN) 
  

Další informace o komunikačních protokolech najdete v příslušném manuálu. 
 
 
 

6 Hardwarová konfigurace 
 
Na řídící desce  a na desce I/O svorkovnic se nachází až 5 posuvných přepínačů. Pomocí nich lze nastavit různé 
konfigurace. Funkce jednotlivých přepínačů a jejich možné konfigurace uvádí tabulka 6.1. 

 
Tabulka 6.1: Konfigurace posuvných přepínačů 

Přepínač Tovární nastavení p řepínačů 

SW1 Volba provozních režimů digitálních vstupů mezi PNP a NPN (SINK/SOURCE). 

SW2 

Zakončovací rezistor komunikačního portu 1 RS-485. Port 1 je na konektoru RJ-45. 
(Pokud se používá klávesnice nebo převodník pro program FRENIC Loader, nastavte přepínač SW2 
do polohy OFF). 
(Pokud se používá komunikace po DCP nebo sběrnici Modbus, nastavte v případě potřeby přepínač 
SW2 do pozice ON). 

SW3 

Zakončovací rezistor komunikačního portu 2 RS-485. Port 2 je na desce I/O svorkovnic. 
(Pokud se pro program FRENIC Loader používá převodník, nastavte přepínač SW3 do polohy OFF). 
(Pokud se používá komunikace po DCP nebo sběrnici Modbus, nastavte v případě potřeby přepínač 
SW3 do pozice ON). 

SW4 [V2] volba funkcí svorek mezi V2 a C1. 

SW5 Zakončovací rezistor komunikačního portu CAN.  
(Pokud se používá komunikace CANopen, nastavte v případě potřeby přepínač SW5 do pozice ON). 

 
� Při použití vstupu pro  PTC, funkce odpojení (zastavení) měniče nesplňuje normy EN81-20/50. 
 

Obrázek 6.1 ukazuje polohu posuvných přepínačů na kontrolním panelu a svorkovnici I/O. Ukazuje rovněž výchozí 
nastavení (tovární nastavení) jednotlivých přepínačů. 
 

 

 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

Logika RS485 
port 1 

RS485 
port 2 V2-C1 

Koncový 
rezistor 

CAN 
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7 Přídavné karty enkodér ů 
 
Zde zmiňované karty enkodéru lze připojit pouze k portu C podle obrázku 7.1. Přídavná karta se volí i softwarově 
parametrem L01.  
 

 
 

Obrázek 7.1. Možná instalace portu a přídavné karty. 
 
Nastavení L01 bude záviset na instalované přídavné kartě, každou přídavnou kartu lze použít pro různé konfigurace. 
Tabulka 7.1 ukazuje různá nastavení L01 a příslušné použitelné příravné karty. 
 
Tabulka 7.1: Nastavení L01 a příslušná přídavná karta enkodéru. 

L01 
Popis kodéru  

Volba Motor 
Inkrementální signály  Absolutní signály  

0 

Push-pull/Otevřený kolektor 

- 

OPC-PG3 
IM (indukční 

motor) 
Linkový budič OPC-PMPG 

Sinusový diferenciální (1 Vpp) OPC-PS/PSH 
OPC-PR 

1*1 
Push-pull/Otevřený kolektor 

Z phase 
OPC-PG3 

PMSM (motor s 
perm. magnety) Linkový budič OPC-PMPG 

Sinusový diferenciální (1 Vpp) R phase OPC-PR 
4 Sinusový diferenciální (1 Vpp) EnDat2.1 (i.e.ECN413) OPC-PS/PSH PMSM 

5 Sinusový diferenciální (1 Vpp) Sinusoidal differential 
1 Vpp (i.e.ERN1387) 

OPC-PR PMSM 

6 Sinusový diferenciální (1 Vpp) BISS-C (i.e. Sendix 5873) OPC-PS/PSH PMSM 
7 Sinusový diferenciální (1 Vpp) SSI (i.e.ECN413) OPC-PS/PSH PMSM 
8 Sinusový diferenciální (1 Vpp) Hiperface (i.e.SRS 50) OPC-PSH PMSM 

*1) V takovém případě musí být motor ověřený ve Fuji Electric. 
 

7.1 OPC-PG3 
 
Přídavné karta OPC-PG3 je karta specificky určený pro standardní enkodéry HTL (standardní rozsah napájecího 
napětí 10~30 V DC). Připojený enkodér musí splňovat technické požadavky uvedené v tabulce 7.2. 
 
Tabulka 7.2: Technické požadavky na enkodér. 

Vlastnost  Specifikace  
Napájecí napětí 12,15 nebo 24 V DC±10 % 
Připojení výstupních signálů Otevřený kolektor Push-pull 
Maximální vstupní frekvence 25 kHz 100 kHz 
Maximální délka kabelu 20 m 100 m 
Minimální detekční čas pro fázi Z 5 µs 
Rozlišení pulsů enkodéru 360 to 60000 pulsů/ot (doporučeno 1024 pulsů/ot) 

 
Pro připojení tohoto typu enkodéru k OPC-PG3, viz tabulku 7.3 a obrázek 7.2 níže. 

 
Tabulka 7.3: Požadované signály a jejich význam. 

Signál  Svorka OPC -PG3 Význam  
+UB PO Zdroj 12, 15 nebo 24 V DC (SW2) 

(120 mA pro 12 a 15 VDC) 
(90 mA pro 24 VDC) 

0 V CM Společná 0 V DC 
A PA Pulsy fáze A 
B PB Pulsy fáze B posunuty o 90° 
Z PZ Značka*1 
- FA+ ・Výstup linkového budiče 

 
Přídavná karta 

Řídicí deska 

 Nelze použít 

K dispozici 
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FA- ・Nastavení poměru dělení frekvence (SW1) 
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 

・Výstupní napětí: Max. 5,25 V 
・ 

FB+ 
FB- 
FZ+ 
FZ- 

*1 Nutno pouze pro ovládání synchr. motoru s perm. magnety 
 
 

Maximální délka kabelu

Inkrementální 
enkodér

HTL

FRENIC-Lift (LM2)

TERM5

C
-P

o
rt

T
E

R
M

1

FA+
FA-

FB+
FB-

FZ+
FZ-
PO

PA
PB

CM

PZ

Lift  kontrolér

OPC-PG3

 
Obrázek 7.2: Připojení pomocí rozhraní HTL enkodéru 

 
� Kabel enkodéru musí být vždy stíněný. Stínění musí být připojeno na straně měniče a enkodéru pomocí 

zemnicí svorky nebo speciálních stíněných kabelových  průchodek. 
� Názvy signálů se mohou lišit podle výrobce enkodéru. 

 
 

7.2 OPC-PMPG 
 
Přídavná kartaOPC-PMPG je karta specificky určená pro standardní enkodéry linkového budiče (diferenční signály o 
napětí 5 V DC). Připojený enkodér musí splňovat technické požadavky uvedené v tabulce 7.4. 
 
Tabulka 7.4: Technické požadavky na enkodér 

Vlastnost  Specifikace  
Napájecí napětí 5 V DC±10%, 300 mA 
Připojení výstupních signálů Linkový budič 
Maximální vstupní frekvence 100 kHz 
Maximální délka kabelu 100 m 
Rozlišení pulsů enkodéru 360 to 60000 pulsů/ot (doporučeno 1024 pulsů/ot) 

 
Pro připojení tohoto typu enkodéru k OPC-PMPG, viz tabulku 7.5 a obrázek 7.3 níže. 

 
Tabulka 7.5: Požadované signály a jejich význam 

Signál  Svorka OPC -PMPG Význam  
+UB PO Zdroj 5 V DC 
0 V CM Společná 0 V DC 
A PA+ Pulsy fáze A 
/A PA- Pulsy fáze A invertovány 
B PB+ Pulsy fáze B posunuty o 90° 
/B PB- Pulsy fáze B posunuty o 90° a invertovány 

- 

FA+ 
・Výstup linkového budiče 
・Nastavení poměru dělení frekvence (SW1) 

1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 
・Výstupní napětí: Max. 5,25 V 

FA- 
FB+ 
FB- 
FZ+ 
FZ- 

 



 

Strana 18 z 39 Fuji Electric Europe GmbH  

 

Maximální délka kabelu 100 m

Inkrementální 
enkodér

Line driver

FRENIC-Lift (LM2)

TERM5

C
-P

o
rt

T
E

R
M

1

FA+
FA-

FB+
FB-

FZ+
FZ-
PO

PA+
PA-

CM

PB+

Lift  kontrolér

PB-

OPC-PMPG

 
Obrázek 7.3: Připojení pomocí rozhraní enkodéru linkového budiče 
� Kabel enkodéru musí být vždy stíněný. Stínění musí být připojeno na straně měniče a enkodéru pomocí 

zemnicí svorky nebo speciálních stíněných kabelových  průchodek. 
� Názvy signálů se mohou lišit podle výrobce enkodéru. 
� Ujistěte se, že je deaktivována detekce přetržení drátu F0,F1,F2 a F3 (chyba PG) nastavením všech 

přepínačů na ON (SW2).  
 

7.3 OPC-PR 

 
Přídavná karta OPC-PR je karta specificky určená pro sin/cos sin/cos enkodéry (sinusová vlna pro inkrementální a 
absolutní signály). Připojený enkodér musí splňovat technické požadavky uvedené v tabulce 7.6. 
 
Tabulka 7.6: Technické požadavky na enkodér. 

Vlastnost  Specifikace  
Napájecí napětí 5 V DC±5%, 200 mA 
Inkrementální výstupní 
signály 

Dva sinusové signály A a B jako sinus a kosinus 
・Úroveň signálu: 0,6 - 1,2 Vpp 
・Fázový posun: 90° ± 10° 

Detekce polohy rotoru 
(absolutní signály) 

Dva sinusové signály (C,D) jako sinus a kosinus s jednou periodou za otáčku: 
・Úroveň signálu: 0,6 - 1,2 Vpp 
・Fázový posun: 90° ± 10° 

Maximální délka kabelu 20 m 
Rozlišení sinusoidy 
enkodérem 

360 to 60000 sin/ot (doporučeno 2048 sin/ot) 

Pro připojení tohoto typu enkodéru k OPC-PR, viz tabulku 7.7 a obrázek 7.4 níže. 
 

Tabulka 7.7: Požadované signály a jejich význam. 

Signál Barva OPC-PR 
svorka Význam 

Vzhůru (Up) Hnědá/Zelená PO Zdroj 5 V DC 
Čidlo pro 

pohyb vzhůru 
Modrá PO Zdroj 5 V DC - Senzor 

0 V Bílá/Zelená CM Společná 0 V DC 
0 V Senzor Bílá CM Společná 0 V DC - Senzor 

A+ Zelená/Černá PA+ Sinusová vlna (Inkrementální) 
A- Žlutá/Černá PA- Invertovaná sinusová vlna (Inkrementální) 
B+ Modrá/Černá PB+ Kosinusová vlna (Inkrementální) 
B- Červená/Černá PB- Invertovaná kosinusová vlna (Inkrementální) 
C+ Šedá PC+ Sinusová vlna (absolutní) 
C- Růžová PC- Invertovaná sinusová vlna (absolutní) 
D+ Žlutá PD+ Kosinusová vlna (absolutní) 
D- Fialová PD- Invertovaná kosinusová vlna (absolutní) 

- - 

FA+ 
・Výstup linkového budiče 
・Nastavení poměru dělení frekvence (SW1) 

1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 
・Výstupní napětí: Max. 5,25 V 
 

FA- 
FB+ 
FB- 
FZ+ 
FZ- 
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FRENIC-Lift (LM2)

Maximální délka kabelu 20 m

Absolutní 
enkodér 

sin/cos sin/cos
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PB-
PC+
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Maximální délka kabelu 5 m
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Obrázek 7.4: Připojení pomocí rozhraní sin/cos sin/cos enkodéru 
� Kabel enkodéru musí být vždy stíněný. Stínění musí být připojeno na straně měniče a enkodéru pomocí 

zemnicí svorky nebo speciálních stíněných kabelových  průchodek. 
� Názvy signálů a barvy se mohou lišit podle výrobce enkodéru/kabelů. Barvy se řídí dle ERN487. 
� Signály senzoru je třeba připojit pouze pokud je délka kabelu 10 a více metrů. 

 

 

7.4 OPC-PSH 
 
Přídavná karta OPC-PSH je karta specificky určená pro sériové absolutní enkodéry (sinusová vlna pro inkrementální 
signály a sériovou komunikaci pro absolutní signály). Připojený enkodér musí splňovat technické požadavky uvedené 
v tabulce 7.8. 
 
Tabulka 7.8: Technické požadavky na enkodér. 

Vlastnost  Specifikace  
Napájecí napětí 5 V DC±5%, 200 mA 8 V DC±5% 200 mA*1 
Inkrementální 
výstupní 
signály 

Dva sinusové signály A a B jako sinus a kosinus 
・Úroveň signálu: 0,6 - 1,2 Vpp 
・Fázový posun: 90° ± 10° 

Datové rozhraní EnDat2.1 SSI Biss-C Hiperface 
Kódové signály Diferenciální linkový budič/přijímač 
Rozlišení sinusoidy enkodérem 360 to 60000 sin/ot (doporučeno 2048 sin/ot) 

*1 Výchozí nastavení zdroje pro OPC-PSH je 5 V DC, pokud je třeba zdroje 8 V DC, použijte SW1. 
 

Pro připojení tohoto typu enkodéru k OPC-PSH, viz tabulku 7.8 a obrázek 7.5 níže. 
 

Tabulka 7.9: Požadované signály a jejich význam. 
OPC-
PSH 

svorka 

EnDat 2.1 a SSI Biss -C Hiperface  

Barva Signály Barva Signály Barva Signály 

PO Hnědá/Zelená Vzhůru (Up) Hnědá +V Červená U 
PO Modrá Čidlo pro pohyb 

vzhůru - - - - 

CM Bílá/Zelená 0 V Bílá 0 V Modrá GND (uzemnění) 
CM Bílá 0 V Senzor - - - - 
PA+ Zelená/Černá A+ Černá A Růžová +COS 
PA- Žlutá/Černá A- Fialová /A Černá +RECOS 
PB+ Modrá/Černá B+ Šedá/Růžová B Bílá +SIN 
PB- Červená/Černá B- Červená/Modrá /B ČernáHnědá +RESIN 
CK+ Fialová Clock Zelená C+ - - 
CK- Žlutá /Takt (Clock) Žlutá C- - - 
DT+ Šedá Data Šedá D+ Šedá nebo 

Žlutá Data+ 

DT- Růžová /Data Růžová D- Zelená nebo 
Fialová Data- 
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FRENIC-Lift (LM2)
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Obrázek 7.5: Připojení pomocí rozhraní enkodéru sériové komunikace 
 
� Kabel enkodéru musí být vždy stíněný. Stínění musí být připojeno na straně měniče a enkodéru pomocí 

zemnicí svorky nebo speciálních stíněných kabelových  průchodek. 
� Názvy signálů a barvy se mohou lišit podle výrobce enkodéru/kabelů. Barva se řídí dle ECN413 (EnDat, SSI), 

Sendix 5873 (BiSS-C) a SRS50 (hiperface). 
� Signály senzoru je třeba připojit pouze pokud je délka kabelu 10 a více metrů (EnDat a SSI). 
� Další dostupnou možností je OPC-PS. Tento Přídavná karta má stejné charakteristiky jako OPC-PSH bez 

protokolu hiperface a zdroje + 8 V DC. 
 

Pro enkodéry s výstupem SSI, BiSS-C a hiperface může být potřeba další nastavení. Toto nastavení závisíé na 
struktuře rámce komunikačního protokolu. V tabulce 7.10 jsou související parametry. Protokol EnDat nepotřebuje 
měnit žádné další parametry. 
 
Tabulka 7.10 : Specifické nastavení pro enkodéry s rozhraním BiSS, SSI a hiperface.  

 
Parametr  Popis  Biss *1 SSI*2 Hiperface *3 

L209 Encoder Serial communication  
(počet ST bitů)  13 bitů 13 bitů 15 bitů 

L212 Alarm/Warning bit enable a pozice (SSI) 0x00h 0x00h - 
L213 Počet AL1 bitů 0 0 - 
L214 Počet AL2 bitů 2 0 - 
L215 Počet CRC bitů 6 0 - 
L216 CRC polynom  0x43h 0x00h - 

 
Hodnoty ověřeny / testovány pro: 
 
*1: SMRS64 (Hohner) 
 Sendix 5873 (Kübler) 
 WDGF 58M (Wachendorf) 
*2: 5873 ThyssenKrupp specifikace (Kübler) 
 SMRS64 (Hohner) 
*3: SRM50 (Sick) 
 SRS50 (Sick) 
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8 Použití klávesnice 

8.1 TP-E1U (základní panel) 
 
8.1.1 LED monitor, klávesnice a LED indikátory na panelu 
 
Jak je zobrazeno na obr. 8.1, panel sestává z 4-číslicového LED zobrazovače, šesti kláves a pěti LED indikátorů. 
Panel umožňuje sledovat pracovní stav měniče, zadávat funkční kódy a sledovat stav V/V signálů, informace o 
údržbě a o alarmech. Význam každé části panelu je vysvětlen v tabulce 8.1. 
 
 
 

 

 

 
Obrázek 8.1: Základní panel - přehled 

 
 

Tabulka 8.1: Přehled funkcí panelu 

Pol, 
LED monitor, 
klávesy a LED 

indikátory 
Funkce 

LED  
monitor 

4-číslicový, 7-segmentový LED monitor, zobrazující podle pracovního režimu: 
� Mód RUN: Stav práce (Monitoruje data podle nastavení E52). 
� Mód Programování: Menu, funkční kódy a jejich hodnoty 
� Mód  Alarm: Kód alarmu, identifikující důvod, proč byla aktivována nějaká ochrana 

Pracovní 
klávesy 

 

Klávesa Program/Reset, přepíná pracovní režim měniče 
� Při běhu: přepne měnič do režimu programování 
� Při programování: přepne měnič do pracovního módu 
� Při alarmu: Poté, co jsou odstraněny všechny důvody alarmu, se stisknutím tohoto tlačítka 

uvede měnič do běhu (Running mód). 

 

Klávesa Function/Data: 
� Při běhu: Stisknutím se přepíná zobrazovaná informace (Monitorovaná data nastavená v  

E52).  
� Při programování: Zobrazí funkční kód nebo nebo vložená data pomocí kláves 

  
a  . 

� Při alarmu: Zobrazí detaily, vztahující se ke kódu alarmu, zobrazenému na LED monitoru. 

 

Společně s  , panel přejde do módu programování v případě alarmu. 

／

 

Klavesy NAHORU a DOLŮ. Vybírá se jimi nastavovaná položka a mění se funkčních kódy, 
zobrazované na LED monitoru. 

LED 
indikátory 

RUN LED Svítí, když je měnič uveden do běhu pomocí příkazů FWD či REV (přes svorky měniče) nebo pomocí 
komunikační linky 

LED 
kontrolka 
panelu 

Svítí, když je měnič připraven k běhu příkazem RUN  

3x LED 
jednotek 

Tyto tři indikátory určují jednotku, která se číselně zobrazuje na LED monitoru při běhu měniče, 
kombinací jejich stavu svítí/nesvítí. 
Jednotky: Hz, A, kW, r/min a m/min. 

V programovacím módu svítí LED Hz a kW . � Hz  � A  � kW 

X10 LED 
Svítí, když data, která se mají zobrazit, přesáhnou 9999. Když tato LED svítí, "zobrazovaná hodnota 
x 10" je skutečná hodnota. 
Příklad: LED monitor zobrazuje 1234  a  x10 LED svítí, aktuální hodnota je "1,234 × 10 = 12,340." 

USB 
port 

 

Přes USB port s mini-B konektorem je možno propojit měnič a PC. 

 
 

8.1.2 Přehled pracovních režimů 
 
Panel TP-E1U může pracovat v režimech podle tabulky 8.2. 
 

LED 
indikátoryy 

DOWN klávesa 

STOP klávesa 

UP klávesa 

Function/ 
Data  

RUN klávesa 

7-segment 
LED monitor 

Program/ 
Reset 

USB port 

RUN LED 
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Tabulka 8.2.  Pracovní režimy panelu 
Pracovní režim Popis 
Mód běhu (running) Měnič nelze řídt přes panel. Při běhu měniče se pouze zobrazuje Run status.   

Mód programování Tento mód dovoluje konfigurovat funkční kódy a kontrolovat množství informací, vztahujících se ke 
stavu měniče a k údržbě. 

Mód alarm 
Když nastave podmínka pro alarm, měnič automaticky spustí Alarm mód, přičemž se zobrazuje 
odpovídající kód alarmu* a související informace na LED monitoru.  
* Kód alarmu: Zobrazuje příčinu alarmu. Detaily jsou v Kapitole 15. 

 
Obrázek 8.2 ukazuje přechod stavu měniče ve třech pracovních režimech. 
 

 

Režim programování

Konfigurace funkčních kódů 
a sledování informací o 
údržbě  / alarmu a dalších 
stavů

Režim alarmu

Zobrazuje  stav alarmu

Výskyt vážného 
alarmu

(Stiskni toto 
tlačítko , pokud 
nastal a larm.)

+

Režim běhu

Sleduje aktuální stav

Power ON

Uvolnění vážného 
alarmu

 

 
Obrázek 8.2.  Změna stavu měniče v pracovních režimech 
 

 

 

 

Současný stisk tlačítek 
znamená stiskount dvě tlačítka zároveň. Taková operace je v tomto manuálu znázorněna znakem "+"
mezi dvěma tlačítky. 
Například, výraz "  + "  znamená zmáčknout klávesu   při již stisknuté klávese  . 

 
 
8.1.3 USB propojení 
 
Na čele panelu je  USB port (Mini-B konektor). Pro připojení USB kabelu oddělejte krytku USB portu, jak zobrazeno 
níže. Umístění USB portu ukazuje obrázek 8.3.  
 

 

Obrázek 8.3. Umístění USB portu. 
 

� Návod, jak pracovat s programem FRENIC Loader 4, je v manuálnu “FRENIC Loader Instruction Manual”. 

 
8.1.4 TP-E1U Menu 
 
Částečné menu je přístupné po stlačení . Pro přístup ke všem položkám menu nastavte E52=2.  
 

0. Rychlé nastavení ( 0.Fnc) 
Zobrazuje jen základní funkční kódy pro přizpůsobení práce měniče. 

 
1. Zadání dat (Od 1.F do 1.K_ _ ) 

Výběr každého z těchto funkčních kódů a možnost zobrazení / změny hodnoty. 
 
2. Kontrola dat ( 2.rEP) 

Zobrazí se je ty funkční kódy, které byly změněny od továrního nastavení. Lze nahlížet nebo měnit hodnoty 
těchto funkčních kódů. 

 
3. Monitorování m ěniče (3.oPE) 
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Zobrazují se aktuální informace vyžadované pro údržbu nebo běžící test. 
 
4. I/O kontrola ( 4.I_o) 

Zobrazuje stav externího interfejsu.  
  

Segmenty LED 4 LED 3 LED 2 LED 1 
a 30A/B/C Y1-CMY X7 FWD 
b --- Y2-CMY --- REV 
c --- Y3-CMY --- X1 
d --- Y4-CMY EN1&2 X2 
e --- Y5A-Y5C --- X3 
f --- --- (XF)* X4 
g --- --- (XR)* X5 

dp --- --- (RST)* X6 
 

        

 
 
 

 Jsou-li všechny vstupy na svorkách OFF (rozepnuty), segment "g" na všech LED1 až LED4 
bude svítit ("– – – –"). 
(XF)*, (XR)*, (RST)* Jen pro komunikace. 
Tuto informace lze sledovat v menu 4_00. 

 
5. Informace o údržb ě (5.CHE) 

Zobrazuje informaci o údržbě včetně celkové doby chodu. 
 

6. Alarm ( 6.AL) 
Zobrazuje poslední čtyři kódy alarmu. Můžete sledovat, jaké byly provozní hodnoty v okamžiku, kdy došlo k 
alarmu. 

 
7. Data Copying ( 7.CPY) 

Dovoluje číst nebo zapisovat hodnoty funkčních kódů a take je ověřovat. Parametry zákaznické logiky se take 
kopírují. 

 
 
Příklad funk čního nastavení 
Příklad změny hodnoty funkčního kódu je na obrázku 8.4, v tomto případě F01 se mění z 0 na 2.  

 
Obrázek 8.4. Procedura nastavení funkčního kódu. 

 
Při změně funkčního kódu lze pohybovat kurzorem tak, že klávesu  podržím stisknutou 1 sekundu nebo déle. 
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8.2 TP-A1-LM2 (Multifunk ční panel)  
8.2.1 Tlačítka klávesnice 
Klávesnice “TP-A1-LM2” umožňuje lokálně spouštět a zastavovat motor, sledovat provozní stav, nastavovat data k 
funkčním kódům a sledovat stavy signálů I/O, informací o údržbě a alarmech. Obrázek 8.5 ukazuje přehled TP-A1-
LM2. Tabulka 8.3 vysvětluje tři hlavní oblasti klávesnice. 

 
 

 

Obrázek 8.1: Názvy a funkce prvků na klávesnici 

 
Tabulka 8.3: Přehled klávesnice. 

Položka 
klávesnice 

Specifikace  Dopl ňkové informace  

Kontrolky 
LED 

Tyto kontrolky ukazují aktuální provozní stav 
měniče. Viz tabulka 8.4. 

LCD monitor Tento monitor ukazuje následující různé 
informace o měniči podle provozních režimů.  

Klávesy Tyto klávesy se používají k provádění různých 
operací měniče. Viz tabulka 8.5. 

 
Tabulka 8.4  Stav kontrolek LED. 

LED 
kontrolky 

Stav 

 
(Zelená) 

Indikuje chod měniče. 
Blikání Žádný signál k chodu (Měnič zastaven) 

ZAP (ON) Signál k chodu 

 
(Žlutá) 

Indikuje výstražný stav (lehký alarm). 
VYP (OFF) K žádnému lehkému alarmu nedošlo. 

Blikání /ZAP Došlo ke lehkému alarmu. Měnič ale může pokračovat v chodu. 

 
(Červená) 

Indikuje výstražný stav (závažný alarm). 
VYP (OFF) K žádnému závažnému alarmu nedošlo. 

Blikání Došlo k závažnému alarmu. Měnič vypne svůj výstup. 
 

Tabulka 8.5: Přehled funkcí klávesnice. 

Klávesy Funkce 

 
Toto tlačítko přepíná mezi provozními režimy Chod/Alarm/Programování. 

Tlačítko Program 

Tlačítko Stop 

Tlačítko chodu  "vpřed" 

Kontrolky LED 

Tlačítko chodu  "zpět" 

Tlačítko RESET 

LCD monitor 

Programovací klávesy 

Tlačítko 
HELP 

Tlačítko 
SET 

Tlačítko šipky VZHŮRU / 
DOLŮ / VLEVO / VPRAVO 
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Klávesy Funkce 

 

Tlačítko Reset které v závislosti na provozním režimu funguje následovně: 
� V režimu chod: Tlačítko ruší změnu obrazovky. 
� V režimu programování: Tlačítko smaže prováděnou konfiguraci nastavení a ruší změnu 

obrazovky. 
� V režimu pro alarm: Tlačítko nuluje stavy alarmu a přepíná do režimu programování. 

 /  

Tlačítko VZHŮRU/DOLŮ které v závislosti na provozním režimu funguje následovně: 

� V režimu chod: Tato tlačítka přepínají na digitální referenční rychlost         (v lokálním 
režimu). 

� V režimu programování: Tato tlačítka vybírají položky nabídky, mění data a posouvají 
obrazovky. 

� V režimu pro alarm: Tato tlačítka zobrazují vícenásobné alarmy a historie alarmů. 

 /  

Tato tlačítka přesouvají kurzor na číslici, která má být změněna, posouvá položku nastavení a 
přepínají obrazovky. 

 

Tlačítko Set které v závislosti na provozním režimu funguje následovně: 
� V režimu chod: Stiskem tohoto tlačítka přepnete na obrazovku výběru obsahu 

zobrazovaného na LCD monitoru. 
� V režimu programování: Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte výběr položky a upravované údaje. 
� V režimu pro alarm: Stiskem tohoto tlačítka přepnete na obrazovku zobrazující podrobné 

informace o alarmech. 

 

Stiskem tohoto tlačítka vyvoláte obrazovku HELP v závislosti na momentálním zobrazení. 
Podržením tlačítka na dvě vteřiny přepínáte mezi dálkovým a lokálním režimem. 

 
Stiskem tohoto tlačítka se spouští motor ve směru vpřed (v lokálním režimu). 

 
Stiskem tohoto tlačítka se spouští motor ve směru vzad (v lokálním režimu). 

 
Stiskem tohoto tlačítka se motor zastaví (v lokálním režimu). 

 

 

8.2.2 Nabídky klávesnice 

Tabulka 8.6: Organizace nabídek klávesnice a její funkce. 

Hlavní 
menu 

Podmenu 
Ukazatel 

hierarchie 
Hlavní funkce 

0. Rychlé nastavení: Ukazuje pouze kódy často užívaných funkcí. 

 — — PRG>0  

1. Počáteční nastavení: Nastaví funkce pro počáteční nastavení. 

 1 Jazyk PRG>1>1 Nastavuje jazyk zobrazení na LCD monitoru. 

 2 Výběr aplikace PRG>1>2 
Umožňuje samostatné obnovení poč. hodnot funkčních kódů 
seskupených podle aplikace. 

 3 Nastavení zobrazení PRG>1>3 Vybírá obsah zobrazený na LCD monitoru. 

2. Kód funkce: Nastavení zobrazení spojených s kódy funkcí, např. nastavení/kopírování hodnot kódů funkcí. 

 1 Nastavení údajů PRG>2>1 Umožňuje zobrazení/změnu hodnot kódů funkcí. 

 2 Potvrzení údajů PRG>2>2 Umožňuje potvrzení nastavení kódů funkcí. 

 3 Potvrdit změněné údaje PRG>2>3 
Umožňuje potvrzení změny kódů funkcí oproti továrnímu 
nastavení. 
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 4 Kopírovat data PRG>2>4 
Přečte, zapíše a ověří data kódů funkcí mezi měničem a 
klávesnicí. 

 5 
Obnovení počátečních 
údajů 

PRG>2>5 
Vrátí hodnoty hodnot kódů funkcí na tovární (defaultní) 
nastavení. 

3. Informace o měniči: Umožňuje sledovat provozní stavy měniče. 

 1 Monitor provozu PRG>3>1 Zobrazuje provozní údaje. 

 2 Kontrola vstupů I/O PRG>3>2 Zobrazuje informace o externím rozhraní. 

 3 Informace o údržbě PRG>3>3 
Zobrazí kumulativní dobu provozu a další údaje používané 
pro údržbu. 

 4 Údaje o přístroji PRG>3>4 Umožňuje ověření typu, sériového čísla a verze ROM měniče. 

 5 
Počitadlo změn směru 
jízdy 

PRG>3>5 
Umožňuje ověření a nastavení počitadla změn směru jízdy. 
Tato funkce poskytuje informace pro výměnu lana. 

4. Informace o alarmech: Zobrazí informace o alarmech. 

 1 Historie alarmů PRG>4>1 
Zobrazí historii alarmů (nejnovější + tři předchozí). Umožňuje 
rovněž vidět podrobné údaje o provozním stavu v okamžiku, kdy 
nastal alarm. 

5. Uživatelská konfigurace: Umožňuje provést nastavení. 

 1 
Výběr rychlého 
nastavení 

PRG>5>1 
Umožňuje přidávat nebo vymazávat kódy funkcí "Rychlého 
nastavení". 

6. Nástroje: Různé funkce 

 1 
Monitorování 
nastavitelné logiky 

PRG>6>1 Prohlížení stavů jednotlivých kroků nastavitelné logiky. 

 2 
Měření koeficientu 
zatížení 

PRG>6>2 
Umožňuje měření provozního stavu maximálního a 
průměrného výstupního proudu. 

 3 Ladění komunikace PRG>6>3 
Umožňuje sledování a nastavení kódů funkcí pro komunikaci 
(S, M, W, X, Z apod.). 

 
 
8.2.3 Příklad nastavení funkcí 
 
PRG > 2 > 1 
 

 

Obrázek 8.6: Příklad jednotlivých posloupnosti zobrazení při nastavení kódu funkce. 

Značka „Zm ěněno“ 
ukazuje data změněná 
z továrního nastavení 

Zvol cílové menu použitím tlačítek  

Pak stiskni  

Zadej hodnotu pomocí tlačítek 
 

Pak stiskni , tím se data 

uloží do paměti 

Zvol cílovou skupinu funkčních kódů 
pomocí tlačítek 

Pak stiskni  

 

 Pak stiskni 

tlačítek 
Zvol cílový funkční kód pomocí 

 

Měnič si ukládá do paměti 
změněná data a automaticky 
přejde na další obrazovku 

Měnič zobrazuje obrazovku pro 
výběr funkčního kódu, kurzor 
ukazuje na další funkční kód 
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8.2.4 Nastavení jazyka zobrazení 
 
TP-A1-LM2: PRG > 1 > 1 
TP-E1U: 1.K__ > K01  
 

Jazyk zobrazení lze nastavit v podnabídce Jazyk v nabídce 1. Počáteční nastavení. Pro přístup do menu Program 
stiskněte tlačítko PRG, zvolte požadovanou nabídku pomocí tlačítek pro pohyb nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem 
SET. Dalším způsobem je změna nastavení parametru K01. Tabulka 8.7 ukazuje všechny nabízené jazyky a jejich 
přiřazené číslo. 
 
Tabulka 8.7: Nabízené jazyky 

Volba jazyka  Jazyková mutace  
1 Angličtina 
3 Němčina 
4 Francouzština 
5 Španělština 
6 Italština 
7 Řečtina 
8 Ruština 
9 Turečtina 

10 Čeština 
11 Polština 
13 Švédština 
14 Portugalština 
15 Nizozemština 

100 Uživatelsky definovaný jazyk 

 
 
 

9 Řízení motoru 

9.1 Inicializace m ěniče 
 
TP-A1-LM2: PRG > 2 > 5 
TP-E1U: 1.H__ > H03  
 

Měnič lze nastavit na různá přednastavení v závislosti na druhu aplikace. Změna údajů vyžaduje použití dvou tlačítek 
(tlačítka  a tlačítka  nebo tlačítka  a tlačítka ). Možnosti inicializace ukazuje tabulka 9.1. 

Tabulka 9.1: Druhy inicializace 

Druh inicializace  Funkce  
0 Ručně nastavené hodnoty Inicializace se neprovede. 

1 Vektorové řízení IM Inicializace všech hodnot kódů funkcí na 
nastavení vhodná pro vektorové ovládání IM. 

2 Vektorové řízení pro PMSM Inicializace všech hodnot kódů funkcí na 
nastavení vhodná pro vektorové ovládání PMSM. 

3 Vektorové řízení IM (s otevřeným 
reg. obvodem) 

Inicializace všech hodnot kódů funkcí na 
nastavení vhodná pro ovládání IM otevřeným 
obvodem. 

 
Přednastavení pro vektorové řízení PMSM vychází z motoru s enkodérem EnDat (OPC-PS/PSH a L01=4). Pokud je 
použit jiný enkodér nebo jiná Přídavná karta, nastavte správné hodnoty L01 a L02. 
 

9.2 Speciální nastavení pro induk ční motory 
 
Parametry motoru - obsah výrobního štítku motoru - je třeba zadat ručně. Tabulka 9.2 ukazuje základní nastavení, 
která je třeba provést. Parametry je třeba nastavit ve stejném pořadí jako v tabulce níže, jinak hrozí porucha. 
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Tabulka 9:2. Základní nastavení pro indukční motory (IM) 

Funkce Význam Tovární 
nastavení Poznámky 

P01 Póly motoru. 4 Podle motoru. 

F03 
Jmenovité otáčky motoru. 
Standardně jsou F03 otáčky motoru při 
jmenovité rychlosti výtahu. 

1450 
ot/min  

F04 
Synchronní otáčky motoru. 
U čtyřpólových motorů (50Hz) jsou 1500 
ot/min, u šestipólových (50Hz) 1000 ot/min. 

1500 
ot/min Podle motoru. 

F05 Jmenovité napětí motoru. V Podle motoru. 
F11 Úroveň detekce přetížení. A Nastavte ručně hodnotu shodnou s P03. 
P02 Jmenovitý výkon motoru (kW). kW Podle motoru. 
P03 Jmenovitý proud motoru. A Podle motoru. 

 

9.3 Postup automatického lad ění (u IM) 
 
Po inicializaci měniče a nastavení parametrů motoru je třeba provést automatické ladění. Během automatického 
ladění se získají specifické údaje z motoru, např. proud naprázdno (P06), odpor statoru (P07), induktance statoru 
(P08) a frekvence skluzu (P12). 
 
Jednotlivé kroky postupu provedení automatického ladění jsou uvedeny níže: 

1. Nastavte funkce uvedené v tabulkách 9.1. a 9.2.  
2. Funkci P04 nastavte na hodnotu 3 a stiskněte FUNC/DATA. 
3. Zadejte měniči příkaz RUN z řídícího systému výtahu (standardně režim Revizní jízda - INSPECTION). 

Udržujte příkaz RUN dokud měnič neukáže dokončení postupu. V tuto chvíli budou hlavní stykače sepnuté a 
motorem bude procházet proud a vytvářet slyšitelný zvuk. Tento proces potrvá několik vteřin. Po skončení 
tohoto kroku bude proces dokončený. 

 
Pokud v průběhu procesu měnič vypadne s chybou Er7, zkontrolujte, zda je nastavení uvedené v tabulkách 9.1 a 9.2 
zadané správně. Zkontrolujte také zapojení popsané v kapitole 5. Zapojení. Pokud chyba Er7 přetrvává, zkuste 
hodnotu autotunig mód 2 (P04 = 2). 
 
Následně zadejte příkaz RUN řídícím systémem výtahu (např. v režimu Revizní jízda -  INSPECTION) a zkontrolujte, 
zda se motor otáčí bez problémů. Zkontrolujte že výstupní proud má rozumnou hodnotu. Rozumným proudem se 
myslí nižší než  jmenovitá hodnota (například při prázdné kabině jedoucí dolů).  
 
U motorů s ovládáním uzavřenou smyčkou (motory s enkodérem): Pokud po zadání příkazu RUN dojde k výpadku 
měniče s chybou OC, OS nebo Ere, nastavte hodnotu H190 = 0. 
 
TP-A1-LM2: PRG > 3 > 2 [6/6] 
TP-E1U: 4_17  
Zkontrolujte, zda do měniče přicházejí pulsy následujícím způsobem: Pokud se motor nepohybuje, displej by za P2 
měl zobrazovat hodnotu 0 kP/s . Uvolněte brzdu a pootočte motorem. Teď by displej měl zobrazovat hodnotu jinou 
než 0 (kladnou nebo zápornou podle smyslu otáčení motoru). Pokud se na displeji zobrazuje ----p/s  (nebo 0 kP/s  za 
chodu motoru) znamená to, že z enkodéru nepřichází žádný signál. V takovém případě zkontrolujte kabel enkodéru a 
zapojení signálů. 
 

9.4 Speciální nastavení pro synchronní motory s per manentními magnety (PMS motory) 
 
Parametry motoru - obsah výrobního štítku motoru - je třeba zadat ručně. Tabulka 9.3 ukazuje základní nastavení, 
která je třeba provést. Parametry je třeba nastavit ve stejném pořadí jako v tabulce níže, jinak hrozí porucha. 

 
Tabulka 9.3: Základní nastavení po synchronní motory (PMSM) 

Funkce Význam Tovární 
nastavení Poznámky 

P01 Póly motoru. 20 Podle motoru. 

F03 
Maximální otáčky motoru. 
F03 jsou otáčky motoru při jmenovité 
rychlosti výtahu. 

60 ot/min  

F04 Jmenovité otáčky motoru. 60 ot/min Podle motoru. 
F05 Jmenovité napětí motoru. V Podle motoru. 
F11 Úroveň detekce přetížení. A Nastavte ručně hodnotu shodnou s P03. 
P02 Jmenovitý výkon motoru (kW). kW Podle motoru. 
P03 Jmenovitý proud motoru. A Podle motoru. 
P07 Odpor statoru R1 v % % Tento parametr vždy nastavujte na 5%. 
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9.5 Postup lad ění pól ů (u PMS motor ů) 

 
Po inicializaci měniče a nastavení parametrů motoru je třeba provést ladění pólů. Postup ladění pólů zjistí odchylku 
měniče a nastaví získanou hodnotu parametru L04. 
 
Jednotlivé kroky postupu provedení ladění pólů jsou uvedeny níže: 
 
1. Nastavte funkce uvedené v tabulkách 9.1. a 9.2.  
2. Funkci L03 nastavte na hodnotu 4  a stiskněte tlačítko SET. 
3. Zadejte měniči příkaz RUN z řídícího systému výtahu (standardně režim Revizní jízda - INSPECTION). Udržujte 

příkaz RUN dokud měnič neukáže dokončení postupu. V tuto chvíli budou hlavní stykače sepnuté a motorem 
bude procházet proud a vytvářet slyšitelný zvuk. Tento proces potrvá několik vteřin. Po skončení tohoto kroku 
bude proces ladění pólů dokončený. 

4. Po úspěšném skončení postupu je hodnota odchylky uložena a zobrazena ve funkci L04. Zapište zobrazenou 
hodnotu. 

5. Pokud je to možné, uvolněte brzdu a nechte kabinu o několik centimetrů posunout. 
6. Zopakujte kroky 3 a 4. Výsledná hodnota funkce L04 mezi jednotlivými měřeními se nesmí lišit o více než ± 15°. 
 
Pokud je výsledky dvou měření ve dvou polohách motoru se liší o více než ± 15°, nastavte H190=0. Pokud po zadání 
příkazu RUN dojde k výpadku měniče s chybou OC, OS nebo Ere, rovněž nastavte hodnotu H190 = 0. Toto 
nastavení má stejný účinek jako přehození dvou fází motoru. 
Pokud v průběhu procesu měnič vypadne s chybou Er7, zkontrolujte, zda je nastavení uvedené v tabulkách 9.1 a 9.2 
zadané správně. Zkontrolujte také zapojení popsané v kapitole 5. Zapojení. 
 
Následně zadejte příkaz RUN řídícím systémem výtahu (např. v režimu Revizní jízda -  INSPECTION) a zkontrolujte, 
zda se motor otáčí bez problémů. Zkontrolujte že výstupní proud má rozumnou hodnotu. Rozumným proudem se 
myslí nižší než  jmenovitá hodnota (například při prázdné kabině jedoucí dolů). 
 
 
 
TP-A1-LM2: PRG > 3 > 2 [6/6] 
TP-E1U: 4_17  
Zkontrolujte, zda do měniče přicházejí pulsy následujícím způsobem: Pokud se motor nepohybuje, displej by za P2 
měl zobrazovat hodnotu 0 kP/s . Uvolněte brzdu a pootočte motorem. Teď by displej měl zobrazovat hodnotu jinou 
než 0 (kladnou nebo zápornou podle smyslu otáčení motoru). Pokud se na displeji zobrazuje ----p/s  (nebo 0 kP/s  za 
chodu motoru) znamená to, že z enkodéru nepřichází žádný signál. V takovém případě zkontrolujte kabel enkodéru a 
zapojení signálů. 
 
 

10 Nastavení rychlostního profilu 
 
Nastavení rychlostního profilu zahrnuje: 

� Rychlost jízdy 
� Doby zrychlení a zpomalení (s) 
� S-křivky (%) 
 

Pro jmenovitou rychlost,každou jednotlivou střední rychlostí a plíživou rychlost, je možné nezávislé nastavení doby 
zrychlení a zpomalení a S-křivek. Doby zrychlení a zpomalení se vztahují k maximální rychlosti (F03), neboli hodnota 
nastavená pro rampu zrychlení/zpomalení je čas zrychlení z 0,00 ot/min na F03 (a naopak). Nastavení S-křivky 
znamená změnu z hlediska procentního podílu maximální rychlosti (F03) použité pro změnu zrychlení. 
 
Tabulka 10.1 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. 
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Tabulka 10.1: Souvislost mezi rampami zrychlení a zpomalení a S-křivkami. 
RAMPY ZRYCHLENÍ A ZPOMALENÍ (S-K ŘIVKY) 

PO ZMĚNĚ 
 
 
PŘED ZMĚNOU 

STOP C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 

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 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 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 E16 
(- / -) 

F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

F07 / F08 
(- / -) 

C07 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 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 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 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 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 
(- / -) 

 
Chceme-li znát použité rampy a S-křivky musíme projít tabulku 10.1 od levého sloupce v řádku tabulky odpovídajícím 
rychlosti, která byla nastavena před změnou (např. C08) a vyhledat sloupec vedoucí k cílové rychlosti po změně 
(např. C09). V průsečíku daného řádku a sloupce najdeme hledané rampy (např. F07 / F08) a S-křivky (v závorkách, 
např. H57/H58) použité v průběhu změny. V daném příkladu se použije F07 jako rampa zrychlení, nebo F08 pro 
zpomalení. Jako S-křivky se použijí H57 na počátku změny rychlosti (v blízkosti C08) a H58 na konci změny (když se 
rychlost přiblíží C09). 
 
Tabulka 10.2 ukazuje různé délky dráhy zpomalení vzhledem ke specifickým nastavením rychlostí, ramp a parametrů 
S-křivek. 
 
Tabulka 10.2: Vodítko pro doby zrychlení a zpomalení a délky dráhy zpomalení pro různé rychlosti pohybu 

Jmenovitá 
rychlost 

 
Funkce C11 

Plíživá rychlost 
 

Funkce C07 

Nastavení doby 
zrychlení/zpom

alení 
 

Funkce E13 

Nastavení S-
křivky 

 
Funkce 

L24, L25, L26 

Nastavení doby 
zrychlení/zpom

alení 
 

Funkce E14  

Dráha 
zpomalení 

0,6 m/s 0,05 m/s 1,6 s 25% 1,6 s 892 mm 
0,8 m/s 0,10 m/s 1,7 s 25% 1,7 s 1193 mm 
1,0 m/s 0,10 m/s 1,8 s 25% 1,0 s 1508 mm 
1,2 m/s 0,10 m/s 2,0 s 25% 1,0 s 1962 mm 
1,6 m/s 0,10 m/s 2,2 s 30% 1,0 s 2995 mm 
2,0 m/s 0,15 m/s 2,4 s 30% 0,8 s 4109 mm 
2,5 m/s 0,20 m/s 2,6 s 30% 0,7 s 5649 mm 

 
� Dráha zpomalení, a tedy i poloha počátečního bodu zpomalovací fáze závisí na nastavení funkce. Dráha 

zpomalení uvedená v tabulce výše je vzdálenost od bodu zahájení zpomalování ke konečné poloze zastavení v 
podlaží. Doba pohybu nízkou rychlostí byla odhadnuta na 1 s. Tato doba záleží na konkrétní aplikaci. 

 
� Dráhy zrychlení/zpomalení lze také sledovat na TP-A1-LM2 PRG > 3 > 1 [7/8] a [8/8] 

� Továrně nastavená jednotka rychlosti jsou ot/min (definováno funkcí C21). Pro správné nastavení všech funkcí je 
nutno znát jmenovité otáčky motoru. Pokud otáčky NEJSOU známy, lze je vypočíst podle následujícího vzorce: 

 

iD

rv
nrated ×

××= 1,19
 

Kde 
v: jmenovitá rychlost v m/s 
r: Lanování (1 pro 1:1, 2 pro 2:1, 4 pro 4:1,…) 
D: Průměr kladky v metrech 
I: Převodový poměr 

 

11 Časové pr ůběhy signál ů pro řízení v uzav řené smy čce (IM i PMSM) 
 
Obrázek 11.1 ukazuje kompletní časové průběhy a sekvenci signálů v případě použití uzavřeného smyčky. Ukazuje 
standardní pohyb výtahu ovládaného digitálními vstupy s vysokou a plíživou rychlostí. V tomto případě není odlišnost 
mezi indukčními a PMS motory. 
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ONFWD o REV

X1(SS1)

X2(SS2)

ON

ON

X3(SS4) ON

ONEN

ONY4 (SW52-2)

Vysoká rychlost (C11)

Rychlost (ot/min)

Plíživá rychlost (C07)

L19 E15
Čas  (s)

L26 L27
E12

E13

L25L24

UVOLNĚNAMechanická brzda

ONY5 (BRKS)

ONStykač

L85

t1

Momentový
 proud (%)

L82 t3

L56

L83

L86

t4
F24

F25: Rychlost Stop

H67

 Obrázek 11.1: Časové prúběhy a sekvence signálů v případě použití uzavřené smyčky. 
 
 
 
Popis sekvence: 
Start: 
Aktivováním svorky FWD (NAHORU) nebo REV (DOLŮ) a (aktivačních) svorek EN1 a EN2, začínají se odměřovat 
doby t1 a L85. Současně je pomocí X1, X2 a X3 zvolena vysoká rychlost. Po uplynutí doby L85 měnič aktivuje hradla 
IGBT (napětí na výstupu ON). 
Po uplynutí doby L82 bude aktivován výstup ovládání brzdy a mechanická brzda se otevře (uvolní) po uplynutí doby 
t2 (zpoždění reakce stykačů, cívky...). Po uplynutí doby F24 se použije hodnota nastavení rychlosti a výtah se začne 
pohybovat a zrychlovat na vysokou rychlost (standardní situace). 
 
Stop : 
Ke zpomalení na nízkou rychlost řídící systém výtahu deaktivuje svorka X3 (podle vnitřního nastavení řídícího 
systému). 
Po dosažení úrovně podlahy se deaktivuje i plíživá rychlost (FWD/REV, X1 a X2 deaktivovány). 
Po zpomalení motor dosáhne nulové rychlosti. V tomto okamžiku začne počítat časovač H67. Po uplynutí doby L83 
se deaktivuje výstup brzdy (a brzda začne brzdit po době t3). 
Signál EN nelze deaktivovat dokud z měniče do motoru nepřestane protékat proud. To nastane po uplynutí doby L56. 
 
� Obrázek 11.1 je ukázka jízdy, při které signály brzdy a hlavního stykače ovládá měnič. Pokud tyto signály řídí 

řídící systém výtahu, může se načasování lišit. 
� Rychlosti, rampy zrychlení/zpomalení a S-křivky vycházejí ze specifické sekvence signálů (EN, FWD/REV, 

X1,X2 a X3). Pokud se liší sekvence signálů liší, mohou se lišit i rychlost, rampy zrychlení/zpomalení a S-křivky. 
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12 Časové pr ůběhy signál ů pro řízení v otev řené smy čce (IM) 
 
Obrázek 12.1 ukazuje kompletní časové schéma a sekvenci signálů v případě použití otevřeného obvodu. Ukazuje 
standardní pohyb výtahu ovládaného digitálními vstupy s vysokou a plíživou rychlostí. Pro standardní pohyb výtahu je 
možno v otevřené regulační smyčce řídit pouze indukční motory. 
 

ONFWD o REV

X1(SS1)

X2(SS2)

ON

ON

X3(SS4) ON

ONEN

ONY4 (SW52-2)

Vysoká rychlost (C11)

Rychlost (ot/min)

Plíživá rychlost (C07)

L19 E15
Čas (s)

L26 L27
E12

E13

L25L24

UVOLNĚNOMechanická brzda

ONY5 (BRKS)

ONStykač

L85

t1

Výstupní proud (A)

L82 t3

L83

L86

t4
F24

F25: Rychlost Stop
F20: Počáteční rychlost
           při DC brzdění

F22

Počáteční
 rychlost (F23)

F22: úroveň DC 
brzdění

 
 
Obrázek 12.1: Časové průběhy a sekvence signálů v případě použití otevřeného smyčky. 
 
Popis sekvence: 
 
Start: 
Aktivováním svorky FWD (NAHORU) nebo REV (DOLŮ) a (aktivačních) svorek EN1 a EN2, začínají se odměřovat 
doby t1 a L85. Současně je pomocí X1, X2 a X3 zvolena vysoká rychlost. Po uplynutí doby L85 měnič aktivuje hradla 
IGBT (napětí na výstupu ON). 
Po uplynutí doby L82 bude aktivován výstup ovládání brzdy a mechanická brzda se otevře (uvolní) po uplynutí doby 
t2 (zpoždění reakce stykačů, cívky...). Po uplynutí doby F24 se použije hodnota nastavení rychlosti a výtah se začne 
pohybovat a zrychlovat na vysokou rychlost (standardní situace). 
 
Stop : 
Ke zpomalení na plíživou rychlost řídící systém výtahu deaktivuje svorka X3 (podle vnitřního nastavení řídícího 
systému). 
Po dosažení úrovně podlahy se deaktivuje i plíživá rychlost (FWD/REV, X1 a X2 deaktivovány). 
Po zpomalení motor dosáhne nulové rychlosti (F25). V tomto okamžiku začne podle nastavení F20 měnič začne 
přivádět stejnosměrné napětí (ss brzdná funkce). Po uplynutí doby L83 se deaktivuje výstup brzdy (a brzda začne 
brzdit po době t3). 
Signál EN nelze deaktivovat dokud z měniče do motoru nepřestane protékat proud. To nastane po uplynutí doby F22. 
 
� Obrázek 12.1 je ukázka jízdy, při které signály brzdy a hlavního stykače ovládá měnič. Pokud tyto signály řídí 

řídící systém výtahu, může se načasování lišit. 
� Rychlosti, rampy zrychlení/zpomalení a S-křivky vycházejí ze specifické sekvence signálů (EN, FWD/REV, 

X1,X2 a X3). Pokud se liší sekvence signálů liší, mohou se lišit i rychlost, rampy zrychlení/zpomalení a S-křivky. 
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13 Optimalizace jízdy s použitím uzav řené smy čky 
 
Původní nastavení měniče popsané v kapitole 9.1 Inicializace měniče bude standardně vyhovovat pro většinu výtahů. 
V některých případech bude třeba z důvodu mechanické konstrukce, tření nebo chování motoru změnit některé 
parametry pro dosažení lepší výkonnosti (komfortu výtahu). Tyto parametry se dělí mezi různé řídicí obvody, které se 
nazývají ASR (Automatic Speed Regulator/automatický regulátor rychlosti), APR (Automatic Position 
Regulator/automatický regulátor polohy) a ACR (Automatic Current Regulator/automatický regulátor proudu). 
Obrázek 13.1 ukazuje různé fáze standardní jízdy výtahu a regulační obvody, které jsou aktivní. 
 

Rychlost

ON

RUN (FWD nebo REV)

ULC
ASR PI (L68,L69)
APR PD (L73,L74)

ACR P (L76)

Lineární 
změna

pro ASR

ASR při vysoké 
rychlosti

ASR PI (L36,L37)
ACR P (L05)

Čas

ON

EN1 & EN2

L40: ASR (spínací rychlost 1)

L41: ASR (spínací rychlost 2)

F24

Lineární 
změna

pro ASR

ASR při nízké 
rychlosti

ASR PI (L38,L39)
ACR P (L05)

ASR při nízké 
rychlosti

ASR PI (L38,L39)
ACR P (L05)  

 
Obrázek 13.1. Standardní jízda výtahu rozdělená na fáze (regulační obvody). 
 
� Když L76=0, působí zesílení L05 na obvod ACR ULC (Unbalanced load compensation/kompenzace 

nevyváženého zatížení). 
� Při použití funkce měkkého startu (H64, H65) bude ULC aktivní po dobu H64. Po dobu F24 bude při nízké 

rychlosti ASR aktivní. Další informace o funkci měkkého startu viz RM. 
� L05 lze získat pomocí automatického ladění (P04=4). Další podrobnosti viz kapitola 9.3 Postup automatického 

ladění (u IM) 
 
 
 
 
 
 

14 Jemné dolad ění výtahu (odstra ňování problém ů) 
 
Typické problémy se dělí do tří různých oblastí: start, jízda a zastavení. Obrázek 14.1 zachycuje standardní jízdu 
výtahu rozdělenou do tří oblastí. 

Rychlost

ON

ON

Čas

ON

Start StopJízda

 
Obrázek 14.1. Standardní jízda výtahu rozdělená do tří oblastí 
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14.1 Řízení v otev řené smy čce (IM bez enkodéru) 

 
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉM Ů (Start)  

ZPĚTNÉ 
POOTOČENÍ 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Nedostatečná startovní frekvence 
Zvyšte F23 
Max. F23=1,0 Hz 

Předčasné uvolnění brzdy 
Zvyšte F82 
Max. L82=F24 – Reakční doba brzdy 

Nedostatečný kroutící moment 

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

TRHNUTÍ PŘI 
STARTU 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

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

Brzda se uvolňuje pozdě 

Snižte L82 
Min. L82=0,20 s 
Zvyšte F24 
Max. F24=1,5 s 

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

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

 
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉM Ů (Jízda)  

VIBRACE PŘI 
KONSTANTNÍ 
RYCHLOSTI 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

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

Vysoká rychlost je příliš velká 
Snižte vysokou rychlost (tj. C11)  
Nastavte jmenovité otáčky motoru namísto 
synchronních otáček motoru 

Netýká se nastavení měniče 

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

PODKMITNUTÍ 
PŘI 

PŘECHODU 
 Z VYSOKÉ 

RYCHLOSTI NA 
PLÍŽIVOU 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

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 kroutící moment 

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

 
 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉM Ů (Zastavení)  

TRHNUTÍ PŘI 
ZASTAVENÍ  

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

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 

 
ZPĚTNÉ 

POOTOČENÍ 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 
Brzda se sevře příliš pozdě Snižte L83 

Reakce ss brzdy příliš 
měkká 

Zvyšte F21 
Max. F21=90% 
Zkontrolujte, zda F22≠0,00s 

Nedostatečný kroutící 
moment 

Zvyšte P06 
P06=30~70% P03 
Zvyšte F09 
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Max. F09=5,0% 
Netýká se nastavení 
měniče 

Zkontrolujte funkčnost bezpečnostního řetězu (signál EN) 
Zkontrolujte funkci brzdy 

PŘESNOST 
ZASTAVENÍ 
(ZASTAVENÍ 

V ZÁVISLOSTI 
NA ZATÍŽENÍ) 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Nesprávná skluzová 
frekvence 

Proveďte automatické ladění (P04=2) 
Vypočtěte skluzovou frekvenci manuálně 

)(_

_))(_)(_(
12

rpmspeedsSynchronou

FrequencyNomrpmspeedRatedrpmspeedsSynchronou
P

×−=  

Nedostatečný kroutící 
moment 

Zvyšte P06 
P06=30~70% P03 

Nevyrovnaná přesnost 
zastavení (brzdění, pohon) 

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

 

14.2 Ovládání uzav řeným reg. obvodem (PMSM a IM)  

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉM Ů (Start)  

ZPĚTNÉ 
POOTOČENÍ 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Zesílení a časování ULC / 
kompenzace 
nerovnoměrného zatížení 
(ASR, APR) 

Zkontrolujte, že je kompenzace ULC aktivní 
L65 = 1 
ASR není dostatečně intenzivní 
L68= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L68= aktuální hodnotu zvyšte o 10,0 (PMSM) 
L69= aktuální hodnotu snižte o 0,001 (PMSM a IM) 
Mějte na paměti, že příliš vysoká hodnota L68 (P) nebo příliš 
nízká hodnota L69 (I) může způsobovat vibrace 
APR není dostatečně intenzivní 
L73= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L74= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
Mějte na paměti, že příliš vysoká hodnota L73 a L74 může 
způsobovat vibrace 

Předčasné uvolnění brzdy 
Zvyšte F82 
Min. L82=0,2 s 
Max. L82=F24 – Reakční doba brzdy 

TRHNUTÍ PŘI 
STARTU 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Brzda se uvolňuje pozdě 
Snižte L82 
Min. F24=0,2 s 

Způsobeno příliš brzkým 
startem 

Zvyšte F24 
Referenční hodnota L82 = 1,0 s 

Zesílení a časování ULC / 
kompenzace 
nerovnoměrného zatížení 
(ASR, APR) 

ASR příliš intenzivní 
L68= aktuální hodnotu snižte o 1,0 (PMSM) 
L68= aktuální hodnotu snižte o 10,0 (IM) 
L69= aktuální hodnotu zvyšte o 0,001 (PMSM a IM) 
Mějte na paměti, že příliš nízká hodnota L68 (P) nebo příliš 
vysoká hodnota L69 (I) může způsobovat zpětné pootočení 
APR příliš intenzivní 
L73= aktuální hodnotu snižte o 1,0 (PMSM) 
L74= aktuální hodnotu snižte o 1,0 (PMSM) 

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

 
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉM Ů (Jízda)  

VIBRACE PŘI 
KONSTANTNÍ 
RYCHLOSTI 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Zesílení a čas ASR při vysoké 
rychlosti 

ASR příliš intenzivní 
L36= aktuální hodnotu snižte o 1,0 (PMSM) 
L36= aktuální hodnotu snižte o 10,0 (IM) 
L37= aktuální hodnotu zvyšte o 0,050 (PMSM a IM) 

Zesílení a čas ASR při nízké 
rychlosti 

ASR příliš intenzivní 
L38= aktuální hodnotu snižte o 1,0 (PMSM) 
L38= aktuální hodnotu snižte o 10,0 (IM) 
L39= aktuální hodnotu zvyšte o 0,050 (PMSM a IM) 

Z důvodu příliš vysoké rychlosti 
Snižte C11 
Namísto synchronních otáček motoru použijte 
jmenovité otáčky motoru 

Není způsobeno parametrizací 
měniče 

Zkontrolujte vodítka 
Zkontrolujte upevnění kabiny 
Zkontrolujte zapojení motoru (∆ nebo hvězda) 
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Zkontrolujte převodovku motoru 

OSCILACE PŘI 
KONSTANTNÍ 
RYCHLOSTI 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Zesílení a čas ASR při vysoké 
rychlosti 

ASR příliš slabý 
L36= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L36= aktuální hodnotu zvyšte o 10,0 (IM) 
L37= aktuální hodnotu snižte o 0,050 (PMSM a IM) 

Zesílení a čas ASR při nízké 
rychlosti 

ASR příliš slabý 
L38= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L38= aktuální hodnotu zvyšte o 10,0 (IM) 
L39= aktuální hodnotu snižte o 0,050 (PMSM a IM) 

VIBRACE PŘI 
ZMĚNĚ 

RYCHLOSTI 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Z důvodu příliš krátké rampy 
Zvyšte čas rampy zrychlení/zpomalení (tj. E12, E13, 
E15) 

Přepnutí nastavení rychlosti Zvětšete vzdálenost mezi rychlostními limity přepínání 
(L40,L41) 

PODKMITNUTÍ PŘI 
PŘECHODU 
 Z VYSOKÉ 

RYCHLOSTI NA 
PLÍŽIVOU 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Zesílení a čas ASR při nízké 
rychlosti 

ASR příliš slabý 
L38= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L38= aktuální hodnotu zvyšte o 10,0 (IM) 
L39= aktuální hodnotu snižte o 0,050 (PMSM a IM) 

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 % 

Pohyb vpřed není nastaven 
Zvyšte nastavení L42 (aktuální hodnotu zvyšte o 
0,100) 

PŘEKMITNUTÍ NA 
VYSOKOU 
RYCHLOST 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

Zesílení a čas ASR při vysoké 
rychlosti 

ASR příliš slabý 
L36= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L36= aktuální hodnotu zvyšte o 10,0 (IM) 
L37= aktuální hodnotu snižte o 0,050 (PMSM a IM) 

Pohyb vpřed není nastaven 
Zvyšte nastavení L42 (aktuální hodnotu zvyšte o 
0,100) 

 
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉM Ů (Zastavení)  

TRHNUTÍ PŘI 
ZASTAVENÍ  

PŘÍČINA OPATŘENÍ 

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

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 

ZPĚTNÉ 
POOTOČENÍ 

PŘÍČINA OPATŘENÍ 
Brzda se sevře příliš pozdě Snižte L83 

Proud motoru je přerušen příliš brzy 
Zkontrolujte, zda signál EN zůstává aktivní až do 
sevření brzdy 
Zvyšte H67 

Zesílení a čas  ASR při nízké 
rychlosti 

ASR příliš slabý 
L38= aktuální hodnotu zvyšte o 1,0 (PMSM) 
L38= aktuální hodnotu zvyšte o 10,0 (IM) 
L39= aktuální hodnotu snižte o 0,050 (PMSM a IM) 
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15 Výstražná hlášení 
 

Výstražné 
hlášení 

Zobrazeno 
Popis Možné p říčiny 

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 meziobvoduměniče 

Napájecí napětí příliš nízké. 
Selhání napájení ze sítě. 
Zrychlení příliš prudké. 
Příliš vysoké zatížení. 
Zkontrolujte připojení vstupního signálu. 

Lin* Ztráta vstupní fáze Zkontrolujte vstupní ochrany měniče. 
Zkontrolujte zapojení vstupů. 

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 aktivní. 

OH3 Vnitřní přehřátí měniče Zkontrolujte teplotu uvnitř elektrické skříně. 

OH4 Ochrana motoru (termistor PTC/NTC) 
Ventilátor motoru příliš malý. 
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 Přetížení 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 přídavnou kartou 

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

Er5 Chyba enkodéru (chyba karty) 

Došlo k chybě komunikace mezi přídavnou kartou a 
měničem. 
Zkontrolujte kabel enkodéru. 
Zkontrolujte enkodér. 
Zkontrolujte zapojení stínění. 

* Tyto alarmy lze aktivovat / deaktivovat pomocí funkčního kódu. 
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Výstražné 
hlášení 

Zobrazeno 
Popis Možné p říčiny 

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, EN81-20). 

Er7 
Chyba během automatického ladění / 
ladění pólů 

Příkaz RUN přerušen před dokončením procesu. 
Aktivace vstupu přerušena. 

Er8 
ErP 

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

Kabel je přerušen. 
Vysoká míra rušení 

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. 

OS 
Otáčky motoru vyšší než 

100

0332xFL

(ot/min) 

Zkontrolujte rozlišení enkodéru při funkci L02. 
Zkontrolujte hodnotu funkce F03. 
Zkontrolujte hodnotu funkce P01. 
Zkontrolujte hodnotu funkce L32. 

ErE Chyba otáček (neshoda) 

Zkontrolujte brzdu. 
Motor, kabina nebo protizávaží jsou zablokované. 
Zkontrolujte funkce L90~L92. 
Omezovač proudu je aktivní. 
Jsou pulsy enkodéru nastaveny správně? 
Byl proces ladění pólů proveden úspěšně? 

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

PG Přerušené vedení v kabelu enkodéru Měnič detekuje problém v zapojení enkodéru. 

Ot Proud nadměrného kroutícího 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 
změny směru jízdy 

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

SCA Chyba řízení zkratu PMSM 
Měnič odhalil nesoulad mezi signálem kontroly 
krátkého spojení a signálem (zpětné vazby) detekce 
krátkého spojení. 

LCO Přetížení zátěžové buňky Funkce siloměr zjistila stav přetížení oproti 
přednastavené hodnotě. 

rbA Alarm při vyprošťování pomocí brzd Během vyprošťovací operace pomocí ovládání brzd 
nebyl zjištěn žádný pohyb. 

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

ECLECL Chyba nastavitelné logiky Chyba v konfiguraci upravitelné logiky vyvolala alarm. 

Eo Odskoky kontaktů na svorkách EN1, EN2 Byla odhalena kolize mezi výstupní svorkou ENOFF a 
vstupní svorkou EN1/EN2. 

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. 
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Kontaktní informace  
 

Fuji Electric Europe Headquarters 

Fuji Electric Europe GmbH 
Goethering 58 
63067 Offenbach am Main 
Německo 
Tel.: +49 (0) 69 669029 0 

Fax: +49 (0) 69 669029 58 
info.inverter@fujielectric-europe.com 

www.fujielectric-europe.com 

  

Švýcarská pobočka 

Fuji Electric Europe GmbH, Swiss Branch 
Park Altenrhein 
9423 Altenrhein 
Tel.: +41 (0) 71 858 29 49 
Fax.: +41 (0) 71 858 29 40 
info.swiss@fujielectric-europe.com 
www.fujielectric-europe.com 
 
 
 

Francie 

Fuji Electric France S.A.S 
265 Rue Denis Papin 
38090 Villefontaine 
Tel.: +33 (0) 4 74 90 91 24 
Fax: +33 (0) 4 74 90 91 75 
 
 
 
 

Britská pobočka 

Fuji Electric Europe GmbH, UK branch  
Tel.: +44 (0) 7989 090 783 
info.uk@fujielectric-europe.com 
www.fujielectric-europe.com 
 
 
 

 

Španělská pobočka 

Fuji Electric Europe GmbH, Sucursal en España 
Ronda Can Fatjó 5, Edifici D, Local B 
Parc Tecnològic del Vallès 
08290 Cerdanyola (Barcelona) 
Tel.: +34 (0) 935 824 333 
Fax: +34 (0) 935 824 344 
info.spain@fujielectric-europe.com 
www.fujielectric-europe.com 
 

Italská pobočka 

Fuji Electric Europe GmbH, Filiale Italiana  
Via Rizzotto 46 
41126 Modena (MO) 
Tel.: +39 059 4734 266 Fax: +39 059 4734 294 
info.italy@fujielectric-europe.com 
www.fujielectric-europe.com 

 
 
 

 
 
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 změně bez oznámení 


