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Předmluva 

 

Děkujeme Vám za koupení našeho měniče ze série FRENIC-Mega. 

Tento produkt je navržen k řízení třífázových indukčních motorů v různých aplikacích. 

Přečtěte si tento manuál a obeznáměte se blíže s používáním našeho produktu. 

Nesprávné zacházení může zapříčinit nesprávnou funkci, snížení životnosti, nebo dokonce 

poškození výrobku či motoru. 

Je třeba doručit tento manuál koncovému uživateli. Udržujte tento manuál na bezpečném 

místě po celou dobu životnosti produktu. 

V následujícím seznamu jsou další příručky pro FRENIC-Mega. Tyto příručky je třeba použít 

k doplnění dalších informací, které se nenachází v tomto manuále. 

 

• FRENIC-Mega User's Manual (MEH278a) 

• FRENIC-Mega Instruction Manual (INR-SI47-1223a-E) 

• RS-485 Communication User's Manual (MEH448c) 

• FRENIC-Mega Catalogue (MEH655) 

 

Obsah manuálů může být doplňován dle potřeby bez upozornění. Ujistěte se, zda máte 

poslední verzi. 
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Kapitola 1 BEZPEČNOST  A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI 

1.1 Bezpečnostní opat ření 

Prostudujte si důkladně tuto příručku před instalací, zapojováním, provozováním nebo údržbou a inspekcí měniče. Zajistěte svou dostatečnou znalost 

měniče a obeznamte se s informacemi týkajícími se Vaší bezpečnosti před spuštěním měniče. Veškeré informace a výstrahy týkající se Vaší bezpečnosti 

jsou v tomto manuále značeny takto: 

 
Nedodržením pokynů označených tímto symbolem může dojít k nebezpečným situacím s následky smrti nebo 
vážného zranění. 

 

Nedodržením pokynů označených tímto symbolem může dojít k nebezpečným situacím s následky středních nebo 
lehkých zranění nebo k vážnému poškození majetku. 

Nedodržením VAROVÁNÍ může dojít k vážným následkům. Tyto bezpečnostní instrukce mají nejvyšší důležitost a je nutné je vždy dodržovat. 

Aplikace 

 
• Měniče FRENIC-Mega jsou určeny k provozu třífázových asynchronních motorů. Nepoužívejte je pro jednofázové motory nebo k jiným účelům.  

 Může dojít ke vzniku požáru nebo k úrazu.  

• Měnič FRENIC-Multi nesmí být použit jako součást zařízení na podporu lidského života nebo pro jiné účely v přímém vztahu k bezpečí osob. 

• Měnič FRENIC-Multi byl vyroben podle přísných pravidel pro dodržení kvality. Přesto však musí být instalováno bezpečnostní zařízení, pokud 
porucha měniče může způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Nebezpečí nehody.  

 

Instalace  

 
• Připevněte měnič na podložku z nehořlavého materiálu, například z kovu. Nebezpečí požáru.  

• Neumísťujte v blízkosti měniče předměty z hořlavých nebo snadno vznítitelných materiálů, protože hrozí nebezpe čí vzniku požáru.  

• Měniče s výkony 30 kW a více, s krytím IP00, umožňují nebezpečný dotyk člověka s živými vodiči silové části. Měniče s vestavěnou DC tlumivkou 
umožňují totéž. Tyto měniče je třeba instalovat na nepřístupná místa přímého dotyku, případně doplnit patřičné zábrany. Jinak m ůže dojít 
k nehod ě nebo k úrazu elektrickým proudem.  

 

 

 
• Neuchopujte nebo nepřenášejte měnič za kryt svorkovnice. Měnič může upadnout a zp ůsobit zran ění. 

• Ujistěte se, že na měniči a zejména na jeho chladiči nejsou žádné cizí předměty nebo látky (cupanina, útržky papíru, malé kousky kovu nebo dřeva, 
prach apod.). V opačném p řípadě může dojít k požáru nebo nehod ě. 

• Používejte jen správné šrouby, které nepoškodí stěnu měniče. Jinak m ůže dojít k úrazu, či požáru.  

• Neinstalujte nebo neprovozujte poškozený měnič, případně měnič s chybějícími částmi. Může dojít k požáru, nehod ě nebo k úrazu elektrickým 
proudem.  

 
Zapojení  

 
• Pokud není vhodná aktivaci centrálního proudového chrániče ve výrobně měničem, je třeba separátně instalovat další proudový chránič do 

napájecí větve, která je učena jen pro měnič a odstaví jen větev sítě z měničem. Nicméně je třeba měnič chránit. Jinak m ůže dojít k úrazu, či 
požáru.  

• K připojovení měniče k napájecímu napětí použijte doporučený jistič nebo ochranné zařízení v obvodu diferenciální ochrany nebo proudový chránič (s 
ochranou proti nadproudu) v okruhu napájecího vedení. Použité jističe, chrániče atd. musí mít předepsaný proudový rozsah. 

• Použijte vodiče o specifikovaném průřezu. 

• Dotahujte šroubky(zvlášť silové části) předepsaným momentem. Jinak hrozí riziko požáru.  

 
 

 
 

 
• Nepoužívejte jeden vícežilový kabel z důvodu propojení několika měničů s motory. 

• Nepřipojujte pojistku proti přepětí do výstupního (sekundárního) okruhu měniče. Mohlo by dojít k požáru.  
• Při připojování měniče k napájení o hodnotě 500 kVA nebo více překračující 10x výkon měniče, nezapomeňte připojit volitelnou stejnosměrnou 

tlumivku. V opačném p řípadě může dojít k požáru.  

• Uzemněte měnič v souladu s národními nebo místními předpisy pro elektrické instalace. 

• K uzemnění použijte svorky označené symbolem G. V opačném p řípadě může dojít k úrazu elektrickým proudem.  

• Elektrické zapojení smí provádět kvalifikovaní elektrikáři. 

• Před zapojováním se ujistěte, že jste vypnuli napájení. Jinak m ůže dojít k nehod ě nebo k úrazu elektrickým proudem.  
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• Zapojování provádějte až po instalaci tělesa měniče. V opačném p řípadě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zran ění. 

• Ověřte, zda počet vstupních fází a jmenovité napětí měniče odpovídá počtu fází a napětí střídavé elektrické sítě, ke které má být tento měnič 
připojen. V opačném p řípadě může dojít k požáru nebo nehod ě. 

• Nepřipojujte vodiče elektrické sítě k výstupním svorkám (U, V a W)!! 

• Nezapojujte brzdný odpor jinam než mezi svorky P(+) a DB. opačném p řípadě může dojít k požáru nebo nehod ě. 
• Vodiče pro řídicí signály obvykle nemívají zesílenou izolaci. Pokud by se náhodně dotkly libovolné části v hlavním okruhu, která je pod napětím, 

může se jejich izolační vrstva poškodit. V takovém případě se do signálového vedení může dostat extrémně vysoké napětí. Proveďte veškerá 
ochranná opatření, aby se signálové vedení nemohlo dostat do styku se silovými obvody. Pokud by k tomu došlo, m ůže dojít k nehod ě 
nebo k úrazu elektrickým proudem.  

• Dříve než začnete přepínat přepínače na desce měniče, či jinak se dotýkat živých částí měniče, vzpněte měnič a vyčkejte po dobu 5 min pro 
výkony 22 kW a menší, nebo po dobu 10 min pro 30 kW nebo vyšší. Ujistěte se, že LED označená “charging lamp” nesvítí. Ujistěte se měřícím 
přístrojem, že napětí mezi svorkami P(+) and N(-) pokleslo na bezpečnou úroveň (+25 V DC nebo méně). Jinak m ůže dojít k nehod ě nebo 
k úrazu elektrickým proudem. 

 

 
• Měnič, motor a kabeláž produkují elektrické rušení. Dávejte pozor na nesprávnou funkci snímačů a zařízení v jejich blízkosti. Abyste zabránili 

nesprávné funkci motoru, proveďte opatření na potlačení rušení. V opačném p řípadě může dojít k nehod ě. 

 

Provoz  

 
• Než zapnete napájení, ověřte, zda je nainstalovaný kryt svorkovnice. Neodstraňujte kryty, pokud je zařízení pod napětím. V opačném p řípadě 

může dojít k úrazu elektrickým proudem.  

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

• Pokud byla zvolena funkce automatického vynulování, může podle příčiny vypnutí dojít k automatickému obnovení chodu měniče a provozu 
motoru. (Uspořádejte strojní zařízení nebo vybavení tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob i při obnovení chodu.).  

• V případě, že byla zvolena funkce ochrany před zastavením (omezovač proudu), automatického zpomalování a ochrany před přetížením, může 
měnič pracovat s hodnotami času a frekvencemi zrychlování nebo zpomalování odlišnými od zadávaných. Uspořádejte stroj tak, aby byla 
bezpečnost zajištěna i v těchto případech. 

• Přepnete-li zdroj příkazu pro chod měniče z klávesnice (místní) na vnější zařízení (vzdálené) zapnutím příkazu „Povolit komunikační linku“ LE, 
dojde k zakázání tlačítka . Tlačítko  povolíte pro nouzové zastavení tak, že zvolíte prioritu tlačítka STOP pomocí kódu funkce H96 (=1 nebo 
3). 

• Pokud provedete vynulování alarmu při zapnutém příkazovém signálu Run, dojde k náhlému rozběhu. Napřed zkontrolujte, zda je příkazový signál 
Run vypnutý. Odstraňte nejprve příčinu alarmu. 

 V opačném p řípadě může dojít k nehod ě. 
 
 
 
 
 

 
• Pokud povolíte „Režim opětovného spuštění po chvilkovém výpadku sítě“ (kód funkce F14 = 3 až 5), měnič automaticky obnoví chod motoru po 

obnovení napětí v elektrické síti. (Uspořádejte strojní zařízení nebo vybavení tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob i při obnovení chodu.) 

• Pokud nastavíte kódy funkcí nesprávně nebo bez úplného porozumění této uživatelské příručce a příručce FRENIC-Mega User's Manual, může se 
motor otáčet takovou rychlostí a momentem, který není pro daný stroj povolen. 

 Může dojít k nehod ě nebo zran ění. 

• I když měnič přerušil napájení motoru, pokud se na vstupních svorkách L1/R, L2/S and L3/T obeví napětí, může se objevit napětí také na svorkách 
U, V, a W. Může dojít k nehod ě nebo k úrazu elektrickým proudem  

• Měnič dokáže měnit rychlost poměrně rychle. Je třeba zkontrolovat technické podmínky motoru a jím poháněného zařízení, zda to snesou. 

 Jinak m ůže dojít k nehod ě nebo k úrazu.   

 

 
• Nedotýkejte se chladiče a brzdného odporu, protože mohou být velmi horké. Mohlo by dojít k popáleninám.  
• DC Brzdicí funkce měniče neznamená mechanické zajištění polohy. Může dojít ke zran ění. 
• Pokud je měnič řízen digitálními vstupy, zapínán nebo měněna frekvence funkcemi  (e.g., SS1, SS2, SS4, SS8, Hz2/Hz1, Hz/PID, IVS, and LE) je 

třeba čekat okamžitý start či změnu rychlosti. 

 Jinak m ůže dojít k nehod ě nebo k úrazu.  
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Kontrola, údržba a vým ěna díl ů 

 
• Vypněte napájení a před zahájením kontroly vyčkejte alespoň pět minut u měničů výkonů do 22kW nebo 10 min pro výkony od  30kW a víc. Dále 

zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka LED a zda je stejnosměrné napětí P (+) a N (-) menší než 25 V. V opačném p řípadě může dojít k úrazu 
elektrickým proudem.  

• Kontroly, údržbu a výměnu dílů mohou provádět pouze kvalifikované osoby. 

• Před zahájením těchto činností odložte hodinky, prsteny a jiné kovové předměty. 

• Používejte izolované nástroje. 

 Otherwise, an electric shock or injuries could occ ur. 

• Neprovádějte na měniči žádné úpravy ani jiná vylepšení. 

 V opačném p řípadě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zran ění. 

 

Likvidace  

 
• Při likvidaci měniče s ním nakládejte jako s průmyslovým odpadem.  
 V opačném p řípadě může dojít ke zran ění. 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ 

Ilustrace v této příručce mohou zobrazovat měnič bez krytů nebo bezpečnostních štítků z důvodu vysvětlení podrobností. Před zahájením provozu dejte 
kryty a štítky do původního stavu a postupujte podle informací v této příručce. 

 

Ikony 
Jsou použity následující ikony. 

 
Pokud se nedodrží postupy označené touto ikonou, nebude měničem dosaženo maximální účinnosti nebo funkčnosti, či dokonce 
vznikne nebezpečné chování. 

 
Tyto ikony označují informace, které zjednodušují nebo ujasňují některé funkce. 

� Tyto ikonu označují odkazy na jiné související zdroje informací. 

 

 

1.2 Shoda s evropskými normami 

Označení CE na výrobcích Fuji Electric znamená, že  vyhovují zásadám Elektromagnetické Kompatibility (EMC) směrnici 2004/108/EC vydané výborem 

evropské unie a směrnicí pro nízké napětí 2006/95/EC. 

Měniče s vestavěným EMC filtrem nesoucí označení CE jsou ve shodě se směrnicemi EMC. Měniče bez vestavěného EMC filtru mohou být ve shodě se 

směrnicemi EMC jen v případě, že jsou doplněny externím EMC filtrem a případně dalším doporučeným volitelným příslušenstvím. 

Měniče pro všeobecné použití jsou předměty řídící se popsanou směrnicí  pro nízké napětí v EU. Fuji Electric prohlašuje, že měniče nesoucí označení CE 

jsou ve shodě se směrnicí pro nízké napětí. 

FRENIC Mega měniče jsou ve shodě s popsanými omezeními danými těmito směrnicemi a jejich dodatky: 

EMC Directive 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) 

Low Voltage Directive 2006/95/EC (LVD) 

Pro stanovení míry shody s danými směrnicemi byly vzaty v úvahu tyto normy: 

 EN61800-3:2004 

EN61800-5-1:2003 

 

 

Měniče FRENIC-MEGA jsou zařazeny do kategorií C2 nebo C3 v souladu s EN61800-3:2004. Pokud budou tyto produkty použity v prostředí 
obytných prostor, je třeba učinit taková opatření a použít taková zařízení, která umožní splnit podmínky na rušení v těchto prostorách. 
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Kapitola 2 MECHANICKÁ MONTÁŽ M ĚNIČE 

2.1 Provozní prost ředí 

Měnič nainstalujte v prostředí, které splňuje požadavky uvedené v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1  Požadavky na prostředí 

Položka Specifikace 

Umístění 
stanoviště 

Uvnitř 

Teplota okolí -10 to +50°C (Poznámka 1) 

Relativní 
vlhkost 

5 to 95% (Bez kondenzace) 

Ovzduší Měnič nesmí být vystaven prachu, přímému 
slunečnímu záření, korozívním nebo hořlavým 
plynům, olejové mlze, parám nebo kapkám vody. 
Stupeň znečištění 2 (IEC60664-1) (Poznámka 2) 
Ovzduší smí obsahovat pouze malé množství soli. 
(0,01 mg/cm2 nebo méně za rok) 
Měnič nesmí být vystaven náhlým změnám teploty, 
které by způsobily vznik kondenzace. 

Nadmořská 
výška 

1,000 m max. (Poznámka 3) 

Atmosférický 
tlak 

86 až 106 kPa 

Vibrace 3 mm (maximální amplituda) 2 až 9 Hz 
9,8 m/s2 9 až 20 Hz 
2 m/s2 20 až 55 Hz 
1 m/s2 55 až 200 Hz 

 

2.2 Instalace m ěniče 

(1) Základna pro montáž 

Měnič instalujte na základny z kovového nebo jinak nehořlavého 
materiálu. Měnič instalujte ve svislé poloze (viz Obr. 2.1). 

 

Nainstalujte měnič na kovovou základnu nebo jiný nehořlavý 
materiál. 

V případě jiných materiál ů může dojít k požáru. 
 

(2) Volné místo 
Zajistěte, aby byly vždy dodrženy minimální vzdálenosti uvedené na 
obrázku 2.1. Při instalaci měniče do panelu vašeho systému pečlivě
dbejte na ventilaci uvnitř panelu, protože teplota v okolí měniče má 
tendenci se zvyšovat. Neinstalujte měnič do malého panelu 
s nedostatečnou ventilací. 

���� Při montáži dvou nebo více m ěničů 
Doporučuje se horizontální uspořádání při montáži dvou nebo více 
měničů do stejné jednotky nebo panelu. Pokud je nezbytné 
instalovat měniče vertikálně, použijte například rozdělovací desku 
mezi měniči, aby teplo vyzařované z měniče neovlivňovalo měnič(e) 
nad ním. 

Pokud okolní teplota nebude vyšší než 40°C, lze m ěniče instalovat 
vedle sebe bez mezery mezi nimi (platí pouze pro měniče o 
kapacitě menší než 22 kW). 

 

 

 
 
 

Tab. 2.2 Činitel odlehčení výstupního 
proudu vzhledem k nadmořské 
výšce 

Nadmořská 
výška 

Činitel odlehčení 
výstupního proudu 

Do 1000 m 1.00 

1000 až 1500 m 0.97 

1500 až 2000 m 0.95 

2000 až 2500 m 0.91 

2500 až 3000 m 0.88 

 

 

* Pro měniče s výkonem do 1,5kW 
a nad 30 kW, dodržet 50 mm mezeru 
z pravé a levé strany, 100 mm z 
přední strany. 

Obr. 2.1 Montáž a požadované volné 
místo 

(Poznámka 1)  Jsou-li měniče instalovány 
vedle sebe bez mezery mezi nimi (méně než 
5,5 kW), měla by být okolní teplota 
v rozsahu -10 až +40 °C. 

(Poznámka 2) Neinstalujte měnič 
v prostředí, kde by mohl být vystaven 
bavlněnému odpadu nebo vlhkému prachu, 
který způsobí zanesení chladiče měniče.
Pokud je nutné měnič v tomto prostředí 
používat, instalujte jej do panelu vašeho 
systému nebo do jiné prachotěsné skříně.  

(Poznámka 3) Pokud používáte měnič 
v nadmořské výšce nad 1 000 m, musíte 
použít činitel odlehčení výstupního proudu  
dle tabulky 2.2. 
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���� Při používání vn ějšího chlazení 

V případě externího chlazení je chladič, který odvádí asi  
70 % celkového vznikajícího tepla (celkové ztráty) do vzduchu, 
situován vně zařízení nebo panelu. Výsledkem je mnohem menší 
množství tepla vyzařovaného uvnitř zařízení nebo panelu. 

Abyste mohli využívat výhod externího chlazení, musíte používat 
volitelné příslušenství pro externí chlazení pro měniče o kapacitě do 
22 kW; pro měniče od 30 kW, změňte polohu montážních základen 
měniče viz popis dále. 

 

Obr. 2.2  Vnější chlazení 
 

 

Ujistěte se, že na měniči a zejména na jeho chladiči nejsou žádné cizí předměty nebo látky (cupanina, 
útržky papíru, malé kousky kovu nebo dřeva, prach apod.) bránící ventilaci vzduchu chlazení. 

Může dojít k požáru nebo k nehod ě. 
 

Pro použití externího chlazení u měničů nad 30 kW včetně, změňte pozici horní a dolní montážních základen z kraje na střed měniče, aby se dala 
zadní část prostrčit skrz panel viz obr. 2.3. 
Šrouby se liší ve velikosti, délkách i počtech. Ujistěte se o správných hodnotách v Tab. 2.3. 

 

Tab. 2.3  Počet šoubů a utahovací momenty 

Typ měniče Základnové šrouby 
(Druh a množství) 

Šrouby skříňky měniče 
(Druh a množství) 

Utahovací moment 
(N•m) 

FRN30G1S-2�/FRN37G1S-2� 
FRN30G1S-4� až FRN55G1S-4� 

M6 x 20 
5 kusů pro horní stranu, 
3 kusů pro spodní stranu 

M6 x 20 
2 kusy pro horní 
stranu 

5.8 

FRN45G1S-2�/FRN55G1S-2� 
FRN75G1S-4� 

M6 x 20 
3 kusy pro každou stranu zvlášť 

M6 x 12 
3 kusy pro horní část 5.8 

 

Pozn.:  Tento symbol (�) nahraďte písmeny J, E nebo A daných oblastí doručení. 

 
1) Odstraňte všechny upevňovací šrouby spodní i horní upevňovací základny. Také odstraňte horní šrouby skříňě zařízení. (Na spodní straně 

šrouby nedrží skříň.) 
2) Přesuňte horní montážní základnu na střední část měniče a připevněte k tomu určenými šrouby (2 nebo 3 kusy). Použijte k upevnění otvory, 

které vznikly po odstranění šroubů, které držely skříň. (Po přesunutí horní montážní základny zůstane nevyužito 5 nebo 3 šrouby.) 
3) Podobně postupujte s přesunutím dolní montážní základny. 

 

 
Obr. 2.3  Změna posice horní a dolní montovacích základen 

 

 

Při změnách polohy montážních základen – patek, požijte příslušné k tomu určené šrouby. 
Jinak hrozí požár, či jiná nehoda. 
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Kapitola 3 ELEKTRICKÉ P ŘIPOJENÍ MĚNIČE 

Postupujte podle níže uvedeného postupu. (V následujícím popisu se jedná o již nainstalovaný měnič.) 

3.1 Odstran ění a namontování p ředního krytu m ěniče a vodítka vodi čů 

(1) Pro m ěniče do 22 kW v četně 

 Nejprve povolte šrouby krytu, pak oběma rukama posuňte kryt dolů a nakonec nakloňte a vztáhněte jej nahoru viz obr. 3.1. 

 Zatímco tisknete vodítko vodičů nahoru táhněte k sobě. 

 Po montáži vodičů, vraťte vodítko a přední panel v opačném pořadí, než byla jejich demontáž. 
 

 
 

Obr. 3.1  Odstranění předního krytu a vodítka pro vodiče  
 

(2) Pro m ěniče s výkony od 30 do 75 kW 

 Nejprve povolte šrouby krytu, pak oběma rukama posuňte kryt dolů a nakonec nakloňte a vztáhněte jej nahoru viz obr. 3.2. 

 Otevřete vložku klávesnice. 

 Po montáži vodičů, vložte nejprve šrouby předního krytu na které budete věšet přední kryt, vraťte přední panel v opačném pořadí, než byla demontáž. 
 

 
Utahovací moment: 1.8 N•m (M4) 

3.5 N•m (M5) 
Obr. 3.2  Odstranění předního krytu  

 

3.2 Uspo řádání svorkovnic a specifikace šroub ů 

3.2.1 Uspo řádání svorkovnice silové části 
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Níže uvedená tabulka zobrazuje velikosti šroubů hlavního okruhu, utahovací moment a uspořádání svorek. Uvědomte si prosím, že uspořádání svorek se 
liší podle typů měniče.  Dvě svorky určené pro uzemnění označené symbolem G se nerozlišují mezi napájením (primární okruh) a motorem (sekundární 
okruh). 

Tab 3.1  Vlastnosti svorkovnic silové části 

Napájecí 
napětí 

Jmenovitý 
použitý motor 

(kW) 
Typ měniče HD/LD 

mod 

Velikost 
šroubu 
svorky 

Utahovací 
moment 

(N·m) 

Velikost 
zemnicího 

šroubu 

Utahovací 
moment 

(N·m) 
Viz: 

Třífázové 
400 V 

0.4 FRN0.4G1S-4� 

HD 

M3.5 1.2 M3.5 1.2 Obr. A 
0.75 FRN0.75G1S-4� 

1.5 FRN1.5G1S-4� 

M4 1.8 M4 1.8 Obr. B 2.2 FRN2.2G1S-4� 

4.0 FRN4.0G1S-4� 

Tab 3.1  Vlastnosti svorkovnic silové části (pokračování) 

Napájecí 
napětí 

Jmenovitý 
použitý motor 

(kW) 
Typ měniče HD/LD 

mod 

Velikost 
šroubu 
svorky 

Utahovací 
moment 

(N·m) 

Velikost 
zemnicího 

šroubu 

Utahovací 
moment 

(N·m) 
Viz: 

Třífázové 
400 V 

5.5 
FRN5.5G1S-4� 

HD 

M5 3.5 M5 3.5 Obr. C 
7.5 

LD 

FRN7.5G1S-4� 
HD 

11 
LD 

FRN11G1S-4� 
HD 

15 
LD 

FRN15G1S-4� 
HD 

M6 5.8 M6 5.8 Obr. D 
18.5 

LD 

FRN18.5G1S-4� 
HD 

22 
LD 

FRN22G1S-4� 
HD 

30 
LD 

FRN30G1S-4� 
HD 

M8 13.5 

M8 13.5 

Obr. E 

37 
LD 

FRN37G1S-4� 
HD 

45 
LD 

FRN45G1S-4� 
HD 

55 
LD 

FRN55G1S-4� 
HD 

75 
LD 

FRN75G1S-4� 
HD 

M10 27 Obr. F 
90 LD 

Svorkovnice R0, T0: Velikost šroubu M3.5, Utahovací moment 1.2 N·m (pro všechny typy) 
Svorkovnice R1, T1: Velikost šroubu M3.5, Utahovací moment 1.2 N·m (od 75 kW včetně) 
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3.2.2 Uspo řádání svorkovnice řídící části (spole čné pro všechny m ěniče MEGA) 

 

 
3.3 Konektory p řepínače 

Konektory přepínačů jsou umístěny na plošném spoji napájení (PCB) viz následující obrázek. 

 

 

Obr.  3.3 Umístění konektorů přepínačů a svorek pomocných napájení 

Vstup pomocného napájení 

Konektor přepínače napájení 
(CN UX) 

Svorky pomocného napětí 
pro ventilátor 

Vložka klávesnice 

Konektor přepínače 
napájení ventilátoru (CN R 
and CN W) 

PCB napájení 
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� Přepínače napájení (CN UX) (pro variantu 400 V od 75 kW včetně) 

Varianta 400 V od 75 kW včetně je vybavena skupinkou přepínacích konektorů (vidlice) , které by měly být nastaveny podle velikosti napájecího napětí a 
frekvence. Tovární nastavení jumperu (zásuvka) je do polohy U1. Přepněte podle rozsahu napájení vyskytujícího se na (L1/R, L2/S, L3/T) nebo na (R1, T1). 

Konfigurace 
konektoru 

  

Rozsah 
napájení 

398 až 440 V/50 Hz, 430 až 480 V/60 Hz 
(Tovární nastavení) 

380 až 398 V/50 Hz 
380 až 430 V/60 Hz 

 

 

Povolený rozsah zvlnění vstupního napětí -15% až +10% jmenovité hodnoty. 

 

� Přepínače napájení ventilátoru(CN R a CN W) (pro variantu 200 V od 37 kW včetně a variantu 400 V od 75 kW včetně) 

Standardní série FRENIC-MEGA umí využít DC napětí a příslušný PWM konvertor řady RHC. Nicméně varianta 200 V od 37 kW včetně a varianta 400 V 
od 75 kW včetně obsahují AC-řízené součásti jako např. AC ventilátor. V tomto případě je třeba přepnout konektory CN R a CN W podle níže uvedené 
tabulky na AC napájení přes svorkovnici (R1, T1). 
 

Konfigurace 
konektoru 

 
 

 
 

Podmínky 
Pokud se nevyužívají R1 nebo T1 

(Tovární nastavení) 

Při použití R1 a T1 

• Napájení DC-napětím 
• Kombinováno s PWM konvertorem třídy RHC 

 

Továrně jsou konektory CN R a CN W nastaveny na posice  FAN  a  NC  , v uvedém pořadí. 
Neměňte je dokud nepoužíváte DC napájení a PWM konvertor. 

Nesprávné nastavení způsobí nefunkčnost ventilátoru, zapřičiňuje chybová hlášení 0h1 nebo chybové
hlášení nabíjecího obvodu pbf . 

 

CN UX (rudý) 

CN W (white) CN R (rudý) 

CN W (bílý) 

CN R (rudý) 

CN UX (rudý) 
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3.4 Zapojení silových, zemnících a řídících svorkovnic 

 

*1 Instalovat jistič (MCCB) nebo zařízení ochrany proti zbytkovému proudu (RCD)/proudový chránič (ELCB) (s nadproudovou ochranou) v silovém obvodu měniče. Je třeba dbát na 

správnou hodnotu proudu této ochrany, která má být stejná nebo menší, jako je jmenovitá hodnota měniče.. 

*2 Instalovat stykač (MC) pro každý měnič, oddělující měnič od napájení a případně od MCCB nebo RCD/ELCB. 

Cívka stykače MC musí být osazena příslušným prvkem, omezujícím přepětí při jejím vypínání (rychlá nulová dioda, transil, varistor). 
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*3 Připojit k napájení, aby se udržela aktívní řídící elektronika měniče při výpadku hlavního napájení (K podržení varovných hlášení, funkčního displeje klávesnice apod.). Pokud je 

připojeno hlavní napájení, měnič funguje i bez napájení na těchto svorkách. 

*4 Běžně není třeba připojovat. Použije se v případě, že měnič spolupracuje s PWM konvertory, a je tedy napájen jen DC částí. 

*5 Pokud je připojena stejnosměrná tlumivka (DCR – volitelné příslušenství), Odstraňte propojku svorek P1 a P(+). 

Měniče pracující v LD-modu s výkony nad 55 kW včetně a měniče s výkonem nad 75 kW včetně jsou standardně DC tlumivkami vybaveny. Ujistěte se o připojené DCR. 

 DCR je použita pokud zdánlivý výkon zdroje je 500 kVA a převyšuje 10 krát nebo vícekrát výkon měniče, nebo pokud se na stejné síti nachází tyristorové zátěže. 

*6 Měniče o výkonu 7.5 kW a méně mají zapojen brzdný resistor (DBR) mezi svorkami P(+) a DB. 

 V případě osazení vnějšího brzdné resistoru je třeba vestavěný brzdný resistor odpojit.  

*7 Zemnící svorka motoru. V případě nutnosti použít. 

*8 Pro řídící vodiče použít kroucené páry, případně stíněné kroucené páry.V případě kroucených stíněných párů je výhodnější stínění připojit na společnou svorku CM (v tomto 

případě se však již nesmí spojit se svorku PE). Pro zabránění rušení je třeba řídící vodiče držet co nejdále od silových vodičů (10cm a více). Nikdy nedávat řídící vodiče do 

společné svazenky, či žlabu s vodiči silovými. Pokud je nutné řídící a silové vodiče vzájemně křížit, křížit vodiče v pravém úhlu a nedělat souběhy. 

*9 Ve schematu zapojení jsou ukázány továrně nastavené funkce pro vstupy [X1] až [X7], [FWD] a [REV], transistorové výstupy [Y1] až [Y4], a reléové výstupy [Y5A/C] a [30A/B/C]. 

*10 Konektorové přepínače silové části. Viz kapitola "Konektory přepínače". 

*11 Posuvné přepínače na řídící desce s plošnými spoji měniče (řídící PCB). Tyto přepínače lze použít k uživatelskému nastavení. Viz kap. 3.5. 

*12 Pokud se používá svorka EN měniče, odstranit propojku [EN] a [PLC]. Pro spínání svoreky [EN] na [PLC] používat bezpečnostní komponenty splňující požadavky dané normou 

EN954-1, Kategorie 3 nebo vyšší. Používat stíněné kroucené vodiče pro svorky [EN] a [PLC]. Nedávat do společné svazenky s vodiči řídících signálů. Uzemnit stínění. V 

případě, že není bezpečnostní povolení měniče použito nechat [EN] a [PLC] zkratováno původní propojkou (tovární nastavení). 

 

Table 3.2  Dimenzace vodičů. 

N
ap

áj
ec

í n
ap
ě

tí 

N
om

in
al

 a
pp

lie
d 

m
ot

or
 

Typ měniče 

H
D

/L
D

 m
od

 MCCB or 
RCD/ELCB *1 

Rated current 

Doporučené velikosti vodičů (mm2) 

Svorkovnice silové části 

Ř
íd

íc
í o

bv
od

 

P
om

oc
né

 n
ap

áj
en

í ř
íd

íc
í 

č
ás

ti 
[R

0,
 T

0]
 

P
om

oc
né

 n
ap

áj
en

í 
ve

nt
ilá

to
ru

 [R
1,

 T
1]

 

Přívod napájení 
hlavního okruhu  

*2 
[L1/R, L2/S, L3/T] 

Uzemnění [ G] 

V
ýs

tu
p 

m
ě

ni
č
e 

*2
 

[U
, V

, W
] 

D
C

 tl
um

iv
ka

 
[P

1,
 P

(+
)]

 *
2 

B
rz

dn
ý 

re
si

st
or

  
[P

(+
) 

,D
B

] *
2 

S 
DCR 

Bez 
DCR 

S DCR 
Bez 
DCR 

T
ří

fá
zo

vé
 4

00
 V

 

0.4 FRN0.4G1�-4� 

HD 

5 
5 

1 

1 
1 1 

1 

0.65 
to 

0.82 
2.5 

— 

0.75 FRN0.75G1�-4� 

1.5 FRN1.5G1�-4� 10 

2.2 FRN2.2G1�-4� 
10 

15 

4.0 FRN4.0G1�-4E 20 1.5 

5.5 
FRN5.5G1�-4� 

HD 15 30 2.5 1.5 1.5 

7.5 
LD 

20 40 1.5 4 2.5 2.5 

FRN7.5G1�-4� 
HD 

11 
LD 

30 50 4 6 4 4 

FRN11G1�-4� 
HD 

15 
LD 

40 

60 

6 

10 6 6 

FRN15G1�-4� 
HD 

18.5 
LD 

75 

16 10 

10 

FRN18.5G1�-4� 
HD 

22 
LD 

50 100 10 16 

FRN22G1�-4� 
HD 

30 
LD 

75 

125 

16 25 16 

25 FRN30G1�-4� 
HD 

37 
LD 

100 25 

35 25 

FRN37G1�-4� 
HD 

1.5 45 
LD 

150 50 35 35 

FRN45G1�-4� 
HD 

55 
LD 

125 200 35 70 50 70 

FRN55G1�-4� 
HD 

2.5 

75 
LD 

175 
— 

70 
— 

70 95 

FRN75G1�-4� 
HD — 

4 2.5 
90 LD 200 95 — 95 50×2 

Čtvereček (�)ve výše uvedené tabulce nahrazuje písmena S or E závisí na provedení. 

Čtvereček (�)ve výše uvedené tabulce nahrazuje písmena A or E závisí na zemi určení. 

*1 Velikost a typ MCCB nebo RCD/ELCB (s nadproudovou ochranou) se bude m
ě
nit v z

á
vislosti na v

ý
konu 

vstupn
í
ho transform

á
toru. Viz technick

á
 dokumentace. 

*2 Použijte izolovaný vodič 70°C, 600 V, s izolací HIV. U této volby se předpokládá, že se měnič používá při 
okolní teplotě 40°C. 
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� Připojování/odpojování vodičů do/z řídící svorkovnice 

 Odizolovat konec vodiče od 8 do 10 mm viz tabulka. 

Odizolovaná délka konce vodiče 8 až 10 ㎜ 

 

Typ šroubováku (tvar) plochý (0.6 x 3.5 ㎜) 

 

 

V případě lanka se délka uvažuje po zkroucení vlaken. 
Pokud se délka odizolování nepohybuje v uvedeném rozsahu, vodič může vypadávat ze svorky, nebo se zkratuje s nejbližšími 
vodiči. 

 
 Zkroutit konec lanka a pevně vtlačit do svorky. Pokud je vtlačení obtížné, stisknout povolovácí tlačítko svorky a pak zkusit vložit. 

 Pro vytažení vodiče ze svorky stisknout uvolňovací tlačítko a pak vytáhnout takto uvolněný vodič ven ze svorky. 

 

Zapojení vodiče do svorkovnice Odpojení vodiče ze svorkovnice 

 

  
 

Tab 3.3  Symboly, názvy a funkce svorek ovládacích obvodů 

K
la

si
fik

a-
ce

 

Symbol Název Funkce 

A
na

lo
go

vý
 v

st
up

 

[13] Napájení 
potencio
metru 

Napájení (+10V DC) pro potenciometr signálu frekvence Potenciometr: 1 až 5kΩ 

Je nutné použít potenciometr pro zatížení 0,5 W nebo více. 

[12] 

[V2] 

Analogový 
nastavovac
í napěťový 
vstup 

(1) Frekvence je ovládána podle externího napětí na analogovém vstupu. 

• 0 až ±10 VDC/0 až ±100 % (Normální provoz) 
• ±10 až 0 VDC/0 až ±100 % (Inverzní provoz) 

(2) Přídavná frekvence, PID žádaná hodnota, PID regulační odchylka, pomocný příkaz 
frekvence, nastavení procentuální, úroveň momentového omezení, nebo lze zapojit 
analog monitor. 

(3) Specifikace 
• Vstupní impedance: 22kΩ 
• Maximální rozsah napětí ±15 VDC, Nicméně napětí mimo rozsah ±10 VDC jsou 

zpracována jako ±10 VDC.  
• Pro zpracování signálu jako bipolárního (0 až ±10 VDC) svorky [12] vyžaduje 

nastavit parametr C35 do "0". 

• Pro zpracování signálu jako bipolárního (0 až ±10 VDC) svorky [V2] vyžaduje 
nastavit parametr C45 do "0". 

[C1] Analogový 
nastavovací 
proudový 
vstup 

 

(1) Frekvence je ovládána podle externího proudu na analogovém vstupu. 
• 4 až 20 mA DC/0 až 100 % (Normální provoz) 

• 20 až 4 mA DC/0 až 100 % (Inverzní provoz) 

(2) Přídavná frekvence, PID žádaná hodnota, PID regulační odchylka, pomocný příkaz 
frekvence, nastavení procentuální, úroveň momentového omezení, nebo lze zapojit 
analog monitor. 

(3) Specifikace 
• Vstupní impedance: 250Ω 

• Maximální vstupní proud je +30 mA DC, avšak proudy větší než +20 mA DC budou 
interpretovány jako +20 mA DC. 

Vodič Plochý šroubovák 

Vodiče 
rychlosvorka 

Tlačítko uvolnění 
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[C1] PTC/NTC 
thermis- 
tor input 

(1) Připojuje PTC (Kladný teplotní 
součinitel)/NTC (Záporný teplotní 
sopučinitel) termistor motoru. Ujistěte 
se, že SW5 na desce PCB je přepnut 
do polohy PTC/NTC (Viz kapitola 3.5 
“Nastavení posuvných přepínačů”). 

 Pro používání termistoru PTC musíte 
změnit data kódu funkce H26. 

 

Obr 3.4 Vnitřní zapojení 
(SW5 Výběr PTC/NTC) 

[11] Analogov
á 
společná 
svorka 

Společná svorka pro analogové vstupní/výstupní signály ([13], [12], [C1], [V2], [FM1] a 
[FM2]). 
Odděleno od svorek [CM] a [CMY]. 
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Tab 3.3  Symboly, názvy a funkce svorek ovládacích obvodů (Pokračování) 

K
la

si
fik

a-
ce

 

Symbol Název Funkce 

A
na

lo
go

vý
 v

st
up

 

 

 

 

 

 

 

- Protože se zde pracuje s analogovými signály malých úrovní, jsou tyto signály velmi náchylné na externí 
rušení. Použijte co nejkratší vedení (do 20 m) a používejte stíněné vodiče. Zpravidla uzemněte stíněný 
plášť vodičů; pokud jsou účinky externího indukčního rušení znatelné, může být účinné připojení ke svorce 
[11]. Jak je uvedeno na obrázku 3.5, uzemněte stínění pouze na jednom konci pro zvýšení účinku stínění. 

- Pokud v řídicím obvodu používáte relé, musí se jednat o typ s dvojitými kontakty pro malé signály. 
Nepřipojujte kontakt relé ke svorce [11]. 

- Pokud je měnič připojen k externímu zařízení s výstupem analogového signálu, může docházet k chybné 
funkci způsobené elektrickým rušením vyzařovaným z měniče. Pokud k tomu bude docházet, připojte 
podle okolností feritové jádro (toroidní jádro nebo ekvivalent) k zařízení s výstupem analogového signálu 
nebo připojte kondenzátor s dobrou oddělovací charakteristikou vysokých frekvencí mezi vodiče řídicích 
signálů – viz obr. 3.6 

- Nepřivádějte vyšší napětí než 7,5 V DC na svorku [C1], pokud svorce [C1] přiřadíte funkci C1. 
Mohlo by tím dojít k poškození vnitřních řídicích obvodů. 

 Obr. 3.5  Připojení stíněných vodičů                  Obr. 3.6 Příklad omezení elektrického rušení 

D
ig

itá
ln

í v
st

up
 

[CM] Digit. vst. 
společná 
svorka 

Dvě společné svorky pro svorky digitálních vstupních signálů 

Tyto svorky jsou elektricky oddělené od svorek [11] a [CMY]. 

[X1] Digitální 
vstup 1 

(1) Různé signály, jako např. příkazy pro doběh volnoběhem, alarm z externího zařízení 
a multifrekvenční příkazy lze přiřadit svorkám [X1] až [X7], [FWD] a [REV] 
nastavením kódů funkcí E01 až E07, E98, a E99. Blíže v kapitole 6. 

(2) Logiku, např. SINK(NORA)/SOURCE, lze měnit posuvným přepínačem SW1. (Viz 
kap. 3.5 " Nastavení posuvných přepínačů") Tovární nastavení pro FRN_ _ 
_G1�-2A/4A je SINK, a pro FRN_ _ _G1�-4E, SOURCE. (ZDROJ) 

(3) Přepíná logickou hodnotu (1/0) pro stav ON/OFF svorek [X1] až [X7], [FWD], nebo 
[REV]. Pokud např. logická hodnota pro stav ON u svorky [X1] je 1 v systému 
normální logiky, pak stav OFF odpovídá hodnotě 1u systému záporné logiky a 
naopak..  

(4) Digitální vstup [X7] může být nastaven jako frekvenční vstup. 
Maximální délka vodiče 20 m 
Max. vst. frekvence 30 kHz: Pokud je připojen k pulsnímu generátoru s 

otevřeným kolektorem. (Potřebuje pul-up nebo pull 
down resistor.) 

 100 kHz: Pokud je připojen k pulsnímu generátoru s 
komplementárním výstupem. 

Note : Rozptylová kapacita vedení mezi měničem a generátorem pulsů může 
znemožnit přenos pulsů. Jako ochranu před tímto problémem vložte pull-up resistor 
mezi vstup(svorka [X7]) a napájení(svorka [PLC]) Při zapojení SINK; V případě 
zapojení SOURCE vložte pull-down resistor mezi vstup a společný vodič(svorka 
[CM]). Doporučená hodnota resistoru je 1kΩ 2 W. Zapojení frekvenčního vstupu je 
třeba důsledně překontrolovat, jinak kapacita může znemožnit použití. 

(Vnitřní zapojení vstupů) 

  

Obr. 3.7  Obvod digitálního vstupu 

Položka min. max. 

Provozní 
napětí 
(NORA) 

úroveň ON 0 V 2 V 

úroveň OFF 22 V 27 V 

Provozní 
napětí 
(ZDROJ) 

úroveň ON  22 V 27 V 

úroveň OFF 0 V 2 V 

Pro X7 9,7 mA 16 mA 

Provozní proud ve stavu 
ON (Vstupní napětí má 
hodnotu 0 V) 

2,5 mA 5 mA 

Přípustný unikající proud 
ve stavu OFF - 0,5 mA 

[X2] Digitální 
vstup 2 

[X3] Digitální 
vstup 3 

[X4] Digitální 
vstup 4 

[X5] Digitální 
vstup 5 

[X6] Digitální 
vstup 6 

[X7] Digitální 
vstup 7 

[FWD] Příkaz 
pro běh 
vpřed 

[REV] Příkaz 
pro běh 
vzad 
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Tab 3.3  Symboly, názvy a funkce svorek ovládacích obvodů (Pokračování) 
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Symbol Název Funkce 
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[EN] Vstup 
Enable 

(1) Bezpečnostní stop plní požadavky EN954-1, Kategorie 3. Svorka umožňuje 
hardwarově zastavit výstupní střídač a volný doběh motoru. 

(2) Vstup je vždy jako SOURCE. Pokud je propojen se svorkou [PLC], je vstup aktivován 
(měnič připraven k provozu); pokud se rozpojí, motor dobíhá volnoběhem bez napětí. 
Přepínač není ovlivněn přepínačem SINK/SOURCE SW1. 

(3) Továrně jsou vstup[EN] a [PLC] spojeny trvale propojovacím vodičem. Pokud je třeba 
funkci používat, je třeba tento vodič odpojit. 

Pro detailnější popis je třeba nahlédnou do Instruction Manual. 

  <Svorka [EN] vnitřní zapojení> 

[PLC]

Photocoupler

[CM]

<Control circuit>

5.4kΩ

+24 VDC

[EN]

5.4kΩ

  

 

Provozní 
napětí 
(ZDROJ) 

úroveň ON  22 V 27 V 

úroveň OFF 0 V 2 V 

Provozní proud ve stavu 
ON (Vstupní napětí má 
hodnotu 24 V) 

5 mA 10 mA 

Přípustný unikající proud 
ve stavu OFF - 0,5 mA 

[PLC] Napájení 
signálu 
PLC 

(1) Připojuje se k napájecímu zdroji výstupního signálu PLC. 
Jmenovité napětí: +24 VDC (Povolený rozsah: +22 až +27 VDC), Maximum 100 mA 
DC 

(2) Tato svorka také dodává napájení obvodům připojeným ke svorkám tranzistorových 
výstupů popsaných dále. 

 
���� Použití reléového kontaktu k aktivaci/deaktivaci vstup ů [X1] až [X7], [FWD], nebo [REV] 

Obr. 3.8 uvádí dva příklady obvodu, který používá reléový kontakt pro zapínání nebo vypínání vstupů 
řídicích signálů [X1] až [X7], [FWD], nebo [REV] ON nebo OFF. U obvodu (a) byl posuvný přepínač 
SW1 nastaven do polohy SINK (NORA), zatímco u obvodu (b) byl přepnutý do polohy SOURCE 
(ZDROJ). Pro konfigurování takového druhu obvodu použijte vysoce spolehlivé relé (pozlacené 
kontakty). 

 

[PLC]

Photocoupler

[CM]

<Control circuit>

[X1]  [X7],
[FWD], [REV]

+2
4 

V
D

C

SOURCE

SINK

 
 

 

[PLC]

Photocoupler

[CM]

<Control circuit>

[X1] to [X7],
[FWD], [REV]

+2
4 

V
D

C

SOURCE

SINK

 
 

(a) Přepnuto do módu SINK (b) Přepnuto do módu SOURCE 
Obr. 3.8  Konfigurace obvodů pro ovládání pomocí relé 

 

���� Používání programovatelného logického ovlada če (PLC) pro zapínání nebo vypínání [X1] až 
[X7], [FWD], nebo [REV] ON nebo OFF 

Obr. 3.9 uvádí dva příklady obvodu, který používá programovatelný logický ovladač (PLC) pro zapínání nebo 
vypínání vstupů řídicích signálů [X1] až [X7], [FWD], nebo [REV] ON nebo OFF. U obvodu (a) byl posuvný 
přepínač SW1 nastaven do polohy SINK (NORA), zatímco u obvodu (b) byl přepnutý do polohy SOURCE 
(ZDROJ). V obvodu (a) níže, spojením nebo rozpojením obvodu s otevřeným kolektorem tranzistoru v PLC 
pomocí externího napájení se zapne nebo vypne (ON nebo OFF) řídicí signál [X1] až [X7], [FWD], nebo [REV]. 
V případě využití zapojení (a), dodržte následující:  

- Připojte kladný uzel externího napájecího zdroje (který musí být oddělen od napájení PLC) ke 
svorce měniče [PLC]. 

- Nepřipojujte svorku měniče [CM]  ke společné svorce PLC. 
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Tab 3.3  Symboly, názvy a funkce svorek ovládacích obvodů (Pokračování) 
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Symbol Název Funkce 
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[PLC]

Photocoupler

[CM]

<Control circuit>

[X1]  X7],
[FWD], [REV]

+2
4 

V
D

C

Programmable
logic controller

SOURCE

SINK

  

 

[PLC]

Photocoupler

[CM]

<Control circuit>

[X1] to [X7],
[FWD], [REV]

+2
4 

V
D

C

Programmable
logic controller

SOURCE

SINK

  

 (a) Přepnuto do módu SINK (b) Přepnuto do módu SOURCE 

Obr. 3.9 Konfigurace obvodů pro ovládání pomocí PLC 

� Blížší informace k nastavovacím přepínačům v oddíle 3.5 “Nastavení posuvných přepínačů.” 

A
na

lo
go

vý
 v

ýs
tu

p 

[FM1] 
[FM2] 

Analogový 
monitor 

Oba výstupy jsou monitorovací signály pro analogové stejnosměrné napětí (0 až +10 V) 
nebo analogový DC proud (+4 až +20 mA). Forma výstupu (VO/IO) pro každý [FM1] a 
[FM2] může být přepnuta posuvným přepínačem na PCB a kódem funkce v parametru. 

Svorka 
Funkce svorky 
určena pomocí 

Druh výstupu 
Obsah je určen 

funkcí 
Analogový DC 

napětí 
Analog DC 

proud 

[FM1] 
Posuvný přepínač 
SW4 

VO1 IO1 Kód funkce v 
F31 

Kód funkce v F29 0 1 

[FM2] 
Posuvný přepínač 
SW6 

VO2 IO2 Kód funkce v 
F35 

Kód funkce v F32 0 1 
 

* Vstupní impedance ext. zařízení: Min. 5kΩ (od 0 do 10 VDC výstupu) 
 Když tato svorka dodává 0 až +10 V DC, je schopna budit až dva měřiče o impedanci 

10kΩ. 

* Vstupní impedance ext. zařízení: Max. 500Ω (od 4 do 20 mA DC výstupu) 

* Nastavitelný rozsah zisku: 0 až 300% 

Tr
an

zi
st

or
ov

ý 
vý

st
up

 

[Y1] Tranzistor
ový výstup 
1 

(1) Různé signály, jako je např. provoz měniče, dosažení rychlosti / frekvence a včasná 
výstraha před přetížením, lze přiřadit libovolné svorce [Y1] až [Y4] nastavením kódu 
funkce E20 až E24. Viz kap. 6. 

(2) Přepíná logickou hodnotu (1/0) pro stav ON/OFF svorek mezi [Y1] až [Y4] a [CMY]. 
Pokud např. logická hodnota pro stav ON mezi [Y1] až [Y4] a [CMY] je 1 v systému 
normální logiky, pak stav OFF odpovídá hodnotě 1 u systému záporné logiky a 
naopak. 

[Y2] Tranzistor
ový výstup 
2 

[Y3] Tranzistor
ový výstup 
3 

(Specifikace obvodu tranzistorového výstupu) 

Photocoupler

<Control circuit>

[Y1]
to

[Y4]

[CMY]

31 to 35 V

V
ol

ta
ge

Current

 

Obr. 3.10  Tranzistorový výstupní obvod 

 

Položka max. 

Provozní 
napětí 

úroveň 

ON 
2 V 

úroveň 

OFF 
27 V 

Maximální proud 
motoru ve stavu ON 

50 mA 

Unikající proud ve 
stavu OFF 

0.1 mA 
 

Obr. 3.11 uvádí příklady spojení mezi ovládacími obvody a PLC. 

[Y4] Tranzistor
ový výstup 
4 

 

- Pokud tranzistorový výstup budí ovládací relé, zapojte antiparalelně k cívce 
relé odrušovací diodu. 

- Pokud nějaké zařízení nebo přístroj připojený k tranzistorovému výstupu 
vyžaduje stejnosměrné napájení, přiveďte napájení (+24V DC: přípustný 
rozsah: +22 až +27 V DC, max. 100 mA) pomocí svorky [PLC]. V takovém 
případě vzájemně propojte svorky [CMY] a [CM]. 

[CMY] Společná 
svorka 
tranzist. 
výstupu 

Společná svorka pro svorky tranzistorových výstupních signálů 

Tato svorka je elektricky oddělená od svorek [CM] a [11]. 
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���� Připojení programovatelného logického ovlada če (PLC) ke svorce  [Y1], [Y2], [Y3] nebo [Y4] 

Obr. 3.11 uvádí dva příklady zapojení obvodů mezi tranzistorovým výstupem řídicího obvodu měniče 
a PLC. V příkladě (a) slouží vstupní obvod PLC jako NORA pro výstup řídicího obvodu, zatímco 
v příkladu (b) slouží jako ZDROJ pro tento výstup. 
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Tab 3.3  Symboly, názvy a funkce svorek ovládacích obvodů (Pokračování) 

K
la

si
fik

a-
ce

 

Symbol Název Funkce 

Tr
an

si
st

or
 o

ut
pu

t 

 
C0

+
24

 V
D

C

Programmable
logic controller

SINK input

Photocoupler

<Control circuit>

[Y1]
to

[Y4]

[CMY]

31 to
35 V

Current

 

C0

Programmable
logic controller

SOURCE input

+
24

 V
D

C

Photocoupler

<Control circuit>

[Y1]
to

[Y4]

[CMY]

31 to
35 V

Current

 
(a)  PLC slouží jako NORA (b)  PLC slouží jako ZDROJ 

Obr. 3.11 Připojení PLC k ovládacímu obvodu 

R
el

éo
vý

 v
ýs

tu
p 

[Y5A/C] Všeobecn
ý reléový 
výstup 

(1) Relé pro všeobecné použití s obdobnými funkcemi jako výstupy [Y1], [Y2], [Y3] 
nebo [Y4]. 

 Dimenzování kontaktů: 250 VAC 0.3 A, cos φ = 0.3, 48 VDC, 0.5 A 

(2) Přepínání výstupu v normální / negativní logice je použitelné na následující dva 
režimy kontaktního výstupu: "Aktívní ON" (Svorky [Y5A] a [Y5C] jsou spojeny 
(vybuzeno), když je signál aktívní.) a "Aktívní OFF" (Svorky[Y5A] a [Y5C] jsou 
rozpojeny(nevybuzeno) když je signál aktívní a normálně jsou spojeny.). 

[30A/B/C] Reléový 
výstup 
alarmu 
(pro 
libovolnou 
poruchu) 

(1) Dodává kontaktní signál (SPDT), jakmile došlo k aktivaci ochranné funkce pro 
zastavení motoru. 
Dimenzování kontaktů:  
250 VAC, 0,3A, cos φ = 0,3, 48 VDC, 0,5A 

(2) Libovolný z výstupních signálů přiřazených svorkám [Y1] a [Y4] lze také přiřadit k 
tomuto reléovému kontaktu pro používání jako signálový výstup. 

(3) Přepínání výstupu v normální / negativní logice je použitelné na následující dva 
režimy kontaktního výstupu: „Mezi svorkami [30A] a [30C] je vodivé spojení 
(vybuzeno) pro výstup signálu ON (aktivní ON)” nebo “mezi svorkami [30A] a [30C] 
není vodivé spojení (nevybuzeno) pro výstup signálu ON (aktivní OFF). 

K
om

un
ik

ac
e 

[DX+]/ 
[DX-]/ 
[SD] 

RS-485 
komunika
ční 
port 2 
(svorky na 
desce 
PCB) 

Komunikační port RS-485 více stanic pro komunikaci měnič-PC nebo PLC. 

(Viz oddíl 3.5 “Nastavení posuvných přepínačů.”) 

Konektor 
RJ-45 pro 
ovládací 
panel 

RS-485 
komunikač
ní 
port 1 
(Standard 
RJ-45 
konektor) 

(1) Slouží k propojení měniče a ovládacího panelu. Měnič dodává napájení pro 
ovládací panel prostřednictvím níže specifikovaných kontaktů. Prodlužovací kabel 
pro vzdálené ovládání také používá vodiče připojené k těmto kontaktům pro 
dodávku napájení pro ovládací panel. 

(2) Odpojte ovládací panel od standardního konektoru RJ-45 a připojte komunikační 
kabel RS-485 pro ovládání měniče pomocí PC nebo PLC (programovatelného 
logického ovladače). Viz oddíl 3.5 “Nastavení posuvných přepínačů.” 

 

 
Obr. 3.12  Konektor RJ-45 a přiřazení jeho kontaktů * 

* Kolíky 1, 2, 7 a 8 slouží výhradně pro napájecí vedení k ovládacímu panelu 
nebo multifunkčnímu ovládacímu panelu; nepoužívejte je proto pro jiná 
zařízení. 

USB 
konektor 

USB port 
(na 
klávesnici) 

 

USB port konektor (Mini-B) slouží k propojení měnič-PC. Ke komunikaci s měničem 
stahování parametrů do počítače nebo nahrávání zálohovaných parametrů z počítače 
do měniče slouží software FRENIC Loader. 

  

 

- Veďte vodiče ke svorkám řídicího obvodu pokud možno co nejdále od vodičů hlavního okruhu. V opačném případě 
může docházet k chybné funkci způsobované elektrickým rušením. 

- Upevněte vodiče řídicího obvodu uvnitř měniče tak, aby byly mimo části hlavního okruhu pod napětím 
(např. svorkovnice hlavního okruhu). 
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3.5 Nastavení posuvných p řepínačů 
 

Nastavením posuvných přepínačů na ovládací desce a desce rozhraní si můžete přizpůsobit provozní režim analogových výstupních svorek, svorek 
digitálních vstupů a výstupů a komunikačních portů. Umístění těchto přepínačů je patrné z obrázku 3.13. 

Pro přístup k nim je nutné vyjmout kryt svorkovnice a ovládací panel. Jsou umístěny na desce PCB. Pro měniče od výkonu 30 kW a více, je třeba otevřít 
též vložku klávesnice. 

� Podrobnosti k demontáži krytu svorkovnice najdete v oddíle 3.1 " Odstranění krytu svorkovnice a krytu svorkovnice hlavního okruhu." 

V Tabulce 3.4 jsou uvedeny funkce všech posuvných přepínačů. 

Tab 3.4  Funkce posuvných přepínačů 

Přepínač Funkce 

SW1 

Přepíná provozní režim svorek digitálního vstupu – SINK (NORA) nebo SOURCE (ZDROJ). 
▪ Tento přepínač je pro vstupy[X1] až [X7], [FWD] a [REV] k přepnutí do režimu SINK nebo SOURCE. 
▪ Tovární nastavení pro FRN_ _ _G1�-2A/4A je SINK, pro FRN_ _ _G1�-4E, SOURCE. 

SW2 Připojuje nebo odpojuje zakončovací rezistor komunikačního portu měniče RS-485. (Komunikační port 2 – svorky na PCB) 

▪ Pokud je měnič připojen ke komunikační síti RS-485 jako koncové zařízení, přepněte SW2 do polohy ON. 

SW3 
Připojuje nebo odpojuje zakončovací rezistor komunikačního portu měniče RS-485. (Komunikační port 1 – klávesnice)  

▪ Pro připojení ovládacího panelu k měniči přepněte SW3 do polohy OFF. (Výchozí nastavení z výroby) 
▪ Pokud je měnič připojen ke komunikační síti RS-485 jako koncové zařízení, přepněte SW3 do polohy ON. 

SW4/SW6 

Přepíná výstupní režim výstupních svorek [FM1] a [FM2] mezi napětím a proudem. 
Při změně nastavení přepínačů SW4 a SW6 změňte také data kódu funkcí F29 a F32. 

 
Forma výst. 

[FM1] [FM2] 

SW4 Data v F29 SW6 Data v F32 

Napěťový výstup (tovární nast.) VO1 0 VO2 0 

Proudový výst IO1 1 IO2 1 
 
 

SW5 

Přepíná vlastnosti vstupní svorky [C1] mezi analogovým proudovým vstupem, vstupem pro PTC termistor, nebo NTC 
termistor. 
Při změně nastavení tohoto přepínače změňte také data kódu funkce H26. 

 
Funkce 

SW5 Data v H26 

Analogový proudový vstup(Tovární nast.) C1 0 

PTC termistor vstup PTC/NTC 1 (alarm) nebo 2 
(varování) 

NTC termistor vstup PTC/NTC 3 
 
 

 
 

Obr. 3.13 uvádí umístění posuvných přepínačů pro konfiguraci vstupních a výstupních svorek na PCB. 
 

 

 
 

Příklad přepnutí a tovární nastavení 

 SW1* SW2 SW3 SW4/SW6 SW5 

Tovární 

 

 
SINK 

OFF 

 

OFF 

 

VO1/VO2 

 

C1 

 

--- 

SOURCE 

 
 

 

 
ON 

ON 

 

 

 
IO1/IO2 

 

 
PTC/NTC 

 
*Tovární nastavení pro FRN_ _ _G1�-2A/4A je SINK,  
pro FRN_ _ _G1�-4E, SOURCE. 

Obr. 3.13 Umístění posuvných přepínačů na PCB 

 

K přepnutí přepínačů použijte úzký nástroj. Pokud přepínač není dotlačen do krajní polohy a není jisté jestli je ON nebo 
OFF, může nastat hazardní stav, kdy se funkce sama přepíná otřesy v rozvaděči. Věnujte prosím pozornost pečlivému 
přepnutí do krajní polohy. 
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Kapitola 4 POPIS POUŽITÍ KLÁVESNICE 

 

4.1 LED Monitor, Klávesy a LED Indikátory na kláves nici 

Jak je vidět na obrázku vpravo, 
klávesnice obsahuje 4-místný LED 
displej, 6 kláves, 5 LED indikátorů a 
USB port. 

Klávesnice umožňuje spuštění a 
zastavení motoru, zobrazení stavu 
měniče, měnit funkce v parametrech, a 
sledovat stav vstupů a výstupů, 
informace pro údržbu, achybová 
hlášení. 

 

 

 
 

 
 

Tab 4.1  Pčehled funkcí klávesnice 

Položka 
LED Monitor, 

klávesy, a LED 
Indikátory 

Funkce 

LED  
Monitor 

Čtyř ciferný, 7-segmentový LED monitor zobrazující následující informace podle módu, ve kterém je přepnut. 

� V módu Provoz: Stavové informace provozu (např. Výstupní frekvence, proud, a napětí) 

 Při jednoduché chybě, je zobrazeno l-al. 
� V módu Programovat: Jednotlivá menu, čísla parametrů a jejich obsah. 

� V módu Porucha: Číslo chyby a okolnosti při její objevení. 

Klávesy 

 

Klávesa Program/Reset přepínající módy měniče. 

� V módu Provoz: Stisknutí klávesy přepne měnič do módu programování. 

� V módu Programovat: Stisknutí klávesy přepne měnič do módu provoz 

� V módu Porucha: Stisknutím klávesy se přepne opět do módu provoz, pokud to druh poruchy umožní. 

 

Klávesa Function/Data přepíná zobrazované veličiny nebo potvrzuje změny. 

� V módu Provoz: Mačkáním klávesy se postupně mění zobrazované veličiny (výstupní frekvence (Hz), 
výstupní proud (A), výstupní napětí (V), atd.). 

 Resetuje zobrazení jednoduché chyby. 

� V módu Programovat: Stisknutí klávesy vstupuje do menu, parametru, či zapíše data do prametru změněná 
pomocí kláves 

  
a  . 

� V módu Porucha: Stisknutí klávesy zobrazí detailní informace chyby v menu chyby na LED monitor. 

 Klávesa RUN. Stiskem klávesy se spustí motor(pokud není ovládán pomocí svorkovnice). 

 Klávesa STOP. Stiskem klávesy se dá povel k zastavení motoru. 

／  Klávesy NAHORU a DOLŮ. Pohyb po parametrech a změna hodnot parametrů zobrazovaných na LED monitoru. 

LED 
Indikátory 

RUN LED 
Indikátor svítí pokud měnič dostal příkaz pomocí  key, svorkovnicí FWD nebo REV, a nebo pomocí komunikační 
linky. 

KEYPAD 
CONTROL 
LED 

Indikátor svítí pokud je povoleno ovládání klávesou  (F02 = 0, 2, nebo 3). P5i zobrazené poruše klávesa  

nemůže spustit motor i když tento indikátor svítí. 

Jednotky 
indikované 
LED 
(3 LED) 

Tyto tři LED indikátory udávají jednotky zobrazovaných hodnot na LED monitoru svými vzájemnými kombinacemi v 
provozním stavu měniče. 
Jednotky: Hz, A, kW, r/min a m/min 

Viz Instruction Manual, Kapitola 3, Oddíl 3.3.1 "Monitoring the running status" 

Mód Programování je indikován tím, že svítí současně LED  Hz a kW. 

� Hz  � A  � kW 

X10 LED 

Rozsvítí se, pokud hodnota na LED monitoru přesáhne hodnotu 9999. Poku LED svítí, znamená to, že je třeba 
aktuální číslo na displeji vynásobit 10x. 

Příklad: 

LED monitor zobrazuje 1.234  a x10 LED svítí, pak se výsledná hodnota vypočítá takto: "1,234 × 10 = 12,340." 

USB 
port 

 

USB port s Mini-B konektorem umožňuje propojení měniče a PC pomocí USB kabelu. 

 

 

LED 
indikátory 

Klávesa 
DOLŮ 

Klávesa STOP 

Klávesa 
NAHORU 

Klávesa  
Function/ 
Data 

Klávesa 
RUN 

7-mi 
segmentový 
LED monitor 

Klávesa 
Program/ 
Reset 

USB port 

RUN LED 



 
 

 Kapitola 4: Popis použití klávesnice    

 

18

4.2 Přehled pracovních mód ů 

FRENIC-MEGA – vlastnosti následujících pracovních módů. 

Tab 4.2  Pracovní módy 

Pracovní mód Popis 

Mód Provoz 

Po zapnutí měnič přejde do tohoto módu. 

Tenot mód umožní nastavit žádanou frekvenci, PID žádanou hodnotu apod. Umožní spustit/zastavit motor pomocí kláves  / 
 . 

Je též možné zobrazovat stavy pohonu v reálném čase. 

Při jednoduché poruše, se na LED monitoru objeví l-al. 
Mód Programování Tento režim umožňuje vstup do a kontrolu nastavených parametrů měniče a tím měnit jeho chování. 

Mód Porucha Pokud nastane porucha, měnič přejde do tohot stavu a zobrazí příslušný kód chyby* a její bližší informace na LED monitoru.  

* Číslo chyby: Určuje blíže příčinu chyby. Viz kap. 7 pro více informací. 

 

 

  

Obr. 4.1  Přechody mezi stavy měniče 
 
 
 

 
Kombinace kláves 

Kombinace kláves je řešena jako současné držení dvou kláves. V manuále je toto vždy označeno jako 
"+" mezi dvěma klávesami. 

Například popsáno "  + "znamená stisk klávesy  při držené klávese . 

 

4.3 Propojení pomocí USB 

Klávesnice obsahuje USB port ( Mini-B konektor). Pro zasunutí kabelu do konektrou je třeba vytáhnout gumový kryt(cover). 

 

 
 

Kabel USB umožňuje komunikaci měniče s PC pomocí SW FRENIC Loader. Na PC je spuštěn FRENIC Loader, který umožňuje čtení, zápis, porovnání a 
zálohu parametrů. Dále pak monitorování stavu měniče, stavu jeho vstupů, zobrazení veličin v reálném čase apod. 

� Popis sw FRENIC Loaderje uveden ve FRENIC Loader Instruction Manual. 

Navíc klávesnice umožňuje uložit parametry měniče a tyto si prohlédnout na firmě bez měniče pomocí USB spojení, kdy je klávesnice napájena z USB portu.  
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Kapitola 5 RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU 

5.1 Kontrola a p říprava p řed zapnutím 

Před zapnutím motoru zkontrolujte následující: 

(1) Zkontrolujte, zda je zapojení správné. 

 Zejména zkontrolujte, zda jsou silové vodiče připojeny ke vstupním svorkám měniče L1/R, L2/S a L3/T nebo L1/L a L2/N, a k 
výstupním svorkám U, V a W. Také zkontrolujte, zda jsou zemnicí vodiče správně připojeny k zemnicím svorkám ( G). Viz Obr. 5.1. 

 

 
• Nepřipojujte napájecí vodiče k výstupním svorkám měniče U, V a W. Po zapnutí měniče dojde k jeho poškození. 

• Nezapomeňte připojit zemnicí vodiče měniče a motoru k zemnicím elektrodám. 

 V opačném p řípadě může dojít k úrazu elektrickým proudem.  
 
 

(2) Zkontrolujte, zda nedochází ke zkratu svorek a obnažených 
částí pod napětím nebo k poruchám zemnění. 

(3) Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné svorky, konektory a 
šrouby. 

(4) Zkontrolujte, zda je motor oddělen od mechanického 
zařízení. 

(5) Vypněte vypínače, aby se měnič při zapnutí nerozběhl nebo 
nepracoval chybně. 

(6) Zkontrolujte, zda jsou přijata bezpečnostní opatření proti 
ztrátě ovladatelnosti systému, např. ochrana před 
neočekávaným přiblížením osob k výkonovému systému. 

 

 
 

Obr. 5.1 Připojení svorek silového okruhu 

 

5.2 Zapnutí napájení a kontrola 
 

 
• Než zapnete napájení, ověřte, zda je nainstalovaný kryt svorkovnice (pokud je jím měnič vybaven). 

 Při zapínání neodstraňujte žádný kryt. 

• Neobsluhujte vypínače mokrýma rukama. V opačném p řípadě může dojít k úrazu elektrickým proudem.  
 

 

Zapněte napájení a zkontrolujte následující: Jedná se o případ, kdy nebyla 
pozměněna žádná data kódů funkcí z původních hodnot z výroby. 

(1) Zkontrolujte, zda na displeji LED bliká *00 (což znamená, že příkaz 
frekvence je 0 Hz). (Viz Obr. 5.2.) 

 Pokud se na displeji zobrazí jiný údaj než *00, nastavte klávesami  / 
 hodnotu*00 . 

(2) Zkontrolujte, zda se otáčí vestavěný chladicí ventilátor. 
(Měniče o výkonu 1.5 kW a méně neobsahují žádný chladicí ventilátor.) 

 

 
 

Obr. 5.2 Zobrazení na displeji po zapnutí měniče 

 

5.3 Přepnutí mezi HD a LD režimy provozu 

Řada FRENIC-MEGA může pracovat ve dvou třídách zatížitelnosti: high duty (HD) pro velké zátěže a low duty (LD) pro lehké zatížení. 
Funkční kód F80 přepíná FRENIC-MEGA mezi HD a LD režimy. 

F80 data Režim měniče Aplikace Úroveň trvalého proudu Přetížitelnost Maximální frekvence 

0 Režim HD  
(Tovární nastavení) Velká zátěž Vhodné pro motory stejného výkonu jako 

je měnič. 
150% po 1 min. 
200% po 3 s 500 Hz 

1 Režim LD Lehká zátěž Vhodné pro motory, které jsou o jednu 
výkonostní řadu výš než měnič. 

120% po 1 min. 120 Hz 

 

V LD-režimu dává měnič na výstup trvalý proud umožňující řídit motor o výkonový stupeň vyšší, nicméně sníží se přetížitelnost (%). 
Jmenovité proudy lze najít v Kapitole 8. 

 

 

 

V režimu LD má měnič ještě některá další omezení uvedená v následující tabulce. 

Funkční 
kód 

Název Režim HD Režim LD Poznámky 

F 21* 
DC brzda 
(Úroveň) Rozsah: 0 až 100% Rozsah: 0 až 80% 

V režimu LD se hodnoty přesahující povolený 
rozsah automaticky nastaví na maximální 
hodnoty povolené pro režim LD. F 26 

Zvuk Motoru 
(Nosná) 

Rozsah: 
0.75 až 16 kHz(0.4 až 22 kW) 
0.75 až 16 kHz(30 až 55 kW) 
0.75 až 10 kHz(75 až 630kW) 

Rozsah: 
0.75 až 16 kHz(0.4 až 18.5 kW) 
0.75 až 10 kHz (22 až 55 kW) 
0.75 až 6 kHz (75 až 630 kW) 
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Funkční 
kód 

Název Režim HD Režim LD Poznámky 

F 44 

Proudový 
omezovač 
(Úroveň) 

Výchozí hodnota: 160% Výchozí hodnota: 130% 
Přepnutí režimu mezi HD a LD pomocí F80 
automaticky přenastaví obsah F44 na hdonoty 
vlevo. 

F 03* 
Maximální 
frekvence 

Rozsah: 25 až 500 Hz 
Horní limit: 500 Hz 

Rozsah: 25 až 500 Hz 
Horní limit: 120 Hz 

V režimu LD pokud hodnota maximální 
frekvence přesáhne 120Hz nastaví omezovač 
hodnotu 120 Hz. 

― 
Indikace 
výstupního 
proudu 

Založeno na úrovni 
jmenovitém proudu pro HD. 

Založeno na úrovni 
jmenovitém proudu pro LD. ― 

 

Přepnutí do režimu LD nepřenastaví automaticky výkon motoru (P02*) na hodntou o stupeň vyšší a je třeba ručně nastavit hodnotu v 
P02* tak, aby se shodovala s požadovaným výkonem! 

 
5.4 Výběr druhu řízení motoru 

FRENIC-MEGA podporuje tyto druhy řízení: 

F42* 
data 

Způsob řízení Skupina 
řízení 

Otáčková 
zpětná vazba 

Řízení rychlosti Jiná omezení 

0 V/f řízení bez kompenzace skluzu 
V/f 
řízení Vypnuta 

Řízení frekvence ― 

1 Dynamické řízení momentu Řízení frekvence s 
kompenzací skluzu 

― 

2 V/f řízení s kompenzací skluzu ― 

5 Vektorové řízení bez otáčkové zpětné 
vazby Vektorové 

řízení 

Vypočítávána Řízení rychlosti s 
automatickým 
regulátorem otáček (ASR) 

Max. frekvence: 120 Hz 

6 Vektorové řízení s otáčkovou zpětnou 
vazbou Povolena Max. frekvence: 200 Hz 

 

���� V/ f řízení bez kompenzace skluzu 

Při tomto typu řízení měnič řídí skalárně motor podle V/f(napětí / frekvence) křivky dané nastavenými parametry měniče. Tento druh 
řízení vypne veškeré automatické korekce a umožní tak hladký chod při konstantní frekvenci. Nicméně pokud se mění moment zátěže, 
může docházet ke změnám otáček a toto nic nevykomopenzuje. 
 
���� V/ f řízení s kompenzací skluzu 

Použití proměnlivé zátěže u motoru mění jeho skluz a dochází ke změnám jeho otáček dle motorové charakteristiky. Automatická 
kompenzace skluzu odhaduje skluz z dodávaného momentu a zvedá frekvenci tak, aby se výsledné otáčky nezměnily. 

Zvyšuje se tak přesnost otáček motoru při proměnlivé zátěži. 

Hodnota kompenzace se pak skládá z hodnot parametrů P12* (Jmenovitý skluz), P09* (Zesílení kompenzace skluzu motorický režim) a 
P11* (Zesílení kompenzace skluzu generátorický režim). 
 
H68* povoluje, či zakazuje kompenzaci skluzu motoru v různých podmínkách. 
 

H68* data 
Podmínky řízení motoru Oblast frekvence řídící motor 

Zrychl/Zpomal Konstantní 
rychlost 

Base frequency 
or below 

Above the base 
frequency 

0 Povoleno Povoleno Povoleno Povoleno 

1 Zakázáno Povoleno Povoleno Povoleno 

2 Povoleno Povoleno Povoleno Zakázáno 

3 Zakázáno Povoleno Povoleno Zakázáno 

 
���� Dynamické řízení momentu 

Pro získání maximálního momentu motoru toto řízení počítá moment z aktuální zátěže a nastavuje potřebný proud a napětí. 

Výběr tohoto druhu řízení automaticky zapne automatické posílení momentu a kompenzaci skluzu. 

Tento způsob řízení zrychlí odezvu systému na změnu zatížení při zachování maximálního momentu a zlepší přesnost řízení otáček. 

Tento způsob řízení však nenís chopný řešit odezvy na prudké změny zatížení, protože jde o V/f řízení bez zpětné vazby a nemá 
nezávislé řízení proudu tak, jako třeba vektorové řízení. Výhodou proti vektorovému řízení je, že dosáhneme většího maximálního 
momentu při daném výstupním proudu. 
 
���� Vektorové řízení bez otá čkové zp ětné vazby 

Tento druh řízení využívá výstupní napětí a proud k odhadu úhlové rychlosti motoru a je schopen použít otáčkovou regulaci na základě 
tohoto modelu.Navíc je schopen rozložit výstupní proud a jeho změny na budící a momentotvornou složku a řídit je jako vektor. Není 
třeba enkodér ani pulsní generátor na motoru. Je tedy možné použít PI regulaci pro zvýšení dynamiky odezvy. 
 
���� Vektorové řízení s otá čkovou zp ětnou vazbou 

Tento způsob řízení vyžaduje pulsní generátor na motoru a enkodérovou volitelnou kartu v měniči. Měnič tak může sledovat úhel 
natočení hřídele a rychlost otáčení a použít pro vektorové řízení. je schopen rozložit výstupní proud a jeho změny na budící a 
momentotvornou složku a řídit je jako vektor. 

The Je tedy možné použít PI regulaci pro zvýšení dynamiky odezvy. Umožňuje přesnější řízení rychlosti a dynamiku odezvy vyšší než u 
vektorového řízení bez zpětné vazby. 

 
 
 
5.5 Parametry a jejich základní nastavení F42=0, 1 nebo 2  

Řízení motoru V/f  (F42* = 0 nebo 2) nebo řízení dynamického momentu (F42* = 1) vyžaduje nastavení ještě některých parametrů. 
Následující parametry nastavte podle parametrů konkrétního motoru či stroje. Hodnoty je třeba nastavit podle štítku motoru. Na silové 
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poměry je třeba se doptat návrhářů mechaniky stroje. 

 
 

Funkční 
kód Jméno Hodnoty funkčního kódu 

Tovární nastavení 

FRN_ _ _G1�-4E 

F 04 * Základní frekvence 1 

Jmenovité hodnoty motoru (uvedeny na 
typovém štítku motoru) 

50.0 (Hz) 

F 05 * Jmenovité napětí při základní 
frekvenci 1 400 (V) 

P 02 * Motor 1 (Jmenovitý výkon) Jmenovitý výkon použitého motoru 

P 03 * Motor 1 (Jmenovitý proud) Jmenovitý proud použitého motoru 

F 03 * Maximální frekvence 1 Hodnoty provedení stroje 

* Pro zkušební provoz motoru zvyšte hodnoty 
tak, aby byly delší než hodnoty provedení 
systému. Pokud bude nastavená doba krátká, 
měnič nemusí spustit běh motoru. 

50.0 (Hz) 

F 07 * Doba akcelerace 1 
(Poznámka) 

6.00 (s) 

F 08 * Doba decelerace 1 

(Poznámka) 
6.00 (s) 

 
 
 

 

Je třeba vědět, že při změněn P02* automaticky mění i P03*, P06* až P23*, P53* až P56* a H46. Maximálních výsledků řízení 
měničem se dá využít až po provedení autotuningu – optimalizace. 

 

���� Optimaliza ční postup 

(1) Výběr režimu optimalizace 

Zkontrolujte situaci strojního zařízení a vyberte si „Optimalizace při zastaveném motoru (P04* = 1)" nebo „Optimalizace za chodu motoru 
(P04* = 2)",nastavte také doby akcelerace a decelerace (F07 a F08) a nastavte správně směr otáčení tak, aby souhlasil se skutečným 
směrem otáčení strojního zařízení. 

P04* data Parametry motoru nastavené optimalizací: Druh optimalizace Výběr podmínek dle druhu 
optimalizace 

1 
Optimaliza
ce při 
netočícím 
se rotoru. 

Hlavní resistance (%R1) (P07*) 
Rozptylová reaktance (%X) (P08*) 
Jmenovitá skluzová frekvence (P12*) 
%X korekce 1 a 2 (P53* a P54*) 

Optimalizace se zastaveným 
rotorem. Rotor se nemůže otáčet 

2 

Optimaliza
ce s 
otáčením 
rotoru při 
V/f řízení 

Proud na prázdno (P06*) 
Hlavní resistance (%R1) (P07*) 
Rozptylová reaktance (%X) (P08*) 
Jmenovitá skluzová frekvence (P12*) 
Stupeň magnetického nasycení 1 až 5 
Magnetické nasycení rozšiřující faktor 
 "a" až "c" (P16* až P23*) 
%X korekce 1 a 2 (P53* a P54*) 

Optimalizace %R1 a %X, se 
zastaveným rotorem. 
Optimalizace proudu na prázdno a 
stupně magnetického nasycení, s 
točícím se rotorem na 50% 
základní frekvence. 
Optimalizace skluzové frekvence, 
se stojícím rotorem. 

Rotor se může točit a toto lze provést jen 
když je to bezpečné. 
Pokud budete provádět optimalizaci bez 
zatížení, dosáhnete nejvyšší přesnosti. Při 
této optimalizaci lze mít malou zátěž, ale 
vnese nepřesnost do měření. (čím větší 
zatížení, tím horší přesnost optimalizace). 

 
Po dokončení optimalizace bude každý parametr motoru automaticky uložen do odpovídajícího kódu funkce. Pro optimalizaci spuštěno z 
P04* se parametry zapisují do P kódů (Parametry Motoru 1...další motory se pouští ze své sady funkčních kódů!). 

(2) Příprava strojního za řízení 

Proveďte odpovídající přípravy na motoru a jeho zátěži, jako je odpojení spojky a deaktivace bezpečnostních zařízení. 

(3) Optimalizace 

 Nastavte kód funkce P04* na "1" nebo "2" a stiskněte tlačítko . (Blikání hodnoty 1 nebo 2  na displeji se bude zpomalovat.) 

 Zadejte příkaz RUN pro zvolený směr otáčení. Výchozí nastavení z výroby je „směr otáčení vpřed při stisknutí tlačítka  na 
ovládacím panelu.“ Pro přepnutí na obrácený směr otáčení změňte nastavení kódu funkce F02. 

 Údaj na displeji 1  nebo 2  zůstane svítit a bude probíhat optimalizace při zastaveném motoru. 
 (Maximální doba optimalizace činí asi 40 s) 

 Pokud je P04* = 2, po činnosti v  bude motor zrychlovat asi na 50 % základní frekvence a poté bude probíhat optimalizace. Po 
dokončení měření bude motor zpomalovat a zastaví se. 

 (Přibližná doba optimalizace: Doba akcelerace + 20 s + doba decelerace.) 

 Pokud je P04* = 2, když motor zpomaluje do stop ve   bude optimalizace probíhat již se stojícím rotorem. 
 (Doba optimalizace max. 20 s.) 

 Pokud je zvolen jako příkaz RUN (F02 = 1) signál svorky FWD nebo REV, zobrazí se po dokončení měření údaj end. 

 Dojde k vypnutí příkazu RUN a k dokončení optimalizace, pokud se příkaz zadal klávesnicí nebo komunikační linkou. 

 Po dokončení optimalizace se přejde na další parametr v menu, kterým je P06*. 

 

 

 

 

 

���� Chyby b ěhem optimalizace 

Nesprávná optimalizace by mohla negativně ovlivnit provozní vlastnosti a v nejhorším případě by mohla dokonce způsobit kolísání nebo 
zhoršení přesnosti. Proto pokud měnič shledá jakékoliv nesrovnalosti ve výsledcích optimalizace nebo chybu v jejím průběhu, zobrazí na 
displeji údaj er7  a zruší data optimalizace. 

Níže jsou uvedeny neobvyklé nebo chybové podmínky, které mohou být zjištěny během optimalizace. 
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Možná příčina chyby při 
optimalizaci Podrobnosti 

Neobvyklé výsledky 
optimalizace 

- Byla zjištěna  nevyváženost mezi fázemi nebo ztráta fáze. 

- Výsledkem optimalizace je neobvykle vysoká nebo nízká hodnota parametru díky neuzavřenému výstupnímu obvodu. 

Neobvyklý výstupní proud V průběhu optimalizace došlo k dodávce neobvykle vysokého proudu. 

Chyba sekvence Během optimalizace byl příkaz RUN vypnut nebo bylo přijato nouzové zastavení STOP, příkaz k doběhu volnoběhu 
BX, ochrany proti kondenzaci vlhkosti DWP anebo byl přijat podobný neobvyklý příkaz. 

Překročeno omezení 
- Během optimalizace bylo dosaženo nebo překročeno určité omezení. 

- Byla dosažena nebo překročena hodnota maximální výstupní frekvence nebo hodnota omezovače špiček pro 
maximální výstupní frekvenci. 

Jiná podmínka alarmu Došlo k výskytu podpětí nebo alarmu. 
 

Pokud nastala některá z těchto podmínek, eliminujte neobvyklý chybový faktor(y) a proveďte optimalizaci znovu anebo se obraťte na 
vašeho zástupce společnosti Fuji Electric. 

 
 

Pokud je k výstupu měniče připojen výstupní filtr, mohou být výsledky optimalizace nepředvídatelné. . Pokud vyměníte měnič, 
poznamenejte si hodnoty nastavení starého měniče u odporu vinutí % R1, rozptylové reaktance % X, proudu naprázdno a 
jmenovité frekvence skluzu a uložte tyto hodnoty do kódů funkcí nového měniče. 

 

5.6 Funkční kódy a základní nastavení pro F42=5  

Řízení motoru vektorově bez zpětné vazby (F42* = 5) vyžaduje provedení automatické optimalizace. 

Nastavení níže uvedených parametrů musí odpovídat štítkovým hodnotám motoru a stroje. O hodnoty systému požádejte systémové 
techniky. 
 

Kód funkce Název Data kódu funkce 
Nastavení z výroby 

FRN_ _ _G1�-4E 

F 04 * Základní frekvence 1 

Jmenovité hodnoty motoru (uvedeny na 
typovém štítku motoru) 

  50.0 (Hz) 

F 05 * Jmenovité napětí při 
základní frekvenci 1 400 (V) 

P 02 * Motor 1 (Jmenovitý 
výkon) Jmenovitý výkon použitého motoru 

P 03 * Motor 1 (Jmenovitý proud) Jmenovitý proud použitého motoru 

F 03 * Maximální frekvence 1 Hodnoty provedení systému 
Pozn. Pro zkušební provoz motoru zvyšte hodnoty 
tak, aby byly delší než hodnoty provedení systému. 
Pokud bude nastavená doba krátká, měnič nemusí 
spustit běh motoru. 

 50.0 (Hz) 

F 07 * Doba zrychlení 1 (Pozn.)                                   6.00 (s) 

F 08 * Doba zpomalení 1 (Pozn.)                                 6.00 (s) 

 

 

• Pokud se mění kód P02* je třeba počítat s tím, že se automaticky změní také P03*, P06* až P23*, P53* až P56*, a H46. 

 

 

 

 

 

 

���� Optimaliazce 

(1) Volba optimaliza čního postupu 

Zkontrolujte situaci strojního zařízení a vyberte si "optimalizace s otáčením rotoru – vektorové řízení" (P04*=3). nastavte také doby 
akcelerace a decelerace (F07* a F08*) z pohledu směru otáčení. A nastavte správně směr otáčení tak, aby souhlasil se skutečným 
směrem otáčení strojního zařízení. 
 

 

Pokud " optimalizace s otáčením rotoru – vektorové řízení (P04*=3)"  nemůže být vybráno díky omezení stroje viz "■ Když 
nelze vybrat optimalizaci s otáčením rotoru". 

 

Data P04* Parametry motoru pro optimalizaci: Druh optimalizace Zvolte tento proces, když: 
Druh řízení 

V/f bez 
PG 

s 
PG 

1 
Optimalizace se 
stojícím 
rotorem. 

Primární odpor (%R1) (P07*) 
Rozptylová reaktance (%X) (P08*) 
Jmenovitá skluzová frekvence 
(P12*) 
%X opravný součinitel 1 a 2 (P53* 
a P54*) 

Optimalizace se stojícím 
rotorem. Pokud se motor nemá točit. Y Y* Y* 

2 
Optimalizace s 
rotujícím 
rotorem při V/f 
řízení 

Proud na prázdno (P06*) 
Primární odpor (%R1) (P07*) 
Rozptylová reaktance (%X) (P08*) 
Jmenovitá skluzová frekvence 
(P12*) 
Faktor magnetického nasycení 1 až 
5 
Faktor magnetického nasycení - 
rožíření "a" až "c" (P16* až P23*) 
%X opravný součinitel 1 a 2 (P53* 
a P54*) 

Optimalizace %R1 a %X, se 
stojícím rotorem. 

Optimalizace proudu na 
prázdno a stupně 
magnetického nasycení, s 
otáčejícím se rotorem na 
50% při základní frekvenci. 

Optimalizace jmenovité 
skluzové frekvence, se 
zastaveným rotorem. 

Pokud je bezpečné nechat rotor točit 

Nejlepších výsledků optimalizace se 
dosáhne s plně odlehčeným rotorem. 
Pokud je na hřídeli malá zátěž, 
optimalizaci lze provést, ale výsledky 
jsou méně přesné (přesnost se 
snižuje se zvyšující se zátěží). 

Y N N 
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Data P04* Parametry motoru pro optimalizaci: Druh optimalizace Zvolte tento proces, když: 

Druh řízení 

V/f bez 
PG 

s 
PG 

3 

Optimalizace s 
rotujícím 
rotorem při 
vektorovém 
řízení 

Proud na prázdno (P06*) 
Primární odpor (%R1) (P07*) 
Rozptylová reaktance (%X) (P08*) 
Jmenovitá skluzová frekvence 
(P12*) 
Faktor magnetického nasycení 1 až 
5 
Faktor magnetického nasycení - 
rožíření "a" to "c" (P16* to P23*) 
%X opravný součinitel 1 a 2 (P53* 
a P54*) 

Optimalizace %R1, %X a 
jmenovitá skluzová 
frekvence, se stojícím 
rotorem. 

Optimalizace proudu na 
prázdno a stupně 
magnetického nasycení, s 
otáčejícím se rotorem na 
50% při základní frekvenci 
dvakrát. 

Pokud je bezpečné nechat rotor točit 

Nejlepších výsledků optimalizace se 
dosáhne s plně odlehčeným rotorem. 
Pokud je na hřídeli malá zátěž, 
optimalizaci lze provést, ale výsledky 
jsou méně přesné (přesnost se 
snižuje se zvyšující se zátěží). 

N Y Y 

Zkratky: "V/f" (V/f řízení), "bez PG" (vektorové řízení bez rychlostní zpětné vazby) a "s PG" (vektorové řízení s rychlostní zpětnou vazbou) 

Y: Optimalizace bez podmínek     Y*: Optimalizace podmíněná     N: Optimalizace nedostupná 

Parametry získané při optimalizace se automaticky uloží do funkčních kódů měniče do příslušné sady. Pokud se optimalizace spouštěla 
pomocí P04* budou výsledky uloženy v sadě P (Parametry Motoru 1). 
 
(2) Příprava strojního za řízení 

Proveďte odpovídající přípravy na motoru a jeho zátěži, jako je odpojení spojky a deaktivace bezpečnostních zařízení. 
 

(3) Provedení optimalizace (optimalizace s rotací při vektorovém řízení) 

 Nastavit kód P04* na hodnotu "3" a stisknout tlačítko  . (Blikání čísla 3  na LED panelu bude zpomalovat.) 

 Zadejte příkaz RUN. Výchozí nastavení z výroby je „směr otáčení vpřed při stisknutí tlačítka  na ovládacím panelu. K přepnutí 
směru nebo vybírání pomocí svorek FWD,  REV změňte hodnotu v kódu F02. 

 Údaj na displeji 3  zůstane svítit a bude probíhat optimalizace při zastaveném motoru. (Maximální doba optimalizace činí asi 40 
s) 

 Dále bude motor zrychlovat asi na 50 % základní frekvence a poté bude probíhat optimalizace. Po dokončení měření bude 
motor zpomalovat a zastaví se. 

 (Přibližná doba optimalizace: Doba zrychlování + 20 s + doba zpomalování) 

 Poté, co motor zpomalí a zastaví ve , bude probíhat optimalizace při zastaveném motoru. 
 (Přibližná doba optimalizace: 20 s.) 

 Motor začne opět zrychlovat asi na 50 % základní frekvence a poté bude probíhat optimalizace. Po dokončení měření bude 
motor zpomalovat a zastaví se. 

 (Přibližná doba optimalizace: Doba zrychlování + 20 s + doba zpomalování) 

 Poté, co motor zpomalí a zastaví ve , bude probíhat optimalizace při zastaveném motoru. 
 (Přibližná doba optimalizace: 20 s.) 

 Pokud je zvolen jako příkaz RUN (F02 = 1) signál svorky FWD nebo REV, zobrazí se po dokončení měření údaj end. Turning 
the run command OFF completes the tuning. 

 Pokud byl příkaz zadán klávesnicí nebo komunikací, dojde automaticky k vypnutí příkazu RUN. 

   Po ukončení optimalizace se na displeji zobrazí následující funkční kód P06*. 

���� Pokud nelze použít optimalizaci s otá čením 

Pokud nelze použít “optimalizaci s otáčením rotoru” (P04*=3)" např. díky omezením daných strojní soustavou, lze využít "optimalizaci se 
stojícím rotorem (P04*=1)" danou níže uvedeným postupem. V porovnání s předchozím způsobem optimalizace může vykazovat menší 
stabilitu v řízení rychlosti a dříve než se stroj uvede do provozu, je třeba pohon bezpečně otestovat. 

 Nastavit F04*, F05*, P02*, a P03* podle štítkových hodnot motoru. 

 Stanovit zatížení motoru (P06*, P16* až P23*) je možné získat ze specifikace(datového listu) motoru dané jeho výrobcem. 

 S převedením hodnot z dokumentace motoru na potřebné hodnoty parametrů Vám pomohou zástupci firmy Fuji Electric. 

 Spustit “optimalizaci bez otáčení rotoru (P04*=1)." 

 
 
5.7 Funkční kódy a základní nastavení pro F42=6  

Řízení motoru vektorovým řízením v rychlostní(otáčkové) uzavřené smyčce (F42* = 6) vyžaduje nastavení ještě dalších funkčních kódů 
uvedených níže (podobně jako F42=5). 

  
 

Kód 
funkce 

Název Data kódu funkce 
Nastavení z výroby 

FRN_ _ _G1�-4E 

H 26 Termistor (motoru) 
(mód činnosti) 

3: Povolen (pro případ NTC termistoru) 
 Přepnout SW5 desce plošného spoje na 

správnou stranu  (NTC, PTC a 1 nebo 2 v 
H26). 

0: Zakázáno 

d 14 Vstup zpětné vazby 
(Pulsní vstup) 2: A/B stopy posunuté vzájemně o 90 2: A/B stopy 

d 15 Vstup zpětné vazby 
(Rozlišení enkodéru) 0400hex (1024) 0400hex (1024) 

F 11 * Tepelná ochrana přetížení 1 
(nastavená úroveň) 

0.00: Zakázáno Závisí na výkonu měniče 
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5.8 Zkušební provoz  
 

 
Pokud nastavíte kódy funkcí nesprávně nebo bez úplného porozumění této uživatelské příručce a příručce FRENIC-MEGA User's 
Manual, ), může se motor otáčet takovou rychlostí a momentem, který není pro daný stroj povolen. 

Může dojít k  nehod ě nebo ke zran ění. 
 
Po dokončení výše uvedených příprav na test motoru, postupujte dále podle následujících informací. 

 
Pokud shledáte jakékoliv neobvyklé jevy v měniči nebo v motoru, ihned zastavte provoz a zjistěte příčinu pomocí informací v kapitole 7. 

 
--------------------------------------------------------- Postup pro zkušební provoz --------------------------------------------------------- 

(1) Zapněte napájení a zkontrolujte, zda LED displej při zobrazování frekvence*00 Hz bliká. 

(2) Nastavte frekvenci pomocí tlačítek  /  na nízkou hodnotu, např. 5 Hz. (Zkontrolujte, zda na displeji bliká příkaz frekvence.) 

(3) Stisknutím tlačítka  spusťte provoz motoru ve směru vpřed. (Zkontrolujte, zda je na displeji správně zobrazen příkaz frekvence.) 

(4) K zastavení motoru stiskněte tlačítko . 
 

< Zkontrolujte tyto body > 

• Zkontrolujte, zda se motor otáčí směrem vpřed. 

• Zkontrolujte, zda se motor otáčí plynule bez bzučení nebo nadměrných vibrací. 

• Zkontrolujte, zda akcelerace a decelerace probíhá plynule. 

Pokud jste neshledali žádný neobvyklý stav, stiskněte opět tlačítko  a zvyšujte příkaz frekvence pomocí tlačítek  / . V případě 
problému upravte hodnoty a zopakujte výše uvedené body pro zkušební provoz motoru. 

 
V závislosti na nastavení může rychlost motoru narůst neočekávaně rychle na vysoké hodnoty, zvláště při vektorovém 
řízení. Pro tento případ lze s výhodou použít omezovače rychlosti. 

Pokud není uživatel plně obeznámen s funkčními kódy (např. pokud se setkává uživatel s tímto měničem poprvé), 
Doporučuje se použít horní omezení rychlosti (vysoké) (F15) a momentové řízení (rychlostní omezení 1 / 2) (d32/d33). Na 
začátku dát malé hodnoty a pak je postupně zvyšovat až na požadované hodnoty. 

Omezení rychlosti umožní zamezit překročení rychlosti, nebo omezení rychlosti při řízení momentu. Pro podrobnosti lze 
nahlédnout do FRENIC-MEGA User's Manual. 

Vektorové řízení využívá PI regulátory. P a I složky je někdy třeba měnit kvůli jiné setrvačnosti. V následující tabulce jsou bejčastěji 
měněné funkční kódy. 

Funkční kód Název Hlavní důvody pro změnu 

d 01 Řízení rychlosti 
(filtr příkazů rychlosti) Zvětšit hodnotu, pokud se objevují prudké přeběhy příkazu rychlosti. 

d 02 
Řízení rychlosti 
(Filtr čtení aktuální 
rychosti) 

Zvětšit hodnotu, pokud jsou velké přeběhy na signálu čtené aktuální rychlosti a nelze díky tomu 
dále zvýšit zesílení. 

d 03 Řízení rychlosti P 
(Zesílení) 

Pokud rotor “kývá”, zkusit zmenšit hodnotu. Pokud rychlost nestíhá sledovat změny akční veličiny, 
zvýšit hodnotu (pomalá odezva na změnu příkazu rychlosti). 

d 04 Řízení rychlosti I 
(Integrační složka) Snižovat čas, pokud je pomalá odezva na příkaz rychlosti. 

 

5.9 Uvedení do provozu  

Po potvrzení normálního chování provedením zkušebního provozu provést mechanická spojení (připojení strojního zařízení) a elektrické 
spoje (vodiče a kabeláž). 

(1) Před spuštěním pracovního provozu správně nastavit potřebné aplikační parametry. 

(2) Zkontrolovat všechny obvody periferií. 

1) Simulace poruchy. Simulovat poruchu lze stiskem kláves "  +  " a držením alespoň 5s a zkontrolovat sekvence poruch. 
Měnič by měl zastavit a řešit poruchu (jakoukoli). 

2) Stav kondenzátoru meziobvodu. Pomocí klávesnice je třeba nastavit úroveň, kdy se hlásí ukončení životnosti kondenzátoru. Více 
detailů lze nalézt v kapitole 7 v Instruction Manual. 

3) Kontrola I/O – vstupů a výstupů. V programovacím módu je toto menu na LCD displeji multifunkční klávesnice položka #4 "I/O 
Checking". 

4) Nastavení analogových vstupů.Nastavení analogových vstupů svorek [12], [C1] a [V2] využívá funkční kódy pro nastavení 
zesílení, ofsetu, zafiltrování ke zlepšení funkčnosti. Více v kapitole 6. 

5) Kalibrace [FM] výstupu. Zadává měřítko analogovým výstupům [FM1] a [FM2], jako reference je bráno napětí +10 VDC. Pro 
zobrazení referenčního napětí na analogovém výstupu se nastaví (F31/F35 = 14). 

6) Vymazání historie poruch. MAže se nastavením funkčního kódu (H97 = 1). 
 

 

V závislosti na potřebách aplikace je někdy třeba měnit posílení momentu (F09*), časy ramp zrychlení/zpomalení (F07*/F08*), a 
složky PI regulátorů. Věnujte pozornost správnému nastavení. 
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Kapitola 6 KÓDY FUNKCÍ 

6.1 Tabulka funk čních kód ů 

Každý funkční kód se skládá ze 3 znakového řetězce. První znak identifikuje svou skupinu a následující dva znaky jsou číslice určující 
pořadí ve skupině. Funkční kódy jsou rozčleněny do dvanácti skupin: Nejpodstatnější funkce (F kódy), Funkce přiřaditelné svorkám (E 
kódy), Funkce řídící frekvenci (C kódy), Parametry motoru 1 (P kódy), Funkce k dosažení maximálních provozních hodnot (H kódy), 
Parametry Motorů 2, 3, 4  (A, b a r kódy), Aplikační funkce 1 a 2 (J a d kódy), Funkce nastavení komunikace (y kódy) a Uživatelsky 
modifikovatelná logika (U kódy). K určení vlastnosti funkce je teba přiřadit hodnotu určující chování. Kódy Volitelného příslušenství (O-
kódy ) nejsou uvedeny v této příručce. Tyto O-kódy lze nalézt v příručce každého volitelného modulu. 

Vstupní a výstupní svorky mají volitelnou positívní i negatívní logiku. Zvolení negatívní logiky svorky se provede výběrem funkce od 
hodnoty  1000  a na nižších řádech odpovídá kód svou hodnotou hodnotě positívní logiky.  

Příklad: "Stop s doběh volnoběhem" příkaz BX přiřazen kterékoli vstupní svorce [X1]až [X7] (funkční kódy E01 až E07). 

Hodnota funkce Popis 

7 Sepnutí BX zapříčiní volný doběh motoru do stopu (Aktivita-sepnutím). 

1007 Rozpojení BX OFF zapříčiní volný doběh motoru do stopu(Aktivita-rozepnutím). 

Některé funkce nelze aktivovat rozepnutím v závislosti na jejich významu. 

 
Následuje tabulka funkčních kódů dostupných pro měniče typu FRENIC-MEGA. 
 
F kódy: Nejpodstatn ější funkce 

F00 Ochrana dat 0 až 3 0

F01 Příkaz frekvence 1 0: Klávesnicí 0

1: Napěťový vstup do svorky [12] (-10 až +10 V DC) 

2: Proudový vstup do svorky [C1] (funkce C1) (4 až 20 mA DC) 

3: Součet napěťového a proudového vstupu do svorek [12] a [C1] (funkce C1)

5: Napěťový vstup do svorky V2 (0 až 10 V DC)

7: Řízení ovládacím signálem UP/DOWN (motorpotenciometr)

8: Klávesnicí (s hladkým přebráním dosavadní frekvence) šipky nahoru dolů pro změnu

11: Karta rozhraní DIO (volitelné příslušenství)

12: Karta rozhraní PG (volitelné příslušenství)

F02 Metoda provozu 0 až 3 2

F03 Maximální frekvence 1 25.0 až 500.0 Hz 50.0

F04 Základní frekvence  1 25.0 až 500.0 Hz 50.0

F05 Jmenovité napětí na základní frekvenci  1 0: Výstupní napětí úměrné vstupnímu 400

160 až 500 V:  Výstupní napětí řízeno AVR regulátorem

F06 Maximální výstupní napětí  1 160 až 500 V: Výstupní napětí řízeno AVR regulátorem 400

F07 Doba akcelerace - zrychlení  1 *1

F08 Doba decelerace - zpomalení 1 *1

F09 Posílení momentu 1 0.0% až 20.0% (procenta z hodnoty v F05) *2

F10 Elektronická tepelná ochrana motoru 1 1: Pro univerzální motor s chladicím ventilátorem poháněným hřídelí motoru 1

(Volba charakteristiky motoru)
2: Pro motor řízený invertorem, motor bez ventilátoru nebo motor s chladicím ventilátorem 
napájeným zvlášť

F11 (Úroveň detekce přetížení) 0.00: Zakázáno; 1% až 135% jmenovitého proudu (možný trvalý proud) motoru *3

F12 (Teplotní časová konstanta) 0.5 až 75.0 min *4

F14
Automatický restart po momentálním výpadku napájení 
(Volba režimu)

0 až 5 1

F15 Omezení frekvence  (Horní) 0.0 až 500.0 Hz 70.0

F16 Omezení frekvence  (Dolní) 0.0 až 500.0 Hz 0.0

F18 Předpětí (Příkaz frekvence 1) -100.00% až 100.00% 0.00

F20 Stejnosměrné brzdění 1  (Počáteční frekvence brzdění) 0.0 až 60.0 Hz 0.0

F21 (Úroveň brzdného proudu) 0% až 100% (HD mod), 0% až 80% (LD mod) 0

F22 (Doba držení) 0.00 (Vypnuto); 0.01 až 30.00 s 0.00

F23 Počáteční frekvence při startu 1 0.0 až 60.0 Hz 0.5

F24 (Doba trvání této frekvence) 0.00 až 10.00 s 0.00

F25 Frekvence pro přechod do STOP 0.0 až 60.0 Hz 0.2
F26 Zvuk motoru        (Nosná rekvence) 0.75 až 16 kHz (HD-mod měniče 55 kW a méně a LD-mod měniče 18.5 kW a méně) 15

0.75 až 10 kHz (HD-mod měniče 75 až 630 kW a LD-mod měniče 22 až 55 kW); 0.75 až 6 
kHz (LD-mod měniče 75 až 630 kW)

F27 (Tón) 0 až 3 0

F29 Analogový výstup  [FM1] (Volba režimu) 0: Napěťový výstup (0 až 10 VDC); 1: Proudový výstup (4 až 20 mA DC) 0

F30 (Nastavení napěťového rozsahu) 0% až 300% 100

F31 (Funkce) 0 až 16 0

F32 Analogový výstup  [FM2] (Volba režimu) 0: Napěťový výstup (0 až 10 VDC); 1: Proudový výstup (4 až 20 mA DC) 0

F34 (Nastavení napěťového rozsahu) 0% až 300% 100

F35 (Funkce) 0 až 16 0

0.00 až 6000 s
Pozn.: Vložením 0.00 zruší čas zrychlení a vyžaduje vnější soft-start.

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota
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F37 Volba zatížení / 0: Zatížení s proměnným momentem 1

Automatické posílení momentu / 1: Zatížení s konstantním momentem

Provoz s automatickou úsporou energie 1 2: Automatické posílení momentu

3: Provoz s automatickou úsporou energie (Zatížení s proměnným momentem v průběhu 
akcelerace / decelerace)

4: Provoz s automatickou úsporou energie (Zatížení s konstantním momentem v průběhu 
akcelerace / decelerace)

5: Provoz s automatickou úsporou energie (Automatické posílení momentu v průběhu 
akcelerace / decelerace)

F38 Frekvence zastavení (zdroj pro detekci) 0: Aktuální rychlost 1: Žádaná rychlost 0

F39 (Doba držení frekvenc) 0.00 až 10.00 s 0.00

F40 Omezení momentu 1-1 - při záběru -300% až 300%; 999(Bez omezení) 999

F41 Omezení momentu 1-2 - při brzdění -300% až 300%; 999(Bez omezení) 999

F42 Volba režimu řízení  1 0: Řízení U/f s neaktivní kompenzací skluzu 0

1: Dynamické vektorové řízení momentu

2: Řízení U/f s aktivní kompenzací skluzu

3: Řízení U/f s volitelným rozhraním PG (zpětná vazba)

4: Dynamické vektorové řízení momentu s volitelným rozhraním PG (zpětná vazba)

5: Vektorové řízení bez zpětné vazby

6: Vektorové řízení se zpětnou vazbou

F43 Omezení proudu (Volba režimu) 0: Zakázáno (Nefunguje žádné omezení proudu) 2

1: Povoleno při konstantní rychlosti (Zakázáno v průběhu akcelerace / decelerace)

2: Povoleno v průběhu akcelerace i provozu s konstantní rychlostí

F44 (Úroveň) 20% až 200% (Data jsou interpretována jako jmenovitý výstupní proud měniče pro 100 %.) 160

F50
Elektronická teplotní ochrana brzdného odporu před 
přetížením (Vybíjecí schopnost)

0 (Brzdný resistor vestavěn), 1 až 9000 kWs, OFF (Zakázáno) *5

F51 (Přípustná průměrná ztráta) 0.001 až 99.99 kW 0.001

F52 (Hodnota odporu) 0.01 až 999Ω 0.01

F80 Přepínač mezi HD a LD módy 0: HD (Vysoký zátěžovatel) mód, 1: LD (Nízký zatěžovatel) mód 0

 
E kódy: Funkce p řiřaditelné svorkám 

E01 Funkce svorky  [X1] Seznam funkcí přiřaditelným svorkám [X1] až [X7]. 0

E02 Funkce svorky  [X2] 0 (1000): Volba multifrekvence (kroky 0 až 1) (SS1 ) 1

E03 Funkce svorky  [X3] 1 (1001): Volba multifrekvence (kroky 0 až 3) (SS2 ) 2

E04 Funkce svorky  [X4] 2 (1002): Volba multifrekvence (kroky 0 až 7) (SS4 ) 3

E05 Funkce svorky  [X5] 3 (1003): Volba multifrekvence (kroky 0 až 15) (SS8 ) 4

E06 Funkce svorky  [X6] 4 (1004): Volba doby akcel. / decel. (2 kroky) (RT1 ) 5

E07 Funkce svorky  [X7] 5 (1005): Volba doby akcel. / decel. (4 kroky) (RT2 ) 8

6 (1006): Povolit třívodičový provoz (HLD )

7 (1007): Doběh volnoběhem   (BX )

8 (1008): Vynulování alarmu (RST )

9 (1009): Externí aktivaci alarmu (THR ) (9 = Aktivita rozpojením, 1009 = Aktivita sepnutím)

10 (1010): Povolen posun malou frekvenci (JOG )

11 (1011): Volba příkazu frekvence 2/1 (Hz2/Hz1 )

12 (1012): Vybrán motor 2 (M2 )

13: Povolení DC brzdy   (DCBRK )

14 (1014): Volba úrovně omezení momentu  (TL2/TL1 )

15: Přepnout na průmyslovou síť (50 Hz) (SW50 )

16: Přepnutí na průmyslovou síť (60 Hz) (SW60 )

17 (1017):Motorpotenciometr NAHORU (Zvýšení výstupní frekvence) (UP)

18 (1018):Motorpotenciometr DOLŮ (Snížení výstupní frekvence) (DOWN)

19 (1019): Povolit změny dat pomocí ovládacího panelu (WE-KP)

20 (1020): Storno řízení PID (Hz/PID)

21 (1021): Přepnutí normálního / inverzního provozu  (IVS )

22 (1022): Interlock - možnost jednoznačné detekce výpadku napájení (IL )

23 (1023): Zrušení řízení momentu (Hz/TRQ )

24 (1024): Povolení komunikační linky přes RS-485 nebo field bus  (volitelné moduly)

25 (1025): Universální binární vstup (U-DI )

26 (1026): Povolení automatického vyhledávání rychlosti motoru při startu (STM )

30 (1030): Nouzové zastavení (STOP ) ((30 = Aktivita rozpojením, 1030 = Aktivita sepnutím)

32 (1032): Předbuzení motoru (EXITE )

33 (1033): Reset PID integrační a diferenční složky   (PID-RST )

34 (1034): Držení PID integrační složky   (PID-HLD )

35 (1035): Přepnout na ovládání klávesnicí (LOC )

36 (1036): Vybrán motor 3 (M3 )

37 (1037): Vybrán motor 4 (M4 )

39: Zabránit motorem kondenzaci a orosení(DWP )

40: Povolit obvodům sekvenci přepojení na napájecí síť (50 Hz) (ISW50 )

41:Povolit obvodům sekvenci přepojení na napájecí síť (60 Hz) (ISW60 )

47 (1047): příkaz aktivace servo-zámku (LOCK )

48 Pulsní vstup (lze přiřadit jen na [X7] (E07) (PIN )

49 (1049) Příznak pulsů (lze přiřadit jen na [X7] (E01 to E06)  (sign)

70 (1070): Zrušit řízení na konstantní obvodovou rychlost (Hz/LSC )

71 (1071): Podržet v paměti frekvenci konstantní obvodové rychlosti (LSC-HLD )

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota
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72 (1072): Počítadlo doby provozu motoru 1 připojeného na síť přímo(CRUN-M1 )

73 (1073): Počítadlo doby provozu motoru 2 připojeného na síť přímo (CRUN-M2 )

74 (1074): Počítadlo doby provozu motoru 3 připojeného na síť přímo (CRUN-M3 )

75 (1075): Počítadlo doby provozu motoru 4 připojeného na síť přímo (CRUN-M4 )

76 (1076): Řízení vyvážení souběhu dvou motorů na společné hřídeli (DROOP )

77 (1077): Zrušení alarmu PG (PG-CCL ) 

80 (1080): Vypnout uživatelsky modifikovatelnou logiku (CLC )

81 (1081): Vynulovat všechny časovače modifikovatelné logiky (CLTC )

100: neobsazeno (NONE )

E10 Doba zrychlení 2 0.00 až 6000 s *1

E11 Doba zpomalení 2 *1

E12 Doba zrychlení 3 *1

E13 Doba zpomalení 3 *1

E14 Doba zrychlení 4 *1

E15 Doba zpomalení 4 *1

E16 Omezovač momentu 2-1 při záběru -300% to 300%; 999(Vypnuto) 999

E17 Omezovač momentu 2-2 při brzdění -300% to 300%; 999 (Vypnuto) 999

E20 Funkce svorky [Y1]
Volbou dat kódu funkce se přiřadí odpovídající funkce svorkám [Y1] až [Y5A/C] a 
[30A/B/C]podle níže uvedeného výběru. 

0

E21 Funkce svorky [Y2] 0 (1000): Chod měniče  (RUN ) 1

E22 Funkce svorky [Y3] 1 (1001): Signál dosažení frekvence (FAR ) 2

E23 Funkce svorky [Y4] 2 (1002): Detekce frekvence (FDT ) 7

E24 Funkce svorky [Y5A/C] (relé) 3 (1003): Detekce podpětí (měnič zastaven) (LU ) 15

E27 Funkce svorky [30/A/B/C] (relé) 4 (1004): Detekce polarity momentu (B/D ) 99

5 (1005): Omezení výstupu měniče (IOL )

6 (1006): Automatický restart po momentálním výpadku napájení (IPF )

7 (1007): Včasná výstraha před přetížením motoru (OL )

8 (1008): Povoleno ovládání klávesnicí (KP )

10 (1010): Měnič připraven k provozu  (RDY )

11: Přepnout řízení motoru měničem nebo připojení přímo na síť (Stykač MC přímé napájení 
na motor)  (SW88)

12 Ovládaní stykače odpojující měnič od vedení k motrou (sekundární strana bypassu) 
(SW52-2)                         

13: Ovládání stykače odpojující silový vstup měniče od napájecí sítě (primární strana 
bypasu) (SW52-1)

15 (1015): AX funkce - sepnutí stykače (Pro MC napájení vstupu primární strana) (AX )

22 (1022): Omezení výstupu měniče se zpožděním (IOL2 )

25 (1025): Ventilátor aktívní (FAN )

26 (1026):Automatický reset (TRY )

27 (1027): Universální binární výstup (U-DO )

28 (1028): Včasná výstraha před přehřátím chladiče (OH )

30 (1030): Hlášení ukončení životnosti (LIFE )

31 (1031): Detekována frekvence 2 (FDT2 )

33 (1033): Detekována ztráta reference (analog vstup mimo rozsah) (REF OFF )

35 (1035): Výstup měniče zapnutý (RUN2 )

36 (1036): Ovládání prevence přetížení  (OLP )

37 (1037): Detekce proudu (ID )

38 (1038): Detekce proudu 2 (ID2 )

39 (1039): Detekce proudu 3 (ID3 )

41 (1041): Malý proud (IDL )

42 (1042): PID alarm (PID-ALM )

43 (1043): Řízeno pomocí PID (PID-CTL )

44 (1044): Motor zastaven kvůli podprůtoku daného regulací PID (PID-STP )

45 (1045): Malý výstupní moment (U-TL )

46 (1046): Detekce momentu 1 (TD1 )

47 (1047): Detekce momentu 2 (TD2 )

48 (1048): Přepnuto na motor 1 (SWM1 )

49 (1049): Přepnuto na motor 2 (SWM2 )

50 (1050): Přepnuto na motor 3 (SWM3 )

51 (1051): Přepnuto na motor 4 (SWM4 )

52 (1052): Chod vpřed (FRUN )

53 (1053): Chod zpět (RRUN )

54 (1054): Ovládání svorkovnicí (RMT )

56 (1056): Aktivován termistor motoru (THM )

57 (1057): Signál pro ovládání mechanické brzdy (BRKS )

58 (1058): Detekována frekvence 3 (FDT3 )

59 (1059): Přerušen vodič svorky [C1] (C1OFF )

70 (1070): Rychlost dosáhla F25 - nenulová (DNZS )

71 (1071): Dosaženo žádané rychlosti (DSAG )

72 (1072): Signál dosažení frekvence 3 (FAR3 )

76 (1076): Chybná hodnota zpětné vazby PG (PG-ERR )

82 (1082): Signál dokončení polohování (PSET )

84 (1084): Časovač nastavené doby údržby (MNT )

98 (1098): Nezávažná chyba (L-ALM )

99 (1099): Chybové hlášení (jakákoli chyba) (ALM )

101 (1101): Porucha elektrického obvodu bezpečné povolení měniče EN (DECF )

102 (1102): EN vstup zakazuje spuštění výstupu měniče (EN OFF )

105 (1105): Zničen brzdný transistor (DBAL )

Pozn.: Pokud 0.00 tak vypne rampu a vyžaduje soft start a stop.
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111 (1111): Uživatelsky modifikovatelná logika výstupní signál 1 (CLO1 )

112 (1112): Uživatelsky modifikovatelná logika výstupní signál 2 (CLO2 )

113 (1113): Uživatelsky modifikovatelná logika výstupní signál 3 (CLO3 )

114 (1114): Uživatelsky modifikovatelná logika výstupní signál 4 (CLO4 )

115 (1115): Uživatelsky modifikovatelná logika výstupní signál 5 (CLO5 )

E30 Detekce frekvence(Šířka histeréze) 0.0 až 10.0 Hz 2.5

E31 Detekce frekvence 1 (Úroveň) 0.0 až 500.0 Hz 50.0

E32 (Šířka histeréze) 0.0 až 500.0 Hz 1.0

E34 Včasná výstraha před přetížením / Detekce proudu (Úroveň) 0.00 (Vypnuto); Hodnota proudu v 1% až 200% ze jmenovitého proudu měniče *3

E35 (Čas do aktivace) 0.01 až 600.00s 10.00

E36 Detekce frekvence 2 (Úroveň) 0.0 až 500.0 Hz 50.0

E37 Detekce proudu 2/ malý proud (Úroveň) 0.00 (Vypnuto); Hodnota proudu v 1% až 200% ze jmenovitého proudu měniče *3

E38                        (Čas do aktivace) 0.01 až 600.00 s 10.00

E40 PID zobrazovaný koeficient A -999 až 0.00 až 9990 100

E41 PID zobrazovaný koeficient B -999 až 0.00 až 9990 0.00

E42 LED Displej fltr 0.0 až 5.0 s 0.5

E43 LED Monitor (Výběr zobrazované položky) 0 až 25 0

E44 LED (Co bude zobrazováno ve stavu stop) 0: Žádaná hodnota   1: Výstupní hodnota 0

E45 Zobrazení na displeji  LCD (Výběr zobrazované položky)
0: Stavy, směr otáčení, návod ; 1: Sloupcový graf výstupní frekvence, proudu a vypočteného 
momentu

0

E46           (Volba jazyka) Vícefunkční klávesnice(volitelné příslušenství) 0 až 5 1

E47               (Ovládání kontrastu) 0 (Nízký) až 10 (Nejvyšší) 5

E48 LED Monitor (položky monitoru rychlosti) 0 až 7 0

E50 Koeficient pro zobrazení rychlosti 0.01 až 200.00 30.00

E51 Koeficient zobrazení pro data vstupních watthodin 0.000 (Zrušit/snulovat), 0.001 až 9999 0.010

E52 Ovládací panel (Režim zobrazených nabídek) 0: Editace funkčních kódů (Menu #0, #1, a #7) 0

1: Kontrola hodnot fukčních kódů (Menu #2 a #7)

2: Režim zobrazení všeho

E54 Detekce frekvence 3 (Úroveň) 0.0 až 500.0 Hz 50.0

E55 Detekce proudu 3 (Úroveň) 0.00 (Vypnuto); Hodnota proudu v 1% až 200% ze jmenovitého proudu měniče *3

E56 (Čas do aktivace) 0.01 až 600.00 s 10.00

E61 Funkce svorky [12] 0: Žádná 0

E62 Funkce svorky [C1] 1: Pomocný příkaz frekvence 1 0

E63 Funkce svorky [V2] 2: Pomocný příkaz frekvence 2 0

3: PID příkaz 1

5: PID hodnota zpětné vazby

6: Nastavení poměru

7: Analogová hodnota omezovače momentu A

8: Analogová hodnota omezovače momentu B

10: Příkaz momentu

11: Příkaz proudu momentu

20: Monitor analogového vstupu

E64 Uchování poslední žádané frekvence 0: Automaticky uložit (po vypnutí napájení); 1: Uložit po stisku klávesy FUNC/DATA 1

E65
Detekce ztráty analog reference  (Frekvence trvalého 
provozu)

0: Zpomalovat do zastavení, 20% až 120%, 999: Vypnuto 999

E78 Detekce momentu 1 (Úroveň) 0% až 300% 100

E79 (Čas do aktivace) 0.01 až 600.00 s 10.00

E80 Detekce momentu 2/ nízký moment(Úroveň) 0% až 300% 20

E81 (Čas do aktivace) 0.01 až 600.00 s 20.00

E98 Funkce svorky [FWD] 98

E99 Funkce svorky [REV] 99

98: Chod vpřed (FWD ); 99: Chod vzad (REV)

Stejné jako pro funkční kódy E01-E07 plus

 
C kódy: Funkce řídící frekvenci 

C01-
C03

Skoková frekvence 1 - 3 0.0 až 500.0 Hz 0.0

C04 (Šířka histeréze) 0.0 až 30.0 Hz 3.0

C05-
C19

Multifrekvence 1 - 15 0.00 až 500.00 Hz 0.00

C20 Posuvová nízká frekvence 0.00 až 500.00 Hz 0.00

C30 Příkaz frekvence 2 Stejné jako pro F01 2

C31 Nastavení analogového vstupu [12] (Offset) -5.0% až 5.0% 0.0

C32 (Zesílení) 0.00% až 200.00% 100.0

C33 (Časová konstanta filtru) 0.00 až 5.00 s 0.05

C34 (Základní bod zesílení) 0.00% až 100.00% 100.00

C35 (Polarita) 0: Bipolární 1: Unipolární 1

C36 Nastavení analogového vstupu [C1] (Offset) -5.0% až 5.0% 0.0

C37 (Zesílení) 0.00% až 200.00% 100.00

C38 (Časová konstanta filtru) 0.00 až 5.00s 0.05

C39 (Základní bod zesílení) 0.00% až 100.00% 100.00

Tovární hodnotaKód Název Rozsah nastavení
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C41 Nastavení analogového vstupu [V2] (Offset) -5.0% až 5.0% 0.0

C42 (Zesílení) 0.00% až 200.00% 100.00

C43 (Časová konstanta filtru) 0.00 až 5.00 s 0.05

C44 (Základní bod zesílení) 0.00% až 100.00% 100.00

C45 (Polarita) 0: Bipolární 1: Unipolární 1

C50 Předpětí (Příkaz frekvence1) (Předpětí základní bod) 0.00% až 100.00% 0.00

C51 Předpětí (PID příkaz 1) (Hodnota předpětí) -100.00% až 100.00% 0.00

C52 (Předpětí základní bod) 0.00% až 100.00% 0.00

C53 Volba normálního / inverzního provozu) (Příkaz frekvence 1)
0: Normální provoz
1: Inversní provoz

0

 
P kódy: Parametry motoru 1 

P01 Motor 1 (počet pólů) 2 až 22 poles 4

P02 (Jmenovitý výkon) 0.01 až 1000 kW (when P99 = 0, 2, 3 or 4); 0.01 až 1000 HP (when P99 = 1) *6

P03 (Jmenovitý proud) 0.00 až 2000 A *6

P04 (Optimalizace) 0 až 3 0

P06 (Proud na prázno) 0.00 až 2000 A *6

P07 (%R1) 0.00% až 50.00% *6

P08 (%X) 0.00% až 50.00% *6

P09 (Zesílení kompenzace skluzu - záběr) 0.0% až 200.0% 100.0

P10 (Kompenzace skluzu čas odezvy) 0.01 až 10.00 s 0.12

P11 (Zesílení kompenzace skluzu - brzdění) 0.0% až 200.0% 100.0

P12 (Jmenovitá skluzová frekvence) 0.00 až 15.00 Hz *6

P13 (Činitel ztrát v železe 1) 0.00% až 20.00% *6

P14 (Činitel ztrát v železe 2) 0.00% až 20.00% 0.00

P15 (Činitel ztrát v železe 3) 0.00% až 20.00% 0.00

P16 (Činitel magnetického nasycení 1) 0.0% až 300.0% *6

P17 (Činitel magnetického nasycení 2) 0.0% až 300.0% *6

P18 (Činitel magnetického nasycení 3) 0.0% až 300.0% *6

P19 (Činitel magnetického nasycení 4) 0.0% až 300.0% *6

P20 (Činitel magnetického nasycení 5) 0.0% až 300.0% *6

P21 (Rozšiřující činitel magnetického nasycení "a") 0.0% až 300.0% *6

P22 (Rozšiřující činitel magnetického nasycení "b") 0.0% až 300.0% *6

P23 (Rozšiřující činitel magnetického nasycení"c") 0.0% až 300.0% *6

P53 (%X korekční činitel 1) 0% až 300% 100

P54 (%X korekční činitel 2) 0% až 300% 100

P55 (Momentotvorný proud ve vektorovém řízení) 0.00 až 2000 A *6

P56 (činitel indukovaného napětí ve vektorovém řízení) 50% až 100% 85

P99 Výběr motoru 1 0 až 4 0

Tovární hodnotaKód Název Rozsah nastavení

 
H kódy: Funkce k dosažení maximálních provozních hodnot 

H03 Inicializace dat 0 až 5 0

H04 Automatický reset (Počet) 0: Vypnuto; 1 až 10 0

H05 (Interval mezi resety) 0.5 až 20.0 s 5.0

H06 Ovládání chladicího ventilátoru ON / OFF 0: Zakázáno (Neustále v činnosti), 1: Povoleno (je možné ovládat zapínání a vypínání) 0

H07 Charakter zrychlování a zpomalování 0: Lineární

1: S-křívka (Slabá)

2: S-křívka (Řízená podle H57 až H60)

3: Křivková

H08 Omezení směru otáčení 0: Zakázáno; 1: Povoleno (Potlačen směr zpět); 2: Povoleno (Potlačen směr vpřed) 0

H09 0: Zakázáno

1: Povoleno (Při restartu po krátkodobém výpadku napájení)

2: Povoleno (Při restartu po krátkodobém výpadku napájení a normálním startu)

H11 Režim při zpomalování 0: Normalní zpomalování 1: Doběh volnoběhem 0

H12 Instantaneous Overcurrent Limiting (Mode selection) 0: Disable; 1: Enable 1

H13 Restart Mode after Momentary Power Failure 
(Restart time)

0.1 to 10.0 s *2

0.00: Deceleration time selected by F08,

0.01 to 100.00 Hz/s, 999: Follow the current limit command

H15 (Continuous running level) 400 to 600 V for 400 V class series 470

H16 (Allowable momentary power failure time) 0.0 to 30.0 s; 999: Automatically determined by inverter 999

H18 Omezovač momentu  (Výběr režimu) 0: Zakázáno (Řízení rychlosti); 2: Povoleno (Příkaz proudu pro moment); 3: Povoleno (Příkaz 
momentu)

0

Termistor motoru 0: Zakázán

(Volba režimu) 1: PTC (Měnič zarazí činnost s hlášením 0h4 .)

2: PTC (Měnič ohlásí příčinu THM  a pokračuje v chodu.)

3: NTC (Pokud je použit)

H27 (Úroveň) 0.00 až 5.00 V 0.35

H28 Řízení vyvážení souběhu dvou motorů na společné hřídeli
droop

-60.0 až 0.0 Hz 0.0

H30 Funkce komunikační linky (Volba režimu) 0 až 8 0

H42 Kapacita kondenzátoru sběrnice stejnosměrné linky Indikace pro výměnu kondenzátoru sběrnice stejnosměrné linky (0000 až FFFF – 
hexadecimálně)

-

H43 Kumulativní doba provozu chladicího ventilátoru Indikace kumulativní doby provozu chladicího ventilátoru pro výměnu  (v desítkách hodin) -

H26

Tovární hodnota

H14 (Frequency fall rate)

0

999

Starovací režim (Automatické hledání)

Kód Název Rozsah nastavení

0

0
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H44 Počet spuštění motoru  1 Indikace počtu spuštění: 0000 až FFFF (hex.) -

H45 Simulovaný Alarm 0: Zakázán; 1: Povolen (Jakmile se aktivuje, automaticky se zde hodnota změní na 0) 0

H46 Starovací režim (Automatické hledání čas prodlevy 2) 0.1 až 10.0 s *6

H47 Počáteční kapacita kondenzátoru sběrnice stejnosměrné linky Indikace pro výměnu kondenzátoru sběrnice stejnosměrné linky (0000 až FFFF – 
hexadecimálně)

-

H48 Kumulativní doba provozu kondenzátorů na desce s plošnými 
spoji.

Indikace pro výměnu kondenzátorů na desce s plošnými spoji (lze měnit nebo snulovat v 
desítkách hodin).

-

H49 Starovací režim (Automatické hledání čas prodlevy 1) 0.0 až 10.0 s 0.0

H50 Nelineární charakteristika U/f  1 (Frekvence) 0.0: Vypnuto, 0.1 až 500.0 Hz *7

H51 (Napětí) 0 až 500: Napětí řízeno AVR regulátorem *7

H52 Nelineární charakteristika U/f  2 (Frekvence) 0.0: Vypnuto, 0.1 až 500.0 Hz 0.0

H53 (Napětí) 0 až 500: Napětí řízeno AVR regulátorem 0

H54 Doba zrychlování (posuv) 0.00 až 6000 s *1

H55 Doba zpomalování  (posuv) 0.00 až 6000 s *1

H56 Doba zpomalování pro nouzové zastavení 0.00 až 6000 s *1

H57 1. S-křiva - zrychlení - nastavení (Vzestupná hrana) 0% až 100% 10

H58 2. S-křiva - zrychlení - nastavení (Sestupná hrana) 0% až 100% 10

H59 1. S-křiva - zpomalení - nastavení (Vzestupná hrana) 0% až 100% 10

H60 2. S-křiva - zpomalení - nastavení (Sestupná hrana) 0% až 100% 10

H61 Řízení NAHORU/DOLŮ  motorpotenciometr (nastavení 
počáteční frekvence)

0: 0.00 Hz; 1: Poslední UP/DOWN příkaz před zrušením příkazu k chodu 1

H63 Omezovač chodu na nízké frekvenci  (Volba režimu) 0: Omezení dáno F16 (Omezovač frekvence: Nízká) a pokračovat v chodu
1: Pokud frekvence pod F16 (Omezovač frekvence: Nízká), zpomaluje do zastavení motoru.

0

H64 Omezovač chodu na nízké frekvenci 0.0: závislé na F16 (Omezovač frekvence: Nízká); 0.1 až 60.0 Hz 1.6

H65 Nelineární charakteristika U/f 3 (Frekvence) 0.0: Vypnuto, 0.1 až 500.0 Hz 0.0

H66 (Napětí) 0 až 500: Napětí řízeno AVR regulátorem 0

H67 Automatické šetření energie (Volba režimu) 0: Povoleno jen při konstantní rychlosti; 1: Povoleno vždy 0

Kompenzace skluzu 1 (Provozní podmínky) 0: Povoleno v průběhu zrychl. a zpomal. a povoleno při zákl. frekvenci nebo vyšší

1: Zakázáno v průběhu zrychl. a zpomal. a povoleno při zákl. frekvenci nebo vyšší

2: Povoleno v průběhu zpomal. a zrychl. a zakázáno při zákl. frekvenci nebo vyšší

3: Zakázáno v průběhu zrychl. a zpomal. a zakázáno při zákl. frekvenci nebo vyšší

H69 Automatické zpomalování (Volba režimu) 0 až 5 0

H70 Ovládání prevence přetížení 0.00: Sleduje čas vybrané rampy; 0.01 až 100.0 Hz/s; 999: Zakázáno 999

H71 Charakteristika zpomalování 0: Zakázáno 1: Povoleno 0

H72 Detekce výpadku napájení (Volba režimu) 0: Zakázáno 1: Povoleno 1

H73 Omezovač momentu  (Provozní podmínky) 0 až 2 0

H74 (Cíl řízení) 0: Omezení momentu; 1: Omezení proudu momentu; 2: Omezení výkonu 1

H75 (Cílový kvadrant) 0: Záběr/brzdění; 1: stejné pro všechny 4 kvadranty; 2: Horní/dolní omezení 0

H76 (Inkrement frekvence omezení) 0.0 až 500.0 Hz 5.0

H77 Čas do výměny kondenzátoru stejnosměrného obvodu  
(Zbývající čas)

0 až 8760 (v desítkách hodin) -

H78 Interval mezi údržbami (M1) 0: Vypnuto; 1 až 9999 (v desítkách hodin) 8760

H79 Přednastavení čítače pro údržbu (M1) 0000: Zakázáno; 0001 až FFFF (hex.) 0

H80 Zsílení tlumení kolísání výstupního proudu pro Motor 1 0.00 až 0.40 0.20

H81 Volba nezávažného chybového hlášení 1 0000 až FFFF (hex.) 0

H82 Volba nezávažného chybového hlášení 2 0000 až FFFF (hex.) 0

H84 Předbuzení (Výchozí úroveň) 100% až 400% 100

H85 (Doba trvání) 0.00: Zakázáno; 0.01 až 30.00 s 0.00

H91 PID Detekce přerušení kabelu zpětné vazby 0.0: Hlášení vypnuto; 0.1 až 60.0 s 0.0

H92 Spojitost chodu (P složka) 0.000 až 10.000 krát; 999 999

H93 (I složka) 0.010 až 10.000 s; 999 999

H94 Kumulativní doba provozu motoru  1 0 až 9999 (lze snulovat nebo měnit v desítkách hodin) -

H95 Brzdění stenosměrným proudem (Odezva brzdného režimu) 0: Pomalá; 1: Rychlá 1

H96 Priorita klávesy STOP /Funkce kontroly při startu 0 až 3 0

H97 Smazat registr poruchových hlášení 0: Zakázáno; 1: Povoleno (Nastaví se "1" a po vymazání vrátit do "0.") 0

H98 Funkce pro ochranu a údržbu (Volba režimu) 0 až 255: Zobrazená data v desetinném formátu 83

H68 0

 
A, b, r kódy: Parametry Motor ů 2, 3, 4 

_01 Maximální frekvence 2, 3, 4 25.0 až 500.0 Hz 50

_02 Základní frekvence 2, 3, 4 25.0 až 500.0 Hz 50.0

_03 Jmenovité napětí na základní frekvenci 2, 3, 4 0: Výstupní napětí úměrné vstupnímu napětí 400

160 až 500: Výstup řízen napěťovým regulátorem

_04 Maximální výstupní napětí 2, 3, 4 160 až 500: Výstup řízen napěťovým regulátorem 400

_05 Posílení momentu 2, 3, 4 0.0% až 20.0% (procenta z hodnoty v b03) *2

_06 Elektronická tepelná ochrana. Pro Motory 2, 3, 4 1:     Pro všeobecné motory s ventilátorem na hřídeli 1

(Výběr motorové charakteristiky) 2:     Pro měničové motory, motory bez ventilace, nebo motory s externím větrákem

_07 (Detekovaná úroveň) 0.00: Zakázáno

1% äž 135% ze jmenovitého proudu (povolený trvalý proud) motoru

_08 (Tepelná konstanta - čas) 0.5 až 75.0 min *4

_09 DC Brzda 2, 3, 4 (Brzdná počáteční frekvence) 0.0 až 60.0 Hz 0.0

_10 (Úroveň  brzdného proudu) 0% až 100% (HD mod), 0% až 80% (LD mod) 0

_11 (Doba brzdění) 0.00: Zakázáno; 0.01 až 30.00 s 0.00

_12 Počáteční frekvence při startu 2, 3, 4 0.0 až 60.0 Hz 0.5

_13
Výběr zatížení/Automatické posílení momentu/Automatické 
šetření energie 2, 3, 4

Stejně jako F37 1

*3

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota
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_14 Výběr druhu řízení 2, 3, 4 Stejně jako F42 0

_15 Motory 2, 3, 4 (Počet pólů) 2 až 22 pólů 4

_16 (Jmenovitý výkon) 0.01 až 1000 kW (pokud b39 = 0, 2, 3 nebo 4); 0.01 až 1000 HP (pokud b39 = 1) *6

_17 (Jmenovitý proud) 0.00 až 2000 A *6

_18 (Optimalizace) Stejně jako P04 0

_20 (Proud na prázdno) 0.00 až 2000 A *6

_21 (%R1) 0.00% až 50.00% *6

_22 (%X) 0.00% až 50.00% *6

_23 (Kompenzace skluzu - zesílení při záběru) 0.0% až 200.0% 100.0

_24 (Kompenzace skluzu - doba odezvy) 0.01 až 10.00 s 0.12

_25 (Kompenzace skluzu - zesílení při brzdění) 0.0% až 200.0% 100.0

_26 (Jmenovitá skluzová frekvence) 0.00 až 15.00 Hz *6

_27 (Činitel ztrát v železe 1) 0.00% až 20.00% *6

_28 (Činitel ztrát v železe 2) 0.00% až 20.00% 0.00

_29 (Činitel ztrát v železe 3) 0.00% až 20.00% 0.00

_30 (Činitel magnetického nasycení 1) 0.0% až 300.0% *6

_31 (Činitel magnetického nasycení 2) 0.0% až 300.0% *6

_32 (Činitel magnetického nasycení 3) 0.0% až 300.0% *6

_33 (Činitel magnetického nasycení 4) 0.0% až 300.0% *6

_34 (Činitel magnetického nasycení 5) 0.0% až 300.0% *6

_35 (Rozšiřující činitel magnetického nasycení "a") 0.0% až 300.0% *6

_36 (Rozšiřující činitel magnetického nasycení "b") 0.0% až 300.0% *6

_37 (Rozšiřující činitel magnetického nasycení "c") 0.0% až 300.0% *6

_39 Motory 2, 3, 4 Výběr 0 až 4 0

_40 Kompenzace skluzu 2, 3, 4 (Podmínky činnosti) Stejně jako H68 0

_41 Útlum kolísání výstupního proudu motorů 2, 3, 4 0.00 až 0.40 0.20

_42 Přepínač motory/parametry 2, 3, 4 (Výběr módu) 0: Motory (Přepnout na motory 2, 3, 4); 1: Parametr (Přepnutí na kódy A, b, r) 0

_43 Rychlostní řízení 2, 3, 4 (Filtr příkazů rychlosti) 0.000 až 5.000 s 0.020

_44 (Filtr detekované rychlosti) 0.000 až 0.100 s 0.005

_45 P (Zesílení) 0.1 až 200.0 times 10.0

_46 I (Integrační konstanta) 0.001 až 1.000 s 0.100

_48 (Výstupní filtr) 0.000 až 0.100 s 0.020

_49
Rychlostní řízení 2, 3, 4 Hřebenový filtr (Resonanční 
frekvence)

1 až 200 Hz 200

_50 (úroveň utlumení) 0 až 20 dB 0

_51 Tachometr doby činnosti motoru 2, 3, 4 0 až 9999 (Nastavitelné v desítkách hodin.) -

_52 Počet zapnutí motorů 2, 3, 4 Čítač zapnutí motoru 0000 až FFFF (hex.) -

_53 Motory 2, 3, 4 (%X korekční činitel 1) 0% až 300% 100

_54 (%X korekční činitel 2) 0% až 300% 100

_55 (Momentotvorný proud - vektorového řízení) 0.00 až 2000 A *6

_56 (Činitel indukovaného napětí - vektorové řízení) 50 až 100 85

 
J kódy: Aplika ční funkce 1 

J01 Ovládání PID                         (Volba režimu) 0 až 3 0

J02 (Dálkový příkaz SV) 0 to 4 0

J03 P (zisk) 0.000 až 30.000 times 0.100

J04 I (doba integrace) 0.0 až 3600.0 s 0.0

J05 D (doba derivace) 0.00 až 600.00 s 0.00

J06 (Filtr zpětné vazby) 0.0 až 900.0 s 0.5

J08 (Počáteční frekvence natlakování) 0.0 až 500.0 Hz 0.0

J09 (Doba natlakování) 0 až 60 s 0

J10 (Vyrovnání kmitání PID - vlivem I složky) 0% až 200% 200

J11 (Volba výstupu alarmu) 0 až 7 0

J12 (Alarm horní úrovně (AH)) -100% až 100% 100

J13 (Alarm dolní úrovně (AL)) -100% až 100% 0

J15 (Stop frekvence podprůtoku) 0.0: Zakázáno; 1.0 až 500.0 Hz 0.0

J16
(Prodleva od dosažení podprůtoku příkazu zastavování 

motoru)
0 až 60 s 30

J17 (Počáteční frekvence - minimální průtok) 0.0 až 500.0 Hz 0.0

J18 (Horní mez pro výstup procesu PID) -150% až 150%; 999: Depends on setting of F15 999

J19 (Dolní mez pro výstup procesu PID -150% až 150%; 999: Depends on setting of F16 999

J21 Ochrana proti kondezaci (Duty) 1% až 50% 1

J22 Sekvence pro připojení na napájecí síť
0: Udržovat činnost měniče (zastavení díky alarmu); 1: Automatické přepojení motoru k
napájecí síti

0

J56 PID řízení (filtr příkazů rychlosti) 0.00 až 5.00 s 0.10

J57 (Požadovaná poloha tanečníku) -100% až 0% až 100% 0

J58 (Velikost detekčního pásma posice tanečníku) 0: Zakázáno přepínání PID složek; 1% až 100% (Ručně nastavitelné) 0

J59 P (Zesílení) 2 0.000 až 30.000 times 0.100

J60 I (Integrační složka) 2 0.0 až 3600.0 s 0.0

J61 D (Diferenční složka) 3 0.00 až 600.00 s 0.00

J62 (PID výběr řídícího bloku) 0 až 3 0

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota
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J68 Signál brzdy (Proud odbrzdění) 0% až 300% 100

J69 (frekvence/Rychlost odbrzdění) 0.0 až 25.0 Hz 1.0

J70 (Čas do odbrzdění) 0.0 až 5.0 s 1.0

J71 (frekvence/rychlost pro zabrzdění) 0.0 až 25.0 Hz 1.0

J72 (Prodleva do zabrzdění) 0.0 až 5.0 s 1.0

J95 (Moment pro odbrzdění) 0% až 300% 100

J96 (Výběr rychlosti) 0: Aktuální rychlost 1: Žádaná rychlost 0

J97 Servo-zámek (Zesílení) 0.00 až 10.00 0.10

J98 (Doba držení servozámku) 0.000 až 1.000 s 0.100

J99 (Poloha servozámku - pásmo) 0 až 9999 10

 
d kódy: Aplika ční funkce 2 

d01 Řízení rychlostní 1 (filtr příkazu rychlosti) 0.000 až 5.000 s 0.020

d02 (filtr měření aktuální rychlosti) 0.000 až 0.100 s 0.005

d03 P (Zesílení) 0.1 až 200.0 krát 10.0

d04 I (Integrační složka) 0.001 až 1.000 s 0.100

d06 (Výstupní filtr) 0.000 až 0.100 s 0.002

d07 Řízení rychlostní 1 Hřebenový filtr(Resonanční frekvence) 1 až 200 Hz 200

d08 (Úroveň utlumení) 0 až 20 dB 0

d09 Řízení rychlostní (posun) (filtr žádané hodnoty rychlosti) 0.000 až 5.000 s 0.020

d10 (filtr měření aktuální rychlosti) 0.000 až 0.100 s 0.005

d11 P (Zesílení) 0.1 až 200.0 krát 10.0

d12 I (Integrační složka) 0.001 až 1.000 s 0.100

d13 (Výstupní filtr) 0.000 až 0.100 s 0.002

d14 Zpětnovazební vstup (Vlastnosti pulsního vstupu)
0: příznak sledu impulsů/vstup sledu impulsů
1: Pulsy rotace vpřed/Pulsy rotace vzad
2: A/B stopy s 90 stupňovým posunutím

2

d15 (Počet pulsů enkodéru) 0014H až EA60H (20 až 60000 pulsů)
400H 
(1024)

d16 (Dělička jmenovatel 1) 1 až 9999 1

d17 (Dělička čitatel 2) 1 až 9999 1

d21 Shoda s otáčkami/PG chyba (šířka histeréze) 0.0% až 50.0% 10.0

d22 (Doba spouště) 0.00 až 10.00 s 0.50

d23 Chování při poruše PG(zpětné vazby) 0: Pokračovat v činnosti; 1: Zastavit a vyhlásit chybu 1; 2: Zastavit a vyhlásit chybu 2 2

d24 Držení nulové rychlosti 0: Není povoleno při spuštění; 1: Povoleno při spuštění 0

d25 ASR (rychlostní regulátor) Přepínací Čas 0.000 až 1.000 s 0.000

d32 Řízení momentu (Omezovač rychlosti 1 vpřed) 0 až 110 % 100

d33 (Omezovač rachlosti 2 vzad) 0 až 110 % 100
d41 Řízení definované aplikací 0: Disable (Normální řízení); 1: Enable (Řízení na konstantní obvodovou rychlost) 0

d59 Příkaz (Vlastnosti pulsního vstupu)
0: příznak sledu impulsů/vstup sledu impulsů
1: Pulsy rotace vpřed/Pulsy rotace vzad
2: A/B stopy s 90 stupňovým posunutím

0

d61 (časová konstanta filtru) 0.000 až 5.000 s 0.005

d62 (Poměr pulsů jmenovatel 1) 1 až 9999 1

d63 (Poměr pulsů čitatel2) 1 až 9999 1

d67 Způsob startu motoru (Automaticky)
0: Zakázáno
1: Povoleno (Při restartu po chvilkovém výpadku napájení)
2: Povoleno (Při restartu po chvilkovém výpadku napájení a při normálním startu)

2

d69 Reservováno 30.0 až 100.0 Hz 30.0

d70 Omezovač výstupu PI při rychlostním řízení 0.00 až 100.00% 100.0

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota

 
y kódy: Funkce nastavení komunikace 

y01 RS-485 komunikace 1 (Adresa stanice) 1 až 255 1

y02 (Zpracování chyb komunikace) 0: Okamžitě zarazit činnost s indikací chyby erp 0

1: Zarazit činnost s indikací chyby erp po prodlevě dané časovačem y03

2: Opakovat během prodlevy časovače y03. Při neúspěchu zarazit činnost s indikací erp .  
Při úspěchu pokračovat v činnosti.

3: Pokračovat v činnosti

y03 (Časovač) 0.0 až 60.0 s 2.0

y04 (Přenosová rychlost) 0: 2400 b/s; 1: 4800 b/s; 2: 9600 b/s; 3: 19200 b/s; 4: 38400 b/s 3

y05 (Délka bytu) 0: 8 bitů; 1: 7 bitů 0

y06 (Parita) 0: Žádná (2 stop bity) 0

1: Sudá (1 stop bit)

2: Lichá (1 stop bit)

3: Žádná (1 stop bit)

y07 (Stop bitů) 0: 2 bity; 1: 1 bit 0

y08 (Detektor "žádná odezva" - čas) 0: Bez detekce; 1 až 60 s 0

y09 (Interval odezvy) 0.00 až 1.00 s 0.01

y10 (Protokol) 0: Modbus RTU protokol 1

1: FRENIC Loader protokol (SX protokol)

2: Fuji protokol pro všeobecné měniče

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota
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y11 RS-485 komunikace 2 (Adresa stanice) 1 až 255 1

y12 (Zpracování chyb komunikace) Stejné jako y02 ale y13 se použije místo y03 0

y13 (Časovač) 0.0 až 60.0 s 2.0

y14 (Přenosová rychlost) Stejné jako y04 3

y15 (Délka bytu) 0: 8 bitů 1: 7 bitů 0

y16 (Parita) Stejné jako y06 0

y17 (Stop bitů) 0: 2 bity; 1: 1 bit 0

y18 (Detektor "žádná odezva" - čas) 0: Bez detekce; 1 až 60 s 0

y19 (Interval odezvy) 0.00 až 1.00 s 0.01

y20 (Protokol) 0: Modbus RTU protokol; 2: Fuji protokol pro všeobecné měniče 0

y97 Úložiště dat komunikace 0 až 2 0

y98 Funkce linkové sběrnice (Výběr módu) 0 až 3 0

y99 Funkce linky Loaderu (Výběr módu) 0 až 3 0

 
U kódy: Uživatelsky modifikovatelná logika 

U00 Uživatelsky modifikovatelná logika          (Mode selection) 0: Zakázáno; 1: Povoleno (operace uživatelsky programovatelné logiky) 0

U01 Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 1           (Vstup 1) 0

U02 (Vstup 2) 0

2001-2010 (3001-3010): Výstup z kroku 1-10 (SO01-SO10);

4001-4002 (5001-5010): Svorky [X1]-[X7] vst. signál (X1-X7); 4010 (5010): Svorka [FWD] vst. 
signál (FWD); 4011 (5011): Svorka [REV] vst. signál (REV);

6000 (7000): Konečný příkaz k chodu (FL_RUN); 6001 (7001): Konečný příkaz FWD 
(FL_FWD); 6002 (7002): Konečný příkaz REV (FL_REV); 6003 (7003) Zrychluje se (DACC); 
6004 (7004) Zpomaluje se (DDEC);

6005 (7005): Řídící se negenerátoricky (REGA); 6006 (7006): Požadovaná poloha tanečníku 
(DR_REF); 6007 (7007): Ukazatel Alarmu (ALM_ACT)

Nastavení hodnoty  1000ců v závorce ( ) znamená zápornou logiku svorky (Aktivita je 
rozepnutím).

U03 (Logický obvod) 0: Nepřiřazena funkce; 1: Přímý výstup + Obecný časovač; 2: Operace AND + Obecný 
časovač; 3: Operace OR + Obecný časovač; 4: Operace XOR + Obecný časovač; 5: 
Nastavení priority hradla + Obecný časovač;

0

6: Zrušení priority hradla + Obecný časovač; 7: Detekce vzestupné hrany + Obecný časovač; 
8: Detekce sestupné hrany + Obecný časovač; 9: Hranový detektor + Obecný časovač; 10: 
Držení stavu vstupu + Obecný časovač;

11: Přičítací čítač; 12: Odčítací čítač; 13: Časovač s resetem.

U04 (Druh časovače) 0: Zakázán časovač; 1: Časovač - zpožděné zapnutí;  2: Časovač - zpožděné vypnutí; 3: 
Pulsy; 4: Časovač s opakovaným spuštěním; 5: Výstup - sekvence pulsů

0

U05 (Časovač) 0.00 až 600.00 s 0.00

U06 Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 2                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U07 (Vstup 2) Viz U02. 0

U08 (Logický obvod) Viz U03. 0

U09 (Druh časovače) Viz U04. 0

U10 (Časovač) Viz U05. 0.00

U11
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 3                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U12 (Vstup 2) Viz U02. 0

U13 (Logický obvod) Viz U03. 0

U14 (Druh časovače) Viz U04. 0

U15 (Časovač) Viz U05. 0.00

U16
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 4                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U17 (Vstup 2) Viz U02. 0

U18 (Logický obvod) Viz U03. 0

U19 (Druh časovače) Viz U04. 0

U20 (Časovač) Viz U05. 0.00

U21
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 5                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U22 (Vstup 2) Viz U02. 0

U23 (Logický obvod) Viz U03. 0

U24 (Druh časovače) Viz U04. 0

U25 (Časovač) Viz U05. 0.00

U26
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 6                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U27 (Vstup 2) Viz U02. 0

U28 (Logický obvod) Viz U03. 0

U29 (Druh časovače) Viz U04. 0

U30 (Časovač) Viz U05. 0.00

U31
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 7                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U32 (Vstup 2) Viz U02. 0

U33 (Logický obvod) Viz U03. 0

U34 (Druh časovače) Viz U04. 0

U35 (Časovač) Viz U05. 0.00

U36
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 8                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U37 (Vstup 2) Viz U02. 0

U38 (Logický obvod) Viz U03. 0

U39 (Druh časovače) Viz U04. 0

U40 (Časovač) Viz U05. 0.00

Kód Název Rozsah nastavení Tovární hodnota

Následující položky rozšiřují množinu hodnot v E20 až E24, a E27, s vyjímkou hodnot 
27(1027) a 111(1111) až 115 (1115).
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U41
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 9                                   
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U42 (Vstup 2) Viz U02. 0

U43 (Logický obvod) Viz U03. 0

U44 (Druh časovače) Viz U04. 0

U45 (Časovač) Viz U05. 0.00

U46
Uživatelsky modifikovatelná logika - krok 10                                 
(Vstup 1)

Viz U01. 0

U47 (Vstup 2) Viz U02. 0

U48 (Logický obvod) Viz U03. 0

U49 (Druh časovače) Viz U04. 0

U50 (Časovač) Viz U05. 0.00
U71 Uživ. modif. logika Výstupní signál 1    (Výběr výstupu) 0: Zakázáno; 1: Výstup kroku 1 (SO01); 2:Výstup kroku 2 (SO02); 3: Výstup kroku 3 (SO03); 0

U72 Uživ. modif. logika Výstupní signál 2 4: Výstup kroku 4 (SO04); 5: Výstup kroku 5 (SO05); 6: Výstup kroku 6 (SO06); 0

U73 Uživ. modif. logika Výstupní signál 3 7: Výstup kroku 7 (SO07); 8: Výstup kroku 8 (SO08); 9: Výstup kroku 9 (SO09); 0

U74 Uživ. modif. logika Výstupní signál 4 10: Výstup kroku 10 (SO10); 0

U75 Uživ. modif. logika Výstupní signál 5 0

U81 Uživ. modif. logika Výstupní signál 1   (Výběr funkce) 100

U82 Uživ. modif. logika Výstupní signál 2 100

U83 Uživ. modif. logika Výstupní signál 3 100

U84 Uživ. modif. logika Výstupní signál 4 100

U85 Uživ. modif. logika Výstupní signál 5 100

U91 Uživ.modif logika monitor Časovače  (Výběr kroku) 1: Krok 1; 2: Krok 2; 3: Krok 3; 4: Krok 4; 5: Krok 5; 6: Krok 6; 7: Krok 7; 8: Krok 8; 9: Krok 9; 
10: Krok 10

1

0 až 100. 1000 až 1081 (Stejné jako data v E98/E99)

Všimněte si, že následující nelze vybrat:
19(1019): Povolení měnit data klávesnicí
80(1080): Vypnout uživatelsky modifikovatelnou logiku

 
 
 
 
*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

Motorová konstanta je automaticky nastavena podle výkonu měniče a cílové zemí doručení.

Tovární nastavení závisí na kapacitě měniče.

Jmenovitý proud motoru se automaticky nastaví v závislosti na obsahu v P02.

5.0 min pro měniče s výkonem 22 kW a méně; 10.0 min pro 30 kW a méně.

0 pro měniče 7.5 kW a méně; OFF pro 11 kW a méně.

6.00 s pro měniče s kapacitou kW a méně; 20.00 s pro 30 kW a méně.

Tovární nastavení se u měničů liší podle kapacity.
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Kapitola 7 ODSTRA ŇOVÁNÍ PORUCH 
 

 
Pokud byla aktivována některá z ochranných funkcí, napřed odstraňte její příčinu. Poté, co jste zkontrolovali, že všechny příkazy RUN byly 
vypnuty, vynulujte alarm. Uvědomte si prosím, že pokud vynulujete alarm v okamžiku, kdy je libovolný příkaz RUN zapnutý, měnič může začít 
napájet motor, který se tímto může rozběhnout. 

Může dojít ke zran ění. 

- I když měnič přerušil napájení motoru, pak pokud je napětí přivedeno do napájecích vstupních svorek hlavního okruhu L1/R, L2/S a L3/T 
(L1/L a L2/N po jednofázové napájení), může se na výstupních svorkách měniče U, V a W objevit napětí. 

- Turn Vypněte napájení a vyčkejte více než 5 minut pro měniče o výkonu 22 kW a méně nebo vyčkejte více než 10 minut pro výkony 30 kW 
a více. Přesvědčte se, že LED displej a LED nabití DC obvodu nesvítí. Dále se přesvědčte pomocí multimetru nebo podobného přístroje, 
že napětí sběrnice stejnosměrné linky mezi svorkami P (+) a N (-) pokleslo pod hodnotu bezpečného napětí (+25 VDC a méně) 

Může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 

7.1 Popis hlavních ochranných funkcí 

Kód 
Alarmu 

Název Popis  

Oc1 Okamžitý nadproud 
během zrychlování 

Nadměrný výstupní proud díky: 
- Nadměrní zátěži motoru. 
- Příliš srtmé rampy zrychlení/zpomalení. 
- Zkrat výstupního silového obvodu. 
- Zkrat proti zemi - svod (ochrana se aktivuje jen při rozběhu). 

Oc2 Okamžitý nadproud 
během zpomalování 

Oc3 Okamžitý nadproud 
při konstantní rychlosti 

Ou1 Přepětí 
během zrychlování  

Příliš vysoké napětí v DC meziobvodu (400 V pro 200 V třídu měničů; 800 V 
pro 400 V třídu měničů) díky: 

- Příliš strmé rampě zpomalování. 
- Nepřipojený brzdný resistor k měniči pracujícím i v generátorickém 

režimu. 
 
Ochrana nefunkční pokud je nadměrné napětí na silovém vstupu měniče. 

Ou2 Přepětí 
během zpomalování 
 

Ou3 Přepětí 
při konstantní rychlosti 
 

Lu Podpětí Přiliš nízké napětí DC meziobvodu(200 V pro 200 V třídu měničů; 400 V pro 
400 V třídu měničů). 
V případě, že F14=4 nebo 5 nelze toto hlášení zrušit pokud trvá podpětí. 

Lin Ztráta fáze na vstupu Výpadek vstupní fáze. 
 
Příliš nízké zatížení měniče nebo nainstalovaná DC tlumivka může 
znemožnit aktivaci tohoto hlášení. 

Opl Ztráta fáze na výstupu Výstupní fáze mají rozpojeny. 
Oh1 Nadměrná teplota 

chladiče 
Nadměrná teplota chladiče může být zapříčiněna: 

- Nefunkčním ventilátorem. 
- Přetížením měniče. 

Dbh Přehřátí brzdného odporu Vnější brzdný resistor je přehřátý (pokud je nastaven správný typ resistoru 
F50) 

Olu Přetížení Teplota IGBT počítaná z výstupního proudu a vnitřní teploty překročila 
nastavené hodnoty. 

Oh2 Externí vstup Alarm Rozpínací vstup nastavený jako THR (9) byl právě rozepnut. 
Ol1 Elektronická tepelná 

ochrana motoru 1 
 
 

Tepelná ochrana měniče I2xt nastavení: 
- F10 (A06, b06, r06) =1 pro všeobecné motory. 
- F10 (A06, b06, r06) =2 pro měničové motory. 
- F11 (A07, b07, r07) definuje proudovou úroveň. 
- F12 (A08, b08, r08) definuje časovou tepelnou konstantu motoru. 

F funkce motoru 1, A funkce motoru 2, b funkce motoru 3 a r funkce motoru 4. 
Ol2 Elektronická tepelná 

ochrana motoru 2 

Oh4 PTC termistor Aktivován vstup funkce hlídání termistoru, která vypnula motor, aby jej 
ochránila. 
Termistor musí být zapojen mezi [C1] a [11]. Musí být nastaven posuvný 
přepínač do správné pozice a zapnuta funkce H26 (enable) a nastavena H27 
(úroveň) . 

Er1 Chyba operační paměti Po zapnutí se objevila chyba operační paměti. 
Er2 Chyba komunikace s 

ovládacím panelem 
Měnič detekoval chybu komunikace s ovládacím panelem (klávesnice 
multifunkční nebo obyčejná) 

Er3 Chyba procesoru Měnič detekoval chybu procesoru nebo LSI obvodů díky rušení. 
Er4 Chyba komunikace s 

volitenou kartou 
Měnič nemůže komunikovat s volitelnou přídavnou kartou. 

Er5 Chyba volitené karty Chyba volitelné přídavné karty. 
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Kapitola 8 TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZM ĚRY 
 
 
 
 
 

8.1 Standardní model (EMC Filtr vestavného typu) 

8.1.1 Třífázová 400 V série (HD- a LD-módy m ěničů) 

Položka Specifikace 

Typ (FRN_ _ _G1E-4�) 0.4 0.75 1.5 2.2 
3.7 

(4.0) *1 
5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Jmenovitý připojitelný 
motor (kW) *2 

HD 0.4 0.75 1.5 2.2 
3.7 

(4.0) *1 
5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

LD – – – – – 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 

V
ýs

tu
pn

í p
ar

am
et

ry
 

Zdánlivý výkon (kVA) 
 *3 

HD 1.1 1.9 2.8 4.1 6.8 10 14 18 24 29 34 45 57 69 85 114 

LD – – – – – 12 17 22 28 33 45 57 69 85 114 134 

Jmenovité napětí (V) 
 *4 

Třífázových 380 až 480 V (s AVR funkcí – automatický napěťový regulátor) 

Jmenovitý proud (A) 
HD 1.5 2.5 4.0 5.5 9.0 13.5 18.5 24.5 32 39 45 60 75 91 112 150 

LD – – – – – 16.5 23 30.5 37 45 60 75 91 112 150 176 

Přetížitelnost 
HD 150%-1 min, 200%-3.0 s 

LD – 120%-1 min 

N
ap

áj
en

í Napětí, frekvence 380 až 480 V, 50/60 Hz *5 
Povolené napětí/frekvence Napětí: +10 až -15% (Mezifázová napěťová nesymetrie: 2% nebo méně) *6, Frekvence: +5 až -5% 

Požadovaný výkon 
(with DCR) (kVA) *7 

HD 0.6 1.2 2.1 3.2 5.2 7.4 10 15 20 25 30 40 48 58 71 96 

LD – – – – – 10 15 20 25 30 40 48 58 71 96 114 

B
rz

dě
ní

 

Moment (%) *8 
HD 150% 100% 20% 10 to 15% 

LD – 70% 15% 7 to 12% 

Brzdný transistor Vestavný – 

Vestavěný brzdný 
resistor 

Brzdný čas (s) 

HD 5 s – 

LD – 3.7 s 3.4 s – 

 Činitel vytížení 
(%ED) 

HD 5 3 5 3 2 3 2 – 

LD – 2.2 1.4 – 

EMC filtr Plní nařízení EMC, Vyzařování a odolnost: Kategorie C3 (Prostředí 2) (EN61800-3:2004) 

DC tlumivka (DCR) Volitelné příslušenství *9 

Plněné bezpečnostní normy UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 

Krytí (IEC60529) IP20, UL otevřený typ IP00, UL otevřený typ 

Způsob chlazení Nenucené Nucené chlazení s ventilátorem 

Váha / Hmotnost (kg) 1.8 2.1 2.7 2.9 3.2 6.8 6.9 6.2 10.5 10.5 11.2 26 27 32 33 42 

*1 4.0 kW pro EU. Typ měniče je FRN4.0G1E-4E. 

*2 Fuji 4-pólové standardní motory 

*3 Výkon uvažován pro 440 V ve třídě 400 V. 

*4 Výstupní napětí nemůže přesáhnout vstupní napájení. (neuvažují se přechodové jevy  na kabelu, které jsou parazitní) 

*5 380 až 440 V, 50 Hz; 380 až 480 V, 60 Hz 

*6
 

3)61800 (IEC 67 × 
 (V) napeti prumerne Trifazove

(V) napeti Min. - (V) napeti Max.=(%) nesymetrie Napetova  -
 

 Pokud je hodnota 2 až 3%, použít vstupní AC tlumivku (ACR). 

*7 Požadována DC tlumivka (DCR) pro dosažení těchto hodnot. 

*8 Průměrný brzdný moment pro jednotlivý motor. (Závisí na účinnosti motoru.) 

*9 DC tlumivka (DCR) je volitelné příslušenství. Nicméně měniče 55 kW v LD režimu a měniče 75 kW a více musí mít DCR namontovánu. Je třeba tyto výkony DC 
tlunivkami vybavit. 

 
Pozn.:  Značka (�) nahrazuje písmena A nebo E závisející na místě určení: Asie, Evropa. 
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8.2 Vnější rozm ěry (0.4 až 220kW) 
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Kapitola 9  VOLITELNÉ P ŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Název příslušenství Funkce a použití 
Př
ís
lu
še
ns
tv
í s
ilo
vé
ho

 o
bv
od
u 

DC tlumivka (DCRE) 

DC tlumivka se používá ke snížení harmonických složek ve vstupním proudu (hlavní napájení) 
produkovaných měničem. 
Pozn.:  NEZAPOMEŇTE odstranít propojku DC meziobvodu mezi svorkami P1 a P(+) dříve než 
zapojíte toto příslušenství! 

Výstupní filtr 

Instalovat mezi měnič a motor (převážně kvůli příliš dlouhému motorovému kabelu): 
1) Snižuje napěťové špice mezi svorkami motoru (a tím chrání izolaci motoru) 
2) Snižuje vysokofrekvenční proudy dané rozptylovou kapacitou kabelu (tím chrání měnič) 
3) Snižuje únikové proudy na výstupu měniče 
4) Snižuje vyšší harmonické a ztráty na výstupu měniče 
5) Snižuje el.mag. rušení emitované motorovým kabelem. 

6) Snižuje akustické projevy vinutí motoru. 
Pozn.: Při použití tohoto filtru nastavte nosnou (funkční kód F26) podle rozsahu udávaného 
výrobcem filtru, jinak hrozí jeho přehřívání. 

Feritové toroidy (ACL) Feritové toroidy snižují vyzařování v pásmu radiových vln. 

EMC vstupní filtr Vstupní EMC filtr je použit ke splnění dané třídy EMC při použití měniče. 

AC tlumivka 
(ACRE) 

Použít vstupní AC tlumivku při nesymetrii vstupních fází kolem 2% až 3%. Tuto tlumivku použít i v 
případě, kdy je požadována vyšší stabilita DC meziobvodového napětínapříklad při sdílených DC 
meziobvodech. 

67  
(V) prum.nap. fázové 3

(V)nap Min.(V) nap Max.
 =fází Nesymetrie ×−  

(see  EN 61800-3:2004) 

Pr
ov
oz
ní
 a
 k
om

un
ik
ač
ní
 v
ol
ite
ln
é 
př
ís
lu
še
ns
tv
í 

Multifunkční klávesnice 
(TP-G1-J1) 

           

Umožňuje uživateli sledovat stav měniče (napětí, výstupní proud, vstupní výkon,…), stejně jako 
interaktívní nastavování parametrů (6 dostupných jazyků). Je možné uložit až tři sady parametrů do 
jednoho panýlku. Panýlek obsahuje LCD displej pro podrobnější informace.  

Prodlužující kabel ke klávesnici 
(CB-..S) 

Prodlužující kabel umožňuje vzdálené připojení klávesnice.  
Jsou dostupné tři délky: 5 m (CB-5S), 3 m (CB-3S) a 1 m (CB-1S). 

PG zpětnovazební karta 
(OPC-G1-PG) 

Karta umožní připojit pulsní generátor (enkodér). Signál může být použit k zadání frekvence nebo 
rychlostní, či posiční zpětná vazba. Napěťová hladina karty je 12~15 V HTL. 

PG2 zpětnovazební karta 

(OPC-G1-PG2) 
Karta umožní připojit pulsní generátor (enkodér). Signál může být použit k zadání frekvence nebo 
rychlostní, či posiční zpětná vazba. Napěťová hladina karty je 5 V TTL (Line Driver signál). 

ProfiBus-DP rozhraní Karta umožní master komunikaci protokolem ProfiBus DP. 

DeviceNet rozhraní Karta umožní master komunikaci protokolem DeviceNet. 

CANopen rozhraní Karta umožní master komunikaci protokolem CANopen. 

CC Link rozhraní Karta umožní komunikaci protokolem CC Link interface. 

SX Bus rozhraní Karta umožní master komunikaci protokolem SX Bus. 

Digitální vstupy (rozšiřující karta) Karta rozšíří počet digitálních  vstupů (16 vstupů navíc) měniče. 

Digitální výstupy (rozšiřující 
karta)  

Karta rozšíří počet digitálních  výstupů (8 výstupů navíc) měniče. 

Reléové výstupy rožšiř.karta Karta rozšíří počet reléových  výstupů (2 přídavné) měniče. 

Analogové vstupy-výstupy 
(rozšiřující karta) 

Karta rozšíří počet analogových vastupů (2) a výstupů (2) měniče. 

Loader software 
PC software, s windows grafickým rozhraním umožňující měnit, nahrát a zálohovat parametry 
měniče. Též umožní monitorovat jednotlivé veličiny a stavy měniče. 
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KONTAKTY 
 
 
 

Headquarters Europe 

Fuji Electric FA Europe GmbH  

Goethering 58 
63067 Offenbach/Main 
Germany 
Tel.: +49 (0)69 669029 0  

Fax: +49 (0)69 669029 58 
info_inverter@fujielectric.de 

www.fujielectric.de 

 

Headquarters Japan 

 
Fuji Electric Systems Co. Ltd 
Gate City Ohsaki East Tower,  
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0032 
Japan 
Tel.: +81-3-5435-7280 
 Fax: +81-3-5435-7425 
www.fesys.co.jp 

Germany 

Fuji Electric FA Europe GmbH 
Sales area South 
Drosselweg 3 
72666 Neckartailfingen 
Tel.: +49 (0)7127 9228 00 
Fax: +49 (0)7127 9228 01 
hgneiting@fujielectric.de 

 

 

Fuji Electric FA Europe GmbH 
Sales area North 
Friedrich-Ebert-Str. 19 
35325 Mücke 
Tel.: +49 (0)6400 9518 14 
Fax: +49 (0)6400 9518 22 
mrost@fujielectric.de 

Switzerland 

Fuji Electric FA Schweiz 
ParkAltenrhein 
9423 Altenrhein 
Tel.: +41 71 85829 49 
Fax.: +41 71 85829 40 
info@fujielectric.ch 
www.fujielectric.ch 

 

Spain 

Fuji Electric FA España 
Ronda Can Fatjó 5, Edifici D, Local B 
Parc Tecnològic del Vallès 
08290 Cerdanyola (Barcelona) 
Tel.: +34 93 5824333/5 
Fax: +34 93 5824344 
droy@fujielectric.de 

 
France 
 
Fuji Electric France SA 
46 rue George Besse 
ZI du Brèzet 
63039 Clemont-Ferrand CEDEX 09 
Tel.: +33 (0)4 73 98 26 98 
Fax:+33 (0)4 73 98 26 99 
sales.dpt@fujielectric.fr 
www.fujielectric.fr 

 

 

 


