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I. Warunki bezpieczeństwa 

         Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz z napisami na falowniku jest niezbędne by bezpiecznie użytkować falownik, 

         zapobiegać ewentualnym obrażeniom personelu oraz uniknąć szkód materialnych. Przed przystąpieniem do czytania niniejszej  

         należy  dobrze zapoznać się z symbolami graficznymi i oznaczeniami podanymi poniżej. 

          
 

   Objaśnienia symboli 
Symbol Znaczenie symboli 

      Zagrożenie 
Oznacza, że niewłaściwa obsługa może prowadzić do wypadków śmiertelnych lub 
poważnych obrażeń.         

Ostrzeżenie 
Oznacza, że niewłaściwa obsługa może prowadzić do obrażeń (*1) personelu lub do strat 
materialnych (*2). 

 
 (*1) Za obrażenia przyjmuje się tutaj obrażenia, oparzenia lub wstrząsy psychiczne, które nie wymagają hospitalizacji ani 

długiego okresu leczenia. 

 (*2)  Straty materialne oznaczają szeroko pojęte straty finansowe i materialne. 
 
 

Znaczenie symboli 
Symbol Znaczenie symboli 

   Oznacza zakaz (tego nie wolno robić). 
To, czego nie wolno robić jest przedstawione wewnątrz symbolu lub w jego pobliżu w formie tekstu lub 
rysunku. 

 
  Oznacza obowiązek wykonania tej czynności 
To, co należy zrobić jest przedstawione wewnątrz symbolu lub w jego pobliżu w formie tekstu lub rysunku. 

 
   - Oznacza ostrzeżenie. Czynności, na które należy zwrócić szczególną uwagę są opisane wewnątrz lub w 

      pobliżu symbolu w  formie tekstu lub rysunku. 

 - Oznacza niebezpieczeństwo. To, co stanowi zagrożenie jest opisane wewnątrz symbolu lub w jego pobliżu  

     w formie tekstu lub rysunku. 
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� Ograniczenia zastosowania 

             Falownik jest przeznaczony do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników indukcyjnych w typowych       

             aplikacjach przemysłowych. Dla falowników z  jednofazowym zasilaniem  wyjście falownika jest  trójfazowe  

             i nie może zasilać jednofazowych silników. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

� Ogólne zasady postępowania 

Zagrożenia 
Patrz 
punkt 

 

 
Zakaz 

demontażu 

 • Nigdy nie rozbieraj, przerabiaj i reperuj falownika. Może to spowodować porażenie 
prądem, oparzenia lub inne obrażenia ciała. W celu dokonania napraw zwróć się do 
dostawcy sprzętu Toshiba po pomoc. 

2. 

 

 

Zakaz 

  • Nie otwieraj przedniej osłony, ani drzwiczek do szafki, gdzie zainstalowany jest 
falownik, w czasie, gdy jest on zasilony. Falownik posiada bowiem wiele części 
będących pod wysokim napięciem i kontakt z nimi może spowodować porażenie 
prądem 

  • Nie dotykaj palcami zacisków do których przyłączone są kable oraz wentylatora, gdyż 
może to spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia. 

  • Nie wkładaj żadnych przedmiotów (takich jak przewody elektryczne, stalowe pręty, druty 
itp.) do falownika, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 

• Nie dopuszczaj do kontaktu falownika z wodą ani cieczami, gdyż może to 
spowodować porażenie prądem lub pożar. 

2.1 
 
 
 

2. 

 
2. 
 

2. 

 
 

Wskazane 

  • Włączaj zasilanie dopiero po zamknięciu osłony. Załączenie zasilania zanim  zostanie 
ona zamknięta może spowodować porażenie prądem. 

  • Jeżeli z falownika zaczyna wydzielać się dym, nienaturalny zapach lub hałas 
natychmiast wyłącz zasilanie falownika. Kontynuowanie pracy urządzenia w takim 

2.1 

 
3. 
 

Środki ostrożności 
 Falownik nie może być używany w obiektach lub urządzeniach, gdzie istnieje ryzyko, że 

jakikolwiek błąd w jego działaniu może wprost powodować zagrożenie życia lub zdrowia 

(elektrownie nuklearne, kontrolery lotów (także kosmicznych), kontrolery sygnalizacji świetlnej, 

systemy podtrzymywania życia, systemy zabezpieczeń itp.). Jeżeli falownik ma zostać 

zastosowany w obiektach tego typu proszę najpierw skontaktować się z dostawcą. 

Falownik ten został wyprodukowany z przestrzeganiem najostrzejszych norm bezpieczeństwa. 

Tym niemniej w przypadku stosowania falownika w systemach, w których jego nieprawidłowe 

działanie może prowadzić do poważnych wypadków, należy dodatkowo instalować urządzenia 

zabezpieczające.  

Nie wolno stosować falownika do współpracy z urządzeniami innymi niż trójfazowe silniki indukcyjne 

(Zastosowanie falownika do współpracy z silnikami innymi niż trójfazowe może prowadzić do 

wypadków).  



 E6581611 

 

3 

I 
przypadku może być przyczyną pożaru. Następnie zwróć się do dostawcy falownika w 
celu jego naprawy. 

• Zawsze wyłączaj zasilanie falownika, jeżeli nie będzie on używany przez długi okres 
czasu, ponieważ istnieje możliwość jego nieprawidłowej pracy spowodowanej przez 
zanieczyszczenia. Pozostawienie zasilonego falownika może w takim przypadku 
spowodować pożar. 

 
 

3. 

     Uwaga 
Patrz 
punkt 

 
Nie dotykaj 

•  Nie dotykaj radiatorów. Urządzenia te są gorące i w przypadku ich dotknięcia może nastąpić 
poparzenie 

3. 

 

 

 
Wskazane 

• Używaj falowniki zgodnie ze specyfikacją napięć zasilania i typów podłączanych 
indukcyjnych silników trójfazowych. Jeśli falownik aplikujesz niezgodnie ze 
specyfikacją i nie tylko do silników indukcyjnych trójfazowych, możesz nie uzyskać 
poprawnych obrotów i może to prowadzić do poważnych awarii, przegrzania i pożaru. 

1.1 
1.4.1 

 

� Transport i instalacja 

               Niebezpieczeństwo 
Patrz 
 punkt 

 
 
 

Zabronione 

 • Nie instaluj, ani nie obsługuj falownika, jeśli jest on uszkodzony lub gdy brakuje w nim jakiejś 
części, gdyż może to spowodować obrażenia lub być przyczyną pożaru. W takiej sytuacji 
zwróć się do dostawcy sprzętu o naprawę. 

 • Nie umieszczaj żadnych łatwopalnych materiałów w pobliżu falownika, ponieważ jego 
zaiskrzenie w wypadku awarii może spowodować pożar. 

 •  Nie montuj falownika tam, gdzie może wejść w kontakt z wodą lub innymi cieczami – może 
     to spowodować pożar 

1.4.4 
 
 

1.4.4 

 
1.4.4 

 
 
 
 
 
 
 

Wskazane 

• Używaj falownika tylko w takich warunkach otoczenia, jakie zostały dopuszczone w tej 
instrukcji. W przeciwnym razie falownik może ulec awarii. 

 • Falownik musi być zamontowany na niepalnej podstawie, np. stalowej. Zainstalowanie go na 
podłożu lub przy ścianie, która może się zapalić prowadzi do zagrożenia pożarowego, gdyż 
tylny panel falownika rozgrzewa się podczas pracy. 

 • Nie używaj falownika, którego przedni panel został zdjęty, gdyż może to spowodować 
porażenie prądem.  

• Awaryjny system wyłączania (np. przycisk połączony z hamulcami maszyny) musi zostać 
zamontowany. Brak takiego systemu może doprowadzić do obrażeń osób pracujących przy 
maszynie. 

•  Wszystkie urządzenia opcjonalne muszą być dostarczone przez firmę Toshiba. Używanie 
urządzeń opcjonalnych innej firmy może prowadzić do wypadków. 

•  Jeżeli używasz instalacji rozdzielczej należy zabudować ją w szafie. Niewłaściwe 
wykonanie instalacji może grozić porażeniem  elektrycznym, co może być powodem 
obrażeń lub śmierci.   

1.4.4 
 

1.4.4 
 
 

1.4.4 
 

1.4.4 
 
 

1.4.4 
 

10 

 

    Uwaga 
     Patrz 
     punkt 

 

 

Zabronione 

  •  Transportując lub przenosząc falownik nie chwytaj za jego osłonę, ponieważ osłona 
      może się urwać, a falownik upaść powodując czyjeś obrażenia. 

• Nie montuj falownika w miejscu, gdzie występują wibracje o dużej amplitudzie, gdyż może 
to spowodować jego upadek i obrażenia innych osób. 

2. 

 
1.4.4 
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    Uwaga 
     Patrz 
     punkt 

 

 

 

 
Wskazane 

• Jeżeli demontujesz i zakładasz osłonę zacisków przy pomocy śrubokręta uważaj by nie 
pokaleczyć rąk. 

• Naciskając zbyt mocno na śrubokręt można porysować i uszkodzić falownik. 

• Przed zdjęciem osłony  zacisków zawsze wyłącz zasilanie.  

• Po podłączeniu kabli załóż osłonę zacisków. 

  •  Zainstaluj falownik na ścianie lub na podporach zapewniających utrzymanie jego ciężaru, w 
      przeciwnym razie może nastąpić jego upadek powodując czyjeś obrażenia. 

  •  W przypadku konieczności zahamowania (zablokowania wału silnika) zainstaluj hamulec 
      mechaniczny. Hamowanie falownikiem nie działa jak mechaniczna blokada, użycie falownika 
      w ten sposób może spowodować czyjeś obrażenia. 

1.3.2 
 

1.3.2 
1.3.2 
1.3.2 
1.4.4 

 
1.4.4 

 

� Podłączenie 
 

                         Niebezpieczeństwo 
Patrz  
 punkt   

 
 

Zabronione 

• Nie wolno podłączać kabli zasilających do zacisków wyjściowych (U/T1, V/T2, W/T3). 
Może to spowodować zniszczenie falownika i pożar. 

• Nie wolno podłączać opornika hamującego między zaciski DC (między PA/+ i PC/- lub  
    PO i PC/-). Może to spowodować zniszczenie falownika i pożar. 

• Nie dotykaj zacisków, kabli zasilających falownik ani innych urządzeń po stronie zasilania 
przez 15 minut po wyłączeniu zasilania. Niestosowanie się do tego nakazu może 
spowodować porażenie prądem.     

  •  Nie wyłączaj zasilania zewnętrznych obwodów sterujących kiedy używasz terminalu VIA 
    jako wejście logiczne. Może to prowadzić do niekontrolowanej pracy falownika 

2.2 
 

2.2 
 

2.2 
 
 

2.2 
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Wskazane 

. •  Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę wykwalifikowaną. Wykonanie 
      instalacji przez osobę, która nie posiada odpowiedniej wiedzy może prowadzić do 
      porażenia prądem lub pożaru. 

  •  Właściwie połącz zaciski wyjściowe (na silniku). Niewłaściwe połączenie (niewłaściwa 
      kolejność faz) spowoduje wadliwą pracę silnika i może stanowić zagrożenie dla ludzi. 

  •  Instalację elektryczną wykonuj zawsze po zainstalowaniu falownika. Wcześniejsze  
      wykonanie instalacji może spowodować porażenie prądem i obrażenia. 

  •  Przed wykonaniem instalacji należy dokonać następujących czynności: 
(1) wyłączyć zasilanie 
(2) odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się, czy lampka sygnalizująca 

ładowanie nie świeci się 
(3) wykorzystując woltomierz o zakresie 400 VDC (lub więcej) sprawdzić, czy napięcie w 

głównym obwodzie DC (pomiędzy PA/+ i PC/- jest mniejsze niż 45V. 
      Zaniechanie powyższych czynności może prowadzić do porażenia prądem podczas 
      wykonywania instalacji elektrycznej. 

  •  Dokręcając śruby zacisków użyj właściwej siły, zgodnie z instrukcją. Zbyt lekkie dokręcenie 
      śrub może prowadzić do pożaru. 

  •  Upewnij się czy napięcie zasilające zawiera się w zakresie +10%/-15% (podczas ciągłej 
      pracy lub +/-10% przy pełnym obciążeniu) znamionowego napięcia falownika.  
      Dostarczenie napięcia innego niż zalecane może powodować uszkodzenie falownika, 
      porażenie lub pożar. 

• Ustaw parametr f109 kiedy używasz terminali VIA lub VIB jako wejścia logiczne. 
    Jeśli tego nie zrobisz , możliwe będzie wadliwe działanie falownika. 

• Ustaw parametr f147 kiedy używasz terminala S3  jako wejścia PTC. Jeśli tego nie 
zrobisz , możliwe będzie wadliwe działanie falownika.  

2.1 
 
 

2.1 
 

2.1 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 

1.4.4 
 
 
 

2.2 
 

2.2 

 

 

                         Niebezpieczeństwo 
Patrz  
 punkt     

 
 
 

Uziemić 

•  Podłącz przewody uziemiające poprawnie i z należytą starannością. W przeciwnym razie 
podczas pojawienia się uszkodzenia lub upływu prądu, może nastąpić porażenie prądem 
lub pożar. 

2.1 
2.2 
10. 

 

                    Uwaga 
Patrz  
 punkt      

 

 

Zabronione 

• Nie dołączaj urządzeń (takich jak filtry lub tłumiki przepięć), które mają wbudowane 
kondensatory do zacisków wyjściowych (po stronie silnika). Może to spowodować pożar. 

2.1 

 

� Obsługa falownika 
 

                            Niebezpieczeństwo       
  Patrz  
 punkt      

 

 

 

Zabronione 

• Nigdy nie dotykaj zacisków falownika przy otwartej górnej osłonie panelu sterującego. 
Może to spowodować porażenie prądem.  

•  Nie dotykaj zacisków falownika, gdy jest on pod napięciem nawet,  jeśli silnik nie pracuje 
    postępowanie takie może spowodować porażenie prądem. 

•  Nie dotykaj zacisków mokrymi rękoma, nie kładź na falowniku mokrych szmat ani nie czyść 
    falownika mokrymi szmatami. Działanie takie może spowodować porażenie prądem. 

•  W przypadku pracy  z funkcją samoczynnego ponownego załączania nie zbliżaj się do 
silnika, podczas gdy jest on zatrzymywany. Silnik bowiem może nagle ponownie ruszyć i 
spowodować powstanie obrażeń. Zainstaluj osłonę na silniku, aby chronić pracowników 

1.3.2 
 

3. 

 
3. 

 
3. 
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przed wypadkami powstałymi w wyniku niespodziewanego ruszenia silnika. 

 
 

Wskazane 

• Włączaj zasilanie dopiero po założeniu osłony falownika. Jeśli falownik został 
zainstalowany w szafie a nie założono przedniej pokrywy falownika, zawsze zamykaj drzwi 
szafy zanim włączysz zasilanie. Włączanie zasilania w chwili, gdy pokrywa lub ww. drzwi są 
otwarte grozi porażeniem prądem elektrycznym.  

•  Upewnij się, że sygnały sterujące są wyłączone przed ponownym włączeniem falownika 
po awarii. Jeżeli sygnały te nie zostaną wyłączone silnik może nagle ruszyć i spowodować 
obrażenia u obsługujących go osób 

• Przy nieprawidłowych nastawach napęd może wykonać nieoczekiwany ruch lub ulec 
uszkodzeniu. Upewnij się, że dane wprowadzone do menu nastaw są prawidłowe. 

3. 
 
 

 
3. 
 
 

3.1 

 
 

       Uwaga 
Patrz  
 punkt      

 

 

 

 

Zabronione 

•   Sprawdź  wszystkie parametry i zakresy pracy silników i urządzeń mechanicznych (patrz 
instrukcja obsługi silnika).  Ustawienie niewłaściwych parametrów pracy może 
spowodować powstanie obrażeń. 

• Nie programuj poziom ochrony utyku () ekstremalnie nisko. 
Jeżeli poziom ochrony utyku () jest ustawiony na lub poniżej  prądu silnika bez 
obciążenia, funkcja ochrony utyku będzie cały czas aktywna. Może wystąpić zwiększenie 
częstotliwości falownika podczas hamowania odzyskowego. 
Nie ustawiaj poziomu ochrony utyku  () poniżej 30% pod poziomem obciążenia 
znamionowego. 

3. 
 
 

6.29.2 
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  Patrz  
 punkt      

 

 

 
 
 

Wskazane 

• Używaj falownika zgodnie z instrukcją i specyfikacją parametrów znamionowych. Jeśli 
falownik używasz niezgodnie ze specyfikacją, stosujesz silnik inny niż indukcyjny 
trójfazowy możesz spodziewać się poważnych uszkodzeń, przegrzania a nawet pożaru. 

• Prąd upływu w przewodach wejściowych/ wyjściowych falownika i pojemności silnika 
może mieć wpływ na urządzenia zewnętrzne. Wartość prądu upływu zależy od 
częstotliwości pracy falownika oraz długości kabli wejściowych i wyjściowych. W 
przypadku, gdy długość przewodów (całkowita długość między falownikiem i silnikami) 
jest większa niż 100m, może zadziałać wyłącznik nadprądowy  mimo braku obciążenia 
silnika. Przygotuj dostateczną ilość miejsca dla każdego z przewodów fazowych lub 
zastosuj odpowiedni filtr jako środek zaradczy. 

1.4.1 
 
 

1.4.3 

 
� Praca z klawiaturą zdalną 
                           

Niebezpieczeństwo

 
 Patrz  
 punkt      

 

 

 
Wskazane 

• Ustaw parametry limit czasu braku komunikacji (f803), funkcję po przekroczeniu limitu 
(f804) oraz wykrywanie odłączenia zdalnej klawiatury (f731).  Jeśli zaprogramujesz 
falownik niewłaściwie, po zatrzymaniu komunikacji ze zdalnym panelem, nie będzie 
można zatrzymać silnika natychmiast, co może prowadzić do obrażeń lub wypadku. 

• Musi być zastosowany odpowiedni system wyłącznika awaryjnego i blokady załączenia. 
    Jeśli brak jest takiego systemu lub działa niewłaściwie, falownika nie można zatrzymać 

natychmiast, co może prowadzić do obrażeń i wypadku. 

6.38.1 
 
 
 

6.38.1 

 

� Opcja restartu falownika po chwilowym zaniku napięcia zasilania 
 

     Uwaga 
 Patrz  
 punkt      

 

 
 

Wskazane 

• Nie podchodź do silnika ani napędzanych urządzeń mechanicznych. Jeżeli silnik i 
napędzane urządzenie zatrzymuje się w wyniku zaniku zasilania, uaktywnienie funkcji 
samoczynnego ponownego załączania spowoduje nagłe ich uruchomienie po upływie 
ustalonego okresu czasu. Może to skutkować powstaniem obrażeń. 

• W celu zapobieżenia urazom dołącz odpowiednie naklejki ostrzegające o możliwości 
samoczynnego ponownego załączenia się falownika, silnika i napędzanych urządzeń. 

5.9 
 
 
 

5.9 

 

� Opcja restartu falownika 
 

     Uwaga 
 Patrz  
 punkt      

 
 
 
 

Wskazane 

• Nie podchodź do silnika ani napędzanych urządzeń mechanicznych. Jeżeli silnik i 
napędzane urządzenie zatrzymuje się w wyniku pojawienia się alarmu, uaktywnienie 
funkcji samoczynnego ponownego załączania spowoduje nagłe ich uruchomienie po 
upływie ustalonego okresu czasu. Może to skutkować powstaniem obrażeń. 

• W celu zapobieżenia urazom dołącz odpowiednie naklejki ostrzegające o możliwości 
samoczynnego ponownego załączenia się falownika, silnika i napędzanych urządzeń. 

6.19.3 
 

 
 

6.19.3 
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� Przegląd i konserwacja 
                            

Niebezpieczeństwo

 
 Patrz  
 punkt      

 

 

Zabronione 

•  Nie wymieniaj ani nie zastępuj części falownika innymi. Może to spowodować porażenie 
     prądem, pożar lub obrażenia ciała. W celu wymiany części falownika skontaktuj się z 
     jego dostawcą. 

14.2 

 

 

 

 
 

Wskazane 

•   Urządzenie powinno być codziennie kontrolowane I konserwowane. Jeżeli nie jest, 
     uszkodzenia lub jego wadliwe działanie może nie zostać w porę zauważone i może  
     prowadzić do wypadków. 

  •   Zanim przystąpisz do przeglądu wykonaj następujące czynności: 
  (1) wyłączyć zasilanie 

      (2) odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się czy lampka sygnalizująca 
       ładowanie nie świeci się 
  (3) wykorzystując woltomierz o zakresie 400 VDC (lub więcej) sprawdzić czy napięcie w 

              głównym obwodzie DC (pomiędzy PA/+ i PC/- ) jest mniejsze niż 45V.  
    Zaniechanie powyższych czynności może prowadzić do porażenia prądem podczas 
    wykonywania przeglądu 

14. 
 

 
14. 

14.2 

� Złomowanie 
 

     Uwaga 
 Patrz  
 punkt      

 
 
 
 

Wskazane 

  • Złomowanie falownika musi być wykonane przez osoby uprawnione do usuwania 
odpadów przemysłowych (*). Samodzielne złomowanie falownika może skutkować 
wybuchem kondensatorów lub wydzielaniem się szkodliwych gazów powodując 
powstanie obrażeń. 

 (*) Osoby specjalizujące się w procesie usuwania odpadów przemysłowych i posiadające 
do tego odpowiednie uprawnienia. Składowanie, transport i złomowanie odpadów 
przemysłowych przez osoby nie posiadające do tego uprawnień jest karalnym 
naruszeniem prawa. 

16. 

 � Umieszczanie tabliczek ostrzegawczych 
        Poniżej podano przykłady nalepek ostrzegawczych przeznaczonych do ostrzegania przed możliwymi zagrożeniami 
        powodowanymi przez falownik, silnik lub napędzane urządzenie. Jeśli falownik ma zaprogramowaną opcję restartu po 
        chwilowym zaniku napięcia zasilania (5.9) lub opcję samoczynnego powrotnego załączenia (6.19.3)  należy 
        przykleić odpowiednią naklejkę w widocznym miejscu. 

Jeżeli w falowniku została zaprogramowana funkcja 

restart po chwilowym zaniku zasilania należy 
umieścić tego typu tabliczkę w widocznym miejscu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Jeżeli w falowniku zaprogramowana jest funkcja 
samoczynnego ponownego załączenia należy 
umieścić tego typu tabliczkę w widocznym miejscu. 
 
 

 

Uwaga (aktywna funkcja 
restartu) 

Nie podchodź blisko silnika lub maszyny. 

Silnik lub maszyna, które zatrzymały się z 

powodu braku zasilania mogą w każdej chwili 

zacząć działać. 

Uwaga (aktywna funkcja 
samoczynnego 
ponownego załączenia) 

Nie podchodź blisko silnika lub maszyny. 

Silnik lub maszyna, które zatrzymały się na 

skutek nieprawidłowości zaczną działać po 

upływie zaprogramowanego czasu. 
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1.  Przeczytaj zanim rozpoczniesz pracę 

1.1 Sprawdź zgodność produktu z zamówieniem 
 

Przed zainstalowaniem falownika, sprawdź i upewnij się, że jest to ten model falownika, który zamówiłeś. 

             Ostrzeżenie 

 

 
Koniecznie 

wykonaj 

  Używaj tylko i wyłącznie takiego falownika, którego parametry znamionowe są zgodne z napięciem 
zasilania oraz z parametrami trójfazowego silnika indukcyjnego. Jeżeli parametry zastosowanego 
falownika nie będą odpowiadały parametrom silnika, może to spowodować nieprawidłową pracę silnika, 
jak również doprowadzić do poważnych uszkodzeń takich jak przegrzanie silnika czy pożar. 

 

  

Znamionowy 

prąd wyjściowy 

       Zasilanie 

Znamionowy 
prąd wejściowy 

 

 

Typ falownika 

Moc wyjściowa           

Model 

Zasilanie 

Moc 

Falownik -  jednostka główna  

Pudełko 

 Tabliczka znamionowa 

 Naklejka bezpieczeństwa 

                Model   

Tabliczka 

znamionowa 

 Informacja instalacyjna 

     Naklejka 

bezpieczeństwa 

   Tabliczka 
znamionowa 

Tabliczka znamionowa 
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1.2 Objaśnienie kodu falownika 

 

Poniżej objaśniono znaczenie poszczególnych elementów kodu z tabliczki znamionowej. 

 
Typ 

 

 Rodzaj 

 

   

V F S 1 5 S - 2 0 0 7 P L - W    
 

Nazwa modelu 

TOSVERT 
VF-S15  

 
Liczba faz 

napięcia zasilania 

 S: jedna faza 
 Brak oznaczenia :                  
       trzy fazy 

 

Moc silnika 

002 :   0.2kW 

004 :   0.4kW 
007 : 0.75kW 

015 :   1.5kW 

022 :   2.2kW 

037 :    4.0kW 
055 :   5.5kW 

075 :   7.5kW 

110 :    11kW 
150 :    15kW 

 

Funkcje dodatkowe I 

L:  Wbudowany filtr 
przeciwzakłóceniowy o 
wysokiej tłumienności 

M: Wbudowany filtr 
standardowy 

 
Panel sterujący 

 
P: Zamontowany 

 

Napięcie wejściowe 
(AC)  

2 : 200V do 240V 

4 : 380V do 500V 

 

Funkcje dodatkowe Ⅱ 

W: Mo del  prze znaczo ny  
na  wszystki e k ra je 
świa ta  

Brak oznaczenia : Model 
przeznaczony na obszar 
Japonii 

 

 

Uwaga 1) Przed sprawdzeniem parametrów znamionowych falownika umieszczonego w szafie sterowniczej należy 

                 odłączyć napięcie zasilające. 

Uwaga 2) Tabliczka znamionowa to część specyfikacji falownika. 

Skrócona instrukcja 

obsługi 

Zestaw naklejek bezpieczeństwa 

Samoprzylepne naklejki bezpieczeństwa w 6 językach. 

・angielski 

・ niemiecko - angielski 

・ włosko - angielski 

・ hiszpańsko - angielski 

・ chińsko - angielski 

・ francusko - angielski 

CD-ROM 

Zawiera instrukcję obsługi 
 w formie cyfrowej. 

DANGER

DANGER

DANGER

DANGER

Risk of injury, electric shock or fire.
Read the instruction manual. 

Do not open the cover while power is applied
    or for 15 minutes after power has been removed.

 Ensure proper earth connection.

WARNING

Risk of injury, electric shock or fire.
Read the instruction manual.  Ensure proper earth connection.
Do not open the cover while power is applied

    or for 15 minutes after power has been removed.

WARNUNG

Risk of injury, electric shock or fire.
Read the instruction manual.  Ensure proper earth connection.
Do not open the cover while power is applied

    or for 15 minutes after power has been removed.

AVVERTENZA

Risk of injury, electric shock or fire.
Read the instruction manual.  Ensure proper earth connection.
Do not open the cover while power is applied

    or for 15 minutes after power has been removed.

ADVERTENCIA

Risk of injury, electric shock or fire.
Read the instruction manual.  Ensure proper earth connection.
Do not open the cover while power is applied

    or for 15 minutes after power has been removed.

DANGER

DANGER
Risk of injury, electric shock or fire.

Read the instruction manual.  Ensure proper earth connection.
Do not open the cover while power is applied

    or for 15 minutes after power has been removed.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure, d’électrocution ou d’incendie.

Lire le manuel d’instruction.
Avant d’intervenir dans le variateur couper la puissance

    et attendre 15 minutes avant d’ouvrir le couvercle.
Assurer un raccordement approprié à la terre.
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1.3 Nazwy i funkcje 
 

1.3.1 Widok falownika 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1) Jeżeli montujesz kilka falowników jeden przy drugim lub temperatura otoczenia falownika jest wyższa niż 

                 40°C zdejmij tę nalepkę, jak zostało pokazane na następnej stronie. 

Złącze RS485 

Nalepka ochronna ( Uwaga 1) 

Tabliczka znamionowa 

Wentylacja 

Radiator  

[ Widok od przodu ]  

Otwory pod 
przewody 
zasilania 
oraz silnika 

[ Widok od spodu ]  [ Widok z boku ] 

Kontrolka ładowania 

Pokazuje, że wewnątrz falownika 
jest wysokie napięcie. Nie należy 
otwierać pokrywy zacisków 
podczas, gdy lampka ta się 
świeci. 

 

Osłona 

Jest to osłona korpusu i 
zespołu zacisków. Dla 
uniknięcia przypadkowego 
dotknięcia zacisków musi być 
zawsze zamknięta podczas 
pracy. Na tylnej stronie osłony 
podany jest numer seryjny. 

Blokada drzwiczek 

W celu otwarcia drzwiczek 
przesuń blokadę do góry. 

Otwór pod okablowanie sterujące 

Część montażowa 
płytki EMC 

Kontrolka STATUS 

     Zapala się i miga 

    podczas używania 

komunikacji CANopen
®
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Przykład nalepki ochronnej na górnej ściance falownika. 

 

 

 

 

[ Otwieranie osłony przedniej ]                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 

  �Uwagi o wyświetlaczu 

W wyświetlaczu LED panelu sterującego użyto następujących symboli : 

 

Wyświetlacz LED (cyfry) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 
 

Wyświetlacz LED (litery) 

Aa Bb C c Dd Ee Ff Gg H h I i Jj Kk L l 

a b c w d e f g h k i } j  l 
 

Mm Nn O o Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

m n o x p q r s t u v   y  

 

W celu otwarcia drzwiczek przesuń 

blokadę do góry za pomocą małego 

wkrętaka. Po zamknięciu zarygluj osłonę 

przesuwając blokadę w dół. 
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[ Panel sterujący ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolka MON 

Świeci się w trybie 
monitorowania. Miga gdy 
falownik jest w trybie 
podglądu przyczyn 
wyłączenia awaryjnego. 

Kontrolka Hz 

      Wyświetlanie w 
            hercach. 
 

Pokrętło 

Obrót pokrętła w prawo 
lub w lewo zmienia 
częstotliwość, parametry 
itd. 

 

Przycisk EASY 

Przełącza między 
prostym a standardowym 
trybem programowania 

Przycisk MODE 

Przełącza między trybami 
pracy, programowania i  
      monitorowania. 
 

Jednokrotne naciśnięcie 
przycisku, gdy miga 
kontrolka RUN powoduje 
zwolnienie i zatrzymanie 
falownika. 
Dwukrotne naciśnięcie 
powoduje stop awaryjny. 
Dwukrotne naciśnięcie po 
awaryjnym zatrzymaniu 
wywołuje reset. 

Przycisk STOP 

Kontrolka PRG 

Świeci się, podczas 
programowania 
falownika. 
Miga gdy falownik jest w 
w trybie auh. 

Miga podczas pracy. 
Świeci także gdy podany 
jest sygnał start a 
częstotliwość jest 
zerowa. 

Kontrolka RUN Kontrolka ％％％％ 

     Wyświetlanie w 
         procentach. 
 

Środek pokrętła  

Naciśnięcie pokrętła 
spowoduje zatwierdzenie 
ustawionej wartości itd. 
 

Kontrolka pokrętła 

Sygnalizuje aktywność 
ustawiania częstotliwości 
pracy falownika 

 

Kontrolka 
przycisku EASY 

Świeci się gdy przycisk 
EASY jest aktywny 

Przycisk RUN 

Naciśnięcie go podczas, 
gdy pali się kontrolka 
RUN rozpoczyna pracę 
falownika 

Kontrolka 
przycisku RUN 

Świeci się gdy przycisk 
    RUN jest aktywny. 
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1.3.2 Otwieranie osłony zacisków i listwa zaciskowa 
 

              Ostrzeżenie 
 
 
 

Zabronione 

  • Nigdy nie dotykaj wewnętrznych zacisków kiedy przednia osłona jest otwarta. Może 

   to spowodować porażeniem prądem. 

 

     Uwaga 

 
 
 

Wskazane 

• Podczas zdejmowania i instalacji osłony wkrętakiem uważaj, aby nie wyrządzić sobie krzywdy.  

• Przyciskanie za mocno wkrętaka  może spowodować zadrapanie falownika.  

• Zawsze wyłączaj zasilanie gdy zdejmujesz osłonę przewodów.  

• Po okablowaniu upewnij się, że osłona została zamocowana. 

 

 

 

 

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami aby zdjąć osłonę zacisków i uzyskać dostęp do listwy zasilania. 
 

              Typ falownika                      Sposób postępowania    Patrz 
   punkt 

Najpierw zdejmij zewnętrzną osłonę zacisków. (1) VFS15-2004PM-W do 2007PM-W 

VFS15S-2002PL-W do 2007PL-W Następnie zdejmij osłonę wewnętrzną. (2) 

Najpierw zdejmij zewnętrzną osłonę zacisków. (3) VFS15-2015PM-W do 2037PM-W 

VFS15S-2015PL-W, 2022PL-W 

VFS15-4004PL-W do 4015PL-W 
Następnie zdejmij osłonę wewnętrzną. (4) 

Najpierw zdejmij zewnętrzną osłonę zacisków. (3) 
VFS15-4022PL-W, 4037PL-W 

Następnie zdejmij osłonę wewnętrzną. (5) 

VFS15-2055PM-W do 2150PM-W 

VFS15-4055PL-W do 4150PL-W 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami i zdejmij 

osłonę zacisków zasilania. 
(6) 
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 (1) Zdejmowanie zewnętrznej osłony zacisków  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

★ Po założeniu okablowania umieść osłonę na swoim miejscu. 

1) 2) 

3) 4) 

Wsuń wkrętak lub inny wąski przedmiot w otwór 

oznaczony  . 

Naciśnij na wkrętak. 

Aby zdjąć osłonę obróć ją ku dołowi w czasie, 

gdy naciskasz na wkrętak. 

Zdejmij osłonę pod kątem ku górze. 
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(2) Zdejmowanie wewnętrznej osłony zacisków  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Po założeniu okablowania umieść osłonę na swoim miejscu. 

1) 2) 

3) 

Umiesc palec na

wys. czesci zatrzasku

ł

Naciskając kciukiem obróć osłonę ku dołowi. 

Zdejmij osłonę pod kątem ku górze. 
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(3) Zdejmowanie zewnętrznej osłony zacisków   

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

★ Po założeniu okablowania umieść osłonę na swoim miejscu. 

1) 2) 

3) 

Wsuń wkrętak lub inny wąski przedmiot w otwór 

oznaczony  . 

 

Naciśnij na wkrętak. 

 

Aby zdjąć osłonę przesuń ją ku dołowi w 

czasie, gdy naciskasz na wkrętak. 
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(4) Zdejmowanie wewnętrznej osłony zacisków   

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

★ Po założeniu okablowania umieść osłonę na swoim miejscu. 
 

3) 

1) 2) 

Umiesc palec na

wyst. czesci zatrzasku

ł

Naciskając kciukiem obróć osłonę ku dołowi. 

 

Zdejmij osłonę pod kątem ku górze. 
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(5)  Zdejmowanie wewnętrznej osłony zacisków   

 

  

   

 

                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

★ Po założeniu okablowania umieść osłonę na swoim miejscu. 
 

1) 2) 

3) 

Umiesc palec na

wyst. czesci zatrzasku

ł

Naciskając kciukiem obróć osłonę ku dołowi. 

 

Zdejmij osłonę pod kątem ku górze. 
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(6) Zdejmowanie osłony zacisków zasilania   

 

 
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

★ Po założeniu okablowania umieść osłonę na 

     swoim miejscu. 

 

1) 2) 

3) 

Wsuń wkrętak lub inny wąski przedmiot w otwór 

oznaczony  . 

 

Naciśnij na wkrętak. 

 

Aby zdjąć osłonę przesuń ją ku dołowi  

w czasie, gdy naciskasz na wkrętak. 
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1.3.3 Zaciski obwodu głównego i sterujące 
 

1) Zaciski obwodu głównego 
W przypadku podłączania kabli przy pomocy konektorów osłon odsłonięte przewody rurkami 

izolacyjnymi lub użyj konektorów w izolacji. 

                                      Użyj wkrętaka, aby poluzować lub dokręcić śruby. 
 

             Rozmiar śruby                                 Moment 

                   M3.5 1.0 N�m 8.9 lb�in 

                   M4  1.4 N�m 12.4 lb�in 

                   M5  2.4 N�m 20.8 lb�in 

                   M6  4.5 N�m 40.0 lb�in 

     M4 (zacisk uziemiający) 1.4 N�m 12.4 lb�in 

     M5 (zacisk uziemiający) 2.8 N�m 24.8 lb�in 
 
 

Funkcje poszczególnych zacisków opisano w rozdz. 2.3.1. 
 
 

VFS15-2004PM-W do 2007PM-W 
 

 

 

Uwaga1) Przyłączając przewody usuń odpowiednie zaślepki z osłony zacisków  PB, PO, PA/+ i PC/-. 

Uwaga2) Zachowaj ostrożność podczas przyłączania przewodów do listwy zaciskowej. 
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VFS15-2015PM-W, 2022PM-W 

 

     

 

VFS15-2037PM-W 

 

 

 

 

 
Uwaga1) Przyłączając przewody usuń odpowiednie zaślepki z osłony zacisków  PB, PO, PA/+ i PC/-. 

Uwaga2) Zachowaj ostrożność podczas przyłączania przewodów do listwy zaciskowej. 
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VFS15S-2002PL-W do 2007PL-W 

 

 

 

 

VFS15S-2015PL-W, 2022PL-W 

 

 

 

Uwaga1) Przyłączając przewody usuń odpowiednie zaślepki z osłony zacisków  PB, PO, PA/+ i PC/-. 

Uwaga2) Zachowaj ostrożność podczas przyłączania przewodów do listwy zaciskowej. 
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VFS15-4004PL-W do 4015PL-W 

 

 

 

 

VFS15-4022PL-W, 4037PL-W 

          

 

 

 

         Uwaga1)        Przyłączając przewody usuń odpowiednie zaślepki z osłony zacisków  PB, PO, PA/+ i PC/-. 

         Uwaga2)        Zachowaj ostrożność podczas przyłączania przewodów do listwy zaciskowej. 
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VFS15-2110PM-W, 2150PM-W 

 

 

 

 

 

VFS15-2055PM-W, 2075PM-W 

VFS15-4055PL-W, 4075PL-W 

Uwaga1) Przyłączając przewody usuń odpowiednie zaślepki z osłony zacisków  PB, PO, PA/+ i PC/-. 

Uwaga2) Zachowaj ostrożność podczas przyłączania przewodów do listwy zaciskowej. 
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VFS15-4110PL-W, 4150PL-W 

 

 

 
Uwaga1) Przyłączając przewody usuń odpowiednie zaślepki z osłony zacisków  PB, PO, PA/+ i PC/-. 

Uwaga2) Zachowaj ostrożność podczas przyłączania przewodów do listwy zaciskowej. 
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2) Przełącznik uziemiający kondensatory filtrujące 
 

Falowniki, tak model jednofazowy 240V, jak i trójfazowy 500V mają wbudowany filtr  

przeciwzakłóceniowy, który jest uziemiony przez kondensator. Przełącznik odłącza kondensator od 

ziemi i likwiduje prąd upływu. Należy jednak uważać, gdyż zmniejszenie obciążenia może wywołać 

                                       niezgodność z normą EMC dla falownika. Przełączanie wykonywać można tylko przy wyłączonym 

                                       zasilaniu. 

 

 

 

 

 

 
 

Wyciągając przełącznik odłączamy kondensator od ziemi. 

Redukujemy prąd upływu. 

Gdy falownik jest podłączony do sieci w układzie IT (izolowany 

przewód uziemiający lub przyłączony do przewodu neutralnego 

przez dużą impedancję), przełącznik powinien być wyciągnięty,  

tak jak na rysunku. 
 

Wciśnięcie przełącznika uziemia kondensator (ustawienie 

fabryczne). 
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3) Zaciski obwodu sterującego 
Zaciski sterujące są takie same we wszystkich wersjach opisywanego falownika. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

Przekrój przewodu 

Przewód 1 przewód 2 przewody o tym samym przekroju 

Drut 

Linka 
0.3-1.5mm

2 
(AWG 22-16) 0.3-0.75mm

2 
(AWG 22-18) 

 

        Zalecane rurki zaciskowe 

 Używaj rurek zaciskowych zgodnie z poniższą tabelą. 

Typ Rozmiar śruby 

mm
2  

(AWG) PHOENIX CONTACT Dinkle International, Ltd 

0.34 (22) AI 0.34-6TQ DN00306 

0.5 (20) AI 0.5-6WH DN00506 

0.75 (18) AI 0.75-6GY DN00706 

1 (18) AI 1-6RD DN01006 

1.5 (16) AI 1.5-8BK DN01508 

2 X 0.5 (-) AI TWIN2 X 0.5-8WH DTE00508 

2 X0.75 (-) AI TWIN2 X 0.75-8GY DTE00708 

*1: Szczypce zaciskowe  CRIMPFOX ZA3 (PHOENIX CONTACT) 
                       CT1 (Dinkle International, Ltd) 

               *2: Te rurki pozwalają zaciskać dwa przewody w jednej rurce. 

Złącze RS485 

Odizolować na długość: 6 (mm) 

Wkrętak: mały rozmiar, płaska końcówka 

(grubość końcówki: 0.5 mm, szerokość: 3.5 mm) 

Rozmiar 
śruby Zalecany moment 

0.5 N�m 
M3  

4.4 lb�in 

 

Funkcje poszczególnych zacisków opisano w rozdz. 2.3.2  

*2 

*2 

    SW1 
PLC 

VIB 

 SW2 

PTC S3 

S4 

Śruba do demontażu zespołu zacisków sterujących 

L
o

g
ik

a
 

u
je

m
n

a
 

  
L

o
g

ik
a

 

d
o

d
a

tn
ia
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1.4 Uwagi odnośnie stosowania falownika 
 

1.4.1 Silniki 
 

Gdy falownik współpracuje z silnikiem zwróć uwagę na poniższe zalecenia. 

          Ostrzeżenie 

 

 
Wykonaj 

koniecznie 

Używaj tylko i wyłącznie takiego falownika, którego parametry znamionowe są zgodne z napięciem 
zasilania oraz z parametrami trójfazowego silnika indukcyjnego. Jeżeli parametry zastosowanego 
falownika nie będą odpowiadały parametrom silnika, może to spowodować nieprawidłową pracę silnika, 
jak również doprowadzić do poważnych uszkodzeń takich, jak przegrzanie silnika czy pożar. 

 

Porównanie zasilania silnika z falownika i z sieci 
Napięcie wyjściowe falownika jest uzyskiwane przy wykorzystaniu metody sinusoidalnej PWM 

(modulacji szerokości impulsu). Jednakże zarówno napięcie wyjściowe jak i prąd wyjściowy nie mają 

kształtu czystej sinusoidy. Kształty napięcia i prądu są jedynie zbliżone do przebiegu sinusoidalnego. 

Dlatego też przy sterowaniu silnika z falownika (w porównaniu z zasilaniem silnika bezpośrednio z sieci 

przemysłowej, gdzie napięcie jest sinusoidalne) silnik może się trochę bardziej grzać, głośniej pracować 

lub mieć większe wibracje. 

 

Praca na niskich obrotach 
Jeżeli falownik steruje silnikiem ogólnego przeznaczenia pracującym na niskich obrotach, następuje 

pogorszenie się warunków chłodzenia silnika. Gdy taki wypadek zaistnieje, należy zmniejszyć 

obciążenie poniżej obciążenia znamionowego. Jeżeli istnieje konieczność pracy ciągłej na niskich 

obrotach ze znamionowym momentem obrotowym, zalecane jest zastosowanie silnika VF specjalnie 

przystosowanego do współpracy z falownikami firmy Toshiba. W przypadku współpracy z silnikiem VF 

należy zamienić poziom zabezpieczenia przeciążenia silnika na . 

 

Nastawy zabezpieczenia przed przeciążeniem 
Falownik posiada zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniu w postaci układu wykrywania 

przeciążenia (elektroniczny przekaźnik termiczny). Wartość natężenia prądu odniesienia układu 

wykrywania przeciążenia jest ustawiona na wartość prądu znamionowego falownika. Musi być więc 

dostosowana również do prądu znamionowego silnika ogólnego przeznaczenia, który będzie 

podłączony do falownika. 

 

Praca na wysokich obrotach i przy częstotliwości powyżej 60Hz 
Praca silnika z częstotliwością wyższą niż 60Hz może powodować zwiększenie hałasu i wibracji. 

Istnieje również niebezpieczeństwo przekroczenia wytrzymałości mechanicznej silnika i wytrzymałości 

łożyskowania. Dlatego też prosimy o kontakt z producentem silnika w celu uzyskania dodatkowych 

informacji. 

 

Smarowanie mechanizmu obciążenia 
Praca przekładni redukcyjnych smarowanych olejem oraz motoreduktorów na niskich obrotach 

charakteryzuje się pogorszeniem smarowania mechanizmów. Dlatego też zaleca się skontaktowanie się 

z producentem danych urządzeń w celu ustalenia parametrów ich pracy. 
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Małe obciążenia i obciążenia o małej bezwładności 
Silnik może pracować niestabilnie (nadmierne wibracje, przeciążenia prądowe) w przypadku, gdy 

obciążymy go poniżej 5% jego obciążenia znamionowego lub gdy moment bezwładności obciążenia 

jest szczególnie mały. Jeżeli taki przypadek wystąpi, należy zmniejszyć częstotliwość nośną. 

 

Zjawisko niestabilnej pracy 
                                      Zjawisko niestabilności może występować w następujących sytuacjach: 

• współpraca falownika z silnikiem, którego parametry znamionowe wykraczają poza parametry 

     zalecane dla falownika 

• współpraca z silnikiem dużo mniejszym niż zgodny z parametrami falownika 

• współpraca falownika z silnikiem specjalnym np. iskrobezpiecznym. 

                                      By poradzić sobie z powyższymi problemami należy zmniejszyć częstotliwość nośną falownika. 

• współpraca falownika z silnikiem sprzęgniętym z obciążeniem za pośrednictwem sprzęgła z dużym 

     luzem. 

Kiedy używasz falownik w takiej konfiguracji zaprogramuj charakterystykę przyspieszania i zwalniania 

typu S lub, dla sterowania wektorowego, ustaw czas odpowiedzi lub przełącz na charakterystykę U/f. 

• Podłączone jest obciążenie, które ma duże wahania obrotów jak np. ruch posuwisto-zwrotny. 

                                       W takim przypadku ustaw czas odpowiedzi dla sterowania wektorowego lub przełącz go na 

                                       charakterystykę U/f. 

 

Hamowanie silnika przy zaniku zasilania. 
Silnik po odcięciu napięcia zasilania przechodzi w stan wybiegu i nie zatrzymuje się natychmiast. Aby 

zatrzymać go natychmiast po odcięciu zasilania zainstaluj dodatkowy hamulec. Dobierz odpowiedni typ 

hamulca spośród dostępnych rozwiązań mechanicznych i elektrycznych. 

 

Obciążenia generujące moment obrotowy o przeciwnym zwrocie 
Jeżeli falownik jest podłączony do obciążenia, które generuje moment obrotowy o przeciwnym zwrocie, 

może zadziałać zabezpieczenie zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnego napięcia lub 

dopuszczalnego prądu i zatrzymać falownik. W takich przypadkach należy zastosować rezystor 

hamujący odpowiedni dla danego obciążenia.  

 



 E6581611 

 

A-27 

1 

Silniki z hamulcem 
Jeżeli podłączymy bezpośrednio silnik z hamulcem do wyjścia falownika, napięcie w momencie 

rozruchu silnika może być za niskie, co spowoduje, że hamulec nie zostanie zwolniony. W takim 

przypadku należy obwód hamulca podłączyć do odrębnego źródła zasilania. 
 
 

 

Układ połączeń 1 

MC3 

MC2 

MC1 

MC2 

B 

IM 

MC3 

MC1 

MC3 

FLB   FLC   S2 (ST)       CC Zasilanie 
trójfazowe 

Układ połączeń 2 

Zasilanie 

 

Start/stop 

Hamulec aktywowany  
bez wzbudzenia 

 

 

 

W układzie połączeń 1 hamulec jest załączany i wyłączany poprzez MC2 i MC3. Jeżeli układ byłby 

skonfigurowany w inny sposób, mogłoby zadziałać zabezpieczenie zapobiegające przekroczeniu 

dopuszczalnego prądu, gdy zadziała hamulec i wirnik silnika zostanie zatrzymany 

                                       (w przykładzie stan gotowości ST przypisany do zacisku S2). 

W układzie połączeń 2 do załączania i wyłączania hamulca wykorzystano sygnał  wolnych obrotów 

RY-RC. Załączanie i wyłączanie hamulca przy wykorzystaniu tego sygnału może być bardzo korzystne 

w takich zastosowaniach jak np. dźwigi. Skontaktuj się z producentem falownika w celu uzyskania 

dodatkowych informacji przed przystąpieniem do podobnego projektu. 

 

 

Środki ochrony silników przed przepięciami 

W systemach gdzie wykorzystywane są falowniki z napięciem zasilania 500V,  na wyjściu falownika  

pojawia się bardzo wysokie napięcie. Kiedy na takie napięcie narażone są cewki silnika, może dojść do 

uszkodzenia ich izolacji. Przepięcia zależą od długości kabli połączeniowych, sposobu ich ułożenia 

oraz typu. Podstawowe środki zaradcze to: 

(1) zmniejszenie częstotliwości nośnej falownika 

(2) ustawienie parametru F316(wybór trybu sterowania częstotliwością nośną) na 2 lub 3 

(3) użycie silnika z wyższym napięciem izolacji 

(4) zastosowanie dławików AC na wyjściu falownika  
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1.4.2 Falowniki 

 

Zabezpieczenie falownika przeciw przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu 
Falownik posiada programowane zabezpieczenie zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnej wartości 

prądu. Jednakże wartość prądu, przy którym zadziała zabezpieczenie jest ustawiona tak, aby móc 

sterować silnikiem o największej mocy (z możliwych do podłączenia) bez zadziałania zabezpieczenia. 

Dlatego też, jeżeli sterujemy silnikiem o mniejszej mocy niż dopuszczalna, poziom zabezpieczenia 

prądowego i parametry elektronicznej ochrony termicznej muszą zostać zmienione. Gdy konieczne jest 

dokonanie zmian zajrzyj do rozdz. 5.6 i dokonaj ich zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. 

 

Moc falownika 
Nigdy nie należy sterować silnikiem dużej mocy przy zastosowaniu falownika o małej mocy, nawet jeżeli 

pracujemy z małymi obciążeniami. Tętnienia prądu mogą w takim przypadku przekroczyć dopuszczalną 

wartość szczytową prądu wyjściowego. W rezultacie mogą wystąpić przypadki zatrzymania falownika z 

powodu przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu. 

 

 

Kondensatory poprawiające współczynnik mocy 
Kondensatory poprawiające współczynnik mocy nie mogą być instalowane na wyjściu falownika. Jeżeli 

chcemy sterować silnikiem, który posiada już podłączone kondensatory poprawiające współczynnik 

mocy, należy je usunąć. W przeciwnym przypadku falownik może wyłączyć się awaryjnie lub 

kondensatory mogą ulec zniszczeniu. 

 

 

Usuń kondensatory poprawiające 
współczynnik mocy i tłumik przepięć 

Kondensatory poprawiające współczynnik mocy 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Falownik M 

 
 

Podłączanie falownika do źródeł napięcia o parametrach innych niż znamionowe 
Podłączanie falownika do źródeł napięcia o wartościach napięć innych niż znamionowe nie jest 

dozwolone. Jeżeli nie dysponujesz źródłem napięcia o wartości znamionowej, użyj transformatora do 

podwyższenia lub obniżenia napięcia zasilania do wartości znamionowych falownika. 
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Wyłączniki nadmiarowo-pradowe gdy dwa lub więcej falowników zasilanych jest  
z tej samej linii zasilającej 
 

 MCCB1 

MCCBn+1 

MCCB3 

MCCB2 

Falownik 1 

Falownik 2 

Falownik n 

(Bezpiecznik) 

 
Odłączanie wybranego falownika  

 

Jak pokazano powyżej, w głównym obwodzie zasilania falowników nie ma zamontowanego żadnego 

bezpiecznika. Jeżeli wiele falowników jest podłączonych do tego samego źródła zasilania, należy tak 

dobrać charakterystyki wyłączników automatycznych np. MCCB1 i MCCB2, że wystąpienie zwarcia na 

Falowniku 1, spowoduje zadziałanie tylko wyłącznika MCCB2, a nie MCCB1. Jeżeli dobranie 

optymalnych charakterystyk wyłączników nie jest możliwe, zainstaluj szybkie bezpieczniki szeregowo  

z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi  MCCB2 do MCCBn+1.  

 

Sieć zasilająca silnie zakłócona 
Jeżeli sieć zasilająca jest silnie zakłócona ponieważ z tego samego zasilania korzystają przekształtniki 

tyrystorowe lub falowniki dużej mocy należy na wejściu falownika zamontować dławik sieciowy 

poprawiający współczynnik mocy, redukujący wysokie harmoniczne, itd. 

 

Kilka falowników pracujących ze wspólną magistralą DC 
W przypadku pracy kilku falowników zasilanych z sieci prądu przemiennego i mających wspólną 

magistralę DC może następować awaryjne wyłączanie ze strony zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

W tym przypadku ustaw  parametr f614 na 0 “Wyłączone”. 

 
 
� Złomowanie 

Przeczytaj rozdz. 16. 

 

MCCB: 
Wyłącznik 
kompaktowy 
nadmiarowo- 
prądowy 
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1.4.3 Jak postępować przy dużych prądach upływu 
 

        Uwaga 
 
  
  

Wykonaj 
koniecznie 

•  Prądy upływu mogą płynąć przez przewody podłączone do wejścia i wyjścia falownika.  
    Spowodowane to może być dużą pojemnością pasożytniczą silnika oraz niesprawnością urządzeń 
    zewnętrznych. Na wielkość prądu upływu może mieć wpływ częstotliwość nośna jak również 
    długość przewodów przyłączeniowych. Wypróbuj i zastosuj poniższe środki zaradcze. 

 

(1) Upływ prądu z obwodów falownika do ziemi 
Prądy upływu mogą pojawić się w falowniku w obwodach głównych lub w kablach wyjściowych.  Należy 

uwzględnić ten fakt stosując wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki przeciwpożarowe itp. Prądy 

upływu, mogą powodować zakłócenia na ekranach TV i tym podobnych urządzeniach. 

 

 
Zasilanie 

ELCB 

Falownik 

Falownik 

M 

M 

ELCB 

Drogi upływu prądu do ziemi  

 

Środki zaradcze: 
1. Jeśli to nie jest problem dla częstotliwości radiowych lub podobnych, odłącz kondensatory filtru 

    od ziemi (używając właściwego przełącznika). 

2. Zmniejsz częstotliwość nośną PWM. 

  Nastawianie częstotliwości nośnej PWM odbywa się poprzez parametr . 

  Zmniejszy to zakłócenia elektromagnetyczne ale zwiększy się poziom głośności pracy silnika. 

3. Używaj zapobiegawczo produktów przystosowanych do pracy z wysokimi częstotliwościami.   
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(2) Prądy upływu pomiędzy żyłami wyjściowymi falownika 
 

 

Z
a
s
ila

n
ie

 

Falownik  

Przekaźniki termiczne 

CT 

A 

M 

Droga upływu prądu przez przewody 
 

 
(1)   Przekaźniki termiczne.  

Wysokoczęstotliwościowa składowa prądu upływu płynąca przez przewody wyjściowe z falownika do 

pojemności pasożytniczych zwiększa wartość skuteczną prądu i może powodować, że zewnętrzne 

przekaźniki termiczne mogą funkcjonować nieprawidłowo. Jeżeli przewody łączeniowe są dłuższe niż 

50 m, jest bardzo prawdopodobne, że zewnętrzne przekaźniki termiczne będą funkcjonować 

nieprawidłowo z falownikami współpracującymi z silnikami o niewielkim prądzie znamionowym (rzędu 

kilkunastu amperów bądź mniejszym), ponieważ prądy upływu mogą stanowić w tym wypadku znaczny 

procent prądu skutecznego. 

Środki zaradcze: 
 

1. Używaj elektronicznych zabezpieczeń termicznych wbudowanych w falownik.(Patrz rozdz. 5.6) 

 Nastawa tego zabezpieczenia odbywa się poprzez parametr , . 

2. Zmniejsz częstotliwość nośną. Może to powodować głośniejszą pracę silnika. 

 Nastawa odbywa się poprzez parametr . (Patrz rozdz. 6.18) 

  3. Pomocne w tym wypadku może się okazać podłączenie kondensatorów 

 0.1µF÷0.5µF - 1000V pomiędzy zaciski wejściowe i wyjściowe przekaźników termicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(2) Przekładnik prądowy (CT) i amperomierz (A) 

Jeżeli wykorzystujemy zewnętrzny amperomierz z przekładnikiem prądowym do detekcji prądu 

wyjściowego falownika, wysokoczęstotliwościowa składowa prądu upływu może uszkodzić 

amperomierz. Jeżeli przewody łączeniowe są dłuższe niż 50 m, jest bardzo prawdopodobne, że 

wysokoczęstotliwościowa składowa prądu upływu przedostanie się przez zewnętrzny przekładnik 

prądowy do obwodu pomiarowego i uszkodzi amperomierz. Zjawisko takie może zaistnieć zwłaszcza  

w przypadku falowników, które będą współpracować z silnikami o niewielkim prądzie znamionowym 

(poniżej kilkunastu amperów) i prądy upływu mogą stanowić w tym wypadku znaczny procent prądu 

znamionowego. 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

M 

Przekaźniki termiczne 
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Środki zaradcze: 

 

1. Wykorzystaj programowalne wyjście w obwodzie sterującym falownika. Prąd obciążenia będzie 

odwzorowany na zacisku FM. Podłącz amperomierz o zakresie 1mAdc lub woltomierz o zakresie 

10V , a także amperomierz 0-20mA (4-20mA). (Patrz rozdz. 5.1) 

2. Wykorzystaj funkcję monitorowania dostępną na panelu falownika do kontrolowania wartości prądu 

wyjściowego. (Patrz rozdz. 8.2.1) 
 

 

 

1.4.4 Instalacja falownika 
 

� Środowisko pracy falownika 
Falownik jest elektronicznym urządzeniem sterującym. Należy uwzględnić czynniki środowiskowe przed 

instalacją tak, by falownik pracował we właściwych warunkach. 

               

Ostrzeżenie 

 

Zabronione 

• Nie umieszczaj jakichkolwiek palnych substancji w pobliżu falownika. Iskrzenie, bądź inna 
niesprawność falownika może, w tym wypadku, doprowadzić do pożaru. 

• Nie instaluj falownika w miejscach, w których mógłby być narażony na kontakt z wodą lub innymi 
płynami. Może to prowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru. 

 

 

Wykonaj 
koniecznie 

  •  Falownik może pracować jedynie w warunkach wyszczególnionych w instrukcji obsługi.  
    Praca falownika w innych warunkach może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie. 

• Upewnij się, że wartość napięcia sieci zasilającej znajduje się w zakresie +10%, -15% wartości 
znamionowej (±10% przy 100% obciążeniu podczas pracy ciągłej), (parametry podane na tabliczce 
znamionowej). Praca falownika przy zasilaniu spoza podanego zakresu grozi pożarem. 

 

     Uwaga 

 
 
 

Zabronione 

  •  Nie wolno instalować falownika w miejscach, w których będzie narażony na wibracje lub drgania. 
    Może to spowodować upadek falownika i w efekcie obrażenia obsługi. 
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• Unikaj instalowania falownika w gorących i wilgotnych 

pomieszczeniach, gdzie może wystąpić zjawisko skraplania lub 

zamarzania wody. Unikaj pomieszczeń, w których może dojść do 

kontaktu falownika z wodą, kurzem lub opiłkami. 

• Nie instaluj falownika w pomieszczeniach, w których będzie 

narażony na kontakt z substancjami żrącymi, utleniającymi itp. 

 

 

• Eksploatuj falownik w pomieszczeniach, w których panuje temperatura otoczenia z zakresu -10° C do 

60°C. Instalując falownik w miejscach, gdzie temperatura przekracza 40°C zdejmij z niego górną 

naklejkę zabezpieczającą. (Patrz rozdz. 6.18) 
 

 

3cm 3cm 

Measurement position 

Measurement position 
5cm 

[Position for measuring ambient  temperature] 

 
Uwaga:      Falownik jest źródłem ciepła. Przy instalacji w szafach sterujących zadbaj o wentylację i odstęp     

                  między urządzeniami. 

 

 

• Nie instaluj falownika w miejscach, gdzie mogą wystąpić silne wibracje. 

  

 

Uwaga:     W przypadku, gdy falownik jest zainstalowany  

                  w miejscu, w którym występują wibracje, należy  

                  zastosować odpowiednie środki zabezpieczające. 

                  W tym celu skontaktuj się z producentem. 

 

 

 

 

• Jeżeli w pobliżu falownika będzie zainstalowane któreś z poniższych urządzeń, należy zastosować 

odpowiednie zabezpieczenia, by uniknąć błędów, które mogą wystąpić podczas pracy. 

 

 

Indukcyjności (cewki):     Podłącz tłumik przepięć na cewce. 

Hamulce:                         Podłącz tłumik przepięć na cewce. 

Styczniki  
elektromagnetyczne:       Podłącz tłumik przepięć na cewce. 

Lampy fluorescencyjne:  Podłącz tłumik przepięć na cewce. 

Oporniki:                         Odsuń możliwie daleko od falownika. 

 

 

Oporniki 

Miejsce pomiaru 

Miejsce pomiaru 

[ Lokalizacja miejsc pomiaru temperatury otoczenia ] 
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� Instalacja 
               

Ostrzeżenie 

 

 

Zabronione 

•  Nie instaluj ani nie uruchamiaj falownika, jeżeli został uszkodzony podczas transportu lub brakuje 
jakichkolwiek elementów. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. W takim przypadku 
skontaktuj się przedstawicielstwem handlowym w celu dokonania naprawy. 

 
Wykonaj 

koniecznie 

•  Falownik powinien być przytwierdzony do powierzchni niepalnych (np. takich jak metale). Tylny panel   
    falownika może mieć podczas pracy wysoką temperaturę. W przypadkach przymocowania falownika do  
    powierzchni łatwopalnych może wywołać pożar. 

•  Falownik nie powinien pracować w przypadku, gdy przednia osłona jest zdjęta. Może to doprowadzić do 
    porażenia prądem. 

•  Musi być zainstalowane awaryjne urządzenie hamujące spełniające wymogi systemu (np. wyłączające    
    napięcie zasilania, a następnie uruchamiające mechanicznie hamulce). Gdy awaryjne urządzenie  
    zatrzymujące nie jest zainstalowane, układ napędowy nie zostanie zatrzymany przez wyłączenie  
    falownika, co może prowadzić do powstania obrażeń. 

•  Wszystkie urządzenia dodatkowe muszą być zgodne ze specyfikacją firmy Toshiba. Używanie innych 
urządzeń dodatkowych może prowadzić do wypadków. 

 

     Uwaga 

 

 
 

Wykonaj 
koniecznie 

•  Falownik powinien być zainstalowany na ścianie lub podporach, które wytrzymają jego ciężar. Jeżeli  
    falownik zostanie zainstalowany w miejscu, które tego nie zapewnia, cała konstrukcja może się  
    przewrócić i być przyczyną powstania obrażeń. 

•  Jeżeli niezbędne jest hamowanie (by zatrzymać wał silnika), należy zainstalować hamulec  
    mechaniczny. Obwód hamowania falownika nie funkcjonuje jako hamulec mechaniczny, co w  
    konsekwencji może doprowadzić do obrażeń. 

 

(1) Typowa instalacja  

Zainstaluj falownik w dobrze wentylowanym miejscu. Zamocuj go do niepalnej podstawy (np. płyty 

metalowej) w pozycji pionowej. Jeżeli instalujesz kilka falowników, montuj je zawsze w rzędzie oraz pozostaw 

co najmniej 3cm odstępu między nimi. Gdy temperatura otoczenia przekracza 40°C, usuń naklejkę z górnej 

części falownika i zredukuj prąd wyjściowy zgodnie z rozdz. 6.18. 

 

(2) Instalacja typu jeden przy drugim 

Podczas montażu kilku falowników jeden obok drugiego usuń naklejki z górnych części obudów. Przy 

temperaturze otoczenia powyżej 40°C, zredukuj prąd wyjściowy falownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typowa instalacja Instalacja jeden przy drugim 

 

3
 c

m
 l
u

b
 w

ię
c
e

j 

3
 c

m
 l
u

b
 w

ię
c
e

j 

5 cm lub więcej 

5 cm lub więcej 

Falownik 

 
Usuń naklejki 
z górnej części 
obudowy 

Falownik 
 

Falownik 
 

Falownik 

5 cm lub więcej 

5 cm lub więcej 
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Przedstawione na rysunkach wymiary to minimalne dopuszczalne odległości pomiędzy urządzeniami. Ze 

względu na to, że w urządzeniach chłodzonych powietrzem wentylatory oraz otwory wentylacyjne umieszcza 

się w górnych lub dolnych częściach obudowy, pozostaw tak dużo wolnej przestrzeni od góry i od dołu 

falowników jak to możliwe, aby zapewnić swobodny obieg powietrza. 

Uwaga: Nie instaluj falownika w miejscach, gdzie występuje duża wilgotność, wysoka temperatura lub duże 

ilości kurzu, pyłu metalowego, rozpylonego oleju. 

 

 

 

� Wydzielanie ciepła przez falownik i wymagana wentylacja 
Straty energii podczas przetwarzania napięcia zmiennego (AC) na napięcie stałe (DC) i z powrotem na 

zmienne (AC) wynoszą około 5%. Energia ta zamieniana jest na ciepło. By zredukować wzrost temperatury 

we wnętrzu szafy sterowniczej, musi ono być dobrze wentylowane oraz chłodzone. 

 

Tabela podaje konieczny przepływ powietrza przy chłodzeniu wymuszonym oraz kubaturę niezbędną do 

odprowadzenia ciepła w przypadku szaf uszczelnionych w odniesieniu do mocy silnika. 

 

Wydzielana ilość 
ciepła (W) 
Uwaga 1) 

Niezbędny przepływ 
powietrza przy 

chłodzeniu 
wymuszonym (m

3
/min) 

Kubatura niezbędna 
do rozproszenia ciepła 

w szafach 
uszczelnionych (m

3
) 

Klasa 
napięciowa 

Typ falownika 

4kHz 12kHz 4kHz 12kHz 4kHz 12kHz 

Pobór mocy 
w trybie 

Standby (W) 
Uwaga 2) 

35 40 0.20 0.23 0.70 0.80 6 

45.6 50 0.26 0.28 0.91 0.99 6 

81 92 0.46 0.52 1.61 1.85 10 

94.9 104 0.54 0.59 1.90 2.07 10 

139 154 0.79 0.87 2.77 3.08 11 

256 283 1.45 1.61 5.12 5.66 22 

305 367 1.73 2.08 6.10 7.34 22 

475 538 2.70 3.05 9.50 10.76 31 

Trójfazowe 
klasa 240V  

VFS15- 

2004PM-W 

2007PM-W 

2015PM-W 

2022PM-W 

2037PM-W 

2055PM-W 

2075PM-W 

2110PM-W 

2150PM-W 557 628 3.16 3.56 11.14 12.56 31 

Jednofazowe   
 klasa 240V  

VFS15S- 

2002PL-W 

2004PL-W 

2007PL-W 

2015PL-W 

2022PL-W 

23 

37 

46 

79 

101 

24.8 

42.2 

50 

90 

110 

0.13 

0.21 

0.26 

0.45 

0.58 

0.14 

0.24 

0.28 

0.51 

0.62 

0.46 

0.74 

0.92 

1.57 

2.03 

0.50 

0.84 

1.00 

1.80 

2.20 

5 

5 

5 

8 

8 

30 39 0.17 0.22 0.61 0.78 12 

39 50 0.22 0.28 0.78 1.00 12 

58 76 0.33 0.43 1.15 1.53 12 

77 102 0.44 0.58 1.53 2.04 13 

131 156 0.75 0.88 2.63 3.12 13 

211 263 1.20 1.49 4.22 5.26 22 

254 346 1.44 1.96 5.08 6.92 22  

387 470 2.20 2.67 7.74 9.40 31 

Trójfazowe 
klasa 500V  

VFS15- 

4004PL-W 

4007PL-W 

4015PL-W 

4022PL-W 

4037PL-W 

4055PL-W 

4075PL-W 

4110PL-W 

4150PL-W 466 572 2.65 3.25 9.32 11.44 31 

 

Uwaga 1) Praca ciągła, 100% obciążenie. Tabela nie uwzględnia strat w opcjonalnym osprzęcie (wejściowy   

                 dławik AC, filtry przeciwzakłóceniowe, itp.). 

Uwaga 2) Pobór mocy gdy zasilanie jest włączone ale brak jest przebiegów wyjściowych (0Hz), działa  

                 wentylator (model z wentylatorem). 
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� Uwzględnienie zakłóceń generowanych przez falownik przy 
projektowaniu układu sterowania 
Falownik generuje zakłócenia o wysokiej częstotliwości. Podczas projektowania układu sterowania należy 

wziąć tę okoliczność pod uwagę. Poniżej podano niektóre metody postępowania. 

• Zaprojektuj okablowanie w ten sposób, by przewody obwodu głównego oraz przewody sterujące były 

poprowadzone daleko od siebie. Nie prowadź tych przewodów w jednym kanale, nie prowadź ich 

równolegle do siebie, nie łącz ich w jedną wiązkę. 

• Używaj ekranowanej skrętki na przewody sterujące. 

                              •   Oddziel od siebie przewody wejściowe (zasilanie) i wyjściowe (silnik) w obwodzie głównym. Nie prowadź           

                                   tych przewodów w jednym kanale, nie prowadź ich równolegle do siebie, nie łącz ich w jedną wiązkę. 

• Zacisk uziemiający ( ) falownika należy dobrze uziemić.  

• Podłącz tłumik przepięć do każdego stycznika magnetycznego, do cewki każdego przekaźnika, które 

znajdują się w pobliżu falownika. 

• Jeżeli to konieczne zainstaluj filtry przeciwzakłóceniowe. 

• Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną zainstaluj panel EMC i przymocuj do niego kable i ich 

ekrany. 

• Zamontuj płytkę EMC i użyj przewodów ekranowanych. 

 

 

 

 

 

 
 

Płytka EMC 
    (opcja) 
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� Instalowanie kilku falowników w jednej szafie sterującej 
Jeżeli musisz zainstalować kilka falowników w jednej szafie sterowniczej, zwróć uwagę na poniższe  

zalecenia. 

• Falowniki mogą być instalowane obok siebie bez zachowania odstępu pomiędzy nimi. 

 Jeżeli wybierasz taki sposób montażu falowników, usuń z nich górne zabezpieczenia. 

 Gdy temperatura otoczenia przekracza 40°C  zredukuj prąd wyjściowy. 

• Zapewnij co najmniej 20cm wolnego miejsca od góry i od dołu falowników. 

• Zamontuj płyty odchylające strumień powietrza tak, by gorące powietrze z falownika umieszczonego 

niżej nie oddziaływało na falownik umieszczony powyżej. 
 

 

2. Podłączanie falownika 
               

Ostrzeżenie 

 
 

Zakaz 
demontażu 

• Nigdy nie rozbieraj, przerabiaj i naprawiaj falownika. Może to spowodować porażenie prądem, 
oparzenia lub inne obrażenia ciała. W celu dokonania naprawy zwróć się do dostawcy sprzętu Toshiba. 

 
 

Zakaz 

•   Nie dotykaj palcami zacisków, do których przyłączone są kable, ani wentylatora, gdyż może to 
spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia. 

•   Nie wkładaj żadnych przedmiotów (takich jak przewody elektryczne, stalowe pręty, druty itp.) do 
falownika, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 

• Nie pozwól aby woda lub inny płyn miały kontakt z falownikiem, może to spowodować porażeniem 
prądem lub pożar. 

 

     Uwaga 

 
 

Zakaz 

•  Transportując lub przenosząc falownik nie chwytaj za jego pokrywę, ponieważ pokrywa może się 
urwać, a falownik upaść powodując czyjeś obrażenia. 

 

2.1 Uwagi odnośnie instalacji elektrycznej 
               

Ostrzeżenie 

 
 
 

Zakaz 

•   Nie otwieraj przedniej osłony falownika ani drzwiczek do szafki, gdzie zainstalowany jest falownik, w 
czasie, gdy zasilanie jest włączone. Falownik posiada wiele części będących pod wysokim napięciem i 
kontakt z nimi może spowodować porażenie prądem. 

 

 

strumień powietrza 
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Wykonaj 
koniecznie 

•   Załącz zasilanie dopiero po zamknięciu osłon zacisków falownika lub drzwi do szafki, w której 
     zainstalowany jest falownik. 

•   Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę wykwalifikowaną. Wykonanie instalacji przez   
     osobę, która nie posiada odpowiedniej wiedzy może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 

•   Właściwie połącz zaciski wyjściowe (na silniku). Niewłaściwe połączenie (niewłaściwa kolejność faz)  
     spowoduje obrót silnika w przeciwnym kierunku i może stanowić zagrożenie dla ludzi.. 

•   Instalację elektryczną wykonuj zawsze po zainstalowaniu falownika. Wcześniejsze wykonanie instalacji  
     może spowodować porażenie prądem i obrażenia. 

•   Przed wykonaniem instalacji należy dokonać następujących czynności: 
    (1)   wyłączyć zasilanie. 
    (2)   odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się, że lampka sygnalizująca ładowanie nie   
           świeci się. 
    (3)   wykorzystując woltomierz o zakresie 400 VDC (lub więcej) sprawdzić, czy napięcie w głównym  
           obwodzie DC pomiędzy PA/+ i PC/- jest mniejsze niż 45V 
     Zaniechanie powyższych czynności może prowadzić do porażenia prądem podczas wykonywania    
     instalacji elektrycznej. 

•   Dokręcając śruby zacisków użyj właściwej siły, zgodnie z instrukcją. Zbyt lekkie dokręcenie śrub może  
     prowadzić do pożaru. 

 

 

             

Ostrzeżenie 

 
 
 

Uziemić 

•   Połącz przewody uziemiające poprawnie i z należytą starannością. W przeciwnym razie podczas 
pojawienia się uszkodzenia lub upływu prądu, może nastąpić porażenie prądem lub pożar. 

 

     Uwaga 
 
 
 

Zakaz 

•   Nie dołączaj urządzeń, które mają wbudowane kondensatory (takich jak filtry lub tłumiki przepięć) do 
zacisków wyjściowych (po stronie silnika). Może to spowodować pożar. 

 

■ Eliminacja zakłóceń 
Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych (jak np. zakłóceń radiowych), należy prowadzić przewody 

zasilania obwodu głównego (R/L1, S/L2, T/L3) oraz przewody do silnika (U/T1, V/T2, W/T3) w oddzielnych 

wiązkach. 

 

■ Zasilanie obwodu głównego i sterującego  
Obwód sterujący i obwód główny w falowniku mają to samo zasilanie. Jeżeli na skutek nieprawidłowego 

działania lub innego błędu nastąpi odłączenie zasilania od obwodu głównego, to obwód sterujący również 

zostanie pozbawiony zasilania. By sprawdzić przyczyny wyłączenia zasilania falownika, należy 

wykorzystać funkcję zapamiętywania przyczyny awaryjnego zatrzymania. Można również zastosować 

zasilanie zewnętrzne obwodu sterującego uniezależniające go od zasilania obwodu głównego. 

 

■ Instalacja elektryczna  
• Ze względu na to, że odległości pomiędzy zaciskami obwodu głównego są niewielkie, zaleca się 

stosowanie profilowanych złączy typu oczko. Połączenia wykonaj tak, by sąsiednie przewody nie miały ze 
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sobą kontaktu. 

• W przypadku zacisku uziemienia    należy wykonać połączenie przewodem o przekroju równym lub 

większym niż to podano w tabeli 10.1. Falownik zawsze należy uziemić (dla klasy napięć 240V – 

uziemienie typu D, dla klasy napięć 500V - uziemienie typu C). Do wykonania uziemienia użyj jak 

najgrubszego i jak najkrótszego przewodu, i podłącz go tak blisko falownika, jak to tylko możliwe. 

• W celu dobrania przewodów o odpowiednim przekroju, patrz tabela 10.1. 

• Długość przewodów obwodu głównego wg tabeli 10.1 nie powinna przekraczać 30m. Jeżeli przekracza - 

przekrój przewodów powinien być większy. 
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2.2 Podłączenie standardowe 
               

Ostrzeżenie

 

 
 
 
 
 

Zakaz 

• Nie wolno podłączać napięcia zasilania do zacisków wyjściowych (od strony silnika) falownika (U/T1, 
V/T2, W/T3). Może to doprowadzić do zniszczenia falownika i pożaru 

• Nie wolno podłączać rezystora hamującego do zacisków DC (między zaciski PA/+ oraz PC/-). 
Działanie takie może prowadzić do pożaru. 

• W ciągu 15 minut od wyłączenia napięcia zasilania nie wolno dotykać zarówno zacisków, przewodów  
i wyłączników automatycznych (MCCB) podłączonych do wejścia falownika. Grozi to porażeniem 
prądem.  

• Nie wyłączaj zewnętrznego zasilania obwodów wejścia VIA gdy jest używane jako logiczne wejście 
sterujące. Może to prowadzić do niekontrolowanego uruchomienia falownika. 

 
 
 

Wykonaj 
koniecznie 

• Ustaw  parametr f109 gdy zaciski VIA lub VIB są używane jako logiczne wejścia sterujące. Nie 
zastosowanie się do tego wymogu może spowodować wadliwą pracę falownika. 

• Ustaw  parametr f147 gdy zacisk S3 jest używany jako wejściowy zacisk PTC. Nie zastosowanie 
się do tego wymogu może spowodować wadliwą pracę falownika. 

 
 
 

Uziemić  

• Uziemienie powinno być wykonane starannie. 
Niewłaściwe wykonanie może skutkować porażeniem prądem lub pożarem. 
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2.2.1 Podłączenie standardowe 1 
 

Poniższy rysunek pokazuje standardowe połączenie obwodu głównego. 
 
 

 
 

MCCB

R/L1

S/L2

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

RES

S1 

S2 

CC 

P24 

OUT 

NO 

FM CC VIA PP

+

-

Ry

VF-S15

*1 

Reset

*3

M

*5

FLC

FLB

FLA

*4*4

Noise

filter

MCCB(2P)

R/L1

S/L2/N

Power 

supply

Single

phase

F 

R 

S3

RC

RY

+SU

+24

VIC VIB

Meter

External potentiometer (1k-10kΩ)

1mA

(or 0(4)-20mA/0-10V)

Frequency  

meter 

(ammeter)

Operation panel

RS485  

connector

Protective function  

activation output

Power circuit

Control   

circuit

Motor

Voltage signal: 0-+10V

(or -10-+10V) 

Current signal: 4(0)-20mA

Forward run command

Reverse run command

Preset-speed command 1

Preset-speed command 2

Common

Speed reach 

signal output

Braking resistor（Option）

Preset-speed command 3

Main circuit power supply 

1ph-240V class: single-phase 200-240V 

-50/60Hz

3ph-500V class: three-phase 380-500V 

-50/60Hz

(or voltage signal between VIA and CC: 0-10V)

Standard connection diagram - SINK (Negative) (common:CC)

Low-speed 

signal output

*1: The T/L3 terminal is not provided for 
single-phase models.

Use the R/L1 and S/L2/N terminals as 
input terminals.

*3: When using the OUT output terminal in 

sink logic mode, short the NO and CC 

terminals.渦

*5: To supply control power from an external   
power supply for backing up the control 

power supplied from the inverter, an optional   
control power backup device (CPS002Z) is 

required. In such a case, the backup device
is used at the same time with the internal 
power supply of the inverter.
The optional control power backup unit can 
be used with both 240V and 500V models.

*4: When VIA or VIB terminal is used as logic 
input terminal, refer to section 7.2.1.  

*6: Set the slide switch SW1 to sink side.

Refer to page B-11,12 for details.

Default setting is PLC side.

Control power 

supply

CC 

3ph-240V class: three-phase 200-240V 

-50/60Hz

*2: The inverter is supplied with the PO

and the PA/+ terminals shorted by

means of a shorting bar.

Before installing the DC reactor (DCL),

remove the bar.

P0 PA /+ PC/-PB

DC reactor (DCL)  

*2  (option)

*6

SINK SOURCE

SW1

PLC

VIB

SW2

PTC S3

S4

Połączenie standardowe – logika ujemna, zacisk wspólny: CC  

Opornik hamujący (opcja) Dławik DC (DCL) 
        *2 (opcja) 

Obwód mocy 
 Filtr 
 EMC 

         Główny obwód zasilania 

        Trójfazowy klasa 240V: trzy fazy  
                            200-240V- 50/60Hz 
Jednofazowy klasa 240V: jedna faza  
                            200-240V- 50/60Hz 
       Trójfazowy klasa 500V: trzy fazy  
                            380-500V- 50/60Hz 

Zasilanie 
obwodu 
sterującego 
    *5 

  
 Z

a
s
ila

n
ie

 
je

d
n
o
fa

z
o
w

e
 

*1 

Obwód 
sterujący 

Panel sterujący 

Silnik 

M 

 Wyjście aktywacji   
        funkcji 
 zabezpieczającej 

Wyjście sygnału 
niskiej prędkości 

MCCB 

*3 

Sygnał osiągnięcia 
zadanej prędkości 

Do przodu 

Do tyłu 

Reset 

Predefiniowana prędkość 1 

Predefiniowana prędkość 2 

Predefiniowana prędkość 3 

Wspólny (COMMON) 

Ry 

L
o
g
ik

a
 

u
je

m
n
a
 

L
o
g
ik

a
 

d
o
d
a
tn

ia
 

Złącze 
RS 485 

Sygnał prądowy: 4(0) ÷ 20mA 
 
 
Sygnał napięciowy: 0 ÷ +10V 
                     (lub -10 ÷ +10V) 

Zewnętrzny potencjometr (1k ÷10kΩ) lub 
sygnał napięciowy (0 ÷ 10V) podany między VIA i CC 

 *6 
SW1 

Miernik 

fm 

fm: miernik 
częstotliwości/ 
woltom./miliamp.    
     7,5V/1mA 
(lub 0÷10V/0(4)÷20mA) 

*1: Zacisk T/L3 nie jest używany w 
modelach jednofazowych. Do 
zasilania należy użyć zacisków 
R/L1 i S/L2/N. 

 
*2: Zaciski PO i PA/+ są fabrycznie 

połączone zworą, którą należy 
usunąć podczas montażu 
dławika DC (DCL). 

 
*3: Używając wyjścia OUT w logice 

ujemnej należy połączyć zaciski 
NO i CC. 

 
*4: Wykorzystanie zacisku VIA lub 

VIB jako wejścia logicznego 
wymaga zapoznania się z 
rozdz. 7.2.1. 

 
*5: Do zasilania obwodów 

sterujących  falownika można 
wykorzystać zewnętrzny 
zasilacz (CPS002Z). Można 
stosować go do falowników 
240V i 500V.  

 
*6: Przełącznik SW 1 ustawić w 

pozycji „Logika ujemna” 
(szczegóły na stronach B11 i 
B12). Położeniem fabrycznym 
przełącznika jest PLC. 

 

*4       *4 
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2.2.2 Podłączenie standardowe 2 
 

 

 

MCCB

R/L1

S/L2

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

RES

FM CC VIA PP

+

-

VF-S15

*1

M

*5

FLC

FLB

FLA

*4*4

MCCB(2P)

R/L1

S/L2 /N

S3

RC

RY

CC 

+SU
Control power 

supply

VIC VIB

P24 

OUT 

NO 

CC

*3

Ry

F 

R 

S1 

S2 

Reset

Power circuit

Control   

circuit

Motor

Forward run command

Reverse run command

Preset-speed command 1

Preset-speed command 2

Preset-speed command 3

Operation panel

RS485  

connector

Voltage signal: 0-+10V

(or -10-+10V) 

Current signal: 4(0)-20mA

Speed reach 

signal output

Protective function  

activation output

Main circuit power supply 

1ph-240V class: single-phase 200-240V 

-50/60Hz

3ph-500V class: three-phase 380-500V 

-50/60Hz

Power 

supply

Single

phase

Meter

External potentiometer (1k-10kΩ)

1mA

(or 0(4)-20mA/0-10V)

Frequency  

meter 

(ammeter)

(or voltage signal between VIA and CC: 0-10V)

Standard connection diagram - SOURCE (Positive) (common:P24)

Noise

filter

Low-speed 

signal output

+24

Common

3ph-240V class: three-phase 200-240V 

-50/60Hz

Braking resistor（Option）

P0 PA /+ PC/-PB

DC reactor (DCL)  

*2  (option)

VIB

SW2

PTC S3

S4

*6

SINK SOURCE

SW1

PLC

*1: The T/L3 terminal is not provided for 

single-phase models.
Use the R/L1 and S/L2/N terminals as 
input terminals.

*3: When using the NO output terminal in 

source logic mode, short the P24 and 

OUT terminals.

*5: To supply control power from an external   

power supply for backing up the control 
power supplied from the inverter, an optional   
control power backup device (CPS002Z) is 
required. In such a case, the backup device

is used at the same time with the internal 
power supply of the inverter.

The optional control power backup unit can 
be used with both 240V and 500V models.

*4: When VIA or VIB terminal is used as logic 

input terminal, refer to section 7.2.1.  

*6: Set the slide switch SW1 to source side.

Refer to page B-11,12 for details.

Default setting is PLC side.

*2: The inverter is supplied with the PO

and the PA/+ terminals shorted by

means of a shorting bar.

Before installing the DC reactor (DCL),

remove the bar.

Połączenie standardowe – logika dodatnia, zacisk wspólny: P24  

Dławik DC (DCL) 
        *2 (opcja) 

Opornik hamujący (opcja) 

*1 
MCCB 

         Główny obwód zasilania 

        Trójfazowy klasa 240V: trzy fazy  
                            200-240V- 50/60Hz 
Jednofazowy klasa 240V: jedna faza  
                            200-240V- 50/60Hz 
       Trójfazowy klasa 500V: trzy fazy  
                            380-500V- 50/60Hz 

 Filtr 
 EMC 

Obwód mocy 

Silnik 

M 

  
 Z

a
s
ila

n
ie

 
je

d
n
o
fa

z
o
w

e
 

Zasilanie 
obwodu 

sterującego 
    *5 Obwód 

sterujący 

 Wyjście aktywacji   
        funkcji        
 zabezpieczającej 

Panel sterujący 

Do przodu 

Do tyłu 

Reset 

Predefiniowana prędkość 1 

Predefiniowana prędkość 2 

Predefiniowana prędkość 3 

Wspólny (COMMON) 

Sygnał osiągnięcia    
zadanej prędkości 

*3 

L
o
g
ik

a
 

u
je

m
n
a
 

L
o
g
ik

a
 

d
o
d
a
tn

ia
 

 *6 
SW1 

Wyjście sygnału 
niskiej prędkości 

Złącze 
RS 485 

*4       *4 

Miernik Sygnał prądowy: 4(0) ÷ 20mA 
 
 
Sygnał napięciowy: 0 ÷ +10V 
                     (lub -10 ÷ +10V) 

Zewnętrzny potencjometr (1k ÷10kΩ) lub 
sygnał napięciowy (0 ÷ 10V) podany między VIA i CC 

fm 

fm: miernik 
częstotliwości/ 
woltom./miliamp.    
     7,5V/1mA 

(lub 0÷10V/0(4)÷20mA) 

*1: Zacisk T/L3 nie jest używany w 
modelach jednofazowych. Do 
zasilania należy użyć zacisków 
R/L1 i S/L2/N. 

 
*2: Zaciski PO i PA/+ są fabrycznie 

połączone zworą, którą należy 
usunąć podczas montażu 
dławika DC (DCL). 

 
*3: Używając wyjścia NO w logice 

dodatniej należy połączyć 
zaciski P24 i OUT. 

 
*4: Wykorzystanie zacisku VIA lub 

VIB jako wejścia logicznego 
wymaga zapoznania się z 
rozdz. 7.2.1. 

 
*5: Do zasilania obwodów 

sterujących  falownika można 
wykorzystać zewnętrzny 
zasilacz (CPS002Z). Można 
stosować go do falowników 
240V i 500V.  

 
*6: Przełącznik SW 1 ustawić w 

pozycji „Logika dodatnia” 
(szczegóły na stronach B11 i 
B12). Położeniem fabrycznym 
przełącznika jest PLC. 
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2.3 Opis listew zaciskowych  
 

2.3.1 Zaciski obwodu mocy 
 
■ Podłączanie urządzeń dodatkowych 

 

 
Silnik 

Z
a
s
ila

n
ie

 

Falownik 

Opornik hamujący 

W
y
łą

cz
n
ik

 
n
a
d
m

ia
ro

w
o

-p
rą

d
o
w

y
 

R/L1 

S/L2 

T/L3 

PA/+ PB 

V/T2 

U/T1 

W/T3 

M 
Ł
ąc

z
n
ik

 
e
le

k
tr

o
m

a
g
n
e
ty

c
z
n
y
 

D
ła

w
ik

 
w

e
jś

c
io

w
y
 

F
ilt

r 
p
rz

e
c
iw

z
a
k
łó

c
e
n
io

w
y
 

Dławik 
wyjściowy 

 

 

Uwaga 1: Modele jednofazowe nie mają zacisku T/L3. Aby zasilić falownik użyj zacisków R/L1 i S/L2. 

 

 

■ Obwód mocy 

Symbol zacisku Funkcja zacisku 

 Zacisk do uziemienia obudowy falownika. Falownik posiada trzy zaciski na radiatorze 
lub trzy w części montażowej płytki EMC. 

R/L1,S/L2,T/L3 

Klasa 240V : trójfazowy 200 do 240V-50/60Hz  

                   : jednofazowy 200 do 240V-50/60Hz 

Klasa 500V : trójfazowy 380 do 500V-50/60Hz  

* Modele jednofazowe mają tylko zaciski R/L1 i S/L2/N 

U/T1,V/T2,W/T3 Zaciski do podłączenia silnika indukcyjnego trójfazowego. 

PA/+, PB 
Zaciski do podłączenia oporników hamujących. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zmień parametry , , ,  . 

PA/+ 
Zacisk dodatniego potencjału wewnętrznego obwodu napięcia stałego. Wspólne 
zasilanie może być wprowadzone między zaciski PA/+ i PC/-. 

PC/- 
Zacisk ujemnego potencjału wewnętrznego obwodu napięcia stałego. Wspólne 
zasilanie może być wprowadzone między zaciski PC/- i PA/+. 

PO, PA/+ 
Zaciski do przyłączenia dławika DC (DCL: opcjonalne urządzenie dodatkowe), 
fabrycznie wyposażone w zworę, którą należy usunąć przed montażem dławika. 

Układ opisanych zacisków jest inny dla różnych mocy falownika. 

Szczegóły w rozdz. 1.3.3.1). 
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2.3.2 Zaciski obwodu sterującego 
 

Listwa zacisków obwodu sterującego jest taka sama dla wszystkich modeli falowników. 

Poniższa tabela przedstawia funkcję i przeznaczenie poszczególnych zacisków. 

Układ zacisków podano w rozdz. 1.3.3.3). 

 

■ Zaciski obwodu sterującego 

Symbol 
zacisku 

Wejście/
wyjście Funkcja 

Parametry 
techniczne Wewnętrzne obwody falownika 

F Wejście 

Zwarcie zacisków F i CC lub F i P24 
powoduje obracanie się silnika do 
przodu, rozwarcie - zwalnianie 
silnika aż do całkowitego 
zatrzymania (gdy zacisk ST jest w 
stanie ON). Istnieje możliwość 
przypisania 3 różnych funkcji. 

R Wejście 

Zwarcie zacisków R i CC lub R i P24 
powoduje obracanie się silnika do 
tyłu, rozwarcie - zwalnianie silnika 
aż do całkowitego zatrzymania (gdy 
zacisk ST jest w stanie ON). Istnieje 
możliwość przypisania 3 różnych 
funkcji. 

RES Wejście 

Przy zwartych zaciskach RES i CC 
lub RES i P24 włączone jest 
resetowanie błędu. Zwarcie ich nie 
ma wpływu w trybie normalnej 
pracy. Istnieje możliwość 
przypisania 2 różnych funkcji. 

S1 Wejście 

Zwarcie zacisków S1-CC lub S1-
P24 spowoduje pracę z 
predefiniowaną prędkością. 
Istnieje możliwość przypisania 2 
różnych funkcji. 

S2 Wejście 

Zwarcie zacisków S2-CC lub S2-
P24 spowoduje pracę z 
predefiniowaną prędkością. 
Przez zmianę parametru f146 
zacisk ten może być używany jako 
wejście impulsowe. 

S3 Wejście 

W
ie

lo
fu

n
k
c
y
jn

e
 p

ro
g

ra
m

o
w

a
ln

e
 lo

g
ic

z
n

e
 w

e
jś

c
ie

 s
ty

k
o

w
e

 

Zwarcie zacisków S3-CC lub S3-
P24 spowoduje pracę z 
predefiniowaną prędkością. 
Przez zmianę położenia 
przełącznika SW2 i zmianę 
parametru f147 zacisk  ten może 
być użyty jako wejście PTC.  

 
 
 

Brak napięcia 
wejście logiczne 
24Vdc-5mA lub 

mniej 
 
 

Wybór logiki 

ujemnej/dodatniej 
oraz PLC przy 
pomocy SW1
(Ustawienie 

fabryczne to PLC) 
 

Wejście 
impulsowe  
(zacisk S2) 

Zakres 
częstotliwości:  

10pps～2kpps 

 
 

Wejście PTC 
(S3 terminal) 

 
 
 
 

  +24V 

 

F 
R 

RES 

S1 
S2 

EXT 

SW1 

SINK 

SOURCE 

VIB 

SW2 

S3 4.75k 

1k 

S3 

S4 

 
 
 
 
 

  +5V 

4.75k 

22k 

S3 
27.4k 

SW2 

+5V 

PTC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Logika 
ujemna 

Logika dodatnia 
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Symbol 
zacisku 

Wejście/
wyjście Funkcja 

Parametry 
techniczne 

Wewnętrzne obwody falownika 

CC 

Wspólny 
dla 

wejścia / 
wyjścia 

Masa układu sterującego  
(3 zaciski) 

 

 

  
CC 

 

 

PP Wyjście Analogowe wyjście napięcia wzorcowego 
10Vdc 

(dopuszczalne 
obciążenie: 10mA) 

 

 +24V 

Stabilizator 

napięcia 
PP 

 

 

V I A 
Uwaga 1) 

Wejście 

Wielofunkcyjne programowalne wejście 
analogowe. Standardowe ustawienia 
fabryczne: 0-10Vdc (rozdzielczość 
1/1000) i częstotliwość wejściowa 0-60Hz 
(0-50Hz) (rozdzielczość 1/2000).  
 
Poprzez zmianę parametru  f109 
zacisk ten może pełnić funkcję 
wielofunkcyjnego stykowego logicznego 
wejścia programowalnego. 

10Vdc 
(impedancja 

wewnętrzna: 30kΩ) 
 

   

 +5V 

15k 

15k 

VIA 
1k 

 

 

 

V I B 
Uwaga 1) 

Wejście 

Wielofunkcyjne programowalne wejście 
analogowe. Standardowe ustawienia 
fabryczne: 0-10Vdc (rozdzielczość 
1/1000) i częstotliwość wejściowa 0-60Hz 
(0-50Hz). 
 
Zakres może zostać zmieniony na 
-10÷+10V przez ustawienie parametru  
 =1. 
 
Poprzez zmianę położenia przełącznika 
SW2 i zmianę parametru f109 zacisk 
ten może pełnić funkcję wielofunkcyjnego 
stykowego logicznego wejścia 
programowalnego. 

10Vdc 
(impedancja 

wewnętrzna: 30kΩ) 

 
 

 

 

 

  33k 

30k 
SW2 

VIB 

VIB 
–5V 

3k 

33k 30k 

–5V 

3k 

30k 

 

 

 

 

 

V I C Wejście 
Wielofunkcyjne programowalne wejście 
analogowe. Zakres wejściowy 4-20mA  
(0-20mA). 

4-20mA 
(impedancja 

wewnętrzna: 250Ω) 

 

  

3k 

VIC 

250 

+5V 

100k 
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Symbol 
zacisku 

Wejście/
wyjście Funkcja 

Parametry 
techniczne Wewnętrzne obwody falownika 

FM Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
analogowe. Standardowe ustawienia 
fabryczne: częstotliwość wyjściowa. 
Funkcja ta może być zmieniona 0-10Vdc 
(napięcie) lub 0-1mAdc, 0-20mAdc (4-
20mA) (prąd wyjściowy) poprzez 
parametr . Maksymalna 
rozdzielczość 1/1000. 

Miliamperomierz o 
zakresie 1mA DC 
lub QS60T(opcja) 
 
Miliamperomierz 
0-20mA (4-20mA) 
DC. Dopuszczalna 
rezystancja: 600Ω 
lub mniej 
 
Woltomierz 0-10V 
DC. Rezystancja 
wewnętrzna: 1kΩ 
lub więcej 

             
 

 

 
 

Wyjście Wyjście napięcia zasilania 24Vdc. 
24Vdc-100mA 
Uwaga 2) 

P24 

Wejście 

Zacisk ten może być używany jako 
wspólny, gdy wybrane jest zewnętrzne 
zasilanie poprzez ustawienie 
przełącznika SW1 w pozycję PLC. 

- 

+24 Wyjście Wyjście napięcia zasilania 24Vdc. 
24Vdc-100mA 
Uwaga 2) 

+SU Wejście 

Zasilanie DC dla obwodu sterującego. 
Podłącz urządzenie podtrzymujące 
zasilanie (opcja) lub zasilacz 24Vdc 
między +SU a CC. 

Napięcie: 
24Vdc±10% 
Prąd: 1A  
lub więcej 

       

  

+24V 

Current 

limiter 

+24 

P24

EXT 

SW1 

 
 
 

  +24V 

+SU 
1 

  

 

 

 

+24V 

68 

121 

Prąd 

+ 
– 

Napięcie

+ 
– 

FM 

+24V 

Ogranicznik 
   prądowy 
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Symbol 
zacisku 

Wejście/
wyjście Funkcja 

Parametry 
techniczne Wewnętrzne obwody falownika 

OUT 
NO 

Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
typu otwarty kolektor. Standardowe 
ustawienia fabryczne: wykrywanie oraz 
sygnalizacja osiągnięcia określonych 
obrotów. NO jest zaciskiem 
ekwipotencjalnym i jest izolowany od 
zacisku CC. Wielofunkcyjne wyjścia, do 
których mogą być przypisane dwie różne 
funkcje. 
 
Przez zmianę ustawień parametru 
f669 zaciski te mogą być używane 
jako wielofunkcyjne programowalne 
wyjścia impulsowe. 

Wyjście typu 
otwarty kolektor 
24Vdc-100mA 
 
Dla ciągu 
impulsów 
wymagany prąd 
10mA lub większy 
 
Zakres 
częstotliwości 
impulsów:  

10～2kpps 

 

 

 

 

 
 

FLA 
FLB 
FLC 

Uwaga 3) 

Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
przekaźnikowe. Wykrywanie zadziałania 
funkcji zabezpieczającej (standardowe 
ustawienie fabryczne). 
Zaciski FLA i FLC są zwarte, a FLB i FLC 
rozwarte podczas zadziałania funkcji 
zabezpieczającej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RY 
RC 

Uwaga 3) 
Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
przekaźnikowe. Wykrywanie i 
sygnalizacja wolnych obrotów 
(standardowe ustawienie fabryczne). 
Wielofunkcyjne wyjście, do którego mogą 
być przypisane dwie różne funkcje. 

Obciążalność 
styków 
250Vac-2A,  
30Vdc-2A 

(cosφ=1) 
: przy obciążeniu 
rezystancyjnym 

 
250Vac-1A 

(cosφ=0.4) 
30Vdc-1A 
(L/R=7ms) 
 
Obciążenie 
minimalne 
5Vdc-100mA 
24Vdc-5mA 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1)  Używanie zacisku VIA jako wejścia logicznego wymaga zamontowania opornika między zaciski  P24 i VIA w 

                  przypadku logiki ujemnej lub między VIA i CC, w przypadku logiki dodatniej (zalecana wartość: 4.7kΩ-1/2W). Zacisk    

                  VIB nie wymaga montażu opornika. 

Uwaga 2)  100mA jest sumą P24 i +24. 

Uwaga 3)   W pewnych przypadkach może zaistnieć szybkie włączanie i wyłączanie wyjścia (dzwonek), należy zastosować   

                   wówczas filtr 10ms lub większy.  W przypadku podłączania wyjść do PLC należy programowo zabezpieczyć się   

                   przed tym zjawiskiem. Gdy to tylko możliwe, do pracy z PLC należy używać wyjścia OUT. 

 

4.7 

NO 

PTC 
OUT 

4.7 

 +24V 
RY 

RC 

 

+24V 
FLB 

FLA 

FLC 
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■ Logika ujemna/Logika dodatnia (Kiedy używane jest zasilanie wewnętrzne) 
Sygnał zewnętrzny jest wykrywany przez falownik, jeżeli prąd wypływa z zacisku sterującego falownika 

(powodując tym samym jego ustawienie w stan załączenia (ON)). Urządzenie zewnętrzne jest widziane w 

tym wypadku jako odbiornik prądu, a zacisk wspólny ma potencjał ujemny. Taką konfigurację będziemy 

nazywać logiką ujemną (negatywną). Jest ona fabrycznie ustawiona jako standardowa (po dostarczeniu 

falownika przez firmę Toshiba). 

W Europie stosuje się częściej logikę odwrotną – dodatnią (pozytywną). Oznacza to, że sygnał zewnętrzny 

jest wykrywany przez falownik, jeżeli prąd wpływa do zacisku sterującego falownika (powodując tym 

samym jego ustawienie w stan załączenia (ON)). Urządzenie zewnętrzne jest widziane w tym wypadku 

jako źródło prądu, a zacisk wspólny ma potencjał dodatni.  

                 Wybór logiki dokonywany jest przełącznikiem SW1. 

 

<Przykłady połączeń z użyciem wewnętrznego zasilania falownika> 

 

  

CC 

NO 

Logika dodatnia (pozytywna) 

Falownik 

P24 

F 

Sterownik 
programowalny 

(PLC)  

 Wspólny 
(common) 

 Wyjście  

 Wejście 

 Wejście 

24VDC 

 Wyjście 

Logika ujemna (negatywna) 

F 

CC 

 Wyjście 

 Wejście 

24VDC 

 Wyjście 
OUT 

P24 

24VDC 

CC 

NO 

OUT 

P24 

24VDC 

 Wejście 

Falownik Sterownik 
programowalny 

(PLC) 

Położenie SW1 : Logika ujemna Położenie SW1 : Logika dodatnia 

 Wspólny 
(common) 

 Wspólny 
(common) 

 Wspólny 
(common)  
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■ Logika ujemna (negatywna) (Przy użyciu zasilania zewnętrznego) 

Zacisk P24 jest użyty do przyłączenia zasilania zewnętrznego lub aby oddzielić zacisk od innych zacisków 

wejściowych lub wyjściowych. 
 

<Przykłady połączeń z użyciem zasilania zewnętrznego> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga)  Nie wolno wyłączać zewnętrznego zasilania gdy zacisk VIA używany jest jako wejście logiczne. 

Może to spowodować niekontrolowaną pracę silnika. 

Logika ujemna (negatywna) 
Położenie SW1 : PLC  

F  Wyjście 

 Wejście 

24VDC 

 Wyjście 

OUT 

NO 

24VDC 

 Wejście 

 Falownik Sterownik 
programowalny 

(PLC)  

P24 

24VDC 

SW1: Pozycja   
           PLC 

CC 

 Wspólny 
(common) 

 Wspólny 
(common) 
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■ Przełączniki przesuwne 
 

Lokalizację przełączników podano w rozdz. 1.3.3 3) 
 

(1) Zmiana logiki wejść : SW1 (położenie fabryczne: PLC) 

Zmiana logiki wejść F, R, RES, S1, S2, i S3 jest dokonywana za pomocą przełącznika SW1. 

Kiedy zewnętrzne źródło zasilania jest wykorzystywane przy logice negatywnej przełącznik  SW1 

powinien zostać przestawiony w pozycję PLC.  . 

Logikę pracy wejść należy ustawić przed włączeniem zasilania. 

Po upewnieniu się, że wybrana została właściwa logika, można włączyć zasilanie. 

 

 

(2) Zmiana funkcji zacisku VIB: Górny SW2 (położenie fabryczne: VIB) 

Wybór wejście analogowe/wejście logiczne zacisku VIB dokonywany jest górnym przełącznikiem SW2  

oraz zmianą parametru 09.  

Używając zacisku VIB jako wejście analogowe należy przesunąć SW2 w pozycję VIB i ustawić parametr 

=. 

Używając zacisku VIB jako wejście logiczne należy przesunąć SW2 w pozycję S4 i ustawić parametr 

=,,lub . Rodzaj logiki (ujemna/dodatnia) zależy od położenia przełącznika SW1. 

Położenie górnego przełącznika SW2 i wartość parametru  muszą być zgodne. Zlekceważenie  

tego warunku może skutkować awarią. 

 

 

(3) Zmiana funkcji zacisku S3: Dolny SW2 (położenie fabryczne: S3) 

Wybór wejście logiczne/PTC zacisku S3 dokonywany jest dolnym przełącznikiem SW2 oraz zmianą 

parametru 47. 

Używając zacisku S3 jako wejście logiczne należy przesunąć SW2 w pozycję S3 i ustawić parametr 

=. 

Używając zacisku S3 jako wejście PTC należy przesunąć SW2 w pozycję PTC i ustawić parametr 

=. 

Położenie dolnego przełącznika SW2 i wartość parametru  muszą być zgodne. Zlekceważenie 

tego warunku może skutkować awarią. 

 

3. Obsługa falownika 

          Ostrzeżenie

  
 
 
 
 

Zakaz 

•  Nie wolno dotykać zacisków falownika, jeżeli falownik jest pod napięciem nawet, gdy silnik jest  
    zatrzymany. Dotykanie  zacisków grozi porażeniem prądem. 

• Nie wolno dotykać przełączników mokrymi rękami ani wycierać falownika wilgotnymi szmatkami. Może 
to prowadzić do porażenia prądem. 

•  Nie wolno przebywać w pobliżu silnika, gdy silnik zatrzymał się awaryjnie, a uaktywniona jest funkcja 
samoczynnego, ponownego załączania falownika. Silnik może niespodziewanie ruszyć, co może 
doprowadzić do wypadku.                                                                                                                 
Należy zastosować odpowiednie środki, np. zabezpieczyć silnik osłoną, aby zapobiec wypadkom 
powstałym w wyniku niespodziewanego ruszenia silnika. 
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Wykonaj 
koniecznie 

• Załączaj napięcie zasilania falownika dopiero po zamknięciu przedniej osłony lub drzwiczek do szafki, 
gdzie zainstalowany jest falownik. Załączenie napięcia zasilania zanim zamknięta zostanie przednia 
osłona lub drzwi szafki, gdzie zainstalowany jest falownik może spowodować porażenie prądem lub 
powstanie innych obrażeń. 

• Jeżeli z falownika zacznie wydobywać się dym, nienaturalny zapach lub hałas należy natychmiast 
wyłączyć napięcie zasilania. Kontynuowanie pracy falownika w takiej sytuacji może być przyczyną 
pożaru. Zwróć się do dostawcy falownika w celu dokonania naprawy. 

• Jeżeli falownik nie będzie używany przez dłuższy okres czasu odłącz go od napięcia zasilania. 

• Przed zresetowaniem falownika (po jego wcześniejszym wyłączeniu awaryjnym) upewnij się, że 
sygnały sterujące są w stanie nieaktywnym. Resetowanie falownika, gdy sygnały sterujące są w stanie 
aktywnym może spowodować niespodziewane uruchomienie silnika i doprowadzić do powstania 
obrażeń. 

 

    Uwaga 

 
 
 

Nie dotykaj 

• Nie dotykaj radiatorów chłodzących ani rezystorów hamujących. Elementy te są gorące i ich dotknięcie 
może spowodować oparzenie. 

 
 
 

Zakaz 

• Zawsze kontroluj wszystkie parametry i dopuszczalne zakresy pracy silników i urządzeń 
mechanicznych (patrz instrukcja obsługi silnika). Brak kontroli parametrów pracy może spowodować 
powstanie obrażeń. 
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3.1 Ustawienie menu startowego 
 

               Ostrzeżenie 

 
 
 

Wykonaj 
koniecznie 

• Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, silnik może zostać uszkodzony lub zacząć pracować w sposób 
nieprzewidywalny. Upewnij się, że ustawienia startowe są poprawne. 

 
Ustaw menu startowe stosownie do częstotliwości podstawowej i napięcia częstotliwości podstawowej używanego 
silnika (jeżeli nie jesteś pewien, który kod regionu powinieneś wybrać skonsultuj się z dostawcą sprzętu).  
Każdy parametr menu startowego automatycznie zmienia wartości wszystkich parametrów związanych 
częstotliwością podstawową oraz napięciem częstotliwości podstawowej wykorzystywanego silnika (zapoznaj się  
z tabelą na następnej stronie). 

 

Postępuj według poniższej procedury, aby zmienić parametr startowy [Przykład: Wybór kodu regionu ] 

Panel 
operacyjny 

Wyświetlacz LED Operacja 

 

 
set set miga 

 

Przekręć pokrętło, wybierz kod regionu  "eu" 
(Europa). 

 

eu⇔in it Przyciśnij środek pokrętła aby zatwierdzić region. 

 

 
00 Wyświetlana jest częstotliwość pracy (gotowość). 

 

☆ Jeśli chcesz dokonać zmiany regionu, menu startowe może zostać wywołane w podany niżej sposób. Uwaga, 

wszystkie ustawione wcześniej parametry powrócą do wartości domyślnych. 

• Ustaw parametr set na "0". 

• Ustaw parametr  na "13". 

☆ Parametry opisane na stronie następnej mogą zostać zmienione, nawet jeśli wcześniej nadano im określone 

wartości podczas ustawień parametrów startowych. 

 

 

 

 

 

  eu 

asia 

  jp 

 usa 
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� Wartości nadane przez parametry startowe 

Nazwa Funkcja 

eu 

(Głównie  

Europa) 

usa 

(Głównie  

Ameryka 

Północna) 

asia 

(Głównie 

Azja i 

Oceania) 

 

(Głównie 

Japonia) 

ul/vl/170/ 

f204 /f213 / 

f219 /f330 / 

f367 /f814 

Ustawienia 

częstotliwości 
50.0(Hz) 60.0(Hz) 50.0(Hz) 60.0(Hz) 

Klasa 

240V 
230(V) 230(V) 230(V) 200(V) 

vlv/ 

f171 

Napięcie 

częstotliwości 

podstawowej 

1, 2 
Klasa 

500V 
400(V) 460(V) 400(V) 400(V) 

pt Wybór charakterystyki V/F 0 0 0 2 

f307 

Korekcja napięcia 

zasilającego 

(ograniczanie napięcia 

wyjściowego) 

2 2 2 3 

f319 

Górny limit 

przewzbudzenia silnika 

podczas hamowania 

120 120 120 140 

f417 
Prędkość znamionowa 

silnika 
1410(min

-1
) 1710(min

-1
) 1410(min

-1
) 1710(min

-1
) 

 

Uwaga 1) Z wyłączeniem Japonii 

Uwaga 2) Ustaw SW1 zgodnie z zastosowaną logiką (szczegóły na stronach B11,12,13). 
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3.2 Uproszczona obsługa falownika VF-S15 
 

Procedury nastawy częstotliwości oraz metody obsługi falownika mogą być wybrane spośród podanych poniżej. 

 

Start / Stop 
  : 
 

  

  (1) Uruchamianie i zatrzymywanie z  panelu    
        operacyjnego  
  (2) Uruchamianie i zatrzymywanie przy użyciu  
        sygnałów zewnętrznych 

Ustawianie częstotliwości 
  : 
 
 

  (1) Ustawianie za pomocą pokrętła 
  (2) Ustawianie przy użyciu sygnałów zewnętrznych 
   (0-10Vdc, 4-20mAdc, -10÷+10Vdc) 

 
 

Do wyboru sposobu obsługi użyj parametrów podstawowych cmod 
(wybór trybu sterowania) i fmod (wybór trybu zadawania częstotliwości). 

 
 

[Nastawy parametrów] 

Nazwa Funkcja Wartości nastaw 
Ustawienia 

fabryczne 

cmod Wybór trybu sterowania 

0: Listwa zaciskowa 
1: Panel operacyjny (również zewnętrzny) 
2: RS485 
3: CANopen 
4: Inne opcje komunikacyjne 

1 

fmod 
Wybór trybu zadawania 

częstotliwości 

0: Pokrętło 1 (zachowanie nastaw po wyłączeniu 
zasilania) 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Pokrętło 2 (zapamiętywanie po  przyciśnięciu 

środka pokrętła) 
4: RS485  
5: UP/DOWN z zewnętrznego wejścia logicznego 
6: CANopen 
7: Inne opcje komunikacyjne  
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 
12, 13: - 
14: sro 

0 

       

                 ☆ fmod=0 (pokrętło 1) jest trybem, gdzie po ustawieniu częstotliwości pokrętłem, częstotliwość jest 

zachowana nawet gdy zasilanie jest odłączone (symulacja potencjometru). 

☆ Szczegóły w rozdziale  6.2.1 dla fmod=4 do 7,11, i 14. 
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3.2.1 Uruchamianie i zatrzymywanie silnika 
 

[Przykład procedury ustawienia  ] 

Panel 
operacyjny 

Wyświetlacz 
LED 

Operacja 

 

Wyświetlana jest częstotliwość pracy (Ustawienia tego dokonuje się przy 
niepracującym silniku!).(Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr  - 
wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na  [wyświetlanie 
częstotliwości pracy]). 

 
auh Wyświetlany jest pierwszy podstawowy parametr  (historia). 

  
cmod Przekręć pokrętło i wybierz "". 

  
1 

Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość parametru (Standardowe 
ustawienia fabryczne: ). 

 
0 

Przekręć pokrętło aby zmienić wartość parametru na  
(listwa zaciskowa). 

 

0⇔cmod
Naciśnij środek pokrętła aby zachować zmiany parametru. Napis 
 i wartość parametru są wyświetlane na zmianę. 

(1) Uruchamianie i zatrzymywanie silnika przy użyciu przycisków panelu 
operacyjnego (=) 

 
      Użyj 

            
i              do włączenia i zatrzymania silnika . 

 

 

              
: Start silnika.                            : Stop silnika. 

 

☆ Kierunek obrotów jest określony przez ustawiony parametr  (obroty do przodu, obroty do tyłu). 

     (: przód, : tył) 

☆  Aby zmienić kierunek obrotów za pomocą klawiatury zdalnej (opcja), parametr  (obroty naprzód,           

     obroty do tyłu) musi być ustawiony na  lub  (Zobacz rozdz. 6.2.2). 

 

(2)    Uruchamianie i zatrzymywanie silnika przy użyciu sygnałów zewnętrznych 
         podłączonych (doprowadzonych) do listwy zacisków wejściowych 

            (cmod=0): logika ujemna 
 

             

 
Częstotliwość 

ON 
OFF F-CC 

Zwolnienie i 
zatrzymanie 

F Zwarcie             i                 : praca do przodu 

Rozwarcie             i                : zwolnienie i zatrzymanie 

 

CC 

F CC 

 

MO

R ST

Norbert.Borek
Tekst maszynowy
RUN

Norbert.Borek
Tekst maszynowy

Norbert.Borek
Tekst maszynowy
RUN

Norbert.Borek
Tekst maszynowy

Norbert.Borek
Tekst maszynowy

Norbert.Borek
Tekst maszynowy
STOP

Norbert.Borek
Tekst maszynowy

Norbert.Borek
Tekst maszynowy

Norbert.Borek
Tekst maszynowy
STOP
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(3) Zatrzymanie wybiegiem (Coast stop) 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

W celu uzyskania zatrzymania silnika wybiegiem 

wprowadź parametry według poniższego opisu. 

Falownik wyświetli off przy hamowaniu wybiegiem. 

 

1) Zaprogramuj "6 (ST)" dla dowolnego wejścia. 

    Ustaw  parametr =. Rozwarcie ST-CC 

    spowoduje zatrzymanie silnika wybiegiem (ilustruje 

    to rysunek obok).  

2) Zaprogramuj "96 (FRR)" dla dowolnego zacisku.  

    W tym przypadku zatrzymanie wybiegiem   

    następuje  po zwarciu FRR i CC.  

Prędkość   
   silnika 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

F-CC 

ST-CC 

Zatrzymanie 
wybiegiem 
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3.2.2 Ustawienie częstotliwości 
 

[Przykład procedury ustawiania fmod] fmod=1: Zadawanie częstotliwości poprzez zacisk VIA 

Panel 
operacyjny 

Wyświetlacz 
LED 

Operacja 

 00

Wyświetlana jest częstotliwość pracy (Ustawienia tego dokonuje się przy 
niepracującym silniku!).(Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr  - 
wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na  [wyświetlanie 
częstotliwości pracy]). 

 
auh Wyświetlany jest pierwszy  parametr  [Historia  ()]. 

 
fmod Obróć pokrętło i wybierz "". 

 
0 

Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość parametru. 
(Nastawa fabryczna: ). 

 
1 

Obróć pokrętło aby zmienić wartość parametru na  (zacisk wejściowy  
VIA). 

 

1⇔fmod
Naciśnij środek pokrętła aby zachować zmiany parametru. Parametr 
 i wartość parametru są wyświetlane na zmianę. 

 

* dwukrotne naciśnięcie klawisza [MODE] spowoduje przejście falownika w tryb standardowego monitorowania 

(wyświetlana jest aktualna częstotliwość pracy). 
 

              (1)   Zadawanie z panelu operacyjnego(fmod=0 lub 3) 

 

: Obrót w prawo zwiększa częstotliwość                : Obrót w lewo zmniejsza częstotliwość 
 

               �  Przykład zadawania z panelu (=: naciśnij środek pokrętła aby zapamiętać) 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Operacja 

 

Wyświetlana jest częstotliwość pracy.(Widok taki ma miejsce, jeżeli 
parametr  - wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na 
 [wyświetlanie częstotliwości pracy]) 

  


Ustaw częstotliwość pracy. (Wartość ta nie będzie pamiętana po 
zaniku zasilania.) 

 
⇔

Zapisz ustawioną częstotliwość. Nazwa parametru  i wartość 
będą wyświetlane naprzemiennie. 

 

                
 
 
 
 

M
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                  �  Przykład zadawania z panelu (=: pamiętanie po zaniku zasilania) 

Panel 
operacyjny 

Wyświetlacz 
LED 

Operacja 

 

Wyświetlana jest częstotliwość pracy.(Widok taki ma miejsce, jeżeli 
parametr  - wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na 
 [wyświetlanie częstotliwości pracy]) 

  
 Ustaw częstotliwość pracy. 

- 
Ustawiona wartość częstotliwości zostanie zapamiętana po 
wyłączeniu zasilania. 

 

(2) Ustawianie częstotliwości za pomocą zewnętrznych sygnałów doprowadzonych 

do listwy zaciskowej (=,  lub ) ⇒ Szczegóły w rozdz. 7.3. 

(3) Przełączanie między dwiema zadanymi częstotliwościami 

      ⇒ Szczegóły w rozdz. 5.8. 
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3.3 Obsługa falownika VF-S15 
 

Omówienie (na prostych przykładach) jak obsługiwać falownik 

 

Tryb sterowania: Panel operacyjny 
Tryb zadawania częstotliwości: Pokrętło 1 

 

(1) Podłączenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ustawianie parametrów (nastawa fabryczna)  

Nazwa Funkcja Wartość nastawy 

 Wybór trybu sterowania 1 

 Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 0 

(3) Obsługa 

Start/stop: Naciśnij              i             przyciski na panelu  

 

Zadawanie częstotliwości: Obracając pokrętłem zmieniamy częstotliwość wyjściową. Zadana 

                                           częstotliwość jest pamiętana. 

 

*1: Jednofazowe falowniki posiadają tylko zaciski  R/L1 i S/L2/N. 

 

 

 

.1 

Silnik 

M 
R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Panel operacyjny 

MCCB 

PB PA/+ PO PC/- 

*1 
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 Tryb sterowania: Panel operacyjny 
                                                    Tryb zadawania częstotliwości: Pokrętło 2 

 

(1) Podłączenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ustawianie parametrów 

Nazwa Funkcja Wartość nastawy 

 Wybór trybu sterowania 1 

 Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 3 

(3) Obsługa 

Start/stop: Naciśnij              i             przyciski na panelu 
 

Zadawanie częstotliwości:  Obracając pokrętłem zmieniamy częstotliwość wyjściową. Naciśnięcie  

pokrętła powoduje zapamiętanie nastawy. i zadana częstotliwość  

wyświetlane będą naprzemiennie. Wyłączenie zasilania nie powoduje 

utraty wartości nastawy.   

 

*1: Jednofazowe falowniki posiadają tylko zaciski  R/L1 i S/L2/N. 

 

.2 

 

 

Silnik 

M 

R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Panel operacyjny 

MCCB 

PB PA/+ PO PC/- 

*1 

R ST
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 Tryb sterowania: Sygnały zewnętrzne 
                                                    Tryb zadawania częstotliwości: Pokrętło 
 

(1) Podłączenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ustawianie parametrów 

Nazwa Funkcja Wartość nastawy 

 Wybór trybu sterowania 0 

 Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 0 or 3 

(3) Obsługa 

Start/stop: ON/OFF wejścia F-CC, R-CC. (logika ujemna) 

F - sygnał pracy do przodu, R - sygnał pracy do tyłu (ustawienia fabryczne) 

Zadawanie częstotliwości: Obracając pokrętłem zmieniamy częstotliwość wyjściową. 

 

*1: Jednofazowe falowniki posiadają tylko zaciski  R/L1 i S/L2/N. 

 

 

.3 

 

 

Silnik 

M 

F 

R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Praca do przodu 

R 

CC 

Praca do tyłu 

Wspólny 
(Common) 

MCCB 

Panel operacyjny 

PB PA/+ PO PC/- 

*1 
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 Tryb sterowania: Sygnały zewnętrzne 
                                                    Tryb zadawania częstotliwości: Zewnętrzny sygnał analogowy 
 

(1) Podłączenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ustawianie parametrów 

Nazwa Funkcja Wartość nastawy 

 Wybór trybu sterowania 0 

 Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 1, 2 or 8 

(3) Obsługa 

Start/stop: ON/OFF wejścia F-CC, R-CC. (logika ujemna) 

                  F - sygnał pracy do przodu, R - sygnał pracy do tyłu (ustawienia fabryczne) 

Zadawanie częstotliwości: wejście VIA: sygnał  0÷+10Vdc (zewnętrzny potencjometr), wejście VIB: 

                                           sygnał 0÷+10Vdc (lub -10÷+10Vdc) lub wejście VIC: sygnał: 4(0)÷20mAdc  

 Wybór wejścia  VIA, VIB lub VIC zależy od parametru . 

VIA : ＝

VIB : ＝ 

VIC : ＝

Ustawienia analogowych charakterystyk wejściowych opisano w rozdz. 7. 

 

*1: Jednofazowe falowniki posiadają tylko zaciski  R/L1 i S/L2/N. 

 

4.  ZADAWANIE PARAMETRÓW 

 
 

.4 

Silnik 

M 

F 

R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Praca do przodu 

R Praca do tyłu 

MCCB 

CC 

VIC 
Sygnał prądowy:  

4(0)∼20mA CC VIB PP 

Sygnał napięciowy: 0 ∼ +10Vdc  

Zewnętrzny potencjometr 

(lub sygnał napięciowy podany między VIA-CC) 

PB PA/+ PO PC/- 

*1 

VIA 

(lub -10 ∼ +10Vdc)  

Wspólny 
(Common) 
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4.1 Tryby pracy wyświetlacza 
Falownik posiada następujące trzy tryby pracy wyświetlacza. 

 
 

  Tryb podstawowy Tryb podstawowy jest dostępny zaraz po włączeniu 
                                                zasilania falownika. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb programowania falownika   Tryb służący programowaniu falownika. 
                   ⇒ Sposób programowania przedstawiono w rozdz. 4. 2. 

 

Dostępne są dwa tryby przeglądania parametrów. Szczegóły  wyboru i 

przełączania trybów podano w rozdz. 4. 2. 

 Uproszczony  tryb programowania    :  Fabrycznie dostępnych jest tylko dziesięć 

najczęściej używanych parametrów. Można dodatkowo 

udostępnić własne, potrzebne parametry (max. 32).    

 

 Standardowy  tryb programowania    :  Wszystkie parametry są dostępne. 

 

☆ Każde naciśnięcie klawisza EASY powoduje przejście pomiędzy trybem 

uproszczonym a standardowym. 
 

 

Tryb ten używany jest do monitorowania częstotliwości wyjściowej oraz zadawania. Ponadto 

wyświetla informacje dotyczące alarmów  podczas pracy lub komunikaty wyłączeń awaryjnych. 

・Wyświetla informację o częstotliwości wyjściowej itd. 

  f710 Ekran powitalny 

  (f720 Ekran powitalny klawiatury zdalnej) 

  f702 Przeliczone jednostki 

・Wartość  zadawanej  częstotliwości 

・Status alarmu 

   Jeśli pojawi się jakiś błąd podczas pracy falownika, na wyświetlaczu zaczną "migać"   

   naprzemiennie: alarm oraz częstotliwość. 

           Możliwe przyczyny alarmu: 

c: jeżeli przekroczony jest poziom dopuszczalnego prądu falownika.  

p: jeśli wygenerowane napięcie jest wyższe niż dopuszczalne.  

l: jeśli skumulowane przeciążenie przekroczy 50% wartości wyłączenia 

przeciążeniowego lub gdy temperatura głównego obwodu przekroczy punkt alarmowy. 

h: Gdy zostanie osiągnięty poziom alarmowy zabezpieczenia termicznego. 
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  Tryb monitoringu Tryb monitoringu pozwala kontrolować status falownika, 
częstotliwość zadaną, prąd wyjściowy itd. 
⇒ Szczegóły w rozdziale 8. 

  

 
Zmiana trybu na kolejny dokonywana jest przez przyciśnięcie klawisza MODE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





- 

 

y

  

Setting monitor modeStatus monitor mode

Standard monitor mode

（At power source on）

MODE

MODE
MODE

RUN

MON
PRG

 

PRG

Zadawanie częstotliwości 

⇒ Rozdz. 3.2.2 

Wyszukiwanie i programowanie 

parametrów 

⇒ Rozdz. 4.2 

 

Monitorowanie 

stanu pracy 

⇒ Rozdz.  8.2 

Tryb podstawowy 
(przy załączonym zasilaniu) 

Tryb programowania falownika Tryb monitoringu 
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4.2 Jak ustawiać parametry 
Istnieją dwa tryby zadawania parametrów: uproszczony i standardowy. Parametr decyduje, który z trybów 

będzie aktywny po włączeniu zasilania, później,  w każdej chwili, można go zmienić naciskając klawisz EASY. 

Szczegóły  znajdują się w rozdz. 4.5. 

 

Pokrętło i przyciski pulpitu działają w sposób następujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tryb uproszczony : Zmiana trybu na uproszczony następuje po naciśnięciu przycisku Easy 

                                                             w podstawowym trybie wyświetlacza. Na wyświetlaczu pojawia się 

                                                             komunikat  "". W trybie uproszczonym świeci się kontrolka Easy.  

 Tylko 10, najczęściej używanych parametrów, dostępnych jest podczas  

                                                             pracy w tym trybie (nastawa fabryczna). 
 

Tryb uproszczony 

Nazwa Funkcja 

cmod Wybór trybu sterowania 

fmod Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 

acc Czas przyspieszenia 1 

dec Czas hamowania 1 

ul Górny limit częstotliwości 

ll Dolny limit częstotliwości 

thr Poziom ochrony termicznej silnika 1 

fm Kalibracja miernika 

f701 Wybór jednostki napięcia/prądu (%-V/A) 

psel Dostęp do trybu uproszczonego (Easy)  

 
☆ Jeśli użytkownik naciśnie klawisz  EASY w momencie, kiedy używane jest pokrętło zwiększające/zmniejszające 

wartości ustawianych parametrów to wartości te nadal będą się zwiększać/zmniejszać, nawet jeśli użytkownik puści 

pokrętło. Jest to przydatna funkcja w przypadku ustawiania dużych wartości. 
 

Uwaga)    Parametry wyrażone liczbowo (, itp.) zmieniają pracę falownika  wtedy, kiedy obracane jest pokrętło.   

                 Trzeba jednak pamiętać, że środek pokrętła musi zostać przyciśnięty, aby falownik zapamiętał ustawienia,   

                 nawet wtedy, kiedy zasilanie zostanie wyłączone. 

                 Należy zauważyć, że inne parametry jak (, itp.) nie wpływają na pracę falownika podczas kręcenia  

                 pokrętłem. Aby nastawa została aktywowana  należy wcisnąć środek pokrętła. 

 

Naciskanie środka pokrętła. 

Zatwierdza wybór parametru 

i jego wartość.    Uwaga) 

Obracanie pokrętłem. 

Służy do wyboru parametrów  

i zmiany ich wartości.    Uwaga) 

Służy do przełączania między  

uproszczonym, a standardowym  

trybem zadawania parametrów.  

Służy do przechodzenia z jednego 

trybu w drugi lub powrotu do  

głównego menu. 

EASY 

 

MODE 
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  Tryb standardowy  : Tryb ustawień zmienia się na standardowy, po 

naciśnięciu przycisku EASY. Na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat "". Zarówno parametry podstawowe jak 

i rozszerzone będą wyświetlane. 
 

Parametry podstawowe : Jest to grupa podstawowych parametrów 

potrzebnych do skonfigurowania falownika. 

⇒ Szczegóły w rozdziale  5. 

⇒ Zobacz rozdział 11.2  tabela parametrów. 

 Parametry rozszerzone : Parametry ustawień szczegółowych 

                                         i specjalnych. 

⇒ Szczegóły w rozdziale  6 . 

⇒ Zobacz rozdział 11.3  tabela parametrów. 

 

Uwaga)  Ze względów bezpieczeństwa niektóre parametry zostały zaprogramowane tak, że nie można ich zmieniać  

               w czasie pracy falownika. Szczegóły w rozdziale 11.9. 
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4.2.1 Programowanie w trybie uproszczonym  EASY 
 

          Falownik można zaprogramować w tym trybie po naciśnięciu przycisku MODE, kiedy znajdujemy w trybie EASY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zadawanie parametrów w trybie uproszczonym 

(1) Wybierz parametr, który chcesz zmienić (obracając pokrętłem). 

(2) Odczytaj zaprogramowane ustawienie (naciśnij środek pokrętła). 

(3) Zmień wartość parametru (obracając pokrętłem). 

(4) Naciśnij środek pokrętła aby zapisać zmiany.  

 

☆  Aby przejść z trybu uproszczonego do standardowego należy wcisnąć (w trybie podstawowym wyświetlacza)  

przycisk EASY. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "std", co oznacza, że tryb został zmieniony. 

 





 

  ⇔



 

Standard monitor mode

(1 )

(3)

(2)

(4)

 

 

 

 

* Parameter title and the setting

   value are displayed alternately
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MODE

MODE
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 Tryb uproszczony (fabryczny zestaw parametrów) 

Nazwa Funkcja 

cmod Wybór trybu sterowania 

fmod Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 

acc Czas przyspieszenia 1 

dec Czas hamowania 1 

ul Górny limit częstotliwości 

ll Dolny limit częstotliwości 

thr Poziom ochrony termicznej silnika 1 

fm Kalibracja miernika 

f701 Wybór jednostki napięcia/prądu (%-V/A) 

psel Dostęp do trybu uproszczonego (Easy) 

 

Jeżeli nie jesteś pewien czegoś podczas 

pracy,  w każdej chwili możesz powrócić 

do podstawowego trybu wyświetlacza, 

wystarczy w dowolnym momencie 

nacisnąć kilkakrotnie klawisz MODE. 

 
P

a
ra

m
e
tr

y
 z

a
re

je
s
tr

o
w

a
n
e
 

(m
a
x
. 
3
2
) 

* Nazwa parametru i jego wartość 
są wyświetlane naprzemiennie 

 

Tryb podstawowy 

U
s
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 p
a
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m

e
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w

 
p

o
d

s
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w
o
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h
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4.2.2 Programowanie w trybie standardowym  STANDARD 
 
Falownik znajdzie się w tym trybie po naciśnięciu klawisza MODE, jeśli wybrano wcześniej tryb standardowy. 

 

� Zadawanie parametrów podstawowych 

(1) Wybierz parametr, który chcesz zmienić (obracając pokrętłem). 

(2) Odczytaj zaprogramowane ustawienie (naciśnij środek pokrętła). 

(3) Zmień wartość parametru (obracając pokrętłem). 

(4) Naciśnij środek pokrętła aby zapisać zmiany.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆  Aby przejść z trybu standardowego do uproszczonego do należy wcisnąć (w trybie podstawowym wyświetlacza)   

      przycisk EASY. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„
easy”, co oznacza, że tryb został zmieniony. 

 









 

  ⇔

-- 

--  

 ⇔

 

 

 

 

 

S
ta

n
d

a
rd

 p
a
ra

m
e

te
rs

  

 
*

MODE

MODE

MODE

MODE

Standard monitor mode

* Parameter title and the setting

   value are displayed alternately

(1 )

(3)

(2)

(4) *

(5)

(7)

(6)

(8)

(9) (10)

B
a

s
ic

 p
a
ra

m
e
te

r 
s
e
tt
in

g

E
x
te

n
d
e
d

 p
a

ra
m

e
te

r 
s
e
tt
in

g

 

(3)

Jeżeli nie jesteś pewien czegoś podczas 

pracy,  w każdej chwili możesz powrócić 

do podstawowego trybu wyświetlacza, 

wystarczy w dowolnym momencie 

nacisnąć kilkakrotnie klawisz MODE. 

 

Tryb podstawowy 
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* Nazwa parametru i jego wartość 
są wyświetlane naprzemiennie 
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� Zadawanie parametrów rozszerzonych 

Każdy parametr rozszerzony składa się z  "f, a lub c " oraz 3-cyfrowego kodu. Najpierw należy wybrać i odczytać 

nagłówek parametru  "f1--" do "f9--", "a---", "c---" ("f1--": punkt startowy parametru wynosi 100, 

"a---": punkt startowy parametru to A). 

(5) Wybierz nazwę parametru, który chcesz zmienić (obracając pokrętło).  

(6) Odczytaj parametr rozszerzony (naciśnij środek pokrętła). 

(7) Wybierz parametr, który ma zostać zmieniony (obracając pokrętło). 

(8) Odczytaj zaprogramowane ustawienie (naciśnij środek pokrętła). 

(9) Zmień wartość wybranego parametru (obracając pokrętło). 

(10) Naciśnij środek pokrętła aby zapisać zmienione ustawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Funkcje przydatne do zmiany lub wyszukiwania 
parametrów 

 

Rozdział ten wyjaśnia działanie funkcji przydatnych do zmiany lub wyszukiwania parametrów. 

 

 

   Wyszukiwarka zmienionych parametrów (historia zmian) auh 
 

Dzięki tej funkcji można wyszukać pięć ostatnio zmienionych parametrów. Aby jej użyć należy wybrać parametr 

 (Zmienione parametry zostaną wyświetlone niezależnie od różnic ich wartości w stosunku do nastaw 

fabrycznych). 

⇒ Szczegóły w rozdziale 6.1.1. 

 

   Tryb uproszczony w oparciu o aplikację (nastawy zgodne z aplikacją) aua 
 

Niezbędne parametry dla urządzenia można ustawić w bardzo prosty sposób. 

Wybierz zastosowanie poprzez parametr aua i dokonaj nastaw w trybie uproszczonym. 

⇒ Szczegóły w rozdziale 6.1.2. 

 

 

� Zakres i wyświetlanie wartości ustawianego parametru 

h1:Dokonano próby ustawienia wartości parametru wyższej niż dopuszczalny limit.

lo: Dokonano próby ustawienia wartości parametru niższej niż dopuszczalny limit.  

Jeśli pojawi się któryś z powyższych komunikatów (migający na wyświetlaczu), nie będzie można ustawić wartości 

wyższych niż ani niższych niż   

* Limity wartości ustawianego parametru mogą być różne w zależności od nastaw innych parametrów. 
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   Grupy parametrów przeznaczone do określonego celu  auf 
 

Tylko parametry potrzebne do wybranego celu będą dostępne i możliwe do zaprogramowania. 

Aby użyć tej funkcji, wybierz  

⇒ Szczegóły w rozdziale 6.1.3. 

 

   Resetowanie parametrów do ustawień fabrycznych typ 
 

Użyj parametru  aby zresetować ustawienia i powrócić do nastaw fabrycznych. Aby użyć tej funkcji ustaw 

parametr = lub . 

⇒ Szczegóły w rozdziale 4.3.2. 

 

   Przywołanie nastaw własnych użytkownika  
 

Indywidualne ustawienia mogą być zapisywane w grupach i podobnie przywoływane.  

Ustawienia te mogą zostać użyte jako nastawy domyślne użytkownika. 

Aby użyć tej funkcji ustaw parametr typ =7 lub 8. 

⇒ Szczegóły w rozdziale 4.3.2.  

 

   Wyszukiwanie zmienionych parametrów gru 
 

Automatycznie wyszukuje parametry, których ustawienia są różne od ustawień fabrycznych. Aby użyć tej funkcji 

należy wybrać parametr  

⇒ Szczegóły w rozdziale 4.3.1. 

 

4.3.1 Wyszukiwanie i resetowanie zmienionych parametrów 
 gru : Funkcja automatycznej edycji 
 

 

 

 

 

Uwaga 1:  Powrót nastawą do wartości fabrycznej spowoduje że, parametr nie będzie widoczny w grupie .  

Uwaga 2:  Usunięcie parametru z tej grupy następuje po kilku sekundach, potrzebnych do porównania wartości   

                 parametrów z nastawami fabrycznymi.  Wyjście z funkcji  następuje przez naciśnięcie klawisza   

                 MODE. 

Uwaga 3:  Parametry, których nie można zresetować ustawiając  na  nie są wyświetlane. 

⇒Szczegóły w rozdziale 4.3.2. 

 

•Funkcja 

Automatycznie wyszukiwane (i wyświetlane w gru) są tylko te parametry, których wartość została zmieniona i 

jest inna niż fabryczna nastawa. Parametry te można także zmieniać. 
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� Jak wyszukać i przeprogramować parametry 

Panel operacyjny Wyświetlacz LED Objaśnienia 

 00

Wyświetlana jest częstotliwość  pracy 

(w przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  = 

[częstotliwość wyjściowa]). 

 

 
auh Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” “” . 

 

 
gru Obracając pokrętłem znajdź  . 

 

 u---
Naciśnij środek pokrętła aby wejść w tryb wyszukiwania  

parametrów zmienionych. 

 

 

lub 

 

acc 
Wyszukaj interesujący cię parametr naciskając lub obracając pokrętło 

(obrót pokrętłem w lewo wyświetla parametry w odwrotnej kolejności). 

 

 80 Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość zaprogramowaną. 

 

 
50 Zmień wartość obracając pokrętło. 

 

 50⇔ acc

Naciśnij środek pokrętła w celu zapamiętania ustawionej wartości. 

Wartość zapisywana i nazwa parametru będą wyświetlane 

naprzemiennie. 

 u--f

(u--r) 

Wykonaj te same czynności w celu odczytu lub zmiany innych 

parametrów. 

 
gru Kiedy pojawi się   wyszukiwanie jest zakończone. 

 

 

 

 

Wyświetlany 
parametr 

↓ 
gru  

↓ 

fr-f

↓ 

00 



Naciśnij klawisz [MODE] aby przerwać wyszukiwanie parametrów . 

Naciskając klawisz [MODE] podczas wyszukiwania możesz powrócić 

do trybu wprowadzania nastaw (wyświetlane jest ). Naciskając 

klawisz [MODE] raz jeszcze możesz powrócić do trybu monitoringu, a 

następnie (jeszcze raz [MODE]) do podstawowego trybu 

wyświetlacza (wyświetlanie częstotliwości pracy). 

 

 

MODE 

 

MODE 

 

MODE 

 

MODE 
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4.3.2 Powrót do nastaw fabrycznych 
 

 typ : Nastawy fabryczne 
 

 

• Funkcje 

Istnieje możliwość powrotu do nastaw fabrycznych, skasowania czasu pracy, zapisania/przywołania 

wykonanych nastaw. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres działania Nastawa fabryczna 

typ Nastawy fabryczne 

0: - 
1: Nastawy dla  50Hz  
2: Nastawy dla 60Hz  
3: Nastawy fabryczne 1 (inicjalizacja) 
4: Kasowanie historii wyłączeń awaryjnych 
5: Kasowanie czasu pracy 
6: Inicjalizacja typu 
7: Zapamiętanie parametrów użytkownika 
8. Ładowanie parametrów użytkownika    
9. Kasowanie czasu pracy wentylatora 
10, 11: - 
12: Kasowanie licznika uruchomień 
13: Nastawy fabryczne 2 (pełna inicjalizacja) 

0 

☆ Podczas odczytu tego parametru wyświetlane jest  . Poprzednia nastawa wyświetlana jest po lewej stronie 

Przykład: 3       0 

☆ typ nie może być zmieniany podczas pracy falownika. Zawsze zatrzymaj falownik przed programowaniem. 

 

Przypisywane wartości 
 

Nastawy dla  50Hz   (typ=1) 

Ustawiając  na  ustawiamy parametry pracy z silnikiem o częstotliwości znamionowej 50 Hz. 

(Tylko parametry wymienione poniżej ulegają zmianie.)  

• Częstotliwość maksymalna () ：50Hz • Górny limit częstotliwości ()              ：50Hz 

• Częstotliwość podstawowa 1 () ：50Hz • Częstotliwość podstawowa 2 () ：50Hz 

• VIA punkt 2 częstotliwość () ：50Hz • VIB punkt 2 częstotliwość ()       ：50Hz 

• VIC punkt 2  częstotliwość () ：50Hz • Małe obciążenie, duża prędkość automatyczna  

• Regulator górny limit () ：50Hz  częstotliwość pracy ()                 ：50Hz 

• Obroty silnika RPM () ：1410 min
-1

 • Zadawanie łączem szeregowym punkt 2    

   częstotliwość ()                           ：50Hz 
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Nastawy dla 60Hz   (typ=2) 

Ustawiając  na 2 ustawiamy parametry pracy z silnikiem o częstotliwości znamionowej 60 Hz. 

(Tylko parametry wymienione poniżej ulegają zmianie.)  

• Częstotliwość maksymalna () ：60Hz • Górny limit częstotliwości ()                 ：60Hz 

• Częstotliwość podstawowa 1 () ：60Hz • Częstotliwość podstawowa 2 ()  ：60Hz 

• VIA punkt 2 częstotliwość () ：60Hz • VIB punkt 2 częstotliwość ()          ：60Hz 

• VIC punkt 2  częstotliwość () ：60Hz • Małe obciążenie, duża prędkość automatyczna 

• Regulator górny limit () ：60Hz  częstotliwość pracy ()                 ：60Hz 

• Obroty silnika RPM () ：1710 min
-1

 • Zadawanie łączem szeregowym punkt 2 

   częstotliwość ()                           ：60Hz 

 

 

Nastawy fabryczne 1  (typ = 3) 

Programując  na  wracamy nastawami do wartości fabrycznych (z wyjątkiem kilku parametrów). 

☆ Po ustawieniu ,    wyświetlane jest na czas konfiguracji parametrów, po czym znika. Falownik 

zaprogramowany jest na standardowy silnik.  Historia wyłączeń awaryjnych jest kasowana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kasowanie historii wyłączeń awaryjnych  (typ = 4) 

Ustawiając  na  kasujemy dane o ostatnich ośmiu  wyłączeniach awaryjnych. 

☆ Parametry nie są zmieniane. 

 

Kasowanie całkowitego czasu pracy (typ = 5) 

Ustawiając  na  kasujemy całkowity czas pracy falownika (ustawiamy wartość zero). 

 

Inicjalizacja typu   (typ = 6) 

Ustawiając   na   kasujemy błąd  .  Jeśli błąd   nadal jest wyświetlany, skontaktuj się  

z dostawcą. 

 
 

Należy zauważyć, że poniższe parametry nie są przywracane do nastaw fabrycznych po ustawianiu 

= (dla przywrócenia wszystkich parametrów należy ustawić  =). 

・：Wybór charakterystyki przeciążenia  ・～：VIA/VIB/VIC zerow./wzmocnienie 

・：Wybór miernika ・：Wybór typu wyj. logiczne/impulsowe 

・：Kalibracja miernika ・：Wybór sygnału wyjścia analogowego 

・：Ustawianie regionu ・：Regulacja charakterystyki wyj. analogowego 

・：Wybór wejścia analogowego  ・：Zerowanie wyjścia analogowego 

・：Typ wej. analog/logic (VIA/VIB) ・：Dowolna wartość użytkownika 

* Przeczytaj instrukcję “Komunikacja szeregowa” by zapoznać się z parametrami cxxx. 
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Zapamiętanie parametrów użytkownika  (typ = 7) 

Ustawiając  na  zapisujemy do pamięci wartości wszystkich parametrów. 

 

Ładowanie parametrów użytkownika   (typ = 8) 

Ustawiając  na  programujemy falownik wartościami parametrów zapisanymi poprzez  typ = 7. 

☆ Parametr   z wartościami  i  pozwala posiadać własne nastawy w pamięci falownika. 

 

Kasowanie czasu pracy wentylatora   (typ = 9) 

Ustawiając  na  kasujemy całkowity czas pracy wentylatora (ustawiamy wartość zero). 

Parametru tego używa się po wymianie wentylatora. 

 

Kasowanie licznika uruchomień   (typ = 12) 

Ustawiając  na 12 kasujemy licznik uruchomień (ustawiamy wartość zero). 

 

Nastawy fabryczne  2   (typ = 13) 

Ustawiając  na  sprowadzamy wszystkie parametry do nastaw fabrycznych.   

Po ustawieniu ,  jest wyświetlane na czas przepisywania nastaw fabrycznych, po czym znika. 

Pojawia się napis (menu startowe). Po przejrzeniu opcji menu startowego i dokonaniu wyboru 

powodujemy powrót wszystkich parametrów do ich wartości fabrycznych oraz skasowanie całej historii 

wyłączeń awaryjnych (szczegóły w rozdz. 3.1). 
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4.4 Ustawienia regionalne  
 

 set : Sprawdzanie ustawień regionalnych 
 

 

 

 

 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa domyślna 

set Sprawdzenie ustawienia regionu 

0: Wywołanie menu startowego  
1: Japonia (tylko do odczytu)  
2: Ameryka Północna (tylko do odczytu) 
3: Azja (tylko do odczytu)   
4: Europa (tylko do odczytu)  

* 

* Nastawa domyślna zależy od wcześniejszego wyboru dokonanego w menu startowym (wartość od 1 do 4). 

 

� Zawartość nastaw regionalnych  

Liczba wyświetlana podczas odczytu parametru set wskazuje, który z poniższych regionów został wybrany 

w menu startowym.  

 

4: eu (Europa) wybrano w menu startowym. 

3: asia (Azja, Oceania) wybrano w menu startowym. 

2: usa (Ameryka Północna) wybrano w menu startowym.

1: jp (Japonia) wybrano w menu startowym. 

 

 

Wywołanie menu startowego jest możliwe przez ustawienie set=0.  

Szczegóły w rozdz. 3.1.  

 

Uwaga: 1 do 4 to wartości parametru set tylko do odczytu. Nie mogą być zapisywane.  

• Funkcja 

Pozwala sprawdzić, jaki region został wybrany w menu startowym. 

Również, po wywołaniu menu startowego, dokonać zmiany wybranego regionu.  
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4.5 Funkcje przycisku EASY 

 psel  : Dostęp do trybu uproszczonego (Easy) 

 f750  : Wybór funkcji przycisku EASY 

 f751  do  f782  : Parametry trybu uproszczonego (Easy) od 1 do 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawy fabryczne 

psel 
Dostęp do trybu 

uproszczonego (Easy) 

0: Tryb standardowy po włączeniu zasilania 
1: Tryb uproszczony (Easy) po włączeniu zasilania 
2: Dostępny tylko tryb Easy 

0 

f750 
Wybór funkcji przycisku 

EASY 

0: Przełączanie między trybami Easy/Standard 
1: Klawisz skrótu (funkcja szybkiego dostępu) 
2: Przełączanie sterowania (miejscowe/zdalne) 
3: Wyzwalanie pomiaru wartości maks./min. 

0 

 

���� Przełączanie między trybem programowania uproszczonym (Easy) a standardowym 

     (f750f750f750f750=0000): Nastawa fabryczna 
 

Przyciskiem EASY można przełączać między trybami programowania standardowym i uproszczonym, gdy 

falownik jest zatrzymany. Fabryczna nastawa wymusza tryb standardowy po włączeniu zasilania. 

Wybrany tryb decyduje o sposobie odczytu i wyświetlania parametrów. 

 

Uproszczony tryb programowania (Easy) 

Umożliwia wstępną rejestrację (parametry trybu uproszczonego) najczęściej zmienianych parametrów oraz odczyt 

tylko zarejestrowanych parametrów (max. 32). 

W trybie uproszczonym świeci się kontrolka EASY. 

 

Standardowy tryb programowania 

Tryb ten pozwala na odczyt wszystkich parametrów. 

 

[Odczyt parametrów] 

Użyj przycisku EASY aby wybrać tryb uproszczony bądź standardowy, następnie przyciśnij klawisz MODE aby 

wejść w tryb programowania (tryb pracy wyświetlacza). 

Wybierz parametr obracając pokrętło. 

Niżej została pokazana relacja pomiędzy parametrem a wyborem trybu. 

 

• Funkcja 
Przełączanie między trybem uproszczonym a standardowym przyciskiem EASY (ustawienie fabryczne). 
W trybie uproszczonym można zarejestrować do 32 dowolnych parametrów.  
Przyciskowi EASY można przyporządkować cztery następujące funkcje: 

• Przełączanie między trybem programowania uproszczonym (Easy) a standardowym 

• Klawisz skrótu (funkcja szybkiego dostępu) 

• Przełączanie klawiatury (lokalna/zdalna) 

• Wyzwalanie pomiaru wartości maks./min. 
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 pselpselpselpsel =0000

* Po włączeniu zasilania falownik jest w trybie standardowym. Naciśnij przycisk EASY aby przejść do trybu 

uproszczonego. 
 

 pselpselpselpsel =1111

* Po włączeniu zasilania falownik jest w trybie uproszczonym. Naciśnij przycisk EASY aby przejść do trybu 

standardowego. 


 pselpselpselpsel =2222

* Falownik pozostaje cały czas w trybie uproszczonym. 

Może zostać jednak przełączony (przyciskiem EASY )w tryb standardowy po ustawieniu  psel=0, 1. Gdy 

psel nie jest wyświetlany w trybie uproszczonym, undo jest wyświetlany umożliwiając tymczasowe 

przejście, przyciskiem EASY, do trybu standardowego po naciśnięciu środka pokrętła i przytrzymaniu przez 

pięć sekund lub dłużej. 
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[Jak wybrać parametry] 

Zarejestruj żądane parametry jako parametry trybu uproszczonego od 1 to 32 (f751 to f782). Zauważ, że 

parametry powinny być określone poprzez numery komunikacyjne, zgodnie z danymi w tabeli parametrów (rozdz. 11).  

Tylko parametry zarejestrowane w trybie uproszczonym będą w nim wyświetlane (w kolejności rejestracji).  

Wartości nastaw fabrycznych podano w poniższej tabeli. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Parametr 1 trybu uproszczonego 0-2999 3（cmod）

 Parametr 2 trybu uproszczonego 0-2999 4（fmod）

 Parametr 3 trybu uproszczonego 0-2999 9（acc）

 Parametr 4 trybu uproszczonego 0-2999 10（dec）

 Parametr 5 trybu uproszczonego 0-2999 12（ul）

 Parametr 6 trybu uproszczonego 0-2999 13（ll）

 Parametr 7 trybu uproszczonego 0-2999 600（thr）

 Parametr 8 trybu uproszczonego 0-2999 6（fm）

 Parametr 9 trybu uproszczonego 

 Parametr 10 trybu uproszczonego 

 Parametr 11 trybu uproszczonego 

 Parametr 12 trybu uproszczonego 

 Parametr 13 trybu uproszczonego 

 Parametr 14 trybu uproszczonego 

 Parametr 15 trybu uproszczonego 

 Parametr 16 trybu uproszczonego 

 Parametr 17 trybu uproszczonego 

 Parametr 18 trybu uproszczonego 

 Parametr 19 trybu uproszczonego 

 Parametr 20 trybu uproszczonego 

 Parametr 21 trybu uproszczonego 

 Parametr 22 trybu uproszczonego 

 Parametr 23 trybu uproszczonego 

 Parametr 24 trybu uproszczonego 

 Parametr 25 trybu uproszczonego 

 Parametr 26 trybu uproszczonego 

 Parametr 27 trybu uproszczonego 

 Parametr 28 trybu uproszczonego 

 Parametr 29 trybu uproszczonego 

 Parametr 30 trybu uproszczonego 

0-2999 
(Ustawiane przez numer 

komunikacyjny) 

999 

(Brak funkcji)

 Parametr 31 trybu uproszczonego 0-2999 701（f701） 

 Parametr 32 trybu uproszczonego 0-2999 50（psel） 
 

                     Uwaga: Jeśli zostanie określony numer inny niż komunikacyjny to jest traktowany jako 999 (nie przypisano funkcji). 
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■■■■ Funkcja klawisza skrótu (f750f750f750f750=1111) 

Funkcja ta pozwala na zapisanie, na liście skrótów, parametrów, których nastawy muszą być często zmieniane, a 

skrót klawiszowy pozwala na łatwy i szybki dostęp do nich.  

Skrót ten dostępny jest tylko w trybie wyświetlania częstotliwości. 

 

[Sposób działania] 

Ustaw parametr   na , wyszukaj parametr, który chcesz przypisać do klawisza skrótu, naciśnij i trzymaj  

wciśnięty klawisz EASY co najmniej przez 2 sekundy. Procedura zapisu parametru na liście jest zakończona. 

Odczyt parametru następuje przez przyciśnięcie klawisza EASY. 

 

■■■■ Funkcja przełączania klawiatury lokalna/zdalna (f750f750f750f750=2222) 

Funkcja ta pozwala na łatwe przełączanie między panelem operacyjnym a sterowaniem zewnętrznym. 

Zaprogramuj parametr   na  , wybierz żądane urządzenie sterujące przez przyciśnięcie klawisza EASY. 

Jeśli włączona jest funkcja ciągłości pracy( f295=1),przełączenie jest możliwe podczas pracy falownika.   

   

Miejscowe oznacza panel operacyjny. 

Zdalne oznacza operację określoną przez wybór trybu sterowania: cmod i wybór trybu zadawania 

częstotliwości: fmod (f207). 

W trybie miejscowym świeci się kontrolka EASY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga) Należy zauważyć, że jeśli parametr  f750 zostanie ustawiony na 0 w trybie miejscowym, sterowanie z 

panelu operacyjnego zostaje utrzymane i staje się różne od nastawy cmod. 

 

■■■■Funkcja pamiętania wartości szczytowych (f750f750f750f750=3333) 

Funkcja ta udostępnia (przy pomocy przycisku EASY) wartości szczytowe parametrów f709. Pomiar wartości 

maksymalnych/minimalnych ustawionych w f709 rozpoczyna się natychmiast po naciśnięciu klawisza 

EASY (po ustawieniu f750 na 3). 

Maksimum  i minimum wyświetlane są w wartościach bezwzględnych. 

 

Sterowanie zewnętrzne 

(Zdalne) 

Panel operacyjny 

(Miejscowe) 

 

Przełącz na panel operacyjny (Miejscowe). 
Jeśli włączona jest funkcja ciągłości 

przenoszony jest aktualny status 
falownika. 

Przełącz na sterowanie zewnętrzne (Zdalne). 
(Nawet jeśli włączona jest funkcja ciągłości, 

status falownika nie jest przenoszony.) 

EASY 
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5. Parametry podstawowe 
Przed użyciem falownika należy zaprogramować jego parametry podstawowe zgodnie z rozdz.11 (Tabele danych i 

parametrów). 
 

5.1 Wybór i kalibracja miernika 
 

 : Wybór wielkości mierzonej (wyjście FM)             : Kalibracja miernika 
 

• Funkcja 

W zależności od nastawy   zacisk FM może pracować jako pomiarowe wyjście analogowe 

0 - 1mAdc, 0 (4) - 20mAdc, 0 - 10vdc. Kalibracja przy pomocy . Użyj miliamperomierza 0 - 1mAdc.  

Przy wyborze zakresu  4 - 20mAdc należy ustawić parametr  
 

 

         [Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Wielkość mierzona 
Nastawa przy 
fsl=17 

Nastawy 
fabryczne 

 
Wielkość  
mierzona 

(wyjście FM) 

0: Częstotliwość wyjściowa  
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (przeliczone z sekcji DC) 
4: Napięcie wyjściowe (zadane) 
5:  Moc wejściowa 
6:  Moc wyjściowa 
7:  Moment 
8: - 
9:  Współczynnik całkowitego obciążenia silnika 
10: Współczynnik całkowitego obciążenia falownika 
11: Współczynnik całkowitego obciążenia (rezystora 

hamującego) PBR 
12: Częstotliwość zadana (po kompensacji) 
13: VIA wartość wejściowa 
14: VIB wartość wejściowa 
15: Wartość stała 1 (prąd wyjściowy -  

 ekwiwalent 100% prądu znamionowego) 
16: Wartość stała 2 (prąd wyjściowy -  

 ekwiwalent 50% prądu znamionowego) 
17: Wartość stała 3  

 (inna niż prąd wyjściowy) 
18: Dane komunikacji  RS485 
19: Do kalibracji (aktualna wartość ) 
20: Wartość wejściowa VIC  
21: Częstotliwość impulsów wejściowych 
22: - 
23: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 
24: Energia pobrana 
25: Energia oddana 

Maks. częstotliwość () 
- 

Maks. częstotliwość () 
1.5 x zakres napięciowy 
1.5 x zakres napięciowy 

1.85 x zakres mocy 
1.85 x zakres mocy 

2.5 x zakres momentu 
- 

Zakres współczynnika 
Zakres współczynnika 
Zakres współczynnika 

 
Maks. częstotliwość () 

Maks. wartości wej. 
Maks. wartości wej. 

- 
 

 - 
 
- 
 

Maks. wartość (100.0%) 
- 

Maks. wartości wej. 
Maks. wartości wej. 

- 
Maks. częstotliwość () 

1000 x F749 
1000 x F749 

0 

 
Kalibracja 
miernika 

- - - 

� Rozdzielczość: Dla wyjścia FM wynosi maksimum 1/1000. 
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� Regulacja skali (parametr  -  kalibracja miernika) 

       Podłącz mierniki jak pokazano poniżej. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Przykład kalibracji miernika częstotliwości przyłączonego do zacisku FM] 
 

* Ustaw mechaniczny punkt zerowy przy pomocy wkrętaka. 

* Ustaw wcześniej parametry f691 i  f692 w przypadku zakresu  4-20mA . 

Czynności na panelu 
Wyświetlacz

LED 
Opis 

- .  
Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa. 
(Gdy parametr  jest ustawiony na  ) 

 
 Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” “” . 

 
 Obróć pokrętło aby wybrać  . 

 
.  Odczyt częstotliwości po naciśnięciu środka pokrętła. 

 

.  

Obracaj pokrętłem aby skalibrować miernik. 
Wskazanie miernika będzie się zmieniać, natomiast wskazanie na 
wyświetlaczu falownika pozostanie niezmienne. 
 
 
 
 

 
 ⇔ 
 

Naciśnij środek pokrętła aby zachować ustawione parametry 
kalibracji.  i częstotliwość będą wyświetlane naprzemiennie 

 
 + .  

Wyświetlacz powraca do wyświetlania częstotliwości wyjściowej. 
(Jeżeli parametr  (wybór wielkości wyświetlanej) jest 
ustawiony na  [wyświetlanie częstotliwości pracy]) 

FM 

CC 

 =   

Falownik 

FM 

CC 

Falownik 

= 

Wskazówka 
miernika może 
poruszać się w 
czasie pracy 

falownika 

+ 

- 

+ 

- 

* Dostępny jest opcjonalny 
   miernik częstotliwości  

QS-60T 

*Zalecany jest miernik o 
zakresie skali 1,5x prąd 
wyjściowy falownika 

< Wskaźnik częstotliwości  wyjściowej > < Wskaźnik prądu wyjściowego > 

MODE 

MODE MODE 

Wskazówka 
miernika może 
poruszać się w 
czasie pracy 

falownika 
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� Przykład regulacji wyjścia FM na zakres 4-20mAdc (szczegóły w rozdz. 6.33.3). 

 
=1, =0  =1, =20  

 

 

Output 

currrent 

Output 

currrent 

Wartość wyliczana wewnętrznie 

0

2 0

(m A )

0 1 0 0 %

4

2 0

(m A )

0 1 0 0 %

f692

fm 

fm 

Prąd 
wyjściowy 

Prąd 
wyjściowy 

Wartość wyliczana wewnętrznie 
 

Uwaga 1)  Używając FM jako wyjścia prądowego upewnij się, że rezystancja obciążenia jest mniejsza niż 600Ω, 

                  a przy pracy napięciowej – nie mniejsza niż 1kΩ. 

Uwaga 2)   =  częstotliwość pracy silnika. 

 

� Kalibracja miernika przy zatrzymanym falowniku 
• Pomiar prądu wyjściowego (=1) 

Kalibracja miernika może zostać wykonana przy zatrzymanym falowniku. 

Jeżeli do kalibracji ustawimy parametr  = , stała wyjściowa 1 (ekwiwalent 100% prądu 

wyjściowego), to na wyjściu otrzymamy sygnał odpowiadający 100% prądu znamionowego falownika. 

Pozwoli to skalibrować miernik poprzez parametr    

Podobnie, jeśli do kalibracji ustawimy parametr  = 6, stała wyjściowa 2 (ekwiwalent 50% prądu 

wyjściowego), to na wyjściu otrzymamy sygnał odpowiadający 50% prądu znamionowego falownika. Po 

zakończonej kalibracji należy ustawić  na  (prąd wyjściowy). 
 

• Kalibracja pomiaru innych parametrów  ( = ,  to7, 9 do , , , ,  do ) 

                   = : kalibrując w oparciu o wartość stałą 3  (inna niż prąd wyjściowy), na wyjściu FM pojawia    

                  się sygnał zgodny z poniższymi wartościami. 

                  100% standardowej wartości sygnału oznacza : 

=0, 2, 12,  : Maksimum częstotliwości (H) 

=3, 4 : 1.5 x zakres napięciowy 

=7 : 2.5 x zakres momentu 

=9 do11 : Zakres współczynnika obciążenia 

=13, , ,  : Maksimum wartości wejściowej (10V lub 20mA) 

=18 : Wartość maksymalna (100.0%) 

=24, 25 : 1000 x 749 
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5.2 Ustawianie czasu przyspieszania / zwalniania 


        ：Czas przyspieszania 1  ：Rozdzielczość nastaw   i   
 

 ：Czas zwalniania 1         ：Automatyczne przyspieszanie/zwalnianie 
 

 

• Funkcja 

1) Czas przyspieszania 1  oznacza czas zmiany częstotliwości wyjściowej falownika od 0.0 Hz do 

częstotliwości maksymalnej . 

2) Czas zwalniania 1  oznacza czas zmiany częstotliwości wyjściowej falownika  od częstotliwości 

maksymalnej  do 0.0 Hz. 
 

 

 
Częstotliwość 

wyjściowa 
(Hz) 





Czas [sec] 

O 

 = (Ustawianie ręczne) 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

 Czas przyspieszania 1 0.0-3600 (360.0) (s) 10.0 

 Czas zwalniania 1         0.0-3600 (360.0) (s) 10.0 

 Rozdzielczość nastaw   i   
0: - 
1: 0.01s (po zapamiętaniu: 0) 
2:   0.1s (po zapamiętaniu: 0) 

0 

Uwaga1):   Rozdzielczość nastaw może zostać powiększona do 0.01 sekundy parametrem . 

Uwaga2):   f519=2: Ustawienie czasu /na wartość 0.0 sekundy powoduje, że falownik   

                                       przyspiesza/zwalnia w ciągu 0.05 sekundy. 

                  f519=1: Ustawienie czasu /na wartość 0.00 sekundy powoduje, że falownik     

                                       przyspiesza/zwalnia w ciągu 0.01 sekundy. 

 

☆ Jeśli zaprogramowana wartość jest mniejsza niż optymalny czas wynikający z rodzaju obciążenia, 

mogą nastąpić wyłączenia z powodu przeciążenia prądem lub przekroczenia dopuszczalnego napięcia. 

Należy wtedy te czasy przedłużyć (szczegóły w rozdz. 13.1). 
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5.3 Częstotliwość maksymalna  
 

: Częstotliwość maksymalna 
 

 

• Funkcja 

1) Określa zakres częstotliwości wyjściowych falownika  (maksymalne wartości wyjściowe). 

2) Częstotliwość ta jest podstawą do naliczania czasu przyspieszenia/zwalniania. 
 

 

 Częstotliwość wyjściowa (Hz) 
Dla =80Hz 

Dla =60Hz 

80Hz 

60Hz 

0                                            100%    Sygnał zadawania częstotliwości (%) 

・Funkcja ta określa zakres zgodności 
prędkości silnika i obciążenia. 

・Częstotliwość maksymalną można 
zaprogramować jedynie przy 
zatrzymanym falowniku. 

 

 

☆ Po zwiększeniu , konieczne jest ustawienie górnego limitu częstotliwości . 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Częstotliwość maksymalna 30.0 - 500.0 (Hz) 80.0 

  

 



 E6581611 

E-11 

5 

5.4 Górny i dolny limit częstotliwości 
 

: Górny limit częstotliwości  : Dolny limit częstotliwości 
 

 

• Funkcja 

Programując te parametry ustalamy górny i dolny limit częstotliwości wyjściowej falownika. 
 
 
 
 

 

 

0           100% 





Sygnał zadający 

* Na wyjściu falownika nie 
wystąpi częstotliwość 

wyższa niż .  

Górny limit 
częstotliwości 

0           100% 





Sygnał zadający 

* Zadawana częstotliwość 
nie może być mniejsza 

  niż . 

Dolny limit 
częstotliwości Częstotliwość zadana (Hz) Częstotliwość zadana (Hz) 

 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Górny limit częstotliwości 0.5 -  (Hz) ∗1 

 Dolny limit częstotliwości 0.0 -  (Hz) 0.0 

* 1: Wartość zależna od ustawień menu startowego. Szczegóły w rozdz. 11.5. 
    

Uwaga1)  Nie programuj wartości  10 razy większej niż   (częstotliwość podstawowa 1) i    

                 (częstotliwość podstawowa 2). Próba zaprogramowania wartości większej powoduje sygnalizację   

                 alarmu  -. 

Uwaga 2) Częstotliwość wyjściowa niższa niż zaprogramowana w  (częstotliwość startowa) nie będzie 

dostępna. Ustaw   na właściwą wartość. 
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5.5 Częstotliwość podstawowa 
  

   : Częstotliwość podstawowa  1      : Napięcie częstotliwości podstawowej 1 
 

 

• Funkcja 

Ustaw podstawową częstotliwość wyjściową i napięcie dla tej częstotliwości w zgodzie z parametrami 

znamionowymi silnika. 
 

Uwaga:  To ważny parametr określający obszar stałego momentu obrotowego silnika. 

 

N
a
p
ię

c
ie

 w
y
jś

c
io

w
e
[V

] 

Napięcie częstotliwości   
   podstawowej   

   
0 Częstotliwość wyjściowa (Hz) 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Częstotliwość podstawowa 1 20.0 - 500.0 (Hz) ∗1 

 Napięcie częstotliwości podstawowej 1 
50 - 330 (klasa 240V) 
50 - 660 (klasa 500V) 

∗1 

* 1: Wartość zależna od ustawień menu startowego. Szczegóły w rozdz. 11.5. 
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5.6    Ustawianie elektronicznych zabezpieczeń termicznych 
 

 

   : Wybór charakterystyki przeciążenia 
 

   : Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 1 
 

   : Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego 
 

3 : Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 2 
 

: Limit czasu 150 % przeciążenia silnika 
 

: Sposób wykrywania przeciążenia falownika 
 

: Pamięć zabezpieczeń termicznych 
 

: Poziom sygnalizacji alarmu przeciążenia 
 

 

• Funkcja 

Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego dostosowanej do parametrów 

znamionowych i charakterystyk silnika. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 


Wybór charakterystyki 

przeciążenia 

0: -      *3 
1: Charakterystyka stałomomentowa (150% - 60s) 
2: Charakterystyka zmiennomomentowa (120% - 60s) 

0 

 

Elektroniczne 
zabezpieczenie 
termiczne silnika 

poziom 1 

10 – 100 (%) /  (A)   *1 100 

Nastawa  
Kontrola 

przeciążenia 
Kontrola utyku 

0 włączona wyłączona 

1 włączona włączona 

2 wyłączona wyłączona 

3 

Typowy 
silnik 

wyłączona włączona 

4 włączona wyłączona 

5 włączona włączona 

6 wyłączona wyłączona 

 

Wybór charakterystyki 
elektronicznego 
zabezpieczenia 

termicznego 

7 

Silnik VF 
(specjalny) 

wyłączona włączona 

0 

f173 

Elektroniczne 
zabezpieczenie 
termiczne silnika 

poziom 2 

10 – 100 (%) /  (A)     *1 100 

f607 
Limit czasu 150 % 

przeciążenia silnika 
10 – 2400  (s) 300 
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Sposób wykrywania 

przeciążenia falownika 

0: 150% - 60s  (120% - 60s) 
1: Oszacowanie temperatury 

0 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 
Pamięć zabezpieczeń 

termicznych 

0: Nieaktywna (thr, f173) 
1: Aktywna (thr, f173) 
2: Nieaktywna (thr) 
3: Aktywna (thr) 

0 


Poziom sygnalizacji alarmu 

przeciążenia 
10 - 100 50 

 
*1: Prąd znamionowy falownika wynosi 100%. Gdy   (wybór jednostki napięcia/prądu [%-V/A]) ma 

wartość 1 (A [ampery]/V[wolty]), wtedy jednostką obowiązującą są ampery (A). 

*2: f632=1: Statusy elektronicznych zabezpieczeń termicznych (skumulowana wartość przeciążenia) silnika 

i falownika zostają zapamiętane przy wyłączeniu zasilania.  Po włączeniu zasilania następuje powrót do 

obliczeń na bazie zapamiętanych wartości. 

*3: Parametr aul wyświetlany jest jako “0” podczas odczytu wartości po jego ustawieniu. Aktualna nastawa 

może zostać odczytana w trybie monitoringu. Więcej w rozdz. 8.2.1 (“Ustawienie przeciążenia i regionu”). 

 

 1)  Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego   olm  , 
elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika poziom 1  thr  
oraz  2  f173 

Parametr  (wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego) pozwala na włączenie 

bądź wyłączenie kontroli przeciążenia silnika () oraz kontroli miękkiego utyku. Zabezpieczenie przeciw 

przeciążeniu falownika () jest zawsze aktywne, natomiast zabezpieczenie () może być włączane 

bądź wyłączane przy użyciu parametru 
 

                           Wyjaśnienie pojęć 

Miękki utyk : W przypadku wykrycia przeciążenia przez falownik, funkcja zabezpieczenia automatycznie 

obniża częstotliwość wyjściową jeszcze przed zadziałaniem zabezpieczenia przeciw 

przeciążeniu (). Funkcja miękkiego utyku nie dopuszcza do awaryjnego zatrzymania 

falownika i sprawia, że falownik kontynuuje pracę z dopuszczalnym prądem wyjściowym. 

Zastosowanie funkcji miękkiego utyku jest szczególnie przydatne przy współpracy z 

wentylatorami, pompami, dmuchawami i innymi urządzeniami o zmiennym momencie 

obrotowym, w których przy zmniejszeniu częstotliwości (prędkości) pracy zmniejsza się 

również prąd obciążenia. 

     Uwaga:    Nie należy używać funkcji miękkiego utyku w przypadku współpracy falownika z 

urządzeniami o stałym momencie obrotowym (np. z taśmociągami, których prąd obciążenia 

jest stały i nie zależy od częstotliwości (prędkości) pracy). 

 

[Współpraca z silnikami ogólnego przeznaczenia (nie dedykowanymi do współpracy 
z falownikami)] 
Jeżeli silnik ogólnego przeznaczenia pracuje przy obrotach niższych niż znamionowe, to jego chłodzenie ulega 

pogorszeniu. Powoduje to przyśpieszenie zadziałania zabezpieczenia przeciw przeciążeniu tak, by nie dopuścić do 

przegrzania silnika. 
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� Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczania termicznego 


Nastawa Kontrola przeciążenia Kontrola utyku 

0 włączona wyłączona 

1 włączona włączona 

2 wyłączona wyłączona 

3 wyłączona włączona 

 

� Ustawienie elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika poziom 1 thr 
(identycznie  f173) 

Jeżeli moc silnika jest mniejsza od mocy falownika lub jeżeli znamionowy prąd silnika jest mniejszy od 

znamionowego prądu falownika, należy ustawić poziom 1 elektronicznego zabezpieczenia termicznego   

tak, aby odpowiadał on prądowi znamionowemu silnika 

                   * Kiedy wyświetlana jest wartość procentowa, to 100% = znamionowy prąd wyjściowy (A) falownika. 

 

×0.6 

×1.0 

Częstotliwość wyjściowa (Hz) 

Współczynnik redukcji prądu wyjściowego 
      [%]/[A] 

0 
30Hz 

  
Uwaga:  Początkowy poziom zabezpieczenia silnika przeciw przeciążeniu jest ustalony dla częstotliwości 30Hz 

 [Przykład: Falownik VFS15-2007PM-W współpracuje z silnikiem o mocy 0.4kW i prądzie znamionowym 2A] 

Czynności na 
panelu 

Wyświetlacz 
LED 

Opis 

  
Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa. Widok taki ma miejsce, 
jeżeli parametr  (wybór wielkości wyświetlanej) jest 
ustawiony na  Wykonywać przy zatrzymanym falowniku. 

 
 Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” (). 

 
 Obróć pokrętłem aby wybrać  

 
 

Po naciśnięciu środka pokrętła pojawi się wartość parametru 
(nastawa fabryczna 100%). 

 
 

Obróć pokrętłem aby zmienić wartość na % (= prąd znamionowy 
silnika/ prąd znamionowy falownika  X 100=2.0/4.8X100) 

 
⇔

 

Naciśnij środek pokrętła aby zapisać zmienioną nastawę. i 
wartość parametru będą wyświetlane naprzemiennie. 

MODE 
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Uwaga:  Znamionowy prąd wyjściowy falownika powinien być policzony ze znamionowego prądu dla częstotliwości   

              mniejszej niż 4kHz, niezależnie od ustawienia częstotliwości nośnej PWM (). 

 

[Współpraca z silnikami VF (dedykowanymi do współpracy z falownikami)] 
 

� Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczania termicznego 


Nastawa Kontrola przeciążenia Kontrola utyku 

 włączona wyłączona 

 włączona włączona 

 wyłączona wyłączona 

 wyłączona włączona 
 

Silniki VF (silniki przystosowane do współpracy z falownikami) mogą pracować przy obrotach znacznie niższych niż silniki 

standardowe. Jednak w przypadku pracy przy częstotliwości poniżej 6Hz efekt chłodzenia również ulega pogorszeniu. 
 

�       Ustawienie elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika poziom 1 thr 
(identycznie  f173) 

Jeżeli moc silnika jest mniejsza od mocy falownika lub jeżeli znamionowy prąd silnika jest mniejszy od 

znamionowego prądu falownika, należy ustawić poziom 1 elektronicznego zabezpieczenia termicznego   

tak, aby odpowiadał on prądowi znamionowemu silnika 

*   Kiedy wyświetlana jest wartość procentowa, to 100% = znamionowy prąd wyjściowy (A) falownika. 

 

×0.6 

×1.0 

Częstotliwość wyjściowa (Hz) 

Współczynnik redukcji prądu wyjściowego 
      [%]/[A] 

0 
6Hz 

 
Uwaga:  Początkowy poziom zabezpieczenia silnika przeciw przeciążeniu jest ustalony dla częstotliwości 6 Hz 

2) Limit czasu 150 % przeciążenia silnika  
Przy pomocy parametru  można ustawić czas, po którym następuje awaryjne wyłączenie silnika, gdy 

pracuje pod obciążaniem wynoszącym 150% () . Zakres nastawy 10 - 2400 sekund.

 

3) Sposób wykrywania przeciążenia falownika f631 
Falownik ma zaprogramowane zabezpieczenie chroniące go przed przeciążeniem. Zabezpieczenia tego nie 

można wyłączyć, a jego parametrów nie można zmieniać. Falownik posiada dwa rodzaje detekcji 

przeciążenie, można je wybrać programując parametr   (Sposób wykrywania przeciążenia falownika). 

 [Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f631 
Sposób wykrywania przeciążenia 

falownika 

0: 150% - 60s  (120% - 60s) 

1: Oszacowanie temperatury 
0 

Jeżeli często zdarza się awaryjne zatrzymanie na skutek przeciążenia falownika (), to można temu zapobiec przez odpowiednie ustawienie 
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poziomu zabezpieczenia przeciwko utykowi silnika (zmniejszyć nastawę parametru ) albo zwiększyć czas przyspieszania () lub czas 

zwalniania (). 

� = (150% - 60s), = (charakterystyka stałomomentowa) 

Ochrona jest jednakowa, niezależnie od temperatury, określona przez krzywą przeciążenia 150% - 60 

sekund (rysunek poniżej). 

                                                                     

                                                                   Przeciążenie falownika 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                    Charakterystyka przeciążalności falownika 

 

� = (oszacowanie temperatury), = (charakterystyka stałomomentowa) 
Parametr ten automatycznie określa ochronę przed przeciążeniem, szacując przewidywany wzrost  

temperatury wewnętrznej falownika (obszar zakreskowany na rysunku poniżej). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prąd [%] 
Czas przeciążenia 

falownika [s] 

111 2400 

120 240 

130 120 

140 80 

150 60 

185 2 

200 0.5 

Czas [s] 

f631=0 

60 

0 
110% 150% Prąd wyjściowy [%] 

100%: Prąd znamionowy falownika 

 

60 

0 
110% 150% Prąd wyjściowy [%] 

100%: Prąd znamionowy falownika 

 

Czas [s] 

                                                     Charakterystyka przeciążalności falownika 

                                                     Charakterystyka przeciążalności falownika 
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Uwaga 1: Jeśli obciążenie falownika przekroczy 150% zakresu znamionowego falownika lub częstotliwość będzie 

mniejsza niż 0.1Hz, falownik może wyłączyć się awaryjnie ( lub   do ) w czasie 

krótszym. 

Uwaga 2:  Jeżeli falownik pracuje z nastawami fabrycznymi, to gdy pojawia się przeciążenie następuje 

automatyczna redukcja częstotliwości nośnej by uniknąć wyłączenia awaryjnego ( czy   do 

).  Zmniejszenie częstotliwości nośnej falownika nie wpływa na działanie falownika, powoduje 

tylko zwiększony hałas silnika. Jeśli nie chcesz aby następowała automatyczna redukcja częstotliwości 

nośnej, ustaw parametr =. 

Uwaga 3:  Wartość poziomu wykrywania przeciążenia jest zmienna i zależy od częstotliwości nośnej oraz 

częstotliwości wyjściowej. 

Uwaga 4:  Szczegóły charakterystyk dla  =2 znajdują się w rozdziale 5.6.5). 

 

 

4) Pamięć zabezpieczeń termicznych f632 
Po wyłączeniu zasilania możliwe jest zresetowanie lub utrzymanie poziomu przeciążenia. 

Nastawy parametru są stosowane zarówno do pamięci zabezpieczeń termicznych silnika jak i  zabezpieczeń 

termicznych falownika. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 
Pamięć zabezpieczeń 

termicznych 

0: Nieaktywna (thr, f173) 
1: Aktywna (thr, f173) 
2: Nieaktywna (thr) 
3: Aktywna (thr) 

0 

☆   Funkcja f632=1 jest zgodna ze standardem U.S. NEC. 
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5) Wybór charakterystyki przeciążenia aul 
Użytkownik ma do wyboru dwie charakterystyki przeciążenia: 150% - 60s lub 120% - 60s. 

 

[Ustawienie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 


Wybór charakterystyki 

przeciążenia 

0: -       
1: Charakterystyka stałomomentowa (150% - 60s) 
2: Charakterystyka zmiennomomentowa (120% - 60s) 

0 

 

☆   Szczegóły charakterystyk dla  =1 znajdują się w rozdziale 5.6.3). 

 

Uwaga 1)  W przypadku zaprogramowania  =2 , upewnij się, że jest zainstalowany dławik  AC między źródłem 

zasilania a falownikiem. 

 

� =2 (charakterystyka zmiennomomentowa)= (120% - 60s) 

 
                                                            Przeciążenie falownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           Charakterystyka przeciążalności falownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prąd [%] 
Czas przeciążenia 

falownika [s] 

106 900 

110 180 

115 90 

120 60 

140 2 

165 0.5 

60 

Czas [s] 

0 
105% 120% Prąd wyjściowy [%] 

100%: Prąd znamionowy falownika 
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�  =2 (charakterystyka zmiennomomentowa)  = (oszacowanie temperatury) 
Parametr ten automatycznie określa ochronę przed przeciążeniem, szacując przewidywany wzrost  

temperatury wewnętrznej falownika (obszar zakreskowany na rysunku poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Charakterystyka przeciążalności falownika 

 

Uwaga 1:  Znamionowy prąd wyjściowy zależy od nastawy =1 czy 2. 

                 Odpowiednie wartości podano na stronie L-1. 

Uwaga 2:  Parametr aul wyświetlany jest jako “0” podczas odczytu wartości po jego ustawieniu.  

Uwaga 3:  Aktualna nastawa może zostać odczytana w trybie monitoringu. Więcej w rozdz. 8.2.1 (“Ustawienie 

przeciążenia i regionu”). 

 

6) Poziom sygnalizacji alarmu przeciążenia  f657 
Kiedy poziom przeciążenia falownika przekroczy wartość   zaprogramowaną w  (%) wartości 

poziomu przeciążenia wyłączenia awaryjnego  (ol2), symbol  “l” pojawi się w lewej części wyświetlacza. 

“l” i częstotliwość wyjściowa będą wyświetlane naprzemiennie sygnalizując stan alarmowy przeciążenia. 

Sygnał stanu alarmowego można przypisać do jednego z wyjść falownika. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 


Poziom sygnalizacji alarmu 

przeciążenia 
10 – 100 (%) 50 

 

[Przykład nastawy]: Przypisanie stanu alarmowego przeciążenia do wyjścia  OUT. 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f131 Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 0-255 16: POL 

☆   Nastawa 17 jest negacją tego sygnału. 

 

 

60 

Czas [s] 

f631=0 

0 
105% 120% Prąd wyjściowy [%] 

100%: Prąd znamionowy falownika 
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5.7 Praca z predefiniowanymi prędkościami  
          (15 predefiniowanych prędkości) 

 

  sr0   do   sr7   : częstotliwości predefiniowanych prędkości 0 do 7 
 

f287  do f294  : częstotliwości predefiniowanych prędkości 8 do15 
 

f724                      : Ustawianie częstotliwości docelowej pokrętłem 
 

 

• Funkcja 

Możliwe jest  zdefiniowanie do 15 prędkości (częstotliwości), które mogą być przełączane przy pomocy 

zewnętrznych sygnałów logicznych. Częstotliwości mogą być zadawane w zakresie od dolnej granicy 

częstotliwości do górnej . 
 

[Sposób ustawiania] 

1)  Start/stop 

                            Uruchamianie i zatrzymywanie silnika przy pomocy zacisków wejściowych 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

 Wybór trybu sterowania 

0: Listwa zaciskowa 
1: Panel operacyjny falownika (także zdalny) 
2: RS485 
3: CANopen  
4: Inne opcje komunikacyjne 

0 

 

2)  Ustawianie predefiniowanych prędkości  

a) Ustaw niezbędną liczbę prędkości (częstotliwości) 

[Ustawianie parametrów] 

Predefiniowana prędkość 0 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

sr0 Częstotliwość predefiniowanej prędkości 0 - (Hz) 0.0 

fmod  Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 
0 -13 
14: sr0 

0 

Nastawa parametru sr0 jest aktywna, gdy fmod=14 (sr0). 

(Nastawa parametru sr0 jest aktywna niezależnie od wyboru trybu sterowania cmod.) 

Ustawienie prędkości od 1 do 15 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

-  Częstotliwość predefiniowanej prędkości 1-7 - (Hz) 0.0 

- Częstotliwość predefiniowanej prędkości 8-15 - (Hz) 0.0 

 

b) Prędkość (częstotliwość) może być zmieniana w trakcie pracy falownika 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

 
Ustawianie częstotliwości docelowej 

pokrętłem 
0: Panel operacyjny (fc) 
1: Panel operacyjny (fc) +  

1 
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częstotliwość predefiniowana 

Gdy f724=1, prędkość (częstotliwość) może być zmieniana, w trakcie pracy falownika, przy pomocy pokrętła.  

Przez przyciśnięcie środka pokrętła można dokonać zmiany wcześniej zdefiniowanej prędkości (częstotliwości). 

Uwaga)    Gdy inna predefiniowana prędkość zostanie zadana na wejściu podczas ustawiania częstotliwości 

               pokrętłem,  częstotliwość pracy ulegnie zmianie ale nie ta ustawiana i wyświetlana przez falownik.  

Przykład) Jeżeli na wejściu zostanie zadana prędkość sr2 a falownik pracuje z prędkością sr1, która jest   

                 zmieniana przy pomocy pokrętła, częstotliwość pracy zmieni się na sr2 ale falownik nadal będzie   

                 wyświetlał i nadal będzie podlegać ustawianiu częstotliwość sr1. Naciśnij środek pokrętła lub  

                 przycisk MODE aby wyświetlić sr2.   

Sygnały wyboru predefiniowanych prędkości,  przykład: Ustawienie przełącznika SW1 = SINK (logika ujemna) 

O: ON  -: OFF (Inne sygnały zadawania prędkości są aktywne tylko wtedy, gdy sygnały na wszystkich wejściach   

                       (sterujących wyborem predefiniowanej prędkości) są w stanie „wyłączony” OFF) 

Prędkość predefiniowana 
Zaciski 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S1-CC � - � - � - � - � - � - � - � 

S2-CC - � � - - � � - - � � - - � � 

S3-CC - - - � � � � - - - - � � � � 

 

RES-CC - - - - - - - � � � � � � � � 

☆ Funkcje zacisków są następujące. 

Zacisk S1……..wybór funkcji zacisku wejściowego 4A (S1)  

 =10 (prędkość predefiniowana 1: SS1) 

Zacisk S2……..wybór funkcji zacisku wejściowego 5 (S2)  

 =12 (prędkość predefiniowana 2: SS2) 

Zacisk S3……..wybór funkcji zacisku wejściowego 6 (S3)  

 =14 (prędkość predefiniowana 3: SS3) 

        Zacisk RES…...wybór funkcji zacisku wejściowego 3A (RES) 

 =16 (prędkość predefiniowana 4: SS4) 

☆ W nastawach fabrycznych SS4  nie jest zadeklarowane. Przyporządkuj  SS4 do RES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC 

S1 

S2 

RES 

S3 

  

F    

CC   

RES   

S2   

S3   

S1   

Praca do przodu 

Predefiniowana prędkość 1 (SS1)  

Predefiniowana prędkość 3 (SS3) 

Predefiniowana prędkość 4 (SS4) 

Predefiniowana prędkość 2 (SS2) 

Wspólny (COMMON) 

F
a
lo

w
n
ik

 

Przykład układu połączeń 
(logika ujemna) 
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3) Użycie innych sygnałów zadawania prędkości z sygnałami sterującymi predefiniowanymi prędkościami 

 

Wybór trybu 
sterowania

cmod

0: Listwa zaciskowa 

1: Panel operacyjny (również panel zdalny) 
2: Komunikacja RS485  
3: Komunikacja CANopen  
4: Inne sposoby komunikacji 

Wybór trybu 
zadawania 

częstotliwości  

fmod 

0: Pokrętło 1 (pamiętanie nastaw po 
zaniku zasilania) 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Pokrętło 2 (zapamiętywanie po  

przyciśnięciu środka pokrętła) 
4: Komunikacja RS485  
5: UP/DOWN z zacisków wejściowych 
6: Komunikacja CANopen 
7: Inne sposoby komunikacji  
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 
12, 13: - 
14: sro 

Aktywny 
Sygnał predefiniowanej prędkości 

ważny   Uwaga) 
Sygnał 

predefiniowanej 
prędkości Nieaktywny Ważny jest sygnał zgodny z fmod  

0: Pokrętło 1 (pamiętanie nastaw po zaniku 
zasilania) 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Pokrętło 2 (zapamiętywanie po  

przyciśnięciu środka pokrętła) 
4: Komunikacja RS485  
5: UP/DOWN z zacisków wejściowych 
6: Komunikacja CANopen 
7: Inne sposoby komunikacji  
8: Zacisk VIC 
9, 10: -  
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 
12, 13: - 
14: sro 

 

( Falownik nie akceptuje sygnałów 
predefiniowanych prędkości )    

 

 

Uwaga)   Sygnał predefiniowanej prędkości ma zawsze priorytet  przed innymi sygnałami (zadawania prędkości)   

                podawanymi na wejścia falownika w tym samym czasie. 

 

Przykład pokazujący pracę falownika z trójstopniową zmianą prędkości  

(Konieczne wcześniejsze zaprogramowanie  do .) 

   

 

F-CC 

S1(SS1)-CC 

S2(SS2)-CC 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 







Częstotliwość 
wyjściowa [Hz]  

Czas [s] 0 

 

 



 E6581611 

 

F-5 

6 

 

5.8 Przełączanie między dwoma sygnałami zadawania 
częstotliwości 

 
fmod : Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 
 

f200 : Wybór pierwszeństwa zadawania częstotliwości 
 

f207 : Wybór trybu zadawania częstotliwości 2 
 
 

• Funkcja 

Powyższe parametry są wykorzystywane do przełączania pomiędzy dwoma sygnałami zadawania 

częstotliwości w sposób automatyczny lub za pomocą logicznych sygnałów sterujących podanych  

na zaciski wejściowe. 

 

      [Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

fmod 
Wybór trybu zadawania 

częstotliwości 1 
0 

f207
Wybór trybu zadawania 

częstotliwości 2 

0: Pokrętło 1 (pamiętanie nastaw po 
zaniku zasilania) 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Pokrętło 2 (zapamiętywanie po  

przyciśnięciu środka pokrętła) 
4: Komunikacja RS485 
5: UP/DOWN z zacisków wejściowych 
6: Komunikacja CANopen 
7: Inne sposoby komunikacji 
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 
12, 13: - 
14: sro 

1 

f200
Wybór pierwszeństwa 

zadawania częstotliwości 

0: fmod (przełączanie na f207  
wejściowym sygnałem logicznym) 

1: fmod (f207, gdy częstotliwość 
zadana wybrana parametrem   
jest mniejsza bądź równa 1Hz) 

0 

 
1) Przełączenie sygnałem logicznym (Funkcja zacisku wejściowego 104/105 : FCHG) 

 

Parametr wyboru pierwszeństwa zadawania częstotliwości  f200 = 0 

Przełączanie pomiędzy  parametrami  i  jest realizowane sygnałem zewnętrznym podanym 

na listwę zaciskową falownika. Należy wcześniej zaprogramować jedno z wejść falownika do realizacji tej 

funkcji (wybór funkcji zacisku wejściowego : 104). 

Jeśli podano sygnał OFF na wejście, wybrane jest zadawanie poprzez parametr . 

Jeśli podano sygnał ON na wejście, wybrane jest zadawanie poprzez parametr . 
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Uwaga) 105 realizuje tę samą funkcję co 104 ale dla sygnału zanegowanego. 
 

2) Automatyczne przełączanie źródła zadawania częstotliwości 
 

Parametr wyboru pierwszeństwa zadawania częstotliwości  f200 = 1 

Przełączanie źródła zadawania pomiędzy   i  jest wykonywane automatycznie w zależności 

od wartości sygnału zadającego. 

Jeżeli częstotliwość zadana ze źródła wybranego parametrem   jest większa niż 1Hz realizowane jest 

zadawanie zgodne z . 

Jeżeli częstotliwość zadana ze źródła wybranego parametrem   jest mniejsza bądź równa 1Hz 

realizowane jest zadawanie zgodne z . 
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5.9 Auto-restart (restart podczas wybiegu silnika) 
 

f301 : Zakres kontroli auto-restartu 
 

      Uwaga 

 
 
 
 

Wykonaj 
koniecznie 

• Przebywaj w bezpiecznej odległości od silnika oraz innych urządzeń mechanicznych. Jeżeli silnik 
zatrzymał się na skutek chwilowego zaniku napięcia zasilania, to po przywróceniu napięcia 
automatycznie będzie kontynuował pracę i ruszy w sposób nagły i niespodziewany. Może to 
doprowadzić do wypadku. 

• By uniknąć wypadku dołącz do silnika lub innych urządzeń mechanicznych naklejkę ostrzegającą przed 
możliwością nagłego ich uruchomienia, jeżeli ich zatrzymanie nastąpiło z powodu chwilowego zaniku 
napięcia zasilania. 

 
 

• Funkcja 

Parametr ten służy do określenia prędkości i kierunku obrotów silnika, gdy silnik jest w stanie wybiegu 

po zaniku napięcia zasilania. W momencie przywrócenia napięcia następuje płynny restart silnika 

(funkcja identyfikacji prędkości silnika). Parametr f301 pozwala również na przełączanie źródła 

zasilania silnika bezpośrednio z sieci na falownik bez  zatrzymywania silnika.  

Podczas operacji restartu będzie wyświetlany komunikat  "rtry". 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f301 
Zakres kontroli 
auto-restartu 

0: Wyłączona 
1: Auto-restart po zaniku zasilania 
2: Po wyłączeniu i włączeniu za pomocą ST 

3: 1 + 2 
4: Podczas startu falownika 

0 

*  Jeśli silnik zostaje uruchomiony w trybie samoczynnego ponownego załączania funkcja będzie aktywna   

    bez względu na ustawienie parametru. 

 

1) Auto-restart po chwilowym zaniku zasilania (Funkcja auto-restartu) 
 

 
Napięcie wejściowe 

(zasilanie) 

Prędkość silnika  

F/R 
ON 
OFF  

 

Nastawa = lub  : Funkcja będzie aktywna po przywróceniu napięcia zasilania, jeżeli obwód 

główny wykrył uprzednio jego zanik. 
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2) Restart silnika podczas wybiegu (funkcja identyfikacji prędkości silnika) 
 

 Prędkość silnika 

F/R 
ON 
OFF 

ST-CC 
ON 
OFF 

 

 

☆ Nastawa f301  = 2 lub 3: Funkcja auto-restartu uaktywni się, gdy zaciski ST-CC zostaną zwarte po 

ich wcześniejszym rozwarciu. 

Uwaga 1:  Jako, że fabrycznie ST (Standby) jest zawsze ON, zmień następujące nastawy.  

� f110=1 (brak funkcji)  

� Przypisz 6: ST (Standby) do wolnego zacisku wejściowego. 
 

3) Identyfikacja prędkości silnika podczas startu falownika 
Jeżeli parametr f301 jest ustawiony na wartość 4 funkcja identyfikacji prędkości silnika jest wykonywana 

za każdym razem, kiedy rozpoczyna się praca. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, kiedy silnik nie jest 

sterowany z falownika, ale jest uruchamiany wymuszeniem zewnętrznym. 
 

 

                      Ostrzeżenie !!! 

• Restart potrzebuje ok. 1 sekundy na sprawdzenie prędkości obrotowej silnika. 

Start falownika wymaga więc więcej czasu niż zwykle. 

• Funkcję tę stosuje się, gdy jeden falownik zasila jeden silnik. Gdy jeden falownik zasila kilka silników 

funkcja ta może działać niepoprawnie. 

• Stosując tę funkcję, nie należy używać funkcji wykrywania zaniku fazy wyjściowej (f605=1, 2, 4). 

 

Współpraca falownika z dźwigami i podnośnikami 

W przypadku współpracy z dźwigami lub podnośnikami, może zdarzyć się sytuacja, w której podnoszony 

ciężar zacznie opadać podczas trwania opóźnienia w ponownym uruchomieniu silnika. Dlatego  

w przypadku stosowania  falownika do tego typu urządzeń należy ustawić  = (Wyłączona)  

i wyłączyć działanie funkcji samoczynnego powrotnego załączenia. 

 

Uwaga 2: W trakcie identyfikacji prędkości podczas restartu mogą pojawić się nienormalne odgłosy pracy 

silnika. Nie są one objawem awarii. 
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5.10 Zmiana sposobu wyświetlania parametrów 

5.10.1 Zmiana jednostki napięcia/prądu z procentów  
             na wolty/ampery 

 

f701 : Wybór jednostki napięcia/prądu (%-V/A) 
 

 

• Funkcja 

     Parametr ten jest wykorzystywany do zmiany jednostek, w których wyświetlane są żądane wielkości  

     % ⇔ A (ampery)/V (wolty) 
  

Prąd 100% = Prąd znamionowy falownika  

Napięcie wejściowe/wyjściowe 100% = 200Vac (klasa 240V), 400Vac (klasa 500V) 

 

� Przykład nastaw 
Dla falownika VFS15-2015PM-W (prąd znamionowy: 8.0A) przy znamionowym obciążeniu (obciążenie 

100%), wyświetlanie wygląda następująco: 
 

1) Wyświetlanie w procentach                                2)  Wyświetlanie w amperach/woltach 

 

 

 

 

 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f701 
Wybór jednostki 
napięcia/prądu 

0: % 
1: V (wolty) / A (ampery) 

0 

 
 

* Parametr  f701 modyfikuje wyświetlanie następujących wielkości: 

• Wyświetlane w A : Monitorowanie prądu: Prąd obciążenia, prąd czynny   

                                   Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 1 i 2  , f173 

               Prąd hamowania DC                                                      f251  

               Zabezpieczenie przed utykiem poziom 1 i 2                             f601, f185 

              Poziom (próg) zbyt małego prądu                                   f611 

•  Wyświetlane w V : Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe   

         Uwaga) Napięcie częstotliwości podstawowej 1 i 2 (, ) wyświetlane jest zawsze w V. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
  
  

 
  
  

  

  

% prądu wyjściowego: 

100%   

% napięcia wejściowego: 

100%  

Prąd wyjściowy: 
8.0A 

Napięcie wejściowe: 
200V 
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5.10.2 Wyświetlanie prędkości silnika lub liniowej napędu 
 

f702 : Mnożnik wyświetlanej wielkości  
 

f703 : Wybór parametrów przeliczanych 
 

f705 : Nachylenie charakterystyki wielkości przeliczanych 
 

f706 : Przesunięcie charakterystyki 
 

 

• Funkcja 

Częstotliwość czy inne wielkości wyświetlane na monitorze mogą być przeliczone na dowolne wielkości 

czy to obrotów silnika, czy inne wielkości fizyczne związane z obciążeniem itd. Używając tych 

parametrów możemy operować wielkościami fizycznymi związanymi z regulacja PID procesów 

technologicznych. 

 

Wartość zaprogramowanego mnożnika  w f702 powoduje wykonanie następującego działania : 
 

 Wartość wyświetlana  = Kontrolowana lub ustawiona wartość częstotliwości  ×  f702  

 

1) Wyświetlanie prędkości silnika 

Przełączenie z wyświetlania wartości częstotliwości pracy 60Hz (nastawa fabryczna) na 1800min
-1

 

(prędkość obrotowa silnika  4 biegunowego) 

 

     
 ＝

×.=

＝．

H z 

 

2) Wyświetlanie w jednostkach technologicznych  

Przełączenie z wyświetlania częstotliwości pracy 60Hz (nastawa fabryczna) na 6m/min
-1

  

(prędkość transportera) 
 

 

 

 

 

Uwaga: Parametr ten wyświetla wartość częstotliwości przemnożoną przez liczbę dodatnią. Nie oznacza to,   

             że aktualna prędkość silnika czy prędkość liniowa jest podawana z dużą dokładnością. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

f702 
Mnożnik wyświetlanej 

wielkości 
0.00: Brak (wyświetlanie częstotliwości) 
0.01-200.0 (razy) 

0.00 

f703 
Wybór parametrów 

przeliczanych 
0: Wszystkie częstotliwości 
1: Parametry PID (częstotliwości) 

0 

f705 
Nachylenie charakterystyki 

wielkości przeliczanych 
0: Charakterystyka opadająca 
1: Charakterystyka narastająca 

1 

f706 Przesunięcie charakterystyki 0.00 - fh (Hz) 0.00 

     

＝．  ＝.

×.=.

Hz 

Hz 
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* Mnożnik f702 odnosi się do następujących wielkości: 

  Gdy f703=0 

• Wyświetlane w dowolnych jednostkach Częstotliwość  zadana, częstotliwość pracy, sprzężenie PID, częstotliwość 

zadana po korekcji; podczas stopu: częstotliwość  zadana (podczas pracy: 

częstotliwość wyjściowa) 

  Parametry związane z częstotliwością fc, fh, ul, ll, sr1 ∼ sr7,  

f100, f101, f102, f167, f190, f192, f194, f196, 

f198, f202, f204, f211, f213, f217, f219 

f240, f241, f242, f250, f260, f265, f267, f268, 

f270 do f275, f287 ∼ f294, f330, f331, f346,  

f350, f367, f368, f383, f390 do f393, f505,  

f513, f649, f812, f814, a923 do a927 

            

           Gdy f703=1  

• Dowolne jednostki, parametry  

   powiązane z regulatorem PID                       fpid, f367, f368 

 

   Uwaga)  Jednostką częstotliwości podstawowej 1 i 2 jest zawsze Hz. 
 

 

� Przykład, gdy fh wynosi 80, a f702 = 10.00 
 

f705=1, f706=0.00 f705=1, f706=20.00 

 

 

 

 

f705=0, f706=80.00 

 

Wartość 
wyświetlana 

Wartość 
wyświetlana 

Częstotliwość 
wyjściowa 

Częstotliwość 
wyjściowa 
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6. Pozostałe parametry  
Parametry rozszerzone służą do zaawansowanych ustawień, dokładnej kalibracji i innych celów specjalnych. Wprowadź 

odpowiednie nastawy w zależności od potrzeb. Zapoznaj się z tablicami parametrów w rozdz. 11. 
 

Tabela podaje rozdziały, w których opisano następujące parametry 
 

Nazwa Funkcja Patrz rozdział 

aul Wybór charakterystyki przeciążenia 5.6, 6.18 

fmsl Wybór wielkości mierzonej             

fm Kalibracja miernika 
5.1 

acc Czas przyspieszania 1 

dec Czas zwalniania 1 
5.2 

fh Częstotliwość maksymalna 5.3 

ul Górny limit częstotliwości 

ll Dolny limit częstotliwości 
5.4 

vl Częstotliwość podstawowa 1 

vlv Napięcie częstotliwości podstawowej 1 
5.5 

thr Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 1 

olm Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego 
5.6 

sr0-sr7 Częstotliwość predefiniowanej prędkości 0 - 7 5.7 

fpid Wartość zadana regulatora PID 6.24 

typ Nastawy fabryczne 4.3.2 

set Sprawdzenie ustawienia regionu 4.4 

psel Dostęp do trybu uproszczonego (Easy) 4.5 

gru Funkcja automatycznej edycji 4.3.1 

f200 Wybór pierwszeństwa zadawania częstotliwości 

f207 Wybór trybu zadawania częstotliwości 2 
5.8 

f287-f294 Częstotliwość predefiniowanej prędkości 8 - 15 5.7 

f301 Zakres kontroli auto-restartu 5.9 

f519 Rozdzielczość nastaw   i   5.2 

f607 Limit czasu 150 % przeciążenia silnika 

f631 Sposób wykrywania przeciążenia falownika 

f632 Pamięć zabezpieczeń termicznych 

f657 Poziom sygnalizacji alarmu przeciążenia 

5.6 

Częstotliwość 
wyjściowa 

Wartość 
wyświetlana 
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f701 Wybór jednostki napięcia/prądu 5.10.1 

f702 Mnożnik wyświetlanej wielkości 

f703 Wybór parametrów przeliczanych 

f705 Nachylenie charakterystyki wielkości przeliczanych 

f706 Przesunięcie charakterystyki 

5.10.2 

f724 Ustawianie częstotliwości docelowej pokrętłem 5.7 

f750 Wybór funkcji przycisku EASY 

f751-f782 Parametry trybu uproszczonego 1 - 32 
4.5 
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6.1 Parametry przydatne do ustawień i regulacji 

6.1.1 Wyszukiwanie za pomocą historii programowania (auh) 
 

 auh  : Historia programowania 

 
 

Funkcja historii (auh): 

Za pomocą tej funkcji możemy obejrzeć 5 ostatnio zmienianych parametrów, które zaprogramowano  

na nastawę inną niż fabryczna. Przeglądane (w obrębie grupy  auh) parametry można programować.  
 

 
Jak używać funkcji historii programowania 

Czynności na 
panelu 

operacyjnym 

Wyświetlacz 
LED 

Objaśnienia 

 00 
Wyświetlana jest częstotliwość  pracy (falownik zatrzymany) 
(w przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  = 
[częstotliwość wyjściowa]). 

 
 auh Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” “” . 

  
acc Wyświetlany jest ostatni zmieniony parametr. 

 
80 Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość zaprogramowaną. 

 
50 Zmień wartość obracając pokrętło. 

 
50⇔ acc 

Naciśnij środek pokrętła w celu zapamiętania ustawionej wartości. 
Wartość zapisywana i nazwa parametru będą wyświetlane 
naprzemiennie. 

 
**** 

Obracając pokrętło i powtarzając powyższe czynności odczytaj bądź 
zmień pozostałe parametry. 

 
head 

(end) 

head: Pierwszy zapis w grupie auh 
end: Ostatni zapis w grupie auh 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wyświetlany 
parametr 

↓ 

auh 

↓ 

fr-f 

↓ 

00 

Naciśnij przycisk MODE aby powrócić do funkcji “.” 
Ponowne naciśnięcie przycisku MODE wprowadza w tryb 
monitoringu, kolejne naciśnięcie powoduje powrót do trybu 
podstawowego wyświetlacza (wyświetlanie częstotliwości 
wyjściowej). 

 

 

 

 

MODE 

 

MODE 

 
MODE 

 
MODE 
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Uwagi na temat działania 

• Gdy brak jest wpisów w grupie auh, ten parametr jest pomijany, a wyświetlany jest następny w   
   kolejności – aua. 

• head i end są dodane odpowiednio do pierwszego i ostatniego parametru w grupie auh. 

 

Uwaga) Poniższe parametry nie są rejestrowane w grupie auh, nawet jeśli zostały zmienione. 

 

 (Częstotliwość zadana z panelu operacyjnego)  (Funkcja celu) 

 (Wybór charakterystyki przeciążenia)  (Automatyczne przyspieszanie/ zwalnianie)

 (Automatyczne zwiększanie momentu)  (Nastawy fabryczne) 

 (Sprawdzenie ustawienia regionu)  (Blokada zmiany parametrów) 

 (Blokada wszystkich przycisków)  (Hasło do ()) 

 (Weryfikacja hasła)  

 

6.1.2  Programowanie uproszczone w oparciu o aplikację (aua) 
 

 aua  : Tryb uproszczony w oparciu o aplikację 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

aua 
Tryb uproszczony w 
oparciu o aplikację 

0:- 
1: Nastawy wstępne w trybie uproszczonym 
2: Transporter 
3: Zastosowania magazynowe 
4: Dźwig, wyciągarka 
5: Wentylator 
6: Pompa  
7: Sprężarka 

0 

Funkcja aua: 

Parametry konieczne do pracy urządzenia można ustawić w prosty sposób wybierając jedno z zastosowań. 

Parametry te są wprowadzane jako nastawy 1-32 (f751 - f782) w uproszczonym trybie programowania 

(opisanym w rozdz. 4.2). 
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� Procedura użycia funkcji  aua 

1) Wybór aplikacji 
                    

Czynności na 
panelu 

operacyjnym 

Wyświetlacz 
LED 

Objaśnienia 

 00 
Wyświetlana jest częstotliwość  pracy (falownik zatrzymany) 
(w przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  = 
[częstotliwość wyjściowa]). 

 
 
 

auh Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” “” . 

 
aua Obróć pokrętło w prawo aby wyświetlić aua. 

 
0 Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość zaprogramowaną. 

 
2 Obróć pokrętło w prawo aby wybrać1 lub 2. 

 

2⇔ aua 
Naciśnij środek pokrętła w celu zapamiętania ustawionej wartości. 
Wartość zapisywana i aua będą wyświetlane naprzemiennie. 

2) Nastawy konieczne do pracy urządzenia są wprowadzane jako wartości parametrów 1-32   

           (tryb uproszczony) (zapoznaj się z poniższą tabelą). 

3)        Ustaw parametry w trybie uproszczonym (opisanym w rozdz. 4.2). 

    Tabela parametrów, które mogą być ustawione przy pomocy funkcji  

aua 
1: Nastawy 

wstępne 
2: 

Transporter 

3: 
Zastosowania 
magazynowe 

4: Dźwig, 
wyciągarka 

5:  
Wentylator 

6:  
Pompa 

7:  
Sprężarka 

f751 cmod cmod cmod cmod cmod cmod cmod 

f752 fmod fmod fmod fmod fmod fmod fmod 

f753 acc acc acc acc acc acc acc 

f754 dec dec dec dec dec dec dec 

f755 ul ul ul ul fh fh fh 

f756 ll ll ll ll ul ul ul 

f757 thr thr thr thr ll ll ll 

f758 fm fm fm fm thr thr thr 

f759 - pt pt pt fm fm fm 

f760 - olm olm olm pt pt pt 

f761 - sr1 sr1 f304 f201 f201 f216 

f762 - sr2 sr2 f308 f202 f202 f217 

f763 - sr3 sr3 f309 f203 f203 f218 

f764 - sr4 sr4 f328 f204 f204 f219 

f765 - sr5 sr5 f329 f207 f207 fpid 

f766 - sr6 sr6 f330 f216 f216 f359 

f767 - sr7 sr7 f331 f217 f217 f360 

MODE 
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f768 - f201 f240 f332 f218 f218 f361 

f769 - f202 f243 f333 f219 f219 f362 

f770 - f203 f250 f334 f295 f295 f363 

f771 - f204 f251 f340 f301 f301 f366 

f772 - f240 f252 f341 f302 f302 f367 

f773 - f243 f304 f345 f303 f303 f368 

f774 - f250 f308 f346 f633 f610 f369 

f775 - f251 f309 f347 f667 f611 f372 

f776 - f252 f502 f400 f668 f612 f373 

f777 - f304 f506 f405 - f633 f380 

f778 - f308 f507 f415 - f667 f389 

f779 - f309 f701 f417 - f668 f391 

f780 - f701 - f648 - - f621 

f781 f701 f702 - f701 - - - 

f782 psel psel psel psel psel psel psel 

 

6.1.3 Ustawianie parametrów w oparciu o funkcję celu (auf) 
 

 auf  : Funkcja celu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

auf Funkcja celu 

0:- 
1: - Uwaga 1 
2: Prędkości predefiniowane 
3: - Uwaga 1 
4: Przełączanie silnika 1 i 2 
5: Stałe silnika 
6: - Uwaga 1 

0 

Uwaga 1)  1, 3, i 6 są nastawami fabrycznymi. Nie zmieniaj tych ustawień. 
  

Funkcja (auf): 

auf jest funkcją specjalną przywołującą parametry konieczne do zaprogramowania falownika w odpowiedzi na 

potrzeby użytkownika. Po wybraniu celu, tworzona jest grupa parametrów potrzebnych do realizacji określonej 

funkcji, falownik przełącza się w tryb programowania tylko tych wybranych nastaw. Możesz łatwo zaprogramować 

falownik ustawiając parametry w grupach jedna po drugiej. Dla funkcji (auf) przewidziano cztery nastawy 

użytkownika. 
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� Procedura użycia funkcji celu 

Poniżej pokazano sposób wprowadzania parametrów dla nastawy auf = 2 

Czynności na panelu 
operacyjnym 

Wyświetlacz 
LED 

Objaśnienia 

 
00

Wyświetlana jest częstotliwość  pracy (falownik zatrzymany) 
(w przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  = 
[częstotliwość wyjściowa]). 

 

 


Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” 
“” . 

 

 
 Obróć pokrętło w prawo aby wyświetlić . 

 

  Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość zaprogramowaną. 

 

 
 Obróć pokrętło aby wybrać 2. 

 

 
Naciśnij środek pokrętła. Wyświetli się pierwszy parametr dostępny 
w tej grupie (zobacz w tabeli poniżej). 

 
* * * * 

Wybierając kolejne parametry można sprawdzić i zmienić ich 
nastawy.  

 
  sygnalizuje osiągnięcie końca grupy parametrów 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlany 
parametr 

↓



↓

-
↓




Naciśnij przycisk MODE aby powrócić do funkcji “”. 

Ponowne naciśnięcie przycisku MODE wprowadza w tryb 

monitoringu, kolejne naciśnięcie powoduje powrót do trybu 

podstawowego wyświetlacza (wyświetlanie częstotliwości 

wyjściowej). 

W razie jakichkolwiek niejasności podczas programowania, naciśnij przycisk MODE kilka razy, by rozpocząć od                                        

wyświetlania funkcji . 

 i    sygnalizują  odpowiednio pierwszy i ostatni parametr w danej grupie.

  

                    

MODE 

 

MODE 

 

MODE 

 

MODE 
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Tabela parametrów, które mogą być zmieniane przy pomocy funkcji celu 

Prędkości predefiniowane 

auf=2 

Przełączanie silnika 1 i 2 

auf=4 

Stałe silnika 

auf=5 

















































































































 

 

6.1.4  Automatyczna regulacja czasu przyspieszania/zwalniania 
 

 : Automatyczne przyspieszanie/zwalnianie 

 
 

• Funkcja 

Falownik automatycznie dopasowuje czas przyspieszania i zwalniania do wartości momentu obrotowego 

obciążenia oraz momentu bezwładności. 

     Ręczne ustawianie czasu przyspieszania/zwalniania opisano w rozdz. 5.2. 
 

 

  = 

* Regulacja czasu przyspieszania/zwalniania w zakresie 1/8 do 8 razy wartość czasu ustawiona w 

parametrze lub , w zależności od prądu znamionowego falownika. 

  = 

* Automatycznie zmieniany jest tylko czas przyspieszania. Zwalnianie następuje zgodnie z nastawą 

parametru . 
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 Częstotliwość 
wyjściowa (Hz) 

Czas 
zwalniania 

Czas 
przyspieszania 



Moment obciążenia : mały 
Moment bezwładności : mały 

Czas 
[s] 

0 

Skrócony czas przyspieszania/zwalniania 

Czas 
zwalniania 

 

Czas 
przyspieszania 

 



Częstotliwość 
wyjściowa (Hz) 

Czas 
[s] 

 

0 

Wydłużony czas przyspieszania/zwalniania 

Moment obciążenia : duży 
Moment bezwładności : duży 

 

 

 

Ustaw  (automatyczne przyspieszanie/zwalnianie) na lub . 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 
Automatyczne 

przyspieszanie/zwalnianie 

0: Wyłączone (ustawianie ręczne) 
1: Automatyczne 
2: Automatyczne (tylko przyspieszanie) 

0 

☆ Ustawienie automatycznego przyspieszania/zwalniania  powoduje, że zmieniają się czasy przyspieszenia i 

zwalniania w zależności od zmian obciążenia. Dla układów wymagających stałych czasów należy użyć 

nastaw ręcznych , . 

☆ Ustawienie czasu przyspieszania/zwalniania (, ) w zgodzie ze średnim obciążeniem umożliwia 

optymalną pracę falownika, zgodną z zakresem zmian obciążenia. 

☆ Użyj tego parametru po przyłączeniu silnika do falownika. 

☆ W przypadku znacznych zmian obciążenia, w trakcie regulacji przez falownik czasu przyspieszania/ 

zwalniania, może wystąpić błąd powodując wyłączenie awaryjne. 

☆ Nie używaj nastawy  = gdy stosujesz dynamiczny rezystor hamujący (opcja). 

[Sposób ustawiania automatycznego przyspieszania/zwalniania] 

Czynności na panelu 
operacyjnym 

Wyświetlacz 
LED 

Objaśnienia 

 
 

 
Wyświetlana jest częstotliwość pracy (w przypadku  
gdy zaprogramowany jest parametr  =  
[częstotliwość wyjściowa]). 

 
 
 

 
Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” 
“” . 

 
 Obróć pokrętło w prawo aby wyświetlić . 

 
 

Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość 
zaprogramowaną. 

 
 Obróć pokrętło w prawo aby wybrać1 lub . 

 
⇔ 

Naciśnij środek pokrętła aby zapisać zmienioną nastawę. 
i wartość parametru będą wyświetlane naprzemiennie. 

☆ Przyporządkowanie polecenia szybkiego stopu 2 (nastawa 122/123) do dowolnego zacisku wejściowego   

     może zmienić automatyczne zwalnianie na wymuszone. 

MODE 
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6.1.5 Zwiększanie momentu rozruchowego 
 

 : Makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego 
 

• Funkcja 

Równocześnie włącza sterowanie wyjściem falownika (V/F)  oraz program automatycznego doboru 

parametrów silnika (on-line auto-tuning) w celu zwiększenia momentu generowanego przez silnik. 

Parametr ten integruje działanie sterowania wektorowego i ustawień auto-tuningu. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 
Makrofunkcja zwiększania 

momentu obrotowego 

0: - 
1: Automatyczne forsowanie momentu  +   
    auto-tuning  
2: Sterowanie wektorowe + auto-tuning 
3: Oszczędzanie energii + auto-tuning 

0 

Uwaga1)  Nastawa wyświetlana po prawej stronie, po ustawieniu, zawsze wraca na  Poprzednia nastawa jest   

                  wyświetlana po stronie lewej.        Przykład     

Note2)      Auto-tuning jest wykonywany przy starcie silnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Automatyczne zwiększanie momentu w zależności od obciążenia 
 

 = (Automatyczne forsowanie momentu  + auto-tuning) 

Gdy makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego  jest ustawiona na 1 (automatyczne forsowanie 

momentu  + auto-tuning), falownik śledzi prąd obciążenia w każdym zakresie prędkości i automatycznie 

reguluje napięcie wyjściowe w celu zapewnienia odpowiednio dużego momentu obrotowego i stabilną pracę. 

Uwaga 1:  Taką samą charakterystykę można otrzymać ustawiając parametr (wybór charakterystyki V/F)   

                 na  (automatyczne forsowanie momentu) oraz parametr  na  (auto-tuning). 

⇒ Patrz rozdz. 6.3.3) 

Uwaga 2:  Ustawienie  na automatycznie ustawia  na . 

 

 

Uwaga : 

Przed ustawieniem makrofunkcji zwiększania momentu obrotowego  odczytaj parametry z tabliczki 

znamionowej silnika i dokonaj następujących ustawień :

 : Częstotliwość podstawowa 1 (częstotliwość znamionowa)  

vlv  : Napięcie częstotliwości podstawowej 1 (napięcie znamionowe)  

: Moc znamionowa silnika  

: Prąd znamionowy silnika  

: Prędkość znamionowa (znamionowe obroty)  

Jeśli to konieczne, wprowadź inne parametry silnika.
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2) Zastosowanie sterowania wektorowego (wzrost momentu i wysoka precyzja 

sterowania) 
 

 =  (Sterowanie wektorowe + auto-tuning) 

 

Ustawienie makrofunkcji zwiększania momentu obrotowego  na  (sterowanie wektorowe + auto-

tuning) zapewnia wysoki moment rozruchowy przy maksymalnym wykorzystaniu charakterystyk silnika w 

zakresie niskich prędkości. Niweluje zmiany prędkości silnika spowodowane przez wahania obciążenia, aby 

zapewnić wysoką precyzję działania. Jest to nastawa idealna do pracy z napędami wind, dźwigów i 

urządzeniami transportowymi. 
 

Uwaga 3:  Taką samą charakterystykę można otrzymać ustawiając parametr (wybór charakterystyki V/F)  

                 na  (sterowanie wektorowe) oraz parametr  na  (auto-tuning). 

⇒ Patrz rozdz. 6.3.4) 

Uwaga 4:  Ustawienie  na  automatycznie ustawia  na . 

 

3) Oszczędzanie energii 
 

 =  (Oszczędzanie energii + auto-tuning) 
 

Gdy makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego  jest ustawiona na   (oszczędzanie energii + 

auto-tuning), falownik utrzymuje prąd wyjściowy odpowiedni do obciążenia w celu oszczędzania energii. 
 

Uwaga 5:  Taką samą charakterystykę można otrzymać ustawiając parametr (wybór charakterystyki V/F)  

                 na  (automatyczne oszczędzanie energii) oraz parametr  na  (auto-tuning). 

⇒ Patrz rozdz. 6.3.5) 

Uwaga 6:  Ustawienie  na  automatycznie ustawia  na . 
 

[Przykład ustawiania parametrów] 

Czynności na panelu 
operacyjnym 

Wyświetlacz 
LED 

Objaśnienia 

 .   
Wyświetlana jest częstotliwość pracy (falownik zatrzymany) 
(w przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  =  
[częstotliwość wyjściowa]). 

 
 
 

 
Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” 
“” . 

 
 Obróć pokrętło w prawo aby wyświetlić . 

 
     

Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartości 
zaprogramowane. 

 
     

Obróć pokrętło w prawo aby zmienić wartość parametru na  
(oszczędzanie energii + auto-tuning) (po prawej – wartość 
ustawiona, po lewej – poprzednia nastawa). 

MODE 
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    ⇔  

Naciśnij środek pokrętła w celu zapamiętania nastawy.  
 i wartość nastawy będą wyświetlane naprzemiennie. 

 
 
 
 
 

Jeśli nie daje się zaprogramować sterowania wektorowego.... 

Najpierw przeczytaj ostrzeżenia dotyczące sterowania wektorowego w rozdz. 6.3-9) 

1) Jeśli żądany moment nie może być osiągnięty ⇒ patrz rozdz. 6.25.1 opcja 2 

2) Jeśli pojawia się błąd auto-tuningu "" ⇒ patrz rozdz. 6.25.1 opcja 4 
 

 
�  (Makrofunkcja forsowania momentu) i (wybór charakterystyki V/F) 

Automatyczne forsowanie momentu jest funkcją, która ustawia równocześnie parametry wyboru 

charakterystyki V/F () i auto-tuningu (). Dlatego, po zmianie nastawy , ulegają zmianie 

wszystkie powiązane parametry. 

 

  Parametry zmieniane automatycznie 

   

  wyświetlane po resecie - Potwierdza poprzednią nastawę   -  

 
Automatyczne forsowanie 
momentu  +  auto-tuning 

 Automatyczne forsowanie momentu  
Auto-tuning 
włączony 

(po wykonaniu: 0) 

 
Sterowanie wektorowe + 

auto-tuning 
 Sterowanie wektorowe  

Auto-tuning 
włączony 

(po wykonaniu: 0) 

 
Oszczędzanie energii + 

auto-tuning 
 Oszczędzanie energii  

Auto-tuning 
włączony 

(po wykonaniu: 0) 

 
4) Ręczne zwiększanie momentu obrotowego (sterowanie przy stałym V/F) 
 

Charakterystyka stałomomentowa (sterowanie przy stałym V/F) jest właściwa dla takich obciążeń jak 

taśmociągi. Pozwala jednak także na ręczne zwiększenie momentu obrotowego. 
 

Jeśli programowane jest sterowanie przy stałym V/F po zmianie , 

Ustaw wybór charakterystyki V/F   =  (V/F=constans). 
 ⇒ patrz rozdz. 6.3 

Uwaga 7: Aby dodatkowo zwiększyć moment obrotowy należy powiększyć wartość forsowania   

                 momentu #1(). 

  Jak ustawić forsowanie momentu #1(). ⇒ patrz rozdz. 6.4 

Uwaga 8:  Wybór charakterystyki V/F = 1 (zmiennomomentowa) jest właściwy dla obciążeń takich   

                  jak wentylatory czy pompy. ⇒ patrz rozdz. 6.3 
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6.2 Wybór trybu pracy 

6.2.1 Wybór trybu sterowania i zadawania 

 : Wybór trybu sterowania 
 

 : Wybór trybu zadawania częstotliwości  
 

 

• Funkcja 

Parametry te są używane do wyboru, które z miejsc (panel operacyjny, zaciski wejściowe czy komunikacja 

RS485) ma priorytet  wprowadzenia polecenia zatrzymania czy zadawania częstotliwości (zaciski 

wejściowe VIA,VIB,VIC, pokrętło, RS485 czy UP/DOWN z zewnętrznego wejścia logicznego). 
 

 

< Wybór trybu sterowania > 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Wybór trybu sterowania 

0: Listwa zaciskowa 
1: Panel operacyjny (również zewnętrzny) 
2: RS485 
3: CANopen 
4: Inne opcje komunikacyjne 

1 

[Zaprogramowana wartość] 

 

: Listwa zaciskowa Start/stop poprzez zewnętrzny sygnał ON/OFF 

   

: Panel operacyjny 
Start/stop za pomocą przycisków              i  

Sterowanie możliwe również z panelu zewnętrznego. 

   

: RS485 
Start/stop łączem RS485 z urządzenia zewnętrznego 

⇒ patrz rozdz. 6.38. 

   

3: CANopen 
Start/stop łączem CANopen z urządzenia zewnętrznego 

⇒patrz “CANopen communication Instruction Manual E6581911”. 

   

4: Inne opcje 
komunikacyjne 

Start/stop za pomocą rozkazów przesyłanych innym rodzajem transmisji 

⇒ zapoznaj się z odpowiednią Instrukcją obsługi. 

 

* Możliwe jest przełączanie sterowania ze źródła określonego poprzez  na listwę zaciskową  

    (i odwrotnie) sygnałem zewnętrznym ON/OFF podanym na jeden z zacisków wejściowych (funkcja zacisku 

wejściowego nr 108,109). Zapoznaj się z tablicą wyboru funkcji zacisków wejściowych w rozdz. 11.6. 

* Nadanie pierwszeństwa sterowaniu z zewnętrznego komputera lub listwy zaciskowej, powoduje, że mają 

wyższy priorytet niż nastawy parametru  . 

 

RUN 

 

STOP 
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< Wybór trybu zadawania częstotliwości > 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 
Wybór trybu zadawania 

częstotliwości 1 

0: Pokrętło 1 (zachowanie nastaw po wyłączeniu 
zasilania) 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Pokrętło 2 (zapamiętywanie po  przyciśnięciu 

środka pokrętła) 
4: RS485  
5: UP/DOWN z zewnętrznego wejścia logicznego 
6: CANopen 
7: Inne opcje komunikacyjne  
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 
12, 13: - 
14: sro 

0 

 

[Zaprogramowana wartość] 



: Pokrętło 1 

Częstotliwość ustawia się obracając pokrętło na panelu falownika. Ustawiona 

częstotliwość zostaje zachowana nawet po wyłączeniu napięcia zasilania  

⇒ patrz rozdz. 3.2.2. 

   


: Zacisk VIA 

Częstotliwość jest zadawana zewnętrznym sygnałem analogowym. 

(wejście VIA : 0 ÷ +10Vdc)  

⇒patrz rozdz. 3.2.2 i 7.3 

   


: Zacisk VIB 

Częstotliwość jest zadawana zewnętrznym sygnałem analogowym. 

 (wejście VIB : 0 ÷ +10Vdc lub -10 ÷ +10Vdc) 

⇒patrz rozdz. 3.2.2 i 7.3 

   


:  Pokrętło 2 

Częstotliwość ustawia się obracając pokrętło na panelu falownika. Ustawiona 

częstotliwość zostaje zapamiętana po naciśnięciu środka pokrętła  

⇒ patrz rozdz. 3.2.2. 

   

: RS485 
Częstotliwość jest zadawana za pomocą łącza szeregowego RS485 

⇒patrz rozdz. 6.38 

   

: 
UP/DOWN z zew. 
wejścia logicznego 

Częstotliwość jest zadawana sygnałem UP/DOWN z zewnętrznego wejścia 

logicznego  

⇒patrz rozdz. 6.10.4 

   

: CANopen 
Częstotliwość jest zadawana za pomocą łącza CANopen  

⇒patrz “CANopen communication Instruction Manual E6581911”. 
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:  
Inne opcje 

komunikacyjne 

Częstotliwość jest zadawana innym rodzajem transmisji 

⇒zapoznaj się z odpowiednią Instrukcją obsługi. 

   

: Zacisk VIC 

Częstotliwość jest zadawana zewnętrznym sygnałem analogowym. 

(wejście VIC : 0 (4) - 20mAdc)                          

⇒patrz rozdz. 3.2.2 i 7.3. 

   

: Impulsy wejściowe 

(częstotliwość) 

Częstotliwość jest zadawana częstotliwością zewnętrznych impulsów 

wejściowych  (zacisk S2: 10pps ÷ 2kpps)                                        

⇒patrz rozdz. 6.10.5. 

   

14: sro 
Częstotliwość jest zadawana wartością parametru sro  

⇒patrz rozdz. 5.7. 

 
☆ Niezależnie od nastaw  i  zaciski wejściowe, którym przyporządkowano następujące funkcje, 

są zawsze aktywne. 

• Reset (dotyczy wyłączeń awaryjnych) 

• Standby  

• Zewnętrzny sygnał awaryjnego zatrzymania 

• Sygnał zatrzymania wybiegiem  

☆ Zmiana nastaw  i   wymaga zatrzymania falownika 

(zmiana podczas pracy jest możliwa, gdy parametr =). 

☆ Nadanie pierwszeństwa zadawaniu z zewnętrznego komputera lub listwy zaciskowej, powoduje, że ma 

wyższy priorytet niż nastawy parametru  . 

 

� Praca z predefiniowanymi prędkościami 
: Ustaw na  (sterowanie z listwy zaciskowej) 

: Ważne wszystkie wartości nastaw 

 

� Funkcje zacisków wejściowych 
Przypisanie następujących funkcji pozwala przełączać sygnały zadawania częstotliwości sygnałami ON/OFF 

na zaciskach wejściowych. 

Funkcja zacisku wejściowego ON OFF 

48 
Dostępność nastaw miejscowych 

podczas transmisji łączem 

Nastawy miejscowe (,)   
dostępne podczas transmisji łączem 

szeregowym 

Transmisja łączem 
szeregowym  

106 
Zadawanie częstotliwości, 

aktywny zacisk VIA 
Aktywny zacisk VIA Nastawa  

Nastawy (49, 107) są negacjami funkcji (48, 106). 
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� Przykład sygnałów pracy i zadawania częstotliwości 
 

Przełączanie trybów: pracy i zadawania częstotliwości 

RS485  

Pokrętło 2  

RS485  

UP/DOWN z zewn. wejścia logicznego 

Pokrętło 1  

RS485  

Pokrętło 2  
(Up/down key)  

Przycisk  

(aktywny, gdy 

f732=0)  

   LOC 
/ REM 

Wybór trybu 

sterowania 

 

Listwa zaciskowa  

Zacisk VIA  

Wybór trybu 
zadawania 

częstotliwości 1 

 

RS485  

Zadawanie 
częstotliwości, 
aktywny zacisk 

VIA (FMTB)  
Funkcja zacisku 

wejściowego 
: 106/107  

Przyciski panelu 

operacyjnego 

(START/STOP)  

Aktywna listwa 

zaciskowa (CMTB)  

Funkcja zacisku 

wejściowego  

:108/109 

Dostępność nastaw miejscowych 

podczas transmisji łączem 

RS485 

(SCLC)  

Funkcja zacisku wejściowego 

:48/49  

Z panelem zdalnym (opcja)  

RKP007Z  

Przełączanie 
między  

 i  
sygnałęm 
logicznym  

FCHG 
: 104/105  

Zacisk VIB 

CANopen  

Inne opcje komunikacyjne 

Zacisk VIC 

Impulsy wejściowe (częstotliwość) 

Wybór trybu 
zadawania 

częstotliwości 2 

 

Takie same 
jak w  

 

CANopen  

Inne opcje komunikacyjne 

sro 

Zacisk VIA 

Wewnętrzny 
sygnał 

zadawania 
częstotliwości 

Panel operacyjny 

Listwa zaciskowa 

Wewnętrzny 
sygnał 

sterujący 
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6.2.2  Wybór kierunku obrotów (klawiatura panelu) 
 
 : Wybór kierunku obrotów (klawiatura panelu) 
 

 

• Funkcja 

Zadawanie kierunku obrotów, gdy uruchamianie i zatrzymywanie falownika realizowane jest za pomocą 

przycisków START i STOP na panelu operacyjnym. 

Aktywna, gdy (tryb sterowania)  = (panel operacyjny). 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 


Wybór kierunku obrotów 

(klawiatura panelu) 

0: Praca do przodu 
1: Praca do tyłu 
2: Praca do przodu (F/R przełączane 
    z panelu zewnętrznego) 
3: Praca do tyłu (F/R przełączane 
    z panelu zewnętrznego) 

0 

 

☆ Używając panelu zdalnego RKP007Z (opcja) : Gdy =  oraz użyty jest tryb podstawowy 

wyświetlacza, naciśnięcie przycisku FWD/REV zmienia kierunek obrotów z "do przodu” na "do tyłu” po 

wyświetleniu komunikatu -. 

Ponowne naciśnięcie FWD/REV przywraca pracę do "przodu” po wyświetleniu komunikatu  -. 

☆ Używając panelu zdalnego RKP007Z (opcja) : Gdy =  oraz użyty jest tryb podstawowy 

wyświetlacza, naciśnięcie przycisku DOWN, gdy jest wciśnięty przycisk ENT zmienia kierunek obrotów  

z "do przodu” na "do tyłu” po wyświetleniu komunikatu -. 

Naciśnięcie przycisku UP, gdy jest wciśnięty przycisk ENT zmienia kierunek obrotów  z "do tyłu” na  

      "do przodu” po wyświetleniu komunikatu -. 

☆ Sprawdź kierunek obrotów w trybie monitoringu wyświetlacza. Szczegóły w rozdz. 8.1. 

-: Praca do przodu 

-: Praca do tyłu 

☆ Użycie zacisków F i R do zadawania kierunku obrotów powoduje, że funkcja wyboru kierunku obrotów  

 staje się nieaktywna. 

Zwarcie zacisków F-CC (logika ujemna) lub P24-F (logika dodatnia) : praca do przodu 

Zwarcie zacisków R-CC (logika ujemna) lub P24-R (logika dodatnia) : praca do tyłu 

☆ Parametr pozwala na wybór, czy silnik zatrzyma się czy zacznie się obracać do tyłu, w reakcji na 

jednoczesne podanie sygnałów pracy do przodu i do tyłu na zaciski wejściowe. Nastawa fabryczna 

powoduje zwolnienie i zatrzymanie silnika. 
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6.3 Wybór charakterystyki sterowania 
 

 : Wybór charakterystyki  V/F 
 

 

• Funkcja 

Dostępne są następujące tryby sterowania V/F: 

� V/F= constans (proporcja stała) 

� Zmienny moment 

� Automatyczne forsowanie momentu *1 

� Sterowanie wektorowe *1 

� Oszczędzanie energii *1 

� Dynamiczne oszczędzanie energii (dla pomp i wentylatorów) 

� Sterowanie silników PM z magnesami trwałymi 

� 5-punktowa charakterystyka V/F 

    *1 Makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego  ustawia jednocześnie powyższą 

charakterystykę oraz auto-tuning (patrz rozdz. 6.1.5) 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Wybór charakterystyki V/F 

0: V/F= constans (proporcja stała) 
1: Zmienny moment 
2: Automatyczne forsowanie momentu 
3: Sterowanie wektorowe 
4: Oszczędzanie energii 
5: Dynamiczne oszczędzanie energii  
    (dla pomp i wentylatorów) 
6: Sterowanie silników PM z magnesami  
    trwałymi 
7: 5-punktowa charakterystyka V/F 
8: -  *3 

*2 

*2: Wartość fabryczna zależy od nastawy ustawienia menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

*3: Zawiera nastawę fabryczną, nie zmieniaj jej wartości. 

 

Uwaga:  Nastawa  (Wybór charakterystyki  V/F) obowiązuje tylko dla pierwszego silnika.  

 Zmienia się na  " V/F= constans (proporcja stała)" przy podłączeniu drugiego silnika, niezależnie od   

              dotychczasowej nastawy   
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Programowanie przebiega w następujący sposób 

(W przykładzie parametr programujemy na   (Sterowanie wektorowe). 

[Ustawienie wyboru charakterystyki  V/F na 3 (bezczujnikowe sterowanie wektorowe)] 

Czynności na 
panelu 

operacyjnym 

Wyświetlacz 
LED 

Objaśnienia 

 . 
Wyświetlana jest częstotliwość pracy (falownik zatrzymany) 
(w przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  =  
[częstotliwość wyjściowa]). 

 

 

 

 Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „Historia” “” . 

 
 

Obróć pokrętło w prawo aby wyświetlić 
(Wybór charakterystyki  V/F). 

 
 Naciśnij środek pokrętła aby odczytać wartość zaprogramowaną. 

 
 

Obróć pokrętło w prawo aby zmienić wartość parametru na  
(sterowanie wektorowe). 

 
⇔  

Naciśnij środek pokrętła w celu zapamiętania nastawy.  
 i wartość nastawy będą wyświetlane naprzemiennie. 

 
 

Uwaga: 

Gdy charakterystyka V/F czyli parametr   jest ustawiony na  : Automatyczne forsowanie momentu, : 

Sterowanie wektorowe, : Oszczędzanie energii, : Dynamiczne oszczędzanie energii lub : PM silnik z 

magnesami stałymi, upewnij się, że następujące parametry zostały zaprogramowane zgodnie z tabliczką 

znamionową silnika..

 : Częstotliwość podstawowa 1 (częstotliwość znamionowa silnika)

 : Napięcie częstotliwości podstawowej 1 (napięcie znamionowe silnika)

 : Znamionowa moc silnika

 : Prąd znamionowy silnika

 : Prędkość znamionowa silnika

Jeśli to konieczne, ustaw inne parametry silnika.
 

 
 

 MODE 
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1) Charakterystyka stałomomentowa 
Wybór charakterystyki V/F  = (V/F= constans (proporcja stała)) 

Stosowana jest dla taśmociągów, dźwigów lub obciążeń, które wymagają takiego samego momentu tak 

przy niskiej jak i w pozostałym zakresie prędkości. 

 

 Napięcie wyjściowe (%) 

Napięcie 
częstotliwości 
podstawowej  

Częstotliwość  
wyjściowa (Hz) 

  

Częstotliwość podstawowa   

0 

 

 

• Aby dodatkowo zwiększyć moment obrotowy należy powiększyć wartość  

forsowania momentu #1().                                                   ⇒ patrz rozdz. 6.4 

 

2) Nastawa dla wentylatorów i pomp 
Wybór charakterystyki V/F   = (zmienny moment) 

Jest to charakterystyka odpowiednia dla wentylatorów, pomp czy dmuchaw, w których moment obrotowy 

jest proporcjonalny do kwadratu prędkości obrotowej obciążenia. 

 

Napięcie wyjściowe (%) 

Napięcie 
częstotliwości 
podstawowej 



   

Częstotliwość podstawowa   

0  Częstotliwość 
 wyjściowa (Hz) 
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3) Zwiększanie momentu rozruchowego 

Wybór charakterystyki V/F  = (automatyczne forsowanie momentu) 

Falownik śledzi prąd obciążenia w każdym zakresie prędkości i automatycznie reguluje napięcie wyjściowe w 

celu zapewnienia odpowiednio dużego momentu obrotowego. Zapewnia to stabilną prącę napędu. 

 

 

  :Zakres działania 
automatyki 
zwiększania 

momentu    
                 

Napięcie wyjściowe (%) 

Napięcie 
częstotliwości 
podstawowej 

Częstotliwość 
wyjściowa (Hz) Częstotliwość podstawowa    

0 

 

 

Uwaga:  W zależności od obciążenia ten sposób sterowania może powodować oscylacje i niestabilność   

              pracy. W takim przypadku ustaw = (V/F =constans) i powiększ moment za pomocą   

              parametru . 
 

☆ Parametry silnika muszą zostać zaprogramowane 
Używając standardowego 4-biegunowego silnika f-my Toshiba o tej samej mocy co falownik, nie ma potrzeby 

wprowadzania danych silnika. Niżej podano trzy metody programowania parametrów silnika. Każda z nich 

wymaga wprowadzenia następujących wielkości (dane z tabliczki znamionowej silnika): 

 (Częstotliwość podstawowa 1),  (Napięcie częstotliwości podstawowej 1),  (Moc silnika), 

 (Prąd znamionowy silnika),  (Znamionowa prędkość obrotowa)

1)  Jednoczesne ustawienie automatycznego forsowania momentu i auto-tuningu (f400=2). 

 Ustaw parametr  (Makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego) na .  

⇒ Szczegóły w rozdz. 6.1.5. 

2) Ustawienie automatyczne  

 Ustaw parametr  (auto-tuning) na .   ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 2. 

3)  Ustawienie ręczne 

Ustaw każdy z parametrów silnika.    ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 4. 

 

4) Sterowanie wektorowe – powiększa moment rozruchowy i pozwala osiągnąć 
wysoką precyzję sterowania 

Wybór charakterystyki V/F   = 3 (sterowanie wektorowe) 

Bezczujnikowe sterowanie wektorowe pozwala osiągnąć najwyższy moment przy niskich prędkościach. 

(1) Zapewnia duży moment rozruchowy. 

(2) Skuteczne, gdy wymagane jest płynne przyspieszenie od niskich prędkości. 

(3) Skuteczne w eliminacji wahań obciążenia spowodowanych poślizgiem silnika. 
 

☆ Parametry silnika muszą zostać zaprogramowane 
Używając standardowego 4-biegunowego silnika f-my Toshiba o tej samej mocy co falownik, nie ma potrzeby 

wprowadzania danych silnika. Niżej podano trzy metody programowania parametrów silnika. Każda z nich 

wymaga wprowadzenia następujących wielkości (dane z tabliczki znamionowej silnika): 
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 (Częstotliwość podstawowa 1),  (Napięcie częstotliwości podstawowej 1),  (Moc silnika), 

 (Prąd znamionowy silnika),  (Znamionowa prędkość obrotowa)

1)  Jednoczesne ustawienie sterowania wektorowego i auto-tuningu (f400=2). 

 Ustaw parametr  (Makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego) na .  

⇒ Szczegóły w rozdz. 6.1.5. 

2) Ustawienie automatyczne  

 Ustaw parametr  (auto-tuning) na .   ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 2. 

3)  Ustawienie ręczne 

Ustaw każdy z parametrów silnika.    ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 4. 

 

5) Oszczędzanie energii 
Wybór charakterystyki V/F   =  (oszczędzanie energii) 

Funkcja oszczędzania energii polega na kontroli i właściwym doborze prądu silnika w zależności od 

obciążenia. 
 

☆ Parametry silnika muszą zostać zaprogramowane 
Używając standardowego 4-biegunowego silnika f-my Toshiba o tej samej mocy co falownik, nie ma potrzeby 

wprowadzania danych silnika. Niżej podano trzy metody programowania parametrów silnika. Każda z nich 

wymaga wprowadzenia następujących wielkości (dane z tabliczki znamionowej silnika): 

 (Częstotliwość podstawowa 1),  (Napięcie częstotliwości podstawowej 1),  (Moc silnika), 

 (Prąd znamionowy silnika),  (Znamionowa prędkość obrotowa)

1)  Jednoczesne ustawienie oszczędzania energii i auto-tuningu (f400=2). 

 Ustaw parametr  (Makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego) na .  

⇒ Szczegóły w rozdz. 6.1.5. 

2) Ustawienie automatyczne  

 Ustaw parametr  (auto-tuning) na .   ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 2. 

3)  Ustawienie ręczne 

Ustaw każdy z parametrów silnika.    ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 4. 

 

6) Intensywne oszczędzanie energii 
Wybór charakterystyki V/F   =  (dynamiczne oszczędzanie energii) 

Funkcja podobna w działaniu do nastawy  =  . Dodatkowo falownik nie reaguje na nagłe wahania 

obciążenia, dlatego funkcja powinna być wykorzystywana w zasilaniu wentylatorów czy pomp wolnych od 

gwałtownych zmian obciążenia. 
 

☆ Parametry silnika muszą zostać zaprogramowane 
Używając standardowego 4-biegunowego silnika f-my Toshiba o tej samej mocy co falownik, nie ma potrzeby 

wprowadzania danych silnika. Niżej podano dwie metody programowania parametrów silnika. Każda z nich 

wymaga wprowadzenia następujących wielkości (dane z tabliczki znamionowej silnika): 

 (Częstotliwość podstawowa 1),  (Napięcie częstotliwości podstawowej 1),  (Moc silnika), 

 (Prąd znamionowy silnika),  (Znamionowa prędkość obrotowa) 

1) Ustawienie automatyczne  

 Ustaw parametr  (auto-tuning) na .   ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 2. 

2)  Ustawienie ręczne 

Ustaw każdy z parametrów silnika.    ⇒Szczegóły w rozdz. 6.25 opcja 4. 



 E6581611 

 

F-36 

6 

 

7) Silniki z magnesami trwałymi 
Wybór charakterystyki V/F   =  (sterowanie silnikiem PM) 

Silniki z magnesami trwałymi (silniki PM), które są lekkie, małe i bardzo wydajny, w porównaniu do silników 

indukcyjnych, mogą pracować w trybie bezczujnikowym. 

Należy zauważyć, że ta funkcja może być stosowana tylko dla niektórych silników. Aby uzyskać więcej 

informacji, należy skontaktować się z dystrybutorem produktów firmy Toshiba. 
 

8) Dowolne kształtowanie charakterystyki V/F 
Wybór charakterystyki V/F  pt = 7 (5-punktowa charakterystyka V/F) 

Tryb ten pozwala ustawić własną, 5-punktową charakterystykę V/F. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Częstotliwość punktu 1 -  VF1  ~ (Hz) 

 Napięcie częstotliwości VF1 ~ (%) * 

 Częstotliwość punktu 2 -  VF2 ~ (Hz) 

 Napięcie częstotliwości VF2 ~ (%) * 

 Częstotliwość punktu 3 -  VF3 ~ (Hz) 

 Napięcie częstotliwości VF3 ~ (%) * 

 Częstotliwość punktu 4 -  VF4 ~ (Hz) 

 Napięcie częstotliwości VF4 ~ (%) * 

 Częstotliwość punktu 5 -  VF5 ~ (Hz) 

 Napięcie częstotliwości VF5 ~ (%) * 

* 100% to 200V dla klasy 240V i 400V dla klasy 500V. 

 

 Napięcie częstotliwości 
podstawowej 1     

N
a
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ię

c
ie

 
w

y
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c
io

w
e
 

[V
]/
[%

] 

     

     

Częstotliwość podstawowa 1 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

VF1 

VF2 

VF3 

VF4 

VF5 

5-punktowa nastawa V/F 

Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

Uwaga 1: Ogranicz wartość forsowania momentu #1() do około 3%. Zbyt duża wartość  może zaburzać     

                 liniowość między punktami. 

Uwaga 2: Jeżeli nachylenie jakiegokolwiek odcinka charakterystyki V/F jest zbyt duże (powyżej 8.25%/Hz), może   

                 pojawić się alarm a-02 (Alarm ustawienia punktów 2). 
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9) Uwagi do sterowania wektorowego 
1) Przy sterowaniu wektorowym należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika i zaprogramować 

następujące parametry. (częstotliość podstawowa 1),  (napięcie częstotliwości podstawowej 1), 

 (moc znamionowa silnika),  (prąd znamionowy silnika),  (znamionowa prędkość 

obrotowa silnika). 

2) Sterowanie wektorowe działa efektywnie dla częstotliwości pracy poniżej częstotliwości podstawowej 

(). Dla częstotliwości większych sterowanie wektorowe jest nieskuteczne. 

3) Programuj częstotliwość podstawową pomiędzy 40 a 120Hz, gdy =. 

4) Używaj silniki o tej samej mocy co falownik lub o jeden rząd mniejsze. Minimalna moc stosowanego silnika 

wynosi 0.1kW. 

5) Stosuj silniki o 2 - 8 biegunach. 

6) Zawsze stosuj zasadę: jeden falownik, jeden silnik. Sterowania wektorowego nie można wykorzystywać w 

przypadku pracy falownika z więcej niż jednym silnikiem.  

      Przy kilku silnikach zasilanych z jednego falownika ustaw V/F= const. (=). 

7) Maksymalna długość przewodów łączących falownik z silnikiem wynosi 30 metrów. Jeśli używasz 

przewodów dłuższych niż 30 metrów, zastosuj standardowy auto-tuning aby wzmocnić moment przy 

niskich prędkościach dla sterowania wektorowego. Jednak na skutek wzrostu spadku napięcia na 

przewodach obniży się moment obrotowy silnika w pobliżu częstotliwości znamionowej. 

8) Zastosowanie dławika pomiędzy falownikiem i silnikiem może spowodować obniżenie momentu 

obrotowego. Stosowanie auto-tuningu może także spowodować wyłączenie awaryjne () czyniąc 

bezużytecznym sterowanie wektorowe. 
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6.4 Ręczne podbicie momentu – zwiększanie momentu 
przy niskich prędkościach 

 

  : Podbicie momentu  
 

 

• Funkcja 

Gdy moment obrotowy jest niewystarczający przy niskich prędkościach, podniesienie momentu poprzez 

wzrost współczynnika forsowania momentu za pomocą tego parametru. 
 

 

 

N
a
p
ię

c
ie

 
w

y
jś

c
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w
e
 

[V
]/
(%

) 

Napięcie 
częstotliwości 
podstawowej 

Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

  

Częstotliwość podstawowa   

 

 

 

[Ustawianie parametrów]  

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Forsowanie momentu #1 0.0 - 30.0 (%) 
W zależności od modelu 

(patrz rozdział 11.4) 

☆ Obowiązuje, gdy  = 0 (V/F= constans), 1 (zmienny moment) lub 7 (5-punktowa charakterystyka V/F). 

Uwaga 1:  Optymalną wartością  dla każdego modelu jest jego nastawa fabryczna. Nie należy podnosić zbyt 

mocno współczynnika wzrostu momentu, bowiem może to spowodować awaryjne wyłączanie się 

falownika podczas rozruchu silnika.  
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6.5 Wyjście sygnałowe 
 

6.5.1  Wyjściowy sygnał pracy i hamowania (sygnał niskiej prędkości) 
Zapoznaj się z funkcjami zacisków wyjściowych w rozdz. 7.2.2. 

 
f100 : Próg sygnału niskiej prędkości 
 

 

• Funkcja 

Gdy częstotliwość wyjściowa osiąga wartość f100, generowany jest sygnał ON. Może być użyty do 

sygnalizacji pracy falownika, gdy f100 jest ustawiony na 0.0Hz, bowiem  sygnał ON pojawia się na 

wyjściu, gdy częstotliwość wyjściowa jest większa niż 0.0Hz. Może także służyć do sterowania pracą 

hamulca elektromagnetycznego. 

☆ Sygnalizacja poprzez zaciski  RY-RC (nastawa fabryczna). 

Sygnalizacja poprzez zaciski  FLA-FLB-FLC lub OUT po przypisaniu im odpowiednich parametrów. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f100 Próg sygnału niskiej prędkości 0.0 - fh (Hz) 0.0 

 
 

 Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Czas [s] 

 

ON 
OFF 

ON 
OFF Negacja sygnału  

0 

Częstotliwość zadana 

Sygnał wykrycia niskiej prędkości :
zaciski OUT - NO 

 

   
 

• Wybór funkcji zacisków wyjściowych 

Sygnał niskiej prędkości (ON) jest fabryczną nastawą zacisków  RY-RC.  

Zmień nastawę aby odwrócić polaryzację sygnału. 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f130 Wybór funkcji wyjścia 1A (RY-RC) 
0-255 

(patrz rozdz. 11.7) 
4: LOW (sygnał wykrycia 

niskiej prędkości) 
 

Nastawa 5 daje sygnał zanegowany. 

Uwaga)  Parametr f132 przyporządkowuje funkcję sygnalizacji niskiej prędkości zaciskom  

               FLA-FLC- FLB, a f131 zaciskowi OUT. 
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6.5.2 Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości 
 

f102 : Zakres wykrywania osiągnięcia określonej częstotliwości 
 

 

• Funkcja 

Gdy częstotliwość wyjściowa staje się równa częstotliwości zadanej ± f102, generowany jest  

sygnał ON lub OFF. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

■ Zakres wykrywania osiągnięcia określonej częstotliwości 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f102 
Zakres wykrywania osiągnięcia 

określonej częstotliwości 
0.0-fh (Hz) 2.5 

 

■Wybór funkcji zacisków wyjściowych 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f131 
Wybór funkcji wyjścia 

2A (OUT) 
0-255 

(patrz rozdz. 11.7) 

6: RCH (sygnał osiągnięcia zadanej 
         częstotliwości (zakończył się proces 

                     przyspieszania/zwalniania)) 

Nastawa 7 daje sygnał zanegowany. 

Uwaga)  Parametr f132 przyporządkowuje funkcję sygnalizacji osiągnięcia zadanej częstotliwości 

               zaciskom FLA-FLC- FLB, a f130 zaciskom  RY-RC. 

 

 

 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Czas [s]  

 Częstotliwość zadana   −   

ON   
OFF 

 Częstotliwość zadana   +   

 Częstotliwość zadana 

Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości : 
zaciski OUT-NO 

Negacja sygnału 

 

ON  
OFF 

0 
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6.5.3 Sygnał osiągnięcia ustalonej częstotliwości 
 

f101 : Ustalona częstotliwość 
 

f102 : Zakres wykrywania osiągnięcia określonej częstotliwości 
 

 

• Function 

Gdy częstotliwość wyjściowa staje się równa częstotliwości ustalonej  f101 ± f102, generowany 

jest sygnał ON lub OFF. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

■ Ustalona częstotliwość i zakres wykrywania osiągnięcia określonej częstotliwości 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f101 Ustalona częstotliwość 0.0-fh (Hz) 0.0 

f102 
Zakres wykrywania osiągnięcia 

określonej częstotliwości 
0.0-fh (Hz) 2.5 

 
■Wybór funkcji zacisków wyjściowych 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f131 
Wybór funkcji wyjścia 

2A (OUT) 
0-255 

(patrz rozdz. 11.7) 
8: RCHF (sygnał osiągnięcia  
    ustalonej częstotliwości) 

Nastawa 9 daje sygnał zanegowany. 

Uwaga)  Parametr f132 przyporządkowuje funkcję sygnalizacji osiągnięcia ustalonej częstotliwości 

               zaciskom FLA-FLC- FLB, a f130 zaciskom  RY-RC. 

 

      Jeśli  f101 + f102 jest mniejsza niż częstotliwość zadana 

 

 

Sygnał osiągnięcia ustalonej częstotliwości : 
zaciski OUT - NO  

Negacja sygnału 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Czas [s]  

  -    

ON 
OFF 

  +   

  

ON 
OFF 

0 
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6.6 Wybór sygnału wejściowego 
 

6.6.1 Wybór pierwszeństwa (oba sygnały F i R są w stanie ON) 
 

f105 : Wybór pierwszeństwa (gdy F i R są jednocześnie włączone [ON]) 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten pozwala określić sposób działania falownika w sytuacji, gdy podane zostaną 

jednocześnie sygnały "do przodu" (F) oraz "do tyłu" (R). 

1) Praca do tyłu 

2) Zwolnienie i zatrzymanie 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f105 
Wybór pierwszeństwa 

(oba sygnały F i R są w stanie ON) 
0: Praca do tyłu 
1: Zwolnienie i zatrzymanie 

1 

 

(1) [f105 = 0 (praca do tyłu)] :  Gdy jednocześnie zostaną podane sygnały "do przodu" (F) oraz 

                                                       "do tyłu" (R), silnik zacznie się obracać do tyłu. 

 

 Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

 

 Praca do przodu  
 

 
 Praca do tyłu  

Do przodu (F)

Do tyłu (R)

ON 
OFF 

ON 
OFF 

0 

Częstotliwość zadana

Częstotliwość zadana

Czas [s] 
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(2) [f105 = 1 (stop)] : Gdy jednocześnie zostaną podane sygnały "do przodu" (F) oraz 

                                                       "do tyłu" (R), silnik zwolni i zatrzyma się. 

 

 

 

 Praca do przodu  
 

 
 Praca do tyłu  

Do przodu (F)

Do tyłu (R) 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

Częstotliwość wyjściowa [Hz]

Częstotliwość zadana

Czas [s] 0 

 

 

 

 

6.6.2 Wybór zakresu napięciowego wejścia VIB 
 

f107 : Wybór zakresu wejścia analogowego (VIB) 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten pozwala na wybór zakresu napięcia dla wejścia VIB. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f107 
Wybór zakresu wejścia 

analogowego (VIB) 
0: 0 ÷ +10V 
1: -10 ÷ +10V 

0 

 

☆ =0 : Zakres napięcia wejściowego od 0 do +10Vdc pomiędzy zaciskami VIB-CC. 

  Dla tego zakresu rozdzielczość maksymalna to 1/1000.  

☆ =1 : Zakres napięcia wejściowego od -10 do +10Vdc pomiędzy zaciskami VIB-CC. 

  Dla tego zakresu rozdzielczość maksymalna to 1/2000. 
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6.6.3 Zmiana funkcji wejść VIA i VIB 
 

f109 : Wybór rodzaju (analogowe/logiczne) wejść VIA i VIB 

 
 

• Funkcja  

Parametr ten pozwala określić, czy wejścia VIA i VIB będą analogowe czy logiczne. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

0: VIA - wejście analogowe 
 VIB - wejście analogowe 

1: VIA - wejście analogowe 
 VIB - wejście logiczne  

2: - 

3: VIA - wejście logiczne (logika ujemna) 
 VIB - wejście logiczne 

f109 
Wybór rodzaju 

(analogowe/logiczne) 
wejść VIA i VIB 

4: VIA - wejście logiczne (logika dodatnia) 
 VIB - wejście logiczne 

0 

Uwaga)  Używając  VIA jako wejścia logicznego należy zamontować rezystor pomiędzy zaciskami P24 i VIA   

               w przypadku pracy z logiką ujemną oraz pomiędzy zaciskami VIA  i CC w przypadku logiki dodatniej  

               (zalecana wartość: 4.7kΩ - 1/2W). 

                       Używając VIB jako wejścia logicznego należy przesunąć górny przełącznik SW2 w pozycję  S4  

                       i ustawić odpowiednią wartość parametru f109. 
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6.7 Wybór funkcji zacisków 
 

6.7.1 Nadawanie wejściu funkcji zawsze aktywnej (ON) 
 

 : Funkcja zawsze aktywna 1 
 

 : Funkcja zawsze aktywna 2 
 
 : Funkcja zawsze aktywna 3 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten przypisuje wejściu funkcję, która jest zawsze aktywna (ON) 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f104 Funkcja zawsze aktywna 1 0-153 (patrz rozdz. 11.6.) 0 (brak funkcji) 

f108 Funkcja zawsze aktywna 2 0-153 (patrz rozdz. 11.6.) 0 (brak funkcji) 

f110 Funkcja zawsze aktywna 3 0-153 (patrz rozdz. 11.6.) 6 (ST) 

 

 

 
☆☆☆☆Wyjaśnienie funkcji zatrzymania wybiegiem 

Gdy ST (Standby) jest wyłączona (OFF), następuje 
zatrzymanie wybiegiem. Fabryczna nastawa ST 
(Standby) to ON. Zmień następujące nastawy:  

� Ustaw = (brak funkcji)  
� Zaprogramuj jedno z wejść na 6: ST (Standby)  

Zatrzymanie wybiegiem nastąpi, gdy wejście ST 

(Standby) zmieni stan na OFF. Wyświetlacz 

zasygnalizuje to komunikatem  

Prędkość 
silnika 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

F-CC 

ST-CC 

Zatrzymanie 
wybiegiem 

 

Uwaga) Funkcje wejścia 8, 9 (Reset i jego negacja) nie mogą być przypisane jako zawsze aktywne. 
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6.7.2 Zmiana funkcji zacisków wejściowych 
 

f111 : Wybór funkcji wejścia 1A (F)  
 

f112 : Wybór funkcji wejścia 2A (R)  
 

f113 : Wybór funkcji wejścia 3A (RES) 
 

f114 : Wybór funkcji wejścia 4A (S1) 
 

f115 : Wybór funkcji wejścia 5 (S2) 
 

f116 : Wybór funkcji wejścia 6 (S3) 
 

f151 : Wybór funkcji wejścia 1B (F) 
 

f152 : Wybór funkcji wejścia 2B (R) 
 

f153 : Wybór funkcji wejścia 3B (RES) 
 

f154 : Wybór funkcji wejścia 4B (S1) 
 

f155 : Wybór funkcji wejścia 1C (F) 
 

f156 : Wybór funkcji wejścia 2C (R) 

f109 : Wybór rodzaju (analog./logic.) 
         wejść VIA i VIB  


f117 : Wybór funkcji wejścia 7 (VIB) 

 

f118 : Wybór funkcji wejścia 8 (VIA) 
 
 

⇒ Szczegółowe informacje o funkcjach zacisków wejściowych w rozdz. 7.2.1. 

 

 

6.7.3 Zmiana funkcji zacisków wyjściowych 
 
f130 : Wybór funkcji wyjścia 1A (RY-RC) 
 

f131 : Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 
 

f132 : Wybór funkcji wyjścia 3 (FL) 
 

f137 : Wybór funkcji wyjścia 1B (RY-RC) 
 

f138 : Wybór funkcji wyjścia 2B (OUT) 
 

f139 : Zależności logiczne wyjść (RY-RC, OUT) 
 

⇒ Szczegółowe informacje o funkcjach zacisków wyjściowych w rozdz. 7.2.2. 
 

 

 

f144 : Czas reakcji wejścia 
 

f146 : (S2) – wejście logiczne/impulsowe 
 
f147 : (S3) – wejście logiczne/PTC 
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6.8 Parametry podstawowe 2 
 

6.8.1 Przełączanie parametrów silnika logicznym sygnałem 
wejściowym 

 

f170 : Częstotliwość podstawowa 2 
 

f171 : Napięcie częstotliwości podstawowej 2 
 

f172 : Forsowanie momentu #2 
 

f173 : Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 2 
 

f185 : Zabezpieczenie przed utykiem poziom 2 
 

 

• Funkcja 

Powyższe parametry pozwalają na współpracę falownika z dwoma silnikami i wybór charakterystyki V/F 

(dwa rodzaje) zgodnie z potrzebami lub trybem pracy. 

Uwaga:  Parametr pt (wybór charakterystyki V/F) jest dostępny tylko dla silnika 1.  

  Dla silnika 2 jest dostępna tylko charakterystyka V/F stałomomentowa. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f170 Częstotliwość podstawowa 2 20.0 - 500.0 *1 

f171 
Napięcie częstotliwości 

podstawowej 2 
50 - 330 (V) (klasa 240V) 
50 - 660 (V) (klasa 500V) 

 *1 

f172 Forsowanie momentu #2 0.0 - 30.0 (%) 
W zależności od modelu  

(patrz rozdz. 11.4) 

f173 
Elektroniczne zabezpieczenie 

termiczne silnika poziom 2 
10 - 100 (%) / (A)    *2 100 

f185 
Zabezpieczenie przed utykiem 

poziom 2 
10 - 199 (%) / (A),  
200 : Wyłączone     *2 

150 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

*2: Prąd znamionowy falownika wynosi 100%. Gdy f701 (wybór jednostki napięcia/prądu) = 1  

     (A (ampery)/V (wolty)) wartości wyświetlane będą w A (ampery). 
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■ Programowanie wejść przełączających 
Aby przełączyć się na silnik 2 należy przypisać następujące funkcje do wolnego zacisku wejściowego. 

Możliwe jest także przełączenie się na przyspieszanie/zwalnianie 2 (AD2). Patrz rozdz. 6.27.2.  

Możliwe jest przypisanie 3 funkcji wejściom F i R oraz 2 funkcji - S1 i RES. 
 

Numer funkcji przypisanej do wejścia 

24 
AD2 

26 
AD3 

28 
VF2 

32 
OCS2 

152 
MOT2 

Zmiana parametrów w zależności od funkcji przypisanej wejściu 
przełączającemu 

OFF OFF OFF OFF OFF 
Nastawy fabryczne : pt; vl; vlv; vb; thr; 

acc; dec; fs02; f601 

ON OFF OFF OFF OFF acc → fs00; dec → f501; f502 → fs03 

OFF ON OFF OFF OFF acc → fs10; dec → f511; f502 → fs12

Podczas zatrzymania: pt → V/F= constans ; vl → f170; 

vlv → f171; vb → f172; thr → f173 
OFF OFF ON OFF OFF 

Podczas pracy : vl → f170; vlv → f171;  

vb → f172 

OFF OFF OFF ON OFF f601 → f185 

- OFF - - ON 

→; →; → ; →;  

→( pozostaje niezmienny, gdy = lub ); 

→; →; →,  

→ 

Uwaga 1: Funkcje o następujących numerach (25, 27, 29, 33, 153) są aktywne dla sygnału zanegowanego.  

Uwaga 2: Parametry pt i "V/F= constans" nie mogą być przełączane podczas pracy. Zatrzymaj silnik przed   

                dokonaniem zmiany. 

    vl i f170, vlv i f171, vb i f172 mogą być przełączane podczas pracy. 

Uwaga 3: Wartość naliczona ochrony cieplnej jest pamiętana po przełączeniu silników. Patrz rozdz. 5.6. 

 
■ Przykład przyporządkowania wejściom funkcji przełączających: logika ujemna 

 

   

F (F: Do przodu)   

CC   

S2 (VF2)   

S3 (OCS2)   

S1 (AD2)   

Sygnał "do przodu" 

 Przełączenie na "czas przyspieszania/zwalniania 2" 

 Przełączanie na "zabezpieczenie przed utykiem poziom 2" 

Przełączanie na "charakterystyka V/F 2" 
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6.9 5 – punktowa charakterystyka V/F 
 

 f190  : Częstotliwość punktu 1 -  VF1 

 f191  : Napięcie częstotliwości VF1 

 f192  : Częstotliwość punktu 2 -  VF2 

 f193  : Napięcie częstotliwości VF2 

 f194  : Częstotliwość punktu 3 -  VF3 

 f195  : Napięcie częstotliwości VF3 
 

 f196  : Częstotliwość punktu 4 -  VF4 

 f197  : Napięcie częstotliwości VF4 

 f198  : Częstotliwość punktu 5 -  VF5 

 f199  : Napięcie częstotliwości VF5 

⇒ Szczegóły w podpunkcie 8) rozdziału 6.3. 

 

 

6.10 Wybór pierwszeństwa zadawania częstotliwości 
 

6.10.1 Użycie dwóch sygnałów zadawania częstotliwości 
zależnie od wymagań układowych 

 

 fmod : Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 

 f200 : Wybór pierwszeństwa zadawania częstotliwości 

 f207 : Wybór trybu zadawania częstotliwości 2 

⇒ Szczegóły w rozdziale 5.8. 
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6.10.2 Programowanie charakterystyk zadawania częstotliwości 

f107 : Wybór zakresu wejścia analogowego (VIB) 
 

f109 : Wybór rodzaju (analogowe/logiczne) wejść VIA i VIB 
 

f201 : VIA wybór punktu 1 charakterystyki 
 

f202 : VIA częstotliwość punktu 1 
 

f203 : VIA wybór punktu 2 charakterystyki 
 

f204 : VIA częstotliwość punktu 2 
 

f209 : Analogowy filtr wejściowy 
 
f210 : VIB wybór punktu 1 charakterystyki 
 

f211 : VIB częstotliwość punktu 1 
 

f212 : VIB wybór punktu 2 charakterystyki 
 

f213 : VIB częstotliwość punktu 2 
 
f216 : VIC wybór punktu 1 charakterystyki 
 
f217 : VIC częstotliwość punktu 1 
 
f218 : VIC wybór punktu 2 charakterystyki 
 
f219 : VIC częstotliwość punktu 2 
 
f810 : Zadawanie charakterystyki łączem szeregowym 
 
f811 : Łącze szeregowe wybór punktu 1 charakterystyki 
 

f812 : Łącze szeregowe częstotliwość punktu 1 
 

f813 : Łącze szeregowe wybór punktu 2 charakterystyki 
 

f814 : Łącze szeregowe częstotliwość punktu 2 
 

 

• Funkcja 

Częstotliwość wyjściowa jest zmieniana względem sygnału zadawania częstotliwości zgodnie z 

analogowymi sygnałami zewnętrznymi. Zaciski VIA i VIB pracują jako wejścia analogowe.  

Zadaniem filtru analogowego (f209) jest eliminacja zakłóceń z układu zadawania częstotliwości. 

Niestabilność pracy falownika wywołana zakłóceniami sygnału zadającego wymaga podniesienia 

wartości tego parametru. 
 

 

☆☆☆☆ Parametry f470 do f475 służą do precyzyjnego dostosowania charakterystyki zadawania 

częstotliwości do analogowego sygnału zadającego (patrz rozdz. 6.10.3). 
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[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f107
Wybór zakresu wejścia 

analogowego (VIB) 
0: 0 ÷ +10V 
1: -10 ÷ +10V 

0 

0: VIA - wejście analogowe 
 VIB - wejście analogowe 

1: VIA - wejście analogowe 
 VIB - wejście logiczne  

2: - 

3: VIA - wejście logiczne (logika ujemna) 
 VIB - wejście logiczne 

f109 
Wybór rodzaju 

(analogowe/logiczne) wejść 
VIA i VIB 

4: VIA - wejście logiczne (logika dodatnia) 
 VIB - wejście logiczne 

0 

f201
VIA wybór punktu 1 
charakterystyki 

0 - 100 (%) 0 

f202 VIA częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 (Hz) 0.0 

f203
VIA wybór punktu 2 
charakterystyki 

0 - 100 (%) 100 

f204 VIA częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 (Hz)  *1 

f209 Analogowy filtr wejściowy 2 - 1000 (ms) 64 

f210
VIB wybór punktu 1 
charakterystyki 

-100 ÷ +100 (%) 0 

f211 VIB częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 (Hz) 0.0 

f212
VIB wybór punktu 2 
charakterystyki 

-100 ÷ +100 (%) 100 

f213 VIB częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 (Hz)  *1 

f216
VIC wybór punktu 1 
charakterystyki 

0 - 100 (%) 0 

f217 VIC częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 (Hz) 0 

f218
VIC wybór punktu 2 
charakterystyki 

0 - 100 (%) 100 

f219 VIC częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 (Hz)  *1 

f810
Zadawanie charakterystyki 
łączem szeregowym 

0: Wyłączone 
1: Włączone 

0 

f811
Łącze szeregowe wybór 
punktu 1 charakterystyki 

0 - 100 (%) 0 

f812
Łącze szeregowe 
częstotliwość punktu 1 

0.0 - fh (Hz) 0 

f813
Łącze szeregowe wybór 
punktu 2 charakterystyki 

0 - 100 (%) 100 

f814
Łącze szeregowe 
częstotliwość punktu 2 

0.0 - fh (Hz)  *1 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

Uwaga 1: Nie wprowadzaj dla punktów 1 i 2 takich samych wartości. Jednakowe wartości spowodują                

                 pojawienie się komunikatu   . Szczegóły na temat nastaw dla sygnałów analogowych  

                 w rozdz. 7.3. 
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1) Charakterystyka sterowania napięciowego  0 – 10Vdc (wejścia VIA, VIB) 
  

 

 

Określ charakterystykę sterowania 
dla wejścia napięciowego poprzez 
zaprogramowanie dwóch punktów. 
 

/

100 (%) 

10V sygnał napięciowy 

/

0 ( Hz) 

/

0 (%) 

0 (V) 

/ 

50/60 (Hz) 

Sygnał zadawania częstotliwości 

=
=


 

 

2) Charakterystyka sterowania prądowego 4 - 20mAdc (wejście VIC) 
  

 

    

Określ charakterystykę sterowania dla 

wejścia prądowego poprzez 

zaprogramowanie dwóch punktów.  

☆ Ustaw  =  w przypadku  

     zakresu prądowego 0 - 20 mA. 



100 (%) 
20mA sygnał prądowy 


0 ( Hz) 


 20 (%) 
  4mA 


50/60 (Hz) 

Sygnał zadawania częstotliwości 

 

 

3) Charakterystyka sterowania napięciowego -10 ÷ +10 Vdc (wejście VIB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określ charakterystykę sterowania 
dla wejścia napięciowego poprzez 
zaprogramowanie dwóch punktów. 
 


 
50/60 (Hz) 



 100(%) 

10V sygnał napięciowy 

-100(%)

-10V 



f213 

50/60 (Hz) 

=
= 

Praca do przodu 

Praca do tyłu 

 

0(Hz) 

0(%) 

 
 



 E6581611 

 

F-39 

6 

6.10.3 Dokładne kształtowanie charakterystyki zadawania 
sygnałem analogowym 

 

f470 : Wejście VIA offset f473 : Wejście VIB wzmocnienie 
 

f471 : Wejście VIA wzmocnienie f474 : Wejście VIC offset 
 
f472 : Wejście VIB offset f475 : Wejście VIC wzmocnienie 
 

 

• Function 

Parametry te służą do doprecyzowania zależności pomiędzy analogowym sygnałem zadającym 

(wejścia VIA, VIB, VIC) a częstotliwością wyjściową falownika. 

Użyj ich po zgrubnym ustawieniu charakterystyki parametrami  f201 do f204,  f210 do 

f213,  f216 do f219. 
 

 
 

Rysunek poniżej pokazuje charakterystykę częstotliwości wyjściowej w funkcji sygnału zadającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* Ustawianie offsetu wejść analogowych (f470, f472, f474). 

Należy zmniejszyć, jeśli dla sygnału zadającego równego zero częstotliwość wyjściowa jest różna od 0Hz. 

 

* Ustawienie wzmocnienia dla wejść analogowych (f471, f473, f475). 

Należy zwiększyć, jeżeli falownik nie osiąga maksymalnej częstotliwości wyjściowej dla maksymalnej 

wartości sygnału zadającego (napięcie lub prąd). 

Nastawa fabryczna 

 

f473 

f475 

Duża 

Mała 
Częstotliwość 
maksymalna 

Częstotliwość wyjściowa (Hz) 

 

f472 
f474 

100% 

10Vdc 
20mAdc 

0% 
0V 
4mA 

0 

Duża 

Mała 

Sygnał zadawania częstotliwości (analogowy) 
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6.10.4 Ustawianie częstotliwości sygnałami logicznymi 
 

 : Wejście logiczne - UP -  czas trwania pojedynczego kroku 
 

 : Wejście logiczne - UP -  krok zmiany częstotliwości 
 

 : Wejście logiczne - DOWN -  czas trwania pojedynczego kroku 
 

 : Wejście logiczne - DOWN -  krok zmiany częstotliwości 
 

 : Wartość początkowa częstotliwości UP/DOWN 
 

 : Zmiana wartości początkowej częstotliwości UP/DOWN 
 

 

• Funkcja 

Parametry te używane są, gdy częstotliwość zadawana jest z urządzenia zewnętrznego. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

f264 
Wejście logiczne - UP -  czas trwania 
pojedynczego kroku 

0.0 - 10.0 (s) 0.1 

f265
Wejście logiczne - UP -  krok zmiany 
częstotliwości 

0.0 - fh (Hz) 0.1 

f266
Wejście logiczne - DOWN -  czas 
trwania pojedynczego kroku 

0.0 - 10.0 (s) 0.1 

f267
Wejście logiczne - DOWN -  krok 
zmiany częstotliwości 

0.0 - fh (Hz) 0.1 

f268
Wartość początkowa częstotliwości 
UP/DOWN 

 -  (Hz) 0.0 

f269
Zmiana wartości początkowej 
częstotliwości UP/DOWN 

0: Nie zmienia się 
1: Nastawa  ulega zmianie 

po wyłączeniu zasilania 
1 

 

☆ Funkcja jest aktywna, gdy parametr fmod (wybór trybu zadawania częstotliwości 1) = 5.  

 

■ Nastawy dla zacisków wejściowych  
Przypisanie poniższych funkcji wybranym zaciskom wejściowym, pozwoli na zmianę częstotliwości 

wyjściowej (góra/dół) oraz jej wyzerowanie (zmiana stanu wejścia ON/OFF). 

Funkcja zacisku wejściowego  ON OFF 

88 Częstotliwość UP Zwiększanie częstotliwości wyjściowej  
Brak 

zwiększania 

90 Częstotliwość DOWN Zmniejszanie częstotliwości wyjściowej 
Brak 

zmniejszania 

92 Kasowanie częstotliwości UP/DOWN 
OFF → ON: Kasowanie nastawy 

częstotliwości UP/DOWN 
Nastawa 
f268  

Funkcje o następujących numerach (89,91,93) są aktywne dla sygnału zanegowanego. 
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■ Sterowanie sygnałami ciągłymi (Przykład 1) 
Zaprogramuj następujące parametry aby ustawiona wartość  częstotliwości wyjściowej była 

proporcjonalna do długości czasu sygnału zadającego: 

Gradient przyrostu częstotliwości = / 

Gradient zmniejszania częstotliwości = /

⇒ częstotliwość ustawiona = częstotliwość sprzed zmiany +/- (gradient przyrostu/zmniejszania  

     częstotliwości) x czas trwania sygnału zadającego 

Ustaw następujące parametry aby regulacja częstotliwości wyjściowej przebiegała prawie 

synchronicznie z zewnętrznym sygnałem zadawania częstotliwości: 

f264 = f266 = 0.1 

(fh/acc) ≥ (f265/f264) 

(fh/dec) ≥ (f267/f266) 

 

<<Sekwencja czasowa 1: Sterowanie sygnałami ciągłymi >> 
 

 

Linia kropkowana oznacza częstotliwość wyjściową otrzymaną przez połączenie szybkości zwalniania i 

częstotliwości ustawionej z panelu. 

Częstotliwość 0 Hz 

Dolny limit częstotliwości 

Górny limit częstotliwości 

Sygnał DOWN 

Sygnał UP 

Sygnał F/R 

Sygnał kasowania częstotliwości 

Gradient f265／f264 
Gradient f267／f266 

 

 

 

■ Zadawanie impulsowe (Przykład 2) 
                                     Ustaw poniższe parametry aby uzyskać stopniową regulację częstotliwości pojedynczym impulsem 

f264, f266 ≤ Czas trwania impulsu zadającego 

f265, f267 = Krok zmiany częstotliwości 

* Falownik nie zareaguje na impuls zadający krótszy niż nastawa parametru f264 lub f266. 

Sygnał kasowania częstotliwości musi być dłuższy niż 12ms. 
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<<Sekwencja czasowa 2: Zadawanie impulsowe >> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Jeśli równocześnie podane zostaną dwa sygnały  

• Podanie sygnału UP lub DOWN z sygnałem kasowania spowoduje skasowanie częstotliwości 

wyjściowej (wyższy priorytet sygnału kasowania). 

• Równoczesne podanie sygnałów UP i DOWN spowoduje wzrastanie lub obniżanie częstotliwości 

wyjściowej z określonym krokiem. 

 
■ Ustawianie wartości początkowej częstotliwości UP/DOWN 

Aby ustawić częstotliwość startową (po uruchomieniu falownika) inną niż 0.0 Hz (nastawa fabryczna) 

należy zaprogramować parametr f268 (wartość początkowa częstotliwości UP/DOWN) żądaną 

wartością. Należy także ustawić f269 (zmiana wartości początkowej częstotliwości UP/DOWN) = 0 

(nie zmienia się). 

 

■ Zmiana wartości początkowej częstotliwości UP/DOWN 
Aby falownik automatycznie zapamiętał częstotliwość pracy sprzed wyłączenia zasilania, a po 

włączeniu rozpoczął pracę z tą częstotliwością, należy ustawić parametr f269 (zmiana wartości 

początkowej częstotliwości UP/DOWN) = 1 (wartość f268 zostanie zaktualizowana przy wyłączeniu 

zasilania). Należy pamiętać, że wartość  f268 ulega zmianie przy każdym wyłączeniu zasilania. 

 

■ Zakres zadawania czestotliwości 
Częstotliwość można zadawać w zakresie od  ll(dolny limit częstotliwości) do  fh (częstotliwość 

maksymalna). Użycie funkcji kasowania częstotliwości (podanie sygnału na wybrany zacisk wejściowy) 

sprowadza częstotliwość wyjściową do wartości ll(funkcja zacisku wejściowego 92 lub 93). 

 

■ Minimalny krok zmiany częstotliwości 
Jeśli parametr f702 (mnożnik wyświetlanej wielkości) = 1.00, częstotliwość wyjściowa może być 

ustawiana z dokładnością 0.01Hz. 

 

Sygnał F/R 

Sygnał UP 

Sygnał DOWN 

Sygnał kasowania częstotliwości 

Górny limit częstotliwości 

Częstotliwość zadana [Hz] 

Linia kropkowana ukazuje 

efektywną częstotliwość 

wyjściową 

0[Hz] 

f264 

f265 
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6.10.5 Zadawanie częstotliwości ciągiem impulsów wejściowych 
 

146 : (S2) – wejście logiczne/impulsowe 
 
378 : Stopień podziału sygnału wejściowego 
 
679 : Filtr wejściowy 
 

 

• Funkcja 

Parametry te są wykorzystywane, gdy częstotliwość wyjściowa jest kontrolowana przy pomocy ciągu 

impulsów wejściowych na zacisku S2. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f146 (S2) – wejście logiczne/impulsowe 
0: Wejście logiczne 
1: Wejście impulsowe 

0 

f378 Stopień podziału sygnału wejściowego 10 - 500 (pps) 25 

f679 Filtr częstotliwości wejściowej  2 - 1000 (ms) 2 

 

☆ Funkcja ta jest aktywna, gdy parametr fmod =11 (impulsy wejściowe (częstotliwość)) i f146 =1 

(wejście impulsowe). 

☆ Liczba impulsów wejściowych na 1 Hz sygnału wyjściowego falownika jest zadawana poprzez f378. 

☆ Przykład nastawy 

f378 = 25 (pps) :  Sygnał wejściowy = 25 (pps)  ⇒ Częstotliwość wyjściowa = 1.0 (Hz) 

 Sygnał wejściowy = 100 (pps)  ⇒ Częstotliwość wyjściowa = 4.0 (Hz) 

 Sygnał wejściowy = 2k (pps)  ⇒ Częstotliwość wyjściowa = 80.0 (Hz) 

f378 = 50 (pps) :  Sygnał wejściowy = 50 (pps)  ⇒ Częstotliwość wyjściowa = 1.0 (Hz) 

 Sygnał wejściowy = 100 (pps)  ⇒ Częstotliwość wyjściowa = 2.0 (Hz) 

 Sygnał wejściowy = 2k (pps)  ⇒ Częstotliwość wyjściowa = 40.0 (Hz) 

 

Uwaga)  Częstotliwość minimalna dla wejścia S2 to 10 pps, maksymalna – 2 kpps. 
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 6.11 Częstotliwość pracy 
 

6.11.1 Częstotliwość startowa/częstotliwość zatrzymania 
 

f240 : Częstotliwość startowa 
 

f243 : Częstotliwość zatrzymania     
 

• Funkcja 

Częstotliwość ustawiona parametrem  jest podawana na wyjście falownika natychmiast po  

jego rozruchu. Użyj parametru , gdy pojawienie się właściwego momentu rozruchowego 

opóźnia się z powodu istnienia czasów przyśpieszania/zwalniania. Wartość częstotliwości startowej 

(zalecana) powinna zawierać się w przedziale od 0.5 do 3.0 Hz. Przeciążenia prądowego można 

uniknąć ustawiając   poniżej znamionowej wartości częstotliwości poślizgu silnika. 

  Rozruch: Częstotliwość zadana poprzez  f240 pojawia się na wyjściu natychmiast 

  Zatrzymywanie: Częstotliwość wyjściowa przyjmuje wartość 0Hz po osiągnięciu nastawy f243 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f240 Częstotliwość startowa 0.1 - 10.0 (Hz) 0.5 

f243 Częstotliwość zatrzymania 
0.0: Taka sama jak f240 
0.1 - 30.0 (Hz) 

0.0 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
    

Uwaga:  Ustaw parametry tak, że f240 ma wartość wyższą lub równą częstotliwości  f243. Niespełnienie  

               tego warunku spowoduje brak możliwości uruchomienia silnika (falownik nie zareaguje na polecenie   

               START).

 

Częstotliwość startowa    

Częstotliwość zatrzymania     

Częstotliwość wyjściowa [Hz]

Czas [s] 0 
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6.11.2 Sterowanie pracą falownika (start/stop) wartością 
progową częstotliwości zadawanej 

 

f241 : Wartość progowa częstotliwości zadawanej  
 

f242 : Histereza wartości progowej 
 

 
• Funkcja 

Parametry te pozwalają w prosty sposób sterować pracą falownika tylko sygnałem zadającym. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f241 Wartość progowa częstotliwości zadawanej 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f242 Histereza wartości progowej 0.0 - fh (Hz) 0.0 

 

 

 
 

 

0 A B              100%    

   +    

   -     

 Falownik włącza się, gdy sygnał 
zadający osiągnie punkt B. 
  

Falownik wyłącza się, gdy sygnał 
zadający zejdzie poniżej wartości 
punktu A. 

Częstotliwość wyjściowa  [Hz]  

 

Wartość sygnału zadającego 
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6.12 Hamowanie prądem stałym 
 

6.12.1 Hamowanie prądem stałym (DC) 
 

f249 : Częstotliwość nośna PWM podczas hamowania DC 
 

f250 : Częstotliwość początkowa hamowania DC 
 

f251 : Prąd hamowania DC 
 

f252 : Czas hamowania DC 
 

 

• Funkcja 

Zasilając silnik prądem stałym można uzyskać duży moment hamujący. Opisywane parametry 

pozwalają na zaprogramowanie prądu hamowania, czasu i częstotliwości początkowej. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f249Częstotliwość nośna PWM podczas hamowania DC 2.0 - 16.0 (kHz) 4.0 

f250 Częstotliwość początkowa hamowania DC 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f251 Prąd hamowania DC 0.0 - 100 (%) / (A) 50 

f252 Czas hamowania DC 0.0 -  25.5 (s) 1.0 
 

 

Czas [s]  

Częstotliwość początkowa 

hamowania DC   

Prąd hamowania DC 

  

Czas hamowania DC   

Częstotliwość wyjściowa [Hz]  

Hamowanie DC 

Sygnał sterujący (F-CC) ON 

OFF 

Prąd wyjściowy [A] 

0 

0 

Częstotliwość 

zadana 

Czas [s]  

 
 

Uwaga1:  Podczas hamowania DC, wzrasta wrażliwość falownika na przeciążenie. Aby zapobiec awaryjnym 

zatrzymaniom prąd hamowania DC może być dobierany automatycznie. 

Uwaga 2: Podczas hamowania DC częstotliwość nośna PWM przyjmuje wartość niższej z nastaw  f249 

lub f300. 

Uwaga 3: Procesem hamowania DC można sterować logicznym sygnałem wejściowym. Dla jednego z wejść 

należy zaprogramować wartość 22 (23 – sygnał zanegowany). Hamowanie DC rozpoczyna się, 

gdy na wejście podamy sygnał ON, bez względu na parametry f250, f252. Podanie sygnału 

OFF - hamowanie odbywa się zgodnie z parametrem f252. W obu przypadkach prąd 

hamowania jest zgodny z parametrem  f251. 
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6.12.2 Blokowanie ruchu wirnika 
 

f254 : Blokowanie ruchu wirnika 
 

 

• Funkcja 

Funkcja ta jest używana do wstępnego podgrzewania silnika lub zapobiegania nieoczekiwanym 

obrotom jego wału. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f254 Blokowanie ruchu wirnika 
0: Wyłączone 

1: Włączone 
0 

 

Jeśli parametr f254=1, połowa wartości prądu zaprogramowana paramatrem  f251 (prąd hamownia 

DC) będzie dostarczana do silnika w czasie działania funkcji blokowania wirnika. Wyłączenie sygnału 

gotowości (sygnał ST) powoduje zanik prądu blokującego. 
 

 

Częstotliwość początkowa 
hamowania DC    

Wyświetlacz LED 

Czas [s] 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Sygnał sterujący (F-CC) ON 

OFF 

Prąd wyjściowy [A] 

0

0 

Częstotliwość zadana 

Sygnał gotowości (ST-CC) 
ON 

OFF 

    

2 

Komunikat “” 

 Komunikat “” 

   

 
Ponieważ fabryczną nastawą ST (Standby) jest "zawsze ON", zmień następujące ustawienia:  

� = (brak funkcji)  

� Przypisz do wolnego zacisku wejściowego wartość 6: ST (Standby)  
 

Uwaga1:  Bardzo podobne blokowanie ruchu wirnika można uzyskać stosując zewnętrzny sygnał sterujący 

hamowaniem prądem stałym. 

Uwaga 2: Jeśli wystąpi awaria zasilania podczas blokowania wału funkcja blokowania obrotów ulega 

dezaktywacji. Podobnie, gdy podczas blokowania wału nastąpi wyłączenie awaryjne, funkcja ulega 

dezaktywacji niezależnie czy falownik powrócił z wyłączenia do swoich poprzednich funkcji, czy 

też nie.    
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Uwaga 3: Podczas blokowania ruchu wirnika częstotliwość nośna PWM przyjmuje wartość niższej z nastaw    

                 f249 lub f300. 

 

6.13 Stop przy dolnym limicie częstotliwości (funkcja Sleep) 
 

f256 : Limit czasu pracy z częstotliwością   
 

f259 : Limit czasu osiągnięcia częstotliwości  przy rozruchu 
 

f391 : Histereza działania 
 

 

• Funkcja 

Praca falownika przy dolnym limicie częstotliwości () przez czas dłuższy niż ustawiony parametrem 

, spowoduje automatyczne zwolnienie i zatrzymanie silnika celem oszczędzania energii. W tym 

czasie wyświetlany będzie (naprzemiennie) komunikat  “” na panelu falownika. 

Funkcja ulega dezaktywacji, gdy częstotliwość wyjściowa przekroczy próg (ll) +f391 (Hz)  lub 

sygnał sterujący przyjmie stan OFF. Funkcja jest nieaktywna dopóki, podczas rozruchu, falownik nie 

osiągnie częstotliwości  ll.  

Jeśli podczas rozruchu częstotliwość llnie może być osiągnięta (np. z powodu awarii obciążenia) w 

czasie określonym parametrem f259, falownik zatrzyma się automatycznie. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f256 Limit czasu pracy z częstotliwością   
0.0: Wyłączony 
0.1 - 600.0 (s) 

0.0 

f259 
Limit czasu osiągnięcia częstotliwości  
przy rozruchu 

0.0: Wyłączony 
0.1 - 600.0 (s) 

0.0 

f391 Histereza dolnego limitu częstotliwości   0.0 - ul (Hz) 0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Funkcja jest aktywna przy zmianie kierunku obrotów.  

Podczas rozruchu funkcja f256 jest nieaktywna dopóki częstotliwość wyjściowa nie osiągnie ll. 

Gdy częstotliwość wyjściowa przekroczy ll, funkcja f259 pozostanie nieaktywna dopóki sygnał 

sterujący nie przyjmie stanu OFF. 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

    

Czas [s] 

ON 

OFF 

ll+f391 
ll 

Sygnał sterujący (F/R-CC) 
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6.14 Tryb pracy impulsowej 
 

f260 : Częstotliwość w trybie pracy impulsowej 
 

f261 : Sposób zatrzymywania w trybie ppracy impulsowej 
 

f262 : Tryb pracy impulsowej z panelu operacyjnego 
 

 

• Funkcja  

Powyższe parametry określają sposób pracy w trybie pełzania. Podanie wejściowego sygnału pełzania 

generuje natychmiast częstotliwość pełzania (f260) niezależnie od zadanego czasu przyspieszania. 

Istnieje także możliwość sterowania pełzaniem z panelu operacyjnego. 
 

 

Przypisz wartość 18 do wolnego zacisku wejściowego.  

Przykład)   Przypisanie funkcji do zacisku RES wymaga ustawienia: f113 =18. 

             Silnik przejdzie w tryb pełzania po podaniu sygnału ON między zaciski (RES-CC). 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f260 Częstotliwość w trybie pełzania f240 - 20.0 (Hz) 5.0 

f261 Sposób zatrzymywania w trybie pełzania 
0: Stop z czasem zwalniania 
1: Stop wybiegiem silnika 
2: Hamowanie DC 

0 

f262 Tryb pełzania z panelu operacyjnego 
0: Wyłączony 
1: Włączony 

0 

 

[Zadawanie sterowania trybem pełzania (RES-CC)] 

Przykład)   Przypisanie funkcji do zacisku RES 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f113 Wybór funkcji zacisku (RES) 0 - 203 
18  

(tryb pełzania) 

Uwaga 1: W trybie pełzania aktywny jest sygnał wykrycia niskiej prędkości (LOW) ale nieaktywny jest sygnał 

osiągnięcia zadanej częstotliwości (RCH) i brak jest regulacji PID. 

Uwaga 2: Jeśli do sterowania trybem pełzania wykorzystywany jest panel operacyjny, nie ma potrzeby 

przypisywania tej funkcji do zacisków wejściowych. 

 

<Przykłady sterowania trybem pełzania> 

RES (PEŁZANIE): ON + F:ON: Praca do przodu w trybie pełzania 
 

RES(PEŁZANIE): ON + R: ON: Praca do tyłu w trybie pełzania 
 

 Sygnał zadawania częstotliwości + F: ON: Praca do przodu  
 

 Sygnał zadawania częstotliwości + R: ON: Praca do tyłu  
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• Załączenie pełzania (RES-CC) jest możliwe, gdy aktualna częstotliwość pracy jest mniejsza bądź równa  

częstotliwości pełzania. W innym przypadku aktywacja pełzania nie jest możliwa. 

• Silnik pozostaje w trybie pełzania tak długo jak zwarte są zaciski (RES-CC). 

• Uruchomione pełzanie ma priorytet w stosunku do innych poleceń wydanych w trakcie jego trwania. 

• Nawet, gdy f261 = 0 lub1, awaryjne hamowanie DC (f603 = 2) pozostaje nastawą nadrzędną. 

• Górny limit częstotliwości (ul) nie ogranicza częstotliwości pracy w trybie pełzania. 
 

■ Sterowanie praca impulsowa z panelu (f262 = 1) 

• Zmiany kierunku obrotów można dokonać z panelu zewnętrznego. 

         Użycie RKP007Z : Każdorazowe naciśnięcie przycisku FWD/REV zmienia wyświetlanie komunikatu              

                                             fjog na rjog lub odwrotnie. 

           Użycie RKP002Z : Naciśnięcie przycisku UP powoduje wyświetlenie komunikatu fjog, a przycisku  

                                            DOWN komunikatu rjog. 

• Podczas wyświetlania komunikatu fjog falownik pracuje w trybie pełzania do przodu tak długo, 

jak długo pozostaje wciśnięty przycisk  

• Podczas wyświetlania komunikatu rjog falownik pracuje w trybie pełzania do tyłu tak długo, jak 

długo pozostaje wciśnięty przycisk 

• Jeśli przycisk             zostanie wciśnięty i przytrzymany dłużej niż 20 sekund, na wyświetlaczu pojawi 

się alarm klawiatury “e-17”. 
 

Zmiana trybu pracy wyświetlacza przy użyciu przycisku  

 

 

 

Tryb podstawowy 

Tryb monitoringu Tryb programowania 

Tryb pełzania 
(panel) 

MODE 

MODE 

 

MODE 

 

MODE 

 
 

Uwaga: Gdy falownik jest w trybie pracy (miga kontrolka RUN) lub polecenie jest wydawane (kontrolka RUN   

              świeci), nie można dokonać przełączenia w tryb sterowania pełzaniem z panelu. 

MODE 

 

 

 ST - CC 

 F - CC 

 R - CC 

 RES - CC
(=18)

Sygnał zadawania 
częstotliwości  

 

Do tyłu 
0 

Częstotliwość 
zadana 

Do przodu 

Do przodu 

Do przodu 

RUN 

RUN 

RUN 
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6.15 Częstotliwości przeskoku – pomijanie częstotliwości 
rezonansowych 

 

f270 : Częstotliwość przeskoku 1 
 

f271 : Szerokość histerezy przeskoku 1 
 

f272 : Częstotliwość przeskoku 2 
 

f273 : Szerokość histerezy przeskoku 2 
 

f274 : Częstotliwość przeskoku 3 
 

f275 : Szerokość histerezy przeskoku 3 
 

 

• Funkcja 

Zjawisko rezonansu (naturalna właściwość układów mechanicznych) może zostać wyeliminowane 

poprzez pominięcie podczas pracy częstotliwości rezonansowych. W zależności od potrzeb wybierz 

częstotliwości rezonansowe oraz histerezę przeskoku. 
 

 

 

Szerokość histerezy 
przeskoku 1 ()  

Szerokość histerezy 
przeskoku 2 () 

Szerokość histerezy 
przeskoku 3 () 

Częstotliwość przeskoku 3 ()  

Częstotliwość przeskoku 1 () 

Częstotliwość przeskoku 2 ()  

Częstotliwość wyjściowa (Hz) 

Sygnał zadawania częstotliwości 
0 

 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f270 Częstotliwość przeskoku 1 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f271 Szerokość histerezy przeskoku 1 0.0 - 30.0 (Hz) 0.0 

f272 Częstotliwość przeskoku 2 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f273 Szerokość histerezy przeskoku 2 0.0 - 30.0 (Hz) 0.0 

f274 Częstotliwość przeskoku 3 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f275 Szerokość histerezy przeskoku 3 0.0 - 30.0 (Hz) 0.0 
 

Uwaga 1: Ustawiaj parametry tak, aby strefy przeskoku nie zachodziły na siebie. 

Uwaga 2: W czasie przyspieszania lub zwalniania funkcja pomijania częstotliwości rezonansowych jest nieaktywna. 
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6.16 Funkcja ciągłości pracy 
 

f295 : Funkcja ciągłości pracy - wybór 
 
f732 : Użycie przycisku LOC/REM panelu zewnętrznego 

 
f750 : Wybór funkcji przycisku EASY 
 

 
• Funkcja 

Przy przełączaniu sterowania falownikiem z trybu zdalnego na miejscowy, status startu i stopu oraz 

częstotliwość pracy są przenoszone do trybu miejscowego. 

Status falownika oraz częstotliwość pracy z trybu miejscowego nie są przenoszone do trybu zdalnego. 
 

 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f295 Funkcja ciągłości pracy - wybór 
0: Wyłączona 
1: Włączona 

0 

f732 
Użycie przycisku LOC/REM panelu 
zewnętrznego 

0: Dozwolone 
1: Zakazane 

1 

 Wybór funkcji przycisku EASY 

0: Przełączanie między trybami 
Easy/Standard 

1: Klawisz skrótu (funkcja 
szybkiego dostępu) 

2: Przełączanie sterowania 
(miejscowe/zdalne) 

3: Wyzwalanie pomiaru wartości 
maks./min. 

4: - 
5: - 

0 

 

☆  Przypisz przyciskowi               funkcję przełączania miejsca sterowania. 

  f750 (wybór funkcji przycisku EASY) = 2 (przełączanie sterowania (miejscowe/zdalne)). 

      Kontrolka EASY świeci się w trybie lokalnym. 

☆  Miejscowe oznacza panel operacyjny. 

      Zdalne oznacza operację określoną przez wybór trybu sterowania: cmod i wybór trybu zadawania   

      częstotliwości: fmod.  

☆  Dostępny jest przycisk LOC/REM opcjonalnego panelu zewnętrznego (RKP007Z). 

                                    W tym przypadku ustaw parametr f732 (użycie przycisku LOC/REM panelu zewnętrznego) = 0                           

                                    (dozwolone). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY 
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Przykład : Tryb zdalny ( cmod=0: (listwa zaciskowa)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przy przełączaniu ze sterowania zdalnego na miejscowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb zdalny Tryb miejscowy 

 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

Przycisk 

Częstotliwość 
wyjściowa 

F-CC 

Wewnętrzny 
sygnał 

sterujący 

Tryb miejscowy Tryb zdalny 

 
ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

F-CC 

Ustaw częstotliwość 

w trybie zdalnym 

Status startu i stopu oraz zadana 

częstotliwość pracy są przenoszone 

do trybu miejscowego przy 

przełączaniu ze sterowania zdalnego 

na miejscowe. 

Silnik kontynuuje pracę z nastawami 

z trybu zdalnego. 

Przy przełączaniu ze sterowania 

miejscowego na zdalne status startu 

i stopu oraz częstotliwość pracy są 

ustawiane zgodnie ze stanem trybu 

zdalnego. 

W przykładzie po lewej stronie silnik 

kontynuuje pracę ponieważ tryb 

zdalny ma status "start". 

☆ Aby uniemożliwić przenoszenie statusu startu i stopu oraz częstotliwości pracy z trybu zdalnego 

na miejscowy należy ustawić  = (wyłączona). W tym przypadku przycisk                        

jest aktywny tylko przy zatrzymanym falowniku. 

EASY 

 

EASY 

 

Przycisk EASY 

 

Częstotliwość 
wyjściowa 

Wewnętrzny 
sygnał 

sterujący 
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6.17  Praca przy niskim napięciu 
 

 f297 : Praca przy niskim napięciu górny limit częstotliwości 
 

 f298 : Praca przy niskim napięciu - napięcie stałe 
⇒Szczegóły w “Low voltage operation instruction manual: E6581918”. 

  

6.18 Częstotliwość nośna PWM 
 

 aul : Wybór charakterystyki przeciążenia 
 

f300 : Częstotliwość nośna PWM 
 

f312 : Tryb losowy 
 

f316 : Wybór trybu sterowania częstotliwością nośną 
 

 

• Funkcja  

1) Parametr  pozwala na zmianę wysokości dźwięku powstającego w układzie magnetycznym 

silnika przez zmianę częstotliwości nośnej PWM. Pozwala także wyeliminować zjawisko rezonansu 

między silnikiem a obciążeniem czy wentylatorem lub jego osłoną. 

2) Dodatkowo, parametr  pozwala obniżyć poziom zakłóceń elektromagnetycznych generowanych 

przez falownik. Obniżenie częstotliwości nośnej zmniejsza poziom zakłóceń elektromagnetycznych ale 

powoduje wzrost poziomu dźwięku generowanego przez silnik. 

3) Tryb losowy powoduje losowe zmiany częstotliwości PWM, co zmniejsza dokuczliwość hałasu silnika. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

aul 
Wybór charakterystyki 

przeciążenia 

0: -  
1: Charakterystyka stałomomentowa (150% - 60s) 
2: Charakterystyka zmiennomomentowa (120% - 60s) 

0 

f300 
Częstotliwość nośna 

PWM 
2.0 - 16.0 (kHz) 12.0 

f312 Tryb losowy 

0: Wyłączony 
1: Tryb losowy 1 
2: Tryb losowy 2 
3: Tryb losowy 3 

0 

0: Częstotliwość nośna bez redukcji 

1: Częstotliwość nośna z automatyczną redukcją 

2: Częstotliwość nośna bez redukcji 
    (dla modeli 500V) 

f316 
Wybór trybu sterowania 

częstotliwością nośną 

3: Częstotliwość nośna z automatyczną redukcją 
    (dla modeli 500V) 

1 

Uwaga 1:  Część modeli falowników wymaga redukcji prądu wyjściowego w zależności od nastawy parametru   

                 f300 i temperatury otoczenia. Sprawdź w tabelach na kolejnych stronach. 
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Uwaga 2:  Tryb losowy jest użyteczny przy niskich częstotliwościach pracy falownika, kiedy silnik wytwarza   

                  denerwujący hałas.  

                  Dostępność trzech nastaw trybu losowego (f312=1, 2, 3) pozwala na optymalne dopasowanie    

                  do warunków obciążenia. 

                  Przy nastawach parametru f300 = 8.0 kHz lub więcej, tryb losowy nie zostanie uruchomiony   

                  bowiem przy tak wysokich wartościach częstotliwości nośnej poziom hałasu jest niewielki.  

Uwaga 3:  Gdy częstotliwość PWM jest ustawiona zbyt wysoko i nie jest włączona automatyczna redukcja,   

                  falownik może wyłączać się w wyniku przeciążenia. Należy wtedy zaprogramować automatyczną   

                  redukcję częstotliwości nośnej. 

 

■ Korekta prądu znamionowego 
[Klasa 240V] 

W przypadku ustawienia aul=1 (charakterystyka stałomomentowa (150% - 60s)) 

Częstotliwość nośna PWM VFS15 - 
VFS15S - 

Temperatura 
otoczenia 2.0k～4.0kHz 4.1k～12.0kHz 12.1k～16.0kHz 

40°C lub mniej  1.5 A 1.5 A 1.5 A 

40 ∼ 50°C 1.5 A 1.2 A 1.2 A 2002PL-W 

50 ∼ 60°C 1.2 A 1.1 A 1.1 A 

40°C lub mniej 3.3 A 3.3 A 3.3 A 

40 ∼ 50°C 3.3 A 2.6 A 2.6 A 2004 PM/L-W 

50 ∼ 60°C 2.6 A 2.5 A 2.5 A 

40°C lub mniej 4.8 A 4.4 A 4.2 A 

40 ∼ 50°C 4.8 A 3.5 A 3.4 A 2007 PM/L-W 

50 ∼ 60°C 3.8 A 3.3 A 3.2 A 

40°C lub mniej 8.0 A 7.9 A 7.1 A 

40 ∼ 50°C 8.0 A 7.9 A 7.1 A 2015 PM/L-W 

50 ∼ 60°C 7.6 A 6.3 A 5.7 A 

40°C lub mniej 11.0 A 10.0 A 9.1 A 

40 ∼ 50°C 11.0 A 10.0 A 9.1 A 2022 PM/L-W 

50 ∼ 60°C 10.5 A 8.0 A 7.3 A 

40°C lub mniej 17.5 A 16.4 A 14.6 A 

40 ∼ 50°C 17.5 A 16.4 A 14.6 A 2037PM-W 

50 ∼ 60°C 16.6 A 13.1 A 11.7 A 

40°C lub mniej 27.5 A 25.0 A 25.0 A 

40 ∼ 50°C 27.5 A 25.0 A 25.0 A 2055PM-W 

50 ∼ 60°C 26.1 A 20.0 A 20.0 A 

40°C lub mniej 33.0 A 33.0 A 29.8 A 

40 ∼ 50°C 33.0 A 33.0 A 29.8 A 2075PM-W 

50 ∼ 60°C 31.4 A 26.4 A 23.8 A 

40°C lub mniej 54.0 A 49.0 A 49.0 A 

40 ∼ 50°C 54.0 A 49.0 A 49.0 A 2110PM-W 

50 ∼ 60°C 51.3 A 39.2 A 39.2 A 

40°C lub mniej 66.0 A 60.0 A 54.0 A 

40 ∼ 50°C 66.0 A 60.0 A 54.0 A 2150PM-W 

50 ∼ 60°C 62.7 A 48.0 A 43.2 A 
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W przypadku ustawienia aul= 2 (Charakterystyka zmiennomomentowa (120% - 60s)) 

Częstotliwość nośna PWM 
VFS15 - 

Temperatura 
otoczenia 2.0k～4.0kHz 

2004 PM-W 40°C lub mniej 3.5 A 

2007 PM-W 40°C lub mniej 6.0 A 

2015 PM-W 40°C or less  9.6A 

2022 PM-W 40°C lub mniej 12.0 A 

2037PM-W 40°C lub mniej 19.6 A 

2055PM-W 40°C lub mniej 30 .0A 

2075PM-W 40°C lub mniej 38.6 A 

2110PM-W 40°C lub mniej 56.0 A  

2150PM-W 40°C lub mniej 69.0A  

 

 

 

Częstotliwość nośna PWM 
VFS15S - 

Temperatura 
otoczenia 2.0k～4.0kHz 

2002 PL-W 40°C lub mniej 1.9A 

2004 PL-W 40°C lub mniej 4.1 A 

2007 PL-W 40°C lub mniej 5.5A 

2015 PL-W 40°C lub mniej 10.0 A 

2022 PL-W 40°C lub mniej 12.0A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 E6581611 

 

F-57 

6 

 

 [Klasa 500V] 

W przypadku ustawienia aul=1 (charakterystyka stałomomentowa (150% - 60s)) 

(480V lub mniej) 

Częstotliwość nośna PWM 
VFS15 - 

Temperatura 
otoczenia 2.0k～4.0kHz 4.1k～12.0kHz 12.1k～16.0kHz 

40°C lub mniej 1.5 A 1.5 A 1.5 A 

40 ∼ 50°C 1.5 A 1.5 A 1.5 A 4004 PL-W 

50 ∼ 60°C 1.4 A 1.2 A 1.2 A 

40°C lub mniej 2.3 A 2.1 A 2.1 A 

40 ∼ 50°C 2.3 A 2.1 A 2.1 A 4007 PL-W 

50 ∼ 60°C 2.2 A 1.7 A 1.7 A 

40°C lub mniej 4.1 A 3.7 A 3.3 A 

40 ∼ 50°C 4.1 A 3.7 A 3.3 A 4015 PL-W 

50 ∼ 60°C 3.9 A 3.0 A 2.6 A 

40°C lub mniej 5.5 A 5.0 A 4.5 A 

40 ∼ 50°C 5.5 A 5.0 A 4.5 A 4022 PL-W 

50 ∼ 60°C 5.2 A 4.0 A 3.6 A 

40°C lub mniej 9.5 A 8.6 A 7.5 A 

40 ∼ 50°C 9.5 A 8.6 A 7.5 A 4037 PL-W 

50 ∼ 60°C 9.0 A 6.9 A 6.0 A 

40°C lub mniej 14.3 A 13.0 A 13.0 A 

40 ∼ 50°C 14.3 A  13.0 A  13.0 A  4055 PL-W 

50 ∼ 60°C 13.6 A  10.4 A  10.4 A  

40°C lub mniej 17.0 A 17.0 A 14.8 A 

40 ∼ 50°C 17.0 A  17.0 A  14.8 A  4075 PL-W 

50 ∼ 60°C 16.2 A  13.6 A  11.8 A  

40°C lub mniej 27.7 A 25.0 A 25.0 A 

40 ∼ 50°C 27.7 A  25.0 A  25.0 A  4110 PL-W 

50 ∼ 60°C 26.3 A  20.0 A  20.0 A  

40°C lub mniej 33.0 A 30.0 A 26.0 A 

40 ∼ 50°C 33.0 A  30.0 A  26.0 A  4150 PL-W 

50 ∼ 60°C 31.4 A  24.0 A  20.8 A  
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(powyżej 480V) 

Częstotliwość nośna PWM 
VFS15 - 

Temperatura 
otoczenia 2.0k～4.0kHz 4.1k～12.0kHz 12.1k～16.0kHz 

40°C lub mniej 1.5 A 1.5 A 1.2 A 

40 ∼ 50°C 1.5 A 1.5 A 1.2 A 4004 PL-W 

50 ∼ 60°C 1.4 A 1.2 A 1.0 A 

40°C lub mniej 2.1 A 1.9 A 1.9 A 

40 ∼ 50°C 2.1 A 1.9 A 1.9 A 4007 PL-W 

50 ∼ 60°C 2.0 A 1.5 A 1.5 A 

40°C lub mniej 3.8 A 3.4 A 3.1 A 

40 ∼ 50°C 3.8 A 3.4 A 3.1 A 4015 PL-W 

50 ∼ 60°C 3.6 A 2.7 A 2.5 A 

40°C lub mniej 5.1 A 4.6 A 4.2 A 

40 ∼ 50°C 5.1 A 4.6 A 4.2 A 4022 PL-W 

50 ∼ 60°C 4.8 A 3.7 A 3.4 A 

40°C lub mniej 8.7 A 7.9 A 6.9 A 

40 ∼ 50°C 8.7 A 7.9 A 6.9 A 4037 PL-W 

50 ∼ 60°C 8.3 A 6.3 A 5.5 A 

40°C lub mniej 13.2 A 12.0 A 12.0 A 

40 ∼ 50°C 13.2 A  12.0 A  12.0 A  4055 PL-W 

50 ∼ 60°C 12.5 A  9.6 A  9.6 A  

40°C lub mniej 15.6 A 14.2 A 12.4 A 

40 ∼ 50°C 15.6 A  14.2 A  12.4 A  4075 PL-W 

50 ∼ 60°C 14.8 A  11.4 A  9.9 A  

40°C lub mniej 25.5 A 23.0 A 23.0 A 

40 ∼ 50°C 25.5 A  23.0 A  23.0 A  4110 PL-W 

50 ∼ 60°C 24.2 A  18.4 A  18.4 A  

40°C lub mniej 30.4 A 27.6 A 24.0 A 

40 ∼ 50°C 30.4 A  27.6 A  24.0 A  4150 PL-W 

50 ∼ 60°C 28.9 A  22.1 A  19.2 A  
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W przypadku ustawienia aul= 2 (Charakterystyka zmiennomomentowa (120% - 60s)) 

Częstotliwość nośna PWM 
VFS15 - 

Temperatura 
otoczenia 2.0k～4.0kHz 

4004 PL-W 40°C lub mniej 2.1 A 

4007 PL-W 40°C lub mniej 3.0 A 

4015 PL-W 40°C lub mniej 5.4A 

4022 PL-W 40°C lub mniej 6.9 A 

4037 PL-W 40°C lub mniej 11.1 A 

4055 PL-W 40°C lub mniej  17.0A 

4075 PL-W 40°C lub mniej 23.0 A 

4110 PL-W 40°C lub mniej 31.0A  

4150 PL-W 40°C lub mniej 38.0A  

 

 
 

* W przypadku ustawienia = 2 upewnij się, że został zamontowany dławik  AC (ACL) pomiędzy linią 

zasilającą a falownikiem oraz, że temperatura otoczenia nie przekracza 40°C. Ustaw częstotliwość nośnej 

PWM f300 = 4.0 kHz lub mniej. 

* Jeśli parametr f316=0 lub 2 a prąd wyjściowy wzrośnie do wartości przeciążenia (ol3) lub poziomu 

zabezpieczenia termicznego (oh), pojawi się alarm l lub  h. Dalszy wzrost przeciążenia spowoduje 

wyłączenie awaryjne ol3 lub oh. W tym przypadku zredukuj odpowiednio poziom ochrony utyku (f601).  

* Dla parametru f316= 2 lub 3, zalecana jest częstotliwość nośnej PWM f300 = 4.0kHz lub mniej. 

Napięcie wyjściowe może zostać zmniejszone. 

* Częstotliwość nośna PWM wzrasta w obszarze wysokich częstotliwości wyjściowych falownika w celu 

poprawy stabilności pracy, nawet, gdy nastawa parametru f300 ma małą wartość. 
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6.19 Działanie falownika w sytuacjach awaryjnych 
 

6.19.1 Auto-restart (restart podczas wybiegu silnika) 
 

f301 : Zakres kontroli auto-restartu 

⇒Szczegóły w rozdz. 5.9 
 

6.19.2 Funkcja odzyskiwania energii/Wymuszone zatrzymanie 
podczas zaniku zasilania/Zsynchronizowane 
przyspieszanie/zwalnianie 

 
 f302  : Funkcja odzyskiwania energii  

 

 f317  : Czas synchronicznego zwalniania 
 

 f318  : Czas synchronicznego przyspieszania  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f302 Funkcja odzyskiwania energii  

0: Wyłączona 
1: Funkcja odzyskiwania energii 
2: Wymuszone zatrzymanie podczas zaniku   
    zasilania 
3: Synchroniczne przyspieszanie/ 
    zwalnianie (sygnał) 
4: Synchroniczne przyspieszanie/ 

zwalnianie (sygnał + zanik zasilania) 

0 

f317 
Czas synchronicznego zwalniania 
(czas pomiędzy rozpoczęciem 
zwalniania, a zatrzymaniem) 

0.0 - 3600 (360.0) (s) 2.0 

f318 

Czas synchronicznego 
przyspieszania (czas pomiędzy 
rozpoczęciem przyspieszania, a 
osiągnięciem prędkości docelowej) 

0.0 - 3600 (360.0) (s) 2.0 

Uwaga 1: Czas przyspieszania i zwalniania, gdy f302=3 lub 4 zależy od nastaw parametrów, odpowiednio     

                f317  i  f318. 

• Funkcja 
1) Funkcja odzyskiwania energii: 

Po zaniku zasilania funkcja ta pozwala na zasilanie falownika energią odzyskiwaną z silnika.  
2) Wymuszone zatrzymanie podczas zaniku zasilania: 

Po zaniku zasilania funkcja ta wymusza szybkie zatrzymanie przy wykorzystaniu energii odzyskiwanej z 
silnika (czas zwalniania zmienia się w zależności od sterowania). Po zatrzymaniu na wyświetlaczu 
pojawia się komunikat “”. Falownik pozostaje zatrzymany dopóki chwilowo nie zostanie zdjęte 
polecenie pracy.  

3) Synchroniczne przyspieszanie/zwalnianie: 
Przy zastosowaniu falowników w napędach maszyn włókienniczych, funkcja ta pozwala na synchroniczne 
zwolnienie i zatrzymanie silników w przypadku awarii zasilania oraz, również synchroniczne, rozpędzenie  
ich do prędkości docelowych. Zapobiega to zrywaniu przędzy. 
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Uwaga 2: Pomimo użycia tych funkcji, w zależności od obciążenia, silnik może przejść w stan wybiegu. 

   W tym przypadku użyj funkcji auto-restartu (f301), aby uzyskać płynny rozruch po przywróceniu   

   zasilania. 

Uwaga 3: Funkcja pełzania nie podlega synchronizacji przyspieszania/zwalniania. 
 
 
 
 
 

■ Przykład dla nastawy f302=1 

[Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ Czas podtrzymania pracy falowika zależy od 

bezwładności maszyny i warunków obciążenia. 

Przed użyciem tej funkcji należy wykonać 

odpowiednie testy. 

☆ Użycie funkcji restartu pozwala falownikowi 

automatycznie powrócić do pracy bez 

oczekiwania na ponowny rozkaz startu. 

Prędkość silnika 

 

Około 100ms～10s 

Napięcie 

zasilające 

Zatrzymanie 

wybiegiem 

Uwaga 4: Jeśli zanik zasilania nastąpi podczas zwalniania i zatrzymywania silnika, aktywacja funkcji  

                 odzyskiwania energii jest niemożliwa. 

Wewnętrzne napi

ęcie DC 

Działanie funkcji 

odzyskiwania energii 
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[Chwilowy zanik zasilania] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Przykład dla nastawy f302=2 

 

 

Prędkość
 silnika 

Czas 

Napięcie 
zasilające 

Wymuszone zatrzymanie

 
• Powrót napięcia zasilającego nie przywraca silnika do pracy (działa nadal wymuszone zatrzymywanie). Jeśli 

napięcie w obwodzie głównym falownika spadnie poniżej pewnego poziomu, układ sterujący zostanie wyłączony,  

  a silnik zatrzyma się wybiegiem.  

• Jeśli napięcie w obwodzie głównym falownika spadnie poniżej dolnego poziomu (moff), przy działającym 

układzie sterującym, silnik będzie zwalniał wybiegiem a na wyświetlaczu pojawią się komunikaty stop 

   i 0.0 wyświetlane naprzemiennie. Procedura będzie kontynuowana mimo powrotu napięcia zasilającego. 
 

 

 

 

 

 

Prędkość silnika 

Napięcie 

zasilające  

Uwaga 5: Jeśli zanik zasilania nastąpi podczas zwalniania i zatrzymywania silnika,   

                 aktywacja funkcji odzyskiwania energii jest niemożliwa. 

Wewnętrzne nap

ięcie DC 

Zwykłe przyspieszanie

Działanie funkcji 

odzyskiwania energii 
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■ Przykład dla nastawy f302=3 (kiedy funkcja wykrycia zaniku zasilania jest przypisana do zacisku S1)

f114 (wybór funkcji zacisku wejściowego 4A (S1)) =62 (sygnał zsynchronizowany z zanikiem zasilania)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jeśli parametry (dla kilku falowników) f317, f318 mają te same wartości czasu przyspieszania i zwalniania 

oraz nastawę dla zacisku wejściowego (62, 63) (sygnał zsynchronizowany z zanikiem zasilania), kilka silników 

może zostać zatrzymanych lub osiągnąć swoje prędkości docelowe mnie więcej w tym samym czasie.  

• Podanie sygnału zsynchronizowanego z zanikiem zasilania powoduje, że funkcja synchronicznego zwalniania 

zmniejsza częstotliwość wyjściową do 0Hz aby silnik zwalniał liniowo i zatrzymał się po czasie określonym 

wartością parametru f317 (charakterystyka typu S lub sekwencja hamująca nie mogą być tutaj użyte). 

Zatrzymaniu silnika towarzyszy komunikat “stop”.  

• Wyłączenie sygnału zsynchronizowanego z zanikiem zasilania podczas synchronicznego zwalniania powoduje, że 

funkcja synchronicznego przyspieszania zwiększa częstotliwość wyjściową do wartości sprzed podania sygnału 

lub częstotliwości zadanej (w zależności, która jest mniejsza), aby prędkość silnika wzrosła liniowo do wartości 

docelowej w czasie określonym wartością parametru f318(charakterystyka typu S, sekwencja hamująca lub 

auto-tuning nie mogą być tutaj użyte). 

Rozpoczęciu przyspieszania towarzyszy zniknięcie komunikatu “stop”. 

• Użycie polecenia zmiany kierunku obrotów lub stopu w trakcie działania funkcji synchronicznego przyspieszania 

lub zwalniania powoduje anulowanie tej funkcji. 

• Kiedy silnik rusza ponownie po zatrzymaniu przy pomocy funkcji synchronicznego zwalniania wyłącz sygnał 

zsynchronizowany z zanikiem zasilania. 

• Korzystając z funkcji synchronicznego zwalniania, należy sprawdzić czy nie pojawia się komunikat przekroczenia 

napięcia DC podczas zatrzymywania silnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prędkość silnika 

Czas 


Falownik 1 

Falownik 2 

ON 

Sygnał 
zsynchronizowany z 
zanikiem zasilania 

(zacisk S1) 
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■ Przykład dla nastawy f302=4 

Synchroniczne zwalnianie nastąpi, gdy zostanie podany sygnał zsynchronizowany z zanikiem zasilania lub 

wystąpi zanik zasilania. Synchroniczne przyspieszanie nastąpi, gdy wyłączymy sygnał zsynchronizowany z 

zanikiem zasilania lub zasilanie zostanie przywrócone. 

 

 

Prędkość silnika 

Czas 


Falownik 1 

Falownik 2 

ON 





Napięcie 
zasilające 

ON 

OFF 

Sygnał 
zsynchronizowany z 
zanikiem zasilania 

(zacisk S1) 
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6.19.3 Funkcja samoczynnego ponownego załączania 
 
f303 : Samoczynne ponowne załączanie (ilość prób) 
 

     Uwaga 
 
 
 
 

Wskazane 

• Nie podchodź do silnika ani napędzanych urządzeń mechanicznych. Jeżeli silnik i napędzane 
urządzenie zatrzymuje się w wyniku pojawienia się alarmu, uaktywnienie funkcji samoczynnego 
ponownego załączania spowoduje nagłe ich uruchomienie po upływie ustalonego okresu czasu. 
Może to skutkować powstaniem obrażeń. 

• W celu zapobieżenia urazom dołącz odpowiednie naklejki ostrzegające o możliwości samoczynnego 
ponownego załączenia się falownika, silnika i napędzanych urządzeń. 

 

• Funkcja 
Parametr ten powoduje automatyczny reset po awaryjnym wyłączeniu się falownika. Podczas 
samoczynnego załączania działa funkcja identyfikacji prędkości silnika, co pozwala na płynny 
rozruch. 

 

                  [Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f303 Samoczynne załączanie (ilość prób) 0: Wyłączone, 1-10 (ilość prób) 0 

 

                Niżej podano najczęstsze przyczyny wyłączeń awaryjnych i odpowiednie procesy samoczynnego załączania. 

Przyczyna wyłączenia Proces samoczynnego załączania Warunki anulowania 

Wyłączenie: 
- nadprądowe 
- nadnapięciowe 
Przeciążenie 
Przegrzanie 
Przekroczenie progu 
prądowego (silniki z 
magnesami trwałymi) 

Do 10 razy: 
1próba: ok. 1 sek po wyłączeniu 
2próba: ok. 2 sek po wyłączeniu 
3próba: ok. 3 sek po wyłączeniu 

…… 
10próba: ok. 10 sek po wyłączeniu 

Funkcja samoczynnego ponownego 
załączania nie jest wykonywana, gdy 
przyczyna wyłączenia awaryjnego jest inna 
niż wymienione w pierwszej kolumnie tabeli. 
Funkcja zostaje anulowana, gdy rozruch nie 
zakończy się pomyślnie po zadanej 
parametrem f303 liczbie prób. 

☆ Samoczynne załączanie wykonywane jest tylko w przypadku poniższych wyłączeń awaryjnych: 

oc1, oc2, oc3, op1, op2, op3, ol1, ol2, ol3, oh, sout 

☆ Sygnał zadziałania zabezpieczeń (zaciski FLA, FLB, FLC) nie jest aktywny podczas wykonywania 

samoczynnego załączania (nastawa fabryczna). 

☆ Aby sygnał zadziałania  zabezpieczeń (zaciski FLA, FLB, FLC) był aktywny podczas wykonywania 

samoczynnego załączania należy przypisać wartość 146 lub 147 parametrowi f132. 

☆ Dla wyłączeń przeciążeniowych  (ol1, ol2) przewidziano dodatkowy czas na chłodzenie.  

W tym przypadku próba rozruchu nastąpi po czasie chłodzenia plus zwłoka samoczynnego załączania. 

☆ Dla wyłączeń nadnapięciowych ( do ), funkcja samoczynnego załączania nie zostanie 

uaktywniona dopóki napięcie w sekcji DC nie spadnie do normalnego poziomu. 

☆ W przypadku przegrzania (),funkcja samoczynnego załączania nie zostanie uaktywniona dopóki 

temperatura wewnętrzna nie spadnie do poziomu pozwalającego na ponowny rozruch. 

☆ Podczas wykonywanie funkcji ponownego samoczynnego załączenia na wyświetlaczu pojawia się 

komunikat  rtry naprzemiennie z wielkością wybraną parametrem f710. 

☆ Udany rozruch powoduje skasowanie dalszej liczby prób samoczynnego załączenia. "Udany rozruch" 

oznacza, że falownik osiągnął zadaną częstotliwość pracy bez ponownych wyłączeń awaryjnych. 
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6.19.4 Hamowanie dynamiczne – wymuszone zatrzymanie 
silnika 

 

f304 : Wybór hamowania dynamicznego 
 

f308 : Rezystancja opornika hamującego 
 

f309 : Moc opornika hamującego 
 
f626 : Poziom ochrony nadnapięciowej 
 

 

• Funkcja 

Falownik nie posiada rezystora hamującego. Dla uzyskania hamowania dynamicznego należy 

podłączyć zewnętrzny rezystor hamujący w następujących przypadkach: 

1) konieczności szybkiego zatrzymywania silnika lub uniknięcia nadnapięciowego wyłączenia 

awaryjnego (op) podczas zatrzymywania 

2) gdy silnik oddaje energię w sposób ciągły np. podczas opuszczania ładunku przez dźwigi lub w 

urządzeniach sterujących naciągiem 

3) gdy mamy do czynienia ze zmiennym obciążeniem i silnik oddaje energię nawet wtedy, kiedy 

obroty są stałe np. prasy 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f304 
Wybór hamowania 
dynamicznego 

0: Wyłączone 
1: Włączone, ochrona przeciążeniowa 

rezystora włączona 
2: Włączone 
3: Włączone, ochrona przeciążeniowa 

rezystora włączona 
(przy ST załączone) 

4: Włączone (przy ST załączone) 

0 

f308 
Rezystancja opornika 
hamującego 

1.0 - 1000 (Ω) 

f309 Moc opornika hamującego 0.01 - 30.00 (kW) 

W zależności od 
modelu 

(patrz rozdz. 11.4) 

f626
Poziom ochrony 
nadnapięciowej 

100 - 150 (%) 
136 (klasa 240V) 
141 (klasa500V) 

☆ Przeciążenie rezystora hamującego może być sygnalizowane alarmem w postaci sygnału na wybranym 

zacisku wyjściowym (funkcja 30,31). 

Uwaga 1) Poziom hamowania dynamicznego jest definiowany parametrem f626. 

Uwaga 2) Gdy parametr f304=1 do 4, falownik automatycznie ustawiany jest w tryb "bez ograniczenia 

nadnapięciowego" i sterowany w taki sposób, że całość energii oddawanej przez silnik podczas hamowania 

tracona jest w rezystorze hamującym (podobnie, gdy f305=1). 
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1) Przyłączanie zewnętrznego rezystora hamującego (opcja) 
 

Opornik hamujący z zabezpieczeniem termicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 1:  Cewka wyłączająca TC jest przyłączona jak na schemacie, gdy wyłącznik MCCB jest w nią 

wyposażony. Można wtedy zrezygnować ze stycznika MC. Transformator obniżający napięcie jest 

konieczny tylko w przypadku falowników klasy 500V. 

Uwaga 2:  Jako ostateczny środek zapobiegający pożarowi zastosowano przekaźnik termiczny (THR). 

Chociaż falownik posiada zabezpieczenia nadprądowe i przeciążeniowe chroniące opornik 

hamujący, to właśnie przekaźnik termiczny stanowi zabezpieczenie na wypadek ich wadliwego 

działania. Należy dobrać i przyłączyć przekaźnik termiczny odpowiedni w stosunku do mocy 

opornika hamującego. 

 

 

Przyłączanie przekaźników termicznych i rezystora hamującego 

 

Bezpiecznik 

 

TC 

FLB 

F 

FLC 

FLA 

R 

CC 

MC 

Zasilanie 

TH-R 

Tłumik 
przepięć 

Do przodu 

Do tyłu 

IM 

Silnik R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Zasilanie  

Obwód główny 

PA/+ PB 
MCCB 

Rezystor hamujący (opcja) 

PBR 

Falownik Transformator 
2:1 

MC 

 

IM 

Silnik 
R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Zasilanie 

Obwód główny 

PA/+ PB MCCB 

Rezystor hamujący (opcja) 

PBR 

Falownik 
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[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Nastawa 

f304 Wybór hamowania dynamicznego 1 

f305 Ochrona nadnapięciowa 1 

f308 Rezystancja opornika hamującego Odpowiednia wartość 

f309 Moc opornika hamującego Odpowiednia wartość 

f626 Poziom ochrony nadnapięciowej 
136 (%) (klasa 240V) 
141 (%) (klasa 500V) 

 

☆ Jeżeli falownik współpracuje z urządzeniami, które oddają energię w sposób ciągły (np. dźwigi podczas 

opuszczania ładunku, odwijaki pracujące z naprężeniem) lub z urządzeniami, które wymagają 

zatrzymywania z hamowaniem (np. urządzenia o dużym momencie bezwładności), należy zwiększyć moc 

rezystora hamującego zgodnie z wymaganą mocą ciągłą. 

☆ Podłączając opornik hamujący, wybierz wartość jego rezystancji większą niż minimalna dozwolona. Ustaw 

odpowiednie wartości parametrów f308 i f309, aby zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową. 

☆ Używając opornika hamującego bez bezpiecznika termicznego, podłącz przekażnik termiczny (jak na 

rysunku powyżej) jako element zabezpieczający, sterujący odcięciem zasilania. 
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2) Opcjonalne rezystory hamujące 
Opcjonalne rezystory hamujące przedstawione są w tabeli poniżej.  Wszystkie rezystory mają 3% tolerancję. 

Rezystor hamujący 
Typ falownika 

Typ Parametry Moc ciągła 

VFS15-2004PM-W, 2007PM-W 

VFS15S-2002PL-W～2007PL-W 
PBR - 2007 120W - 200Ω 90W 

VFS15-2015PM-W, 2022PM-W 
VFS15S-2015PL-W, 2022PL-W 

PBR - 2022 120W - 75Ω 90W 

VFS15-2037PM-W PBR - 2037 120W - 40Ω 90W 

VFS15-2055PM-W, 2075PM-W PBR7 - 004W015 440W - 15Ω 130W 

VFS15-2110PM-W, 2150PM-W PBR7 - 008W7R5 880W - 7.5Ω 270W 

VFS15-4004PL-W～4022PL-W PBR - 2007 120W - 200Ω 90W 

VFS15-4037PL-W PBR - 4037 120W - 160Ω 90W 

VFS15-4055PL-W, 4075PL-W PBR7 - 004W060 440W - 60Ω 130W 

VFS15-4110PL-W, 4150PL-W PBR7 - 008W030 880W - 30Ω 270W 

 

Uwaga 1: Dane w kolumnie "Parametry" odnoszą się do wypadkowej mocy oporników (w watach) i  

wypadkowej rezystancji (w Ω). 

Uwaga 2: Najczęściej używane oporniki hamujące są dostępne opcjonalnie. W celu uzyskania bliższych 

informacji skontaktuj się z dostawcą falownika. 

Uwaga3: Typ “PBR-” oznacza posiadanie bezpiecznika termicznego. Typ “PBR7-“ oznacza posiadanie 

bezpiecznika termicznego i przekaźnika termicznego. 

Uwaga 4: Fabryczne wartości parametrów f308 (rezystancja opornika hamującego) i f309 (moc 

opornika hamującego) odnoszą się do parametrów opcjonalnego opornika hamującego. 

 

3) Minimalne wartości rezystancji oporników hamujących 
Poniżej podano minimalne wartości przyłączanych oporników hamujących. 

Oporniki o wartościach mniejszych niż podane w tabeli nie mogą być stosowane. 
 

Klasa 240V Klasa 500V 
Moc wyjściowa 
falownika (kW) Rezystancja 

standardowa 

Dopuszczalna 
wartość 

minimalna 

Rezystancja 
standardowa 

Dopuszczalna 
wartość 

minimalna 

0.2 200Ω 55Ω - - 

0.4 200Ω 55Ω 200Ω 114Ω 

0.75 200Ω 55Ω 200Ω 114Ω 

1.5 75Ω 44Ω 200Ω 67Ω 

2.2 75Ω 33Ω 200Ω 67Ω 

4.0 40Ω 16Ω 160Ω 54Ω 

5.5 15Ω 12Ω 60Ω 43Ω 

7.5 15Ω 12Ω 60Ω 28Ω 

11 7.5Ω 5Ω 30Ω 16Ω 

15 7.5Ω 5Ω 30Ω 16Ω 

Uwaga: Upewnij się, że wartość parametru f308 (rezystancja opornika hamującego) jest zgodna z 

wartością przyłączonego rezystora hamującego. 
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6.19.5 Unikanie wyłączeń nadnapięciowych 
 

f305 : Ochrona nadnapięciowa 
 
f319 : Górny limit przewzbudzenia  

 
f626 : Poziom ochrony nadnapięciowej 
 

 

• Funkcja  

Parametry te są stosowane dla utrzymania stałej częstotliwości wyjściowej lub jej wzrostu w celu 

niedopuszczenia do awaryjnych wyłączeń nadnapięciowych spowodowanych wzrostem napięcia w 

sekcji DC podczas zwalniania lub zmiany prędkości silnika. Czas zwalniania może ulec wydłużeniu w 

wyniku zadziałania ochrony nadnapięciowej. 
 

 
Poziom ochrony nadnapięciowej 

 

Napięcie DC 

Częstotliwość 
wyjściowa 

 :Poziom ochrony   

                 nadnapięciowej 

 
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f305 
Ochrona nadnapięciowa 
(wybór trybu zwalniania) 

0: Włączona 
1: Wyłączona 
2: Włączona (wymuszone szybkie 

zwalnianie) 
3: Włączona (wymuszone dynamiczne 

zwalnianie) 

2 

f319

Górny limit przewzbudzenia 
(ilość energii pochłanianej przez 
silnik podczas zwalniania) 

100 - 160 (%) 120 *1 

f626 Poziom ochrony nadnapięciowej 100 - 150 (%)  *2 
136 (klasa 240V) 
141 (klasa 500V) 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*2: 100% odpowiada napięciu 200V dla modeli 240V oraz 400V dla modeli 500V. 

☆ Gdy f305 = 2 (wymuszone szybkie zwalnianie), falownik zwiększa napięcie wyjściowe aby zwiększyć 

ilość energii dostarczanej do silnika (przewzbudzenie), kiedy napięcie DC osiąga poziom ochrony 

nadnapięciowej podczas zwalniania. W ten sposób silnik może zostać zatrzymany szybciej niż podczas 

normalnego zwalniania. 

☆ Gdy f305 = 3 (wymuszone dynamiczne zwalnianie), falownik zwiększa napięcie wyjściowe aby 

zwiększyć ilość energii dostarczanej do silnika (przewzbudzenie), jak tylko rozpocznie się jego zwalnianie. 

W ten sposób silnik może zostać zatrzymany jeszcze szybciej niż podczas szybkiego zwalniania. 

☆ Podczas działania ochrony nadnapięciowej, alarm wstępny (miga p) pojawia się na wyświetlaczu.  

☆   Parametr f319 służy określeniu maksymalnej energii traconej w silniku podczas zwalniania. Jego 

wartość należy zwiększyć, jeśli podczas zwalniania wystąpi awaryjne wyłączenie nadnapięciowe.                 

Gdy f305 = 2 lub 3, funkcja ta jest aktywna. 

☆  Parametr f626 służy także określeniu poziomu hamowania odzyskowego. 
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6.19.6 Ustawianie napięcia wyjściowego/Korekcja napięcia 
zasilania 

 

vlv    : Napięcie częstotliwości podstawowej 1 
 

f307 : Korekcja napięcia zasilającego (ograniczanie napięcia wyjściowego) 
 

 

• Funkcja  

Korekcja napięcia zasilania: Zapobiega spadkowi momentu przy pracy z małą prędkością. 

                Utrzymuje stały współczynnik V/F podczas zmian napięcia wejściowego. 

 Ograniczanie napięcia wyjściowego: Ogranicza napięcie w zakresie częstotliwości powyżej 

częstotliwości podstawowej (vl), aby zapobiec podawaniu 

napięcia większego od  napięcia częstotliwości podstawowej 

(vlv). Stosowane dla silników specjalnych, o niskim napięciu 

wzbudzenia. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

vlv 
Napięcie częstotliwości 

podstawowej 1 
50 - 330 (klasa 240V) 
50 - 660 (klasa 500V) 

*1 

0: Brak korekcji,  
ograniczanie napięcia wyjściowego 

1: Korekcja,  
ograniczanie napięcia wyjściowego 

2: Brak korekcji, 
brak ograniczania 

f307 
Korekcja napięcia zasilającego 

(ograniczanie napięcia 
wyjściowego) 

3: Korekcja, 
brak ograniczania 

*1 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

☆ Gdy f307 = 0 lub 2, napięcie wyjściowe będzie ulegało zmianom proporcjonalnie do zmian napięcia 

wejściowego. 

☆ Nawet jeśli napięcie częstotliwości podstawowej (vlv) zostanie ustawione większe niż napięcie 

wejściowe, napięcie wyjściowe nie przekroczy napięcia wejściowego. 

☆ Współczynnik V/F może być przyjęty zgodnie z parametrami znamionowymi silnika. Ustawienie      

f307 = 0 lub1 zapobiega wzrostowi napięcia wyjściowego, gdy częstotliwość wyjściowa przekracza 

częstotliwość podstawową, a napięcie wejściowe zwiększa się. 

☆ Jeśli parametr  (wybór charakterystyki V/F) przyjmuje wartości od 2 do 6, napięcie zasilające jest 

korygowane niezależnie od nastawy parametru f307. 
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[f307f307f307f307=0000: Brak korekcji / ograniczanie napięcia  

                                                             wyjściowego] 

[f307f307f307f307=1111: Korekcja / ograniczanie napięcia  

                                                      wyjściowego] 

 

 

>1 napięcie wyjściowe jest chronione przed 
przekroczeniem napięcia wejściowego  

 

Napięcie 
znamionowe 

* Powyższe ustawienie ma zastosowanie, gdy = 0 lub1 

N
a

p
ię

c
ie

 

w
y
jś

c
io

w
e

 [
Ｖ

] 
Napięcie wejściowe 

Częstotliwość 
wyjściowa 

  

Wysokie 

Niskie 

0 

Napięcie 
wejściowe 

 

  

 

[f307f307f307f307=2222: Brak korekcji / brak ograniczania napięcia   

                                                                      wyjściowego] 

[f307f307f307f307=3333: Korekcja / brak ograniczania napięcia 

wyjściowego]
 

Napięcie wejściowe 

Wysokie 

Niskie 

Częstotliwość 
wyjściowa 

N
a
p

ię
c
ie

 
w

y
jś

c
io

w
e
 [
V

] 

  
0 

Napięcie 
wejściowe 

* Powyższe ustawienie ma zastosowanie, gdy  =  lub  

>1 napięcie wyjściowe jest chronione przed 
przekroczeniem napięcia wejściowego  

 

Napięcie 
znamionowe 

 

 

Uwaga: Napięcie znamionowe wynosi 200V dla falowników klasy 240V i 400V dla klasy 500V. 

 

 

   

 

Napięcie wejściowe 

Wysokie 

Niskie 

N
a
p

ię
c
ie

 
w

y
jś

c
io

w
e
 [
V

] 

Częstotliwość 
wyjściowa 

   

 

0 

 

* Należy zauważyć, że nawet jeśli napięcie wejściowe jest 
niższe niż , napięcie wyjściowe wzrasta powyżej 
 dla częstotliwości wyjściowej lub większej. 

Napięcie wejściowe 

Wysokie 

Niskie 

N
a
p
ię

c
ie

 
w

y
jś

c
io

w
e
 [

V
] 

Częstotliwość 
wyjściowa 

  
0 
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6.19.7 Zakaz pracy w kierunku przeciwnym 
 

f311 : Zakaz pracy w kierunku przeciwnym 
 

 

• Funkcja 

Funkcja ta zapobiega zmianie kierunku obrotów silnika w sytuacji podania błędnych sygnałów 

sterujących. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f311 Zakaz pracy w kierunku przeciwnym 
0: Oba kierunki dozwolone  
1: Zakaz pracy do tyłu 
2: Zakaz pracy do przodu 

0 

 

 

6.20 Zmiękczanie napędu 
 
f320 : Wzmocnienie zmiękczania 
 

f323 : Próg zadziałania funkcji zmiękczania (moment obrotowy) 
 

f324 : Filtr pętli zmiękczającej 
 

 

• Funkcja 

Zmiękczanie jest funkcją zapobiegającą koncentracji obciążenia na jednym silniku (brak równowagi 

obciążenia) podczas napędzania jednej maszyny kilkoma falownikami.  

Parametry te są wykorzystywane w celu umożliwienia "poślizgu" silnika zgodnie z aktualnym 

momentem obciążenia. Przedstawia je poniższa tabela. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f320 Wzmocnienie zmiękczania 0.0 - 100.0 (%) 0.0 

f323 
Próg zadziałania funkcji zmiękczania 
(moment obrotowy) 

0 - 100 (%) 10 

f324 Filtr pętli zmiękczającej 0.1 -200.0 100.0 
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 [Praca napędowa] Częstotliwość wyjściowa [Hz]

Częstotliwość zadana:

Częstotliwość pracy:

Prąd obciążenia (%) 

 

 
☆ Funkcja ta powoduje, że silnik pracuje na częstotliwości  f1 (Hz) mniejszej niż wartość zadana f0 (Hz). 

Odchyłka częstotliwości  ∆f (Hz) jest zależna od wielkości obciążenia silnika T1 (%) (patrz wykres powyżej). 

• Odchyłkę częstotliwości ∆f można wyliczyć z następującego wzoru: 

∆f (Hz)=  vl  × f320× ( T1 - f323) 

• Kiedy prąd czynny (moment napędowy) jest większy od parametru (f323), częstotliwość wyjściowa 

jest redukowana podczas pracy napędowej i zwiększana podczas hamowania odzyskowego. Powyższy 

wykres przedstawia pracę napędową. Podczas hamowania odzyskowego, w sposób analogiczny, 

następuje zwiększenie częstotliwości wyjściowej. 

• Funkcja zmiękczania jest aktywowana po przekroczeniu prądu czynnego (momentu obrotowego) 

ustawionego parametrem  f323. 

• Wielkość odchyłki częstotliwości  ∆f zależy od wartości prądu czynnego (momentu obrotowego) silnika T1. 

 

Uwaga: Jeśli częstotliwość podstawowa  vl przekracza 100Hz, do obliczeń brana jest wartość 100Hz. 

Zmiękczanie jest wykonywane pomiędzy częstotliwością startową (f240), a częstotliwością 

maksymalną (fh). 

 

[Przykład obliczeń] 

Parametry zaprogramowane: Częstotliwość podstawowa vl= 60 (Hz), wzmocnienie zmiękczania   

                                                f320=10 (%), próg zadziałania funkcji zmiękczania f323= 30 (%) 

Odchyłkę częstotliwości  ∆f (Hz) i częstotliwość pracy  f1 obliczamy, gdy częstotliwość zadana  f0 wynosi 50 

(Hz), a prąd czynny (moment obrotowy) T1 - 100 (%);  

Odchyłka częstotliwości  ∆f (Hz) = vl × f320 × (T1 - f323) 

= 60 (Hz) × 10 (%) × (100 (%) - 30 (%)) 

= 4.2 (Hz) 

Częstotliwość pracy f1 (Hz) = f0 - ∆f = 50 (Hz) - 4.2 (Hz) = 45.8 (Hz) 

 

Power running 
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6.21 Funkcja automatycznego zadawania przy małym 
obciążeniu i dużych prędkościach 

 

 f328  : Małe obciążenie, duża prędkość wybór 

trybu pracy 

 f329  : Małe obciążenie, duża prędkość 

funkcja uczenia się 

 f330  : Małe obciążenie, duża prędkość 

częstotliwość pracy 

 f331  : Małe obciążenie, duża prędkość dolny 

limit częstotliwości przełączania 

 f332  : Małe obciążenie, duża prędkość czas 

oczekiwania na obciążenie 

 f333  : Małe obciążenie, duża prędkość czas 

wykrywania obciążenia 

 f334  : Małe obciążenie, duża prędkość czas 

wykrywania dużego obciążenia 

 

 f335  : Przełączanie momentu 

obciążenia podczas pracy 

 f336  : Duże obciążenie podczas 

pracy 

 f337  : Duże obciążenie podczas 

pracy ciągłej 

 f338  : Przełączanie momentu 

obciążenia podczas 

hamowania odzyskowego 

 

⇒ Szczegóły w “Functions for lift application: E6581871”. 

 

 

6. 22 Funkcja hamowania (funkcje dźwigowe) 
 

6.22.1 Sterowanie sekwencją hamowania 
 

 f325 : Czas oczekiwania na zwolnienie  

                   hamulca 

 f326 : Poziom wykrycia prądu  

                   zwalniającego hamulec 

 f340 : Czas pełzania 1 

 

 f341 : Wybór trybu hamowania 

 

 f342 : Wybór wejścia zadawania momentu  

   

 f343 : Wejście kompensacji momentu  

                   podnoszenia 

 f344 : Mnożnik kompensacji momentu  

                   opuszczania 

 f345 : Czas zwalniania hamulca 

 

 f346 : Częstotliwość pełzania 

 

 f347 : Czas pełzania 2 

 

 f348 : Czas hamowania funkcja  

                   uczenia się 

⇒ Szczegóły w “F : E6581871”. 
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6.22.2 Najazd i zatrzymanie 
 

382 : Sterowanie najazdem i zatrzymaniem 
 
383 : Częstotliwość sterująca najazdem i zatrzymaniem 
 
⇒Szczegóły w “Hit & Stop control: E6581873”. 
 

6.23 Funkcja wstrzymywania przyspieszania/zwalniania 
(funkcja Dwell) 

 

 f349  : Funkcja wstrzymywania 

przyspieszania/zwalniania 

 f350  : Częstotliwość wstrzymywania 

                    przyspieszania 

 f351  : Czas wstrzymywania   

                    przyspieszania 

 

 f352  : Częstotliwość wstrzymywania 

                    zwalniania 

 f353  : Czas wstrzymywania   

                    zwalniania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   [Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f349
Funkcja wstrzymywania 

przyspieszania/zwalniania 

0: Wyłączona 
1: Nastawami parametrów 
2: Wejściem logicznym 

0 

f350 Częstotliwość wstrzymywania przyspieszania 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f351 Czas wstrzymywania przyspieszania 0.0 - 10.0 (s) 0.0 

f352 Częstotliwość wstrzymywania zwalniania 0.0 - fh (Hz) 0.0 

f353 Czas wstrzymywania zwalniania 0.0 - 10.0 (s) 0.0 

Uwaga1: Częstotliwość wstrzymywania przyśpieszanie (f350) nie może być mniejsza niż startowa (f240). 

Uwaga2: Częstotliwość wstrzymywania zwalniania (f352) nie może być mniejsza niż zatrzymania (f243). 

Uwaga3: Jeśli częstotliwość wyjściowa jest obniżona przez funkcję ochrony utyku, funkcja wstrzymywania   

                przyspieszania może być aktywowana. 

 

 

 
 

• Funkcja 

Korzystając z tych parametrów można wstrzymać na określony czas przyśpieszanie i zwalnianie, silnik 

obraca się wtedy ze stałą prędkością. Istnieją dwa sposoby wstrzymywania, automatyczny za pomocą 

zadeklarowanych częstotliwości i czasów lub wymuszany sygnałami zewnętrznymi. 

Funkcji tej używa się najczęściej do zatrzymywania i uruchamiania maszyn tekstylnych itp. 
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1) Aby automatycznie wstrzymać przyspieszanie/zwalnianie 

Ustaw wymagane częstotliwości f350 i f352 oraz wymagane czasy f351 i f353, a potem  f349 =1. 

Po osiągnięciu zadanej częstotliwości, silnik przestanie przyspieszać/zwalniać, a będzie pracował ze stałą prędkością.  

 
 

 
Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

    
Czas [s] 

    

 

 

  

 

 

2) Aby wstrzymać przyspieszanie/zwalnianie sygnałem zewnętrznym 

Przyporządkuj 60 jednemu z wejść logicznych. Tak długo, jak sygnał będzie wymuszał na nim stan ON silnik 

będzie pracował ze stałą prędkością. 

 
 

 Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

Czas [s] Sygnał wstrzymania 
przyspieszania/zwalniania 

ON 

  

 

Przykład)  Przypisanie funkcji wstrzymywania przyspieszania/zwalniania do zacisku S3 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f116 Wybór funkcji zacisku wejściowego 6 (S3) 0 - 203 
60 (sygnał wstrzymania 

przyspieszania/zwalniania) 

Wartość 61 aktywuje funkcję dla sygnału zanegowanego. 
 

Uwaga: Jeśli sygnał startu zostanie podany po załączeniu sygnału wstrzymania przyspieszania/zwalniania,  

              falownik będzie pracował z częstotliwością określoną parametrem f240. 

 

■ Jeśli podczas wstrzymywania przyśpieszania aktywuje się funkcja ochrony utyku 

Częstotliwość obniży się chwilowo w wyniku działania ochrony przed utykiem, ale czas zmniejszenia 

częstotliwości zostanie wliczony do czasu wstrzymania przyspieszania. 
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 Częstotliwość 
wyjściowa [Hz]  

 

 

Czas [s] 
    Utyk 

t1 ts t2 

 

f351 (Czas wstrzymania przyspieszania (zwalniania)) = (t1 + t2 + ts) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga: Gdy częstotliwość zadana, częstotliwość wstrzymywania przyspieszania (f350) i częstotliwość 

wstrzymywania zwalniania (f352) mają tę samą wartość , funkcja wstrzymywania 

przyspieszania/zwalniania jest nieaktywna.  
 

 

6.24 Sterowanie regulatorem PID
 

 
fpid : Wartość zadana regulatora 

PID 

 
f367 : Górny limit przetwarzania 

f167 : Zakres wykrywania zgodności 
z sygnałem zadającym  

f368 : Dolny limit przetwarzania  

f359 : Czas oczekiwania na pracę 
PID  

f369 : Wybór wejścia sprzężenia   
zwrotnego  

f360 : Sterowanie PID  f372 : Tempo zwiększania        
(regulator prędkości PID) 

f361 : Filtr opóźniający f373 : Tempo zmniejszania 

                (regulator prędkości PID) 

f362 : Wzmocnienie członu 
proporcjonalnego  

f380 : Wybór charakterystyki regulatora 
(normalna/odwrócona)  

f363 : Wzmocnienie członu 
całkującego  

f389 : Wybór wejścia sygnału 
zadającego 

f366 : Wzmocnienie członu 
różniczkującego 

  

 

■■■■ Kontrola utyku 

Falownik automatycznie zmienia częstotliwość wyjściową po wykryciu przekroczenia prądu wyjściowego, 

przeciążenia silnika lub przekroczenia napięcia w sekcji DC. Skonfiguruj nastawy kontroli utyku przy 

użyciu następujących parametrów. 

Utyk nadprądowy :  (Poziom ochrony utyku1) 

Utyk przeciążeniowy:  (Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego) 

Utyk nadnapięciowy:  (Ochrona nadnapięciowa) 
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• Funkcja 

Sygnały sprzężenia zwrotnego  (4 do 20mA, 0 do 10V) z czujników procesów takich jak przepływ 

powietrza, przepływ innych mediów, ciśnienia itp. pozwalają zapewnić, za pomocą regulacji PID, 

stabilność parametrów tych procesów. 
 

 

⇒Szczegóły w "PID control instruction manual: E6581879”. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

fpid Wartość zadana regulatora PID f368 -  (Hz) 0.0 

f359 Czas oczekiwania na pracę PID 0 - 2400 (s) 0 

f360 Sterowanie PID 
0: Wyłączone 
1: Regulator PID 
2: Regulator prędkości PID 

0 

f361 Filtr opóźniający 0.0 - 25.0 (s) 0.1 

f362 Wzmocnienie członu proporcjonalnego 0.01 - 100.0 0.30 

f363 Wzmocnienie członu całkującego 0.01 - 100.0 0.20 

f366 Wzmocnienie członu różniczkującego 0.00 - 2.55 0.00 

f367 Górny limit przetwarzania 0.0 - fh (Hz) 60.0 *1 

f368 Dolny limit przetwarzania 0.0 -  (Hz) 0.0 

f369 Wybór wejścia sprzężenia zwrotnego 

0: Wyłączone 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Zacisk VIC 
4 do 6: - 

0 

f372
Tempo zwiększania 
(regulator prędkości PID) 

0.1 - 600.0 (s) 10.0 

f373
Tempo zmniejszania 
(regulator prędkości PID) 

0.1 - 600.0 (s) 10.0 

f380 
Wybór charakterystyki regulatora 
(normalna/odwrócona) 

0: Normalna 
1: Odwrócona 

0 

f389 Wybór wejścia sygnału zadającego 

0: fmod / f207 wybrane 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: fpid 
4: RS485 
5: UP/DOWN z zewnętrznego 

wejścia logicznego 
6: CANopen  
7: Inne opcje komunikacyjne 
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe 

0 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 
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1) Przykład połączeń 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Wybór sygnału zadającego i sygnału sprzężenia zwrotnego 

Zadawanie (częstotliwość) i sprzężenie zwrotne mogą tworzyć następujące kombinacje. 

 

(1) Sygnał zadający (2) Sygnał sprzężenia zwrotnego 

Wybór wejścia sygnału zadającego f389 Wybór wejścia sprzężenia zwrotnego 

0: fmod / f207 wybrane 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: fpid 
4: RS485 
5: UP/DOWN z zewnętrznego wejścia logicznego 
6: CANopen  
7: Inne opcje komunikacyjne 
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 

11: Impulsy wejściowe 

0: Wyłączone 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Zacisk VIC 
4 do 6: - 

 

Uwaga 1: Nie wolno programować tego samego wejścia zadawania jak i sprzężenia zwrotnego. 

Uwaga 2: Gdy f389=3, sygnałem zadającym będzie wartość parametru fpid.  

    Wartość  fpid może być ustawiana bądź zmieniana podczas pracy przy pomocy pokrętła i  

    zapamiętywana w fpid. Zauważ, że nie jest to wartość fc.  

Uwaga 3: Aby falownik wysyłał potwierdzenie że wartość zadana jest równa wartości sprzężenia zwrotnego   

    przyporządkuj do jednego z wyjść funkcję 144 lub 145. 

    Zakres wykrywania zgodności z sygnałem zadającym (f167) pozwala określić przedział częstotliwości,   

    w którym sygnał zgodności będzie aktywny.  

 

M 

P 

R / L 1 

S / L 2 

T / L 3 

U / T 1 

V / T 2 

W / T 3 

VIA 

CC 

Przetwornik 
ciśnienia 

CC 

VIC 

(2) Sygnał sprzężenia zwrotnego  DC : 4 ~ 20mA 

(1) Sygnał   
    zadający 

DC : 0 ~ 10V 
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3) Aktywacja regulatora PID 
Ustaw f360 (sterowanie PID) =(regulator PID). 

(1) Ustaw parametry acc(czas przyspieszania) i dec (czas zwalniania) stosownie do wymagań układu. 

(2) Ustaw następujące parametry, aby nałożyć limity na wartości zadane i sterowane: 

f367(górny limit przetwarzania), f368 (dolny limit przetwarzania) 

Dla częstotliwości wyjściowej ul(górny limit częstotliwości), ll (dolny limit częstotliwości)  

 

Uwaga 4: Przyporządkuj jednemu z wejść funkcję 36 lub 37, pozwoli to włączać i wyłączać regulator PID   

                 sygnałem zewnętrznym. 

 
 4)  Nastawy wzmocnienia regulatora PID 

Programowanie regulatora PID wykonuje się odpowiednio do wymagań procesu, sygnału sprzężenia 

zwrotnego i obiektu regulowanego. 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f362 Wzmocnienie członu proporcjonalnego (P)  0.01 - 100.0 0.30 

f363 Wzmocnienie członu całkującego (I)  0.01 - 100.0 (1/ s
-1

) 0.20 

f366 Wzmocnienie członu różniczkującego (D)  0.00 - 2.55 (s) 0.00 

 

f362 (wzmocnienie członu proporcjonalnego P) 
Parametr ten określa wzmocnienie części proporcjonalnej regulatora PID. Wartość poprawki 

proporcjonalna do błędu (różnica między wartością zadaną, a wartością sprzężenia zwrotnego) jest 

uzyskiwana przez pomnożenie sygnału błędu przez nastawę parametru f362. 

Duża wartość wzmocnienia zapewnia szybką odpowiedź regulatora . Zbyt duża może prowadzić do 

niestabilności skutkującej wahaniami pracy urządzenia. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Szybka odpowiedź 
(f362=Duże wzmocnienie) 

Wolna odpowiedź 
(f362=małe wzmocnienie) 

Wartość zadana 

Częstotliwość  
wyjściowa 

Czas 
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f363 (wzmocnienie członu całkującego I) 
Parametr ten pozwala ustawić składową całkującą regulatora PID. Błędy regulacji, które nie zostały 

zlikwidowane w wyniku działania członu proporcjonalnego są sprowadzane do zera przez człon 

całkujący. 

Większa wartość składowej całkującej poprawia dokładność regulacji. Zbyt duża może prowadzić do 

niestabilności skutkującej wahaniami pracy urządzenia. 

 

 

 

 
☆ Funkcja  52 przypisana do wybranego wejścia pozwala skasować sygnałem zewnętrznym część 

całkującą i różniczkującą regulatora PID. 

 

f366 (wzmocnienie członu różniczkującego D) 
Parametr ten pozwala ustawić składową różniczkującą regulatora PID. Wzmocnienie to zwiększa 

szybkość odpowiedzi na gwałtowne zmiany błędu regulacji (różnica między wartością zadaną, a 

wartością sprzężenia zwrotnego). 

Wartość większa niż niezbędna może prowadzić do niestabilności skutkującej wahaniami pracy 

urządzenia. 

 
 

 

☆      Funkcja  52 przypisana do wybranego wejścia pozwala skasować sygnałem zewnętrznym część 

całkującą i różniczkującą regulatora PID. 
 
 

(f363= Duże wzmocnienie) 

(f363= Małe wzmocnienie) 

Wartość zadana 
Sprzężenie 

zwrotne 

Czas 

 

Odchyłka regulacji 

Duże wzmocnienie 

Małe wzmocnienie 

Błąd poprzedni – błąd bieżący 

Wartość sprzężenia 
zwrotnego 

Czas 
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5) Skalowanie wejść sprzężenia zwrotnego 
Użycie jednego z wejść VIA, VIB, VIC pozwala na konwersję sygnału sprzężenia zwrotnego w odpowiednią 

wartość częstotliwości. Szczegóły w rozdz. 6.10.2. 

 

Przykład skalowania wejścia VIA         

(0 - 10 Vdc) 

Przykład skalowania wejścia VIB         

(0 - 5 Vdc) 

Przykład skalowania wejścia VIC 

(4 - 20 mAdc) 

 

 

 

(60Hz) 

 

(0Hz) 

      0V 

 

 0% 

     10V 

 

100% 

VIA – sygnał wejściowy 

C
z
ęs

to
tl
iw

o
ść

 

w
y
jś

c
io

w
a
 

 

13 

(60Hz) 

11 

(0Hz) 

      0V 

10 

 0% 

5V 

12 

100% 

VIB – sygnał wejściowy 

C
z
ęs

to
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iw

o
ść

 

w
y
jś

c
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w
a
 

 

19 

(60Hz) 

17 

(0Hz)  4mA 

16 

 20% 

20mA 

18 

100% 

VIC – sygnał wejściowy 

C
z
ęs

to
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iw

o
ść

 

w
y
jś

c
io

w
a
 

 

 
6) Ustawienie opóźnienia uruchomienia regulatora PID 

Można opóźnić uruchomienie regulatora PID, aby regulacja nie rozpoczęła się zbyt wcześnie, kiedy układ 

sterowania nie pracuje jeszcze w sposób stabilny (np. tuż po rozruchu).  

Falownik ignoruje sygnał sprzężenia zwrotnego, podnosi częstotliwość wyjściową do wymaganej wartości i 

po czasie określonym parametrem f359 aktywuje regulator PID. 

 

7) Przełączanie charakterystyki (normalna/odwrócona) regulatora PID  
Charakterystyka regulacji PID może być odwracana. 

 

Wartość zadana 

Sprzężenie zwrotne 

− 

×(-1) 

PID  
Wyjście 

Charakterystyka odwrócona 

Charakterystyka normalna 

Wybór charakterystyki (parametr lub sygnał logiczny)  

 

� Ustaw f380=1, gdy projektowane sterowanie wymaga odwróconej charakterystyki regulatora PID. 

� Przełączanie charakterystyki sygnałem logicznym wymaga przypisania funkcji 54/55 (przełączanie 

charakterystyki PID) do wybranego zacisku wejściowego.  

Uwaga)  Wybranie charakterystyki odwróconej parametrem f380 i jednoczesne podanie sygnału 

logicznego (realizującego tę samą funkcję) spowoduje wybranie charakterystyki normalnej. 
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8) Porównanie wartości zadanej z wartością sprzężenia zwrotnego  
 

Jeśli sygnał zadający wybrany przy użyciu f389 i sygnał sprzężenia zwrotnego wybrany przez  f369 

zrównają się z dokładnością  ± f167, na wybranym zacisku wyjściowym pojawi się sygnał ON lub OFF. 
 

 

 

 

 

Negacja sygnału zgodności 

Częstotliwość zadawana 
f389 

-    

ON 
OFF 

   

+   

ON 
OFF 

Sygnał zgodności 
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6.25 Ustawianie parametrów silnika 
 

6.25.1 Programowanie parametrów silników indukcyjnych 
 
f400 : Autotuning f416 : Prąd jałowy silnika 

f401 : Wzmocnienie kompensacji 
poślizgu 

f417 : Prędkość znamionowa silnika 

f402 : Automatyczne zwiększanie 
momentu obrotowego 

f459 : Bezwładność obciążenia 

f405 : Moc znamionowa silnika f462 : Współczynnik filtru prędkości 
odniesienia  

f415 : Prąd znamionowy silnika  

 

Aby korzystać ze sterowania wektorowego, automatycznego zwiększania momentu obrotowego i oszczędzania 

energii należy zaprogramować stałe silnika. Dostępne są tutaj trzy metody: 

1) Użycie makrofunkcji zwiększania momentu (au2) do jednoczesnego ustawienia charakterystyki V/F (pt) 

i autotuningu (f400=2). 

2) Niezależne ustawienie charakterystyki V/F (pt) i autotuningu (f400). 

3) Kombinacja wyboru charakterystyki V/F (pt) i ręcznego doboru nastaw parametrów silnika. 

 
 

Uwaga:  

Jeśli wybór charakterystyki V/F pt= 2: automatyczne zwiększanie momentu, 3: sterowanie wektorowe,  

4: oszczędzanie energii, 5: dynamiczne oszczędzanie energii, należy odczytać z tabliczki znamionowej i 

zaprogramować następujące parametry silnika:  

vl: Częstotliwość podstawowa 1   

vlv: Napięcie częstotliwości podstawowej 1  

f405: Znamionowa moc silnika  

f415: Prąd znamionowy 

f417: Prędkość znamionowa  

Oraz, jeśli to konieczne, inne parametry.  
 

 

[Metoda 1: Użycie makrofunkcji zwiększania momentu obrotowego] 
To najprostsza z dostępnych metod, umożliwia jednoczesne ustawienie charakterystyki V/F i autotuningu. 

Zaprogramuj wcześniej poprawnie vl, vlv, f405, f415, f417 . 

au2 =1  (Automatyczne zwiększanie momentu + autotuning) 
 

au2 = 2  (Sterowanie wektorowe + autotuning) 

 

au2 = 3  (Oszczędzanie energii + autotuning) 

Szczegóły w rozdz. 6.1.5. 
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[Metoda 2: Niezależne ustawienie sterowania wektorowego i autotuningu] 
Ustaw oddzielnie sterowanie wektorowe, automatyczne zwiększanie momentu, oszczędzanie energii oraz 

autotuning.  

Po określeniu parametru pt (wybór charakterystyki V/F), przejdź do ustawiania autotuningu. 

Ustaw f400 = 2 (Autotuning włączony) 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f400 Autotuning 

0: Autotuning wyłączony 
1: Zainicjowanie f402 (po wykonaniu : 0) 
2: Wykonaj autotuning (po wykonaniu : 0) 
3: - 
4: Automatyczne określenie parametrów silnika 

(po wykonaniu : 0) 
5: 4+2 (po wykonaniu : 0) 

0 

 

Ustaw f400 = 2 przed rozpoczęciem operacji. Funkcja autotuningu rozpoczyna pracę przy rozruchu 

silnika i dokonuje nastaw parametrów f402, f412. 
 

☆ Środki ostrożności dotyczące autotuningu: 

(1) Autotuning można przeprowadzić, jeżeli silnik jest prawidłowo podłączony i całkowicie 

zatrzymany. Uruchomienie autotuningu natychmiast po zatrzymaniu silnika może spowodować 

błędy we wprowadzanych nastawach z powodu napięć szczątkowych. 

(2) Napięcie jest podawane na silnik podczas autotuningu, mimo, że prawie się nie obraca. Działaniu 

autotuningu towarzyszy komunikat “” na wyświetlaczu falownika. 

(3) Autotuning jest wykonywany podczas pierwszego uruchomienia po zaprogramowaniu parametru 

f400 na 2. Operacja tuningu trwa około trzech sekund. Jeśli zostanie przerwana, silnik 

zostanie zatrzymany awaryjnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat " etn1" i żadne 

parametry nie zostaną zapisane dla tego silnika. 

(4) Silniki wysoko obrotowe , z dużym poślizgiem czy inne silniki specjalne nie mogą być poddawane 

procedurze autotuningu. Dla tych silników, skorzystaj z opisu w punkcie "Metoda  3" poniżej. 

(5) Dźwigi i podnośniki należy wyposażyć w dodatkowe obwody zabezpieczające jak np. hamulce 

mechaniczne. Podczas autotuningu jest generowany zbyt mały moment obrotowy, aby nie istniało 

ryzyko opadania elementów mechanicznych. 

(6) Niemożliwość wykonania autotuningu jest sygnalizowana komunikatem błędu  "etn1". Należy 

wykonać wtedy tuning ręczny opisany w punkcie "Metoda 4" poniżej. 
 

 
 
 

[Metoda 3: Ustawienie sterowania wektorowego i automatyczne stałych silnika] 
Po zaprogramowaniu parametrów  vl, vlv, f405, f415 i f417, parametry f402, f412 i 

f416 są obliczane automatycznie. 

Ustaw f400 =4 (automatyczne określenie parametrów silnika) 

 

Ustaw f400=5, dla wykonania autotuningu po automatycznym określeniu     
parametrów silnika 
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[Metoda 4: Ustawienie sterowania wektorowego i tuning ręczny] 

Jeśli podczas autotuningu pojawi się komunikat błędu "etn1" lub charakterystyka sterowania 

wektorowego wymaga korekcji, należy ręcznie ustawić stałe silnika. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f401 Wzmocnienie kompensacji poślizgu 0 - 250 (%） 70 

f402
Automatyczne zwiększanie momentu 
obrotowego 

0.1 - 30.0 (%) 

f405 Moc znamionowa silnika 0.01 - 22.00 (kW) 

f415 Prąd znamionowy silnika 0.1 - 100.0 (A) 

f416 Prąd jałowy silnika 10 - 90 (%) 

W zależności od 
mocy silnika 

(patrz rozdział 
11.4) 

f417 Prędkość znamionowa silnika 100 - 64000 (min
-1

) *1 

f459 Bezwładność obciążenia 0.1 - 100.0 (razy) 1.0 

f462 Współczynnik filtru prędkości odniesienia 0 - 100 35 

thr
Elektroniczne zabezpieczenie termiczne 
silnika poziom 1 

10 - 100 (%) / (A) 100 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 
 

Procedura programowania   Wprowadź następujące parametry: 

f401: Wprowadź kompensację poślizgu silnika. Większa wartość nastawy zmniejsza 

poślizg .Po ustawieniu f417, wprowadź f401 w celu precyzyjnej regulacji. Zwróć 

uwagę, że zbyt duża wartość może prowadzić do niestabilności skutkującej wahaniami 

pracy urządzenia. 

f402: Wprowadź kompensowanie wpływu rezystancji głównej silnika. Odpowiednio duża 

wartość f402 powoduje ograniczenie zmniejszania się momentu obrotowego na 

skutek spadku napięcia przy niskich obrotach. Zachowaj ostrożność, gdyż zbyt duża 

wartość parametru może skutkować nadprądowymi wyłączeniami awaryjnymi przy 

małych prędkościach. 

f405:  Ustaw moc silnika zgodnie z tabliczką znamionową lub dokumentacją. 

f415: Ustaw prąd silnika zgodnie z tabliczką znamionową lub dokumentacją. 

f416: Ustaw prąd jałowy silnika (w % prądu znamionowego). Wartość prądu jałowego 

odczytaj z dokumentacji silnika. Zwiększenie tego parametru zwiększa wzbudzenie 

(magnesowanie) silnika.  

f417: Ustaw prędkość znamionową silnika zgodnie z tabliczką znamionową lub dokumentacją. 

 

☆  Metoda programowania momentu bezwładności obciążenia 

f459: Reguluje nadmierną prędkość reakcji. Większa wartość daje mniejsze przeregulowania 

przyspieszania/zwalniania podczas osiągania punktu pracy. Jeśli nastawa fabryczna (z 

uwzględnieniem bezwładności wału silnika) jest optymalna – ustaw 1x. W innym 

wypadku ustaw wartość stosownie do aktualnego momentu obciążenia. 

thr : Jeśli moc zastosowanego silnika jest o jedną wielkość mniejsza od mocy falownika, 

zmniejsz poziom ochrony termicznej zgodnie z prądem znamionowym silnika. 

 
 

Uwaga: 

Jeśli moc zastosowanego silnika różni się więcej niż dwie wielkości od mocy falownika, 
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6.25.2 Programowanie parametrów silników z magnesami 
trwałymi PM 

 
f400 : Autotuning f459 : Bezwładność obciążenia 

f402 : Automatyczne zwiększanie 
momentu obrotowego 

f462 : Współczynnik filtru prędkości 
odniesienia 

f405 : Moc znamionowa silnika f912 : Indukcyjność oś - q 

f415 : Prąd znamionowy silnika f913 : Indukcyjność oś - d 

f417 : Prędkość znamionowa silnika  

 
 

Uwaga:  

Gdy wybór charakterystyki V/F pt= 6: sterowanie wektorowe silnika PM, należy odczytać z tabliczki 

znamionowej i zaprogramować następujące parametry silnika: 

vl: Częstotliwość podstawowa 1  (częstotliwość znamionowa) obliczana z SEM 

vlv: Napięcie częstotliwości podstawowej 1(napięcie znamionowe) obliczane z SEM 

f405: Znamionowa moc silnika  

f415: Prąd znamionowy 

f417: Prędkość znamionowa 

f912: Indukcyjność osi Q na fazę   

f913: Indukcyjność osi D na fazę   

 

 

 

[Metoda 1: Sterowanie silnikiem PM i autotuning] 
Po ustawieniu pt =6, wykonaj autotuning. 

Ustaw f400 = 2 (Autotuning włączony) 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f400 Autotuning 

0: Auto-tuning wyłączony 
1: Zainicjowanie f402, f912, 
f913 (po wykonaniu : 0) 

2: Wykonaj autotuning (po wykonaniu : 0) 
3: - 
4: - 
5: - 

0 

Uwaga1) Gdy pt= 6, nastawy parametru f400=3 do 5 nie są aktywne. 



 E6581611 

 

F-7 

6 

Ustaw f400 = 2 przed rozpoczęciem operacji. Funkcja autotuningu rozpoczyna pracę przy rozruchu silnika. 
 

☆ Środki ostrożności dotyczące autotuningu: 

(1) Autotuning można przeprowadzić, jeżeli silnik jest prawidłowo podłączony i całkowicie 

zatrzymany. Uruchomienie autotuningu natychmiast po zatrzymaniu silnika może spowodować 

błędy we wprowadzanych nastawach z powodu napięć szczątkowych. 

(2) Napięcie jest podawane na silnik podczas autotuningu, mimo, że prawie się nie obraca. Działaniu 

autotuningu towarzyszy komunikat “” na wyświetlaczu falownika. 

(3) Autotuning jest wykonywany podczas pierwszego uruchomienia po zaprogramowaniu parametru 

f400 na 2. Operacja tuningu trwa około trzech sekund. Jeśli zostanie przerwana, silnik 

zostanie zatrzymany awaryjnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat " etn1" i żadne 

parametry nie zostaną zapisane dla tego silnika. 

(4) Gdy silniki specjalne nie mogą być poddane procedurze autotuningu wykorzystaj ręczny tuning 

opisany w punkcie "Metoda  2" poniżej. 

(5) Dźwigi i podnośniki należy wyposażyć w dodatkowe obwody zabezpieczające jak np. hamulce 

mechaniczne. Podczas autotuningu jest generowany zbyt mały moment obrotowy, aby nie istniało 

ryzyko opadania elementów mechanicznych. 

(6) Niemożliwość wykonania autotuningu jest sygnalizowana komunikatem błędu  "etn1". Należy 

wykonać wtedy tuning ręczny opisany w punkcie "Metoda 2" poniżej. 
 

 

 
[Metoda 2: Sterowanie silnikiem PM i tuning ręczny] 

Jeśli podczas autotuningu pojawi się komunikat błędu "etn1" lub charakterystyka sterowania silnika PM 

wymaga korekcji, należy ręcznie ustawić stałe silnika. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f402
Automatyczne zwiększanie 
momentu obrotowego 

0.1 - 30.0 (%) 

f405 Moc znamionowa silnika 0.01 - 22.00 (kW) 

f415 Prąd znamionowy silnika 0.1 - 100.0 (A) 

W zależności od 
mocy silnika 

(patrz rozdział 
11.4) 

f417 Prędkość znamionowa silnika 100 - 64000 (min
-1

) *1 

f459
Współczynnik bezwładności 
obciążenia 

0.1 - 100.0 (razy) 1.0 

f462 
Współczynnik filtru prędkości 
odniesienia 

0 - 100 35 

f912 Indukcyjność osi Q na fazę   0.01 - 650.0 (mH) 10.00 

f913 Indukcyjność osi D na fazę   0.01 - 650.0 (mH) 10.00 

thr
Elektroniczne zabezpieczenie 
termiczne silnika poziom 1 

10 - 100 (%) / (A) 100 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. 
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Procedura programowania   Wprowadź następujące parametry: 

f402: Wprowadź kompensowanie wpływu rezystancji głównej silnika. Odpowiednio duża wartość 

f402 powoduje ograniczenie zmniejszania się momentu obrotowego na skutek spadku napięcia 

przy niskich obrotach. Zachowaj ostrożność, gdyż zbyt duża wartość parametru może skutkować 

nadprądowymi wyłączeniami awaryjnymi przy małych prędkościach. Jeśli dysponujesz 

odpowiednią dokumentacją, odczytaj wartość rezystancji głównej i oblicz f402. 

 f402 =   3  X Rs X f415 / Vtype X 100 [%], gdzie  

   - Rs jest rezystancją uzwojenia stojana na fazę [Ω]     

                   - Vtype to 200 lub 400 [V] (w zależności od klasy napięciowej falownika) 

f405:  Ustaw moc silnika zgodnie z tabliczką znamionową lub dokumentacją. 

f415: Ustaw prąd silnika zgodnie z tabliczką znamionową lub dokumentacją. 

f417: Ustaw prędkość znamionową silnika zgodnie z tabliczką znamionową lub dokumentacją. 

 

☆  Metoda programowania momentu bezwładności obciążenia 

 

f459: Reguluje nadmierną prędkość reakcji. Większa wartość daje mniejsze przeregulowania 

przyspieszania/zwalniania podczas osiągania punktu pracy. Jeśli nastawa fabryczna (z 

uwzględnieniem bezwładności wału silnika) jest optymalna – ustaw 1x. W innym wypadku ustaw 

wartość stosownie do aktualnego momentu obciążenia. 

thr : Jeśli moc zastosowanego silnika jest o jedną wielkość mniejsza od mocy falownika, zmniejsz 

poziom ochrony termicznej zgodnie z prądem znamionowym silnika. 

* Sterowanie wektorowe może pracować niewłaściwie go zastosowany silnik ma moc więcej niż 

dwie klasy mniejszą od mocy falownika. 
 
 

 

Uwaga: 

Jeśli moc zastosowanego silnika różni się więcej niż dwie wielkości od mocy falownika, 

sterowanie silnikiem PM może nie działać prawidłowo. 
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6.26 Ograniczenie momentu 
 

6.26.1 Przełączanie ograniczenia momentu 
 
 f441 : Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 1 

 f443 : Poziom ograniczenia momentu 

hamowania odzyskowego 1 

 f444 : Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 2 

 
 f445 : Poziom ograniczenia momentu 

hamowania odzyskowego 2 

 f454 : Wartość stała w strefie 

ograniczania momentu 

 

 
• Funkcja 

Obniża częstotliwość wyjściową zgodnie z warunkami obciążenia, gdy moment obrotowy silnika osiąga 

pewien ustalony poziom. Funkcja jest nieaktywna, gdy limit zostanie ustawiony na wartość 250. 

Możliwy jest także wybór stałej mocy lub momentu w strefie działania funkcji ograniczającej. 

Funkcja ta jest nieaktywna, gdy parametr =,  lub7. 

 

 
■ Metody programowania 
Ustawiając limity momentu użyj parametrów wewnętrznych (limity mogą być także zadane przy pomocy 

zewnętrznego urządzenia sterującego). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parametrem f454, można wybrać wielkość stałą w strefie, w której maleje pole magnetyczne w silniku. Przy 

f454=0 (nastawa fabryczna) utrzymywana jest stała moc wyjściowa, a przy f454=1 – stały moment. 

Dodatkowo, dla parametru f307(korekcja napięcia zasilania) zalecana jest wartość 1. 

Wartość ograniczenia momentu dla pracy napędowej i hamowania odzyskowego ustawiana jest odpowiednio 

parametrami f441 i f443. 

Praca 
napędowa 

Praca do przodu 

   

  

Hamowanie 
odzyskowe 

   

   

Moment dodatni 

Moment ujemny 

Praca do tyłu 

: = 
: = 

Praca 
napędowa 

Hamowanie 
odzyskowe 
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[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f441
Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 1 

0.0 - 249.9 (%),  
250.0: Wyłączona 250.0 

f443
Poziom ograniczenia momentu 

hamowania odzyskowego 1 

0.0 - 249.9 (%),  
250.0: Wyłączona 250.0 

f454
Wartość stała w strefie ograniczania 

momentu 

0: Stała moc wyjściowa 

1: Stały moment 
0 

 

 
Możliwe jest zaprogramowanie dwóch różnych zestawów limitów. Szczegóły przełączania ich zewnętrznym 

sygnałem logicznym opisano w rozdz. 7.2.1. 


Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 1 : 

Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 2 :  

Poziom ograniczenia momentu 

hamowania odzyskowego 1 : 

Poziom ograniczenia momentu 

hamowania odzyskowego 2 :  

 
 

Uwaga: Jeśli wartość parametru f601 (poziom ochrony utyku) jest mniejsza niż ograniczenie momentu, wtedy 

wartość  f601 jest traktowana jako limit momentu obrotowego. 

 

 6.26.2  Ograniczenie momentu podczas przyspieszania/ zwalniania 

 f451f451f451f451: Przyspieszanie/zwalnianie po ograniczeniu momentu 
 

 

•••• Funkcja 

Użycie tej funkcji, w połączeniu z mechanicznym hamulcem podnośnika (np. żurawia czy dźwigu) pozwala 

zminimalizować opóźnienie uruchomienia hamulca, a tym samym zapobiega opadnięciu ładunku w wyniku 

spadku momentu obrotowego. 

Ponadto poprawia reakcję silnika podczas operacji impulsowania i zabezpiecza ładunek przed 

ześlizgiwaniem się. 

 

    [Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f451
Przyspieszanie/zwalnianie po 

ograniczeniu momentu 

0: Zsynchronizowane z 
przyspieszaniem/zwalnianiem 

1: Synchronizacja w minimalnym czasie 
0 

 

(1) f451=0 (zsynchronizowane z przyspieszaniem/zwalnianiem) 

Wzrost częstotliwości pracy jest wstrzymany przez aktywację funkcji ograniczenia momentu. Dlatego, w tym 

trybie, aktualna prędkość jest zawsze zsynchronizowana z częstotliwością pracy. Wzrost częstotliwości pracy 

następuje po zmniejszeniu się momentu, jako rezultatu zwolnienia mechanicznego hamulca.  Czas osiągnięcia 

zadanej prędkości jest w tym wypadku sumą czasu działania hamulca i czasu przyspieszania. 
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Częstotliwość 

[Hz] 

Czas [s]  

Moment [N·m]

Poziom 
ograniczenia 

momentu

Aktualna 

prędkość 

Jeśli funkcja ograniczenia 

momentu jest nieaktywna 

Częstotliwość pracy 

Hamulec 
mechaniczny 

ON OFF 

(zwolniony) 

Czas [s]  

Czas [s]  
 

 

(2) f451=1 (synchronizacja w minimalnym czasie) 

Częstotliwość pracy rośnie mimo aktywacji funkcji ograniczenia momentu. W tym trybie aktualna prędkość jest 

synchronizowana z częstotliwością pracy podczas, gdy ograniczenie momentu jest utrzymywane mimo 

zwolnienia hamulca mechanicznego. Funkcji tej używa się do zabezpieczenia ładunku przed opadaniem i 

poprawy płynności impulsowania silnika.  

 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Moment [N·m]

Poziom 
ograniczenia 

momentu

Hamulec 
mechaniczny 

Aktualna prędkość 
(Wartość przyspieszenia zależy od 
poziomu ograniczenia momentu) 

Częstotliwość pracy 

Czas [s]  

ON OFF 

(zwolniony) 

Ograniczenie momentu jest 
utrzymywane po zwolnieniu hamulca 

Czas [s]  

Czas [s]  
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6.26.3 Programowanie czasu reakcji na utyk silnika 
 

 f452 : Dopuszczalny czas utyku silnika 
 
 

• Funkcja 

Funkcja ta zabezpiecza urządzenia dźwigowe przed nagłym opadaniem. Jeśli wykryty utyk silnika trwa zbyt 

długo następuje awaryjne wyłączenie falownika. 

 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f452 Dopuszczalny czas utyku silnika 0.00 - 10.00 (s) 0.00 

f441 Poziom ograniczenia momentu napędowego 1 
0 - 249%,  
250: Wyłączona 250 

f601 Poziom ochrony utyku1 
10 - 199， 

200: Wyłączona 150 

 

 

1) W przypadku utyku nadprądowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyłączenie awaryjne ot2 następuje, gdy prąd wyjściowy osiąga lub przekracza poziom ochrony utyku (f601) i 

trwa to dłużej niż czas określony parametrem f452.  
 

 
 
 

 

Czas [s] 

Częstotliwość 
wyjściowa 

[Hz] 

Prąd wyjściowy [%] 



mniej niż




Wyłączenie 
awaryjne “2” 

Czas [s] 
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2) W przypadku ograniczenia momentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączenie awaryjne ot2 następuje, gdy moment obrotowy osiąga lub przekracza poziom ograniczenia 

momentu napędowego (f441) i trwa to dłużej niż czas określony parametrem f452. 
 

 

 

Czas [s] 

Częstotliwość 
wyjściowa 

[Hz] 

Moment wyjściowy [%] 



mniej niż




Wyłączenie 
awaryjne “2” 

Czas [s] 
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6.27 Czasy przyspieszania/zwalniania 2 i 3 
 

6.27.1 Wybór charakterystyki przyspieszania/zwalniania 
 

 f502 : Rodzaj charakterystyki przyspieszania/zwalniania 1 

 f506 : Dolny punkt przegięcia charakterystyki typu S 

 f507 : Górny punkt przegięcia charakterystyki typu S 
 

 

• Funkcja 

Parametry te umożliwiają wybór charakterystyki przyspieszania/zwalniania odpowiedniej dla danej aplikacji. 
 

 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f502 
Rodzaj charakterystyki 
przyspieszania/zwalniania 1 

0: liniowa,  1: typu S 1, 
2: typu S 2 

0 

f506 Dolny punkt przegięcia charakterystyki typu S 0 - 50 (%) 10 

f507 Górny punkt przegięcia charakterystyki typu S 0 - 50 (%) 10 

 

1) Przyspieszanie/zwalnianie liniowe 

 

Typowa charakterystyka 

przyspieszania/zwalniania. 

Stosowana jest w większości 

aplikacji. 

 

 

 

 

                             2) Charakterystyka 1 typu S  

Charakterystykę tę wybiera się, gdy silnik wymaga szybkiego rozpędzenia (zwolnienia) do wysokiej 

prędkości (60 Hz lub więcej) lub istnieje konieczność stłumienia szarpnięć na początku 

przyspieszania (zwalniania). Jest szczególnie użyteczna dla urządzeń transportu pneumatycznego. 

 

         

 

Czas przyspieszania 

    

   ×    %    ×    % 

Czas [s] 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

0 

Częstotliwość maksymalna 

    

Częstotliwość 
zadana 

 

 

Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

  

Częstotliwość maksymalna 
 

Czas [s] 
0 

 

    

Czas zwalniania 

Częstotliwość maksymalna 

    

Częstotliwość 
zadana 

   ×    %    ×    % 

Czas [s] 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

0 
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                  3)  Charakterystyka 2 typu S 

Charakterystyka ta powoduje wolne przyspieszanie w obszarze demagnetyzacji przy niedużym 

momencie obrotowym. Odpowiednia dla silników z szybkoobrotowym wrzecionem. 

 
 

Częstotliwość 
zadana 

    

Czas przyspieszania 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Czas [s] 

0 

Częstotliwość 
podstawowa 

    

Czas zwalniania 

0 

Częstotliwość maks. 

    

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Częstotliwość maks. 

    

Częstotliwość 
zadana 

Częstotliwość 
podstawowa 

Czas [s] 

 

 

 

6.27.2 Przełączanie czasów przyspieszania/zwalniania 1, 2, 3 
 

f500 : Czas przyspieszania 2 
 

f501 : Czas zwalniania 2 
 

f503 : Rodzaj charakterystyki przyspieszania / zwalniania 2 
 

f504 : Wybór charakterystyki 1,2,3 (klawiatura panelu) 
 

f505 : Częstotliwość przełączająca charakterystyki 1 i 2 
 

f510 : Czas przyspieszania 3 
 

f511 : Czas zwalniania 3 
 

f512 : Rodzaj charakterystyki przyspieszania/zwalniania 3 
 

f513 : Częstotliwość przełączająca charakterystyki 2 i 3 
 

f519 : Jednostka czasu przyspieszania / zwalniania 
 

 

• Funkcja 
Opisywane parametry pozwalają na zaprogramowanie trzech zestawów czasów 
przyspieszania/zwalniania. Wybór zestawu może być dokonany jedną z trzech metod. 

1) Poprzez parametry falownika 
2) Przełączanie po osiągnięciu określonej częstotliwości 
3) Sygnałami podanymi na zaciski wejściowe 
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Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f500 Czas przyspieszania 2 0.0 - 3600 (0.00 - 360.0) [s] 10.0 

f501 Czas zwalniania 2 0.0 - 3600 (0.00 - 360.0) [s] 10.0 

f504 
Wybór charakterystyki 1,2,3 
(klawiatura panelu) 

1: Charakterystyka 1 
2: Charakterystyka 2 
3: Charakterystyka 3 

1 

f510 Czas przyspieszania 3 0.0 - 3600 (0.00 - 360.0) [s] 10.0 

f511 Czas zwalniania 3 0.0 - 3600 (0.00 - 360.0) [s] 10.0 

f519
Jednostka czasu przyspieszania 
/zwalniania 

0: - 
1: 0.01s (po wykonaniu: 0) 
2: 0.1s (po wykonaniu: 0) 

0 

☆ Fabryczną nastawą jest 0.1s. Ustawiając f519=1 można zadawać czas przyspieszania/zwalniania z 

dokładnością 0.01s (nastawa f519 wraca na 0 po zaprogramowaniu). 

 

1) Wybór przy pomocy parametrów falownika 

 

 

Czas [s] 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

     

   

      

      

0 

＝ 
 
 

＝ 

 
 
＝ 

 

Fabrycznie f504= . Czasy  2 i 3 mogą być wybrane parametrem poprzez zmianę wartości tego 

parametru. 

Ta opcja jest dostępna, gdy  cmod= (dostępne zadawanie z panelu) 

 

2) Przełączanie po osiągnięciu określonej częstotliwości (przełączanie przyspieszania/zwalniania 

odbywa się automatycznie przy częstotliwości określonej wartością parametru f505) 
 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f505 
Częstotliwość przełączająca 
charakterystyki 1 i 2 

0.0 (wyłączone) 
0.1 - (Hz) 

0.0 

f513 
Częstotliwość przełączająca 
charakterystyki 2 i 3 

0.0 (wyłączone) 
0.1 - (Hz) 

0.0 

Uwaga:  Charakterystyki przyspieszania/zwalniania są zmieniane z 1 na 2 i z 2 na 3 w miarę wzrostu 

częstotliwości, bez względu na kolejność zmian częstotliwości (np. jeśli wartość f505 jest większa niż 

f513, charakterystyka 1 zostanie wybrana w zakresie częstotliwości poniżej f505). 
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Output frequency [Hz]

Time [s]

Set frequency

0

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 

(1) Przyspieszanie z nachyleniem określonym 

czasem acc 

(2) Przyspieszanie z nachyleniem określonym 

czasem f500  

(3) Przyspieszanie z nachyleniem określonym 

czasem f510  

 (4) Zwalnianie z nachyleniem określonym 

czasem f511 

(5) Zwalnianie z nachyleniem określonym 

czasem f501  

(6) Zwalnianie z nachyleniem określonym 

czasem dec 

 

3) Przełączanie sygnałami podanymi na zaciski wejściowe 
 

Output frequency [Hz]

Set frequency

Time [s]
0

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Acceleration/deceleration switching signal 1

Acceleration/deceleration switching signal 2

 

(1) Przyspieszanie z nachyleniem określonym 

czasem acc 

(2) Przyspieszanie z nachyleniem określonym 

czasem f500  

(3) Przyspieszanie z nachyleniem określonym 

czasem f510  

 (4) Zwalnianie z nachyleniem określonym 

czasem f511 

(5) Zwalnianie z nachyleniem określonym 

czasem f501  

(6) Zwalnianie z nachyleniem określonym 

czasem dec 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Częstotliwość  zadana 

Czas [s] 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Częstotliwość  zadana 

Czas [s] 

Sygnał przełączający 1 

Sygnał przełączający 2 
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■ Jak ustawić parametry 

a) Sposób przełączania: zaciski wejściowe 

Ustaw wybór trybu sterowania cmod = 0 
 

b) Użyj zacisków S2 i S3 (inne, dowolne zaciski mogą zostać użyte) 

S2: Sygnał przełączający 1 

S3: Sygnał przełączający 2 
 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f115 Wybór funkcji wejścia 5 (S2) 0 - 203 
24 (wybór charakterystyki 

przyspieszania/zwalniania 2) 

f116 Wybór funkcji wejścia 6 (S3) 0 - 203 
26 (wybór charakterystyki 

przyspieszania/zwalniania 3) 

 

■ Rodzaj charakterystyki przyspieszania/zwalniania 

Każdej z charakterystyk można przyporządkować odpowiedni rodzaj (1, 2 lub 3), jak w poniższej tabeli. 

1) Liniowa 

2) Typu S 1 

3) Typu S 2 
 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f502 Rodzaj charakterystyki przyspieszania/zwalniania 1 0 

f503 Rodzaj charakterystyki przyspieszania/zwalniania 2 0 

f512 Rodzaj charakterystyki przyspieszania/zwalniania 3 

0: Liniowa 

1: Typu S 1 

2: Typu S 2 
0 

☆ Szczegóły rodzajów charakterystyk podano w rozdz. 6.27.1. 

☆ Dolny i górny punkt przegięcia charakterystyki (parametry  i ) obowiązują dla wszystkich 

charakterystyk typu S. 

 

6.28 Funkcja monitorowania opuszczenia zakresu 
(prąd/moment) 

f590: Wybór wielkości monitorowanej (prąd/moment) 

f591: Wybór reakcji falownika – wyłączenie/alarm 

f592: Kierunek wykrywania opuszczenia zakresu 

f593: Poziom wykrywania opuszczenia zakresu 

f595: Czas wykrywania opuszczenia zakresu 

f596: Histereza wykrywania opuszczenia zakresu 

f597: Zwłoka w rozpoczęciu wykrywania opuszczenia zakresu 

f598: Wybór działania funkcji monitorowania opuszczenia zakresu 

⇒ Szczegóły w  “Shock monitoring function Instruction Manual: E6581875”. 



 E6581611 

 

F-19 

6 

6.29 Funkcje zabezpieczające 
 

6.29.1 Elektroniczne zabezpieczenia termiczne silnika  
 

  thr  : Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 1 
 

173 : Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 2 
 

f607 : Limit czasu 150 % przeciążenia silnika 
 

f632 : Pamięć zabezpieczeń termicznych 
 
Patrz rozdz. 5.6. 
 

6.29.2 Zabezpieczenia przed utykiem 
 

f601 : Zabezpieczenie przed utykiem poziom 1 
 

f185 : Zabezpieczenie przed utykiem poziom 2 
 

    Uwaga 

 
 

Zabronione 

• Nie ustawiaj zbyt niskiej wartości parametru f601.   
Jeśli poziom ochrony przed utykiem (f601) jest ustawiony na lub poniżej prądu jałowego silnika, 
funkcja ochrony przed utykiem jest zawsze aktywna i będzie zwiększać częstotliwość, gdy uzna, że ma 
miejsce hamowanie odzyskowe.  
Przy normalnych warunkach pracy nie programuj f601 poniżej wartości 30%. 

 
 

• Funkcja  

Funkcja ta wpływa na częstotliwość wyjściową tak by nie przekroczyć prądu wyjściowego 

ustawionego parametrem  . 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f601 Zabezpieczenie przed utykiem poziom 1 

f185 Zabezpieczenie przed utykiem poziom 2 

10 - 199 (%) / (A),  
200: Wyłączone 

150 

 

[Sygnalizacja działania funkcji zabezpieczenia przed utykiem] 

Podczas alarmu oc(gdy prąd wyjściowy przekracza poziom zabezpieczenia przed utykiem), zmienia 

się częstotliwość wyjściowa. W tym czasie po lewej stronie wyświetlanej wartości miga litera "c". 

Przykład komunikatu 

 c    50 

☆ Przełączanie z poziomu 1 ( f601) na poziom 2 ( f185) może być wykonywane zewnętrznym 

sygnałem logicznym.  

Szczegóły w rozdz. 6.8.1. 

Uwaga: 100% oznacza prąd znamionowy silnika podany na tabliczce znamionowej. 
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6.29.3 Zapamiętywanie przyczyn wyłączeń awaryjnych 
 

f602 : Zapamiętywanie przyczyn wyłączeń awaryjnych 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten jest wykorzystywany do zapamiętania przyczyny awaryjnego wyłączenia falownika. 
Przyczyny zatrzymań są przechowywane w pamięci falownika i mogą być wyświetlone po wyłączeniu 

zasilania i jego ponownym załączeniu. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f602 
Zapamiętywanie przyczyn 
wyłączeń awaryjnych 

0: Kasowanie po wyłączeniu zasilania 
1: Pamiętanie po wyłączeniu zasilania 

0 

☆ Dane ośmiu ostatnich wyłączeń awaryjnych można przeglądać w trybie monitoringu (patrz rozdział 8.3). 

☆ Dane dotyczące aktualnego wyłączenia awaryjnego (tryb podstawowy wyświetlacza) są kasowane po 

wyłączeniu zasilania. Można je obejrzeć w historii wyłączeń awaryjnych. (Patrz rozdział 8.2.2) 

☆ Dane wyłączenia awaryjnego zostają zachowane nawet po wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania 

procedurą samoczynnego ponownego załączania. 
 

■ Sekwencja działań, gdy f602= 
 

 

Awaryjne 
zatrzymanie 

falownika 

Reset falownika 
z panelu lub 

sygnałem 
logicznym 

Wyłączenie i 
załączenie 

zasilania w celu 
resetu falownika 

Reset zakończony 

Gdy przyczyna 
wyłączenia 

awaryjnego nie 
została usunięta 

Gdy przyczyna 
wyłączenia 
awaryjnego  

została usunięta 

Powrót do 
normalnej pracy 

Ponowne wyłączenie awaryjne. 

・Komunikat o przyczynie 

・Sygnał awarii FL aktywny 

Stan wyłączenia jest zachowany 

・Komunikat o przyczynie 

・Sygnał awarii FL nieaktywny 

 

6.29.4 Stop bezpieczeństwa 
 

f515: Czas zwalniania po stopie bezpieczeństwa 

f603: Wybór trybu stopu bezpieczeństwa 
 
f604: Czas hamowania DC podczas stopu bezpieczeństwa 
 

 

• Funkcja 

Pozwala na wybór metody zatrzymywania po sygnale stop bezpieczeństwa. Podczas operacji 

następuje wyłączenie awaryjne (komunikat e) i aktywuje się sygnał  FL. 

Gdy f603 = 2 (awaryjne hamowanie DC), ustaw f251 (prąd hamowania DC) i f604 (czas 

hamowania DC podczas stopu bezpieczeństwa). Gdy f603 = 3 (zwolnienie i zatrzymanie), ustaw 

f515 (czas zwalniania po stopie bezpieczeństwa). 
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1) Stop bezpieczeństwa z zacisków wejściowych 
Stop bezpieczeństwa może być wykonany przy pomocy styków zewnętrznych. Postępuj według poniższych 

wskazówek, aby przypisać wybranemu wejściu funkcję zewnętrznego stopu bezpieczeństwa i wybrać 

metodę zatrzymania silnika. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f515
Czas zwalniania po stopie 
bezpieczeństwa 

0.0 - 3600 (360.0) (s) 10.0 

f603 Wybór trybu stopu bezpieczeństwa 

0: Zatrzymanie wybiegiem 
1: Zwolnienie i zatrzymanie 
2: Awaryjne hamowanie DC 
3: Zwolnienie i zatrzymanie (f515) 
4: Szybkie zatrzymanie 
5: Dynamiczne szybkie zatrzymanie 

0 

f604
Czas hamowania DC podczas 
stopu bezpieczeństwa 

0.0 - 20.0 (s) 1.0 

f251Prąd hamowania DC 0 - 100 (%) 50 

 

Przykładowa nastawa) Funkcja stopu bezpieczeństwa przypisana jest do wejścia S1 
 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f114 Wybór funkcji wejścia 4A (S1) 0 - 203 
20: EXT (stop bezpieczeństwa sygnałem 

zewnętrznym)  

Nastawa 21 – funkcja aktywna dla sygnału zanegowanego. 

Uwaga1)  Stop bezpieczeństwa z zacisku wejściowego działa równolegle ze sterowaniem z panelu. 

 
2) Stop bezpieczeństwa z panelu operacyjnego 

Stop bezpieczeństwa z panelu operacyjnego jest możliwy przez dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP, gdy 

sterowanie z panelu nie jest aktywne. 

(1) Naciśnij przycisk  STOP .......................zacznie migać komunikat "eoff". 

(2) Naciśnij ponownie przycisk  STOP nastąpi zatrzymanie awaryjne zgodnie z nastawą parametru  

f603, pojawi się komunikat "e" i zostanie aktywowany 

przekaźnik FL. 

 

Uwaga:  Aktywny sygnał stopu bezpieczeństwa na zacisku wejściowym uniemożliwia zresetowanie falownika.    

              Reset można wykonać dopiero po zdjęciu sygnału. 
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6.29.5 Kontrola błędu fazy wyjściowej 
 

f605 : Sposób kontroli błędu fazy wyjściowej 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten określa tryb kontroli błędu fazy wyjściowej. Jeśli wykryty błąd fazy utrzymuje się jedną 

sekundę lub dłużej, nastąpi wyłączenie awaryjne, zostanie aktywowane wyjście przekaźnikowe FL 

oraz wyświetlony komunikat "epho". 

Nastawa f605 = 5 umożliwia przełączenie silnika z zasilania z sieci na pracę z falownika. 

Błędy fazy mogą pojawiać się w przypadku sterowania silników wysokoobrotowych. 
 

 

f605=0: Brak kontroli (przekaźnik FL nieaktywny). 

f605=1: Po włączeniu zasilania, kontrola faz wyjściowych jest wykonywana tylko podczas pierwszego 

uruchomienia silnika. Falownik zostanie wyłączony awaryjnie oraz uaktywniony przekaźnik FL, 

jeśli zanik fazy trwać będzie dłużej niż jedną sekundę.  

f605=2: Kontrola faz wyjściowych jest wykonywana przy każdym uruchomieniu. Falownik zostanie 

wyłączony awaryjnie oraz uaktywniony przekaźnik FL, jeśli zanik fazy trwać będzie dłużej niż 

jedną sekundę.  

f605=3: Kontrola faz wyjściowych jest wykonywana podczas pracy. Falownik zostanie wyłączony 

awaryjnie oraz uaktywniony przekaźnik FL, jeśli zanik fazy trwać będzie dłużej niż jedną 

sekundę. 

f605=4: Kontrola faz wyjściowych jest wykonywana przy każdym uruchomieniu i podczas pracy.  

Falownik zostanie wyłączony awaryjnie oraz uaktywniony przekaźnik FL, jeśli zanik fazy trwać 

będzie dłużej niż jedną sekundę. 

f605=5: Jeśli pojawi się przerwa we wszystkich fazach, restart nastąpi po powrocie wszystkich połączeń 

fazowych (przekaźnik FL nie jest aktywowany). Falownik nie sprawdza braku fazy po chwilowym 

zaniku zasilania. 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f605 
Sposób kontroli błędu fazy 
wyjściowej 

0: Wyłączona 
1: Przy pierwszym uruchomieniu po 

włączeniu zasilania 
2: Przy każdym uruchomieniu 
3: Podczas pracy 
4: 2+3 
5: Wykrywanie przerwy na wyjściu 

(wszystkie fazy) 

0 

 

Uwaga1)  Sprawdzanie faz wyjściowych jest wykonywane podczas autotuningu niezależnie od nastawy tego 

parametru. 

Uwaga 2)  Kiedy parametr pt=5 lub 6 , nastawy f605= 3 do 5 nie są aktywne. 
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6.29.6 Kontrola błędu fazy wejściowej 
 

f608 : Wykrywanie błędu fazy wejściowej 
 

 

• Funkcja 

Ta funkcja wykrywa uszkodzenie fazy wejściowej. Jeśli niewłaściwe napięcie pojawi się na 

kondensatorach przez kilka minut lub więcej nastąpi wyłączenie awaryjne falownika i przekaźnik FL 

zostanie załączony. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat  eph1. Kontrola nie jest możliwa, gdy 

obciążenie jest bardzo małe lub gdy stosujemy silnik dużo mniejszy niż moc falownika. 

Jeśli zasilamy falownik z sieci o mocy dużo większej niż moc falownika (większej niż 500kVA  lub 10 

krotna moc falownika), wykrywanie błędów fazy może być zakłócone. W takich przypadkach należy 

zastosować dławiki sieciowe. 
 

 

f608=0: Brak kontroli (przekaźnik FL nieaktywny). 

f608=1: Kontrola faz wyjściowych jest wykonywana podczas pracy. Falownik zostanie wyłączony 

awaryjnie oraz uaktywniony przekaźnik FL, jeśli niewłaściwe napięcie na kondensatorach 

(obwód główny) będzie się utrzymywało przez kilka minut lub dłużej. 
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f608 Wykrywanie błędu fazy wejściowej 
0: Wyłączone 
1: Włączone 

1 

 

Uwaga 1:  Ustawienie  =  (brak kontroli faz wejściowych) może spowodować uszkodzenie 

kondensatorów w obwodzie głównym falownika, jeśli praca z dużym obciążeniem będzie 

kontynuowana mimo awarii jednej z faz wejściowych. 

Uwaga 2:  Parametr f608 jest nieaktywny dla modeli jednofazowych. 

Uwaga 3:  Zasilając falownik prądem stałym, ustaw  f608=0. 
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6.29.7 Kontrola małych prądów 
 

f609 : Histereza detekcji małych prądów 
 

f610 : Wybór sposobu reakcji falownika (alarm/wyłączenie awaryjne) 
 

f611 : Poziom detekcji małego prądu 
 

f612 : Maksymalny czas pracy z małym prądem 
 

 

• Funkcja 

Jeśli prąd wyjściowy spadnie poniżej wartości zaprogramowanej parametrem f611 i nie wzrośnie 

ponad wartość  f611 + f609 w czasie określonym przez  f612, nastapi wyłaczenie awaryjne 

(lub alarm), załączy się przekaźnik FL i zostanie wyświetlony komunikat "uc". 
 

 

f610=0: Tylko alarm (przekaźnik FL nieaktywny). 

Jedno z wyjść może zostać użyte do sygnalizacji zbyt małego prądu. 

f610=1: Wyłączenie awaryjne falownika przy spadku prądu poniżej wartości f611 i braku wzrostu 

powyżej f611 + f609 w czasie dłuższym niż f612 (przekaźnik FL aktywny). 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f609 Histereza detekcji małych prądów 1 - 20 (%) 10 

f610 Wybór sposobu reakcji falownika (mały prąd) 
0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne 

0 

f611 Poziom detekcji małego prądu 0 - 150 (%) / (A) 0 

f612 Maksymalny czas pracy z małym prądem 0 - 255 (s) 0 
 

<Przykład działania funkcji> 
Funkcja zacisku wyjściowego: 26 (UC) Detekcja małego prądu 

f610 = 0 (tylko alarm) 

 Czas [s] 

+



Prąd wyjściowy (%) 

Sygnał wykrycia 
małego prądu 

 
lub mniej 

ON 

OFF OFF 

 
                         *    Gdy f610 = 1 (wyłączenie awaryjne), wyłączenie awaryjne następuje po upływie czasu (od wykrycia małego 

prądu) zadanego parametrem f612. Po wyłączeniu, sygnał wykrycia małego prądu pozostaje aktywny (ON). 
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6.29.8 Kontrola zwarcia na wyjściu 

f613 : Kontrola zwarcia na wyjściu przy rozruchu 
 

 

• Funkcja 

Funkcja ta pozwala na wykrycie zwarcia na wyjściu falownika. Zwykle wykonywana jest impulsem o 

standardowej długości. Podczas pracy z silnikiem niskoimpedancyjnym np. szybkoobrotowym, 

należy zaprogramować kontrolę krótkim impulsem. 
 



f613=0: Detekcja wykonywana jest standardowym impulsem zawsze po uruchomieniu falownika. 

f613=1: Detekcja wykonywana jest standardowym impulsem po uruchomieniu falownika pierwszy raz po 

włączeniu zasilania lub po resecie. 

f613=2: Detekcja wykonywana jest krótkim impulsem zawsze po uruchomieniu falownika. 

f613=3: Detekcja wykonywana jest krótkim impulsem po uruchomieniu falownika pierwszy raz po 

włączeniu zasilania lub po resecie. 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f613 
Kontrola zwarcia na 

wyjściu przy rozruchu 

0: Zawsze po uruchomieniu falownika (impuls 
standardowy) 

1: Po uruchomieniu falownika pierwszy raz po 
włączeniu zasilania (impuls standardowy) 

2: Zawsze po uruchomieniu (krótki impuls) 
3: Po uruchomieniu falownika pierwszy raz po 

włączeniu zasilania (krótki impuls) 

0 

 

 
6.29.9 Kontrola zwarcia doziemnego 

 

f614 : Wykrywanie zwarcia doziemnego 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten pozwala na wykrycie zwarcia doziemnego. Jeśli wystąpi zwarcie doziemne po stronie 

falownika lub silnika, nastąpi wyłączenie awaryjne, przekaźnik FL zostanie aktywowany, a na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat "ef2". 
 

 

f614=0: Brak kontroli (przekaźnik FL nieaktywny) 

f614=1: Kontrola zwarcia doziemnego jest włączona. W przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego 

nastąpi wyłączenie awaryjne (przekaźnik FL aktywny). 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f614 Wykrywanie zwarcia doziemnego 
0: Wyłączone 
1: Włączone 

1 

Uwaga: Przy nastawie f614=0(wyłączone) zalecane jest zastosowanie zewnętrznych urządzeń 

monitorujących zwarcia doziemne.  
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6.29.10 Kontrola przekroczenia momentu obrotowego 
 

f615 : Wybór sposobu reakcji falownika (alarm/wyłączenie awaryjne) 
 

f616 : Poziom dopuszczalnego momentu 
 

f618 : Dopuszczalny czas przekroczenia momentu 
 

f619 : Histereza poziomu dopuszczalnego momentu 
 

 

• Funkcja 

Jeśli moment przekroczy wartość zaprogramową parametrem f616 i nie spadnie poniżej wartości  

f616 - f619 w czasie określonym przez  f618, nastapi wyłaczenie awaryjne (lub alarm), 

załączy się przekaźnik FL i zostanie wyświetlony komunikat " ot ". 
 

 

f615=0: Tylko alarm (przekaźnik FL nieaktywny). 

Jedno z wyjść może zostać użyte do sygnalizacji przekroczenia momentu obrotowego. 

f615=1: Wyłączenie awaryjne falownika przy wzroście momentu powyżej wartości f616 i braku 

spadku poniżej f616 - f619 w czasie dłuższym niż f618 (przekaźnik FL aktywny). 
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f615 
Wybór sposobu reakcji falownika 
(przekroczenie momentu) 

0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne 

0 

f616 Poziom dopuszczalnego momentu 
0: Wyłączony 
1 - 250 (%) 

150 

f618 
Dopuszczalny czas przekroczenia 
momentu 

0.0 - 10.0 (s)    Uwaga 0.5 

f619 
Histereza poziomu dopuszczalnego 
momentu 

0 - 100 (%) 10 

Uwaga: f618= 0.0 jest najkrótszym czasem detekcji przekroczenia momentu obrotowego. 
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<Przykład działania funkcji> 
Funkcja zacisku wyjściowego: 28 (OT) Detekcja przekroczenia momentu 

f615=0 (tylko alarm) 
 

 

Czas [s] 

－



Moment 
obrotowy (%) 

Sygnał wykrycia 
przekroczenia 

momentu 

mniej niż 
 



ON 

OFF OFF 

 
 

          *    Gdy f615=1 (wyłączenie awaryjne), wyłączenie awaryjne następuje po upływie czasu (od wykrycia 

przekroczenia momentu) zadanego parametrem f618. Po wyłączeniu, sygnał wykrycia przekroczenia 

momentu pozostaje aktywny (ON). 

 

6.29.11 Sterowanie pracą wentylatora chłodzącego 
 

f620 : Sterowanie wentylatorem 
 

 

• Funkcja 

Korzystaj z pracy ciągłej wentylatora tylko wtedy, gdy panuje wysoka temperatura otoczenia podczas 

pracy falownika. Automatyczne załączanie wentylatora przedłuża jego żywotność. 
 

 

f620=0: Wentylator załącza się automatycznie przy wysokiej temperaturze otoczenia.  

f620=1: Wentylator działa przez cały czas pracy falownika. 

 

☆ Przy wysokiej temperaturze otoczenia wentylator pozostaje włączony (automatycznie) po zatrzymaniu 

falownika. 
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f620 Sterowanie wentylatorem 
0: Sterowanie automatyczne 
1: Zawsze włączony 

0 
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6.29.12 Alarm całkowitego czasu pracy 
 

f621 : Dopuszczalny całkowity czas pracy falownika 
 

 

• Funkcja  

Funkcja ta uruchamia alarm po przekroczeniu całkowitego czasu pracy falownika ustawionego 

parametrem  f621. 
 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f621 Dopuszczalny całkowity czas pracy falownika 0.0 - 999.0 (100 godzin) 876.0 

☆ "0.1" oznacza 10 godzin, "1.0" oznacza 100 godzin. 

Przykładowo: 38.5 oznacza = 3850 (godzin) 

☆ Sygnalizacja alarmu całkowitego czasu pracy. 

    Funkcja ta może być wykorzystywana do zgłaszania konieczności wymiany podzespołów, których czas 

pracy dobiegł końca. 

Przykład komunikatu:   

☆ Sygnał wyjściowy alarmu całkowitego czasu pracy. 

Jedno z wyjść może zostać użyte do sygnalizacji przekroczenia całkowitego czasu pracy. 

 

Przykład: Funkcja alarmu całkowitego czasu pracy przypisana do wyjścia OUT 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f131 Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 0 - 255 56: COT (alarm całkowitego czasu pracy) 

Nastawa 57 – sygnał zanegowany. 

☆ Aktualny całkowity czas pracy można sprawdzić w trybie monitoringu (patrz rozdz. 8). 

☆ Licznik aktualnego całkowitego czas pracy można zerować, programując  typ=5(zerowanie licznika 

czasu pracy) (patrz rozdz. 4.3.2). 

 
 
6.29.13 Wyłączenie niskonapięciowe 

 

f627 : Wybór sposobu reakcji falownika (alarm/wyłączenie awaryjne) 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten określa sposób reakcji falownika na na wykryty zbyt niski poziom napięcia. Wyłączenie 

awaryjne sygnalizowane jest komunikatem "up1". 
 

 

f627=0: Falownik zatrzymuje się ale nie wyłącza awaryjnie (przekaźnik FL nieaktywny). Zatrzymanie 

następuje, gdy napięcie nie osiąga 60 % wartości znamionowej. 

f627=1: Falownik wyłącza się awaryjnie (przekaźnik FL aktywny), gdy napięcie nie osiąga 60 % wartości 

znamionowej. 
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=: Falownik zatrzymuje się ale nie wyłącza awaryjnie (przekaźnik FL nieaktywny). Zatrzymanie 

następuje, gdy napięcie nie osiąga 50 % wartości znamionowej. Upewnij się, że został 

przyłączony wejściowy dławik AC wyszczególniony w rozdz. 10.4. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f627 
Wybór sposobu reakcji falownika 

(zbyt niskie napięcie) 

0: Tylko alarm 
(poziom detekcji 60% lub mniej) 

1: Wyłączenie awaryjne  
(poziom detekcji 60% lub mniej) 

2: Tylko alarm 
(poziom detekcji 50% lub mniej, 
konieczny wejściowy dławik AC) 

0 

 
 
6.29.14 Detekcja niskiego poziomu sygnału analogowego 

 

f633 : Poziom detekcji niskiego sygnału (VIC) 
 

f644 : Wybór sposobu reakcji falownika (alarm/wyłączenie awaryjne) 
 

f649 : Częstotliwość zastępcza 
 

• Funkcja 

Falownik wyłączy się awaryjnie, jeśli sygnał na wejściu VIC spadnie poniżej ustalonej wartości na 

czas dłuższy niż ok. 0.3 sekundy. w takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się komunikat 

wyłączenia awaryjnego "e-18" i alarmu "al05". 
 

f633=0: Wyłączony....Brak kontroli. 

f633=1 - 100....Falownik wyłączy się awaryjnie, jeśli sygnał na wejściu VIC spadnie poniżej ustalonej 

wartości na czas dłuższy niż ok. 0.3 sekundy. 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f633 
Poziom detekcji niskiego 
poziomu sygnału (VIC) 

0: Wyłączony 
1 - 100% 

0 

f644

Wybór sposobu reakcji falownika 
(niski poziom sygnału na wejściu 
VIC) 

0: Wyłączenie awaryjne 
1: Tylko alarm (zatrzymanie 

wybiegiem) 
2: Tylko alarm (częstotliwość f649) 
3: Tylko alarm (kontynuacja pracy) 
4: Tylko alarm (zwolnienie i 

zatrzymanie) 

0 

f649 Częstotliwość zastępcza ll- ul(Hz) 0.0 

Uwaga : Wartość sygnału na wejściu VIC może być wcześniej uznana za nieprawidłową, w zależności od 

wykrytej odchyłki od wartości zadanej. 
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6.29.15 Alarmy sygnalizujące konieczność wymiany 
podzespołów 

 

f634 : Średnia roczna temperatura otoczenia (alarmy wymiany podzespołów) 
 

• Function  

Falownik może wyliczyć pozostały czas eksploatacji wentylatora, kondensatorów obwodu głównego i 

płyty głównej mając do dyspozycji czas włączenia falownika, czas pracy silnika, prąd wyjściowy 

(współczynnik obciążenia) oraz nastawę parametru f634. Zbliżający się termin koniecznej 

wymiany zostanie wyświetlony w postaci alarmu lub przesłany w postaci sygnałów na odpowiednie 

wyjścia. 
 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f634 
Średnia roczna temperatura otoczenia 

(alarmy wymiany podzespołów) 

1: -10 do +10°C 
2: 11 - 20°C 
3: 21 - 30°C 
4: 31 - 40°C 
5: 41 - 50°C 
6: 51 - 60°C 

3 

☆ Komunikaty alarmowe dotyczące wymiany podzespołów 

Konieczność wymiany może być potwierdzona komunikatem alarmowym w trybie monitoringu             

(patrz rozdz. 8). 

Przykład komunikatu:    

☆ Wyjściowy sygnał alarmu wymiany podzespołów  

Alarm wymiany podzespołów jest przypisany do zacisku wyjściowego. 
 

Przykład: Funkcja alarmu wymiany podzespołów przypisana do wyjścia OUT 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f131 Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 0 - 255 128: LTA (alarm wymiany podzespołów)  

Nastawa 129 – sygnał zanegowany. 

Uwaga 1:  Używając parametru  f634 wprowadzasz średnią roczną temperaturę w otoczeniu falownika. 

Nie wprowadzaj najwyższej rocznej temperatury. 

Uwaga 2:  Zaprogramuj  f634 w czasie instalacji falownika, nie zmieniaj tej nastawy po rozpoczęciu pracy. 

Zmiana nastawy może doprowadzić do błędnego wyliczenia terminu wymiany podzespołów. 

 

☆ Całkowity czas włączenia falownika, całkowity czas pracy wentylatora, całkowity czas pracy falownika 

można sprawdzać w trybie monitoringu (patrz rozdz. 8). 

☆ Całkowity czas pracy wentylatora i całkowity czas pracy falownika mogą być zerowane parametrem 

typ(patrz rozdz. 4.3.2). 
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6.29.16 Zabezpieczenie termiczne silnika (PTC) 

f147 : (S3) – wejście logiczne/PTC 

f645 : Wybór sposobu reakcji falownika (alarm/wyłączenie awaryjne) 
 

f646 : Wartość progowa rezystancji czujnika PTC 
 

 

• Funkcja 

      Funkcja ta pozwala zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem za pomocą czujnika wbudowanego w 

silnik. Komunikat wyłączenia awaryjnego “e-32”. 

 

 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f147 (S3) – wejście logiczne/PTC 
0: Wejście logiczne 
1: Wejście PTC 

0 

f645 
Wybór sposobu reakcji falownika      
(czujnik PTC silnika) 

1: Wyłączenie awaryjne 
2: Tylko alarm 

1 

f646 Wartość progowa rezystancji czujnika PTC 100 - 9999 (Ω) 3000 

Uwaga : Używając czujnika PTC ustaw f147=1 (wejście PTC) i przesuń przełącznik SW2 w pozycję PTC. 

☆ Poziom wyłączenia awaryjnego określa parametr f646. Poziom alarmowy wynosi 60% nastawy f646.  

☆ Podłącz czujnik PTC pomiędzy zaciski S3 i CC.  

Wartość progowa temperatury określana jest poprzez nastawę parametru f646. 

 

[Układ połączeń] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ Sygnał alarmu od wejścia PTC  

Alarm od wejścia PTC jest przypisany do zacisku wyjściowego. 

Przykład: Funkcja alarmu od wejścia PTC przypisana do wyjścia OUT 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f131 Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 0 - 255 150: PTCA (alarm od wejścia PTC)  

Nastawa 151 – sygnał zanegowany. 

 

 

S3 

CC 

PTC 
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6.29.17 Alarm ilości uruchomień 
 

f648 : Alarmowa liczba uruchomień 
 

 

• Funkcja 

Zliczanie ilości uruchomień falownika i, po osiągnięciu wartości zaprogramowanej parametrem 

f648, wyświetlenie komunikatu i podanie sygnału alarmu na wybrane wyjście. 
 
 
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f648 Alarmowa liczba uruchomień 0.0 - 999.0 (10000 razy) 999.0 

☆ “0.1” oznacza 1000 uruchomień, a "1.0" oznacza 10000. 

 Przykładowo: 38.5 oznacza = 385000 (razy) 

☆ Wyświetlenie informacji o alarmowej liczbie uruchomień  

Informacja o alarmowej liczbie uruchomień, w trybie monitoringu, pozwala oszacować czas pozostały do 

wymiany podzespołów (patrz rozdz. 8). 

Przykład komunikatu:     

☆ Wyjściowy sygnał alarmu ilości uruchomień  

Alarm ilości uruchomień jest przypisany do zacisku wyjściowego. 
 

Przykład: Funkcja alarmu ilości uruchomień przypisana do wyjścia OUT 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f131 Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 0 - 255 162: NSA (alarm ilości uruchomień) 

Nastawa 163 – sygnał zanegowany. 

☆ Liczbę uruchomień do przodu i liczbę uruchomień do tyłu można sprawdzić w trybie monitoringu 

(patrz rozdz. 8). 

☆ Zliczona sumaryczna liczba uruchomień (do przodu+do tyłu) może zostać wyzerowana przez ustawienie 

parametru typ=12 (zerowanie licznika uruchomień) (patrz rozdz. 4.3.2). 
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6.30 Funkcja pracy z wymuszoną prędkością 
 

f650 : Praca z wymuszoną prędkością  
 

f294 : Predefiniowana prędkość 15 
 
 

• Funkcja  

Wymuszenie pracy silnika z określoną prędkością może być wymagane w przypadkach awaryjnych. 

Możliwe są dwa sposoby działania w zależności od funkcji przypisanej wybranemu wejściu sterującemu. 

(1)  Funkcja 56 (FORCE) : Wejściowy sygnał ON jest podtrzymywany 

  Silnik pracuje z prędkością zadaną parametrem “f294” 

  Niewielka awaria nie przerywa pracy silnika 

Uwaga: W tym przypadku tylko wyłączenie zasilania zatrzyma pracę napędu. 

 

(2) Funkcja 58 (FIRE)     : Wejściowy sygnał ON jest podtrzymywany 

  Silnik pracuje z prędkością zadaną parametrem “f294” 

Uwaga: W tym przypadku napęd zatrzyma się, gdy zostanie wyłączone zasilanie lub na wejściu 

logicznym pojawi się sygnał zatrzymania awaryjnego. 

 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f650 Praca z wymuszoną prędkością 
0: Wyłączona 
1: Włączona 

0 

f294 Predefiniowana prędkość 15 ll- ul (Hz) 0.0 

 
Przykład przypisania funkcji do zacisku wejściowego RES 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f113 Wybór funkcji wejścia 3A (RES) 0 - 203 

56 ( funkcja FORCE ) 
lub 

58 ( funkcja FIRE ) 

Nastawy 57, 59 – sygnały wejściowe zanegowane. 

☆ “fire” i częstotliwość wyjściowa migają naprzemiennie podczas działania funkcji FORCE lub FIRE. 
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6.31 Modyfikacja sygnału zadającego 
 

 f205  : Wejście VIA wartość punktu 1 
 

 f206  : Wejście VIA wartość punktu 2 
 

 f214  : Wejście VIB wartość punktu 1 
 

 f215  : Wejście VIB wartość punktu 2 
 

 f220  : Wejście VIC wartość punktu 1 
 

 f221  : Wejście VIC wartość punktu 2 
 

 f660  : Wybór wejścia sumującego 
 

 f661  : Wybór wejścia mnożącego 
 

 f729  : Mnożnik zadawany z panelu 
 

 
• Funkcja 

Parametry te służą do modyfikacji częstotliwości zadanej za pomocą sygnałów zewnętrznych. 

 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Wejście VIA wartość punktu 1 0 ÷ 250 (%) 0 

 Wejście VIA wartość punktu 2 0 ÷ 250 (%) 100 

 Wejście VIB wartość punktu 1 -250 ÷ +250 (%) 0 

 Wejście VIB wartość punktu 2 -250 ÷ +250 (%) 100 

 Wejście VIC wartość punktu 1 0 ÷ 250 (%) 0 

 Wejście VIC wartość punktu 2 0 ÷ 250 (%) 100 

f660 Wybór wejścia sumującego 

0: Wyłączone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: fc 

0 

f661 Wybór wejścia mnożącego 

0: Wyłączone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: f729 

0 

Mnożnik zadawany z panelu -100 ÷ +100 (%) 0 
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Częstotliwość po modyfikacji określa następujący wzór: 

 

Częstotliwość zadana × (1+           )+Wartość [Hz] określona przez f660 

 

 

1)  Sumowanie 

W tym przypadku częstotliwość modyfikująca jest dodawana do częstotliwości zadanej 

 

[Np.1: VIA (wejście zadające), VIC (wejście modyfikujące)]   [Np.2: VIB (wejście zadające), VIA (wejście modyfikujące)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Przykład 1: 

f660=3 (wejście VIC), f661=0 (wyłączone) 

 Częstotliwość wyjściowa = Częstotliwość zadana + Wartość dodawana (wejście VIC [Hz])  
 

Przykład 2:  

f660=1 (wejście VIA), f661=0 (wyłączone) 

 Częstotliwość wyjściowa = Częstotliwość zadana + Wartość dodawana (wejście VIA [Hz])  
 

 

Wartość [%] określona parametrem  

100 

 
 Częstotliwość wyjściowa 

Częstotliwość po 
modyfikacji 

0 
10V

 

Wartość 
dodawana 

(wejście VIC) 

0
10V



Wejście VIA 

(wartość 

zadawana) ( ) ( ) 

Do tyłu 

Do przodu 

- 

-10V

Częstotliwość wyjściowa 
Częstotliwość po 

modyfikacji 

Wartość 
dodawana 

(wejście VIA) 

Wejście VIB 

(wartość 

zadawana) 
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2)  Mnożenie 

W tym przypadku częstotliwość zadana jest mnożona przez wartość modyfikującą  

 

[Np.1: VIA (wejście zadające), VIC (wejście modyfikujące)]   Np.2: VIB (wejście zadające), VIA (wejście modyfikujące)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Przykład 1: 

f660=0 (wyłączone), f661=3 (wejście VIC), fmod=1(wejście VIA), fh=8=0, ul=8=0 

Wejście VIA (f201=0, f202==0, f203=100, f204=8=0) 

Wejście VIC (f216=0, f220=0, f218=100, f221=100)

⇒ Nastawy wejścia VIA : patrz rozdz. 7.3.1, nastawy wejścia VIC: patrz rozdz. 7.3.2.  

 Częstotliwość wyjściowa = Częstotliwość zadana × {1 + Mnożnik (wejście VIC [%]/100)}  
 

Przykład 2: 

f660=0 (wyłączone), f661=1 (wejście VIA), fmod=2 (wejście VIB), fh=8=0, ul=8=0 

Wejście VIB (f210=0, f211==0, f212=100, f213=8=0) 

Wejście VIA (f201=0, f205=0, f203=100, f206=100)

⇒ Nastawy wejścia VIB: patrz rozdz. 7.3.3, nastawy wejścia VIA: patrz rozdz. 7.3.1.  

 Częstotliwość wyjściowa = Częstotliwość zadana × {1 + Mnożnik (wejście VIA [%]/100)}  
 

Przykład 3: 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f729 Mnożnik zadawany z panelu -100 ÷ +100% 0

 

 Częstotliwość wyjściowa = Częstotliwość zadana × {1 + Mnożnik (nastawa f729f729f729f729 [%]/100}  
 
 

 

0 
10V 



Częstotliwość wyjściowa 

0
10V 

Częstotliwość 
po modyfikacji 



Wejście VIA 
(wartość 

zadawana) ( ) 
( ) 

Do tyłu 

 

Do przodu 

-

-10V 

Częstotliwość wyjściowa Częstotliwość 
po modyfikacji 

Wejście VIB 
(wartość 

zadawana) 
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6.32 Wybór funkcji analogowego wejścia VIB 
 

 f214  : Wejście VIB wartość punktu 1 
 

 f215  : Wejście VIB wartość punktu 2 
 

 f663  : Wybór funkcji wejścia VIB 
 

 
• Funkcja 

Nastawy parametrów zwykle dokonywane są z panelu operacyjnego. Niektóre z nich mogą być w sposób 

ciągły zmieniane za pomocą sygnałów podawanych na wejście VIB. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f214 Wejście VIB wartość punktu 1 -250 ÷ +250 (%) 0 

f215 Wejście VIB wartość punktu 2 -250 ÷ +250 (%) 100 

f663 Wybór funkcji wejścia VIB 

0: Zadawanie częstotliwości 
1: Czas przyspieszania/zwalniania 
2: Górny limit częstotliwości 
3, 4: - 
5: Wzmocnienie momentu 
6: Poziom ochrony utyku 
7: Poziom ochrony termicznej silnika 
8 do 10: - 
11: Częstotliwość podstawowa 

0 

☆ Wejście VIB musi pracować w trybie analogowym. Zakres napięć wejściowych wynosi 0% do +100%. 

    Zakres od -100% do 0% nie może być używany. 

☆ Parametr wybrany przez f663 może być zmieniany w zakresie podanym w tabeli. 
 

Nastawa f663 Parametr zmieniany 
VIB : sygnał wejściowy 

0% 

VIB : sygnał wejściowy 

100%  

0: Zadawanie 
częstotliwości 

- - - 

1: Czas przyspieszania/ 
zwalniania 

acc, dec, f500,  
f501, f510, f511 

Wartość nastawy 
parametru x f214 

Wartość nastawy 
parametru x f215 

2: Górny limit 
częstotliwości 

ul 
Wartość nastawy 
parametru x f214 

Wartość nastawy 
parametru x f215 

5: Wzmocnienie momentu vb, f172 
Wartość nastawy 
parametru x f214 

Wartość nastawy 
parametru x f215 

6: Poziom ochrony utyku f185, f601 
Wartość nastawy 
parametru x f214 

Wartość nastawy 
parametru x f215 

7: Poziom ochrony 
termicznej silnika 

thr, f173 
Wartość nastawy 
parametru x f214 

Wartość nastawy 
parametru x f215 

11: Częstotliwość 
podstawowa 

vlv, f171 
Wartość nastawy 
parametru x f214 

Wartość nastawy 
parametru x f215 

Uwaga: Korekty są dokonywane przez sam falownik, zmiany nie są więc wprowadzane do nastaw parametrów. 
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6.33 Parametry kalibracji 
 

6.33.1 Sygnalizacja impulsowa zużycia energii 
 

  : Energia na impuls 

  : Szerokość impulsu zużycia energii 
 

 

• Funkcja 

Za każdym razem, gdy energia pobrana osiąga wartość określoną parametrem f667 na 

wybranym wyjściu falownika pojawia się impuls o szerokości zadanej nastawą f668. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Energia na impuls 

0: 0.1kWh 
1: 1kWh 
2: 10kWh 
3: 100kWh 

1 

 Szerokość impulsu zużycia energii 0.1 - 1.0 (s) 0.1 

 

Przykład)  Sygnał impulsowy zużycia energii przypisany do wyjścia OUT 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

 Wybór funkcji wyjścia 2A (OUT) 0 - 255 
180: IPU (Sygnalizacja impulsowa 

zużycia energii)  

Dla tej funkcji brak jest sygnału zanegowanego. 

 
6.33.2 Impulsowe wyjście pomiarowe 

 

f669 : Wyjście OUT – logiczne/impulsowe 
 

f676 : Funkcja wyjścia impulsowego OUT 
 

f677 : Maksymalna częstotliwość impulsów (OUT) 
 
f678 : Filtr częstotliwości wyjściowej 
 
 

 

• Funkcja  

Impulsy pomiarowe są podawane na wyjście OUT. 

Należy wybrać funkcję wyjścia i zaprogramować maksymalną częstotliwosć wyjściową. 
 

 

Przykład : Częstotliwość pracy (0 to 60Hz) reprezentuje 0 do 600 impulsów na sekundę. 

fh=60.0, f669=1, f676=0, f677=0.60 
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[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Zakres pomiarowy 

w stosunku do 
f677 

Nastawa 
fabryczna 

f669 
Wyjście OUT – 

logiczne/impulsowe 
0: Wyjście logiczne 
1: Wyjście impulsowe – 0 

f676 
Funkcja wyjścia impulsowego 

OUT 

0: Częstotliwość wyjściowa  
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (przeliczone z sekcji DC) 
4: Napięcie wyjściowe (zadane)  
5:  Moc wejściowa 
6:  Moc wyjściowa 
7:  Moment 
8: - 
9:  Współczynnik całkowitego obciążenia silnika 
10: Współczynnik całkowitego obciążenia falownika 
11: Współczynnik całkowitego obciążenia (rezystora 

hamującego) PBR 
12: Częstotliwość zadana (po kompensacji) 
13: VIA wartość wejściowa 
14: VIB wartość wejściowa 
15: Wartość stała 1 (prąd wyjściowy -  

 ekwiwalent 100% prądu znamionowego) 
16:  Wartość stała 2 (prąd wyjściowy -  

 ekwiwalent 50% prądu znamionowego) 
17: Wartość stała 3 (inna niż prąd wyjściowy) 
18: Dane komunikacji szeregowej 
19: - 
20: Wartość wejściowa VIC  
21, 22: - 
23: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 

fh
185% 

fh
150% 
150% 
185% 
185% 
250% 

- 
100% 
100% 

 
100% 

fh 
10 V 
10 V  

 
185% 

 
185% 
100% 

100.0% 
- 

20mA 
- 

100% 

0 

f677
Maksymalna częstotliwość 

impulsów (OUT) 
0.50 - 2.00 (kpps) – 0.80 

f678Filtr częstotliwości wyjściowej 2 - 1000 (ms) – 64 

 
 ☆ Zalecany miernik  

Typ: K3MA-F (OMRON)  
Sposób przyłączenia: OUT-E4, NO-E5 

  

Uwaga 1:  Gdy wielkość mierzona (zadana przez f676) osiąga " Zakres pomiarowy w stosunku do f677" częstotliwość 

impulsów na wyjściu OUT ma wartość parametru f677. 

Uwaga 2: Szerokość impulsu ON jest stała. 

Szerokość impulsów jest dobierana tak, aby przy częstotliwości określonej przez  f677 współczynnik 

wypełnienia impulsów wynosił 50%. Współczynnik wypełnienia jest więc zmienny. 
  

Dla przykładu szerokość impulsu ON wynosi około 0.6 ms, gdy f677= 0.80 (kpps) 

 około 0.5 ms, gdy f677= 1.00 (kpps) 

 około 0.3 ms, gdy f677= 1.60 (kpps) 

Uwaga 3: Minimalna częstotliwość impulsów wynosi 10pps. Poniżej tej wartości żadne impulse nie pojawią się na wyjściu. 

Uwaga 4: f676 = 12 to częstotliwość sterująca silnikiem. 
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6.33.3 Kalibracja wyjścia analogowego 
 

f681 : Rodzaj wyjścia analogowego 
 

f684 : Analogowy filtr wyjściowy 
 

f691 : Nachylenie charakterystyki wyjściowej 
 

f692 : Przesunięcie charakterystyki wyjściowej 
 

 

• Funkcja  

Wyjście analogowe FM może pracować w trybie 0 do 1mAdc, 0 do 20mAdc, i 0 do 10Vdc w 

zależności od nastawy  f681. Nastawa fabryczna to 0 do 1mAdc. 
 

* Opcjonalny miernik częstotliwości: Używając QS60T, ustaw f681=0 (miernik (0 to 1mA)). 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 

fabryczna 

f681 Rodzaj wyjścia analogowego 
0: Miernik (0 do 1mA) 
1: Prądowe (0 do 20mA)  
2: Napięciowe (0 do 10V) 

0 

f684 Analogowy filtr wyjściowy 2 - 1000 (ms) 2 

f691 
Nachylenie charakterystyki 
wyjściowej 

0: Ujemne (charakterystyka opadająca) 
1: Dodatnie (charakterystyka narastająca) 

1 

f692 
Przesunięcie charakterystyki 
wyjściowej 

-1.0 ÷ +100.0 (%) 0.0 

Uwaga1:  Dla zakresów 0 do 20mAdc (4 do 20mAdc) lub 0 do 10Vdc, ustaw f681=1 lub 2.  

   W przypadku zakresu 4 do 20mAdc, konieczna jest zmiana nastawy f692. 
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■   Przykłady nastaw 
 

f681=1, f691=1, f692=0(%) f681=1, f691=1, f692=20(%) 

 

                   

 
  

 

 

Wartość wyliczana wewnętrznie 

0 

20 

0 100% 

4 

20 

0 100% 
f692 

fm 

fm 

Prąd 
wyjściowy 

(mA) 

Wartość wyliczana wewnętrznie 

Prąd 
wyjściowy 

(mA) 

  
 

f681=1, f691=0, f692=100(%) f681=1, 691=0, f692=100(%) 

                        

 
  

 

 

Wartość wyliczana wewnętrznie 

0 

20 

0 100% 

4 

20 

0 100% 

fm: Duże 
wzmocnienie

Prąd wyjściowy (mA) 

Wartość wyliczana wewnętrznie 

Prąd wyjściowy (mA) 

f
6
9
2
 fm: Małe 

wzmocnienie

f
6
9
2
 

  
  

 

☆ Nachylenie charakterystyki wyjściowej może być regulowane parametrem .  

Sposób regulacji podano w rozdz.  5.1. 
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6.34 Parametry panelu operacyjnego 
 

6.34.1 Blokada przycisków i zmian nastaw parametrów 
 

f700 : Blokada zmian nastaw parametrów 
 

f730 : Blokada zadawania częstotliwości (fc) 
 

f731 : Wykrywanie odłączenia klawiatury zewnętrznej 
 
f732 : Blokada przycisku miejscowe/zdalne panelu zewnętrznego 
 

f733 : Blokada przycisku RUN panelu operacyjnego 
 

f734 : Blokada stopu bezpieczeństwa z panelu operacyjnego 
 

f735 : Blokada resetu z panelu operacyjnego 
 

f736 : Blokada zmiany nastaw cmod/fmod podczas pracy 
 
f737 : Blokada wszystkich przycisków 
 

f738 : Wprowadzanie hasła (f700) 
 

f739 : Weryfikacja hasła 
 

 

• Funkcja  
Parametry te pozwalają zablokować działanie przycisków  RUN i STOP panelu operacyjnego,  
blokują możliwość zmian nastaw parametrów i inne operacje z klawiatury. Zabezpieczenie nastaw 
parametrów hasłem zapobiega zmianom konfiguracji falownika.  

 
 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f700 Blokada zmian nastaw parametrów 

0: Brak blokady 
1: Blokada zapisu (panel 

operacyjny i zewnętrzny) 
2: Blokada zapisu (1 + RS485) 
3: Blokada odczytu (panel 

operacyjny i zewnętrzny) 
4: Blokada odczytu (3 + RS485) 

0 

f730 Blokada zadawania częstotliwości (fc) 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

 
Wykrywanie odłączenia klawiatury 
zewnętrznej 

0: Dozwolone, 1: Zabronione 0 

f732
Blokada przycisku miejscowe/zdalne 
panelu zewnętrznego 

0: Brak blokady, 1: Blokada 1 

f733
Blokada przycisku RUN panelu 
operacyjnego 

0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

 

    



 E6581611 

 

F-43 

6 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f734
Blokada stopu bezpieczeństwa z panelu 
operacyjnego 

0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f735 Blokada resetu z panelu operacyjnego 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f736
Blokada zmiany nastaw 
cmod/fmod podczas pracy 

0: Brak blokady, 1: Blokada 1 

 Blokada wszystkich przycisków 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f738 Wprowadzanie hasła (f700) 
0: Brak hasła  
1 - 9998 
9999: Hasło wprowadzone 

0 

f739 Weryfikacja hasła 
0: Brak hasła 
1 - 9998 
9999: Hasło wprowadzone 

0 

 

☆ Parametry mogą być edytowane niezależnie od nastawy f700przez przypisanie zgody na edycję 

parametrów (funkcje 110, 111) do wybranego zacisku wejściowego. 

     Uwaga 1:  f700=2 i 4 stają się aktywne po resecie falownika. 
 

Jeśli hasło zabezpieczające jest niezbędne, postępuj według następujących metod. 
 

■ Wprowadzanie hasła 

Przygotowanie: Parametry inne niż f700, f738 i f739 nie mogą być zmieniane, gdy f700 ma 

wartość 1 do 4.  

(1) Wartość  0 przy odczycie parametru f738 lub f739 wskazuje, że hasło nie zostało wprowadzone. 

Można je wprowadzić. 

(2) Wartość  9999 przy odczycie parametru f738 lub f739- hasło jest wprowadzone.  

(3) Jeśli hasło nie zostało wprowadzone, wybierz i zarejestruj liczbę od 1 do 9998 w parametrze f738. 

Liczba ta będzie hasłem. Nie zapomnij hasła, gdyż jest potrzebne do zdjęcia blokady.  

(4) Nastawa parametru f700, od teraz, nie może zostać zmieniona.  
 

Uwaga 2: Blokada nie może zostać zdjęta bez poprawnego hasła. Nie zapomnij hasła, gdyż nie ma 

możliwości jego odzyskania. 

Uwaga 3: Hasło nie może zostać wprowadzone, gdy f700=0. 

Wprowadź hasło po wcześniejszym ustawieniu f700=1 do 4. 

Uwaga 4: Zczytanie hasła do czytnika parametrów (opcja) jest możliwe w ciągu 5 minut po jego 

wprowadzeniu do . Po upływie tego czasu lub po wyłączeniu zasilania zaczyna działać 

ochrona hasłem i jego odzyskanie nie jest możliwe. 

 

■ Weryfikacja i usuwanie hasła 

(1) Wartość  9999 przy odczycie parametru f738 lub f739 wskazuje, że hasło zostało 

wprowadzone. Zmiana parametrów wymaga wcześniejszego usunięcia hasła.  

(2) Wprowadź liczbę (1 do 9998) do  f739 zarejestrowaną wcześniej w f738.  

(3) Gdy hasło jest prawidłowe, na wyświetlaczu miga komunikat pass a hasło zostaje usunięte.  

(4) Gdy hasło jest nieprawidłowe, następuje powrót do f739 po komunikacie fail.  

(5) Po usunięciu hasła można dokonać zmiany parametru f700.  

(6) Po ustawieniu f700=0, wszystkie parametry mogą być zmieniane.  

Uwaga 5: Wprowadzanie błędnego hasła do   jest możliwe 3 razy, potem następuje blokada, którą 

można usunąć poprzez reset falownika (wyłączenie zasilania). 
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Jeśli jest konieczne zabezpieczenie dostępu do parametrów za pomocą sygnału logicznego, postępuj 

zgodnie z poniższymi wskazówkami.  

 

■ Zakaz zmiany nastaw i odczytu parametrów za pomocą sygnału logicznego  

Przypisz funkcję "Zakaz edycji parametrów" lub "Zakaz odczytu/edycji parametrów" do wybranego zacisku 

wejściowego. 

Aktywacja funkcji  "Zakaz edycji parametrów" (sygnał logiczny) uniemożliwia zmianę parametrów.  

Aktywacja funkcji  "Zakaz odczytu/edycji parametrów" (sygnał logiczny) uniemożliwia odczyt i zmianę 

parametrów. 

 

Przykład wykorzystania zacisków wejściowych S1 i S2.  

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f114 Wybór funkcji wejścia 4A (S1) 0 - 203 
200: PWP  
        (zakaz edycji parametrów)  

f115 Wybór funkcji wejścia 5 (S2) 0 - 203 
202: PRWP 
        (zakaz odczytu/edycji parametrów)  

Nastawy 201, 203 – sygnały wejściowe zanegowane. 
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6.34.2 Zmiana jednostki napięcia/prądu z procentów na 
wolty/ampery 

 

f701 : Wybór jednostki napięcia/prądu (% - V/A) 
 

⇒ Szczegóły w rozdz. 5.10.1. 

 

6.34.3 Wyświetlanie prędkości silnika lub liniowej napędu 
 

f702 : Mnożnik wyświetlanej wielkości  
 

f703 : Wybór parametrów przeliczanych 
 

f705 : Nachylenie charakterystyki wielkości przeliczanych 
 

f706 : Przesunięcie charakterystyki 
 

⇒ Szczegóły w rozdz. 5.10.2. 

 

6.34.4 Krok zmiany wartości modyfikowanej 
 

f707 : Wielkość kroku 1 (1- skok pokrętła panelu) 
 
f708 : Wielkość kroku 2 (wyświetlacz) 
 

 

• Funkcja  

Umożliwia zmianę kroku nastawy częstotliwości przypadającego na jeden skok pokrętła panelu. 

Użyteczna, gdy zadawanie częstotliwości odbywa się z krokiem 1 Hz, 5 Hz lub 10 Hz. 
 

 

Uwaga 1: Nastawy tych parametrów są nieaktywne, gdy  ma wartość różną od . 

Uwaga 2: Gdy  ma wartość różną od ., wzrost częstotliwości odbywa się tylko do wartości 

górnego limitu częstotliwości ul(jeden krok przed przekroczeniem ul), wyświetlany jest 

komunikat hi i dalszy obrót pokrętła w prawo nie powoduje już zmian. 

Podobnie jest ze zmniejszaniem częstotliwości przez obrót pokrętła w lewo, tutaj granicą jest dolny 

limit częstotliwości ll a, osiągnięcie go sygnalizowane komunikatem lo . 
 
 

■ Gdy f707 jest różna od 0.00, a f708 = 0 (automatyczna) 
Podczas normalnej pracy zadawanie częstotliwości odbywa się z rozdzielczością  0.1 Hz na każdy skok 

pokrętła. Jeśli f707 jest różna od  0.00, częstotliwość zadawana zwiększać się będzie o wartość zapisaną 

w  f707 na każdy skok pokrętła. Podobnie jest podczas zmniejszania częstotliwości. 

Częstotliwość (wyjściowa) wyświetlana w trybie podstawowym monitora zmnienia sie o 0.1 Hz. 
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■ Gdy f707 jest różna od 0.00 i f708 jest różna od 0  
Można także dokonać zmiany kroku wyświetlanej wartości. 

                      Częstotliwość wyjściowa wyświetlana w trybie podstawowym   =  Wewnętrzna częstotliwość wyjściowa   × 
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f707 Wielkość kroku 1 (1- skok pokrętła panelu) 
0.00: Automatyczna 
0.01 - fh (Hz) 

0.00 

f708 Wielkość kroku 2 (wyświetlacz) 
0: Automatyczna 
1 - 255 

0 

 

■ Przykład 1 
f707 = 0.00 (automatyczna) 

Obrót pokrętła o jeden skok wywołuje zmianę częstotliwości zadawanej o 0.1 Hz. 

Gdy f707 = 10.00 (Hz)  

Obrót pokrętła o jeden skok wywołuje zmianę częstotliwości zadawanej o 10.00 Hz, np. od 0.00 do 60.00 

(Hz). 
 

■ Przykład 2 
Gdy f707=1.00 (Hz) i f708=1: 

Obrót pokrętła o jeden skok wywołuje zmianę częstotliwości zadawanej fc o 1Hz, np. 0→ 1 → 2 → ... → 60 

(Hz) i także wartość wyświetlana zmienia się o 1. Użycie tych nastaw ukrywa części dziesiętne i wyświetla 

tylko wartości całkowite. 
 
 

6.34.5 Wybór wyświetlanej wielkości początkowej 
 

f710 : Wybór wyświetlanej wielkości początkowej (panel operacyjny) 
 

f720 : Wybór wyświetlanej wielkości początkowej (panel zewnętrzny) 
 

 

• Funkcja  

Parametr ten określa, która wielkość zostanie wyświetlona na panelu po włączeniu zasilania. Różne 

wielkości można wyświetlić na panelu operacyjnym i zewnętrznym (opcja). 
 

 

■ Zmiana wyświetlanej wielkości początkowej po włączeniu zasilania  
Po włączeniu zasilania, w trybie podstawowym, wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa (nastawa 

fabryczna) w postaci  "0.0" lub "off". Przy pomocy parametru f710 można wybrać inną wielkość, przy 

czym prefiksy typu t lub c nie będą wyświetlane. Parametr f720 służy do wyboru wielkości początkowej 

dla panelu zewnętrznego. 
 

☆   Różne wielkości można wyświetlić na panelu operacyjnym i zewnętrznym (opcja). 
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[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 

fabryczna 

f710

Wybór wyświetlanej 
wielkości początkowej 

(panel operacyjny) 
0 

f720

Wybór wyświetlanej 
wielkości początkowej 

(panel zewnętrzny) 

0: Częstotliwość pracy (Hz/dowolna jednostka) 
1: Prąd wyjściowy (%/A) 
2: Częstotliwość zadawana (Hz/dowolna jednostka) 
3: Napięcie wejściowe (przeliczone z sekcji DC) (%/V) 
4: Napięcie wyjściowe (zadane) (%/V) 
5: Moc wejściowa (kW) 
6: Moc wyjściowa (kW) 
7: Moment (%) 
8: - 
9:  Współczynnik całkowitego obciążenia silnika 
10: Współczynnik całkowitego obciążenia falownika 
11: Współczynnik całkowitego obciążenia rezystora hamującego PBR 
12: Częstotliwość zadana (po kompensacji) (Hz/dowolna jednostka) 
13: VIA wartość wejściowa (%) 
14: VIB wartość wejściowa (%) 
15 do 17: - 
18: Wybrany kod komunikacji 
19: - 
20: VIC wartość wejściowa (%) 
21: Częstotliwość impulsów wejściowych (pps) 
22: - 
23: Wartość sprzężenia zwrotnego PID (Hz/dowolna jednostka) 
24: Energia pobrana (kWh) 
25: Energia oddana (kWh) 
26: Współczynnik obciążenia silnika (%) 
27: Współczynnik obciążenia falownika (%) 
28: Prąd znamionowy falownika (A) 
29: Wartość na wyjściu FM (%) 
30: Częstotliwość impulsów wyjściowych (pps) 
31: Łączny czas włączenia falownika (100 godzin) 
32: Łączny czas pracy wentylatora (100 godzin) 
33: Łączny czas pracy falownika (100 godzin) 
34: Liczba uruchomień (10000 razy) 
35: Liczba uruchomień do przodu (10000 razy) 
36: Liczba uruchomień do tyłu (10000 razy) 
37: Liczba wyłączeń awaryjnych 
38, 39: - 
40: Prąd znamionowy falownika (po korekcji od częstotliwości nośnej) 
41 do 51: - 
52: Częstotliwość zadawana /  

częstotliwość pracy (Hz/dowolna jednostka) 

0 

            ☆  Szczegóły nastaw f710 / f720=18 w “Communication Function Instruction Manual : E6581913”. 

Uwaga: Gdy f720=18 wyświetlana jest wybrana wartość. 
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6.34.6 Wybór parametrów wyświetlanych w trybie monitoringu 
 

f711  do f718 : Wielkość monitorowana 1 do 8 
 
Każdemu z tych parametrów można przypisać wielkość wyświetlaną w trybie monitoringu.  

⇒ Szczegóły w rozdz. 8. 

 

 

6.34.7 Zmiana sposobu wyświetlania monitorowanych 
parametrów 

 

f709 : Funkcja HOLD w trybie podstawowym 
 
f746 : Filtr wielkości monitorowanych 

 
 

• Funkcja  

Funkcja HOLD pozwala zapamiętać i wyświetlić wartości skrajne w trybie podstawowym. 

Niektóre monitorowane wielkości mogą być wstępnie filtrowane przed wyświetleniem. 
 

 

☆ Gdy  = , wielkość wybrana parametrem  (wybór wyświetlanej wielkości początkowej 

(panel operacyjny)) jest wyświetlana w czasie rzeczywistym. Użycie funkcji HOLD powoduje wyświetlanie 

tylko watrości skrajnej, zarejestrowanej w danym cyklu pracy falownika. Po zatrzymaniu silnika wartość ta 

jest utrzymywana, aż do następnego uruchomienia silnika.  

Wartość skrajna jest zawsze wyświetlana po włączeniu zasilania niezależnie czy silnik pracuje, czy jest 

zatrzymany. 

Wartość skrajna może zostać wyzerowana przyciskiem EASY, gdy f750 = 3. 

☆ “Prąd wyjściowy”, “Napięcie wejściowe”, “Napięcie wyjściowe” i “Moment” mogą być filtrowane przy użyciu 

parametru f746. 

⇒ Szczegóły w rozdz. 8. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 
Funkcja HOLD w trybie 
podstawowym 

0: Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 
1: Pamiętanie wartości szczytowej 
2: Pamiętanie wartości minimalnej 

0 

f746 
Filtr wielkości 
monitorowanych 

8 - 1000 (ms) 200 

f750 
Wybór funkcji przycisku 
EASY 

0: Przełączanie między trybami Easy/Standard 
1: Klawisz skrótu (funkcja szybkiego dostępu) 
2: Przełączanie sterowania (miejscowe/zdalne) 
3: Wyzwalanie pomiaru wartości maks./min. 
4: - 
5: - 

0 
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6.34.8 Anulowanie rozkazu pracy 
 

f719 : Opcje anulowania rozkazu pracy 
 

 

• Function  

Parametr ten pozwala wybrać anulowanie, bądź zachowanie rozkazu pracy, gdy nastąpi zatrzymanie 

wybiegiem z powodu podania sygnału standby (ST) lub sygnału zatrzymania wybiegiem z zacisków 

wejściowych oraz, gdy pojawi się alarm niskiego poziomu napięcia w obwodzie głównym podczas 

pracy z panelu lub przy pomocy komunikacji RS485. 
 

 

Nastawa parametru Zatrzymanie wybiegiem 
Alarm niskiego poziomu napięcia w 

obwodzie głównym 

＝ Rozkaz pracy anulowany Rozkaz pracy zachowany 

＝ Rozkaz pracy zachowany 

＝ Rozkaz pracy anulowany 

 
Rozkaz pracy zachowany :  

Falownik uruchamia się po anulowaniu sygnału powodującego zatrzymanie wybiegiem. 

Falownik uruchamia się po przywróceniu właściwego napięcia zasilającego, gdy falownik został 

zatrzymany przez alarm niskiego poziomu napięcia w obwodzie głównym ().  
 
Rozkaz pracy anulowany :  

Falownik nie uruchamia się po zatrzymaniu wybiegiem lub pojawieniu się alarmu niskiego poziomu 

napięcia w obwodzie głównym (). 

Naciśnij przycisk RUN na panelu aby wznowić pracę. 

Podaj rozkaz ON za pomocą łącza RS485. 
 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f719 
Opcje anulowania rozkazu 
pracy 

0: Anulowanie przy zatrzymaniu 
wybiegiem i zachowanie przy moff 

1: Zachowanie przy zatrzymaniu 
wybiegiem i moff 

2: Anulowanie przy zatrzymaniu 
wybiegiem i moff  

3: 2 + anulowanie, gdy cmod zostanie 
zmieniony 

1 

 

Przykład wykorzystania zacisku wejściowego RES  

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f113 Wybór funkcji wejścia 3A (RES) 0 - 203 6: ST (standby)  

f113 Wybór funkcji wejścia 3A (RES) 0 - 203 96: FRR (zatrzymanie wybiegiem)  

Nastawy 7, 97– sygnały wejściowe zanegowane. 
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6.34.9 Wybór trybu zatrzymania z panelu operacyjnego 
 

f721 : Wybór trybu zatrzymania z panelu operacyjnego 
 

 

• Funkcja 

Parametr ten umożliwia wybór trybu zatrzymania silnika, gdy uruchomienie falownika nastąpiło 

przyciskiem             a do zatrzymania używany jest przycisk 

 
 

 

1) Zwolnienie i zatrzymanie 

Silnik zwalnia i zatrzymuje się w czasie określonym parametrem  (lub  czy ). 

2) Zatrzymanie wybiegiem 

Falownik odcina zasilanie silnika. Silnik zatrzymuje się wybiegiem, czas zatrzymania zależy od 

parametrów obciążenia. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f721 
Wybór trybu zatrzymania z 

panelu operacyjnego 
0: Zwolnienie i zatrzymanie 
1: Zatrzymanie wybiegiem 

0 

 

 

RUN STOP 
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6.34.10 Komunikat powitalny 
 

f790 : Wybór komunikatu przy włączeniu zasilania 
 

f791 : 1 i 2 znak komunikatu () 
 

f792 : 3 i 4 znak komunikatu () 
 
f793 : 5 i 6 znak komunikatu () 
 

f794 : 7 i 8 znak komunikatu () 
 
 

 

• Funkcja  

Parametry te pozwalają zmienić komunikat powitalny przy włączeniu zasilania.  

Nastawą fabryczną jest  “hello”. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Wybór komunikatu przy włączeniu zasilania 
0: hello 
1: f791 do f794 
2, 3: - 

0 

 1 i 2 znak komunikatu () 0 - FFFF 2d2d 

 3 i 4 znak komunikatu () 0 - FFFF 2d2d 

 5 i 6 znak komunikatu () 0 - FFFF 2d2d 

 7 i 8 znak komunikatu () 0 - FFFF 2d2d 
 

Jeżeli chcesz zmienić komunikat powitalny (fabrycznym jest “hello”), ustaw = i wprowadź 

odpowiednie kody znaków do parametrów od  do . 

Szczegóły w  “ASCII LED ” instrukcji “Communication Function Instruction Manual : E6581912”. 
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6.35 Funkcje śledzenia 
 

 f740  : Sposób śledzenia 
 

 f741  : Cykl śledzenia 

 
 f742  : Wielkość śledzona 1 

 
 f743  : Wielkość śledzona 2 

 
 f744  : Wielkość śledzona 3 

 
 f745  : Wielkość śledzona 4 

 

⇒Szczegóły w  ”Trace Function Instruction Manual : E6581922”.  
 

 

6.36 Miernik energii oddanej 
 

 f748  : Zachowanie wskazań miernika energii 
 

 f749  : Jednostka wskazań miernika energii 
 

         

 
•••• Funkcja 

Przy wyłączeniu zasilania falownika wyświetlenie liczby jednostek energii oddanej oraz czy wartości energii 

są zachowywane.  

Odczyty miernika energii mogą być zerowane zewnętrznym sygnałem logicznym (funkcje zacisku 

wejściowego 74, 75 (zerowanie wskazań miernika energii)). 

  
 
[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f748 Zachowanie wskazań miernika energii 
0: Wyłączone 
1: Włączone 

0 

f749 Jednostka wskazań miernika energii 

0: 1=1kWh 
1: 1=10kWh 
2: 1=100kWh 
3: 1=1000kWh 
4: 1=10000kWh 

W zależności od 

mocy falownika 

(patrz rozdz.11.4) 

 

6.37 Rejestracja parametrów dla uproszczonego trybu 
programowania 

 

f750 : Wybór funkcji przycisku EASY 
 

f751  do  f782  : Parametry trybu uproszczonego (Easy) od 1 do 32 
 

W trybie uproszczonym można zarejestrować do 32 różnych parametrów. 

⇒ Szczegóły w rozdz. 4.5. 
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6.38 Komunikacja szeregowa 
 

6.38.1 Nastawy funkcji komunikacji szeregowej 
 

f800 : Szybkość transmisji f814 : Łącze szeregowe 
częstotliwość punktu 2 

  

f801 : Kontrola parzystości f829 : Wybór protokołu transmisji
  

f802 : Numer falownika f856 : Liczba biegunów silnika dla 
komunikacji 

  

f803 : Czas przerwy w transmisji f870 : Blok zapisu danych 1 
  

f804 : Reakcja na przekroczenie czasu 
przerwy w transmisji 

f871 : Blok zapisu danych 2 

  

f805 : Czas oczekiwania na transmisję f875 : Blok odczytu danych 1 
  

f806 : Status falownika master czy slave  f876 : Blok odczytu danych 2 
  

f808 : Warunki wykrywania czasu przerwy w 
transmisji 

f877 : Blok odczytu danych 3 

  

f810 : Zadawanie charakterystyki łączem 
szeregowym 

f878 : Blok odczytu danych 4

  

f811 : Łącze szeregowe wybór punktu 1 
charakterystyki 

f879 : Blok odczytu danych 5

  

f812 : Łącze szeregowe częstotliwość 
punktu 1 

f899 : Reset funkcji komunikacji 
szeregowej 

  

f813 : Łącze szeregowe wybór punktu 2 
charakterystyki 



  
 
 
      

Ostrzeżenie

 

 

 

 
Wykonaj 

koniecznie 

• Ustaw parametry: Czas przerwy w transmisji (f803) , Reakcja na przekroczenie czasu przerwy w 
transmisji (f804) i Wykrywanie odłączenia klawiatury zewnętrznej (f731). 

    Brak prawidłowych nastaw spowoduje, że falownik nie zostanie zatrzymany natychmiast w reakcji na 
przerwanie transmisji, co może skutkować obrażeniami lub wypadkiem.  

• Należy zamontować układ zatrzymania awaryjnego i blokady. Brak takiego wyposażenia spowoduje, że 
falownik nie będzie mógł być zatrzymany natychmiast, co może skutkować obrażeniami lub wypadkiem.    

 

Szczegóły w “Communication Function Instruction Manual : E6581913”. 
 



 E6581611 

 

F-54 

6 

 
• Funkcja 

Falownik jest standardowo wyposażony w 2 – przewodowe łącze RS485.  

Połączenie z komputerem (host) pozwala na utworzenie sieci umożliwiającej komunikację między 

wieloma falownikami. Dostępna jest komunikacja między komputerem a falownikiem, jak również między 

falownikami. 

<Połączenie z komputerem> 

Funkcja ta pozwala na transmisję danych między komputerem i falownikiem. 

(1) Monitoring statusu falownika (częstotliwość wyjściowa, prąd, napięcie) 

(2) Przesyłanie rozkazów RUN, STOP i innych sygnałów sterujących do falownika 

(3) Odczyt, edycję i zapis parametrów 

< Komunikacja między falownikami > 
Funkcja ta pozwala na stworzenie sieci umożliwiającej współpracę wielu falowników (bez pośrednictwa 

komputera). 
☆☆☆☆ Funkcja timera  …Funkcja ta pozwala na kontrolę przerwy w komunikacji. Po 

upływie określonego czasu braku łączności nastąpi wyłączenie 

awaryjne falownika  (komunikat "err5" na panelu) lub pojawia 

się sygnał alarmu na wybranym wyjściu (komunikat “t”). 

☆☆☆☆ Funkca rozsiewcza …Funkcja pozwala na przesłanie polecenia (danych) do wielu 

falowników jednocześnie w trakcie jednej transmisji. 

☆☆☆☆ Funkcja komunikacji P2P …Funkcja umożliwia przesłanie danych z jednego falownika 

(master) do pozostałych falowników (slave) obecnych w sieci. 

Pozwala to na synchroniczną lub proporcjonalną pracę wielu 

napędów. 

☆☆☆☆ Protokół komunikacji …Protokół falowników Toshiba i protokół Modbus RTU. 
 
 

 
☆ Osprzęt (opcja) dla 2 – przewodowego łącza RS485 

(1) Konwerter łącza USB (Typ: USB001Z) 

Przewód łączący falownik z konwerterem (Typ: CAB0011 (1m), CAB0013 (3m), CAB0015 (5m)) 

Przewód łączący konwerter z komputerem: Użyj typowego przewodu USB 1.1 lub 2.0 (Typ: A-B, długość 

przewodu 0.25 do 1.5m)  

(2) Czytnik parametrów (Typ: RKP002Z)  

Przewód łączący (Typ: CAB0011 (1m), CAB0013 (3m), CAB0015 (5m)) 

(3) Czytnik parametrów (Typ: PWU003Z)  

Przewód RJ45 (1m) jest w wyposażeniu czytnika 

(4) Panel zewnętrzny (Typ: RKP007Z)  

Przewód łączący (Typ: CAB0071 (1m), CAB0073 (3m), CAB0075 (5m)) 

 

Uwaga1) W przypadku korzystania z powyższych urządzeń, ustaw parametr  f805= 

 

■ START/STOP poprzez łącze szeregowe - nastawa 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna Przykład nastawy 

cmod Wybór trybu sterowania 0 - 4 
1 (klawiatura panelu 

operacyjnego) 
2 (komunikacja 

RS485) 
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■  Zadawanie prędkości poprzez łącze szeregowe - nastawa 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna Przykład nastawy 

fmod
Wybór trybu zadawania 

częstotliwości 1 
0 - 14 0 (Pokrętło panelu 1) 4 (komunikacja RS485) 

 

■  Parametry transmisji szeregowej (2 – przewodowe łącze RS485) 

Nastawy szybkości transmicji, kontroli parzystości, numer falownika czy czas wyłączenia awaryjnego z powodu błędów 

transmisji mogą być zmieniane z panelu operacyjnego lub przy pomocy łącza szeregowego. 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f800 Szybkość transmisji 
3: 9600 bps 
4: 19200 bps 
5: 38400 bps 

4 

f801 Kontrola parzystości 
0: Brak kontroli 
1: Bit parzystości 
2: Bit nieparzystości 

1 

f802 Numer falownika 0 - 247 0 

f803 Czas przerwy w transmisji *1 
0: Wyłączone 
0.1-100.0 (s) 

0.0 

f804
Reakcja na przekroczenie  
czasu przerwy w transmisji *1 

0: Tylko alarm  
1: Wyłączenie awaryjne (zatrzymanie 

wybiegiem)  
2: Wyłączenie awaryjne (zwolnienie i 

zatrzymanie)  

0 

f805 Czas oczekiwania na transmisję 0.00 - 2.00 0.00 

f806 Status falownika master czy slave 

0: Slave (polecenie 0 Hz w przypadku 
awarii falownika master) 

1: Slave (kontynuacja pracy w 
przypadku awarii falownika master) 

2: Slave (zatrzymanie awaryjne w 
przypadku awarii falownika master) 

3: Master (transmisja częstotliwości 
zadanej) 

4: Master (transmisja częstotliwości 
wyjściowej) 

0 

f808
Warunki wykrywania czasu przerwy w 
transmisji 

0: Bezwarunkowe 
1: Podczas zadawania łączem 
fmod lub cmod 

2: 1 + w trakcie pracy 

1 

f810
Zadawanie charakterystyki łączem 
szeregowym 

0: Wyłączone 
1: Włączone 

0 

f811
Łącze szeregowe wybór punktu 1 
charakterystyki 

0 - 100 (%) 0 

f812 Łącze szeregowe częstotliwość punktu 1 0.0 - fh 0 

f813
Łącze szeregowe wybór punktu 2 
charakterystyki 

0 - 100 (%) 100 

f814 Łącze szeregowe częstotliwość punktu 2 0.0 - fh *2 

f829 Wybór protokołu transmisji 
0: Protokół falownika Toshiba 
1: Protokół Modbus RTU 

0 
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Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f856 Liczba biegunów silnika dla komunikacji 

1: 2 bieguny 
2: 4 bieguny 
3: 6 biegunów 
4: 8 biegunów 
5: 10 biegunów 
6: 12 biegunów 
7: 14 biegunów 
8: 16 biegunów 

2 

f870 Blok zapisu danych 1 0 

f871 Blok zapisu danych 2 

0: Nie wybrane 
1: Polecenie 1 
2: Polecenie 2 
3: Częstotliwość zadana 
4: Dane dla zacisków wyjściowych 
5: Dane dla wyjścia FM 
6: Prędkość silnika 

0 

f875 Blok odczytu danych 1 0 

f876 Blok odczytu danych 2 0 

f877 Blok odczytu danych 3 0 

f878 Blok odczytu danych 4 0 

f879 Blok odczytu danych 5 

0: Nie wybrane 
1: Informacja o statusie 1 
2: Częstotliwość wyjściowa 
3: Prąd wyjściowy 
4: Napięcie wyjściowe 
5: Informacja o alarmie 
6: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 
7: Monitorowanie zacisku wejściowego 
8: Monitorowanie zacisku wyjściowego 
9: Monitorowanie wejścia VIA  
10: Monitorowanie wejścia VIB 
11: Monitorowanie wejścia VIC 
12: Napięcie wejściowe (przeliczone z 

sekcji DC) 
13: Prędkość silnika 
14: Moment 

0 

f899 Funkcja resetu transmisji szeregowej 
0: - 
1: Reset (po wykonaniu: 0) 

0 

    *1: Wyłączone……..........................Oznacza, że falownik nie wyłączy się awaryjnie po wystąpieniu błędów transmisji. 

          Wyłączenie awaryjne……………Falownik wyłączy się awaryjnie w przypadku przekroczenia czasu przerwy w transmisji 

(komunikat "err5 " miga na wyświetlaczu). 

          Alarm...……………………………W przypadku przekroczenia czasu przerwy w transmisji na wybranym wyjściu pojawi się 

sygnał alarmu (funkcja zacisku wyjściowego: 78 (błąd komunikacji RS485)) lub jego 

negacja (funkcja zacisku wyjściowego: 79).  

    *2: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

 

    Uwaga 2)  Zmiany w parametrach f800, f801 i f806 zaczynają obowiązywać dopiero po wyłączeniu i ponownym 

włączeniu zasilania falownika.  
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6.38.2 Stosowanie łącza RS485 
 

■   Programowanie przy pomocy funkcji komunikacji szeregowej 
Polecenia  i nastawy częstotliwości przy wykorzystaniu komunikacji szeregowej mają wyższy priorytet w stosunku do 

poleceń czy nastaw z panelu operacyjnego lub zacisków wejściowych (bez względu na nastawy parametrów  cmod i  

fmod). Jednak, przypisując funkcję 48: SCLC (przełączanie sterowania z łącza szeregowego na miejscowe) wybranemu 

wejściu logicznemu można sygnałem zewnętrznym nadać priorytet nastawom parametrów cmod  i  fmod. 

Dodatkowo ustawiając f750 = 2 można przyciskiem EASY przełączać sterowanie z miejscowego na zdalne.  
 

■   Specyfikacja transmisji 

Parametr transmisji Specyfikacja 

Protokół transmisji Protokół falownika TOSHIBA 
Protokół 

MODBUS-RTU 

Interfejs Zgodny z RS485 

Schemat transmisji Pół-duplex [Magistrala szeregowa (niezbędne terminatory (rezystory) na obu końcach linii] 

Okablowanie 2 - przewodowe 

Odległość transmisji Maksymalnie 500 m (łączna odległość) 

Ilość terminali 
Maksymalnie 32 (wliczając komputer nadrzędny) 
Maksymalnie 32 falowniki połączone w system 

Schemat synchronizacji Synchronizacja start-stop 

Szybkość transmisji 9600 bps do 38.4 kbps 

Transmisja znaków 
<Kod ASCII> JIS X0201 8-bitowy(ASCII) 

<Kod binarny> Kody binarne ograniczone do 8 bitów 
Kody binarne ograniczone 

do 8 bitów 

Sposób kontroli błędów 1 Parzystość : brak kontroli/bit parzystości/ bit nieparzystości (wybór nastawą parametru) 

Sposób kontroli błędów 2 Suma kontrolna CRC 

Długość bitu stopu Odebrany przez falownik : 1bit / Wysłany przez falownik : 2 bity 

Porządek transmisji Najpierw przesyłane najmniej znaczące bity 

Format transmisji znaków 11-bitowe znaki (bit stopu =1 , z kontrolą parzystości) 

Numer falownika 
<Kod ASCII>  0 - 99 

<Kod binarny>  0 - 63 (3Fh) 
1 - 247 

Komunikacja rozsiewcza 
Numer falownika powinien być ustawiony jako : 

< Kod ASCII >  ** (*? lub ?* (?=0-9) jest dopuszczalne) 
< Kod binarny >  255 (0FFh) 

Numer falownika powinien 
być ustawiony na 0 

Długość ramki Zmienna 

Korekcja błędów Brak 

Monitorowanie odpowiedzi Brak 

Inne 

Reakcja falownika na przekroczenie czasu przerwy w transmisji: Wybór pomiędzy 
wyłączeniem awaryjnym /alarmem/brakiem reakcji 
➝ Alarm : Sygnał logiczny na wybranym zacisku wyjściowym   

Wyłączenie awaryjne : Komunikat "err5 " miga na wyświetlaczu 
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■ Przykład sieci z użyciem komputera nadrzędnego 
<Komunikacja niezależna> 

Utwórz sieć jak w przykładzie w celu przesłania falownikowi Nr 3 częstotliwości pracy z komputera 

nadrzędnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Ignorowanie danych":   Tylko falownik o wybranym numerze realizuje przetwarzanie danych. Wszystkie 

pozostałe, nawet jeśli odebrały dane, ignorują je i oczekują na dalszą transmisję. 

☆☆☆☆  : Użyj listew zaciskowych do rozgałęzienia połączeń. 
 

(1) Dane są wysyłane przez komputer nadrzędny wraz z numerem falownika docelowego. 

(2) Każdy z falowników odbiera dane i porównuje numer własny z numerem falownika docelowego. 

(3) Przetwarzanie danych następuje tylko w falowniku, którego numer własny pokrywa się z 

numerem falownika docelowego. 

(4) Wybrany falownik (nr 3 w przykładzie) wysyła do komputera nadrzędnego odpowiedź (wynik 

przetwarzania) wraz z własnym numerem. 

(5) W rezultacie powyższej operacji falownik nr 3 wykona polecenie zmiany częstotliwości pracy 

zgodnie z danymi wysłanymi z komputera. 
 

 : Okablowanie 

: Dane (Komputer → Falownik) 

: Odpowiedź (Falownik → Komputer) 

Falownik 

Nr 29 

Falownik 

Nr 30 

~
 

~
 

Falownik 

Nr 03 

Falownik 

Nr 02 

Falownik 

Nr 00 

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

Falownik 

Nr 01 

 Komputer nadrzędny 
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n
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a
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h
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n
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n
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h
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< Komunikacja rozsiewcza >  

Przesłanie częstotliwości pracy z komputera nadrzędnego równocześnie do wielu falowników w sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆☆☆☆  : Użyj listew zaciskowych do rozgałęzienia połączeń. 
 

(1) Dane są wysyłane przez komputer nadrzędny. 

(2) Każdy z falowników odbiera dane i porównuje numer własny z numerami falowników docelowych. 

(3) Symbol * w numerze falownika (numery falowników docelowych) oznacza cyfrę od 0 do 9. W ten 

sposób computer określa numery kilku (wszystkich) falowników docelowych. Adresatami przekazu 

są falowniki, których druga cyfra numeru jest zgodna z drugą cyfrą numeru falownika docelowego 

(ważna jest pozycja , np. *3 to nie to samo co 3*) i to one zdekodują i wykonają przesłane 

polecenie. Numer ** oznacza, że dane są przeznaczone dla wszystkich falowników w sieci.  

(4) W celu uniknięcia konfliktów odpowiedź prześle tylko falownik, w którego numerze * zastępuje 0 

(falownik o najniższym numerze z grupy docelowej).  

(5) W rezultacie powyższej operacji grupa falowników wykona polecenie zmiany częstotliwości pracy 

zgodnie z danymi wysłanymi z komputera. 

 

Uwaga: Powyższy opis dotyczy kodu ASCII. W przypadku innych kodów zapoznaj się z 

"Communications Function Instruction Manual".  

 

Przykład : Gdy numer falownika docelowego (wysyłany przez computer) ma postać *1, adresatami 

przekazu są falowniki o numerach 01, 11, 21, 31 do 91.  

W tym przypadku odpowiedź prześle falownik nr 01. 

 

 : Okablowanie 

: Dane (Komputer → Falownik) 

: Odpowiedź (Falownik → Komputer)

Falownik 

Nr 29 

Falownik 

Nr 30 

~
 

~
 

Falownik 

Nr 03 

Falownik 

Nr 02 

Falownik 

Nr 00 

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

Falownik 

Nr 01 

Komputer nadrzędny 
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■ Przykład sieci bez komputera nadrzędnego 

     < Komunikacja P2P > 

Wszystkie falowniki podrzędne (slave) pracują z tą samą częstotliwością co falownik nadrzędny (master) 

(brak możliwości zadawania charakterystyki łączem szeregowym). 

 
Falownik master 

Falownik 

Nr 29 

Falownik 

Nr 30 

~
 

~
 

: Okablowanie 

: Dane (Master → Slave) 

Falownik 

Nr 03 

Falownik 

Nr 02 

Falownik 

Nr 01 

Falownik 

Nr 00 

☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 

 
 

☆☆☆☆  : Użyj listew zaciskowych do rozgałęzienia połączeń. 

 

(1) Falownik nadrzędny (master) przesyła częstotliwość pracy do falowników podrzędnych. 

(2) Na podstawie przesłanych danych falownik podrzędny wylicza częstotliwość pracy i zapamiętuje ją. 

(3) W efekcie wszystkie falowniki pracują z tą samą częstotliwością. 

Uwaga: Falownik nadrzędny (master) zawsze wysyła dane do falowników podrzędnych (slave). 

Falowniki podrzędne są cały czas w stanie gotowości odbioru danych. 

 

6.38.3 Notatki 
 

f880 : Notatki 
 

 

• Funkcja 

Umożliwienie użytkownikowi wprowadzenie numeru identyfikacyjnego. 
 

 

[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f880 Notatki 0 – 65530 (65535) 0 
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6.38.4 Opcjonalne sieci otwarte 
 

c700  do c830  : Parametry komunikacji CANopen 
 
c000  do c119  , c900  do c909: Parametry wspólne komunikacji                       

opcjonalnych 
c120  do c149  : Parametry opcji CC-Link  
 
c150  do c199  : Parametry opcji ProfiBus DP  
 
c200  do c249  : Parametry opcji DeviceNet  
 
c400  do c449  , c850  do c899  : Parametry opcji EtherCAT  
 
c500  do c549  : Parametry wspólne EtherNet  
 
c550  do c599  : Parametry opcji EtherNet/IP  
 
c600  do c649  : Parametry opcji Modbus TCP  
  

 
☆   Moduł komunikacyjny (opcja) CANopen                                 (Typ: CAN001Z, CAN002Z, CAN003Z) 

Moduł komunikacyjny (opcja) CC- Link                        (Typ: CCL003Z) 

Moduł komunikacyjny (opcja) PROFIBUS DP     (Typ: PDP003Z) 

Moduł komunikacyjny (opcja) DeviceNet                         (Typ: DEV003Z) 

Moduł komunikacyjny (opcja) EtherNet / IP - Modbus TCP  (Typ: IPE002Z) 

Moduł komunikacyjny (opcja) EtherCAT                         (Typ: IPE003Z) 

⇒ Szczegóły w odpowiednich Instrukcjach Użytkownika. 

 

 

 

6.39 Silniki z magnesami trwałymi (synchroniczne) 
 

f910 : Dopuszczalny poziom prądu po utracie synchronizmu 
 

f911 : Maksymalny czas utraty synchronizmu 
 

f912 : Indukcyjność oś-q 
 
f913 : Indukcyjność oś-d 
 
f915 : Fabryczny współczynnik 9L 

 
 

• Funkcja 

Jeśli silnik z magnesami trwałymi (silnik PM) wypada z synchronizmu i jeśli prąd magnesujący wzrasta 

(rośnie w takim przypadku) oraz utrzymuje się powyżej wartości ustawionej parametrem  f910 przez 

czas dłuższy niż wartość parametru f911, następuje wyłączenie awaryjne, któremu towarzyszy 

komunikat  "sout". 
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[Ustawianie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f910 
Dopuszczalny poziom prądu po utracie 
synchronizmu 

1 - 150 (%) 100 

f911 Maksymalny czas utraty synchronizmu 
0.00: Brak wykrywania 

0.01 - 2.55 (s) 
0.00 

f912 Indukcyjność osi Q na fazę   0.01 - 650.0 (mH) 10.00 

f913 Indukcyjność osi D na fazę   0.01 - 650.0 (mH) 10.00 

 Fabryczny współczynnik 9L - - 

⇒ Parametry silników z magnesami trwałymi opisano w rozdz. 6.25.2. 

Uwaga 1: Używając silników z magnesami trwałymi skonsultuj się z przedstawicielem firmy Toshiba, gdyż 

falowniki nie są kompatybilne ze wszystkimi typami silników PM. 

Uwaga 2: Falownik może nie wykryć utraty synchronizmu w niektórych przypadkach, ponieważ korzysta z 

elektronicznej metody detekcji. Aby uniknąć błędów zalecane jest zastosowanie mechanicznego 

dekodera utraty synchronizmu. 

 

 

 

6.40 Funkcja trawersacji 
 

f980 : Dostępność trawersacji 
 
f981 : Czas przyspieszania trawersacji 
 
f982 : Czas zwalniania trawersacji 
 
f983 : Krok trawersacji 
 
f984 : Uskok trawersacji 
 

⇒ Szczegóły w  “Traverse control Instruction Manual : E6581877”. 

 

 

 

 

7. Praca z sygnałami zewnętrznymi  

7.1 Zewnętrzne sygnały sterujące 
 

Falownik może być sterowany przy pomocy sygnałów zewnętrznych.  

Sposób ustawiania parametrów różni się w zależności od sposobu sterowania. Określ sposób sterowania (rodzaj 

sygnałów wejściowych, zadawania prędkości) przed zastosowaniem  poniższej procedury ustawiania parametrów. 
 



 E6581611 

 

G-3 

7 

[Procedura ustawiania parametrów] 

 
 

 START/STOP  z panelu operacyjnego   


 =  (Panel operacyjny)  

* Ustawienia przy pomocy łącza szeregowego opisano w Communication Manual (E6581913) i w rozdz. 6.38.  

Sprawdź sposób zadawania i sterowania 

 Zadawanie (częstotliwość) z panelu operacyjnego 


 =  (Pokrętło 1)  



 =  (Pokrętło 2)  

Zadawanie (częstotliwość) sygnałem zewnętrznym  


 =  (Zacisk VIA)  
  (Zacisk VIB) 
  (UP/DOWN z zewnętrzn. 

wejścia logicznego) 
 8  (Zacisk VIC) 
 11 (Wejście impulsowe) 

 4, 6, 7 (Transmisja szeregowa) 

Sterowanie:  
Panel operacyjny 

Zadawanie: 
Panel operacyjny 

Patrz rozdz. 3.3 
Przykłady 1), 2) 

Sterowanie: 
Panel operacyjny 

Zadawanie: 
Listwa zaciskowa 

Sterowanie: 
Listwa zaciskowa 

Zadawanie: 
Panel operacyjny 

Sterowanie: 
Listwa zaciskowa  

Zadawanie: 
Listwa zaciskowa  

 

 START/STOP  sygnałem zewnętrznym  



 =  (Listwa zaciskowa) * 

             , ,  (Transmisja szeregowa)  
* Logika może być przełączana 

Patrz rozdz. 3.3 
Przykład 3) 

Patrz rozdz. 3.3 
Przykład 4) 

+ 

RUN STOP 
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7.2 Praca poprzez sygnały wej/wyj (z użyciem listwy 
zaciskowej) 

 

Wybór logiki (ujemna, dodatnia) dokonywany jest przełącznikiem SW1. 

 

7.2.1 Funkcje zacisków wejściowych 
(logika ujemna)  

 
Sygnały doprowadzone do zacisków wejściowych 

z zewnętrznego sterownika mogą być wykorzystane  

do sterowania pracą falownika lub ustawienia jego  

parametrów. Możliwość wyboru spośród wielu  

różnych funkcji zacisków wejściowych pozwala  

na elastyczne projektowanie systemu.   

Ustawienia fabryczne przełączników SW1 i SW2  

są następujące: 

SW1: PLC; SW2: VIB i S3. 

Szczegóły w rozdz. 2.3. 

 

 

 

� Ustawienia funkcji wejść logicznych 
 

Symbol 
zacisku 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

 Wybór funkcji wejścia 1A (F) 2 (F) 

 Wybór funkcji wejścia 1B (F) 0 (Brak funkcji) F 

 Wybór funkcji wejścia 1C (F) 

0 - 203   Uwaga 1) 

0 (Brak funkcji) 

 Wybór funkcji wejścia 2A (R) 4 (R) 

 Wybór funkcji wejścia 2B (R) 0 (Brak funkcji) R 

 Wybór funkcji wejścia 2C (R) 

0 - 203   Uwaga 1) 

0 (Brak funkcji) 

 Wybór funkcji wejścia 3A (RES) 8 (RES) 
RES 

 Wybór funkcji wejścia 3B (RES) 
0 - 203   Uwaga 1) 

0 (Brak funkcji) 

 Wybór funkcji wejścia 4A (S1) 10 (SS1) 
S1 

 Wybór funkcji wejścia 4B (S1) 
0 - 203   Uwaga 1) 

0 (Brak funkcji) 

 Wybór funkcji wejścia 5 (S2) 0 - 203   Uwaga 3) 12 (SS2) 
S2 

f146 (S2) – wejście logiczne/impulsowe 
0: Wejście logiczne 
1: Wejście impulsowe 

0 

 Wybór funkcji wejścia 6 (S3) 0 - 203   Uwaga 4) 14 (SS3) 
S3 

f147 (S3) – wejście logiczne/PTC 
0: Wejście logiczne 
1: Wejście PTC 

0 

VIB  Wybór funkcji wejścia 7 (VIB) 8 - 55   Uwaga 5) 16 (SS4) 

VIA  Wybór funkcji wejścia 8 (VIA) 8 - 55   Uwaga 6) 24 (AD2) 

VIA 
VIB 


Wybór rodzaju (analogowe/logiczne) 
wejść VIA i VIB 

0 - 4 0 

[Listwa zaciskowa falownika]  

VICVICVICVIC FMFMFMFMS3S3S3S3 FLAFLAFLAFLA RYRYRYRYFLCFLCFLCFLCFLBFLBFLBFLBVIAVIAVIAVIA CCCCCCCCVIBVIBVIBVIBPPPPPPPP RCRCRCRC

FFFFCCCCCCCC RRRRNONONONO P24P24P24P24OUTOUTOUTOUT +24+24+24+24CCCCCCCC +SU+SU+SU+SU

S2S2S2S2RESRESRESRES S1S1S1S1

SINK SOURCE
 SW1

PLC

VIB
 SW2

PTC S3
S4

SINK – logika ujemna 
SOURCE – logika dodatnia 
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F do VIB  Czas odpowiedzi zacisku wejściowego 1 - 1000 (ms)   Uwaga 7) 1 

Uwaga 1) Możliwość jednoczesnego przypisania kilku funkcji do jednego zacisku wejściowego.  

Uwaga 2) W przypadku funkcji zawsze aktywnej przypisz odpowiednie wartości parametrom ,  i 

 (funkcja zawsze aktywna). 

Uwaga 3) W przypadku użycia zacisku S2 jako wejścia logicznego, ustaw parametr =0 (wejście logiczne). 

Uwaga 4) W przypadku użycia zacisku S3 jako wejścia logicznego, ustaw przełącznik SW2 (dolny) w pozycję S3 i 

parametr f147=0 (wejście logiczne). 

Uwaga 5) W przypadku użycia zacisku VIB jako wejścia logicznego, ustaw przełącznik SW2 (górny) w pozycję S4 i 

parametr =1,3 lub 4 (wejście logiczne). Wybór logiki przełącznikiem SW1. 

Uwaga 6) W przypadku użycia zacisku VIA jako wejścia logicznego, ustaw parametr =3 lub 4 (wejście 

logiczne). 

Uwaga 7) Jeśli, z powodu zakłóceń, nie można osiągnąć prawidłowej pracy zacisków wejściowych, należy 

powiększyć wartość parametru . 

 
� Połączenia 

1) Z użyciem styku zwiernego 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2) Z użyciem wyjścia tranzystora (logika ujemna)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Przykład zastosowania  ··· sterowanie 3-przewodowe (jednoprzyciskowe)  
Umożliwia sterowanie pracą falownika bez pośrednictwa układu sekwencyjnego, jedynie za pomocą prostych 

sygnałów zewnętrznych.  
 

CC 

Zacisk wejściowy  
� Aktywacja następuje poprzez zwarcie 

zacisku wejściowego z zaciskiem 
CC. Stosowany do sterowania pracą 
do przodu, do tyłu, wyborem 
prędkości predefiniowanej itp. 

Falownik 

Styk zwierny przekaźnika Logika ujemna 

� Sterowanie przez połączenie zacisku 
wejściowego i CC z tranzystorowym wyjściem 
sterownika programowalnego. 
Stosowany do sterowania pracą do przodu, do 
tyłu, wyborem prędkości predefiniowanej itp. 
Użyj wyjścia tranzystorowego 5 mA  24 Vdc.  

Falownik 
Sterownik programowalny 

CC 

Zacisk wejściowy 
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F 

CC 

S2 

Praca do przodu 

Praca do tyłu 

HD (wstrzymanie)

R 

Praca do przodu (F) : Naciśnięcie przycisku do przodu (F) 
spowoduje uruchomienie silnika i jego 
pracę do przodu z zadaną prędkością. 

Praca do tyłu (R) : Naciśnięcie przycisku do tyłu (R) 
spowoduje uruchomienie silnika i jego 
pracę do tyłu z zadaną prędkością. 

HD (S2): Naciśnięcie przycisku HD (S2) 
spowoduje zwolnienie i zatrzymanie. 

 

R  

F  

HD 

Zasilanie 

Uwaga 2) 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

Do przodu 
rotation  

Do tyłu 
rotation 

0 

Uwaga 3) 

Częstotliwość 
wyjściowa  

 

Uwaga 1) Ustaw  =  (ST: standby) i  =  (listwa zaciskowa) dla sterowania 3 - przewodowego. 

Przypisz HD (wstrzymanie pracy) do dowolnego zacisku wejściowego. W przykładzie użyto zacisku S2 

ustawiając  =  (HD: Wstrzymanie pracy). 

Uwaga 2) Aktywne sygnały na zaciskach wejściowych przed włączeniem zasilania są ignorowane (również, gdy 

zasilanie zostanie włączone) (ochrona przed niekontrolowanym rozruchem). Po włączeniu zasilania należy 

odpowiednie sygnały uaktywnić ponownie.  

Uwaga 3) Stan OFF sygnału HD powoduje ignorowanie sygnałów F i R. Powrót HD do stanu ON nie zmienia sytuacji 

(stan ON sygnału F lub R jest nadal ignorowany). F i R muszą najpierw zostać wyłączone (OFF) (przy HD – 

ON) i dopiero uaktywnione ponownie.  

Uwaga 4) Podczas pracy 3-przewodowej, uruchomienie trybu pełzania powoduje zatrzymanie falownika. 

Uwaga 5) Należy pamiętać, że hamowanie DC jest kontynuowane mimo podania sygnału startu podczas jego trwania.  

Uwaga 6) Tylko sygnały F i R współpracują z HD (wstrzymanie pracy). Gdy F lub R jest przypisana do zacisku z innymi 

funkcjami, należy pamiętać, by inne funkcje nie były wstrzymywane. Przykład, przypisanie F i SS1 do 

jednego zacisku, F jest wstrzymywana, a SS1 nie. 
 

         [Ustawianie parametrów]  

Symbol zacisku Nazwa Funkcja Zakres nastaw Przykład nastawy 

S2  Wybór funkcji wejścia 5 (S2) 0 - 203 50: HD (wstrzymanie pracy) 
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 � Tabela funkcji wejść logicznych 
 

Zaprogramowana wartość 
parametru 

Zaprogramowana wartość 
parametru 

Sygnał prosty  
Sygnał 

zanegowany  

Funkcja 

Sygnał prosty 
Sygnał 

zanegowany 

Funkcja 

  Brak funkcji   Zerowanie wskazań miernika energii 

  Praca do przodu    Wyzwalanie śledzenia 

  Praca do tyłu   
Praca z małym obciążeniem i dużą 
prędkością - sygnał zakazu 

  Standby   Podtrzymanie stanu wyjścia RY-RC  

  Reset    Podtrzymanie stanu wyjścia OUT-NO  

  Wybór prędkości predefiniowanej 1    Częstotliwość UP *2 

  Wybór prędkości predefiniowanej 2    Częstotliwość DOWN *2 

  Wybór prędkości predefiniowanej 3    Kasowanie częstotliwości UP/DOWN *2 

  Wybór prędkości predefiniowanej 4    Zatrzymanie wybiegiem 

  Tryb pełzania    Wybór kierunku pracy 

 
Zatrzymanie awaryjne sygnałem 
zewnętrznym 

  Polecenie START/STOP 

  Hamowanie DC  
Wymuszenie trybu zadawania 
częstotliwości 

 
Wybór charakterystyki 
przyspieszania/zwalniania 2 

  Zadawanie częstotliwości, 
aktywny zacisk VIA 

 
Wybór charakterystyki 
przyspieszania/zwalniania 3 

  Sterowanie z listwy zaciskowej 

  Wybór charakterystyki V/F 2   Zezwolenie na edycję parametrów 

  Wybór poziomu ochrony utyku 2   Szybki stop 1 

  Wyłączenie regulatora PID   Szybki stop 2 

  Wejście sygnału błędu przegrzania   Zezwolenie na trawersację 

 
Dostępność nastaw miejscowych 
podczas transmisji łączem 

  Praca przy niskim napięciu 

 
Wstrzymanie pracy (sterowanie 3 - 
przewodowe) 

  Zwalnianie przy pracy do przodu 

  Kasowanie członu ID regulatora PID   Zatrzymanie przy pracy do przodu 

  Przełączanie charakterystyki PID   Zwalnianie przy pracy do tyłu 

  Funkcja FORCE   Zatrzymanie przy pracy do tyłu 

  Funkcja FIRE    do  Współczynnik fabryczny  *1 

  Wstrzymanie przyspieszania/zwalniania   Wybór silnika nr 2 

  Synchronizacja z zanikiem zasilania   Zakaz edycji parametrów 

  Współczynnik fabryczny  *1   Zakaz odczytu/edycji parametrów 

  Współczynnik fabryczny  *1    
 

*1: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

*2: Aktywne, gdy  (wybór trybu zadawania częstotliwości) =  (UP/DOWN z zewnętrznego wejścia logicznego). Zakres 

częstotliwości od  do  (częstotliwość maksymalna). Czasy przyspieszania/zwalniania w odniesieniu do ustawionej 

częstotliwości są zadane parametrami /, gdy prędkość przyspieszania/zwalniania nie jest włączona.  

 

☆ Szczegóły funkcji zacisków wejściowych w rozdz. 11.6. 
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7.2.2 Funkcje zacisków wyjściowych (logika ujemna) 
 

 

 

Funkcja ta używana jest do przekazywania 

różnych sygnałów falownika do urządzeń 

zewnętrznych. Każdemu z wyjść logicznych  

można przypisać wiele różnych funkcji.  

Dla wyjść  RY-RC, OUT możliwe jest 

zaprogramowanie funkcji logicznych.  

Ustawienia fabryczne przełączników  

SW1 i SW2 są następujące: 

SW1: PLC; SW2: VIB i S3. 

Szczegóły w rozdz. 2.3. 

 

 

 

 

 

 
 
 
� Stosowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga1)  Drgania styków wyjść przekaźnikowych mogą fałszować sygnały odbierane przez urządzenie zewnętrzne 

(np. sterownik). Zalecane jest zastosowanie filtrów o stałej czasu 10ms lub większej. Jeśli to możliwe 

należy korzystać w wyjścia OUT przy współpracy ze sterownikiem programowalnym. 

 

[Listwa zaciskowa falownika] 

  

Funkcja zacisków FLA, B, C :  

Ustawiana parametrem Uwaga 1) 

 

  

Funkcja zacisku RY :  

Ustawiana parametrami  i137 Uwaga 1) 

 

  

Funkcja zacisku OUT :  

Ustawiana parametrami  i  

 

VICVICVICVIC FMFMFMFMS3S3S3S3 FLAFLAFLAFLA RYRYRYRYFLCFLCFLCFLCFLBFLBFLBFLBVIAVIAVIAVIA CCCCCCCCVIBVIBVIBVIBPPPPPPPP RCRCRCRC

FFFFCCCCCCCC RRRRNONONONO P24P24P24P24OUTOUTOUTOUT +24+24+24+24CCCCCCCC +SU+SU+SU+SU

S2S2S2S2RESRESRESRES S1S1S1S1

SINK SOURCE
 SW1

PLC

VIB
 SW2

PTC S3
S4

SINK – logika ujemna 
SOURCE – logika dodatnia 

FLA 

FLB 

FLC 
  FL 

RC 

OUT 

NO 

RY 
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� Przypisanie funkcji do zacisku wyjściowego 
 

Symbol 
zacisku 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

RY-RC  Wybór funkcji wyjścia 1A 
4 (sygnał wykrycia niskiej 

prędkości)  

OUT   Wybór funkcji wyjścia 2A 
6 (sygnał osiągnięcia 

zadanej częstotliwości) 

FL  
(A, B, C)  

 Wybór funkcji wyjścia 3 

0 - 255 

10 (sygnał awarii)  

Uwaga 2) Przypisując jedną funkcję do zacisku RY-RC, ustaw tylko . 

    Pozostaw parametr  z nastawą fabryczną ( = ). 

Uwaga 3) Przypisując jedną funkcję do zacisku OUT, ustaw tylko . 

    Pozostaw parametr  z nastawą fabryczną ( = ). 

 
 

� Przypisanie dwóch funkcji do zacisku wyjściowego (RY-RC, OUT) 
 

Symbol 
zacisku 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

 Wybór funkcji wyjścia 1A 
4 (sygnał wykrycia niskiej 

prędkości)  
RY-RC 

 Wybór funkcji wyjścia 1B 255 (zawsze ON) 

 Wybór funkcji wyjścia 2A  
6 (sygnał osiągnięcia 

zadanej częstotliwości) 
OUT 

 Wybór funkcji wyjścia 2B  

0 - 255 

255 (zawsze ON) 

0:  i 
 i  

1:  lub  
 i  

2:  i 
 lub   

RY-RC,  
OUT 

 Wyjściowa funkcja logiczna 

3:  lub  
 lub   

0 

 

Uwaga 4)  i  są aktywne, gdy  = : Wyjście logiczne (nastawa fabryczna), nieaktywne, 

gdy  = : Wyjście impulsowe. 
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(1) Iloczyn logiczny dwóch funkcji wyjścia RY-RC <AND> 
W przypadku wyjścia RY-RC iloczyn logiczny jest realizowany, gdy  = 0 lub 2, a funkcje 

przypisane parametrami  i  - jednocześnie aktywne (ON). 

 

☆ Przebiegi czasowe 

 
ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

 

 

Wyjście 

RY-RC 

               

*  W przypadku wyjścia OUT iloczyn logiczny jest realizowany, gdy  = 0 lub , a funkcje 

przypisane parametrami  i  - jednocześnie aktywne (ON). 
 

  
(2) Suma logiczna dwóch funkcji wyjścia RY-RC <OR> 

W przypadku wyjścia RY-RC suma logiczna jest realizowana, gdy  =1 lub 3 i którakolwiek z 

funkcji, przypisanych parametrami  i  - aktywna (ON). 

 

☆Przebiegi czasowe 

 ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

 

 

Wyjście 

RY-RC 

 

     *  W przypadku wyjścia OUT suma logiczna jest realizowana, gdy  =2 lub 3 i którakolwiek z 

funkcji, przypisanych parametrami  i  - aktywna (ON). 
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(3) Podtrzymanie stanu ON sygnału wyjściowego  
 
☆ Jeśli funkcje przypisane do wyjścia RY-RC lub OUT spełniają określone warunki zgodności, to na 

odpowiednim wyjściu pojawia się stan ON. Stan ten może zostać utrzymany mimo zmiany warunków, które 

ten stan wywołały (funkcja podtrzymania stanu wyjścia). 
 

 Przypisz funkcję 80 do 83 wybranemu zaciskowi wejściowemu. 

Stan ON na wybranym wejściu spowoduje podtrzymanie stanu ON wyjścia RY-RC lub OUT. 
 
 

Nr funkcji Nazwa Funkcja Działanie 

80 HDRY Podtrzymanie wyjścia RY-RC 
ON  : Podtrzymanie stanu ON wyjścia RY-RC 
OFF: Stan wyjścia RY-RC zmienia się w czasie 

rzeczywistym zależnie od warunków 

82 HDOUT Podtrzymanie wyjścia OUT-NO 
ON  : Podtrzymanie stanu ON wyjścia OUT-NO 
OFF: Stan wyjścia OUT-NO zmienia się w czasie 

rzeczywistym zależnie od warunków 

Nastawy 81, 83 – sygnały wejściowe zanegowane. 
 
 

� Przykład zastosowania  ··· sygnał pracy, sygnał sterowania hamulcem 
 

Sygnał wykrycia niskiej prędkości pojawia się na wyjściu, gdy częstotliwość wyjściowa przekracza  wartość 

parametru f100. Może on służyć do sygnalizacji pracy falownika, gdy f100 = 00 (nastawa fabryczna) 

lub sterować pracą hamulca elektromagnetycznego. 

 

Przykład nastawy) Sterowanie pracą hamulca elektromagnetycznego poprzez zaciski RY-RC 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Przykład nastawy 

f100 Próg sygnału niskiej prędkości 0.0 - fh (Hz) 2.5 

f130 Wybór funkcji wyjścia 1A (RY-RC) 0 - 255 
4: LOW (sygnał wykrycia 

niskiej prędkości) 

 

 

 Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Czas [s] 

 

ON 
OFF 

ON 
OFF Negacja sygnału  

0 

Częstotliwość zadana 

Sygnał wykrycia niskiej prędkości :
zaciski RY-RC 
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     � Wykaz funkcji wyjść logicznych 
 

 

 

 
 

Tabela funkcji wyjść logicznych (progów, przekroczenie których aktywuje wyjście logiczne)  
Zaprogramowana 
wartość parametru 

Zaprogramowana 
wartość parametru 

Sygnał 
prosty 

Sygnał 
zanegowany 

Funkcja 
Sygnał 
prosty 

Sygnał 
zanegowany 

Funkcja 

  Dolny limit częstotliwości   Duże obciążenie 

  Górny limit częstotliwości   Stop przy dolnym limicie częstotliwości 

  Sygnał wykrycia niskiej prędkości   Działanie zsynchronizowane z zanikiem zasilania 

 
Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości 
(zakończył się proces przyspieszania/zwalniania)   Trawersacja 

  Sygnał osiągnięcia ustalonej częstotliwości   Zwalnianie podczas trawersacji 

  Sygnał awarii (sygnał wyłączenia awaryjnego)   Alarm wymiany podzespołów 

  Ostrzeżenie nadprądowe   Ostrzeżenie przed przekroczeniem momentu 

  Ostrzeżenie przed przeciążeniem   Wybór trybu zadawania częstotliwości 1/2 

  Ostrzeżenie przed przegrzaniem   Wybór panel / zdalne 

  Ostrzeżenie nadnapięciowe   Działanie funkcji FORCE  

  Detekcja zbyt niskiego napięcia obwodu głównego    Działanie funkcji FIRE  

  Detekcja małego prądu   Zgodność sygnałów regulacji PID 

  Detekcja przekroczenia momentu   Sygnał awarii lub samoczynnego załączenia 

 
Ostrzeżenie przed przeciążeniem rezystora 
hamującego   Alarm od wejścia PTC 

  Praca/Stop   Współczynnik fabryczny  *1 

  Poważna awaria   Niski poziom sygnału wejścia VIC 

  Drobna awaria   Stan wejścia F 

  Wentylator chłodzący ON/OFF   Stan wejścia R 

  Pełzanie   Alarm wymiany wentylatora 

  Sterowanie z panelu / listwy zaciskowej   Alarm ilości uruchomień 

  Alarm całkowitego czasu pracy   Proces przyspieszania 

  Błąd opcjonalnej komunikacji szeregowej   Proces zwalniania 

  Praca do przodu/do tyłu   Praca ze stałą prędkością 

  Gotowość do pracy 1   Działanie hamulca DC 

  Gotowość do pracy 2 do  Współczynnik fabryczny  *1 

  Zwolnienie hamulca DC 180 181 Sygnalizacja impulsowa zużycia energii 

  Ostrzeżenie 182 183 Ostrzeżenie o opuszczeniu zakresu 

  Błąd komunikacji RS485 do  Współczynnik fabryczny  *1 

  Stan bitu 0 danych wyjściowych  Zawsze OFF 

  Stan bitu 1 danych wyjściowych  Zawsze ON  

 Małe obciążenie   

*1:  Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

<Wyjaśnienie pojęć>  

� Alarm  …... Sygnał alarmu na wyjściu, gdy ustawiona wartość została osiągnięta  

� Ostrzeżenie…... Sygnał alarmu na wyjściu, gdy dalsze działanie może spowodować wyłączenie awaryjne 
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Uwaga 1) ON w logice dodatniej : Tranzystor z otwartym kolektorem lub przekaźnik włączony (ON). 

 OFF w logice dodatniej : Tranzystor z otwartym kolektorem lub przekaźnik wyłączony (OFF).  

 ON w logice ujemnej : Tranzystor z otwartym kolektorem lub przekaźnik wyłączony (OFF).  

 OFF w logice ujemnej : Tranzystor z otwartym kolektorem lub przekaźnik włączony (ON).  

 

☆ Szczegóły funkcji zacisków wejściowych w rozdz. 11.7. 
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7.3 Zadawanie prędkości (sygnał analogowy) z urządzeń 
zewnętrznych 

 

 

 

Istnieją cztery sposoby sterowania wejść  

analogowych sygnałami zewnętrznymi: 

zewnętrzny potencjometr, 0 do 10Vdc, 

4 (0) do 20mAdc,  -10 do +10Vdc.  

Maksymalna rozdzielczość wejść  

analogowych wynosi 1/1000. 

Ustawienia fabryczne przełączników  

SW1 i SW2 są następujące: 

SW1: PLC; SW2: VIB i S3. 

Szczegóły w rozdz. 2.3. 

 

 

 

 

 

 
� Programowanie wejść analogowych 

 
Symbol 
zacisku 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

 VIA wybór punktu 1 charakterystyki 0 - 100 % 0 

 VIA częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 Hz 0.0 

 VIA wybór punktu 2 charakterystyki 0 - 100 % 100 
VIA 

 VIA częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 Hz *1 

 VIB wybór punktu 1 charakterystyki -100 ÷ +100 % 0 

 VIB częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 Hz 0.0 

 VIB wybór punktu 2 charakterystyki -100 ÷ +100 % 100 
VIB 

 VIB częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 Hz  *1 

 VIC wybór punktu 1 charakterystyki 0 - 100 % 20 

 VIC częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 Hz 0.0 

 VIC wybór punktu 2 charakterystyki 0 - 100 % 100 
VIC 

 VIC częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 Hz *1 

VIA do VIC  Analogowy filtr wejściowy 2 - 1000 ms   Uwaga 1) 64 
 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

Uwaga1) Niestabilność wywołana zakłóceniami sygnału analogowego na wejściu zadającym może być 

wyeliminowana zwiększeniem wartości parametru f.

Uwaga 2) Szczegóły przełączania między dwoma sygnałami zadawania częstotliwości w rozdz. 5.8. 

VICVICVICVIC FMFMFMFMS3S3S3S3 FLAFLAFLAFLA RYRYRYRYFLCFLCFLCFLCFLBFLBFLBFLBVIAVIAVIAVIA CCCCCCCCVIBVIBVIBVIBPPPPPPPP RCRCRCRC

FFFFCCCCCCCC RRRRNONONONO P24P24P24P24OUTOUTOUTOUT +24+24+24+24CCCCCCCC +SU+SU+SU+SU

S2S2S2S2RESRESRESRES S1S1S1S1

SINK SOURCE
 SW1

PLC

VIB
 SW2

PTC S3
S4

[Listwa zaciskowa falownika] 

SINK – logika ujemna 
SOURCE – logika dodatnia 
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7.3.1 Zadawanie napięciem wejściowym (0 to 10 V) 
<zewnętrzny potencjometr> 

 

Zadawanie częstotliwości może odbywać się za pomocą potencjometru (1k do 10kΩ) włączonego między zaciski  

PP, VIA i CC, jak również sygnału napięciowego 0 do 10Vdc podanego na zaciski VIA i CC.  
 

                   Przykład nastaw (sterowanie z zacisków wejściowych) 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna Przykład nastawy 

Wybór trybu sterowania 0 - 4 
1  

(panel operacyjny)  
0  

(listwa zaciskowa) 


Wybór trybu zadawania 
częstotliwości 1 

0 - 14 
0  

(pokrętło 1)  
1 

(zacisk VIA) 


Wybór rodzaju (analogowe/logiczne) 
wejść VIA i VIB 

0 - 4 0 
0 lub 1 

(wejście analogowe) 

 VIA wybór punktu 1 charakterystyki 0 - 100 % 0 0 

 VIA częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 Hz 0.0 0.0 

 VIA wybór punktu 2 charakterystyki 0 - 100 % 100 100 

 VIA częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 Hz  *1 50.0/60.0 

 Analogowy filtr wejściowy 2 - 1000 ms 64 64 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

 
  Silnik 

M 
R/L1 U/T1 

MCCB 

Z
a
s
ila

n
ie

 

S/L2 
T/L3 

V/T2 

W/T3 

CC 

F 

R 

RES 
FLC 

S1 

S2 

 VF-S15 

���� Sposób sterowania 
Wybór kierunku, do przodu (F), do tyłu (R) 
oraz START/STOP przy pomocy sygnałów 
zewnętrznych  

���� Sposób zadawania częstotliwości  
Charakterystyka dwupunktowa, sygnał 
zadający zewnętrzny, analogowy.  
 

Praca do przodu 

Praca do tyłu  

S3 

+ 

- 

* Do zasilania modeli 
jednofazowych należy 

użyć zacisków 
 R/L1 i S/L2/N  

0 do 10 Vdc  

FLA 

FLB 

 

 

% 

 

 

 

Punkt 2 

Punkt 1  

Napięciowy sygnał wejściowy 

0%             100% 
(0V)             (10 V) 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

CC VIA PP 



 E6581611 

 

I-2 

9 

7.3.2 Zadawanie poprzez wejście prądowe (4 do 20 mAdc)  
Zadawanie częstotliwości może odbywać się za pomocą sygnału prądowego 4(0) do 20mAdc podanego między 

zaciski VIC i CC. 
 

Przykład nastaw (sterowanie z zacisków wejściowych) 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna Przykład nastawy 

Wybór trybu sterowania 0 - 4 
1  

(panel operacyjny) 
0  

(listwa zaciskowa) 


Wybór trybu zadawania 
częstotliwości 1 

0 - 14 
0  

(pokrętło 1) 
8 

(zacisk VIC) 

 VIC wybór punktu 1 charakterystyki 0 - 100 % 20 20 (lub 0) 

 VIC częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0 Hz 0.0 0.0 

 VIC wybór punktu 2 charakterystyki 0 - 100 % 100 100 

 VIC częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 Hz *1 50.0/60.0 

 Analogowy filtr wejściowy 2 - 1000 ms 64 64 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

 

 

 
 

 

 

 

  

% 

 

 

 

Punkt 2 

Punkt 1  

Prądowy sygnał wejściowy 

  0%   20%        100% 
(0mA) (4mA)      (20 mA)  

 

M 
R/L1 U/T1 

MCCB 

S/L2 
T/L3 

V/T2 
W/T3 

CC 

FLC 

VIC PP 

 VF-S15 

+ 

- 
4(0) do 20 mAdc  

FLA 

FLB 

CC 

F 

R 

S1 

S2 

S3 

RES 

 

 

���� Sposób sterowania 
Wybór kierunku, do przodu (F), do tyłu (R) 
oraz START/STOP przy pomocy sygnałów 
zewnętrznych  

���� Sposób zadawania częstotliwości  
Charakterystyka dwupunktowa, sygnał 
zadający zewnętrzny, analogowy.  
 

Silnik 

Praca do przodu 

Praca do tyłu  

Z
a

s
ila

n
ie

 

* Do zasilania modeli 
jednofazowych należy 

użyć zacisków 
 R/L1 i S/L2/N  

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 
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7.3.3 Zadawanie napięciem wejściowym (-10 do +10 V)  
Zadawanie częstotliwości może odbywać się za pomocą sygnału napięciowego -10 do +10Vdc podanego na 

zaciski VIB i CC. 

Przykład nastaw (sterowanie z zacisków wejściowych) 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna Przykład nastawy 

Wybór trybu sterowania 0 - 4 
1  

(panel operacyjny) 
0  

(listwa zaciskowa) 

Wybór trybu zadawania częstotliwości 1 0 - 14 
0  

(pokrętło 1) 
2 

(zacisk VIB) 


Wybór zakresu wejścia  
analogowego (VIB) 

0: 0 ÷ +10V 
1: -10 ÷ +10V 

0 
1 

(-10 ÷ +10V) 


Wybór rodzaju (analogowe/logiczne)  
wejść VIA i VIB 

0 - 4 0 
0 

 (wejście analogowe) 

 VIB wybór punktu 1 charakterystyki -100 ÷ +100 % 0 0 

 VIB częstotliwość punktu 1 0.0 - 500.0Hz 0.0 0.0 

 VIB wybór punktu 2 charakterystyki -100 ÷ +100 % 100 100 

 VIB częstotliwość punktu 2 0.0 - 500.0 Hz *1 50.0/60.0 

 Analogowy filtr wejściowy 2 - 1000 ms 64 64 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

  

 

8. Monitorowanie stanu pracy falownika  

8.1 Przepływ informacji w trybie monitoringu 

 

 

 

 

 

  

M 
R/L1 U/T1 

MCCB 

S/L2 
T/L3 

V/T2 
W/T3 

CC 

FLC 

VIB PP 

 VF-S15 

FLA 

FLB 

CC 

F 

R 

S1 

S2 

S3 

RES 

 

 

���� Sposób sterowania 
Wybór kierunku, do przodu (F), do tyłu (R) 
oraz START/STOP przy pomocy sygnałów 
zewnętrznych  

���� Sposób zadawania częstotliwości  
Charakterystyka dwupunktowa, sygnał 
zadający zewnętrzny, analogowy.  
 

Silnik 

Praca do przodu 

Praca do tyłu  

Z
a

s
ila

n
ie

 

* Do zasilania modeli 
jednofazowych należy 

użyć zacisków 
 R/L1 i S/L2/N  

± 

0 
-10 do +10 Vdc 

% 

 

 

 



Punkt 2 

Punkt 1 

Napięciowy sygnał wejściowy 

-100%     0%    100% 
 (-10V)      (0V)      (+10V) 

Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

                          ↑ 
Praca do przodu 

Praca do tyłu  
          ↓ 



 E6581611 

 

I-4 

9 

 

  

60.0 - 

 

t0.10 

 ⇔  

 ⇔  

 ⇔  

 ⇔  

 

y 
      

 ☆ Tryby pracy wyświetlacza 

(patrz rozdz. 4.1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MON 

 Około 
20 typów danych 

    

y 

y 

PRG 

RUN 

  

  

  

 
   

 

 

     

       

Około 
10 typów danych 

 Do 8 razy 

(patrz rozdz. 8.2.2) 

Zachowane dane o wcześniejszych 
wyłączeniach awaryjnych 

Uwaga: Aby powrócić do trybu 
podstawowego naciśnij przycisk MODE. 

Sposób dostępu do informacji w trybie monitoringu  

Tryb programowania falownika 

Tryb podstawowy 

MODE MODE 

MODE 

☆ Około 10 różnych 

typów, określonych 
wcześniej danych 
może być 
monitorowanych     
po wyłączeniu i 
ponownym  
włączeniu zasilania.  

・Dane zebrane w 

czasie awarii są 
zachowywane po 
wyłączeniu zasilania. 

 ☆ Około 20 typów danych 

może być 
monitorowanych. Wyboru 
wielkości monitorowanych 
dokonuje się poprzez 
ustawienie parametrów od 
f711 do f71  

 

・Podczas normalnej pracy: 

Monitoring wykonywany 
jest w czasie rzeczywistym 
(patrz rozdz. 8.2.1). 

 

・W przypadku wyłączenia 

awaryjnego:  
Dane zebrane w trakcie 
wyłączenia awaryjnego 
zostają zachowane do 
wyłączenia zasilania (patrz 
rozdz. 8.3.2). 
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8.2 Monitorowanie stanu pracy falownika 
 

8.2.1 Monitorowanie podczas normalnej pracy 
W trybie monitoringu można kontrolować stan pracy falownika. 

Aby przełączyć się w tryb monitoringu podczas normalnej pracy: 

Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE. 

                    Procedura odczytu parametrów (np. praca przy 60Hz) 

Wielkość wyświetlana 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Numer 

komunikacyjny 
Opis 

Częstotliwość 
wyjściowa  * 

  
Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa (60 Hz). 
(Gdy  (wybór wielkości wyświetlanej)= 
[częstotliwość wyjściowa]) 

Tryb programowania 
falownika 

 
  

 

Wyświetlany jest pierwszy parametr  "Historia 
zmian ()". 

Kierunek obrotów 
 
 - FE01 

Wyświetlany jest kierunek obrotów. 
(-: do przodu, -: do tyłu) 

Częstotliwość 
zadana * 

 
 FE02 

Wyświetlana jest częstotliwość zadana 
(Hz/dowolna jednostka). 
(Gdy =) 

Prąd wyjściowy  * 
 

 FC02 
Wyświetlany jest prąd wyjściowy falownika (prąd 
obciążenia) (%/A). 
(Gdy =) 

Napięcie wejściowe * 
 

 FC05 
Wyświetlane jest napięcie wejściowe falownika 
(%/V). 
(Gdy =) 

Napięcie wyjściowe * 
 

 FC08 
Wyświetlane jest napięcie wyjściowe falownika 
(%/V). 
(Gdy =) 

Moc wejściowa  * 
 

k12.3 FC06 
Wyświetlana jest wartość mocy (kW) wejściowej. 
(Gdy =) 

Moc wyjściowa  * 
 

h11.8 FC07 
Wyświetlana jest wartość mocy (kW) wyjściowej. 
(Gdy =) 

Współczynnik 
obciążenia falownika  

* 

 
 FE27 

Wyświetlany jest współczynnik obciążenia 
falownika (%). 
(Gdy =) 

Częstotliwość 
wyjściowa  * 

 
 FE00 

Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa 
(Hz/dowolna jednostka). 
(Gdy =) 

* Wyboru wielkości monitorowanej można dokonać poprzez ustawienie parametrów  do , 

() (patrz uwaga 12). 

 Uwagi zamieszczono na stronach H - 8 i H - 9.                                                   (ciąg dalszy na następnej stronie) 

 

Uwaga 1 

 Uwaga 2 

Uwaga 2 
Uwaga 3 

Uwaga 2 

MODE 

MODE 
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                  (ciąg dalszy) 

Wielkość wyświetlana 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Numer 

komunikacyjny 
Opis 

Stany wejść 
sterujących 

 

}}i}}i}i FE06 

Kolejne bity pokazują stan sygnałów (ON/OFF) na 
zaciskach wejściowych falownika (F, R, RES, S1, 
S2, S3, VIB, VIA). 
 
ON:  
OFF:  
 
 
 
 
 

Stany wyjść 
sterujących 

 

0 }ii FE07 

Kolejne bity pokazują stan sygnałów (ON/OFF) na 
zaciskach wyjściowych falownika (RY-RC, OUT, 
FL). 
 
ON:  
OFF:  
 
 
 

Wersja CPU1 
 

 FE08 Wyświetlana jest wersja mikroprocesora CPU1. 

Wersja CPU2 
 

 FE73 Wyświetlana jest wersja mikroprocesora CPU2. 

Prąd znamionowy 
falownika 

 
 FE70 Wyświetlany jest prąd znamionowy (A). 

Przeciążenie i 
ustawienia regionalne 

 
- 

0998 
0099 

Wyświetlana jest charakterystyka przeciążenia i 
ustawienie regionalne. 

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 1 

 
⇔ FE10 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 1  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 2 

 
 ⇔  FE11 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 2  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 3 

 
 ⇔ FE12 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 3  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 4 

 
 ⇔ FE13 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 4  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 5 

 
 ⇔ FD10 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 5  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 6 

 
 ⇔  FD11 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 6  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 7 

 
 ⇔ FD12 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 7  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 8 

 
⇔  FD13 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 8  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Uwagi zamieszczono na stronach H - 8 i H - 9.                                                   (ciąg dalszy na następnej stronie) 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 5 

Uwaga 7 

Uwaga 4 

0 }ii 

FL RY-RC 

OUT 

}}i}}i}i 

VIA 

S3 

F 

R 

S2 

VIB 

S1 

RES 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 6 
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                  (ciąg dalszy) 

Wielkość wyświetlana 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Numer 

komunikacyjny 
Opis 

Status transmisji 

 

sl  }} FD57 

Kolejne bity pokazują stan sygnałów: odbieranego 
(RX) i nadawanego (TX) (komunikacja szeregowa).  
 
  
 
 
 
 
 
odbiór lub nadawanie           :  
brak odbioru lub nadawania :   

 
 
 
 
 
 

Informacja alarmowa 
wymaganej wymiany 

podzespołów 

 

m }}}}i FE79 

Kolejne bity pokazują status wentylatora (ON/OFF), 
kondensatorów płyty głównej i obwodu głównego, 
łącznego czasu pracy i liczby uruchomień. 
 
ON: 
OFF:  

 
 
 
 
 
  

Łączny czas pracy 
 

 FE14 
Wyświetlany jest łączny czas pracy falownika. 
(0.10 =10 godzin, 1.00 =100 godzin) 

Liczba uruchomień 
 

 FD32 Liczba uruchomień (10000 razy) 

Tryb podstawowy 
wyświetlacza 

 
   Wyświetlana jest częstotliwość pracy (60 Hz). 

 

 

8.2.2 Szczegółowe informacje o przeszłym awaryjnym 
zatrzymaniu 

Szczegóły danego wcześniejszego awaryjnego zatrzymania falownika (zatrzymanie od 1 do 8) mogą zostać 

wyświetlone po naciśnięciu środka pokrętła, gdy informacja o nim miga na wyświetlaczu w trybie monitoringu. 

W przeciwieństwie do " Wyświetlenie informacji o bieżącym zatrzymaniu awaryjnym " (patrz rozdz. 8.3.2) 

informacje o przeszłych zatrzymaniach awaryjnych są dostępne także po wyłączeniu zasilania lub resecie 

falownika. 
 

Wielkość 
wyświetlana 

Panel 
operacyjny 

Wyświetlacz LED Opis 

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 1 

 ⇔ 
Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 1  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Ciągłość 
występowania 

 

 
Dla oca, ocl i err5 ilość kolejnych zatrzymań 
(maksymalnie 31) tego samego typu. Informacje 
szczegółowe dotyczą ostatniego zatrzymania. 

Uwaga 8 

Uwaga 9 

m  }}}}i 

Wentylator chłodzący 

Łączny czas pracy Kondensator 
płyty sterującej 

Kondensator 
obwodu głównego 

Liczba uruchomień 

   }} 

TX: sygnał 
       nadawany 

RX: sygnał odbierany 

MODE 

 

sl 

Uwaga 10 
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Wielkość 
wyświetlana 

Panel 
operacyjny 

Wyświetlacz LED Opis 

Częstotliwość 
wyjściowa 

 
6 

Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego. 

Kierunek obrotów 
 

- 
Wyświetlany jest kierunek obrotów w momencie wystąpienia 
zatrzymania awaryjnego.  
(-: do przodu, -: do tyłu) 

Częstotliwość 
zadana * 

 
 

Wyświetlana jest częstotliwość zadana w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego. 

Prąd wyjściowy 
 

 
Wyświetlany jest prąd wyjściowy falownika w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego (%/A). 

Napięcie 
wejściowe 

 
Wyświetlane jest napięcie wejściowe falownika (%/V) 
w momencie wystąpienia zatrzymania awaryjnego. 

Napięcie 
wyjściowe 

 
Wyświetlane jest napięcie wyjściowe falownika w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego (%/V). 

Stany wejść 
sterujących 

 



Kolejne bity pokazują stan sygnałów (ON/OFF) na zaciskach 
wejściowych falownika (F, R, RES, S1, S2, S3, VIB, VIA). 
 
 
ON:  
OFF:  
 
 
 
 
 

Stany wyjść 
sterujących 

 



Kolejne bity pokazują stan sygnałów (ON/OFF) na zaciskach 
wyjściowych falownika (RY-RC, OUT, FL). 
 
ON:  
OFF:  
 
 
 
 
 

Łączny czas pracy 
 



Wyświetlany jest łączny czas pracy falownika w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego . 
(0.10 =10 godzin, 1.00 =100 godzin) 

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 1 

 
 

⇔
Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić do przyczyny 
przeszłego awaryjnego zatrzymania 1 wyświetlanej 
naprzemiennie z cyfrą  

                  * Ze względu na czas detekcji wartość zarejestrowana nie zawsze jest wartością maksymalną. 

                  Uwagi zamieszczono na stronach H - 8 i H - 9.  

 

}}i}}i}i 

VIA 

S3 

F 

R 

S2 

VIB 

S1 

RES 

0 }ii 

FL RY-RC 

OUT 

MODE 

Uwaga 2 

Uwaga 1 

Uwaga 2 
Uwaga 3 

Uwaga 4 

Uwaga 5 

Uwaga 9 

Uwaga 2 
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8.3 Wyświetlanie informacji o błędach 
 

8.3.1 Wyświetlanie kodu błędu (przyczyny zatrzymania) 
W przypadku zatrzymania awaryjnego, wyświetlana jest informacja o ewentualnej przyczynie awarii (kod błędu). 

Ponieważ informacje te są zachowywane, mogą być odczytane w dowolnym momencie w trybie monitoringu. 

Szczegółowe informacje na temat wyświetlania kodów błędów w rozdz.13.1. 

                   ☆ Ze względu na czas detekcji wartość zarejestrowana nie zawsze jest wartością maksymalną. 
 

8.3.2 Wyświetlenie informacji o bieżącym zatrzymaniu 
awaryjnym 

Po wystąpieniu zatrzymania awaryjnego, te same informacje co w trybie opisanym w rozdz. 8.2.1 "Monitorowanie 

podczas normalnej pracy" mogą zostać wyświetlone (patrz poniższa tabela), o ile falownik nie zostanie 

wyłączony lub zresetowany. Dla uzyskania potrzebnych informacji (po wyłączeniu lub resecie falownika) należy 

postępować zgodnie z opisem z rozdz. 8.2.2 "Szczegółowe informacje o przeszłym awaryjnym zatrzymaniu".  

■ Przykład przywołania informacji o zatrzymaniu awaryjnym 

Wielkość wyświetlana 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Numer 

komunikacyjny 
Opis 

Powód zatrzymania 
awaryjnego 

  
Tryb monitoringu (po wystąpieniu zatrzymania 
awaryjnego miga kod błędu). Silnik zatrzymuje się 
wybiegiem. 

Tryb programowania 
falownika 

 
  

 

Wyświetlany jest pierwszy parametr  "Historia zmian 
()". 

Kierunek obrotów 
 
 - FE01 

Wyświetlany jest kierunek obrotów w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego.  
(-: do przodu, -: do tyłu) 

Częstotliwość 
zadana * 

 
 FE02 

Wyświetlana jest częstotliwość zadana (Hz/dowolna 
jednostka) w momencie wystąpienia zatrzymania 
awaryjnego. (Gdy =) 

Prąd wyjściowy * 

 
 FC02 

Wyświetlany jest prąd wyjściowy falownika w 
momencie wystąpienia zatrzymania awaryjnego 
(%/A). (Gdy =) 

Napięcie wejściowe * 
 

 FC05 
Wyświetlane jest napięcie wejściowe falownika 
(%/V) w momencie wystąpienia zatrzymania 
awaryjnego. (Gdy =) 

 
Napięcie wyjściowe * 

 
 FC08 

Wyświetlane jest napięcie wyjściowe falownika w 
momencie wystąpienia zatrzymania awaryjnego 
(%/V). (Gdy =) 

Moc wejściowa * 
 

k12.3 FC06 
Wyświetlana jest wartość mocy (kW) wejściowej. 
(Gdy =) 

Moc wyjściowa * 
 

h11.8 FC07 
Wyświetlana jest wartość mocy (kW) wyjściowej. 
(Gdy =) 

Współczynnik 
obciążenia falownika  

* 

 
 FE27 

Wyświetlany jest współczynnik obciążenia 
falownika (%) w momencie wystąpienia zatrzymania 
awaryjnego). (Gdy =) 

Częstotliwość 
wyjściowa * 

 
 FE00 

Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa 
(Hz/dowolna jednostka) w momencie wystąpienia 
zatrzymania awaryjnego. (Gdy =) 

Uwaga 2 

Uwaga 1 

Uwaga 2 
Uwaga 3 

Uwaga 2 

MODE 

MODE 
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                    Uwagi zamieszczono na stronach H - 8 i H - 9.                                                   (ciąg dalszy na następnej stronie)  
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                   (ciąg dalszy) 

Wielkość wyświetlana 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Numer 

komunikacyjny 
Opis 

Stany wejść 
sterujących 

 

}}i}}i}i FE06 

Kolejne bity pokazują stan sygnałów (ON/OFF) na 
zaciskach wejściowych falownika (F, R, RES, S1, 
S2, S3, VIB, VIA). 
 
ON:  
OFF:  
 
 
 
 
 

Stany wyjść 
sterujących 

 

0 }ii FE07 

Kolejne bity pokazują stan sygnałów (ON/OFF) na 
zaciskach wyjściowych falownika (RY-RC, OUT, FL). 
 
ON:  
OFF:  
 
 
 

Wersja CPU1 
 

 FE08 Wyświetlana jest wersja mikroprocesora CPU1. 

Wersja CPU2 
 

 FE73 Wyświetlana jest wersja mikroprocesora CPU2. 

Prąd znamionowy 
falownika 

 
 FE70 Wyświetlany jest prąd znamionowy (A). 

Przeciążenie i 
ustawienia regionalne 

 
- 

0998 
0099 

Wyświetlana jest charakterystyka przeciążenia i 
ustawienie regionalne. 

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 1 

 
 ⇔ FE10 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 1  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 2 

 
 ⇔  FE11 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 2  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 3 

 
 ⇔ FE12 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 3  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 4 

 
⇔  FE13 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 4  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 5 

 
 ⇔  FD10 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 5  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 6 

 
 ⇔  FD11 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 6  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 7 

 
 ⇔ FD12 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 7  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Przeszłe awaryjne 
zatrzymanie 8 

 
⇔  FD13 

Przyczyna przeszłego awaryjnego zatrzymania 8  
jest wyświetlana naprzemiennie z cyfrą  

Uwaga 4 }}i}}i}i 

VIA 

S3 

F 

R 

S2 

VIB 

S1 

RES 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 5 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 6 

0 }ii 

FL RY-RC 

OUT 

Uwagi zamieszczono na stronach H - 8 i H - 9.                                                   (ciąg dalszy na następnej stronie) 
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                   (ciąg dalszy) 

Wielkość wyświetlana 
Panel 

operacyjny 
Wyświetlacz 

LED 
Numer 

komunikacyjny 
Opis 

Status transmisji 

 

sl  }} FD57 

Kolejne bity pokazują stan sygnałów: odbieranego 
(RX) i nadawanego (TX) (komunikacja szeregowa). 
 
  
 
 
 
 
 
odbiór lub nadawanie           :  
brak odbioru lub nadawania :  

 
 
 
 
 

Informacja alarmowa 
wymaganej wymiany 

podzespołów  

 

m }}}}i FE79 

Kolejne bity pokazują status wentylatora (ON/OFF), 
kondensatorów płyty głównej i obwodu głównego, 
łącznego czasu pracy i liczby uruchomień. 
 
ON: 
OFF:  

 
 
 
 
 

 

Łączny czas pracy 
 

 FE14 
Wyświetlany jest łączny czas pracy falownika. 
(0.10 =10 godzin, 1.00 =100 godzin) 

Liczba uruchomień 
 

 FD32 Liczba uruchomień (10000 razy) 

Tryb podstawowy 
wyświetlacza 

 
   

Wyświetlana jest przyczyna zatrzymania 
awaryjnego. 

                  
*  Wyboru wielkości monitorowanej można dokonać poprzez ustawienie parametrów  do , () 

(patrz uwaga 12). 
 

Uwaga 1: Znaki po lewej stronie wartości nie są wyświetlane dla częstotliwości 100 Hz lub większej (np. 120 Hz  

wyświetlane jest jako ) 

Uwaga 2: Wybór jednostek % lub A (ampery)/V (wolty) dokonywany jest przy pomocy parametru   (wybór 

jednostki napięcia/prądu). 

Uwaga 3: Wyświetlane jest napięcie wejściowe (AC – wartość skuteczna) wyliczone przez pomnożenie napięcia 

sekcji DC przez współczynnik 1/   2 .  

Uwaga 4: < wskaźnik VIA >   = 3, 4 (wejście logiczne): ON/OFF zależnie od stanu sygnału na wejściu VIA. 

 = 0 do 2 (wejście analogowe): zawsze OFF. 

< wskaźnik VIB >   =1 do 4 (wejście logiczne): ON/OFF zależnie od stanu sygnału na wejściu VIB. 

 = 0 (wejście analogowe): zawsze OFF. 

< wskaźnik S2 >   46 = 0 (wejście logiczne): ON/OFF zależnie od stanu sygnału na wejściu S2. 

46 =1 (wejście impulsowe): zawsze OFF. 

< wskaźnik S3 >   47 = 0 (wejście logiczne): ON/OFF zależnie od stanu sygnału na wejściu S3. 

47 =1 (wejście PTC): zawsze OFF. 

Uwaga 5: < wskaźnik OUT >   = 0 (wyjście logiczne): ON/OFF zależnie od stanu sygnału na wyjściu OUT. 

Uwaga 9 

Uwaga 8 

MODE 

   }} 

TX: sygnał 
       nadawany 

RX: sygnał odbierany 

sl 

m  }}}}i 

Wentylator chłodzący 

Łączny czas pracy Kondensator 
płyty sterującej 

Kondensator 
obwodu głównego 

Liczba uruchomień 
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   =1 (wyjście impulsowe): zawsze OFF. 

Uwaga 6:   Charakterystyka przeciążenia i ustawienie regionalne wyświetlane są w sposób następujący:   

c-xx : aul=1 (charakterystyka stałomomentowa) 

v-xx : aul=2 (charakterystyka zmiennomomentowa) 

x-eu : wybrany region - EUROPA 

x-as : wybrany region - AZJA 

x-us : wybrany region - USA 

x-jp : wybrany region - JAPONIA 

Uwaga 7:   Przeszłe awaryjne zatrzymania są wyświetlane w następującej kolejności:  

1 (ostatni zapis) ⇔2⇔3⇔4⇔5⇔6⇔7⇔8 (najstarszy zapis). Komunikat “” informuje o braku 

zarejestrowanych zatrzymań awaryjnych. Szczegóły danego zatrzymania awaryjnego dostępne są po 

naciśnięciu środka pokrętła, gdy informacja o nim znajduje się na wyświetlaczu (zatrzymania od 1 do 8) 

(patrz rozdz. 8.2.2). 

Uwaga 8:   Informacja o konieczności wymiany podzespołów bazuje na obliczeniach z wykorzystaniem średniej, 

rocznej temperatury otoczenia (parametr ), czasu włączenia falownika, czasu pracy silnika oraz 

prądu wyjściowego (obciążenia). Informację tę należy traktować jedynie jako wskazówkę bowiem opiera 

się obliczeniach szacunkowych. 

Uwaga 9:   Łączny czas pracy zwiększa się tylko podczas pracy falownika. 

Uwaga 10: Komunikat “” informuje o braku zarejestrowanych zatrzymań awaryjnych. 

Uwaga 11: Spośród wielkości wyświetlanych poniższe podawane są w procentach wartości znamionowych: 
 

• Prąd wyjściowy                Wyświetlana jest procentowa wartość prądu znamionowego (wartość z 

tabliczki znamionowej to 100%). Jednostka może zostać zmieniona na A 

(ampery).  

• Napięcie wejściowe Podawane jest napięcie wejściowe AC wyliczone z wartości napięcia w sekcji 

DC. Wartość znamionowa (100%) wynosi 200V (klasa 240V), 400V (klasa 

500V). Jednostka może zostać zmieniona na V (wolty).  

• Napięcie wyjściowe Wyświetlane jest napięcie zadane. Wartość znamionowa (100%) wynosi 200V 

(klasa 240V), 400V (klasa 500V). Jednostka może zostać zmieniona na V 

(wolty). 

• Współczynnik obciążenia   

falownika   W zależności od nastawy częstotliwości nośnej PWM (f300)  itd. aktualny 

prąd znamionowy może być mniejszy niż ten podany na tabliczce 

znamionowej. Przyjmując aktualny prąd znamionowy (po redukcji) jako 100%, 

stosunek prądu obciążenia do prądu znamionowego jest współczynnikiem 

obciążenia falownika wyrażonym w %. Współczynnik obciążenia falownika 

używany jest także do obliczania warunków przeciążeniowego wyłączenia 

awaryjnego (). 

Uwaga 12: Symbol * wskazuje, że wyboru wielkości monitorowanej można dokonać poprzez ustawienie 

parametrów  do , (). Wartości nastaw dla tych parametrów oraz sposób 

wyświetlania wybranej wielkości pokazuje tabela na następnej stronie. 
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Parametr Nastawa 
Wyświetlacz 

LED Funkcja Jednostka 
Numer 

komunikacyjny 

0 x60.0 Częstotliwość wyjściowa 
Hz/dowolna 
jednostka 

FE00 

1 c16.5 Prąd wyjściowy  *1 % / A FC02 

2 f50.0 Częstotliwość zadana 
Hz/dowolna 
jednostka 

FE02 

3 y100 Napięcie wejściowe (przeliczone z sekcji DC)  *1 % / V FC05 

4 p 90 Napięcie wyjściowe (wartość zadana)  *1 % / V FC08 

5 k 3.0 Moc wejściowa  *1 kW FC06 

6 h 2.8 Moc wejściowa  *1 kW FC07 

7 q 80 Moment  *1, *2 % FC04 

9 g 60 Współczynnik całkowitego obciążenia silnika % FE23 

10 l 80 Współczynnik całkowitego obciążenia falownika % FE24 

11 r 80 
Współczynnik całkowitego obciążenia rezystora 
hamującego PBR  

% FE25 

12 b51.0 Częstotliwość zadana (po kompensacji) 
Hz/dowolna 
jednostka 

FE15 

13 a 65 VIA wartość wejściowa % FE35 

14 b 45 VIB wartość wejściowa  *2 % FE36 

18 *3 Wybrany kod komunikacji *3 *3 

20 c 35 VIC wartość wejściowa % FE37 

21 p800 Częstotliwość impulsów wejściowych pps FE56 

23 d40.0 Wartość sprzężenia zwrotnego PID 
Hz/dowolna 
jednostka 

FE22 

24 k356 Energia pobrana 
W zależności od 

f749 
FE76 

25 h348 Energia oddana 
W zależności od 

f749 
FE77 

26 g 75 Współczynnik obciążenia silnika % FE26 

27 l 70 Współczynnik obciążenia falownika % FE27 

28 a33.0 Prąd znamionowy falownika A FE70 

29 f 70 Wartość na wyjściu FM % FE40 

30 p800 Częstotliwość impulsów wyjściowych pps FD40 

31 p34.5 Łączny czas włączenia falownika 100 godzin FE80 

32 f28.6 Łączny czas pracy wentylatora 100 godzin FD41 

33 t27.7 Łączny czas pracy falownika 100 godzin FD14 

34 n89.0 Liczba uruchomień 10000 razy FD32 

35 f45.5 Liczba uruchomień do przodu 10000 razy FD33 

36 r43.5 Liczba uruchomień do tyłu 10000 razy FD34 

37 a  2 Liczba wyłączeń awaryjnych - FD35 

40 a33.0 
Prąd znamionowy falownika (po korekcji od 
częstotliwości nośnej PWM) 

A FD70 

 

do 

, 

f720 



 

52 w50.0 
Stop : Częstotliwość zadana 
Praca : Częstotliwość wyjściowa 

Hz/dowolna 
jednostka 

FE99 

*1: Wielkości mogą być filtrowane poprzez nastawę parametru  

*2: Wartość ujemna monitorowanej wielkości sygnalizowana jest znakiem “-“, nie są wtedy wyświetlane symbole  “q” i “b”. 
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*3: Wyświetlane są dane wybrane przy użyciu FA65-FA79. 

⇒ Szczegóły w  Communication Function Instruction Manual(E6581913). 

9. Pomiary zgodności ze standardami 

9.1 Jak spełnić wymogi CE 
 

W Europie wymagania EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) jak również wymagania pracy z bezpiecznymi 

napięciami, które weszły w życie odpowiednio w latach 1996 i 1997, nakładają na producentów obowiązek 

umieszczania znaku CE na swoich produktach w celu potwierdzenia zgodności z wytycznymi CE. Falowniki nie 

pracują nigdy jako samodzielne urządzenia. Przeznaczone są głównie do instalowania w szafach sterowniczych 

oraz do współpracy z innymi urządzeniami lub systemami, same więc nie zostały uznane za objęte dyrektywą  

EMC. Jako elementy podlegają jednak wymogom nowej dyrektywy EMC z roku 2007. Z tego powodu znak CE 

zostaje umieszczony na wszystkich falownikach zgodnie z wymaganiami EMC i pracy z bezpiecznymi napięciami.  

 

Znak CE musi być umieszczony na wszystkich urządzeniach i systemach, które wykorzystują falownik jako 

podzespół, ze względu na to, że wszystkie te urządzenia podlegają wymienionym dyrektywom. Jeżeli urządzenia 

są produktami końcowymi, mogą podlegać również innym normom związanym bezpośrednio z tymi produktami. 

Obowiązkiem każdego producenta wyrobu finalnego jest umieszczenie znaku CE na swoich urządzeniach. W tym 

rozdziale podano sposób montażu falownika oraz jakie kroki należy podjąć, aby spełniał wymogi EMC. 

 

Przetestowaliśmy reprezentatywną partię falowników, zainstalowanych, jak to opisano w dalszej części 

podręcznika, na zgodność z EMC. Jednak nie jesteśmy w stanie przetestować wszystkich urządzeń chociażby 

dlatego, że nie da się określić, jak i gdzie falowniki będą instalowane oraz jak będą podłączone do systemu lub do 

innych urządzeń. Innymi słowy zgodność całości systemu z EMC zależy od sposobu montażu falowników, układu 

wszystkich współpracujących ze sobą urządzeń, połączeń pomiędzy nimi itp. Dlatego też sprawdzenie i 

dostosowanie systemu lub współpracujących ze sobą urządzeń do wymagań EMC należy do poszczególnych 

użytkowników. 

 

9.1.1 Dyrektywa EMC 
 

Znak CE należy umieścić na każdym końcowym produkcie, który zawiera falownik lub silnik. Ta seria falowników 

została wyposażona w filtry EMC i spełnia wymagania EMC, jeśli tylko okablowanie jest wykonane i 

poprowadzone w sposób prawidłowy. 

 

� Dyrektywa EMC 

2004/108/EC 

 

Normy EMC są zasadniczo podzielone na dwie kategorie: odporność na zakłócenia oraz emisja zakłóceń, z 

których każda jest dalej klasyfikowana zgodnie ze środowiskiem, w którym pracują urządzenia. Falowniki, jako 

urządzenia przeznaczone do pracy w przemyśle (i współpracujące z urządzeniami przemysłowymi) są objęte 

testami i wymaganiami podanymi w tabeli 1. Testy i wymagania na systemy jako produkty końcowe są w zasadzie 
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takie same jak na falowniki jako pojedyncze urządzenia. 
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Tabela 1 Normy EMC 
 

Kategoria Podkategoria Normy produktów Normy testów 

Zakłócenia wypromieniowane CISPR11(EN55011)  Emisja 
zakłóceń Zakłócenia wnoszone do sieci CISPR11(EN55011) 

Wyładowania elektrostatyczne IEC61000-4-2 

Pole magnetyczne (stycznik) o 
częstotliwościach radiowych 

IEC61000-4-3 

Szybkozmienne zakłócenia przejściowe IEC61000-4-4 

Przepięcia IEC61000-4-5 

Interferencja z częstotliwościami radiowymi 
indukowanymi / wypromieniowywanymi 

IEC61000-4-6 

Odporność 
na 

zakłócenia 

Spadki napięć / przerwy w zasilaniu 

IEC 61800-3 

IEC61000-4-11 

 

 

9.1.2 Działania pozwalające spełnić normy EMC 
 

Rozdział ten wyjaśnia, jakie środki należy przedsięwziąć, aby spełnić wymagania EMC. 

 

(1) Zastosuj filtr EMC od strony zasilania falownika, aby zredukować emisję zakłóceń. 

Tak jednofazowe (klasa 240V), jak i trójfazowe (klasa 500V) falowniki tej serii zostały wyposażone w filtr EMC.  

 
 

Tabela 2  Modele falowników i zalecane filtry EMC 
 

  Trójfazowe klasy 240V 

Modele falowników i zalecane filtry EMC 

Typ falownika 

Zakłócenia wnoszone do 
sieci IEC61800-3, 

kategoria C2 
(częstotliwość nośna 

PWM 4kHz i maksymalna 
długość przewodów 

łączących z silnikiem 5m) 

Zakłócenia wnoszone do 
sieci IEC61800-3, 

kategoria C1 
(częstotliwość nośna 

PWM 4kHz i maksymalna 
długość przewodów 

łączących z silnikiem 1m) 

VFS15-2004PM-W 

VFS15-2007PM-W 

VFS15-2015PM-W 

VFS15-2022PM-W 

VFS15-2037PM-W 

VFS15-2055PM-W 

VFS15-2075PM-W 

VFS15-2110PM-W 

VFS15-2150PM-W 

 

 

                 Skontaktuj się z dystrybutorem produktów firmy Toshiba 
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 Jednofazowe klasy 240V 

Modele falowników i zalecane filtry EMC 

Typ falownika 

Zakłócenia wnoszone do sieci  
IEC61800-3, kategoria C2 

(częstotliwość nośna PWM 12kHz i 
maksymalna długość przewodów łączących 

z silnikiem 5m) 

VFS15S-2002PL-W 

VFS15S-2004PL-W 

VFS15S-2007PL-W 

VFS15S-2015PL-W 

VFS15S-2022PL-W 

Filtr wbudowany 

   
  Trójfazowe klasy 500V 

Typ falownika 

Zakłócenia wnoszone do sieci  
IEC61800-3, kategoria C2 

(częstotliwość nośna PWM 12kHz i 
maksymalna długość przewodów 

łączących z silnikiem 5m) 

Zakłócenia wnoszone do sieci  
IEC61800-3, kategoria C3 

(częstotliwość nośna PWM 12kHz i 
maksymalna długość przewodów 

łączących z silnikiem 25m) 

VFS15-4004PL-W 

VFS15-4007PL-W 

VFS15-4015PL-W 

VFS15-4022PL-W 

VFS15-4037PL-W 

Filtr wbudowany - 

VFS15-4055PL-W 

VFS15-4075PL-W 

VFS15-4110PL-W 

VFS15-4150PL-W 

- Filtr wbudowany 

  

(2) Stosuj przewody ekranowane do podłączenia silnika i sygnałów sterujących. Prowadź połączenia w ten sposób, 

aby były jak najkrótsze. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy przewodami zasilającymi, sterującymi i 

wyjściowymi. Nie prowadź tych przewodów równolegle, ani nie spinaj ich ze sobą. W razie konieczności 

dopuszczalne jest ich krzyżowanie się pod kątem prostym. 

(3) Skuteczną metodą eliminacji wypromieniowywanych zakłóceń jest umieszczenie falownika w szczelnej stalowej 

szafie sterowniczej. Metalowa płyta, do której przymocowany jest falownik oraz panel sterujący powinny być 

starannie uziemione przy pomocy jak najgrubszych i jak najkrótszych przewodów. Zachowaj odpowiedni dystans 

między przewodami zasilającymi a uziemiającymi. 

(4) Prowadź osobno przewody wejściowe i wyjściowe jak najdalej od siebie. 

(5) Aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne wypromieniowywane przez przewody, należy stosować 

przewody ekranowane, uziemione do metalowej płyty. Przewody powinny być uziemione w pobliżu falownika 

bądź szafy sterowniczej (w odległości do10cm). Bardzo skuteczne w ograniczeniu zakłóceń jest nałożenie 

pierścieni ferrytowych na przewody ekranowane. 

(6) W celu efektywniejszego tłumienia zakłóceń zainstaluj filtry indukcyjne na wyjściu falownika oraz zastosuj 

pierścienie ferrytowe na przewodach uziemiających. 
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[Przykład przyłączania przewodów] 
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9.1.3 Dyrektywa niskiego napięcia 
 

Dyrektywa niskiego napięcia zapewnia bezpieczeństwo maszyn i systemów.  Wszystkie falowniki firmy Toshiba 

mają oznaczenie CE zgodnie z normą EN 50178 określoną przez dyrektywę niskiego napięcia, mogą więc być 

instalowane oraz importowane do krajów europejskich. 

 

Obowiązująca norma: IEC61800-5-1 

Poziom zakłóceń: 2  

Kategoria przepięciowa: 3   

 

9.1.4 Działania pozwalające spełnić dyrektywę niskiego 
napięcia  

 

Przy współpracy falownika z innymi urządzeniami lub maszynami należy uwzględnić poniższe zalecenia, aby 

zapewnić zgodność z dyrektywą niskiego napięcia. 

(1) Zainstaluj falownik w szafie sterowniczej i dokonaj jego starannego uziemienia. Wykonując czynności 

konserwacyjne zachowaj ostrożność, aby nie dotknąć żadnej części falownika będącej pod napięciem. 

(2) Podłącz uziemienie do zacisku uziemiającego lub zainstaluj płytkę EMC (w wyposażeniu falownika) i połącz 

inny przewód do zacisku uziemiającego na płytce EMC (patrz tabela przewodów połączeniowych w rozdz. 

10.1). W celu spełnienia norm nałożonych na wartość prądu upływu może być wymagane użycie przewodu 

o przekroju minimum 10mm
2
.    

(3) Zainstaluj wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik po stronie zasilania falownika (patrz rozdz. 10.1 i 9.2.3). 

 

 

9.2 Zgodność z normami UL i CSA 
 

Normy UL i CSA obowiązują na terenie Kanady i USA. Bliższe informacje zostały zawarte w angielskiej wersji 

niniejszej instrukcji.  

 

 

 

 

10. Urządzenia peryferyjne 

                 Ostrzeżenie 

 

 
Wykonaj 

koniecznie 

•  Jeżeli używasz instalacji rozdzielczej należy 

zabudować ją w szafie wraz z falownikiem. 

Zignorowanie tego zalecenia lub niewłaściwe 

wykonanie instalacji grozi porażeniem prądem, co 

może być powodem obrażeń lub śmierci.   
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Uziemić 

•  Podłącz przewody uziemiające poprawnie i z należytą starannością. W przeciwnym razie podczas 
pojawienia się uszkodzenia lub upływu prądu, może nastąpić porażenie prądem lub pożar. 

 

10.1 Wykaz okablowania i urządzeń peryferyjnych 
 

� Zalecane przekroje przewodów połączeniowych  
Przekrój przewodów (mm²)  Uwaga 4) 

Obwód główny   Uwaga 1) Uwaga 5) 

Wejście Wyjście 

Dławik DC (DCL) 
(opcja) 

bez dławika DCL z dławikiem DCL 

Klasa 
napięciowa 

Moc 
silnika 
(kW) 

Zgodnie 
z IEC 

Japonia 
*1 

Zgodnie 
z IEC 

Japonia 
*1 

Zgodnie 
z IEC 

Japonia 
*1 

Zgodnie 
z IEC 

Japonia 
*1 

0.4 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

0.75 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

2.2 2.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

4.0 4.0 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 4.0 2.0 

5.5 10 5.5 4.0 2.0 6.0 3.5 6.0 3.5 

7.5 16 8.0 6.0 3.5 10 3.5 10 5.5 

11 25 14 10 5.5 16 8.0 16 8.0 

15 35 22 16 14 25 14 25 14 

Trójfazowe 
klasa 240V 

18.5 50 22 25 14 35 14 35 22 

0.2 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

0.4 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

0.75 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

1.5 2.5 2.0 2.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 

2.2 4.0 2.0 4.0 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 

Jednofazowe 
klasa 240V 

3.0 4.0 2.0 4.0 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 

0.4 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

0.75 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

2.2 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

4.0 2.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 

5.5 4.0 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 

7.5 6.0 3.5 2.5 2.0 2.5 2.0 4.0 2.0 

11 10 5.5 4.0 2.0 6.0 3.5 6.0 3.5 

15 16 8.0 6.0 3.5 10 3.5 10 5.5 

Trójfazowe 
klasa 500V 

18.5 16 8.0 10 5.5 10 5.5 16 8.0 

Przekrój przewodów (mm²)   Uwaga 4) 

Rezystor hamujący 
(opcja) 

Przewód uziemiający Klasa 
napięciowa 

Moc 
silnika 
(kW) Zgodnie 

z IEC 
Japonia 

*1 
Zgodnie 

z IEC 
Japonia 

*1 

0.4 1.5 2.0 2.5 2.0 

0.75 1.5 2.0 2.5 2.0 

Trójfazowe 
klasa 240V 

1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 
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2.2 1.5 2.0 2.5 2.0 

4.0 2.5 2.0 4.0 3.5 

5.5 4.0 2.0 10 5.5 

7.5 6.0 3.5 16 5.5 

11 16 5.5 16 8.0 

15 25 14 16 8.0 

 

18.5 25 14 25 8.0 

0.2 1.5 2.0 2.5 2.0 

0.4 1.5 2.0 2.5 2.0 

0.75 1.5 2.0 2.5 2.0 

1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 

2.2 1.5 2.0 4.0 3.5 

Jednofazowe 
klasa 240V 

3.0 1.5 2.0 4.0 3.5 

0.4 1.5 2.0 2.5 2.0 

0.75 1.5 2.0 2.5 2.0 

1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 

2.2 1.5 2.0 2.5 2.0 

4.0 1.5 2.0 2.5 2.0 

5.5 1.5 2.0 4.0 3.5 

7.5 2.5 2.0 6.0 3.5 

11 4.0 2.0 10 5.5 

15 6.0 3.5 16 5.5 

Trójfazowe 
klasa 500V 

18.5 10 5.5 16 5.5 
 

*1: Japonia: zgodnie z JEAC8001-2005 

 

Uwaga 1: Przekrój przewodów przyłączanych do zacisków wejściowych R/L1, S/L2 i T/L3 (dla modeli 

jednofazowych - R/L1 i S/L2/N) i wyjściowych U/T1, V/T2 i W/T3, gdy długość każdego z przewodów 

nie przekracza 30m. Dane dla normy UL zawarto w rozdz. 9 instrukcji anglojęzycznej. 

Uwaga 2: Dla obwodu sterującego używaj przewodów ekranowanych o przekroju 0.75 mm
2
 lub grubszych. 

Uwaga 3: Jako przewody uziemiające należy użyć przewody takie, jak podano w tabeli lub grubsze. 

Uwaga 4: Podane przekroje odnoszą się do przewodów HIV (ekranowane przewody miedziane z izolacją o 

maksymalnej dopuszczalnej temperaturze 75°C) eksploatowane w temperaturze otoczenia nie 

większej niż 50°C. 

Uwaga 5: W przypadku nastawy aul=2 rodzaj stosowanych przewodów należy skonsultować z dystrybutorem 

produktów firmy Toshiba. 
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� Wykaz aparatury łączeniowej 
 

Prąd wejściowy (A) 
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (MCCB) 

Wyłącznik różnicowo-prądowy (ELCB) 
Stycznik (MC) 

Uwaga 2) Uwaga 3) 

Prąd znamionowy (A) Prąd znamionowy (A) 
Klasa 

napięciowa 

Moc 
silnika 
(kW) bez dławika 

DCL 
z dławikiem 

DCL bez dławika DCL z dławikiem DCL bez dławika DCL z dławikiem DCL 

0.4 3.6 1.8 5 5 20 20 

0.75 6.3 3.4 10 5 20 20 

1.5 11.1 6.5 15 10 20 20 

2.2 14.9 9.2 20 15 20 20 

4.0 23.8 15.9 30 20 32 20 

5.5 35.6 21.5 50 30 50 32 

7.5 46.1 28.9 60 40 60 32 

11 63.1 41.5 100 60 80 50 

15 82.1 55.7 125 75 100 60 

Trójfazowe 
klasa 240V 

18.5 89.1 70.0 125 100 100 80 

0.2 3.4 2.0 5 5 20 20 

0.4 5.9 4.0 10 5 20 20 

0.75 10.0 7.6 15 10 20 20 

1.5 17.8 14.6 30 20 32 20 

2.2 24.0 20.1 30 30 32 32 

Jednofazowe 
klasa 240V 

3.0 24.0 23.6 30 30 32 32 

0.4 2.1 0.9 5 5 20 20 

0.75 3.6 1.8 5 5 20 20 

1.5 6.4 3.4 10 5 20 20 

2.2 8.8 4.8 15 10 20 20 

4.0 13.7 8.3 20 15 20 20 

5.5 20.7 11.2 30 15 32 20 

7.5 26.6 15.1 40 20 32 20 

11 36.6 21.7 50 30 50 32 

15 47.7 29.0 60 40 60 32 

Trójfazowe 
klasa 500V 

 
Uwaga 6) 

18.5 52.7 36.3 75 50 60 50 

Dla ochrony urządzeń wyłącznik nadmiarowo-prądowy (MCCB) musi być zainstalowany po stronie zasilania falownika.  
 

Uwaga 1: Przy założeniu, że stosowany jest standardowy, czterobiegunowy silnik Toshiba z napięciem zasilania 

200/400V – 50 Hz. 

Uwaga 2: Należy zastosować tłumiki przepięć dla cewek przekaźników i styczników. 

Uwaga 3: Używając stycznika z dodatkowymi parami styków wykorzystywanymi w obwodach sterujących, połącz je 

równolegle w celu podniesienia niezawodności. 

Uwaga 4: Stosując przełączanie zasilania silnika z falownika na sieć zasilającą użyj stycznika o parametrach 

dostosowanych do parametrów silnika. 

Uwaga 5: Wybierz wyłącznik nadmiarowo-prądowy MCCB stosownie do wydajności sieci zasilającej ponieważ prąd 

zwarciowy silnie zależy od wydajności sieci i stanu instalacji zasilającej. Parametry wyłączników 

nadmiarowo-prądowych MCCB, różnicowo-prądowych ELCB oraz styczników MC, podane w tabeli 

odnoszą się do sieci o standardowej wydajności. 

Uwaga 6: Do zasilania obwodów sterujących i kontrolnych  o napięciu 200V - 240V użyj transformatora obniżającego 

napięcie 500V. 

Uwaga 7: W przypadku nastawy aul=2 parametry komponentów łączeniowych muszą być o stopień wyższe w 

stosunku do parametrów silnika. 

Uwaga 8: Problemy związane z prądami upływu omówiono w rozdz. 1.4.3. 
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10.2 Montaż stycznika 
 

Jeśli nie stosujesz stycznika (MC) w obwodzie zasilania falownika użyj wyłącznika nadmiarowo-prądowego 

(MCCB) (z cewką wybijakową) w celu odcięcia zasilania, gdy zadziała funkcja zabezpieczająca falownika. 

Stosując rezystor hamujący, zamontuj stycznik lub wyłącznik nadmiarowo-prądowy (MCCB) (z cewką 

wybijakową) w obwodzie zasilania falownika. Obwód zasilania powinien zostać rozwarty w przypadku 

zadziałania przekaźnika FL lub zewnętrznego przekaźnika przeciążeniowego. 
 

■ Stycznik w obwodzie zasilania falownika 
W każdym z poniższych przypadków, aby odciąć zasilanie falownika, zainstaluj stycznik (stycznik strony 

pierwotnej falownika) między falownikiem a siecią zasilającą. 
 

(1) Jeśli nastąpi wyłączenie awaryjne z powodu zadziałania przekaźnika przeciążeniowego silnika 

(2) Jeśli nastąpi aktywacja przekaźnika FL falownika (wykrycie awarii) 

(3) Jeśli nastąpi zanik napięcia zasilania (zabezpieczenie przed auto-restartem) 

(4) Jeśli nastąpi aktywacja przekaźnika przeciążeniowego rezystora hamującego (lub modułu hamującego), 

gdy jest on stosowany 
 

Jeśli nie stosujesz stycznika (MC) w obwodzie zasilania falownika użyj, w celu odcięcia zasilania, 

wyłącznika nadmiarowo-prądowego (MCCB) z cewką wybijakową połączoną z obwodami 

zabezpieczającymi wymienionymi w punktach (1), (2), (4). Do wykrycia zaniku zasilania użyj przekaźnika 

podnapięciowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Przykład zastosowania stycznika w obwodzie zasilania falownika 
 

Uwagi dotyczące stosowania łączników 
• Nie używaj stycznika do wyłączania i uruchamiania falownika, gdy zachodzi potrzeba jego częstego 

wyłączania i uruchamiania. Wykorzystaj do tego celu przyciski podłączone do zacisków F i CC (praca do 

przodu) oraz R i CC (praca do tyłu). 

• Zastosuj tłumik przepięć dla cewki stycznika (MC). 

MC 
Falownik 

R/L1 U/T1 

V/T2 

W/T3 

F 

R 

CC 

S/L2 

T/L3 

FLC 

Praca do przodu 

Praca do tyłu 

Silnik 

FLB 

FLA 

MCCB 

Z
a
s
ila

n
ie

 

M 
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� Stycznik w obwodzie wyjściowym falownika 
Stycznik na wyjściu falownika stosowany jest w przypadku sterowania więcej niż jednego silnika przy 

pomocy pojedynczego falownika, jak również, gdy istnieje potrzeba przyłączenia silnika do sieci 

zasilającej w czasie, kiedy falownik pozostaje wyłączony. 

 

Uwagi dotyczące stosowania łączników 
• Należy tak zaprojektować układ połączeń, aby wykluczyć możliwość przyłączenia sieci zasilającej 

bezpośrednio do wyjść falownika. 

•   Jeśli stycznik (MC) zamontowany jest między falownikiem i silnikiem należy unikać jego wyłączania i 

włączania w trakcie pracy falownika, gdyż powoduje to gwałtowne skoki prądu wyjściowego, co może 

doprowadzić do awarii. 

 

 

10.3 Montaż przekaźnika przeciążeniowego  
 

1) Falownik został wyposażony w funkcję ochrony przeciążeniowej (elektroniczne zabezpieczenie 

termiczne) silnika. Jednak w niektórych przypadkach należy zastosować dodatkowy (między 

falownikiem i silnikiem) przekaźnik przeciążeniowy dostosowany do poziomu elektronicznego 

zabezpieczenia termicznego () i parametrów sterowanego silnika. 

• Gdy prąd znamionowy stosowanego silnika jest inny niż, odpowiadającego mu, silnika ogólnego 

przeznaczenia firmy Toshiba. 

• Sterując pojedynczym silnikiem z obciążeniem mniejszym niż obciążenie silnika standardowego lub 

więcej niż jednym silnikiem jednocześnie. 

2) Sterując silnikiem o stałym momencie obrotowym, takim, jak silnik VF firmy Toshiba, należy ustawić 

charakterystykę elektronicznego zabezpieczenia termicznego (0m) stosownie do użytego silnika VF. 

3) Zalecane jest zastosowanie silnika z wbudowanym przekaźnikiem termicznym, by zapewnić należytą 

ochronę, zwłaszcza przy pracy w zakresie niskich prędkości. 
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10.4 Opcjonalne urządzenia zewnętrzne 
 

Poniższe urządzenia zewnętrzne są dostępne (opcja) dla omawianej serii falowników. 

 

 

 

(10) Czytnik parametrów : RKP002Z 

  PWU003Z 

(11) Panel zewnętrzny : RKP007Z 

(12) Zdalny panel sterujący : CBVR-7B1 

(13) Miernik częstotliwości : QS60T 

(14) Zestaw FRH : FRH KIT 

(15) Konwerter łącza USB : USB001Z 

(16) Moduł komunikacyjny CC-Link : CCL003Z 

(17) Moduł komunikacyjny  

        PROFIBUS DP                                   : PDP003Z 

(18) Moduł komunikacyjny DeviceNet : DEV003Z 

(19) Moduł komunikacyjny  

        EtherNet / IP - Modbus TCP : IPE002Z 

(20) Moduł komunikacyjny EtherCAT : IPE003Z 

(21) Moduł komunikacyjny CANopen      : CAN001Z 

: CAN002Z 

: CAN003Z 

(1) 

Wejściowy 

Wyłącznik nadmiarowo-
prądowy (MCCB) 

Zasilanie 

Stycznik (MC) 

N.F 

. 

VF-S15 

M Silnik 

(2) Dławik DC   
     (DCL) 

N.F 

(3) Filtr częstotliwości radiowych 
o wysokiej tłumienności 

(4) Dławik pierścieniowy 
dla częstotliwości 

radiowych 

(4) Dławik pierścieniowy 
dla częstotliwości 

radiowych 

(5) Filtr EMC (zgodny z 
normami europejskimi) 

(6) Płytka EMC  
     (w wyposażeniu falownika) 

(7) Rezystor 
hamujący 

(9) Zestaw szyn 
montażowych 

(8) Tłumik przepięć  
      po stronie silnika  
  (tylko dla modeli 500V) 



 E6581611 

 

K-1 

11 

� Montaż modułów (opcja) 

 

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Przesuń do góry blokadę drzwiczek 

osłony przedniej i otwórz je. 

① Wsuń moduł do zespołu adaptera. 

④ Zamknij i zablokuj drzwiczki. ③ Usuń z drzwiczek zaślepkę złącza 

modułu. 
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                           � Montaż przewodu uziemiającego 

   � Moduł został zamontowany                                      

    

    

 

                                            

 

 

11. Tabele parametrów i danych  

⑤ Zahacz zaczep adaptera o dolną 

krawędź drzwiczek i przymocuj zespól 

adaptera wraz z modułem do falownika. 

Widok z boku 

Adapter wraz z modułem zwiększa 

głębokość falownika o  25.5mm. 

Przyłącz przewód uziemiający adaptera 

do zacisku uziemiającego falownika 

 

Zacisk uziemiający adaptera 

Zalecany moment dokręcania 

: 0.5N・m 

 
 

 

Zacisk uziemiający falownika 

Zaczep 
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11.1 Parametr zadawania częstotliwości 
 

Nazwa Funkcja Jednostka 
Minimalny 

krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 
Częstotliwość zadana z 

panelu operacyjnego 
Hz 0.1/0.01 -  0.0  3.2.2 

 

11.2 Parametry podstawowe 
  
• Funkcje nawigacyjne 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 - 
Historia 

programowania 
- - 

Wyświetla grupę pięciu ostatnio 
zmienionych parametrów w kolejności 
odwrotnej do porządku zmian 
* (możliwość edycji parametrów) 

- 

 6.1.1 

 0090 
Tryb uproszczony 

w oparciu o 
aplikację  *10 

- - 

0:- 
1: Nastawy wstępne w trybie 

uproszczonym 
2: Transporter 
3: Zastosowania magazynowe 
4: Dźwig, wyciągarka 
5: Wentylator 
6: Pompa  
7: Sprężarka 

0 

 6.1.2 

 0093 Funkcja celu - - 

0:- 
1: -  
2: Prędkości predefiniowane 
3: -  
4: Przełączanie silnika 1 i 2 
5: Stałe silnika 
6: -  

0 

 6.1.3 

 0094 
Wybór 

charakterystyki 
przeciążenia 

- - 

0: -  
1: Charakterystyka stałomomentowa 

(150% - 60s) 
2: Charakterystyka zmiennomomentowa 

(120% - 60s) 

0 

 5.6 
6.18 

 0000 
Automatyczne 
przyspieszanie/ 

zwalnianie 
- - 

0: Wyłączone (ustawianie ręczne) 
1: Automatyczne 
2: Automatyczne (tylko przyspieszanie) 

0 
 5.2 

6.1.4 

 0001 

Makrofunkcja 
zwiększania 

momentu 
obrotowego 

- - 

0: - 
1: Automatyczne forsowanie momentu  +  

auto-tuning  
2: Sterowanie wektorowe + auto-tuning 
3: Oszczędzanie energii + auto-tuning 

0 

 6.1.5 

*10: W rozdz. 11.8 podano parametry zmieniane w oparciu o tryb . 



 E6581611 

 

K-4 

11 

• Parametry podstawowe 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny krok 
nastawy 

panel/łącze 
Zakres nastaw 

Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0003 
Wybór trybu 
sterowania 

- - 

0: Listwa zaciskowa 
1: Panel operacyjny (również panel zdalny) 
2: Komunikacja RS485  
3: Komunikacja CANopen  
4: Inne sposoby komunikacji 

1 

 3.2 
6.2.1 
7.3 

 0004 
Wybór trybu 
zadawania 

częstotliwości 1 
- - 

0: Pokrętło 1 (pamiętanie nastaw po zaniku 
zasilania) 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Pokrętło 2 (zapamiętywanie po  

przyciśnięciu środka pokrętła) 
4: Komunikacja RS485  
5: UP/DOWN z zacisków wejściowych 
6: Komunikacja CANopen 
7: Inne sposoby komunikacji  
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 
12, 13: - 
14: sro 

0 

 3.2 
6.2.1 

6.10.1 
5.8 
7.3 

 0005 
Wielkość  
mierzona 

(wyjście FM) 
- - 

0: Częstotliwość wyjściowa  
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (przeliczone z sekcji 

DC) 
4: Napięcie wyjściowe (zadane) 
5: Moc wejściowa 
6: Moc wyjściowa 
7: Moment 
8: - 
9: Współczynnik całkowitego obciążenia 

silnika 
10: Współczynnik całkowitego obciążenia 

falownika 
11: Współczynnik całkowitego obciążenia 

(rezystora hamującego) PBR 
12: Częstotliwość zadana (po 

kompensacji) 
13: VIA wartość wejściowa 
14: VIB wartość wejściowa 
15: Wartość stała 1 (prąd wyjściowy -  

ekwiwalent 100% prądu 
znamionowego) 

16: Wartość stała 2 (prąd wyjściowy -  
ekwiwalent 50% prądu  
znamionowego) 

17: Wartość stała 3  
(inna niż prąd wyjściowy) 

18: Dane komunikacji  RS485 
19: Do kalibracji (aktualna wartość ) 
20: Wartość wejściowa VIC  
21: Częstotliwość impulsów wejściowych 
22: - 
23: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 
24: Energia pobrana 
25: Energia oddana 

0 

 

 0006 
Kalibracja 
miernika 

- - - - 
 

5.1 

 0008 

Wybór kierunku 
obrotów 

(klawiatura 
panelu) 

- - 

0: Praca do przodu 
1: Praca do tyłu 
2: Praca do przodu (F/R przełączane 
    z panelu zewnętrznego) 
3: Praca do tyłu (F/R przełączane 
    z panelu zewnętrznego) 

0 

 6.2.2 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny krok 
nastawy 

panel/łącze  
Zakres nastaw 

Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0009 
Czas 

przyspieszania 1 
s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0 

 5.2 

 0010 Czas zwalniania 1 s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0   

 0011 
Częstotliwość 
maksymalna 

Hz 0.1/0.01 30.0 - 500.0 80.0 
 5.3 

 0012 
Górny limit 

częstotliwości 
Hz 0.1/0.01 0.5 -  *1 

 5.4 

 0013 
Dolny limit 

częstotliwości 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0 

  

 0014 
Częstotliwość 
podstawowa 1 

Hz 0.1/0.01 20.0 - 500.0 *1 
 5.5 

 0409 
Napięcie 

częstotliwości 
podstawowej 1 

V 1/0.1 
50 - 330 (klasa 240V) 
50 - 660 (klasa 500V) 

*1 
 5.5 

6.19.6 

 0015 
Wybór 

charakterystyki 
V/F 

- - 

0: V/F= constans (proporcja stała) 
1: Zmienny moment 
2: Automatyczne forsowanie momentu 
3: Sterowanie wektorowe 
4: Oszczędzanie energii 
5: Dynamiczne oszczędzanie energii  
    (dla pomp i wentylatorów) 
6: Sterowanie silników PM z magnesami  
    trwałymi 
7: 5-punktowa charakterystyka V/F 
8: -   

*1 

 6.3 

 0016 
Forsowanie 
momentu #1 

% 0.1/0.1 0.0 - 30.0 *2 
 6.4 

 0600 

Elektroniczne 
zabezpieczenie 
termiczne silnika 

poziom 1 

%/(A) 1/1 10 - 100 100 

 5.6 
6.29.1 

Nastawa  
Kontrola 

przeciążenia 
Kontrola 

utyku 

0 włączona wyłączona 

1 włączona włączona 

2 wyłączona wyłączona 

3 

Typowy 
silnik 

wyłączona włączona 

4 włączona wyłączona 

5 włączona włączona 

6 wyłączona wyłączona 

 0017 

Wybór 
charakterystyki 
elektronicznego 
zabezpieczenia 

termicznego 

- - 

7 

Silnik VF 
(specjalny) 

wyłączona włączona 

0 

 5.6 

 0030 
Predefiniowana 

prędkość 0 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0018 
Predefiniowana 

prędkość 1 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0019 
Predefiniowana 

prędkość 2 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0020 
Predefiniowana 

prędkość 3 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0021 
Predefiniowana 

prędkość 4 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0022 
Predefiniowana 

prędkość 5 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0023 
Predefiniowana 

prędkość 6 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

 0024 
Predefiniowana 

prędkość 7 
Hz 0.1/0.01 -  0.0 

 

5.7 

 0025 
Wartość zadana 
regulatora PID 

Hz 0.1/0.01 f368 -  0.0 
 6.24 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny krok 
nastawy 

panel/łącze  
Zakres nastaw 

Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0007 Nastawy fabryczne - - 

0: - 
1: Nastawy dla  50Hz  
2: Nastawy dla 60Hz  
3: Nastawy fabryczne 1 (inicjalizacja) 
4: Kasowanie historii wyłączeń 

awaryjnych 
5: Kasowanie czasu pracy 
6: Inicjalizacja typu 
7: Zapamiętanie parametrów 

użytkownika 
8. Ładowanie parametrów użytkownika   
9. Kasowanie czasu pracy wentylatora 
10, 11: - 
12: Kasowanie licznika uruchomień 
13: Nastawy fabryczne 2  
      (pełna inicjalizacja) 

0  

4.3.2 
 

 0099 
Sprawdzenie 

ustawienia regionu 
* 5 

- - 

0: Wywołanie menu startowego  
1: Japonia (tylko do odczytu)  
2: Ameryka Północna (tylko do odczytu) 
3: Azja (tylko do odczytu)   
4: Europa (tylko do odczytu) 

*1  

4.4 
 

 0050 
Dostęp do trybu 
uproszczonego 

(Easy) 
- - 

0: Tryb standardowy po włączeniu 
zasilania 

1: Tryb uproszczony (Easy) po 
włączeniu zasilania 

2: Dostępny tylko tryb Easy 

0  

4.5 
 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 100 
- - - - - 

4.2.2 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 200 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 300 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 400 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 500 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 600 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 700 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 800 
- - - - - 

 

-- - 
Parametry 

rozszerzone od 900 
- - - - - 

 

--- - Parametry 
rozszerzone od A 

- - - - - 
 

--- - Parametry 
rozszerzone od C 

- - - - - 
 

 - 
Funkcja 

automatycznej 
edycji 

- - - - - 
4.3.1 

 

*1: Wartości fabryczne zależą od nastaw menu startowego. Patrz rozdz. 11.5. 

*2: Wartości fabryczne zależą od mocy znamionowej. Patrz rozdz. 11.4. 

*5: Wywołanie menu startowego jest możliwe przez ustawienie set=0. Szczegóły nastaw parametrów związanych z 

menu startowym zostały podane w rozdz. 11.5. 

*8: Rozdzielczość nastaw może zostać zmieniona na 0.01s poprzez ustawienie f519=1. 
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11.3 Parametry rozszerzone 
 

• Parametry wejścia/wyjścia 1 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny krok 
nastawy 

panel/łącze  
Zakres nastaw 

Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0100 
Próg sygnału niskiej 

prędkości 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0 

 6.5.1 

 0101 Ustalona częstotliwość Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0  6.5.3 

 0102 
Zakres wykrywania 

osiągnięcia określonej 
częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.0 -  2.5 
 6.5.2 

6.5.3 

 0104 
Funkcja zawsze 

aktywna 1 
- - 0 - 153  *6 

0 (brak 
funkcji) 

 6.7.1 

 0105 
Wybór pierwszeństwa 

(oba sygnały F i R są w 
stanie ON) 

- - 
0: Praca do tyłu 
1: Zwolnienie i zatrzymanie 

1 

 6.6.1 

 0107 
Wybór zakresu wejścia 

analogowego (VIB) 
- - 

0: 0 ÷ +10V 
1: -10 ÷ +10V 

0 
 6.6.2 

6.10.2 
7.3 

 0108 
Funkcja zawsze 

aktywna 2 
- - 0-153  *6 

0 (brak 
funkcji) 

 6.7.1 

0: VIA - wejście analogowe  
    VIB - wejście analogowe 

1: VIA - wejście analogowe 
    VIB - wejście logiczne  

2: - 

3: VIA - wejście logiczne (logika 
ujemna) 

    VIB - wejście logiczne 

 0109 
Wybór rodzaju 

(analogowe/logiczne) 
wejść VIA i VIB 

- - 

4: VIA - wejście logiczne (logika 
dodatnia) 

    VIB - wejście logiczne 

0 

 6.6.3 
6.7.2 
6.10.2 
7.2.1 
7.3 

 0110 
Funkcja zawsze 

aktywna 3 
- - 0 - 153  *6 

6 
(ST) 

 6.7.1 

 0111 
Wybór funkcji wejścia 

1A (F) 
- - 

2 
(F) 

 

 0112 
Wybór funkcji wejścia 

2A (R) 
- - 

4 
(R) 

 

 0113 
Wybór funkcji wejścia 

3A (RES) 
- - 

8 
(RES) 

 

 0114 
Wybór funkcji wejścia 

4A (S1) 
- - 

10 
(SS1) 

 

 0115 
Wybór funkcji wejścia 5 

(S2) 
- - 

12 
(SS2) 

 

6.7.2 
7.2.1 

 

 0116 
Wybór funkcji wejścia 6 

(S3) 
- - 

14 
(SS3) 

  

 0117 
Wybór funkcji wejścia 7 

(VIB) 
- - 

0 - 203  *6 

16 
(SS4) 

  

 0118 
Wybór funkcji wejścia 8 

(VIA) 
- - 8 - 55  *6 

24 
(AD2) 

  

*6: Szczegóły funkcji zacisków wejściowych w rozdz. 11.6. 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok 

nastawy 
panel/łącze  

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0130 
Wybór funkcji wyjścia 

1A (RY-RC) 
- - 

4 
(LOW) 

 
6.7.3 
7.2.2 

 0131 
Wybór funkcji wyjścia 

2A (OUT) 
- - 

6 
(RCH) 

 
 

 0132 
Wybór funkcji wyjścia 

3 (FL) 
- - 

10 
(FL) 

 
 

 0137 
Wybór funkcji wyjścia 

1B (RY-RC) 
- - 

255 
(zawsze 

ON) 
 

 

 0138 
Wybór funkcji wyjścia 

2B (OUT) 
- - 

0 - 255  *7 

255 
(zawsze 

ON) 
 

 

0:  i 
     i  

1:  lub  
     i  

2:  i 
     lub   

 0139 
Wyjściowa funkcja 

logiczna  
(RY-RC, OUT) 

- - 

3:  lub  
     lub   

0 

  

 0144 
Czas odpowiedzi 

zacisku wejściowego 
ms 1/1 1 - 1000 1 

 6.7.2 
7.2.1 

 0146 
(S2) – wejście 

logiczne/impulsowe 
- - 

0: Wejście logiczne 
1: Wejście impulsowe 

0 
 6.7.2 

6.10.5 
7.2.1 

 0147 
(S3) – wejście 
logiczne/PTC 

- - 
0: Wejście logiczne 
1: Wejście PTC 

0 

 2.3.2 
6.7.2 

6.29.16 
7.2.1 

 0151 
Wybór funkcji wejścia 

1B (F) 
- - 0 

 6.7.2 
7.2.1 

 0152 
Wybór funkcji wejścia 

2B (R) 
- - 0 

  

 0153 
Wybór funkcji wejścia 

3B (RES) 
- - 0 

  

 0154 
Wybór funkcji wejścia 

4B (S1) 
- - 0 

  

 0155 
Wybór funkcji wejścia 

1C (F) 
- - 0 

  

 0156 
Wybór funkcji wejścia 

2C (R) 
- - 

0 - 203  *6 

0 
  

 0167 
Zakres wykrywania 

zgodności z sygnałem 
zadającym 

Hz 0.1/0.01 0.0 -  2.5 
 6.24 

*6: Szczegóły funkcji zacisków wejściowych w rozdz. 11.6. 

*7: Szczegóły funkcji zacisków wyjściowych w rozdz. 11.7. 
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• Parametry podstawowe 2 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze  

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0170 Częstotliwość podstawowa 2 Hz 0.1/0.01 20.0 - 500.0 *1  

 0171 
Napięcie częstotliwości 

podstawowej 2 
V 1/0.1 

50 - 330 (V) (klasa 240V) 
50 - 660 (V) (klasa 500V) 

*1  

 0172 Forsowanie momentu #2 % 0.1/0.1 0.0 - 30.0 *2  

6.8.1 

 0173 
Elektroniczne zabezpieczenie 

termiczne silnika poziom 2 
%/(A) 1/1 10 - 100 100  

5.6 
6.8.1 
6.29.1 

 0185 
Zabezpieczenie przed utykiem 

poziom 2 
%/(A) 1/1 

10 - 199, 
200 : Wyłączone 

150  
6.8.1 
6.29.2 

 0190 Częstotliwość punktu 1 -  VF1 Hz 0.1/0.01 0.0 - fh 0.0  
6.3 
6.9 

 0191 Napięcie częstotliwości VF1 % 0.1/0.01 0.0 - 125.0 0.0   

 0192 Częstotliwość punktu 2 -  VF2 Hz 0.1/0.01 0.0 - fh 0.0   

 0193 Napięcie częstotliwości VF2 % 0.1/0.01 0.0 - 125.0 0.0   

 0194 Częstotliwość punktu 3 -  VF3 Hz 0.1/0.01 0.0 - fh 0.0   

 0195 Napięcie częstotliwości VF3 % 0.1/0.01 0.0 - 125.0 0.0   

 0196 Częstotliwość punktu 4 -  VF4 Hz 0.1/0.01 0.0 - fh 0.0   

 0197 Napięcie częstotliwości VF4 % 0.1/0.01 0.0 - 125.0 0.0   

 0198 Częstotliwość punktu 5 -  VF5 Hz 0.1/0.01 0.0 - fh 0.0   

 0199 Napięcie częstotliwości VF5 % 0.1/0.01 0.0 - 125.0 0.0   

 

• Parametry związane z częstotliwością 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze  

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

0: fmod (przełączanie na f207 
wejściowym sygnałem logicznym) 

 0200 
Wybór pierwszeństwa 

zadawania 
częstotliwości 

- - 1: fmod (f207, gdy częstotliwość 
zadana wybrana parametrem  
 jest mniejsza bądź równa 
1Hz) 

0  

5.8 
6.10.1 

 0201 
VIA wybór punktu 1 

charakterystyki 
% 1/1 0 - 100 0 

 

 0202 
VIA częstotliwość 

punktu 1 
Hz 0.1/0.01 0.0 - 500.0 0.0 

 

 0203 
VIA wybór punktu 2 

charakterystyki 
% 1/1 0 - 100 100 

 

 0204 
VIA częstotliwość 

punktu 2 
Hz 0.1/0.01 0.0 - 500.0 *1 

 

6.10.2 
7.3 

 0205 
Wejście VIA 

wartość punktu 1 
% 1/0.01 0 - 250 0 

 

 0206 
Wejście VIA wartość 

punktu 2 
% 1/0.01 0 - 250 100 

 

6.31 

 0207 
Wybór trybu 
zadawania 

częstotliwości 2 
- - 0 - 14 (te same, co dla ) 1 

 5.8 
6.10.1 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*2: Wartości fabryczne zależą od mocy znamionowej. Patrz rozdz. 11.4. 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze  

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział  

 0209 Analogowy filtr wejściowy ms 1/1 2 - 1000 64  
6.10.2 

7.3  

 0210 
VIB wybór punktu 1 

charakterystyki 
% 1/1 -100 ÷ +100 0  

 

 0211 VIB częstotliwość punktu 1 Hz 0.1/0.01 0.0 - 500.0 0.0   

 0212 
VIB wybór punktu 2 

charakterystyki 
% 1/1 -100 ÷ +100 100  

 

 0213 VIB częstotliwość punktu 2 Hz 0.1/0.01 0.0 - 500.0 *1   

 0214 
Wejście VIB wartość  

punktu 1 
% 1/0.01 -250 ÷ +250 0  

6.31 
6.32 

 0215 
Wejście VIB wartość  

punktu 2 
% 1/0.01 -250 ÷ +250 100  

 

 0216 
VIC wybór punktu 1 

charakterystyki 
% 1/1 0 - 100 20  

6.10.2 
7.3 

 0217 VIC częstotliwość punktu 1 Hz 0.1/0.01 0.0 - 500.0 0.0   

 0218 
VIC wybór punktu 2 

charakterystyki 
% 1/1 0 - 100 100  

 

 0219 VIC częstotliwość punktu 2 Hz 0.1/0.01 0.0 - 500.0 *1   

 0220 
Wejście VIC wartość  

punktu 1 
% 1/0.01 0 - 250 0  

6.31 

 0221 
Wejście VIC wartość  

punktu 2 
% 1/0.01 0 - 250 100  

 

 0239 Współczynnik fabryczny 2A - - - -  * 3 

 0240 Częstotliwość startowa Hz 0.1/0.01 0.1 - 10.0 0.5  6.11.1 

 0241 
Wartość progowa 

częstotliwości zadawanej 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0  

6.11.2 

 0242 Histereza wartości progowej Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0   

 0243 Częstotliwość zatrzymania Hz 0.1/0.01 
0.0: Taka sama jak f240 
0.1 - 30.0  

0.0  
6.11.1 

 0249 
Częstotliwość nośna PWM 
podczas hamowania DC 

kHz 0.1/0.1 2.0 - 16.0 4.0  
6.12.1 

 0250 
Częstotliwość początkowa 

hamowania DC 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0  

 

 0251 Prąd hamowania DC %/(A) 1/1 0 - 100 50   

 0252 Czas hamowania DC s 0.1/0.1 0.0 - 25.5 1.0   


0254 

 
Blokowanie ruchu wirnika - - 

0: Wyłączone 
1: Włączone (po hamowaniu DC) 

0  
6.12.2 

 0256 
Limit czasu pracy z 
częstotliwością   

s 0.1/0.1 
0.0: Wyłączony 
0.1 - 600.0 

0.0  
6.13 

 0257 Współczynnik fabryczny 2B - - - -  * 3 

 0258 Współczynnik fabryczny 2C - - - -  * 3 

 0259 
Limit czasu osiągnięcia 
częstotliwości  przy 

rozruchu 
s 0.1/0.1 

0.0: Wyłączony 
0.1 - 600.0 

0.0  
6.13 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0260 
Częstotliwość w trybie 

pełzania 
Hz 0.1/0.01 －20.0 5.0  6.14 

 0261 
Sposób zatrzymywania w 

trybie pełzania 
- - 

0: Stop z czasem zwalniania 
1: Stop wybiegiem silnika 
2: Hamowanie DC 

0   

 0262 
Tryb pełzania z panelu 

operacyjnego 
- - 

0: Wyłączony 
1: Włączony 

0   

 0264 
Wejście logiczne - UP -  czas 
trwania pojedynczego kroku 

s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.1  6.10.4 

 0265 
Wejście logiczne - UP -  krok 

zmiany częstotliwości 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.1   

 0266 
Wejście logiczne - DOWN -  
czas trwania pojedynczego 

kroku 
s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.1   

 0267 
Wejście logiczne - DOWN -  
krok zmiany częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.1   

 0268 
Wartość początkowa 

częstotliwości UP/DOWN 
Hz 0.1/0.01 - 0.0   

 0269 
Zmiana wartości początkowej 

częstotliwości UP/DOWN 
- - 

0: Nie zmienia się 
1: Nastawa  ulega zmianie 

po wyłączeniu zasilania 
1   

 0270 Częstotliwość przeskoku 1 Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0  6.15 

 0271 
Szerokość histerezy 

przeskoku 1 
Hz 0.1/0.01 0.0 - 30.0 0.0   

 0272 Częstotliwość przeskoku 2 Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0   

 0273 
Szerokość histerezy 

przeskoku 2 
Hz 0.1/0.01 0.0 - 30.0 0.0   

 0274 Częstotliwość przeskoku 3 Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0   

 0275 
Szerokość histerezy 

przeskoku 3 
Hz 0.1/0.01 0.0 - 30.0 0.0   

 0287 Predefiniowana prędkość 8 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

 0288 Predefiniowana prędkość 9 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

 0289 Predefiniowana prędkość 10 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

 0290 Predefiniowana prędkość 11 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

 0291 Predefiniowana prędkość 12 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

 0292 Predefiniowana prędkość 13 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

 0293 Predefiniowana prędkość 14 Hz 0.1/0.01  -  0.0  

5.7 

 0294 Predefiniowana prędkość 15 Hz 0.1/0.01  -  0.0  
5.7 

6.30 

 0295 
Funkcja ciągłości pracy - 

wybór 
- - 

0: Wyłączona 
1: Włączona

0  6.16 

 0297 
Praca przy niskim napięciu 
górny limit częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 
0.0: Wyłączona 
0.1 - 30.0 

0.0  

 0298 
Praca przy niskim napięciu - 

napięcie stałe 
Vdc 1/0.1 

72(96) - 168 (klasa 240V)  *11 
72(120) - 336 (klasa 500V)  *11 

120  

6.17 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

*11: Klasa 240V : 4.0kW lub mniej : 72 do 168V; 5.5kW lub więcej : 96 do 168V. 

       Klasa 500V : 4.0kW lub mniej : 72 do 336V; 5.5kW lub więcej : 120 do 336V. 
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• Parametry trybu pracy 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0300 
Częstotliwość nośna 

PWM 
kHz 0.1/0.1 2.0 - 16.0 12.0  

6.18 

 0301 
Zakres kontroli 
auto-restartu 

- - 

0: Wyłączona 
1: Auto-restart po zaniku zasilania 
2: Po wyłączeniu i włączeniu za 

pomocą ST 

3: 1 + 2 
4: Podczas startu falownika 

0  

5.9 

 0302 
Funkcja odzyskiwania 
energii (zwolnienie i 

zatrzymanie) 
- - 

0: Wyłączona 
1: Funkcja odzyskiwania energii 
2: Wymuszone zatrzymanie podczas 

zaniku zasilania 
3: Synchroniczne przyspieszanie/ 
    zwalnianie (sygnał) 
4: Synchroniczne przyspieszanie/ 

zwalnianie (sygnał + zanik zasilania) 

0  

6.19.2 

 0303 
Samoczynne 

załączanie (ilość prób) 
ilość prób 1/1 

0: Wyłączone 
1-10 

0  
6.19.3 

 0304 
Wybór hamowania 

dynamicznego 
- - 

0: Wyłączone 
1: Włączone, ochrona przeciążeniowa 

rezystora włączona 
2: Włączone 
3: Włączone, ochrona przeciążeniowa 

rezystora włączona 
(przy ST załączone) 

4: Włączone (przy ST załączone) 

0  

6.19.4 

 0305 

Ochrona 
nadnapięciowa 

(wybór trybu 
zwalniania) 

- - 

0: Włączona 
1: Wyłączona 
2: Włączona (wymuszone szybkie 

zwalnianie) 
3: Włączona (wymuszone dynamiczne 

zwalnianie) 

2  

6.19.5 

0: Brak korekcji,  
ograniczanie napięcia wyjściowego 

1: Korekcja,  
ograniczanie napięcia wyjściowego 

2: Brak korekcji, 
brak ograniczania 

 0307 

Korekcja napięcia 
zasilającego 

(ograniczanie napięcia 
wyjściowego) 

- - 

3: Korekcja, 
brak ograniczania 

*1  

6.19.6 

 0308 
Rezystancja 

opornika 
hamującego 

Ω 0.1/0.1 1.0 - 1000 *2  
6.19.4 

 0309 
Moc opornika 
hamującego 

kW 0.01/0.01 0.01 - 30.00 *2  
 

 0310 
Współczynnik 
fabryczny 3A 

- - - -  * 3 

 0311 
Zakaz pracy w 

kierunku przeciwnym 
- - 

0: Oba kierunki dozwolone  
1: Zakaz pracy do tyłu 
2: Zakaz pracy do przodu 

0  
6.19.7 

 0312 Tryb losowy - - 

0: Wyłączony 
1: Tryb losowy 1 
2: Tryb losowy 2 
3: Tryb losowy 3 

0  

6.18 

 0314 
Współczynnik 
fabryczny 3B 

- - - -  * 3 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*2: Wartości fabryczne zależą od mocy znamionowej. Patrz rozdz. 11.4. 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów.
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

0:Częstotliwość nośna bez redukcji 

1:Częstotliwość nośna z automatyczną 
redukcją 

2:Częstotliwość nośna bez redukcji 
    (dla modeli 500V) 

 0316 
Wybór trybu sterowania 
częstotliwością nośną 

- - 

3:Częstotliwość nośna z automatyczną 
redukcją (dla modeli 500V) 

1  

6.18 

 0317 

Czas synchronicznego 
zwalniania (czas pomiędzy 
rozpoczęciem zwalniania, 

a zatrzymaniem) 

s 0.1/0.01 0.0 - 3600 (360.0) 2.0  

6.19.2 

 0318 

Czas synchronicznego 
przyspieszania (czas 

pomiędzy rozpoczęciem 
przyspieszania, a 

osiągnięciem prędkości 
docelowej) 

s 0.1/0.01 0.0 - 3600 (360.0) 2.0  

 

 0319 

Górny limit 
przewzbudzenia (ilość 

energii pochłanianej przez 
silnik podczas zwalniania) 

% 1/1 100 - 160 *1  

6.19.5 

 0320 Wzmocnienie zmiękczania % 0.1/0.1 0.0 - 100.0 0.0  6.20 

 0323 
Próg zadziałania funkcji 

zmiękczania  
(moment obrotowy) 

% 1/1 0 - 100 10  
 

 0324 Filtr pętli zmiękczającej - 0.1/0.1 0.1 - 200.0 100.0   

 0325 
Czas oczekiwania na 
zwolnienie hamulca 

s 0.01/0.01 0.00 - 2.50 0.00  
6.22.1 

 0326 
Poziom wykrycia prądu 
zwalniającego hamulec 

% 1/1 0 - 100 0  
 

 0327 
Współczynnik fabryczny 

3C 
- - - -  * 3 

 0328 
Małe obciążenie, duża 
prędkość wybór trybu 

pracy 
- - 

0:Wyłączona 
1:Wysoka prędkość pracy ustawiana 

automatycznie (wzrost prędkości po 
poleceniu "do przodu" (F) 

2:Wysoka prędkość pracy ustawiana 
automatycznie (wzrost prędkości po 
poleceniu "do tyłu" (R) 

3:Wysoka prędkość pracy zadana 
parametrem f330 (wzrost prędkości 
po poleceniu "do przodu" (F)  

4:Wysoka prędkość pracy zadana 
parametrem f330 (wzrost prędkości 
po poleceniu "do tyłu" (R) 

0  

6.21 

 0329 
Małe obciążenie, duża 

prędkość funkcja uczenia 
się 

- - 
0: Funkcja nieaktywna 
1: Przy pracy do przodu 
2: Przy pracy do tyłu 

0  
 

 0330 
Małe obciążenie, duża 
prędkość częstotliwość 

pracy 
Hz 0.1/0.01 30.0 - ul *1  

 

 0331 

Małe obciążenie, duża 
prędkość dolny limit 

częstotliwości 
przełączania 

Hz 0.1/0.01 5.0 - ul 40.0  

 

 0332 
Małe obciążenie, duża 

prędkość czas 
oczekiwania na obciążenie 

s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.5  
 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0333 
Małe obciążenie, duża prędkość 

czas wykrywania obciążenia 
s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 1.0 

 6.21 

 0334 
Małe obciążenie, duża prędkość 

czas wykrywania dużego 
obciążenia 

s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.5 
  

 0335 
Przełączanie momentu 

obciążenia podczas pracy 
% 1/0.01 -250 ÷ +250 50 

  

 0336 Duże obciążenie podczas pracy % 1/0.01 -250 ÷ +250 100 
  

 0337 
Duże obciążenie podczas pracy 

ciągłej 
% 1/0.01 -250 ÷ +250 50 

  

 0338 
Przełączanie momentu 

obciążenia podczas hamowania 
odzyskowego 

% 1/0.01 -250 ÷ +250 50 
  

 0339 Współczynnik fabryczny 3D - - - - 
 

* 3 

 0340 Czas pełzania 1 s 0.01/0.01 0.00 - 10.00 0.00 
 6.22.1 

 0341 Wybór trybu hamowania - - 

0: Wyłączone 
1: Nawijanie 
2: Odwijanie 
3: Operacje poziome 

0 

 

 0342 
Wybór wejścia zadawania 

momentu 
- - 

0: Wyłączone 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Zacisk VIC 
4: f343 

4 

 

 0343 
Wejście kompensacji momentu 

podnoszenia (aktywne tylko, gdy 
=) 

% 1/0.01 -250 ÷ +250 100 
 

 0344 
Mnożnik kompensacji momentu 

opuszczania 
% 1/0.01 0 - 100 100 

 

 0345 Czas zwalniania hamulca s 0.01/0.01 0.00 - 10.00 0.05 
 

 0346 Częstotliwość pełzania Hz 0.1/0.01 f240 - 20.0 3.0 
 

 0347 Czas pełzania 2 s 0.01/0.01 0.00 - 10.00 0.10 
 

 0348 
Czas hamowania funkcja 

uczenia się 
- 1/1 

0: Funkcja nieaktywna 
1: Uczenie (po ustawieniu 0) 

0 
 

 0349 
Funkcja wstrzymywania 

przyspieszania/zwalniania 
- 1/1 

0: Wyłączona 
1: Nastawami parametrów 
2: Wejściem logicznym 

0 
 6.23 

 0350 
Częstotliwość wstrzymywania 

przyspieszania 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0 

 

 0351 
Czas wstrzymywania 

przyspieszania 
s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.0 

 

 0352 
Częstotliwość wstrzymywania 

zwalniania 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0 

 

 0353 Czas wstrzymywania zwalniania s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.0 
 

 0359 Czas oczekiwania na pracę PID s 1/1 0 - 2400 0 
 6.24 

 0360 Sterowanie PID - - 
0: Wyłączone 
1: Regulator PID 
2: Regulator prędkości PID 

0 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0361 Filtr opóźniający s 0.1/0.1 0.0 - 25.0 0.1  6.24 

 0362 
Wzmocnienie członu 

proporcjonalnego 
- 0.01/0.01 0.01 - 100.0 0.30  

 

 0363 
Wzmocnienie członu 

całkującego 
s

-1
 0.01/0.01 0.01 - 100.0 0.20  

 

 0366 
Wzmocnienie członu 

różniczkującego 
s 0.01/0.01 0.00 - 2.55 0.00  

 

 0367 Górny limit przetwarzania Hz 0.1/0.01 0.0 -  *1   

 0368 Dolny limit przetwarzania Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0   

 0369 
Wybór wejścia sprzężenia 

zwrotnego 
- - 

0: Wyłączone 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: Zacisk VIC 
4 do 6: - 

0  

 

 0372 
Tempo zwiększania 

(regulator prędkości PID) 
s 0.1/0.1 0.1 - 600.0 10.0  

 

 0373 
Tempo zmniejszania 

(regulator prędkości PID) 
s 0.1/0.1 0.1 - 600.0 10.0  

 

 0375 Współczynnik fabryczny 3E - - - -  * 3 

 0376 Współczynnik fabryczny 3F - - - -  * 3 

 0378 
Stopień podziału sygnału 

wejściowego 
pps 1/1 10 - 500 25  

6.10.5 

 0380 
Wybór charakterystyki 

regulatora PID 
(normalna/odwrócona) 

- - 
0: Normalna 
1: Odwrócona 

0  
6.24 

 0382 
Sterowanie najazdem i 

zatrzymaniem 
- - 

0: Wyłączone 
1: Włączone  
2: - 

0  
6.22.2 

 0383 
Częstotliwość sterująca 

najazdem i zatrzymaniem 
Hz 0.1/0.01 0.1 - 30.0 5.0  

 

 0384 Współczynnik fabryczny 3G - - - -  * 3 

 0385 Współczynnik fabryczny 3H - - - -  * 3 

 0386 Współczynnik fabryczny 3I - - - -  * 3 

 0389 
Wybór wejścia sygnału 

zadającego (regulator PID) 
- - 

0: fmod / f207 wybrane 
1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
3: fpid 
4: RS485 
5: UP/DOWN z zewnętrznego 

wejścia logicznego 
6: CANopen  
7: Inne opcje komunikacyjne 
8: Zacisk VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe 

0  

6.24 

 0390 Współczynnik fabryczny 3J - - - -  * 3 

 0391 
Histereza dolnego limitu 

częstotliwości  
Hz 0.1/0.01 0.0 - ul 0.2  

6.13 

 0394 Współczynnik fabryczny 3K - - - -  * 3 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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• Parametry związane z forsowaniem momentu 1 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok 

nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0400 Autotuning - - 

0: Autotuning wyłączony 
1: Zainicjowanie f402 (po wykonaniu : 0) 
2: Wykonaj autotuning (po wykonaniu : 0) 
3: - 
4: Automatyczne określenie parametrów 

silnika (po wykonaniu : 0) 
5: 4+2 (po wykonaniu : 0) 

0  

6.25 

 0401 
Wzmocnienie 

kompensacji poślizgu 
% 1/1 0 - 250 70  

 

 0402 
Automatyczne 

zwiększanie momentu 
obrotowego 

% 0.1/0.1 0.1 - 30.0 * 2  
 

 0405 Moc znamionowa silnika kW 0.01/0.01 0.01 - 22.00 * 2  
 

 0412 
Współczynnik fabryczny  

silnika 1 
- - - -  * 4 

 0415 Prąd znamionowy silnika A 0.1/0.1 0.1 - 100.0 * 2  
6.25 

 0416 Prąd jałowy silnika % 1/1 10 - 90 * 2  
 

 0417 
Prędkość znamionowa 

silnika 
min

-1
 1/1 100 - 64000 *1  

 

 0441 
Poziom ograniczenia 

momentu napędowego 1 
% 1/0.01 

0.0 - 249.9,  
250.0: Wyłączona 

250  
6.26.1 

 0443 
Poziom ograniczenia 
momentu hamowania 

odzyskowego 1 
% 1/0.01 

0.0 - 249.9,  
250.0: Wyłączona 

250  
 

 0444 
Poziom ograniczenia 

momentu napędowego 2 
% 1/0.01 

0.0 - 249.9,  
250.0: Wyłączona 

250  
 

 0445 
Poziom ograniczenia 
momentu hamowania 

odzyskowego 2 
% 1/0.01 

0.0 - 249.9,  
250.0: Wyłączona 

250  
 

 0451 
Przyspieszanie/ 
zwalnianie po 

ograniczeniu momentu 
- 1/1 

0: Zsynchronizowane z 
przyspieszaniem/zwalnianiem 

1: Synchronizacja w minimalnym czasie 
0  

6.26.2 

 0452 
Dopuszczalny czas utyku 

silnika 
s 0.01/0.01 0.00 - 10.00 0.00  

6.26.3 

 0454 
Wartość stała w strefie 
ograniczania momentu 

- - 
0: Stała moc wyjściowa 
1: Stały moment 

0  
6.26.1 

 0458 
Współczynnik fabryczny  

silnika  2 
- - - -  * 4 

 0459 
Współczynnik 

bezwładności obciążenia 
- 0.1/0.1 0.1 - 100.0 (razy) 1.0  

6.25 

 0460 
Współczynnik fabryczny  

silnika  3 
- - - -  * 4 

 0461 
Współczynnik fabryczny  

silnika  4 
- - - -  * 4 

 0462 
Współczynnik filtru 

prędkości odniesienia 
- - 0 - 100 35  

6.25 

 0467 
Współczynnik fabryczny  

silnika 5 
- - - -  * 4 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*2: Wartości fabryczne zależą od mocy znamionowej. Patrz rozdz. 11.4. 

*4: Współczynniki silnika są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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• Parametry wejścia/wyjścia 2 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0470 Wejście VIA offset - 1/1 0 - 255 128  

 0471 Wejście VIA wzmocnienie - 1/1 0 - 255 128  

6.10.3 

 0472 Wejście VIB offset - 1/1 0 - 255 128   

 0473 Wejście VIB wzmocnienie - 1/1 0 - 255 128   

 0474 Wejście VIC offset - 1/1 0 - 255 128   

 0475 Wejście VIC wzmocnienie - 1/1 0 - 255 128   

 

• Parametry związane z forsowaniem momentu 2 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny krok 
nastawy 

panel/łącze 
Zakres nastaw 

Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0480 
Współczynnik fabryczny  

silnika 6 
- - - -  

 

 0485 
Współczynnik fabryczny  

silnika 7 
- - - -  

 0490 
Współczynnik fabryczny  

silnika 8 
- - - -  

 0495 
Współczynnik fabryczny  

silnika 9 
- - - -  

* 4 

 0499 
Współczynnik fabryczny  

silnika 10 
- - - -  

 

*4: Współczynniki silnika są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

 

• Parametry związane z czasem przyspieszania/zwalniania 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0500 Czas przyspieszania 2 s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0  

 0501 Czas zwalniania 2 s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0  

6.27.2 
 

 0502 
Rodzaj charakterystyki 

przyspieszania/ 
zwalniania 1 

- - 0  
6.27.1 

 0503 
Rodzaj charakterystyki 

przyspieszania/ 
zwalniania 2 

- - 

0: Liniowa 
1: Typu S 1 
2: Typu S 2 

0  

 0504 
Wybór charakterystyki 1,2,3 

(klawiatura panelu) 
- - 

1: Charakterystyka 1 
2: Charakterystyka 2 
3: Charakterystyka 3 

1  

 0505 
Częstotliwość przełączająca 

charakterystyki 1 i 2 
Hz 0.1/0.01 

0.0 (wyłączone) 
0.1 -  

0.0  

6.27.2 
 

 0506 
Dolny punkt przegięcia 
charakterystyki typu S 

% 1/1 0 - 50 10  
6.27.1 

 0507 
Górny punkt przegięcia 
charakterystyki typu S 

% 1/1 0 - 50 10  
 

 0510 Czas przyspieszania 3 s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0  6.27.2 

*8: Rozdzielczość nastaw może zostać zmieniona na 0.01s poprzez ustawienie f519=1.
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0511 Czas zwalniania 3 s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0  6.27.2 

 0512 
Rodzaj charakterystyki 

przyspieszania/zwalniania 
3 

- - 
0: Liniowa 
1: Typu S 1 
2: Typu S 2 

0  
 

 0513 
Częstotliwość 
przełączająca 

charakterystyki 2 i 3 
Hz 0.1/0.01 

0.0 (wyłączone) 
0.1 -  

0.0  
 

 0515 
Czas zwalniania po stopie 

bezpieczeństwa 
s 0.1/0.1 0.0 - 3600 (360.0)  *8 10.0  

6.29.4 

 0519 
Jednostka czasu 

przyspieszania /zwalniania 
- - 

0: - 
1: 0.01s (po wykonaniu: 0) 
2: 0.1s (po wykonaniu: 0) 

0  
5.2 

6.27.2 
 

 0590 
Wybór wielkości 
monitorowanej 
(prąd/moment) 

- - 
0: Wyłączone 
1: Kontrola prądu 
2: Kontrola momentu 

0  
6.28 

 0591 
Wybór reakcji falownika - 

wyłączenie/alarm 
- - 

0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne  

0  
 

 0592 
Kierunek wykrywania 
opuszczenia zakresu 

- - 
0: Przekroczenie prądu/momentu 
1: Zbyt niski prąd/moment 

0  
 

 0593 
Poziom wykrywania 
opuszczenia zakresu 

% 1/1 0 - 250 150  
 

 0595 
Czas wykrywania 

opuszczenia zakresu 
s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.5  

 

 0596 
Histereza wykrywania 
opuszczenia zakresu 

% 1/1 0 - 100 10  
 

 0597 
Zwłoka w rozpoczęciu 

wykrywania opuszczenia 
zakresu 

s 0.1/0.1 0.0 - 300.0 0.0  
 

 0598 
Wybór działania funkcji 

monitorowania 
opuszczenia zakresu 

- - 
0: Podczas pracy 
1: Podczas pracy (z pominięciem 

przyspieszania/zwalniania) 
0  

 

*8: Rozdzielczość nastaw może zostać zmieniona na 0.01s poprzez ustawienie f519=1. 
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• Parametry związane z zabezpieczeniami 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0601 
Zabezpieczenie przed 

utykiem poziom 1 
%/(A) 1/1 

10 - 199,  
200: Wyłączone 

150  
6.29.2 

 0602 
Zapamiętywanie przyczyn 

wyłączeń awaryjnych 
- - 

0: Kasowanie po wyłączeniu zasilania 
1: Pamiętanie po wyłączeniu zasilania 

0  
6.29.3 

 0603 
Wybór trybu stopu 
bezpieczeństwa 

- - 

0: Zatrzymanie wybiegiem 
1: Zwolnienie i zatrzymanie 
2: Awaryjne hamowanie DC 
3: Zwolnienie i zatrzymanie (f515) 
4: Szybkie zatrzymanie 
5: Dynamiczne szybkie zatrzymanie 

0  

6.29.4 

 0604 
Czas hamowania DC 

podczas stopu 
bezpieczeństwa 

s 0.1/0.1 0.0 - 20.0 1.0  
 

 0605 
Sposób kontroli błędu fazy 

wyjściowej 
- - 

0: Wyłączona 
1: Przy pierwszym uruchomieniu po 

włączeniu zasilania 
2: Przy każdym uruchomieniu 
3: Podczas pracy 
4: 2+3 
5: Wykrywanie przerwy na wyjściu 

(wszystkie fazy) 

0  

6.29.5 

 0607 
Limit czasu 150 % 

przeciążenia silnika 
s 1/1 10 - 2400 300  

5.6 
6.29.1 

 0608 
Wykrywanie błędu fazy 

wejściowej 
- - 

0: Wyłączone 
1: Włączone 

1  
6.29.6 

 0609 
Histereza detekcji małych 

prądów 
% 1/1 1 - 20 10  

 0610 
Wybór sposobu reakcji 
falownika (mały prąd) 

- - 
0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne 

0  

 0611 
Poziom detekcji małego 

prądu 
%/(A) 1/1 0 - 150 0  

 0612 
Maksymalny czas pracy z 

małym prądem 
s 1/1 0 - 255 0  

6.29.7 
 

 0613 
Kontrola zwarcia na wyjściu 

przy rozruchu 
- - 

0: Zawsze po uruchomieniu falownika 
(impuls standardowy) 

1: Po uruchomieniu falownika 
pierwszy raz po włączeniu  
zasilania (impuls standardowy) 

2: Zawsze po uruchomieniu         
(krótki impuls) 

3: Po uruchomieniu falownika 
pierwszy raz po włączeniu  
zasilania (krótki impuls) 

0  

6.29.8 

 0614 
Wykrywanie zwarcia 

doziemnego 
- - 

0: Wyłączone 
1: Włączone 

1  
6.29.9 

 0615 
Wybór sposobu reakcji 

falownika (przekroczenie 
momentu) 

- - 
0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne 

0  

 0616 
Poziom dopuszczalnego 

momentu 
% 1/0.01 

0: Wyłączony 
1 - 250  

150  

 0618 
Dopuszczalny czas 

przekroczenia momentu 
s 0.1/0.1 0.0 - 10.0 0.5  

6.29.10 

 0619 
Histereza poziomu 

dopuszczalnego momentu 
% 1/1 0 - 100 10  

 

 0620 Sterowanie wentylatorem - - 
0: Sterowanie automatyczne 
1: Zawsze włączony 

0  
6.29.11 

 0621 
Dopuszczalny całkowity  

czas pracy falownika 
100 

godzin 
0.1/0.1 

(=10 godzin) 
0.0 - 999.0 876.0  

6.29.12 

 0625 Współczynnik fabryczny 6A - - - -  *3 

 0626 
Poziom ochrony 
nadnapięciowej 

% 1/1 100 - 150 *2  
6.19.4 
6.19.5 
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 0627 
Wybór sposobu reakcji 
falownika (zbyt niskie 

napięcie) 
- - 

0: Tylko alarm (poziom detekcji 60% 
lub mniej) 

1: Wyłączenie awaryjne (poziom 
detekcji 60% lub mniej) 

2: Tylko alarm (poziom detekcji 50% 
lub mniej, konieczny wejściowy 
dławik AC) 

0  

6.29.13 

 0629 Współczynnik fabryczny 6B - - - -  * 3 

 0631 
Sposób wykrywania 

przeciążenia falownika 
- - 

0: 150% - 60s  (120% - 60s) 
1: Oszacowanie temperatury 

0  
5.6 

 0632 
Pamięć zabezpieczeń 

termicznych 
- - 

0: Nieaktywna (thr, f173) 
1: Aktywna (thr, f173) 
2: Nieaktywna (thr) 
3: Aktywna (thr) 

0  

5.6 
6.29.1 

 0633 
Poziom detekcji niskiego 
poziomu sygnału (VIC) 

% 1/1 
0: Wyłączony 
1 - 100 

0  
6.29.14 

 0634 
Średnia roczna temperatura 
otoczenia (alarmy wymiany 

podzespołów) 
- - 

1: -10 do +10°C 

2: 11 - 20°C 

3: 21 - 30°C 

4: 31 - 40°C 

5: 41 - 50°C 

6: 51 - 60°C 

3  

6.29.15 

 0643 Współczynnik fabryczny 6C - - - -  * 3 

 0644 
Wybór sposobu reakcji 
falownika (niski poziom 
sygnału na wejściu VIC) 

- - 

0: Wyłączenie awaryjne 
1: Tylko alarm (zatrzymanie 

wybiegiem) 
2: Tylko alarm (częstotliwość f649) 
3: Tylko alarm (kontynuacja pracy) 
4: Tylko alarm (zwolnienie i 

zatrzymanie) 

0  

6.29.14 

 0645 
Wybór sposobu reakcji 

falownika      (czujnik PTC 
silnika) 

- - 
1: Wyłączenie awaryjne 
2: Tylko alarm 

1  
6.29.16 

 0646 
Wartość progowa rezystancji 

czujnika PTC 

Ω 1/1 100 - 9999 3000  
 

 0648 Alarmowa liczba uruchomień 10000 0.1/0.1 0.0 - 999.0 999.0  6.29.17 

 0649 
Częstotliwość zastępcza 
(niski poziom sygnału na 

wejściu VIC) 
Hz 0.1/0.01 ll-  0.0  

6.29.14 

 0650 
Praca z wymuszoną 

prędkością 
- - 

0: Wyłączona 
1: Włączona 

0  
6.30 

 0656 Współczynnik fabryczny 6D - - - -  * 3 

 0657 
Poziom sygnalizacji alarmu 

przeciążenia 
% 1/1 10 - 100 50  

5.6 

 0660 Wybór wejścia sumującego - - 

0: Wyłączone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: fc 

0  

6.31 

 0661 Wybór wejścia mnożącego - - 

0: Wyłączone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: f729 

0  

 

 0663 Wybór funkcji wejścia VIB - - 

0: Zadawanie częstotliwości 
1: Czas przyspieszania/zwalniania 
2: Górny limit częstotliwości 
3, 4: - 
5: Wzmocnienie momentu 
6: Poziom ochrony utyku 
7: Poziom ochrony termicznej silnika 
8 do 10: - 
11: Częstotliwość podstawowa 

0  

6.32 

*2: Wartości fabryczne zależą od mocy znamionowej. Patrz rozdz. 11.4. 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów.
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• Parametry związane z wyjściami 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0667 Energia na impuls - - 

0: 0.1kWh 
1: 1kWh 
2: 10kWh 
3: 100kWh 

1  

6.33.1 

 0668 
Szerokość impulsu 

zużycia energii 
s 0.1/0.1 0.1 - 1.0 0.1  

 

 0669 
Wyjście OUT - 

logiczne/impulsowe 
- - 

0: Wyjście logiczne 
1: Wyjście impulsowe 

0  
6.33.2 

 0676 
Funkcja wyjścia 

impulsowego OUT 
- - 

0: Częstotliwość wyjściowa  
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (przeliczone z sekcji 

DC) 
4: Napięcie wyjściowe (zadane)  
5:  Moc wejściowa 
6:  Moc wyjściowa 
7:  Moment 
8: - 
9:  Współczynnik całkowitego obciążenia 

silnika 
10: Współczynnik całkowitego obciążenia 

falownika 
11: Współczynnik całkowitego obciążenia 

(rezystora hamującego) PBR 
12: Częstotliwość zadana (po kompensacji) 
13: VIA wartość wejściowa 
14: VIB wartość wejściowa 
15: Wartość stała 1 (prąd wyjściowy -  

 ekwiwalent 100% prądu znamionowego) 
16: Wartość stała 2 (prąd wyjściowy -  

 ekwiwalent 50% prądu znamionowego) 
17: Wartość stała 3 (inna niż prąd wyjściowy) 
18: Dane komunikacji szeregowej 
19: - 
20: Wartość wejściowa VIC  
21, 22: - 
23: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 

0  

 

 0677 
Maksymalna 
częstotliwość 

impulsów (OUT) 
kpps 0.01/0.01 0.50 - 2.00 0.80  

 

 0678 
Filtr częstotliwości 

wyjściowej 
ms 1/1 2 - 1000 64  

 

 0679 
Filtr częstotliwości 

wejściowej 
ms 1/1 2 - 1000 2  

6.10.5 

 0681 
Rodzaj wyjścia 
analogowego 

- - 
0: Miernik (0 do 1mA) 
1: Prądowe (0 do 20mA)  
2: Napięciowe (0 do 10V) 

0  
5.1 

6.33.3 

 0684 
Analogowy filtr 

wyjściowy 
ms 1/1 2 - 1000 2  

 

 0691 
Nachylenie 

charakterystyki 
wyjściowej 

- - 
0: Ujemne (charakterystyka opadająca) 
1: Dodatnie (charakterystyka narastająca) 

1  
 

 0692 
Przesunięcie 

charakterystyki 
wyjściowej 

% 0.1/0.1 -1.0 ÷ +100.0 0.0  
 

 0693 
Współczynnik 
fabryczny 6E 

- - - -  * 3 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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• Parametry związane z panelem operacyjnym 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0700 
Blokada zmian 

nastaw parametrów 
- - 

0: Brak blokady 
1: Blokada zapisu (panel operacyjny i 

zewnętrzny) 
2: Blokada zapisu (1 + RS485) 
3: Blokada odczytu (panel operacyjny i 

zewnętrzny) 
4: Blokada odczytu (3 + RS485) 

0  

6.34.1 

 0701 
Wybór jednostki 
napięcia/prądu 

- - 
0: % 
1: V (wolty) / A (ampery) 

0  
5.10.1 

 0702 
Mnożnik wyświetlanej 

wielkości 
- 0.01/0.01 

0.00: Brak (wyświetlanie częstotliwości) 
0.01-200.0 

0.00  
5.10.2 

 0703 
Wybór parametrów 

przeliczanych 
- 1/1 

0: Wszystkie częstotliwości 
1: Parametry PID (częstotliwości) 

0  
 

 0705 

Nachylenie 
charakterystyki 

wielkości 
przeliczanych 

- 1/1 
0: Charakterystyka opadająca 
1: Charakterystyka narastająca 

1  

 

 0706 
Przesunięcie 

charakterystyki 
Hz 0.1/0.01 0.00 -  0.00  

 

 0707 
Wielkość kroku 1 
(1- skok pokrętła 

panelu) 
Hz 0.01/0.01 

0.00: Automatyczna 
0.01 - fh 

0.00  
6.34.4 

 0708 
Wielkość kroku 2 

(wyświetlacz) 
- - 

0: Automatyczna 
1 - 255 

0  
 

 0709 
Funkcja HOLD w 

trybie podstawowym 
- - 

0: Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 
1: Pamiętanie wartości szczytowej 
2: Pamiętanie wartości minimalnej 

0  
6.34.7 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0710 

Wybór 
wyświetlanej 

wielkości 
początkowej 

(panel operacyjny) 

- - 0  

6.34.5 
8.2.1 
8.3.2 

 0711 
Wielkość 

monitorowana 1 
- - 2  

6.34.6 
8.2.1 
8.3.2 

 0711 
Wielkość 

monitorowana 2 
- - 1  

 

 0713 
Wielkość 

monitorowana 3 
- - 3  

 

 0714 
Wielkość 

monitorowana 4 
- - 4  

 

 0715 
Wielkość 

monitorowana 5 
- - 5  

 

 0716 
Wielkość 

monitorowana 6 
- - 6  

 

 0717 
Wielkość 

monitorowana 7 
- - 27  

 

 0718 
Wielkość 

monitorowana 8 
- - 

0: Częstotliwość pracy (Hz/dowolna jednostka) 
1: Prąd wyjściowy (%/A) 
2: Częstotliwość zadawana              

(Hz/dowolna jednostka) 
3: Napięcie wejściowe  
    (przeliczone z sekcji DC) (%/V) 
4: Napięcie wyjściowe (zadane) (%/V) 
5: Moc wejściowa (kW) 
6: Moc wyjściowa (kW) 
7: Moment (%) 
8: - 
9: Współczynnik całkowitego obciążenia silnika 
10: Współczynnik całkowitego obciążenia 

falownika 
11: Współczynnik całkowitego obciążenia 

rezystora hamującego PBR 
12: Częstotliwość zadana (po kompensacji) 

(Hz/dowolna jednostka) 
13: VIA wartość wejściowa (%) 
14: VIB wartość wejściowa (%) 
15 do 17: - 
18: Wybrany kod komunikacji 
19: - 
20: VIC wartość wejściowa (%) 
21: Częstotliwość impulsów wejściowych (pps) 
22: - 
23: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 

(Hz/dowolna jednostka) 
24: Energia pobrana (kWh) 
25: Energia oddana (kWh) 
26: Współczynnik obciążenia silnika (%) 
27: Współczynnik obciążenia falownika (%) 
28: Prąd znamionowy falownika (A) 
29: Wartość na wyjściu FM (%) 
30: Częstotliwość impulsów wyjściowych (pps) 
31: Łączny czas włączenia falownika            

(100 godzin) 
32: Łączny czas pracy wentylatora (100 godzin) 
33: Łączny czas pracy falownika (100 godzin) 
34: Liczba uruchomień (10000 razy) 
35: Liczba uruchomień do przodu (10000 razy) 
36: Liczba uruchomień do tyłu (10000 razy) 
37: Liczba wyłączeń awaryjnych 
38, 39: - 
40: Prąd znamionowy falownika                      

(po korekcji od częstotliwości nośnej) 
41 do 51: - 
52: Częstotliwość zadawana / częstotliwość 

pracy (Hz/dowolna jednostka) 

0  
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0719 
Opcje anulowania 

rozkazu pracy 
- - 

0: Anulowanie przy zatrzymaniu wybiegiem i 
zachowanie przy moff 

1: Zachowanie przy zatrzymaniu wybiegiem i 
moff 

2: Anulowanie przy zatrzymaniu wybiegiem i 
moff  

3: 2 + anulowanie, gdy cmod zostanie 
zmieniony 

1  

6.34.8 

 0720 
Wybór wyświetlanej 

wielkości początkowej 
(panel zewnętrzny) 

- - 0 - 52 (te same, co dla f710 do ) 0  
6. 34.5 

 0721 
Wybór trybu 

zatrzymania z panelu 
operacyjnego 

- - 
0: Zwolnienie i zatrzymanie 
1: Zatrzymanie wybiegiem 

0  
6. 34.9 

 0724 
Ustawianie 

częstotliwości 
docelowej pokrętłem 

- - 
0: Panel operacyjny (fc) 
1: Panel operacyjny (fc) + częstotliwość 

predefiniowana 
0  

5.7 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0729 
Mnożnik zadawany z panelu 

(modyfikacja sygnału zadającego) 
% 1/1 -100 ÷ +100 0  

6.31 

 0730 
Blokada zadawania 
częstotliwości (fc) 

- - 
0: Brak blokady  
1: Blokada 

0  
6.34.1 

 0731 
Wykrywanie odłączenia 
klawiatury zewnętrznej 

- - 
0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0  
 

 0732 
Blokada przycisku 

miejscowe/zdalne panelu 
zewnętrznego 

- - 
0: Brak blokady  
1: Blokada 

1  
6.16 

6. 34.1 

 0733 
Blokada przycisku RUN panelu 

operacyjnego 
- - 

0: Brak blokady  
1: Blokada 

0  

 0734 
Blokada stopu bezpieczeństwa 

z panelu operacyjnego 
- - 

0: Brak blokady  
1: Blokada 

0  

 0735 
Blokada resetu z panelu 

operacyjnego 
- - 

0: Brak blokady  
1: Blokada 

0  

 0736 
Blokada zmiany nastaw 

cmod/fmod podczas pracy 
- - 

0: Brak blokady  
1: Blokada 

1  

6. 34.1 

 0737 Blokada wszystkich przycisków - - 
0: Brak blokady  
1: Blokada 

0  
 

 0738 Wprowadzanie hasła (f700) - - 
0: Brak hasła  
1 - 9998 
9999: Hasło wprowadzone 

0  
 

 0739 Weryfikacja hasła - - 
0: Brak hasła 
1 - 9998 
9999: Hasło wprowadzone 

0  
 

 0740 Sposób śledzenia - - 

0: Wyłączone 
1: Przy wyłączeniu 

awaryjnym 
2: Wyzwalany zewnętrznie 
3: 1+2 

1  

6.35 

 0741 Cykl śledzenia - - 

0: 4ms 
1: 20ms 
2: 100ms 
3: 1s 
4: 10s 

2  

 

 0742 Wielkość śledzona 1 - - 0  
 

 0743 Wielkość śledzona 2 - - 1  
 

 0744 Wielkość śledzona 3 - - 2  
 

 0745 Wielkość śledzona 4 - - 

0 - 42 

3  
 

 0746 Filtr wielkości monitorowanych ms 1/1 8 - 1000 200  
6.34.7 

 0748 
Zachowanie wskazań miernika 

energii 
- - 

0: Wyłączone 
1: Włączone 

0  
6.36 

 0749 
Jednostka wskazań miernika 

energii 
- - 

0:1=1kWh 
1:1=10kWh 
2:1=100kWh 
3:1=1000kWh 
4:1=10000kWh 

*2  

 

*2: Wartości fabryczne zależą od mocy znamionowej. Patrz rozdz. 11.4. 
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0750 
Wybór funkcji 

przycisku EASY 
- - 

0: Przełączanie między trybami 
Easy/Standard 

1: Klawisz skrótu (funkcja szybkiego 
dostępu) 

2: Przełączanie sterowania 
(miejscowe/zdalne) 

3: Wyzwalanie pomiaru wartości 
maks./min. 

4: - 
5: - 

0  

4.5 
6.16 
6.37 

 0751 
Parametr 1 trybu 
uproszczonego 

- - 
3

（cmod）  
4.5 
6.37 

 0752 
Parametr 2 trybu 
uproszczonego 

- - 
4

（fmod）   

 0753 
Parametr 3 trybu 
uproszczonego 

- - 
9 

（acc）   

 0754 
Parametr 4 trybu 
uproszczonego 

- - 
10 

（dec）   

 0755 
Parametr 5 trybu 
uproszczonego 

- - 
12 

（ul）   

 0756 
Parametr 6 trybu 
uproszczonego 

- - 
13 

（ll）   

 0757 
Parametr 7 trybu 
uproszczonego 

- - 
600

（thr）   

 0758 
Parametr 8 trybu 
uproszczonego 

- - 
6 

（fm）   

 0759 
Parametr 9 trybu 
uproszczonego 

- - 999   

 0760 
Parametr 10 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0761 
Parametr 11 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0762 
Parametr 12 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0763 
Parametr 13 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0764 
Parametr 14 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0765 
Parametr 15 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0766 
Parametr 16 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0767 
Parametr 17 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0768 
Parametr 18 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0769 
Parametr 19 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0770 
Parametr 20 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0771 
Parametr 21 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0772 
Parametr 22 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0773 
Parametr 23 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0774 
Parametr 24 trybu 

uproszczonego 
- - 999   

 0775 
Parametr 25 trybu 

uproszczonego 
- - 

0-2999 
(Ustawiane przez numer 

komunikacyjny) 

999   
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Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0776 
Parametr 26 trybu 

uproszczonego 
- - 999  

4.5 
6.37 

 0777 
Parametr 27 trybu 

uproszczonego 
- - 999  

 

 0778 
Parametr 28 trybu 

uproszczonego 
- - 999  

 

 0779 
Parametr 29 trybu 

uproszczonego 
- - 999  

 

 0780 
Parametr 30 trybu 

uproszczonego 
- - 999  

 

 0781 
Parametr 31 trybu 

uproszczonego 
- - 

701 

（f701） 
 

 

 0782 
Parametr 32 trybu 

uproszczonego 
- - 

0-2999 
(Ustawiane przez numer 

komunikacyjny) 

50 

（psel） 
 

 

 0790 
Wybór komunikatu przy 

włączeniu zasilania 
- - 

0: hello 
1: f791 do f794 
2, 3: - 

0  
6.34.10 

 0791 1 i 2 znak komunikatu () hex -  -  2d2d   

 0792 3 i 4 znak komunikatu () hex -  -  2d2d   

 0793 5 i 6 znak komunikatu () hex -  -  2d2d   

 0794 7 i 8 znak komunikatu () hex -  -  2d2d   

 0799 Współczynnik fabryczny 7A - - - -  *3 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

 

• Parametry transmisji danych 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0800 Szybkość transmisji - - 
3: 9600 bps 
4: 19200 bps 
5: 38400 bps 

4  

 0801 Kontrola parzystości - - 
0: Brak kontroli 
1: Bit parzystości 
2: Bit nieparzystości 

1  

 0802 Numer falownika - 1/1 0 - 247 0  

 0803 
Czas przerwy w 

transmisji 
s 0.1/0.1 

0: Wyłączone 
0.1-100.0 

0.0  

6.38.1 

 0804 

Reakcja na 
przekroczenie 

czasu przerwy w 
transmisji 

- - 

0: Tylko alarm  
1: Wyłączenie awaryjne (zatrzymanie 

wybiegiem)  
2: Wyłączenie awaryjne (zwolnienie i 

zatrzymanie)  

0  

 

 0805 
Czas oczekiwania 

na transmisję 
s 0.01/0.01 0.00 - 2.00 0.00  

 

 0806 
Status falownika 
master czy slave 

- - 

0: Slave (polecenie 0 Hz w przypadku 
awarii falownika master) 

1: Slave (kontynuacja pracy w przypadku 
awarii falownika master) 

2: Slave (zatrzymanie awaryjne w 
przypadku awarii falownika master) 

3: Master (transmisja częstotliwości 
zadanej) 

4: Master (transmisja częstotliwości 
wyjściowej) 

0  

 

 



 E6581611 

 

K-28 

11 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0808 
Warunki wykrywania czasu 

przerwy w transmisji 
- - 

0: Bezwarunkowe 
1: Podczas zadawania łączem 
fmod lub cmod 

2: 1 + w trakcie pracy 

1  

6.38.1 

 0810 
Zadawanie 

charakterystyki łączem 
szeregowym 

- 1/1 
0: Wyłączone 
1: Włączone 

0  
6.10.2 
6.38.1 

 0811 
Łącze szeregowe wybór 
punktu 1 charakterystyki 

% 1/1 0 - 100 0  
 

 0812 
Łącze szeregowe 

częstotliwość punktu 1 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  0.0  

 

 0813 
Łącze szeregowe wybór 
punktu 2 charakterystyki 

% 1/1 0 - 100 100  
 

 0814 
Łącze szeregowe 

częstotliwość punktu 2 
Hz 0.1/0.01 0.0 -  *1  

 

 0829 
Wybór protokołu 

transmisji 
- - 

0: Protokół falownika Toshiba 
1: Protokół Modbus RTU 

0  
6.38.1 

 0856 
Liczba biegunów silnika    

dla komunikacji 
- - 

1: 2 bieguny 
2: 4 bieguny 
3: 6 biegunów 
4: 8 biegunów 
5: 10 biegunów 
6: 12 biegunów 
7: 14 biegunów 
8: 16 biegunów 

2  

 

 0870 Blok zapisu danych 1 - - 0  

 

 0871 Blok zapisu danych 2 - - 

0: Nie wybrane 
1: Polecenie 1 
2: Polecenie 2 
3: Częstotliwość zadana 
4: Dane dla zacisków wyjściowych 
5: Dane dla wyjścia FM 
6: Prędkość silnika 

0  

 

 0875 Blok odczytu danych 1 - - 0  
 

 0876 Blok odczytu danych 2 - - 0  
 

 0877 Blok odczytu danych 3 - - 0  
 

 0878 Blok odczytu danych 4 - - 0  
 

 0879 Blok odczytu danych 5 - - 

0: Nie wybrane 
1: Informacja o statusie 1 
2: Częstotliwość wyjściowa 
3: Prąd wyjściowy 
4: Napięcie wyjściowe 
5: Informacja o alarmie 
6: Wartość sprzężenia zwrotnego PID 
7: Monitorowanie zacisku wejściowego 
8: Monitorowanie zacisku wyjściowego 
9: Monitorowanie wejścia VIA  
10: Monitorowanie wejścia VIB 
11: Monitorowanie wejścia VIC 
12: Napięcie wejściowe (przeliczone z 

sekcji DC) 
13: Prędkość silnika 
14: Moment 

0  

 

 0880 Notatki - 1/1 0 - 65530 (65535) 0  6.38.3 

 0898 
Współczynnik fabryczny  

8A 
- - - -  *3 

 0899 
Funkcja resetu transmisji 

szeregowej 
- - 

0: - 
1: Reset (po wykonaniu: 0) 

0  
6.38.1 

*1: Nastawa fabryczna zależy od ustawień menu startowego. Patrz rozdz.11.5. 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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• Parametry silnika PM 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0900 Współczynnik fabryczny  9A - - - -   

 0901 Współczynnik fabryczny  9B - - - -  *3 

 0902 Współczynnik fabryczny  9C - - - -   

 0909 Współczynnik fabryczny  9D - - - -  

 0910 
Dopuszczalny poziom prądu 

po utracie synchronizmu 
% 1/1 1 - 150 100  

6.39 

 0911 
Maksymalny czas utraty 

synchronizmu 
s 0.01/0.01 

0.00: Brak wykrywania 

0.01 - 2.55 
0.00  

 

 0912 Indukcyjność osi Q na fazę mH 0.01/0.01 0.01 - 650.0 10.00  
6.25.2 
6.39 

 0913 Indukcyjność osi D na fazę mH 0.01/0.01 0.01 - 650.0 10.00   

 0914 Współczynnik fabryczny  9E - - - -   

 0915 Współczynnik fabryczny  9L - - - -   

 0916 Współczynnik fabryczny  9F - - - -   

 0917 Współczynnik fabryczny  9G - - - -  *3 

 0918 Współczynnik fabryczny  9H - - - -   

 0919 Współczynnik fabryczny  9I - - - -   

 0920 Współczynnik fabryczny  9J - - - -   

 0930 Współczynnik fabryczny  9K - - - -   

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

 

 

• Parametry funkcji trawersacji 

Nazwa 
Numer 

komunikacyjny 
Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok nastawy 
panel/łącze 

Zakres nastaw 
Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
rozdział 

 0980 Dostępność trawersacji - 1/1 
0: Niedostępna 
1: Dostępna 

0  
6.40 

 0981 
Czas przyspieszania 

trawersacji 
s 0.1/0.1 0.1 - 120.0 25.0  

 

 0982 Czas zwalniania trawersacji s 0.1/0.1 0.1 - 120.0 25.0   

 0983 Krok trawersacji % 0.1/0.1 0.0 - 25.0 10.0   

 0984 Uskok trawersacji % 0.1/0.1 0.0 - 50.0 10.0   

 
 

 

• Współczynniki fabryczne   

Nazwa Funkcja Patrz rozdział 

- Współczynnik fabryczny *3 

*3: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 
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• Parametry opcji komunikacyjnych 

Nazwa Funkcja Patrz instrukcja 

-, - Parametry wspólne komunikacji opcjonalnych E6581913 

- Parametry opcji CC-Link E6581830 

- Parametry opcji ProfiBus DP E6581738 

- Parametry opcji DeviceNet E6581737 

-, - Parametry opcji EtherCAT E6581818 

- Parametry wspólne EtherNet  

- Parametry opcji EtherNet/IP E6581741 

- Parametry opcji Modbus TCP  

-, - Parametry komunikacji CANopen E6581911 

Uwaga) Szczegóły w odpowiednich Instrukcjach Użytkownika. 

 

11.4 Wartości fabryczne w zależności od modelu falownika 
 

Forsowanie 
momentu 

Rezystancja 
opornika 

hamującego 

Moc 
opornika 

hamującego 

Automatyczne 
forsowanie 
momentu 

obrotowego 

Moc 
znamionowa 

silnika 

Prąd 
znamionowy 

silnika 

Prąd jałowy 
silnika 

Poziom ochrony 
nadnapięciowej 

Wybór 
jednostki 
licznika 
energii 

Model falownika 

/ 

(%) 


(Ω)


(kW)
 

(%) 
 

(kW)
 

(A) 
 

(%) 


(%) 

VFS15-2004PM-W 6.0 200.0 0.12 6.2 0.40 2.0 65 136 0 

VFS15-2007PM-W 6.0 200.0 0.12 5.8 0.75 3.4 60 136 0 

VFS15-2015PM-W 6.0 75.0 0.12 4.3 1.50 6.2 55 136 0 

VFS15-2022PM-W 5.0 75.0 0.12 4.1 2.20 8.9 52 136 0 

VFS15-2037PM-W 5.0 40.0 0.12 3.4 4.00 14.8 48 136 1 

VFS15-2055PM-W 4.0 15.0 0.44 3.0 5.50 21.0 46 136 1 

VFS15-2075PM-W 3.0 15.0 0.44 2.5 7.50 28.2 43 136 1 

VFS15-2110PM-W 2.0 7.5 0.88 2.3 11.00 40.6 41 136 1 

VFS15-2150PM-W 2.0 7.5 0.88 2.0 15.00 54.6 38 136 1 

VFS15S-2002PL-W 6.0 200.0 0.12 8.3 0.20 1.2 70 136 0 

VFS15S-2004PL-W 6.0 200.0 0.12 6.2 0.40 2.0 65 136 0 

VFS15S-2007PL-W 6.0 200.0 0.12 5.8 0.75 3.4 60 136 0 

VFS15S-2015PL-W 6.0 75.0 0.12 4.3 1.50 6.2 55 136 0 

VFS15S-2022PL-W 5.0 75.0 0.12 4.1 2.20 8.9 52 136 0 

VFS15-4004PL-W 6.0 200.0 0.12 6.2 0.40 1.0 65 141 0 

VFS15-4007PL-W 6.0 200.0 0.12 5.8 0.75 1.7 60 141 0 

VFS15-4015PL-W 6.0 200.0 0.12 4.3 1.50 3.1 55 141 0 

VFS15-4022PL-W 5.0 200.0 0.12 4.1 2.20 4.5 52 141 0 

VFS15-4037PL-W 5.0 160.0 0.12 3.4 4.00 7.4 48 141 1 

VFS15-4055PL-W 4.0 60.0 0.44 2.6 5.50 10.5 46 141 1 

VFS15-4075PL-W 3.0 60.0 0.44 2.3 7.50 14.1 43 141 1 

VFS15-4110PL-W 2.0 30.0 0.88 2.2 11.00 20.3 41 141 1 

VFS15-4150PL-W 2.0 30.0 0.88 1.9 15.00 27.3 38 141 1 
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11.5 Wartości fabryczne w zależności od wyboru regionu 
 

Główne regiony 

Funkcja Nazwa 
eu 

(Europa) 

asia 

(Azja i Oceania) 

Uwaga 1) 

usa 

(Ameryka 

Północna) 

 

(Japonia) 

Częstotliwość 

ul/ vl/

f170 / 

f204 / 

f213 / 

f219 / 

f330 / 

f367 / 

       f814 

50.0(Hz) 50.0(Hz) 60.0(Hz) 60.0(Hz) 

Klasa 

240V  
230(V) 230(V) 230(V) 200(V) 

Napięcie 

częstotliwości 

podstawowej 

1, 2 
Klasa 

500V  

vlv / f171 

400(V) 400(V) 460(V) 400(V) 

Wybór charakterystyki V/F pt 0 0 0 2 

Korekcja napięcia 

zasilającego (ograniczanie 

napięcia wyjściowego) 
f307 2 2 2 3 

Górny limit 

przewzbudzenia silnika 

podczas hamowania 
f319 120 120 120 140 

Prędkość znamionowa 

silnika 
f417 1410(min

-1
) 1410(min

-1
) 1710(min

-1
) 1710(min

-1
) 

Uwaga1) Szczegóły menu startowego w rozdz. 3.1. 
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11.6 Funkcje zacisków wejściowych 
 

 Odpowiedni numer funkcji z poniższych tabel może zostać przypisany do następujących parametrów f104, f108, 

f110 do f118, f151 do f156, a973 do a976. 
 

• Tabela 1 - funkcje zacisków wejściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (reakcja na sygnały logiczne ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

0,1 - Brak funkcji Wyłączona - 

2 F Praca do przodu ON: Praca do przodu,  OFF: Zwolnienie i zatrzymanie 7.2.1 

3 FN Negacja funkcji F Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

4 R Praca do tyłu ON: Praca do tyłu,  OFF: Zwolnienie i zatrzymanie  

5 RN Negacja funkcji R Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

6 ST Standby ON: Gotowość do pracy,  OFF: Zatrzymanie wybiegiem 
3.1.1 
5.9 

7 STN Negacja funkcji ST Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 
6.7.1 
6.34.8 

8 RES Reset  *2 ON: Przyjęcie polecenia reset, ON➝OFF: Reset wył. awaryjnego 13.2 

9 RESN Negacja funkcji RES  *2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

10 SS1 Wybór prędkości predefiniowanej 1 5.7 

11 SS1N Negacja funkcji SS1 7.2.1 

12 SS2 Wybór prędkości predefiniowanej 2  

13 SS2N Negacja funkcji SS2  

14 SS3 Wybór prędkości predefiniowanej 3  

15 SS3N Negacja funkcji SS3  

16 SS4 Wybór prędkości predefiniowanej 4  

17 SS4N Negacja funkcji SS4 

Wybór jednej z 15 predefiniowanych prędkości sygnałami              
SS1 do SS4 (SS1N do SS4N) (4 bity) 

 

18 JOG Tryb pełzania ON: Tryb pełzania,  OFF: Tryb pełzania anulowany 6.14 

19 JOGN Negacja funkcji JOG Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

20 EXT Zatrzymanie awaryjne sygnałem zewnętrznym 
ON: Zatrzymanie awaryjne   
OFF: Po zatrzymaniu zgodnie z f603, wyłączenie awaryjne e 

6.29.4 

21 EXTN Negacja funkcji EXT Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

22 DB Hamowanie DC ON: Hamowanie DC, OFF: Hamowanie wyłączone 6.12.1 

23 DBN Negacja funkcji DB Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

24 AD2 
Wybór charakterystyki 
przyspieszania/zwalniania 2 

ON: Charakterystyka przyspieszania/zwalniania 2 
OFF: Charakterystyka przyspieszania/zwalniania 1 

6.8.1 
6.27.2 

25 AD2N Negacja funkcji AD2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

26 AD3 
Wybór charakterystyki 
przyspieszania/zwalniania 3 

ON: Charakterystyka przyspieszania/zwalniania 3 
OFF: Charakterystyka przyspieszania/zwalniania 1 lub 2 

 

27 AD3N Negacja funkcji AD3 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

28 VF2 Wybór charakterystyki V/F 2 
ON: Charakterystyka V/F 2 (V/F= const, , , , 

 (thr, gdy f632=2 lub 3)) 
OFF: Charakterystyka V/F 1 (nastawa , , , , )  

6.8.1 

29 VF2N Negacja funkcji VF2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

32 OCS2 Wybór poziomu ochrony utyku 2 
ON: Aktywny z wartościami ,  i  
OFF: Aktywny z wartościami ,  i  

6.8.1 
6.29.2 

33 OCS2N Negacja funkcji OCS2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

36 PID Wyłączenie regulatora PID ON: Regulator PID wyłączony,  OFF: Regulator PID włączony 6.24 

37 PIDN Negacja funkcji PID Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

46 OH2 Wejście sygnału błędu przegrzania ON: Zatrzymanie awaryjne oh2, OFF: Wyłączone 7.2.1 

47 OH2N Negacja funkcji OH2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

48 SCLC 
Dostępność nastaw miejscowych podczas 
transmisji łączem 

ON: Nastawy miejscowe (,)   dostępne podczas 
transmisji łączem szeregowym 

OFF: Transmisja łączem szeregowym  

6.2.1 
6.38 

49 SCLCN Negacja funkcji SCLC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

50 HD 
Wstrzymanie pracy (sterowanie 3 - 
przewodowe) 

ON: Aktywne sygnały F i R przy sterowaniu 3 - przewodowym 
OFF: Zwolnienie i zatrzymanie 

7.2.1 

51 HDN Negacja funkcji HD Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  



 E6581611 

 

K-33 

11 

•    Tabela 2 - funkcje zacisków wejściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (reakcja na sygnały logiczne ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

52 IDC Kasowanie członu ID regulatora PID ON: Człon ID nieaktywny, OFF: Człon ID aktywny 6.24 

53 IDCN Negacja funkcji IDC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

54 DR Przełączanie charakterystyki PID 
ON: Charakterystyka odwrócona w stosunku do  
OFF: Charakterystyka zgodna z nastawą  

 

55 DRN Negacja funkcji DR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

56 FORCE Funkcja FORCE 
ON: Praca typu FORCE z częstotliwością  
OFF: Normalna praca 

6.30 

57 FORCEN Negacja funkcji FORCE Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

58 FIRE Funkcja FIRE 
ON: Praca typu FIRE z częstotliwością  
OFF: Normalna praca 

 

59 FIREN Negacja funkcji FIRE Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

60 DWELL Wstrzymanie przyspieszania/zwalniania 
ON:  Przyspieszanie/zwalnianie wstrzymane 
OFF: Normalna praca 

6.23 

61 DWELLN Negacja funkcji DWELL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

62 KEB Synchronizacja z sygnałem zaniku zasilania 
ON: Zwolnienie i zatrzymanie synchronicznie z zanikiem zasilania 
OFF: Normalna praca 

6.19.2 

63 KEBN Negacja funkcji KEB Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

64, 65 Współczynnik fabryczny   - *1 

70, 71 Współczynnik fabryczny   - *1 

74 CKWH Zerowanie wskazań (kWh) miernika energii 
ON: Wskazanie (kWh) miernika energii wyzerowane 
OFF: Nieaktywne 

6.36 

75 CKWHN Negacja funkcji CKWH Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

76 TRACE Wyzwalanie śledzenia 
ON: Start funkcji śledzenia 
OFF: Nieaktywne 

6.35 

77 TRACEN Negacja funkcji TRACE Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

78 HSLL 
Praca z małym obciążeniem i dużą  
prędkością - sygnał zakazu 

ON: Zakaz pracy HSLL 
OFF: Praca HSLL dozwolona 

6.21 

79 HSLLN Negacja funkcji HSLL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

80 HDRY Podtrzymanie stanu wyjścia RY-RC 
ON: Podtrzymanie stanu wyjścia RY-RC 
OFF: Stan wyjścia RY-RC zmienia się w czasie rzeczywistym 

7.2.2 

81 HDRYN Negacja funkcji HDRY Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

82 HDOUT Podtrzymanie stanu wyjścia OUT-NO 
ON: Podtrzymanie stanu wyjścia OUT-NO 
OFF: Stan wyjścia OUT-NO zmienia się w czasie rzeczywistym 

 

83 HDOUTN Negacja funkcji HDOUT Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

88 UP Częstotliwość UP 
ON: Wzrost częstotliwości 
OFF: Wzrost częstotliwości zatrzymany 

6.10.4 

89 UPN Negacja funkcji UP Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

90 DWN Częstotliwość DOWN 
ON: Obniżanie częstotliwości 
OFF: Obniżanie częstotliwości zatrzymane  

 

91 DWNN Negacja funkcji DWN Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

92 CLR Kasowanie częstotliwości UP/DOWN OFF➝ON: Kasowanie częstotliwości UP/DOWN  

93 CLRN Negacja funkcji CLR ON➝OFF: Kasowanie częstotliwości UP/DOWN  

96 FRR Zatrzymanie wybiegiem 
ON: Zatrzymanie wybiegiem (na wyświetlaczu off) 
OFF: Anulowanie zatrzymania wybiegiem 

3.2.1 
6.34.8 

97 FRRN Negacja funkcji FRR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

98 FR Wybór kierunku pracy ON: Praca do przodu,   OFF: Praca do tyłu 7.2.1 

99 FRN Negacja funkcji FR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

100 RS Polecenie START/STOP ON: Start (praca),   OFF: Stop  

101 RSN Negacja funkcji RS Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  
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•    Tabela 3 - funkcje zacisków wejściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (reakcja na sygnały logiczne ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

104 FCHG Wymuszenie trybu zadawania częstotliwości 
ON: f207 (f200=0) 
OFF: fmod 

6.2.1 

105 FCHGN Negacja funkcji FCHG Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

106 FMTB 
Zadawanie częstotliwości, 
aktywny zacisk VIA 

ON: Zadawanie poprzez zacisk VIA 
OFF: Zadawanie zgodnie z nastawą  

 

107 FMTBN Negacja funkcji FMTB Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

108 CMTB Sterowanie z listwy zaciskowej 
ON: Sterowanie z listwy zaciskowej 
OFF: Sterowanie zgodnie z nastawą  

 

109 CMTBN Negacja funkcji CMTB Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

110 PWE Zezwolenie na edycję parametrów 
ON: Edycja parametrów dostępna 
OFF: Zgodnie z nastawą  

6.34.1 

111 PWEN Negacja funkcji PWE Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

120 FSTP1 Szybki stop 1 
ON: Dynamiczne szybkie zwalnianie 
OFF: Wymuszone zwalnianie anulowane 
(Praca zostanie wznowiona po anulowaniu wymuszonego zwalniania) 

6.1.4 

121 FSTP1N Negacja funkcji FSTP1 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

122 FSTP2 Szybki stop 2 
ON: Zwalnianie automatyczne 
OFF: Wymuszone zwalnianie anulowane 
(Praca zostanie wznowiona po anulowaniu wymuszonego zwalniania) 

 

123 FSTP2N Negacja funkcji FSTP2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

134 TVS Zezwolenie na trawersację 
ON: Zezwolenie na trawersację 
OFF: Normalna praca 

6.40 

135 TVSN Negacja funkcji TVS Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

136 RSC Praca przy niskim napięciu 
ON: Praca przy niskim napięciu 
OFF: Praca przy niskim napięciu anulowana 

6.17 

137 RSCN Negacja funkcji RSC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

140 SLOWF Zwalnianie przy pracy do przodu 
ON: Praca do przodu z częstotliwością f383 
OFF: Normalna praca 

6.22.2 

141 SLOWFN Negacja funkcji SLOWF Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

142 STOPF Zatrzymanie przy pracy do przodu ON: Stop przy pracy do przodu,  OFF: Normalna praca  

143 STOPFN Negacja funkcji STOPF Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

144 SLOWR Zwalnianie przy pracy do tyłu 
ON: Praca do tyłu z częstotliwością f383 
OFF: Normalna praca 

 

145 SLOWRN Negacja funkcji SLOWR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

146 STOPR Zatrzymanie przy pracy do tyłu ON: Stop przy pracy do tyłu,  OFF: Normalna praca  

147 STOPRN Negacja funkcji STOPR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

148 do 151 Współczynnik fabryczny   - *1 

152 MOT2 
Wybór silnika nr 2 

(AD2＋VF2＋OCS2) 

ON: Sterowanie silnikiem nr 2                                         
(=0, , , ,  (thr, gdy 
f632=2 lub 3), , , , ) 

OFF: Sterowanie silnikiem nr 1                                      
(nastawa , , , , , , , 
, ) 

6.8.1 

153 MOT2N Negacja funkcji MOT2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

158 RES2 Reset 2   *2 ON: Reset wyłączenia awaryjnego 13.2 

159 RES2N Negacja funkcji RES2   *2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

200 PWP Zakaz edycji parametrów 
ON: Zakaz edycji parametrów 
OFF: Zgodnie z nastawą  

6.34.1 

201 PWPN Negacja funkcji PWP Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

202 PRWP Zakaz odczytu/edycji parametrów 
ON: Zakaz odczytu/edycji parametrów 
OFF: Zgodnie z nastawą  

 

203 PRWPN Negacja funkcji PRWP Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  
 

*1: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

*2: Funkcje te nie mogą być przypisane jako zawsze aktywne 1 do 3 (f104, f108, f110). 

Uwaga 1: Pozostałe numery funkcji oznaczają "Brak funkcji". 
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• Priorytet funkcji zacisków wejściowych 

 

 

 

 

 
 

 

Symbol 
Numer 
funkcji 

2,3 
4,5 

6,7 8,9 10,11 
12,13 
14,15 
16,17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

24,25 
28,29 
32,33 

36,37 
52,53 
54,55 

48 
49 
106 
107 
108 
109 

50 
51 

88,89 
90,91 
92,93 

96 
97 

110 
111 
200 
201 

122 
123 

F/ 
R 

2,3 
4,5 X ○ ○ ○ X X ○ ○ ○ ○ ○ X ○ X 

ST 6,7 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ 
RES 8,9 ○ ○ ○ ○ X ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SS1/ 
SS2/ 
SS3/ 
SS4 

10,11 
12,13 
14,15 
16,17 

○ X ○ X X X ○ ○ ○ ○ ○ X ○ X 

JOG 18,19 ○ X ○ ◎ X X ○ ◎ ○ X ○ X ○ X 
EXT 20,21 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ 
DB 22,23 ◎ X ○ ◎ ◎ X ○ ◎ ○ ◎ ○ X ○ X 
AD2/ 
VF2/ 
OCS2 

24,25 
28,29 
32,33 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
PID/ 
IDC/ 
PIDSW 

36,37 
52,53 
54,55 

○ ○ ○ ○ X ○ X ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SCLC/ 
FMTB/ 
CMTB 

48,49 
106,107 
108,109 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

HD 50,51 ○ X ○ ○ X X X ○ ○ ○ ○ X ○ X 
UP/ 
DWN/ 
CLR 

88,89 
90,91 
92,93 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

FRR 96,97 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ 
PWE/ 
PWP 

110,111 
200,201 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

FST 122,123 ◎ X ○ ◎ ◎ X ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ X ○ 

◎◎◎◎ Priorytet    ○○○○ Aktywna    X Nieaktywna 
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11.7 Funkcje zacisków wyjściowych 
 

Odpowiedni numer funkcji z poniższych tabel może zostać przypisany do następujących parametrów f130 do f138, 

f157, f158. 
 

• Tabela 1 - funkcje zacisków wyjściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (znaczenie sygnałów logicznych ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

0 LL Dolny limit częstotliwości 
ON: Częstotliwość wyjściowa jest większa niż  
OFF: Częstotliwość wyjściowa jest mniejsza lub równa  

5.4 

1 LLN Negacja funkcji LL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 

2 UL Górny limit częstotliwości 
ON: Częstotliwość wyjściowa jest większa lub równa  
OFF: Częstotliwość wyjściowa jest mniejsza niż  

 

3 ULN Negacja funkcji UL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 

4 LOW Sygnał wykrycia niskiej prędkości 
ON: Częstotliwość wyjściowa jest większa lub równa  
OFF: Częstotliwość wyjściowa jest mniejsza niż  

6.5.1 
7.2.2 

5 LOWN Negacja funkcji LOW Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

6 RCH 
Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości 
(zakończył się proces przyspieszania/zwalniania) 

ON: Częstotliwość wyjściowa osiągnęła wartość zadaną ±  
OFF: Częstotliwość wyjściowa jest poza zakresem: wartość zadana  

±  

6.5.2 
7.2.2 

7 RCHN Negacja funkcji RCH Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

8 RCHF Sygnał osiągnięcia ustalonej częstotliwości 
ON: Częstotliwość wyjściowa osiągnęła wartość ±  

OFF: Częstotliwość wyjściowa jest poza zakresem: ±  

6.5.3 

9 RCHFN Negacja funkcji RCHF Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 

10 FL Sygnał awarii (sygnał wyłączenia awaryjnego) 
ON: Nastąpiło zatrzymanie awaryjne 
OFF: Nie wystąpiło zatrzymanie awaryjne 

7.2.2 

11 FLN Negacja funkcji FL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 

14 POC Ostrzeżenie nadprądowe 
ON: Prąd wyjściowy jest większy lub równy  
OFF: Prąd wyjściowy jest mniejszy niż  

6.29.2 

15 POCN Negacja funkcji POC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

16 POL Ostrzeżenie przed przeciążeniem 

ON: Została osiągnięta wartość równa lub większa ((%)) 
obliczonego poziomu ochrony przeciążeniowej 

OFF: Wartość przeciążenia poniżej ((%)) obliczonego 
poziomu ochrony przeciążeniowej 

5.6 

17 POLN Negacja funkcji POL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

20 POH Ostrzeżenie przed przegrzaniem 
ON: Temperatura elementu IGBT równa lub wyższa od 95°C 

OFF: Temperatura elementu IGBT niższa od 95°C (90°C lub mniej po 
starcie kontroli) 

7.2.2 

21 POHN Negacja funkcji POH Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

22 POP Ostrzeżenie nadnapięciowe 
ON: Został osiągnięty limit nadnapięciowy 
OFF: Napięcie obwodu głównego poniżej limitu 

6.19.5 

23 POPN Negacja funkcji POP Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

24 MOFF 
Detekcja zbyt niskiego napięcia obwodu 
głównego 

ON: Zbyt niski poziom napięcia obwodu głównego 
OFF: Napięcie obwodu głównego powyżej dolnego limitu  

6.29.13 

25 MOFFN Negacja funkcji MOFF Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

26 UC Detekcja małego prądu 

ON: Gdy prąd wyjściowy spadnie do wartości  lub mniej oraz 
jego wartość pozostanie niższa niż + przez czas 
 

OFF: Gdy prąd wyjściowy jest większy niż  
(+ lub większy po starcie kontroli) 

6.29.7 

27 UCN Negacja funkcji UC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

28 OT Detekcja przekroczenia momentu 

ON: Gdy moment osiągnie lub przekroczy wartość  oraz 
pozostanie wyższy niż  -  przez czas  

OFF: Gdy moment obrotowy jest mniejszy niż   
(-  lub mniejszy po starcie kontroli) 

6.29.10 

29 OTN Negacja funkcji OT Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  
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• Tabela 2 - funkcje zacisków wyjściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (znaczenie sygnałów logicznych ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

30 POLR 
Ostrzeżenie przed przeciążeniem 
rezystora hamującego 

ON: Osiągnięcie 50% lub więcej wartości parametru  
OFF: mniej niż 50% wartości parametru  

6.19.4 

31 POLRN Negacja funkcji POLR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

40 RUN Praca/Stop 
ON: Gdy falownik pracuje lub hamuje prądem stałym DC () 
OFF: Falownik zatrzymany 

7.2.2 

41 RUNN Negacja funkcji RUN Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

42 HFL Poważna awaria 
ON: Nastąpiło zatrzymanie awaryjne   *2 
OFF: Brak awarii lub inna niż  *2 

 

43 HFLN Negacja funkcji HFL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

44 LFL Drobna awaria 
ON: Nastąpiło zatrzymanie awaryjne (～, ～, ,      

～, ) 
OFF: Brak awarii lub inna niż wyżej wymienione 

 

45 LFLN Negacja funkcji LFL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

50 FAN Wentylator chłodzący ON/OFF 
ON: Wentylator chłodzący włączony 
OFF: Wentylator chłodzący wyłączony 

6.29.11 

51 FANN Negacja funkcji FAN Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

52 JOG Pełzanie 
ON: Pełzanie 
OFF: Działanie inne niż pełzanie 

6.14 

53 JOGN Negacja funkcji JOG Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

54 JBM Sterowanie z panelu / listwy zaciskowej 
ON: Sterowanie poprzez zaciski wejściowe 
OFF: Inny sposób sterowania 

6.2.1 

55 JBMN Negacja funkcji JBM Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

56 COT Alarm całkowitego czasu pracy 
ON: Całkowity czas pracy osiągnął lub przekroczył  
OFF: Całkowity czas pracy jest mniejszy niż  

6.29.12 

57 COTN Negacja funkcji COT Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

58 COMOP Błąd opcjonalnej komunikacji szeregowej 
ON: Wystąpił błąd opcjonalnej komunikacji 
OFF: Brak błędu lub inny niż powyżej 

6.38 

59 COMOPN Negacja funkcji COMOP Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

60 FR Praca do przodu/do tyłu 

ON: Praca do tyłu  
OFF: Praca do przodu 

(Przy zatrzymanym silniku sygnalizowany jest kierunek zadany, brak 
polecenia kierunku obrotów sygnalizowany jest stanem OFF) 

7.2.2 

61 FRN Negacja funkcji FR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

62 RDY1 Gotowość do pracy 1 
ON: Gotowość do pracy (z ST / RUN) 
OFF: Inna niż ta powyżej 

 

63 RDY1N Negacja funkcji RDY1 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

64 RDY2 Gotowość do pracy 2 
ON: Gotowość do pracy (bez ST / RUN) 
OFF: Inna niż ta powyżej 

 

65 RDY2N Negacja funkcji RDY2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

68 BR Zwolnienie hamulca DC 
ON: Sygnał wzbudzenia hamulca 
OFF: Sygnał zwolnienia hamulca 

6.22 

69 BRN Negacja funkcji BR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

70 PAL Ostrzeżenie 

ON: Pojawiło się jedno z poniższych ostrzeżeń:  
POL, POLR, POT, MOFF, UC, OT, LL stop, COT oraz zatrzymanie z 
powodu chwilowego zaniku zasilania, a także alarmy , , ,  

OFF: Inne niż te powyżej 

7.2.2 

71 PALN Negacja funkcji PAL Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

78 COME Błąd komunikacji RS485 
ON: Wystąpił błąd komunikacji RS485 
OFF: Brak błędu 

6.38 

79 COMEN Negacja funkcji COME Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

*2: Przy zatrzymaniu awaryjnym , , , , , , , , , , ～, 

～, , , , ～, , , , -, -～

, -, -, -, -, -. 
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• Tabela 3 - funkcje zacisków wyjściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (znaczenie sygnałów logicznych ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

92 DATA1 Stan bitu 0 danych wyjściowych 
ON: Bit 0  FA50 jest włączony 
OFF: Bit 0  FA50 jest wyłączony 

6.38 

93 DATA1N Negacja funkcji DATA1 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

94 DATA2 Stan bitu 1 danych wyjściowych 
ON: Bit 1  FA50 jest włączony 
OFF: Bit 1  FA50 jest wyłączony 

 

95 DATA2N Negacja funkcji DATA2 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

106 LLD Małe obciążenie 
ON: Moment obciążenia mniejszy niż (f335～f338) 

OFF: Moment obciążenia równy lub większy niż (f335～f338) 

6.21 

107 LLDN Negacja funkcji LLD Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

108 HLD Duże obciążenie 
ON: Moment obciążenia równy lub większy niż (f335～f338) 

OFF: Moment obciążenia mniejszy niż (f335～f338) 

 

109 HLDN Negacja funkcji HLD Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

120 LLS Stop przy dolnym limicie częstotliwości 
ON: Praca ciągła przy dolnym limicie częstotliwości 
OFF: Inna niż ta powyżej 

6.13 

121 LLSN Negacja funkcji LLS Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

122 KEB 
Działanie zsynchronizowane z zanikiem 
zasilania 

ON: Działanie zsynchronizowane z zanikiem zasilania 
OFF: Inne niż to powyżej 

6.19.2 

123 KEBN Negacja funkcji KEB Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

124 TVS Trawersacja 
ON: Trawersacja w toku 
OFF: Inne niż to powyżej 

6.40 

125 TVSN Negacja funkcji TVS Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

126 TVSD Zwalnianie podczas trawersacji 
ON: Zwalnianie podczas trawersacji  
OFF: Inne niż to powyżej 

 

127 TVSDN Negacja funkcji TVSD Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

128 LTA Alarm wymiany podzespołów 
ON: Powinna nastąpić wymiana podstawowych elementów 

(wentylator, kondensatory obwodu głównego i płyty głównej) 
OFF: Brak konieczności wymiany elementów 

6.29.15 

129 LTAN Negacja funkcji LTA Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

130 POT Ostrzeżenie przed przekroczeniem momentu 
ON: Prąd czynny jest równy lub większy niż 70% f616 
OFF: Prąd czynny jest mniejszy niż f616x70% - f619 

6.29.10 

131 POTN Negacja funkcji POT Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

132 FMOD Wybór trybu zadawania częstotliwości 1/2 
ON: Zadawanie 2 zgodnie z nastawą parametru f207 
OFF: Zadawanie 1 zgodnie z nastawą parametru fmod 

5.8 

133 FMODN Negacja funkcji FMOD Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

136 FLC Wybór panel / zdalne 
ON: Miejscowe lub panel 
OFF: Inne niż te powyżej 

6.2.1 

137 FLCN Negacja funkcji FLC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

138 FORCE Działanie funkcji FORCE 
ON: Praca zgodnie z funkcją FORCE 
OFF: Inna niż ta powyżej 

6.30 

139 FORCEN Negacja funkcji FORCE Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

140 FIRE Działanie funkcji FIRE 
ON: Praca zgodnie z funkcją FIRE 
OFF: Inna niż ta powyżej 

 

141 FIREN Negacja funkcji FIRE  Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  
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• Tabela 4 - funkcje zacisków wyjściowych 
Numer 
funkcji 

Symbol Funkcja Działanie (znaczenie sygnałów logicznych ON i OFF) 
Patrz 

rozdział 

144 PIDF Zgodność sygnałów regulacji PID 

ON: Częstotliwość zadawana  i sprzężenia zwrotnego 

 są równe z dokładnością ± 
OFF: Brak zgodności  

6.24 

145 PIDFN Negacja funkcji PIDF Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

146 FLR Sygnał awarii lub samoczynnego załączenia 

ON: Nastąpiło zatrzymanie awaryjne lub falownik podejmuje 
próbę samoczynnego załączenia 

OFF: Nie wystąpiło zatrzymanie awaryjne lub próba 
samoczynnego załączenia 

6.19.3 

147 FLRN Negacja funkcji FLR Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 

150 PTCA Alarm od wejścia PTC 
ON: Wartość rezystancji PTC równa lub większa niż f646 
OFF: Wartość rezystancji PTC mniejsza niż f646 

6.29.16

151 PTCAN Negacja funkcji PTCA Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

152, 153 Współczynnik fabryczny   - *1 

154 DISK Niski poziom sygnału wejścia VIC 
ON: Wartość sygnału na wejściu VIC równa lub mniejsza niż 

f633 
OFF: Wartość sygnału na wejściu VIC większa niż f633 

6.29.14

155 DISKN Negacja funkcji DISK Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

156 LI1 Stan wejścia F 
ON: Wejście F w stanie ON  
OFF: Wejście F w stanie OFF 

7.2.2 

157 LI1N Negacja funkcji LI1 Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

158 LI2 Stan wejścia R 
ON: Wejście R w stanie ON 
OFF: Wejście R w stanie OFF 

 

159 LI2N Negacja funkcji LI2  Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

160 LTAF Alarm wymiany wentylatora 
ON: Należy wymienić wentylator chłodzący 
OFF: Wentylator nie wymaga wymiany 

6.29.15

161 LTAFN Negacja funkcji LTAF  Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

162 NSA Alarm ilości uruchomień 
ON: Liczba uruchomień jest równa lub większa niż f648 
OFF: Liczba uruchomień jest mniejsza niż f648 

6.29.17

163 NSAN Negacja funkcji NSA Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF 

166 DACC Proces przyspieszania 
ON: Proces przyspieszania w toku 
OFF: Inny niż ten powyżej 

7.2.2 

167 DACCN Negacja funkcji DACC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

168 DDEC Proces zwalniania 
ON: Proces zwalniania w toku 
OFF: Inny niż ten powyżej 

 

169 DDECN Negacja funkcji DDEC Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

170 DRUN Praca ze stałą prędkością 
ON: Praca ze stałą prędkością 
OFF: Inna niż ta powyżej 

 

171 DRUNN Negacja funkcji DRUN  Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

172 DDC Działanie hamulca DC 
ON: Hamulec DC załączony 
OFF: Hamulec DC wyłączony 

6.12.1 

173 DDCN Negacja funkcji DDC  Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

174 do 179 Współczynnik fabryczny   - *1 

180 IPU Sygnalizacja impulsowa zużycia energii 
ON: Została pobrana określona ilość energii (impuls ON) 
OFF: Stan poza impulsami  

6.33.1 

182 SMPA Ostrzeżenie o opuszczeniu zakresu 
ON: Wartość prądu/momentu osiągnęła lub przekroczyła 

określoną granicę  
OFF: Inna niż ta powyżej 

6.28 

183 SMPAN Negacja funkcji SMPA Zamiana funkcji sygnałów ON i OFF  

222 do 253 Współczynnik fabryczny   - *1 

254 AOFF Zawsze OFF Zawsze OFF 7.2.2 

255 AON Zawsze ON Zawsze ON  

*1: Współczynniki są nastawami producenta. Nie zmieniaj wartości tych parametrów. 

Uwaga 1: Pozostałe numery funkcji oznaczają "Brak funkcji", dla tych funkcji o numerach parzystych sygnał wyjściowy jest 

zawsze  “OFF”, a nieparzystych - “ON”. 
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11.8 Tryb uproszczony w oparciu o aplikację 
 

Gdy aua(tryb uproszczony w oparciu o aplikację) =1 do7, parametrom f751 do f782 (parametry 1 do 32 

trybu uproszczonego) zostają przyporządkowane odpowiednie parametry z tabeli poniżej. 

Parametry f751 do f782 są wyświetlane w trybie uproszczonym (EASY). 

Szczegóły w rozdz. 4.2, 4.3, 6.1.2. 

 

aua 
1: Nastawy 

wstępne 
2: 

Transporter 

3: 
Zastosowania 
magazynowe 

4: Dźwig, 
wyciągarka 

5:  
Wentylator 

6:  
Pompa 

7:  
Sprężarka 

f751 cmod cmod cmod cmod cmod cmod cmod 

f752 fmod fmod fmod fmod fmod fmod fmod 

f753 acc acc acc acc acc acc acc 

f754 dec dec dec dec dec dec dec 

f755 ul ul ul ul fh fh fh 

f756 ll ll ll ll ul ul ul 

f757 thr thr thr thr ll ll ll 

f758 fm fm fm fm thr thr thr 

f759 - pt pt pt fm fm fm 

f760 - olm olm olm pt pt pt 

f761 - sr1 sr1 f304 f201 f201 f216 

f762 - sr2 sr2 f308 f202 f202 f217 

f763 - sr3 sr3 f309 f203 f203 f218 

f764 - sr4 sr4 f328 f204 f204 f219 

f765 - sr5 sr5 f329 f207 f207 fpid 

f766 - sr6 sr6 f330 f216 f216 f359 

f767 - sr7 sr7 f331 f217 f217 f360 

f768 - f201 f240 f332 f218 f218 f361 

f769 - f202 f243 f333 f219 f219 f362 

f770 - f203 f250 f334 f295 f295 f363 

f771 - f204 f251 f340 f301 f301 f366 

f772 - f240 f252 f341 f302 f302 f367 

f773 - f243 f304 f345 f303 f303 f368 

f774 - f250 f308 f346 f633 f610 f369 

f775 - f251 f309 f347 f667 f611 f372 

f776 - f252 f502 f400 f668 f612 f373 

f777 - f304 f506 f405 - f633 f380 

f778 - f308 f507 f415 - f667 f389 

f779 - f309 f701 f417 - f668 f391 

f780 - f701 - f648 - - f621 

f781 f701 f702 - f701 - - - 

f782 psel psel psel psel psel psel psel 
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11.9 Parametry niezmienialne podczas pracy falownika 
 

Ze względów bezpieczeństwa następujące parametry nie mogą być zmieniane podczas pracy falownika. 

W celu ich zmiany falownik musi zostać najpierw zatrzymany. 

 
 

［［［［Parametry podstawowe］］］］  

 (Funkcja celu) *1(Wybór trybu zadawania częstotliwości) 

 (Tryb uproszczony w oparciu o aplikację)  (Częstotliwość maksymalna) 

 (Automatyczne przyspieszanie/zwalnianie)  (Wybór charakterystyki V/F) 

 (Makrofunkcja zwiększania momentu obrotowego)  (Nastawy fabryczne) 

 *1 (Wybór trybu sterowania)  (Sprawdzenie ustawienia regionu)

  

［［［［Parametry rozszerzone］］］］  

 do   do 

 do  

 /  /   , 

 ,   do 

 do   /  /  /  / 

  do 

 do   /  /  /  / 

 ,   do 

  , 

 ,  

 /   do 

 do   do 

 /  
 

 

*1: Parametry  i  mogą być zmieniane podczas pracy falownika po ustawieniu =. 

Uwaga)  Szczegóły parametrów Cxxx w “Communication manual”. 

 

 

 

12. Dane techniczne  
12.1 Modele falowników i ich standardowe dane techniczne 

 

� Standardowe dane techniczne 
Parametr Dane techniczne 

Napięcie wejściowe 3-fazowe 240V 

Silnik (kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 

Typ falownika VFS15 

Model 2004PM-W 2007PM-W 2015PM-W 2022PM-W 2037PM-W 2055PM-W 2075PM-W 2110PM-W 2150PM-W 

Moc (kVA) Uwaga 1) 1.3 1.8 3.0 4.2 6.7 10.5 12.6 20.6 25.1 

Prąd wyjściowy (A) Uwaga 2) 
3.3 

(3.3) 
4.8 

(4.4) 
8.0 

(7.9) 
11.0 

(10.0) 
17.5 

(16.4) 
27.5 

(25.0) 
33.0 

(33.0) 
54.0 

(49.0) 
66.0 

(60.0) 

Napięcie wyjściowe  Uwaga 3) 3-fazowe 200V do 240V 
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Prąd przeciążenia 150％ - 60 sekund, 200% - 0.5 sekundy 
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Napięcie - częstotliwość 3-fazowe 200V do 240V - 50/60Hz 

Dopuszczalne zmiany Napięcie 170V do 264V  Uwaga 4), częstotliwość ±5% 

Z
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Wymagana moc zasilania (kVA) 
Uwaga 5) 

1.4 2.5 4.3 5.7 9.2 13.8 17.8 24.3 31.6 

Stopień ochrony (IEC60529) IP20 

Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne Chłodzenie wymuszone 

Kolor RAL7016 

Wbudowany filtr Filtr standardowy 
 

Parametr Dane techniczne 

Napięcie wejściowe 1-fazowe 240V 3-fazowe 500V 

Silnik (kW) 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 

Typ falownika VFS15S VFS15 

Model 
2002PL

-W 
2004PL

-W 
2007PL

-W 
2015PL

-W 
2022PL

-W 
4004PL

-W 
4007PL

-W 
4015PL

-W 
4022PL

-W 
4037PL

-W 
4055PL

-W 
4075PL

-W 
4110PL

-W 
4150PL

-W 

Moc (kVA) Uwaga 1) 0.6 1.3 1.8 3.0 4.2 1.1 1.8 3.1 4.2 7.2 10.9 13.0 21.1 25.1 

Prąd wyjściowy (A) Uwaga 2) 
1.5 

(1.5) 
3.3 

(3.3) 
4.8 

(4.4) 
8.0 

(7.9) 
11.0 

(10.0) 
1.5 

(1.5) 
2.3 

(2.1) 
4.1 

(3.7) 
5.5 

(5.0) 
9.5 

(8.6) 
14.3 

(13.0) 
17.0 

(17.0) 
27.7 

(25.0) 
33.0 

(30.0) 

Napięcie wyjściowe  Uwaga 3) 3-fazowe 200V do 240V 3-fazowe 380V do 500V 
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Prąd przeciążenia 150％ - 60 sekund, 200% - 0.5 sekundy 150％ - 60 sekund, 200% - 0.5 sekundy 

Napięcie - częstotliwość 1- fazowe 200V do 240V - 50/60Hz 3- fazowe 380V do 500V - 50/60Hz 

Dopuszczalne zmiany 
Napięcie 170V do 264V  Uwaga 4), 

częstotliwość ±5% 
Napięcie 323V do 550V  Uwaga 4), częstotliwość ±5% 
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Wymagana moc zasilania 
(kVA) Uwaga 5) 

0.8 1.4 2.3 4.0 5.4 1.6 2.7 4.7 6.4 10.0 15.2 19.5 26.9 34.9 

Stopień ochrony (IEC60529) IP20 IP20 

Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne 
Chłodzenie 
wymuszone 

Chłodzenie wymuszone 

Kolor RAL7016 RAL7016 

Wbudowany filtr Filtr EMC Filtr EMC 
 

Uwaga 1) Moc jest obliczona przy 220V dla modeli 240V i przy 440V dla modeli 500V. 

Uwaga 2) Wartość prądu znamionowego przy częstotliwości nośnej PWM (f300) mniejszej lub równej 4kHz. Dla 

częstotliwości nośnej wyższej od 4kHz, wartość prądu podana jest w nawiasach. Dalsza redukcja prądu dla 

częstotliwości nośnej PWM powyżej 12kHz oraz dla modeli 500V przy zasilaniu 480V lub wyższym. 

Fabryczną nastawą częstotliwości nośnej PWM jest 12kHz. 

Uwaga 3) Maksymalne napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe. 

Uwaga 4) 180V-264V dla modeli 240V, 342V-550V dla modeli 500V przy pracy ciągłej (obciążenie 100%). 

Uwaga 5) Wymagana moc zasilania zmienia się wraz z impedancją strony pierwotnej falownika (wpływ dławika AC i przewodów 

zasilających). 
� Wspólne dane techniczne 

Parametr Dane techniczne 

Metoda sterowania Przebieg sinusoidalny generowany metodą PWM 

Zakres napięcia 
wyjściowego Uwaga1) 

Regulowane od 50 do 330V (klasa 240V) i od 50 do 660V (klasa 500V) poprzez zmianę napięcia wejściowego  

Zakres częstotliwości 
wyjściowej 

0.1 do 500.0Hz, nastawa fabryczna: 0.5 do 80Hz, częstotliwość maksymalna: 30 do 500Hz 

Minimalny krok nastawy 
częstotliwości 

0.1Hz: wejście analogowe (gdy częstotliwość maksymalna wynosi 100Hz), 0.01Hz: nastawy z panelu i przy pomocy 
komunikacji szeregowej 

Stabilność częstotliwości 
Nastawa cyfrowa: ±0.01% częstotliwości maksymalnej (-10 do +60°C) 
Nastawa analogowa: ±0.5% częstotliwości maksymalnej (25°C ±10°C) 

Charakterystyki V/F 

V/F=const., zmiennomomentowa, automatyczne forsowanie momentu, sterowanie wektorowe, oszczędzanie energii. 
dynamiczne oszczędzanie energii (dla pomp i wentylatorów), sterowanie silników PM, 5-punktowa charakterystyka V/F, 
auto-tuning, przełączana częstotliwość podstawowa 1 i 2 (20-500Hz), przełączane wzmacnianie momentu 1 i 2 (0-
30%), regulowana częstotliwość startowa (0.1-10Hz) 
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Zadawanie częstotliwości 
Pokrętło na panelu, potencjometr zewnętrzny (znamionowa impedancja 1k-10kΩ), 0-10Vdc / -10÷+10Vdc (impedancja 
wejściowa: 30kΩ), 4-20mAdc (impedancja wejściowa: 250Ω) 
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Częstotliwość z bloku 
zacisków 

Ustawiana charakterystyka dwupunktowa. Zadawanie: wejście analogowe (VIA, VIB, VIC) 

Przeskok częstotliwości Można ustawić trzy częstotliwości przeskoku (ustawianie częstotliwości i histerezy przeskoku) 

Górny i dolny limit 
częstotliwości 

Górny limit: 0.5 do częstotliwości maksymalnej, dolny limit: 0 do górnego limitu częstotliwości 

Częstotliwość nośna PWM Regulowana od 2.0k do 16.0kHz (nastawa fabryczna: 12.0kHz) 

 

Regulacja PID 
Ustawianie wzmocnienia części proporcjonalnej, całkującej i różniczkującej oraz czasu zwłoki. Sprawdzanie zgodności 
częstotliwości zadawanej i sprzężenia zwrotnego 

Czas 
przyspieszania/zwalniania 

Przełączane czasy przyspieszania/zwalniania 1, 2 i 3 (0.0 to 3600 sekund),automatyczne przyspieszanie/zwalnianie, 
przełączane i ustawiane charakterystyki przyspieszania/zwalniania 1 i 2 typu S, sterowanie wymuszonym szybkim 
zwalnianiem i dynamicznym szybkim zwalnianiem 

Hamowanie DC 
Częstotliwość początkowa hamowania: 0 do częstotliwości maksymalnej, współczynnik hamowania: 0 do 100%, czas 
hamowania: 0 do 25.5 sekund, hamowanie awaryjne DC, blokada wału silnika prądem stałym 

Hamowanie dynamiczne Obwody sterujące i wykonawcze wbudowane w falownik, rezystor hamujący zewnętrzny (opcja) 

Funkcje zacisków 
wejściowych 

(programowalne) 

Możliwy wybór spośród około 110 funkcji, takich jak wejście sygnału startu z pracą w określonym kierunku, sygnału 
pracy w trybie pełzania, sygnału resetu, itd. przyporządkowanych do 8 zacisków wejściowych o przełączalnej logice 

Funkcje zacisków 
wyjściowych 

(programowalne) 

Możliwy wybór spośród około 150 funkcji, takich jak wyjście sygnału osiągnięcia dolnego lub górnego limitu 
częstotliwości, sygnału detekcji niskiej prędkości, sygnału osiągnięcia określonej prędkości, sygnału błędu, itd. 
przyporządkowanych do dwóch wyjść przekaźnikowych (FL, RY) i wyjścia typu otwarty kolektor (OUT) 

Praca do przodu/do tyłu 
Przyciski RUN i STOP panelu operacyjnego służą odpowiednio do uruchomienia i zatrzymania falownika, zmiana 
kierunku pracy możliwa za pomocą sygnałów na wejściach logicznych lub przy pomocy transmisji szeregowej 

Pełzanie Sterowanie pracą w trybie pełzania może odbywać się z zacisków wejściowych a także z panelu zdalnego 

Praca z predefiniowanymi 
prędkościami 

Możliwa praca z częstotliwością zadaną + z 15 predefiniowanymi prędkościami przełączanymi kombinacją sygnałów 
logicznych na 4 zaciskach wejściowych 

Ponowne samoczynne 
uruchomienie 

Możliwość automatycznego uruchomienia, po sprawdzeniu elementów obwodu głównego, w przypadku zadziałania 
funkcji zabezpieczającej (do 10 (wartość programowana) prób uruchomienia) 

Zabezpieczenie przed 
zmianą nastaw 

Możliwość blokowania zmian parametrów, ustawień częstotliwości i użycia panelu operacyjnego, zatrzymania 
awaryjnego lub resetu. Blokada możliwa wejściowym sygnałem logicznym lub przez wprowadzenie 4 znakowego hasła 

Funkcja odzyskiwania 
energii 

Możliwość wykorzystania energii silnika do podtrzymania pracy falownika w przypadku chwilowego zaniku zasilania 
(nastawa fabryczna: OFF) 

Funkcja autorestartu 
W przypadku chwilowego zaniku zasilania, falownik śledzi prędkość zwalniającego silnika i dostosowuje częstotliwość 
wyjściową do jego aktualnej prędkości w celu płynnego restartu. Funkcja wykorzystywana także przy przełączaniu 
silnika bezpośrednio na sieć energetyczną 

Praca z dużą prędkością 
przy małym obciążeniu 

Można poprawić sprawność maszyny poprzez zwiększenie prędkości silnika, gdy pracuje z małym obciążeniem 

Funkcja zmiękczania 
Zmiękczanie jest funkcją zapobiegającą koncentracji obciążenia na jednym silniku (brak równowagi obciążenia) 
podczas napędzania jednej maszyny kilkoma falownikami. 

Modyfikacja sygnału 
zadającego 

Funkcja ta daje możliwość modyfikacji częstotliwości zadanej przy pomocy sygnałów zewnętrznych 
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Wyjście przekaźnikowe Styki 1c i 1a - Uwaga 2) 
Obciążalność : 250Vac - 2A , 30Vdc - 2A  (obciążenie rezystancyjne cosΦ=1),  

250Vac - 1A (cosΦ=0.4) , 30Vdc -1A (L/R=7ms) 
Obciążenie minimalne : 5Vdc - 100mA, 24Vdc - 5mA 

< Ciąg dalszy na następnej stronie > 
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<Ciąg dalszy> 

Parametr Dane techniczne 

Funkcje zabezpieczające 

Ochrona przed utykiem, ograniczenie prądowe i napięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe, 
nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciw zwarciu doziemnemu, zanikowi fazy wejściowej i wyjściowej, 
przeciążeniowe poprzez funkcję elektronicznego zabezpieczenia termicznego, przeciążeniowe silnika podczas 
rozruchu, przeciw przekroczeniu momentu obrotowego podczas rozruchu, przeciw zbyt małej wartości prądu, 
przegrzaniu, alarm sumarycznego czasu pracy, stop bezpieczeństwa, zabezpieczenie nadprądowe i 
przeciążeniowe rezystora hamującego oraz szereg różnych alarmów i ostrzeżeń   

Charakterystyki elektronicznego 
zabezpieczenia termicznego 

Przełączanie: silnik standardowy/silnik VF, pomiędzy silnikiem 1 i 2, ustawianie czasu przeciążenia silnika, 
ustawianie poziomów ochrony utyku 1 i 2, wybór ochrony przed utykiem 
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Funkcja resetu 
Reset z panelu / reset sygnałem zewnętrznym / reset poprzez wyłączenie zasilania (funkcja używana także do 
zapamiętywania i usuwania zapisów o błędach (awariach)) 

Alarmy 
Nadprądowy, nadnapięciowy, przeciążeniowy, przegrzanie, błąd transmisji, podnapięciowy, błąd nastawy, 
ponowne samoczynne uruchomienie w toku, osiągnięty dolny lub górny limit 

Przyczyny błędów 

Zbyt duży prąd, zbyt duże napięcie, przegrzanie, zwarcie, zwarcie doziemne, przeciążenie falownika, 
przeciążenie sieci lub silnika podczas rozruchu, błąd CPU, błąd EEPROM-u, błąd RAM-u, błąd ROM-u, błąd 
komunikacji (możliwość wyboru: przeciążenie rezystora hamującego, stop bezpieczeństwa, zbyt niskie napięcie, 
zbyt niski prąd, zbyt duży lub mały moment, przeciążenie silnika, zanik fazy wejściowej lub wyjściowej) 

Funkcja monitoringu 

Częstotliwość wyjściowa i zadana, praca do przodu/do tyłu, prąd wyjściowy, napięcie wejściowe i wyjściowe, 
moment, współczynniki obciążenia: falownika, silnika, rezystora hamującego, moc wejściowa i wyjściowa, stany 
wejść i wyjść, ustawienia regionu i przeciążenia, wersja CPU1 i CPU2, wartość sygnału sprzężenia zwrotnego 
PID, częstotliwość po kompensacji, przyczyny wyłączeń awaryjnych 1 do 8, alarm wymiany podzespołów, 
całkowity czas pracy, liczba uruchomień 

Monitoring historii wyłączeń 
awaryjnych 

Zapamiętane dane 8 ostatnich wyłączeń awaryjnych: liczba kolejnych wyłączeń z tej samej przyczyny, 
częstotliwość wyjściowa, częstotliwość zadana, kierunek obrotów, prąd wyjściowy, napięcie wejściowe i 
wyjściowe,  stany wejść i wyjść oraz całkowity czas pracy (dane z momentu wystąpienia wyłączenia awaryjnego) 

Wyjście miernika częstotliwości 

Wyjście analogowe dla miernika:   miliamperomierz o zakresie 1mA dc 
Wyjście 0 - 20mA (4 do 20mA):      miliamperomierz DC (rezystancja wewnętrzna: mniej niż 600Ω) 
Wyjście 0 - 10V:       woltomierz DC (rezystancja wewnętrzna: powyżej 1kΩ)  
Rozdzielczość maksymalna:       1/1000  

4-cyfrowy, 7-segmentowy 
wyświetlacz LED 

Częstotliwość: częstotliwość wyjściowa falownika 
Alarm: utyk “c”, nadnapięciowy “p”, przeciążeniowy “l”, przegrzanie “h”, komunikacyjny “t”. 
Stan falownika:               częstotliwość, przyczyna zadziałania funkcji zabezpieczającej, napięcie 

wejściowe/wyjściowe, prąd wyjściowy, nastawy parametrów, itp. 
Wyświetlana jednostka:  dowolna jednostka (np. prędkość obrotowa) odpowiadająca częstotliwości wyjściowej 
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Wskaźniki 
Kontrolki takie, jak RUN, MON, PRG, %, Hz, pokazują świeceniem stan falownika  
Kontrolka ładowania wskazuje obecność wysokiego napięcia na kondensatorach obwodu głównego 

Środowisko pracy 
W pomieszczeniu zamkniętym, falownik nie może być narażony na bezpośrednie światło słoneczne, działanie 
gazów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, kurzu, oparów oleju czy wibracje większe niż 5.9m/s

2
 (10 do 55Hz) 

Wysokość npm 3000 m lub mniej (powyżej 1000 m konieczna redukcja prądu maksymalnego)  Uwaga 3) 

Temperatura otoczenia -10 do +60°C  Uwaga 4) 

Temperatura składowania -25 do +70°C Ś
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Wilgotność względna 5 do 95% (brak kondensacji i pary) 
 
Uwaga 1) Maksymalne napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe. 

Uwaga 2) Drgania styków wyjść przekaźnikowych mogą fałszować sygnały odbierane przez urządzenie zewnętrzne (np. 

sterownik). Zalecane jest zastosowanie filtrów o stałej czasu 10ms lub większej. Jeśli to możliwe należy korzystać w 

wyjścia OUT przy współpracy ze sterownikiem programowalnym. 

Uwaga 3) Redukcja o 1% na każde 100 m powyżej 1000 m. Przykładowo 90% dla 2000m i 80% dla 3000m. 

Uwaga 4) Gdy temperatura otoczenia przekracza 40°C, usuń naklejkę z górnej części falownika i zredukuj prąd wyjściowy 

zgodnie z rozdz. 6.18. Podczas montażu kilku falowników jeden obok drugiego usuń naklejki z górnych części 

obudów. Przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C, zredukuj prąd wyjściowy falownika. 
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12.2 Gabaryty i masa 
 

� Gabaryty i masa 
 

Wymiary (mm) 
Klasa napięciowa Moc silnika (kW) Model falownika 

W H D W1 H1 H2 D2 
Rysunek Masa (kg) 

0.4 VFS15-2004PM-W 120 0.9 

0.75 VFS15-2007PM-W 
72 60 A 

1.0 

1.5 VFS15-2015PM-W 1.4 

2.2 VFS15-2022PM-W 
105 

130 
130 

93 

121.5 13 

B 
1.4 

4.0 VFS15-2037PM-W 140 170 150 126 157 14 C 2.2 

5.5 VFS15-2055PM-W 3.5 

7.5 VFS15-2075PM-W 
150 220 170 130 210 12 D 

3.6 

11 VFS15-2110PM-W 6.8 

3-fazowe 240V 

15 VFS15-2150PM-W 
180 310 190 160 295 20 

7.5 

E 
6.9 

0.2 VFS15S-2002PL-W 101 131 0.8 

0.4 VFS15S-2004PL-W 120 1.0 

0.75 VFS15S-2007PL-W 

72 

135 

60 13 A 

1.1 

1.5 VFS15S-2015PL-W 1.6 

1- fazowe 240V 

2.2 VFS15S-2022PL-W 
105 

130 

150 93 

121.5 

12 

7.5 

B 
1.6 

0.4 VFS15-4004PL-W 1.4 

0.75 VFS15-4007PL-W 1.5 

1.5 VFS15-4015PL-W 

107 130 153 93 121.5 13 B 

1.5 

2.2 VFS15-4022PL-W 2.4 

4.0 VFS15-4037PL-W 
140 170 160 126 157 14 C 

2.6 

5.5 VFS15-4055PL-W 3.9 

7.5 VFS15-4075PL-W 
150 220 170 130 210 12 D 

4.0 

11 VFS15-4110PL-W 6.4 

3- fazowe 500V 

15 VFS15-4150PL-W 
180 310 190 160 295 20 

7.5 

E 
6.5 
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■ Rysunki 

  

Rys. A   Rys. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. C 

 

Znaczenie użytych symboli: 

W: szerokość, H: wysokość, D: głębokość 

W1: wymiar montażowy (poziomy) 

H1: wymiar montażowy (pionowy) 

H2: wysokość części montażowej płytki EMC 

D2: głębokość pokrętła 
 
Uwaga 1) Dla ułatwienia, wymiary wspólne dla wszystkich 

falowników o danym rysunku, podano w postaci 

liczbowej.  
Uwaga 2. Wykaz płytek EMC: 

Rys. A : EMP007Z  

Rys. B : EMP008Z  

Rys. C : EMP009Z  

Rys. D : EMP010Z  

Rys. E : EMP011Z  
 
Uwaga 3) Modele z Rys. A i Rys. B są mocowane 

dwupunktowo: w lewym górnym i prawym 

dolnym narożniku. 
 
Uwaga 4) Modele z Rys. A nie są wyposażone w 

wentylator chłodzący. 
 
Uwaga 5) W modelach 1-fazowych 240V -1.5, 2.2 kW 

wentylator chłodzący znajduje się w górnej 

części falownika. 

*58mm dla modeli 1-fazowych 
240V -1.5, 2.2 kW 
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Rys. D 
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13. Zanim zadzwonisz do serwisu – informacje     
o awaryjnych zatrzymaniach i środki 
zaradcze 

13.1  Przyczyny awaryjnych zatrzymań, ostrzeżenia i 
środki zaradcze 

 

W przypadku pojawienia się problemu, przeanalizuj jego przyczyny przy pomocy poniższej tabeli. 

Jeżeli okaże się, że problemu nie można rozwiązać przy pomocy środków zaradczych podanych w tabeli lub niezbędna 

jest wymiana podzespołów, skontaktuj się przedstawicielem firmy Toshiba. 
 

[Zatrzymania awaryjne] 
Komunikat 

błędu 
Kod 

błędu 
Czego dotyczy Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

Zbyt krótki czas przyspieszania  Zwiększ czas przyspieszania  

Niewłaściwa nastawa V/F Sprawdź nastawę V/F 

Podano sygnał restartu dla wirującego silnika po 
chwilowym zatrzymaniu, itp. 

Użyj  (auto-restart) i  (funkcja 
odzysku energii) 

Używany jest silnik specjalny (np. silnik o niskiej 
impedancji) 

Gdy pt=0, 1, 7, zmniejsz vb 
Gdy pt=2 do 6, ustaw f415 (prąd 

znamionowy silnika) i wykonaj auto-tuning 

 0001 
Przeciążenie prądowe podczas 

przyspieszania 
 

Używany jest silnik wysokoobrotowy o niskiej 
indukcyjności 

Użyj falownika o mocy jedną klasę większej 

Zbyt krótki czas zwalniania  Zwiększ czas zwalniania  

 0002 
Przeciążenie prądowe podczas 

zwalniania Używany jest silnik wysokoobrotowy o niskiej 
indukcyjności 

Użyj falownika o mocy jedną klasę większej 

Wystąpiły nagłe zmiany obciążenia Zredukuj fluktuacje obciążenia 

Nieprawidłowość obciążenia Sprawdź obciążenie (napędzane urządzenie)  0003 
Przeciążenie prądowe podczas 

pracy ze stałą prędkością 
Używany jest silnik wysokoobrotowy o niskiej 
indukcyjności 

Użyj falownika o mocy jedną klasę większej 

Uszkodzona izolacja silnika lub obwodu 
głównego po stronie wyjściowej 

Sprawdź przewody, połączenia i izolację 
silnika  0004 

Przeciążenie prądowe podczas 
rozruchu (po stronie obciążenia) 

Zbyt mała impedancja silnika Ustaw f613=2, 3 

 0005 
Przeciążenie prądowe podczas 

rozruchu 
Uszkodzenie elementów obwodu głównego Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

Wystąpił brak fazy na wejściu obwodu głównego Sprawdź linie zasilające obwód główny 

 * 0008 Błąd fazy wejściowej Utrata pojemności kondensatora obwodu 
głównego 

Sprawdź zużycie kondensatora w obwodzie 
głównym 

Sprawdź połączenia obwodu wyjściowego 
falownika, silnik, itp. 

 * 0009 Błąd fazy wyjściowej Wystąpił brak fazy na wyjściu obwodu głównego 
Ustaw parametr f605(sposób kontroli 
błędu fazy wyjściowej) 

 000A 
Przepięcie podczas 

przyspieszania 

Wystąpiły nagłe zmiany napięcia zasilającego 
(1) Moc źródła zasilania jest równa lub większa 

niż 500kVA 
(2) Zostały dołączone/odłączone kondensatory 

poprawiające współczynnik mocy 
(3) Do tej samej linii zasilającej jest dołączone 

urządzenie tyrystorowe 

Zastosuj odpowiedni dławik wejściowy AC 
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   Podano sygnał restartu dla wirującego silnika po 
chwilowym zatrzymaniu, itp. 

Użyj  (auto-restart) i  (funkcja 
odzysku energii) 

* Aktywacja wyłączenia awaryjnego, jako reakcji na błąd, możliwa jest przy pomocy zmiany parametrów. 

< Ciąg dalszy na następnej stronie > 
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<Ciąg dalszy> 

Komunikat 
błędu 

Kod 
błędu 

Czego dotyczy Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

Zbyt krótki czas zwalniania   
(energia odzyskana jest zbyt duża) 

Zwiększ czas zwalniania  

Ochrona nadnapięciowa  =1 (wyłączona) Ustaw  = 0,  lub 3. 

 000B Przepięcie podczas zwalniania 
Wystąpiły nagłe zmiany napięcia zasilającego 
(1) Moc źródła zasilania jest równa lub większa 

niż 500kVA 
(2) Zostały dołączone/odłączone kondensatory 

poprawiające współczynnik mocy 
(3) Do tej samej linii zasilającej jest dołączone 

urządzenie tyrystorowe 

Zastosuj odpowiedni dławik wejściowy AC 

Wystąpiły nagłe zmiany napięcia zasilającego 
(1) Moc źródła zasilania jest równa lub większa 

niż 500kVA 
(2) Zostały dołączone/odłączone kondensatory 

poprawiające współczynnik mocy 
(3) Do tej samej linii zasilającej jest dołączone 

urządzenie tyrystorowe 

Zastosuj odpowiedni dławik wejściowy AC 

 000C 
Przepięcie podczas pracy ze stałą 

prędkością 

Silnik oddaje energię do falownika, gdyż 
obciążenie wymusza pracę silnika z wyższą 
prędkością niż wynikająca z częstotliwości 
wyjściowej falownika 

Zainstaluj rezystor hamujący (opcja) 

Zbyt krótki czas przyspieszania  Zwiększ czas przyspieszania  

Zbyt duży prąd hamowania DC 
Zmniejsz  (prąd hamowania DC) i 
(czas hamowania DC) 

Niewłaściwa nastawa V/F Sprawdź nastawę V/F 

Podano sygnał restartu dla wirującego silnika po 
chwilowym zatrzymaniu, itp. 

Użyj  (auto-restart) i  
(funkcja odzysku energii) 

 000D Przeciążenie falownika 

Zbyt duże obciążenie Użyj falownika większej mocy 

Niewłaściwa nastawa V/F Sprawdź nastawę V/F 

Silnik jest zablokowany mechanicznie 
Sprawdź obciążenie (napędzane 
urządzenie) 

 000E Przeciążenie silnika 
1) Utrzymywana jest długotrwała praca przy 

niskiej prędkości 
2) Podczas pracy wystąpiło zbyt duże obciążenie 

Dostosuj parametr  do przeciążenia 
jakie silnik jest w stanie znieść w 
warunkach niskich obrotów 

Zwiększ częstotliwość pracy 

Zmniejsz obciążenie 

Obniż częstotliwość nośną 

Przy rozruchu silnika od częstotliwości  
0Hz, użyj funkcji auto-restartu 

 003E Przeciążenie modułu głównego 
Częstotliwość nośna jest wysoka a prąd 
obciążenia wzrósł przy niskich prędkościach 
(głównie dla 15Hz lub mniej) 

Ustaw f316 (wybór trybu sterowania 
częstotliwością nośną) =1 (częstotliwość 
nośna z automatyczną redukcją) 

Zwiększ czas zwalniania  

 000F Przeciążenie rezystora hamującego 1) Zbyt krótki czas zwalniania 
2) Zbyt silne hamowanie dynamiczne Zwiększ moc rezystora hamującego PBR i 

dostosuj wartość parametru  

Uaktywnij  (wybór sposobu reakcji 
falownika (przekroczenie momentu))  * 0020 

Zatrzymanie awaryjne 1 z powodu 
przekroczenia momentu 

obrotowego 

Podczas pracy moment obrotowy osiągnął 
poziom detekcji 

Sprawdź listę błędów 

Zmniejsz obciążenie 

 0041 
Zatrzymanie awaryjne 2 z powodu 

przekroczenia momentu 
obrotowego 

1) Podczas pracy prąd wyjściowy osiągnął lub 
przekroczył poziom f601 przez czas  
dłuższy niż f452  

2) Podczas pracy moment obrotowy osiągnął lub 
przekroczył poziom f441 przez czas  
dłuższy niż f452 

Zwiększ poziom ochrony utyku (f601) 
lub poziom ograniczenia momentu 
napędowego (f441) 

* Aktywacja wyłączenia awaryjnego, jako reakcji na błąd, możliwa jest przy pomocy zmiany parametrów.  
< Ciąg dalszy na następnej stronie > 
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<Ciąg dalszy> 

Komunikat 
błędu 

Kod 
błędu 

Czego dotyczy Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

Uaktywnij  

Zmniejsz obciążenie  * 0048 
Zbyt duży moment/prąd 

wyjściowy 

Podczas pracy moment/prąd wyjściowy osiągnął 
lub przekroczył poziom f593 przez czas 
dłuższy niż f595 

Sprawdź listę błędów 

Uaktywnij  
 * 0049 

Zbyt mały moment/prąd 
wyjściowy 

Podczas pracy moment/prąd wyjściowy osiągnął 
lub spadł poniżej poziomu f593 przez czas 
dłuższy niż f595 Sprawdź listę błędów 

Nie działa wentylator chłodzący Wymień wentylator chłodzący 

Zbyt wysoka temperatura otoczenia 
Wznów pracę falownika dopiero po jego 
dostatecznym schłodzeniu 

Zatkane otwory wentylacyjne Zapewnij dostateczną przestrzeń wokół falownika 
 0010 Przegrzanie 

W pobliżu falownika znajduje się inne urządzenie 
wytwarzające ciepło 

Nie umieszczaj innych urządzeń wytwarzających 
ciepło w pobliżu  falownika 

 002E 
Zadziałanie zewnętrznego 

zabezpieczenia przed 
przegrzaniem 

Pojawił się sygnał błędu przegrzania (funkcja 
zacisku wejściowego:  lub ) podany przez 
zewnętrzne urządzenie sterujące 

Silnik jest przegrzany, sprawdź chłodzenie silnika i 
jego prąd znamionowy 

Zresetuj falownik 

 0011 Stop bezpieczeństwa 
Pojawił się sygnał stopu bezpieczeństwa z panelu 
sterowania lub poprzez polecenie zdalne w trakcie 
automatycznego lub zdalnego sterowania 

Jeżeli przycisk stopu bezpieczeństwa jest 
wciśnięty, zresetuj falownik po jego zluzowaniu 

 0012 Błąd 1 pamięci EEPROM Wystąpił błąd podczas zapisu danych 
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie falownika. Jeśli 
błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem 
firmy Toshiba 

Napięcie zasilania zostało odłączone podczas 
wyboru rodzaju nastaw fabrycznych () i 
został przerwany proces zapisu 

Wyłącz i włącz ponownie zasilanie falownika i  
jeszcze raz dokonaj wyboru rodzaju nastaw 
fabrycznych  

 0013 Błąd 2 pamięci EEPROM 

Wystąpił błąd podczas zapisu innych danych 
Po resecie, spróbuj ponownie zapisać dane. Jeśli 
błąd występuje często, skontaktuj się z serwisem 
firmy Toshiba 

 0014 Błąd 3 pamięci EEPROM Wystąpił błąd podczas odczytu danych 
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie falownika. Jeśli 
błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem 
firmy Toshiba 

 0015 Błąd pamięci RAM Uszkodzenie pamięci RAM Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

 0016 Błąd pamięci ROM Uszkodzenie pamięci ROM Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

 0017 Błąd 1 jednostki CPU Uszkodzenie mikroprocesora Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

 0018 Błąd komunikacji Została przerwana komunikacja szeregowa 
Sprawdź zewnętrzny zespół sterujący, przewody 
połączeniowe, itp. 

 001A Błąd czujnika prądu Uszkodzenie czujnika prądowego Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

 001B 
Błąd 1 jednostki 

opcjonalnej 
Uszkodzenie jednostki opcjonalnej 
(np. zewnętrzny moduł komunikacyjny) 

Sprawdź połączenia i prawidłowość montażu 

W przypadku odłączenia panelu zdalnego najpierw 
zatrzymaj falownik 

 001C 
Błąd przyłączenia panelu 

zdalnego 

Po podaniu sygnału  RUN z panelu zdalnego,  
jego odłączenie nastąpiło po czasie równym lub 
większym niż 10 sekund Błąd można dezaktywować poprzez nastawę  

f731=1 

Uaktywnij  (wybór sposobu reakcji 
falownika (mały prąd)) 

Sprawdź prawidłowość nastaw (, , 
) 

 * 001D Zbyt niski prąd 
Podczas pracy prąd wyjściowy zmalał do poziomu 
 (poziom detekcji małego prądu) 

Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba, jeśli 
nastawy są prawidłowe 

Sprawdź napięcie wejściowe 

Uaktywnij  (wybór sposobu reakcji 
falownika (zbyt niskie napięcie)) 

 * 001E 
Zbyt niskie napięcie 

(obwód główny) 
Napięcie wejściowe (w obwodzie głównym) jest 
zbyt niskie By rozwiązać problem reakcji na chwilowy zanik 

zasilania, ustaw =, funkcję odzyskiwania 
energii f302 i zakres kontroli 
auto-restartu f301 

* Aktywacja wyłączenia awaryjnego jako reakcji na błąd, możliwa jest przy pomocy zmiany parametrów. 
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< Ciąg dalszy na następnej stronie > 
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<Ciąg dalszy> 

Komunikat 
błędu 

Kod błędu Czego dotyczy Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

Ustaw parametry z lewej kolumny zgodnie z 
danymi z tabliczki znamionowej silnika i 
wykonaj ponownie autotuning Parametry silnika , , , , 

 nie są ustawione  poprawnie Ustaw parametr f416 wartością mniejszą 
niż 70% obecnej i wykonaj ponownie 
autotuning 

Ustaw parametry z lewej kolumny zgodnie z 
danymi z tabliczki znamionowej silnika i 
wykonaj ponownie autotuning 

1) Użyto silnika o mocy 2 lub więcej klas 
mniejszej od mocy stosowanego falownika 

2) Przewody wyjściowe są zbyt cienkie 
3) Falownik jest używany z obciążeniem innym 

niż trójfazowy silnik indukcyjny 
Gdy wystąpi wyłączenie awaryjne, ustaw 
f400=1 

Przyłącz silnik 
Silnik nie został przyłączony 

Sprawdź stycznik na wyjściu falownika 

Silnik obraca się 
Wykonaj ponownie autotuning po zatrzymaniu 
silnika 









0028 

0054 

0055 

0056 

Błąd autotuningu 

Użyto silnika wysokoobrotowego i pt=6 
Użyj falownika większej mocy 
(zalecana 1 klasa więcej) 

Wystąpiło zwarcie doziemne w przewodach 
wyjściowych lub w silniku 

Sprawdź przewody wyjściowe oraz silnik w 
celu znalezienia zwarcia 

Zwiększ czas zwalniania  
Przeciążenie prądowe rezystora hamującego Ustaw korekcję napięcia zasilającego f307 

wartością1 lub 3 
 0022 Zwarcie doziemne 

Mogą wystąpić niepożądane zatrzymania 
awaryjne w przypadku, gdy falowniki są 
zasilane z sieci AC i połączone magistralą DC 

Ustaw parametr f614 = 0 “wyłączone” 

Zablokowany wał silnika Odblokuj wał silnika 

Rozwarcie jednej z faz wyjściowych 
Sprawdź połączenia między falownikiem a 
silnikiem 

Gwałtowny wzrost obciążenia Wydłuż czas przyspieszania/zwalniania  * 002F Utrata synchronizmu 
(tylko dla silników PM) 

Użyto funkcji hamowania DC 
Używając hamowania DC wyłącz funkcję 
kontroli utraty synchronizmu lub zmień 
hamowanie DC na funkcję serwoblokady 

 0029 Błąd typu falownika Może oznaczać poważną awarię Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

Niestabilność napięcia wejściowego Sprawdź napięcie wejściowe 
- 002D Błąd przekroczenia prędkości 

Zadziałanie ochrony nadnapięciowej Zainstaluj rezystor hamujący (opcja) 

- * 0032 
Zbyt niski poziom sygnału na 

wejściu analogowym 
Sygnał analogowy na wejściu VIC jest równy 
lub mniejszy niż wartość parametru  

Sprawdź przewody połączeniowe, wartość 
sygnału na wejściu VIC oraz nastawę  

- 0033 
Błąd komunikacji między 

procesorami 
Wystąpił błąd w komunikacji między 
procesorami sterującymi 

Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

Wartość parametru (automatyczne 
zwiększanie momentu obrotowego) zbyt duża 

Zmniejsz nastawę parametru  
- 0034 

Nadmierne forsowanie 
momentu obrotowego 

Impedancja silnika jest zbyt mała Wykonaj autotuning 

- 0035 Błąd 2 jednostki CPU Uszkodzenie mikroprocesora Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

- 0037 Błąd 2 jednostki opcjonalnej Uszkodzenie urządzenia opcjonalnego Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

- 003A Błąd 3 jednostki CPU Uszkodzenie mikroprocesora Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

- 0057 Błąd obwodów wewnętrznych Awaria obwodów wewnętrznych Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

- 0040 Błąd czujnika PTC Zadziałała ochrona termiczna PTC Sprawdź czujnik PTC silnika 

- 0045 Błąd serwoblokady Wał silnika nie został zablokowany  
(serwoblokada) Zmniejsz obciążenie 

- 0047 
Błąd autotuningu 

(silnik PM) 

1) Podczas autotuningu (odnośne parametry 
pt=6, f400=2), prąd silnika PM 
przekroczył poziom progowy 

2) Indukcyjność silnika PM jest zbyt mała 

Autotuning nie jest przewidziany dla silników 
PM, pomiaru indukcyjności należy dokonać 
miernikiem RLC, itp. 

* Aktywacja wyłączenia awaryjnego jako reakcji na błąd, możliwa jest przy pomocy zmiany parametrów. 
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[Alarmy]  Wymienione komunikaty są wyświetlane jako ostrzeżenia ale nie powodują zatrzymania awaryjnego. 

Komunikat 
błędu 

Czego dotyczy Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

 Stan OFF zacisku ST 
(przypisana funkcja standby) 

Zaciski ST - CC (lub P24) są rozwarte Zewrzyj zaciski ST - CC (lub P24) 

Napięcie między fazami R, S i T jest za niskie 
 

Zbyt niskie napięcie w obwodzie 
głównym Błąd komunikacji wewnętrznej 

Wykonaj pomiar napięcia zasilającego. 
Jeżeli jest prawidłowe falownik wymaga naprawy 

Trwa proces samoczynnego załączania 

 
Proces samoczynnego załączania 

w toku Wystąpiło chwilowe zatrzymanie, falownik 
sprawdza prędkość silnika  

Należy zachować ostrożność bowiem falownik 
uruchamia się w sposób automatyczny 

 Błąd nastawiania częstotliwości 
Dwie kolejne nastawy częstotliwości są 
położone zbyt blisko siebie 

Zwiększ odstęp dwóch kolejnych nastaw częstotliwości 

 
Akceptacja polecenia kasowania 

błędu 

Komunikat ten jest wyświetlany, gdy naciśniety 
zostanie przycisk STOP podczas wyświetlania 
informacji o błędzie 

Naciśnij przycisk STOP jeszcze raz, by skasować 
informację o błędzie 

 
Akceptacja polecenia stopu 

bezpieczeństwa 
Użyto panelu do wstrzymania pracy w trybie 
sterowania automatycznego lub zdalnego 

Naciśnij przycisk STOP w celu awaryjnego zatrzymania 
lub, dowolny inny, aby anulować stop bezpieczeństwa 

/ 

 

Osiągnięto górną/dolną granicę 
nastawy 

(wyświetlany jest naprzemiennie 
komunikat i nastawa) 

Stwierdzono błąd w nastawie podczas zapisu 
lub odczytu danych 

Sprawdź poprawność nastawy 

/ 

 

Wyświetlany jest pierwszy/ostatni 
parametr w grupie 

Wyświetlany jest pierwszy lub ostatni parametr 
w grupie  

Naciśnij przycisk MODE aby wyjść z grupy parametrów 

 Hamowanie DC Trwa proces hamowania prądem stałym 
Jeśli falownik działa poprawnie, komunikat zniknie po 
kilkudziesięciu sekundach   Uwaga 1) 





 

Liczba cyfr wyświetlanej wielkości 
przekracza pojemność 

wyświetlacza 

Liczba cyfr wyświetlanej wielkości (np. 
częstotliwość) przekracza 4  
(wyświetlane są cyfry najbardziej znaczące) 

Zmniejsz mnożnik wyświetlanej wielkości  

 
Aktywna funkcja zwolnienia i 

zatrzymania po chwilowym zaniku 
zasilania 

Została uaktywniona funkcja zatrzymania 
silnika po chwilowym zaniku zasilania 
(parametr ) 

Aby wznowić pracę zresetuj falownik lub ponownie 
podaj sygnał pracy 


Zatrzymanie spowodowane pracą 

ciągłą przy dolnym limicie 
częstotliwości 

Została uaktywniona funkcja automatycznego 
zatrzymania określona nastawą parametru 
 

Funkcja ulega dezaktywacji, gdy częstotliwość 

wyjściowa przekroczy próg ll + f391 (Hz) lub 
sygnał sterujący przyjmie stan OFF 

 Parametry w trakcie inicjalizacji 
Trwa proces przywracania parametrom nastaw 
fabrycznych 

Jeśli falownik działa poprawnie, komunikat zniknie po 
(maksymalnie) kilkudziesięciu sekundach    

-
Alarm 1 nastaw charakterystyki 

5 - punktowej 

Gdy pt=7, przynajmniej dwa z parametrów 
vl, f190, f192, f194, f196lub 
f198 mają takie same wartości nastaw 
(z wyjątkiem 0.0Hz) 

Wprowadź prawidłowe wartości nastaw 

-
Alarm 2 nastaw charakterystyki 

5 - punktowej 
Zbyt duże nachylenie charakterystyki 
5 - punktowej (pt=7) 

Ustaw bardziej płaską charakterystykę V/F 

-
Górny limit częstotliwości 

wyjściowej 

Podjęto próbę pracy przy częstotliwości 
wyższej niż 10x częstotliwość podstawowa 
( lub )  

Obniż częstotliwość wyjściową do wartości 
maksymalnie 10x częstotliwość podstawowa  

Przycisk RUN lub STOP pozostaje wciśnięty 
dłużej niż 20 sekund -

Alarm przycisków panelu 
operacyjnego 

Uszkodzony przycisk RUN lub STOP 

Sprawdź panel operacyjny 

 

Uwaga 1) Podczas działania funkcji DB (hamowanie DC, funkcja zacisku wejściowego 22 lub 23), zniknięcie komunikatu 

“”  z wyświetlacza po rozwarciu wybranego zacisku wejściowego i zacisku CC (lub P24) należy traktować 

jako prawidłową reakcję falownika. 

< Ciąg dalszy na następnej stronie > 
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<Ciąg dalszy> 

Komunikat 
błędu 

Czego dotyczy Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

Odłączona listwa zacisków sterujących Przyłącz listwę do falownika 
-

Alarm przyłączenia listwy 
zacisków sterujących Awaria obwodów wewnętrznych Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

- Alarm zacisku S3 
Brak zgodności położenia przełącznika SW2 
i nastawy parametru f147 

Dopasuj ustawienia SW2 i f147, a następnie wyłącz i 
włącz ponownie zasilanie falownika 

 Autotuning Trwa proces autotuningu 
Jeśli falownik działa poprawnie, komunikat zniknie po 
kilku sekundach    


Zbyt niski poziom sygnału na 

wejściu analogowym 

Sygnał analogowy na wejściu VIC jest równy 
lub mniejszy niż wartość parametru  

przy  = lub więcej 

Sprawdź przewody połączeniowe oraz nastawy 
parametrów  i  

 Praca z wymuszoną prędkością 
“” i częstotliwość wyjściowa migają 
naprzemiennie podczas działania funkcji 
pracy z wymuszoną prędkością  

Jest to prawidłowe działanie falownika sygnalizującego 
pracę z wymuszoną prędkością 

／


Wynik weryfikacji hasła Po ustawieniu hasła (f738), wprowadź je 

do f739 w celu weryfikacji 
Jeśli hasło jest prawidłowe, wyświetlany jest komunikat 
pass, w przeciwnym przypadku - fail 

／



Komunikat towarzyszący 
przełączaniu do trybu 

programowania 
uproszczonego/standardowego  

Przycisk EASY został wciśnięty w trybie 
standardowym 

Komunikat easy oznacza uproszczony tryb 
programowania, std – tryb standardowy 

Nie wprowadzono nastawy regionu 

Pierwsze włączenie zasilania falownika 

set = 0 (wywołanie menu startowego) 


Uwaga 2)

Wymagane wprowadzenie 
ustawień regionalnych 

typ =13 (nastawy fabryczne 2 (pełna 
inicjalizacja)) 

Wprowadź nastawy regionu przy pomocy pokrętła 
Patrz rozdz. 3.1 

 Brak błędów 
Po skasowaniu dawniejszych, brak nowych 
zapisów o wystąpieniu błędów 

Jest to prawidłowe działanie falownika 

---
Brak szczegółowych informacji o 

błędach 

Dostęp do informacji szczegółowych po 
naciśnięciu środka pokrętła, gdy miga 

komunikat nerr ⇔ numer 

Jest to prawidłowe działanie falownika 
Powrót poprzez naciskanie przycisku MODE 

 
Uwaga 2)  miga po włączeniu zasilania falownika, w tym czasie przyciski są nieaktywne. 

Parametr set jest wyświetlany tak jak inne parametry i nie miga. 

 

 

 

     [Ostrzeżenia] 

 Alarm przeciążenia prądowego To samo, co  (przeciążenie prądowe) 

 Alarm nadnapięciowy To samo, co  (zbyt wysokie napięcie) 

 Alarm przeciążeniowy To samo, co  i  (przeciążenie) 

 Alarm przegrzania To samo, co  (przegrzanie) 

 Alarm komunikacji To samo, co err5 (błąd komunikacji) 

 

W przypadku jednoczesnego wystąpienia dwóch lub więcej problemów, na wyświetlaczu pojawia się i miga 

jeden z następujących komunikatów:  , , . 

Migające alarmy są wyświetlane od lewej do prawej w takiej kolejności:  , , , h, t. 
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13.2 Wznawianie pracy falownika po awaryjnym zatrzymaniu 
 

Nie należy uruchamiać falownika, jeżeli nie usunięto przyczyny zatrzymania awaryjnego. Próba uruchomienia 

falownika bez usunięcia przyczyny zatrzymania może skończyć się ponownym awaryjnym wyłączeniem. 
 

Wznowienie pracy falownika po awaryjnym zatrzymaniu można zrealizować jedną z następujących metod: 
 
 

(1) Odłączając napięcie zasilania (napięcie powinno być wyłączone tak długo, aż nie zgaśnie kontrolka LED) 

Uwaga) Patrz rozdz. 6.29.3 (zapamiętywanie przyczyn wyłączeń awaryjnych ) 

(2) Sygnałem zewnętrznym (przez zwarcie i rozwarcie zacisków RES i CC (lub P24) listwy zaciskowej): 

       Funkcja resetu musi być przypisana do zacisku wejściowego (numer funkcji 8, 9) 

(3) Z klawiatury panelu 

(4) Poprzez polecenie kasowania zatrzymania awaryjnego przy pomocy komunikacji szeregowej  

(Szczegóły w Communication Manual  (E6581913)) 
 

 

W celu zresetowania falownika przy pomocy klawiatury panelu, wykonaj następujące czynności: 

1.      Naciśnij przycisk STOP i upewnij się, że wyświetlany jest komunikat . 

2.      Kolejne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje zresetowanie falownika, jeśli tylko przyczyna 

awaryjnego zatrzymania została usunięta. 
 

☆     Jeśli którakolwiek funkcja zabezpieczająca (: przeciążenie falownika, : przeciążenie silnika, 

: przeciążenie modułu głównego, : przeciążenie rezystora hamującego) jest aktywna, 

falownik nie może zostać zresetowany ani sygnałem zewnętrznym, ani z klawiatury panelu, dopóki nie 

upłynie przewidywany czas chłodzenia. 
 

Czas chłodzenia .…...  : około 30 sekund od wystąpienia awaryjnego zatrzymania 

 : około 120 sekund od wystąpienia awaryjnego zatrzymania 

 : około 20 sekund od wystąpienia awaryjnego zatrzymania 

 

☆ Dla funkcji  (przeciążenie modułu głównego), nie przewidziano czasu chłodzenia. 

☆ W przypadku zatrzymania awaryjnego z powodu przegrzania (), falownik kontroluje temperaturę 

wewnętrzną. Przed wykonaniem resetu należy odczekać, aż temperatura spadnie dostatecznie. 

☆   Falownik nie może zostać zresetowany przy obecności sygnału stopu bezpieczeństwa na zaciskach 

wejściowych. 

☆   Falownik nie może zostać zresetowany w trakcie występowania ostrzeżeń. 

 
 

Ostrzeżenie 

Wyłączenie oraz ponowne załączenie napięcia zasilania spowoduje natychmiastowy reset falownika. Metodę 

można wykorzystać w przypadku konieczności natychmiastowego resetu urządzenia. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że zbyt częste jej stosowanie, może doprowadzić do uszkodzenia silnika lub całej instalacji. 
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13.3 Gdy silnik nie pracuje mimo braku komunikatów o 
błędach ... 

 

Przy braku pracy silnika postępuj według następującego schematu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Silnik nie pracuje 

Czy wyświetlacz LED jest 
wygaszony ? 

Sprawdź zasilanie i zabezpieczenia. 
Czy jest zasilanie na zaciskach falownika ? 

Podłącz prawidłowo 
zasilanie 

Skontaktuj się z serwisem firmy Toshiba 

Czy wyświetlany jest 
komunikat  ? 

• Połącz CC (lub P24) z zaciskiem, do którego została przyporządkowana 
funkcja ST (standby) 

• Rozłącz CC (lub P24) i zacisk, do którego została przyporządkowana funkcja 
FRR (zatrzymanie wybiegiem)  

• Sprawdź funkcje zawsze aktywne wybierane parametrem                
(patrz rozdz. 6.7.1) 

Czy wyświetlany jest 
komunikat o błędach ? 

(patrz rozdz. 13.1) Określ i usuń przyczynę awarii, a następnie zresetuj falownik (patrz rozdz.13.2)  

Czy wyświetlane jest 
naprzemiennie  i 

komunikat błędu ? 

Trwa proces samoczynnego załączania. Wyłączenie funkcji może nastąpić 
poprzez zatrzymanie (zwykłe lub awaryjne) falownika lub wyłączenie zasilania 

Czy wyświetlane jest  ? 

Czy kontrolka przycisku 
RUN/STOP jest zapalona ? 

Czy kontrolka przycisku 
RUN/STOP jest zgaszona ? 

 

• Sprawdź, czy nie zadano częstotliwości 0 Hz 

• Sprawdź nastawę wyboru trybu zadawania częstotliwości            
(patrz rozdz. 3.2.2) 

• Sprawdź nastawy punktów 1 i 2 charakterystyki zadawania częstotliwości 
(patrz rozdz. 6.10.2) 

• Sprawdź, czy częstotliwość startowa nie jest wyższa od częstotliwości pracy 
(patrz rozdz. 6.11) 

• Sprawdź, czy nastawy częstotliwości (np. prędkości predefiniowane) nie są 
równe zero 

• Sprawdź, czy silnik nie jest zablokowany lub przeciążony, jeśli to konieczne, 
zmniejsz obciążenie  

Określ przyczynę niesprawności przy pomocy funkcji wyświetlania 
parametrów (rozdz. 11) oraz funkcji monitorowania stanu falownika (rozdz. 8) 

• Gdy wybrane jest sterowanie z panelu: Naciśnij przycisk RUN aby rozpocząć 
pracę 

• Sprawdź prawidłowość ustawienia częstotliwości z panelu operacyjnego 
(patrz rozdz. 3.2.2) 

• Gdy aktywny jest inny tryb sterowania: Zmień nastawę wyboru trybu 
sterownia  (patrz rozdz. 3.2.1) 

• Gdy wybrane jest sterowanie z panelu: Ustaw  = (patrz rozdz. 3.2.1) 

• W trybie monitoringu można sprawdzić stany wejść sterujących                
(patrz rozdz. 8.2.1)  

• Gdy aktywny jest inny tryb sterowania: Sprawdź, czy zostało podane 
polecenie pracy 

TAK : 

NIE : 



 E6581611 

 

N-4 

14 

13.4 Jak ustalić przyczyny innych problemów 
 

Tabela przedstawia niektóre problemy, ich prawdopodobne przyczyny i środki zaradcze. 
 

Problem Prawdopodobne przyczyny i środki zaradcze 

Silnik obraca się w niewłaściwym 
kierunku 

• Zmień kolejność faz na zaciskach wyjściowych U/T1, V/T2 i W/T3. 

• Zamień zaciski sygnałowe do przodu/do tyłu zewnętrznego urządzenia wejściowego 
(patrz rozdz. 7.2.1). 

• W przypadku sterowania z panelu operacyjnego, zmień nastawę parametru  

Silnik obraca się, lecz prędkość 
zmienia się w sposób nienaturalny 

• Zmniejsz obciążenie ponieważ jest zbyt duże. 

• Wyłącz funkcję miękkiego utyku, jeśli jest aktywna (patrz rozdz. 5.6). 

• Zbyt niskie nastawy częstotliwości maksymalnej  i górnego limitu częstotliwości  
. Zwiększ nastawy  i . 

• Zbyt niski poziom sygnału zadającego. Sprawdź poziom sygnału zadawania 
częstotliwości, układ połączeń, przewody, itp. 

• Sprawdź nastawy punktów 1 i 2 charakterystyki zadawania częstotliwości                
(patrz rozdz. 6.10.2). 

• Jeżeli silnik pracuje na niskich obrotach, sprawdź czy działa funkcja ochrony przed 
utykiem, gdyż forsowanie momentu obrotowego jest zbyt duże. Ustaw wartość 
forsowania momentu () i czas przyspieszania () (patrz rozdz. 5.2 i 6.4). 

Przyspieszanie lub zwalnianie nie 
odbywa się w sposób płynny 

• Czas przyspieszania () lub czas zwalniania () ma ustawioną zbyt małą 
wartość. Zwiększ czas przyspieszania () lub czas zwalniania (). 

Silnik pobiera zbyt duży prąd 
• Zmniejsz obciążenie ponieważ jest zbyt duże. 

• Jeżeli silnik pracuje na niskich obrotach, sprawdź czy forsowanie momentu obrotowego 
nie jest zbyt duże (patrz rozdz. 6.4). 

Silnik pracuje z prędkością inną niż 
zadana 

• Silnik ma nieprawidłowe napięcie znamionowe. Zastosuj silnik o właściwym napięciu 
znamionowym. 

• Napięcie na zaciskach silnika jest zbyt niskie. Sprawdź nastawę parametru  
(napięcie częstotliwości podstawowej) (patrz rozdz. 5.5). Zastosuj przewody o większym 
przekroju dla połączenia falownika z silnikiem. 

• Błędnie dobrana przekładnia. Zastosuj przekładnię o właściwym przełożeniu. 

• Ustawiona niewłaściwa częstotliwość wyjściowa. Ustaw prawidłową wartość. 

• Ustaw częstotliwość podstawową (patrz rozdz. 5.5). 

Prędkość silnika zmienia się podczas 
pracy 

• Obciążenie jest zbyt duże lub zbyt małe. Zmniejsz wahania obciążenia. 

• Falownik lub silnik nie mają wystarczająco dużej mocy do pracy przy takim obciążeniu. 
Dobierz falownik lub silnik o odpowiednich parametrach znamionowych. 

• Sprawdź, czy nie występują zmiany sygnału zadawania częstotliwości. 

• Gdy (wybór charakterystyki V/F) = 3, sprawdź ustawienia sterowania wektorowego, 
warunki pracy, itp. (patrz rozdz. 6.3). 

Nie można zmieniać nastaw 
parametrów 

• Jeśli parametr  (blokada zmian nastaw parametrów)  =  do 4 (blokada)    
zmień nastawę na  (brak blokady). 

• Wprowadź hasło do , jeśli zostało ustawione poprzez                       
(patrz rozdz. 6. 34.1). 

• Wyłącz logiczny sygnał zakazu edycji / odczytu i edycji parametrów, jeśli funkcja ta   
(200 do 203) została przypisana do zacisku wejściowego. 

• Z przyczyn bezpieczeństwa, niektóre parametry nie mogą być zmieniane w trakcie  
pracy falownika (patrz rozdz. 11.9). 

 

Jak poradzić sobie z problemami dotyczącymi nastaw parametrów 

Jeżeli zapomniałeś, które parametry 
zostały zmienione 

• Możesz wyszukać wszystkie zmienione parametry i dokonać zmian ich nastaw. 
Szczegóły w rozdz. 4.3.1. 

Jeżeli chcesz przywrócić wszystkim 
parametrom ich standardowe 

nastawy fabryczne 

• Możesz przywrócić wszystkim parametrom ich standardowe nastawy fabryczne. 
Szczegóły w rozdz. 4.3.2. 
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14. Przeglądy i konserwacja 
 

         Ostrzeżenie

      

 
 
 
 
 

Wykonaj 
koniecznie 

• Przegląd powinien być dokonywany codziennie. Pozwala to dostrzec w porę ewentualne zagrożenia i 
zapobiec wypadkom. 

• Przed przeprowadzeniem przeglądu należy wykonać następujące czynności: 
(1) Wyłączyć wszystkie napięcia zasilające 
(2) Odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się, że zgasła kontrolka wysokiego napięcia 
(3) Przy pomocy miernika napięcia o zakresie, co najmniej 400VDC należy sprawdzić czy napięcie 

stałe na zaciskach obwodu głównego (między PA/+ i PC/-) jest mniejsze niż 45V 
 Rozpoczęcie przeglądu bez wykonania powyższych czynności może skutkować porażeniem prądem.  

Przeprowadzaj przeglądy regularne i okresowe, aby zapobiec uszkodzeniu falownika, ponieważ czynniki środowiskowe 

takie, jak: wysoka temperatura, wilgotność, kurz, wibracje niekorzystnie wpływają na komponenty falownika oraz 

przyspieszają ich zużycie. 

 

14.1 Przeglądy regularne 
 

Ze względu na to, że elementy elektroniczne nagrzewają się podczas pracy, falownik należy instalować w zimnych, 

dobrze wentylowanych i pozbawionych kurzu pomieszczeniach. Zapewni to długą, bezawaryjną pracę falownika. 

Regularne przeglądy mają za zadanie zapewnienie właściwych warunków pracy falownika jak również wyszukiwanie 

oznak nieprawidłowego działania, poprzez porównanie obecnych i wcześniejszych parametrów pracy. 
 

Procedura przeglądu 
Przedmiot 

kontroli Kontrolowany 
element 

Częstość 
kontroli 

Sposób kontroli 
Kryteria oceny 

Kurz, gaz, 
temperatura 

Sporadycznie 
Wizualnie, powonieniem, 
termometrem 

Popraw warunki pracy, gdy są 
niezadowalające 

Woda i inne ciecze Sporadycznie Wizualnie 
Sprawdź, czy nie ma śladów 
kondensacji wody. 

Środowisko 
pracy 

Temperatura 
otoczenia 

Sporadycznie Termometrem Temperatura maksymalna: 60°C 

Moduły i 
podzespoły 

Wibracje i hałas Sporadycznie 
Ręczne sprawdzenie 
szafy sterowniczej 

Po stwierdzeniu nieprawidłowości, 
otwórz szafę i sprawdź  transformator, 
dławiki, styczniki, przekaźniki, 
wentylator itp., a jeśli to konieczne, 
wstrzymaj pracę systemu 

Prąd obciążenia Sporadycznie 
Amperomierzem 
elektromagnetycznym AC 

Napięcie (*) Sporadycznie 
Woltomierzem 
prostownikowym AC 

Parametry 
(po stronie 
obciążenia) 

Temperatura Sporadycznie Termometrem 

Sprawdź, czy parametry te są w 
zakresie wartości znamionowych i nie 
różnią się znacząco od poprzednich 
wyników pomiarów 

 
(*) Wyniki pomiaru mogą się trochę różnić w zależności od użytego woltomierza. Staraj się przeprowadzać 

pomiary przy pomocy tego samego przyrządu. 
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■ Zwróć szczególną uwagę na: 
1. Coś nietypowego dzieje się z instalacją 

2. Coś nietypowego dzieje się z systemem chłodzenia 

3. Nietypowe wibracje lub hałas 

4. Przegrzanie lub odbarwienia 

5. Nietypowy zapach 

6. Nietypowe wibracje silnika, hałas lub przegrzanie 

7. Przyleganie lub gromadzenie się obcych substancji (substancji przewodzących) 

 

■ Uwagi dotyczące czyszczenia 
Aby oczyścić falownik, wytrzyj tylko kurz z powierzchni zewnętrznych używając miękkiej szmatki, nie próbuj usunąć 

zabrudzeń czy plam z innych części. W przypadku uporczywych plam , należy je usunąć przecierając  szmatką 

zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym lub etanolem. 

Nigdy nie wolno używać środków chemicznych z poniższej listy, użycie ich spowoduje uszkodzenie osłon lub 

izolacji. 

 

Aceton Dwuchloroetan Czterochloroetan 

Benzen Octan etylu Trichloroetylen 

Chloroform Gliceryna Ksylen 

 

 

 

14.2 Przeglądy okresowe 
 

W zależności od warunków pracy, przeglądy okresowe powinny być wykonywane co 3 do 6 miesięcy.                 

Ostrzeżenie

 

 

 

 
Wykonaj 

koniecznie 

• Przed przeprowadzeniem przeglądu należy wykonać następujące czynności: 
(1) Wyłączyć wszystkie napięcia zasilające 
(2) Odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się, że zgasła kontrolka wysokiego napięcia 
(3) Przy pomocy miernika napięcia o zakresie, co najmniej 400VDC należy sprawdzić czy napięcie 

stałe na zaciskach obwodu głównego (między PA/+ i PC/-) jest mniejsze niż 45V 
 Rozpoczęcie przeglądu bez wykonania powyższych czynności może skutkować porażeniem prądem. 

 
 
 

Zakaz 

• Nie wymieniaj ani nie zastępuj części falownika innymi. Może to spowodować porażenie prądem, 
pożar lub obrażenia ciała. W celu wymiany części falownika skontaktuj się z jego dostawcą. 
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■ Lista kontrolna i zalecenia 
1. Sprawdź, czy nie poluzowały się śruby na zaciskach, do których podłączone są przewody. Dokręć je, gdy 

zajdzie taka konieczność. 

2. Sprawdź, czy oczka zaciskowe na przewodach są dobrze zaciśnięte. Sprawdź wizualnie, czy nie ma śladów 

przegrzania. 

3. Sprawdź wizualnie, czy przewody nie są uszkodzone. 

4. Usuń zgromadzony kurz i brud przy pomocy odkurzacza, zwłaszcza z otworów wentylacyjnych i płytek 

drukowanych. Zawsze utrzymuj wymienione miejsca w czystości, gdyż zbierający się kurz i brud mogą 

powodować uszkodzenia. 

5. Jeśli falownik pozostaje bez zasilania przez długi okres czasu, ulegają pogorszeniu parametry kondensatorów 

elektrolitycznych. W celu zachowania sprawności falownika, należy podłączyć go do zasilania co najmniej raz 

na dwa lata, by nastąpiła regeneracja właściwości kondensatorów elektrolitycznych oraz sprawdzić, czy działa 

poprawnie. Falownik powinien pracować przez co najmniej pięć godzin. Zaleca się nie podłączać zasilania z 

sieci, lecz stopniowo zwiększać napięcie przy pomocy transformatora. 

6.  Jeżeli zajdzie potrzeba zmierz rezystancję izolacji używając do tego miernika rezystancji izolacji o napięciu 

500V. Pomiarów dokonuj tylko na płycie zacisków układu zasilania falownika. Nigdy nie sprawdzaj rezystancji 

izolacji pomiędzy innymi zaciskami lub pomiędzy zaciskami układu sterowania na płytce drukowanej. Podczas 

sprawdzania rezystancji izolacji silnika, odłącz przewody pomiędzy falownikiem i silnikiem (zaciski U/T1, V/T2 i 

W/T3). Podczas sprawdzania rezystancji izolacji pozostałych urządzeń instalacji, koniecznie odłącz je od 

falownika, by na falownik nie przedostawało się napięcie. 

Typowa wartość rezystancji: Kilka MΩ lub więcej (wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy może obniżać wyniki 

pomiarów). 

 

(Uwaga)  Przed rozpoczęciem pomiaru rezystancji izolacji falownika należy rozłączyć wszystkie połączenia 

obwodu głównego z innymi urządzeniami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nigdy nie przeprowadzaj na falowniku testów odporności na wysokie napięcie, gdyż mogą one uszkodzić 

wewnętrzne elementy elektroniczne. 

8. Pomiary napięcia i kontrola temperatury 

Zalecane przyrządy pomiarowe: 

Po stronie wejściowej ... Woltomierz elektromagnetyczny  ( ) 

Po stronie wyjściowej ...   Woltomierz prostownikowy ( ) 

 Regularnie przeprowadzane pomiary temperatury na początku pracy, podczas pracy i po wyłączeniu są 

efektywną metodą wczesnego wykrywania pojawiających się uszkodzeń. 

 

Miernik rezystancji izolacji 
o napięciu 500V 

 R/L 1 S/L 2 T/L 3 U/T 1 V/T 2 W/T 3 
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■ Wymiana zużytych elementów 
Falownik jest skonstruowany z różnorodnych elementów elektronicznych włączając w to elementy 

półprzewodnikowe. Właściwości i charakterystyki niektórych elementów zmieniają się z upływem czasu, co jest 

związane z materiałami, z których są wykonane. Zjawiska te mogą powodować nie tylko pogorszenie wydajności 

falownika, ale również doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Z tego względu należy co jakiś czas 

przeprowadzać kontrolę stanu falownika. 

 

Uwaga)  Ogólnie rzecz biorąc, czas życia określonego elementu zależy od temperatury i od warunków 

środowiskowych, w jakich dany element pracuje. Okres pracy poniższych elementów podany jest dla 

przypadku, gdy są one używane w normalnych warunkach. 
 

1) Wentylator chłodzący 

Wentylator chłodzący grzejące się elementy ma żywotność około 10 lat. Jeżeli jednak w trakcie przeglądu 

zauważymy zwiększoną głośność pracy lub wibracje, to należy go koniecznie wymienić. 

2) Kondensator filtrujący 

Do eliminowania tętnień w głównym obwodzie stałoprądowym używane są elektrolityczne kondensatory 

aluminiowe o dużej pojemności. Parametry tych elementów również ulegają pogorszeniu z upływem czasu. W 

warunkach normalnej pracy wymiana jest wymagana co ok. 10 lat. Kondensator filtrujący zamontowany na 

płycie drukowanej, wymaga wymiany razem z całą płytą. 

<Kryteria oceny sprawności kondensatora> 

•  Brak wycieku elektrolitu 

•  Zaworek bezpieczeństwa we właściwej pozycji 

•  Wyniki pomiaru pojemności i rezystancji izolacji w normie 

 

Uwaga:  Aby uniknąć wypadków, nigdy nie wymieniaj żadnych części samodzielnie. W celu wymiany podzespołów 

skontaktuj się z serwisem lub dostawcą urządzeń firmy Toshiba. Bardzo pomocne w określaniu czasu 

wymiany elementów może być monitorowanie alarmu konieczności wymiany podzespołów (jedna z funkcji 

falownika). 
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■ Okresy wymiany głównych podzespołów 
Poniższa tabela przedstawia okres wymiany niektórych elementów, przy założeniu, że pracują one w normalnych 

warunkach (temperatura otoczenia, wentylacja, obciążenie, czas pracy). „Okresy wymiany” nie są rozumiane jako 

żywotność podzespołów, lecz jako czas, po którym prawdopodobieństwo uszkodzenia danego elementu nie jest 

jeszcze zbyt duże. 

Użyj także funkcji alarmu konieczności wymiany podzespołów. 
 

Podzespoły 
Standardowy okres 
wymiany  Uwaga 1 

Sposób postępowania 

Wentylator chłodzący 10 lat Wymiana na nowy (po negatywnym wyniku kontroli) 

Kondensator filtrujący 
obwodu głównego 

10 lat  Uwaga 2 Wymiana na nowy (po negatywnym wyniku kontroli) 

Przekaźniki - Konieczność wymiany określa wynik kontroli 

Kondensator filtrujący 
zamontowany na 
płycie drukowanej 

10 lat  Uwaga 2 Wymiana płyty na nową (po negatywnym wyniku kontroli) 

Uwaga 1:  Cykl wymiany jest obliczany przy założeniu, że średnia temperatura otoczenia ciągu roku nie przekracza 

40°C a falownik pracuje 24 godziny na dobę. Otoczenie musi być pozbawione agresywnych gazów, 

kurzu i oparów oleju.  

Uwaga 2:  Dane dotyczą prądu wyjściowego o wartości 80% prądu znamionowego falownika.   

Uwaga 3:  Żywotność elementów zależy przede wszystkim od warunków pracy. 

 

14.3 Telefon do serwisu 
 

W przypadku wystąpienia awarii skontaktuj się z serwisem poprzez przedstawicielstwo handlowe firmy Toshiba.  

Podczas telefonicznej rozmowy z serwisem, oprócz objawów uszkodzenia, należy podać również parametry 

falownika z tabliczki znamionowej i współpracujące z falownikiem urządzenia opcjonalne. 

 

 

14.4 Przechowywanie falownika 
 

W przypadku przechowywania falownika przez krótszy lub dłuższy okres czasu należy zastosować się do 

następujących zaleceń. 

 

1. Przechowuj falownik w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, z dala od miejsc o podwyższonej 

temperaturze i wilgotności oraz zawierających dużo kurzu, zanieczyszczeń lub pyłu metalicznego. 

2. Jeśli falownik pozostaje bez zasilania przez długi okres czasu, ulegają pogorszeniu parametry kondensatorów 

elektrolitycznych. 

W celu zachowania sprawności falownika, należy podłączyć go do zasilania co najmniej raz na dwa lata, by 

nastąpiła regeneracja właściwości kondensatorów elektrolitycznych oraz sprawdzić, czy działa poprawnie. 

Falownik powinien pracować przez co najmniej pięć godzin. Zaleca się nie podłączać zasilania z sieci, lecz 

stopniowo zwiększać napięcie przy pomocy transformatora. 

15. Warunki gwarancji 
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Wadliwe elementy i podzespoły falownika podlegają nieodpłatnej naprawie, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

 

1. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko modułu  falownika. 

2. Dowolny podzespół, który uległ uszkodzeniu podczas pracy w normalnych warunkach w czasie 12 miesięcy od daty 

dostarczenia falownika podlega wymianie lub naprawie bez dodatkowych opłat. 

3. Użytkownik ponosi koszty naprawy w następujących przypadkach, nawet jeżeli nie minął okres gwarancji: 

• Usterek i uszkodzeń falownika spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie, nieautoryzowane naprawy lub 

modyfikacje 

• Uszkodzeń spowodowanych przez upadki falownika lub wypadki podczas transportu po zrealizowanej dostawie 

• Usterek i uszkodzeń falownika spowodowanych przez ogień, słoną wodę, wiatr, żrące gazy, trzęsienia ziemi, 

sztorm lub powódź, wyładowania atmosferyczne, niewłaściwe napięcia zasilania i inne przyczyny naturalne 

• Uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie falownika niezgodne z jego przeznaczeniem 

4. Wszystkie koszty poniesione przez firmę Toshiba, wynikające z obsługi serwisowej będą przeniesione na użytkownika, 

chyba, że została wcześniej podpisana umowa serwisowa między użytkownikiem i firmą Toshiba, której postanowienia 

mają priorytet nad wymienionymi warunkami gwarancji. 

 

 

 

16. Złomowanie falownika  

     Uwaga 

 

 

 
Wykonaj 

koniecznie 

  • Złomowanie falownika musi być wykonane przez osoby uprawnione do usuwania odpadów 
przemysłowych (*). Samodzielne złomowanie falownika może skutkować wybuchem kondensatorów 
lub wydzielaniem się szkodliwych gazów powodując powstanie obrażeń. 

 
 (*) Osoby specjalizujące się w procesie usuwania odpadów przemysłowych i posiadające do tego 

odpowiednie uprawnienia. Składowanie, transport i złomowanie odpadów przemysłowych przez 
osoby nie posiadające do tego uprawnień jest karalnym naruszeniem prawa. 

 

Ze względów bezpieczeństwa nie utylizuj falowników samodzielnie, ale zleć tę czynność specjaliście od usuwania odpadów 

przemysłowych. 

Samodzielne złomowanie falownika może skutkować wybuchem kondensatorów lub wydzielaniem się szkodliwych gazów 

powodując powstanie obrażeń. 

 

 




