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Všeobecné pokyny
Návodem Vás budou provázet následující symboly:

Upozornění, tip!

Všeobecné upozornění, bezpodmínečně dodržovat!

Předpokladem pro úspěšné uvedení do provozu je správná volba přístroje, návrh instalace a montáž. S případnými dotazy v této
souvislosti se obracejte na dodavatele přístroje.

Vybíjecí doba kondenzátorů!
Před prováděním jakýchkoli prací je třeba vyčkat 15 minut, tj. po vybíjecí dobu kondenzátorů, aby bylo jisté, že je přístroj zcela bez
napětí.

Automatický restart!
Při určitém nastavení parametrů se může stát, že dojde k automatickému restartu měniče kmitočtu po síťovém výpadku a obnovení
napájení.
Zajistěte, aby v takovém případě nedošlo k ohrožení osob ani zařízení.

Uvedení do provozu a servis!
Práce na přístroji smí provádět pouze personál s odpovídající kvalifikací za dodržení platného návodu k použití a příslušných
předpisů. V případě poruchy se může vyskytnout nebezpečné napětí i na kontaktech a/nebo prvcích, které jsou normálně bez
potenciálu. Dodržujte předpisy pro „Práce pod napětím“, aby nedošlo k ohrožení.

Dodací podmínky
Naše dodávky a služby odpovídají nejnovějšímu vydání „Všeobecných podmínek pro dodávky elektroprůmyslových a
elektronických produktů“ pro Rakousko.

Údaje v tomto návodu
Naší snahou je neustálá inovace našich produktů, tak aby vždy odpovídaly aktuálnímu stavu technického vývoje. Vyhrazujeme si
proto právo změny údajů v tomto návodu, především pokud jde o míry a rozměry. Pokyny pro projektování a příklady zapojení
představují nezávazné návrhy, za které nemůžeme převzít žádnou záruku, především proto, že podmínky závisí na druhu a místě
instalace a použití přístroje.

Předpisy
Uživatel je povinen zajistit, aby přístroj a příslušné komponenty byly používány vždy podle platných předpisů. Použití těchto
přístrojů v obytných zónách není přípustné bez zvláštních odrušovacích opatření.

Ochranná práva
Upozorňujeme, že nepřebíráme odpovědnost za to, že zde popsaná zapojení, přístroje a metody nejsou předmětem patentu nebo
ochranných práv třetích stran.

Autorská práva
Uspořádání, provedení, loga, texty, schémata a obrázky v tomto dokumentu jsou předmětem autorských práv. Všechna práva
vyhrazena.

Přechovávejte tento návod v blízkosti přístroje tak, aby byl vždy po ruce!

Funkční popis měničů kmitočtu

>pDRIVE< MX eco

Popis parametrů a jejich nastavení odpovídá softwarové verzi APSeco_B07_10 a vyšší
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Tento návod obsahuje témata týkající se obsluhy a nastavení parametrů. Dále je zde blíže vysvětlena
základní koncepce měničů kmitočtu >pDRIVE< MX eco a jejich funkcí.
Použijte tuto dokumentaci jako doplňkovou dokumentaci k dokumentům „Návod k obsluze“ a „Návod
k montáži“.

Popisy parametrů pro různé průmyslové sběrnice naleznete v příslušné dokumentaci sběrnic.
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Základní koncepce >pDRIVE< MX
Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco jsou určeny pro použití s trojfázovými asynchronními elektromotory.
Zapojují se mezi napájecí síť a asynchronní elektromotor, který má být provozován s proměnnými otáčkami.
Pomocí prvků výkonové elektroniky (diod, tyristorů, IGBT, …) transformuje měnič kmitočtu energii trojfázového
nebo jiného střídavého napěťového systému s konstantním napětím a kmitočtem (např. 400 V / 50 Hz) na
systém trojfázového proudu s proměnným napětím.
Transformace přitom probíhá dvoustupňově:
1. Usměrnění pomocí 6-pulsního neřízeného diodového usměrňovače (oddělení od síťového kmitočtu)
2. Transformace stejnosměrného napětí v meziobvodu na systém trojfázového proudu s proměnným
kmitočtem a napětím pomocí 6-pulsního můstku IGBT pomocí sinusové pulsně-šířkové modulace.

J

USítě

DC přednabíjení

VDC

J

IGBT

IMotoru

UMotoru

Řízení motoru / Výkonový díl

ISL (Vnitřní seriová sběrnice)

(galvanické oddělení)
vnitřní

Aplikační rozhraní

Doplňkové karty
sběrnice
Rozšiřující karty
Profibus, DeviceNet, ...

Žádané hodnoty Digitální signály
Skutečné hodnoty vstupy/výstupy

RS 485 / PC Odnímatelný LCD
Ovládací panel
Modbus
CANopen

Základem pro funkci měniče kmitočtu je výkonový díl, který provádí transformaci napětí a kmitočtu. Kromě
výkonové elektroniky je dále nutný elektronický díl, zajišťující řadu řídicích, regulačních a ochranných funkcí
měniče.
lo
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Elektronika >pDRIVE< MX eco se dělí na tři hlavní části.
Základní elektronika (Řízení motoru / Výkonový díl)
Tato část zajišťuje základní funkce měniče kmitočtu.
• Napájení řídicí elektroniky
• Měřicí elektronika k regulaci a ochraně výkonového dílu, k měření napětí, motorového proudu, teploty
chladiče, atd.
• Otevřený /uzavřený model motoru s modulační procedurou
• Zpracování řídicích povelů IGBT (zesílení, napěťové rozdělení)
• Ovládání přednabíjení meziobvodu
Aplikační elektronika
V této části jsou realizovány specifické aplikační funkce.
• Nastavení parametrů pomocí 7-segmentového LED displeje nebo doplňkového ovládací panelu
>pDRIVE< BE11
• Nastavení žádaných hodnot (různé druhy žádaných hodnot, úpravy, …)
• Ovládací povely (Start/Stop, vpřed/vzad, Reset, různé provozní režimy, …)
• Funkce (úprava ramp žádaných hodnot, PID regulátor, správa poruch a varování, …)
• Druh komunikace (ovládací povely 24 V / zadání žádaných hodnot pomocí analogových signálů, systémy
průmyslových sběrnic, připojení k PC…)
Doplňkové karty
Pro rozšíření funkcí základního přístroje >pDRIVE< MX eco je možné přístroj doplnit maximálně o dvě různé
doplňkové karty. Doplňkové karty se přitom montují přímo do ovládacího bloku a se základní elektronikou jsou
spojeny vnitřní sériovou sběrnicí.
K dispozici jsou tyto doplňkové karty:
• >pDRIVE< IO11 – digitální rozšíření svorkovnice
• >pDRIVE< IO12 – analogové / digitální rozšíření svorkovnice
• průmyslové sběrnice (Profibus DP, DeviceNet, Interbus, ...)
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Základní koncepce zdrojů žádaných hodnot
Měniče kmitočtu >pDRIVE<MX eco mohou zpracovávat žádané hodnoty v různé formě. Kromě běžných
průmyslových signálů jako napětí [V] nebo proud [mA] jsou k dispozici i digitálně volené pevné žádané hodnoty,
kmitočtový vstup s možností nastavení rozsahu, elektronický motorpotenciometr, žádané hodnoty zadávané po
průmyslové sběrnici a rovněž různé vnitřní žádané hodnoty.
Všechny žádané hodnoty je možné ovlivnit nastavením příslušných parametrů a následně je možné je pomocí
rozdělovače žádaných hodnot přiřadit požadovanému použití.

Úprava
signálu
Žádané hodnoty

Rozdělovač
ŽH

Omezení,
rozsah,
filtr, ...

Zdroj žádaných hodnot

Přiřazení
pro různá
použití

Položka

Maticové
pole

AI1

Analogový vstup

0...10 V / -10...+10 V

Základní přístroj >pDRIVE< MX eco

D1

AI2

Analogový vstup

4...20 mA / 0...20 mA
0...10 V

Základní přístroj >pDRIVE< MX eco

D1

AI3

Analogový vstup

4...20 mA / 0...20 mA

Doplněk >pDRIVE< IO12

D1

AI4

Analogový vstup

4...20 mA / 0...20 mA
0...10 V

Doplněk >pDRIVE< IO12

D1

FP

Kmitočtový vstup 0...30 kHz

Doplněk >pDRIVE< IO12

Pevné
ŽH

Pevné žádané
hodnoty

Digitální zdroj žádaných hodnot

C1, D2

MP

Motorpotenciometr

Digitální zdroj žádaných hodnot

C1, D2

BUS

Žádané hodnoty po sériové sběrnici

Základní přístroj >pDRIVE< MX eco /
doplňkové karty sběrnic

D1

MXovladač

Maticový ovladač / tlačítka ↑↓

Odnímatelný ovládací panel BE11 / základní C1
přístroj

CALC

Kalkulátor

Vnitřní funkce

C1

IW

Výběr skutečných hodnot

Vnitřní funkce

C1

KB

Generátor křivky

Vnitřní funkce

C1

XY graf

XY graf

Vnitřní funkce

C1

LFP

Kmitočtový vstup přes digitální vstup

Základní přístroj >pDRIVE< MX eco

C1

max. 16 s binárně
kódovaným výběrem

Viz také hardwarová specifikace v „Návod k montáži >pDRIVE< MX eco“.
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Analogové vstupy AI1...AI4
A/D-převodník
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
-10...+10 V

Filtr

Rozsah

A

Výstup zdroje
žádané hodnoty

D

U analogových vstupů se provádí zadávání žádaných hodnot pomocí standardních průmyslových signálů.
Signál na příslušných svorkách je přiváděn do elektroniky měniče pomocí A/D převodníku, který signál dále
upravuje. Druh skutečně použitého signálu, jeho rozsah a rovněž možnost filtrování lze nastavit pomocí
parametrů.
U všech žádaných hodnot 4...20 mA je možné v případě potřeby monitorovat ztrátu hodnoty (signál <
2 mA).

Analogové vstupy AI3 a AI4 vyžadují instalaci doplňku >pDRIVE< IO12.

Kmitočtový vstup FP
f-čítač

Filtr

Rozsah

0,1...30 kHz

Výstup zdroje
žádané hodnoty

Kmitočtový vstup FP používá jako signál žádané hodnoty sled napěťových pulsů v rozsahu kmitočtu
0,1...30 kHz. Po zjištění kmitočtu je takto získaná žádaná hodnota předána elektronice měniče, kde se signál
dále zpracovává. Kmitočtový rozsah signálu žádané hodnoty, jeho rozsah a rovněž možnost filtrování lze
nastavit pomocí parametrů.
U kmitočtového vstupu lze v případě potřeby monitorovat ztrátu žádané hodnoty (< 50 % min. hodnoty
z rozsahu kmitočtu).

Kmitočtový vstup FP vyžaduje instalaci doplňku >pDRIVE< IO12.

Kmitočtový vstup LFP (Vstup pulsů o nízkém kmitočtu)

Kmitočtový vstup LFP používá jako signál žádané hodnoty sled napěťových pulsů v rozsahu kmitočtu 10...60 Hz
na volitelném digitálním vstupu. Po zjištění kmitočtu je takto získaná žádaná hodnota předána elektronice
měniče, kde se signál dále zpracovává. Kmitočtový rozsah signálu žádané hodnoty, jeho rozsah a rovněž
možnost filtrování lze nastavit pomocí parametrů.
U kmitočtového vstupu lze v případě potřeby monitorovat ztrátu žádané hodnoty (< 50 % min. hodnoty
z rozsahu kmitočtu).
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Pevné žádané hodnoty 1...16

DI

Pevná B

DI

Pevná C

DI

Pevná D

A B C D
0
1
0
1

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

ŽH
Pevná 1
Pevná 2
Pevná 3
Pevná 4

0
1
0
1

0
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

...

Pevná A

...
...
...
...

DI

Pevná 13
Pevná 14
Pevná 15
Pevná 16

Pevná
žádaná
hodnota

Pevné žádané hodnoty obsahují až 16 volně programovatelných žádaných hodnot v Hz nebo %. V závislosti na
kombinaci sepnutých binárně kódovaných digitálních vstupů (Pevná ž. hodnota A, Pevná ž. hodnota B, Pevná
ž. hodnota C a Pevná ž. hodnota D) je možné jejich přepojení na výstup žádaných hodnot. Počet potřebných
digitálních vstupů se řídí podle potřebného počtu žádaných hodnot..
Elektronický motorpotenciometr
Rozběh/
Doběh

DI

Motorpot. +

DI

Motorpot. -

Motorpotenciometr

min / max

Elektronický motorpotenciometr představuje integrátor, jehož výstupní hodnota v Hz nebo % je řízena pomocí
dvou digitálních vstupů. Výstupní hodnota se při aktivním vstupu mění lineárně v čase v intervalu nastavených
min./max. mezí.
Není-li sepnut žádný z obou digitálních vstupů, zůstává elektronický motorpotenciometr na své poslední
hodnotě. Záporné kmitočty odpovídají směru otáčení vzad.
Požadovaný rozsah nastavení, doby rozběhu/doběhu a rovněž paměťové chování motorpotenciometru při
povelu k zastavení lze ovlivnit nastavením parametrů.
Namísto digitálních vstupních příkazů lze pro nastavení žádané hodnoty použít také kruhový ovladač.

Žádané hodnoty po sériové sběrnici
Rozsah
ŽH po bus

Výstup zdroje
žádané hodnoty

Prostřednictvím sériového přenosu žádaných hodnot (Profibus, ModBus, CANopen, …) má měnič kmitočtu k
dispozici žádané hodnoty v digitální formě. Požadovaný rozsah lze nastavit pomocí parametrů.
ModBus a CANopen jsou k dispozici v základním přístroji, ostatní průmyslové sběrnice vyžadují
připojení příslušného doplňku.
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Kruhový ovladač žádaných hodnot (místní režim)

Připraven

Chod

Porucha

f: +45.80 Hz
Svorkovnice

ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

I: +143 A

Výstupní žádaná hodnota maticového ovladače se mění jeho otáčením.
Otáčením doprava se žádaná hodnota zvyšuje, otáčením doleva se snižuje.

Míst./Dálk. MATRIX
F1

I

F2

Kruhový ovladač se nachází na odnímatelném ovládacím panelu měniče
>pDRIVE< a kromě jeho základní funkce, tj. urychlení nastavování parametrů
je také velmi jednoduše ovladatelným zdrojem žádaných hodnot kmitočtu pro
místní režim ovládání.

F3

O

Znaménko žádané hodnoty (směr otáčení) se zadává pomocí tlačítek s šipkami
na ovládacím panelu. Požadovaný rozsah nastavení, reakční dynamiku,
velikost kroku a chování při změně provozního režimu lze upravit pomocí
parametrů.

Jestliže není odnímatelný panel použit, přebírají funkci místního zdroje
žádaných hodnot obě tlačítka se šipkami na ovládacím panelu základního
přístroje.
Představují řídicí povely pro bipolární motorpotenciometr, pomocí kterých se
také nastavuje směr otáčení.
Krátké stisknutí:
Dlouhé stisknutí:

jednotlivý krok (C1.34 MX-ovladač krok otoč.)
Změna žádané hodnoty se stále zrychluje.

Přepnutí na opačný směr otáčení se provádí zadáním záporné žádané hodnoty.
Aby nedošlo k nechtěné změně směru otáčení, zůstává znaménko žádané
hodnoty při přechodu přes nulu stejné. Teprve opakovaným stiskem
příslušného tlačítka se šipkou se znaménko žádané hodnoty a tím i směr
otáčení změní.

Kalkulátor
Úprava
signálu
Omezení

Signál A

Signál B

+, -, x, /,
A - B k,
min, max,
průměr

Výstup
kalkulátoru

Kalkulátor umožňuje vzájemné algebraické propojení dvou signálů. Jako signály mohou být použity všechny
zdroje žádaných hodnot, skutečné hodnoty a rovněž konstanta. Jako početní operace jsou kromě čtyř
základních početních úkonů k dispozici statistické a inverzní funkce, výpočet odmocniny a zaokrouhlování.
Kalkulátor se používá především u funkcí PID regulátoru jako je regulace diferenciálního tlaku, regulace průtoku
atd.
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Výběr skutečných hodnot
Výběr skut.
hodnoty

Filtr

Přepočet
Výstup zdroje
skut. hodnoty

Výběr skutečných hodnot umožňuje zpřístupnit rozdělovači žádaných hodnot skutečné hodnoty naměřené nebo
vypočtené měničem kmitočtu.
Zpětná vazba skutečných hodnot se využívá především u aplikací s PID regulátorem a/nebo ve spojení
s kalkulátorem.

Generátor křivky
Generátor
křivky

Rozdělovač
ŽH

Výstup zdroje
žádané hodnoty

Generátor křivky poskytuje cyklický průběh žádaných hodnot, který se konfiguruje pomocí nastavení 7 párů
hodnot (žádané hodnoty a času).
Generátor křivky se často používá v kombinaci s funkcemi korekce žádané hodnoty a komparace (porovnání)
(např. u zavlažovacích zařízení a myček, pohonů pro vibrační pohyb, navíječek apod.)

Přepínač žádaných hodnot
Přepnutí žádané hodnoty

A
B

Výstup přepínače
žádané hodnoty

"Přepínač žádaných hodnot" umožňuje vybrat pro cíl žádané hodnoty dva zdroje, mezi kterými lze přepínat
pomocí nastavení parametrů nebo digitálního vstupu.
Tato funkce nabízí rovněž možnost přenést již použitou žádanou hodnotu pro další zpracování v rozdělovači
žádaných hodnot (dvojité použití žádané hodnoty).
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XY Graf
Výběr skut.
a žádané
hodnoty

XY Graf

Omezení

Y

IN

OUT

Výstup
XY Graf

X

XY graf představuje zdroj žádané hodnoty, jehož výstup je definován daným vstupním signálem a převodním
čárovým grafem, který lze nastavit pomocí šesti bodů.
Výstup XY Graf může být použit jako obecný zdroj žádané hodnoty nebo jako proměnné omezení pro PID
regulátor. XY Graf lze použít například pro určení maximální rychlosti kompresoru v závislosti na tlaku
(PID omezení), omezení točivého momentu v závislosti na rychlosti (simulace spalovacích motorů), …
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Základní koncepce rozdělovače žádaných hodnot
Rozdělovač žádaných hodnot je rozhraní mezi zdroji hodnot a jejich cílovým použitím. Vedle výběru ovládacích
zdrojů a maticové koncepce parametrů představuje ústřední princip funkce >pDRIVE< MX eco.
V rozdělovači žádaných hodnot končí rozsahově upravené hodnoty z různých zdrojů. Úkolem rozdělovače je
přiřadit žádanou hodnotu příslušnému cíli.
y

Úprava
signálu
Žádaná hodnota

Omezení,
rozsah,
filtr, ...

Rozdělovač
ŽH

Přiřazení
pro různá
použití

Konečnému použití lze přiřadit vždy pouze jeden zdroj žádaných hodnot. Při pokusu o přiřazení dalšího
zdroje stejnému cíli se objeví hlášení "Vícenásobné použití vstupů není možné".
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Rozdělovač žádaných hodnot se všemi možnostmi použití

Motor
potenciometr

Pevné žádané
hodnoty

Start vpřed/vzad

Nepoužito

f-korekce [Hz]

Vpřed/
Vzad

Analogový
vstup AI1
ŽH kmitočtu 2
Analogový
vstup AI4

Start vpřed/vzad
ŽH kmitočtu 1 [Hz]

Kmitočtový
vstup FP

Vpřed/
Vzad
ŽH kmitočtu 2 [Hz]

PID aktivní

Kmitočtový
vstup LFP

Ovládání z panelu
n MIN
n MAX

Bus-ŽH 1

Rozběh/
Doběh

f ŽH
Bus-ŽH 9

Kalkulátor

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

Výběr
SH

Rozběh/
Doběh
PID-ŽH [%]
PID-regulátor

Generátor
křivky

Přepínač
ŽH

XY Graf

PID-SH [%]

Požadavek [%]

K dispozici jsou následující možnosti použití:
Nastavení

Použití

Nevyužito

Žádaná hodnota není využita.

ŽH kmitočtu 1 [Hz]
ŽH kmitočtu 2 [Hz]
f-korekce [Hz]
PID-žádaná hod.[%]
PID-skutečná hod.[%]
Požadavek [%]
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Žádaná hodnota kmitočtu (volitelná / přepínatelná)
Aditivní nebo multiplikativní korekce žádané hodnoty kmitočtu
PID procesní regulátor
Toto nastavení by se mělo zvolit, když je zdroj žádané hodnoty použit pro
komparátor, interní omezení nebo v analogovém výstupu.

Cesta žádané hodnoty kmitočtu
Do spojovacích bodů mohou být zapojeny libovolné dva zdroje žádané hodnoty ŽH kmitočtu 1 [Hz] a ŽH
kmitočtu 2 [Hz]. Pomocí digitálního vstupu nastaveného na - ŽH kmitočtu 2 [Hz] - je přímo volena jedna ze dvou
žádaných hodnot.
Jestliže digitální vstup ŽH kmitočtu 2 [Hz] není nastaven, vztahuje se výběr pouze na ŽH kmitočtu 1 [Hz].
Rozsah žádané hodnoty je udáván v Hz.
Rozdělovač
ŽH

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad

ŽH kmitočtu 1 [Hz]

PID aktivní
Vpřed/
Vzad

Místní
n MIN
n MAX

ŽH kmitočtu 2 [Hz]

Rozběh/
Doběh

+
x

f ŽH

Po výběru žádané hodnoty se u signálu zadá znaménko pro dosažení požadovaného smyslu otáčení na
výstupu měniče (vpřed/vzad). Kladná hodnota požadovaného kmitočtu odpovídá pravotočivému poli, záporná
hodnota levotočivému poli na výstupu měniče.
Inverze žádané hodnoty se odvozuje z digitálních vstupních povelů Start vpřed / Start vzad.
Jestliže byl směr otáček zohledněn již při nastavení rozsahu u zdroje žádaných hodnot (např. u signálu
±10 V), je přípustný pouze povel Start vpřed, protože jinak by pohon mohl mít nežádoucí směr otáček
v důsledku dvojí inverze.
Připravená žádaná hodnota kmitočtu je omezena nadřazeným kmitočtovým omezením a následně upravena
rozběhovou/doběhovou rampou.
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Místní žádaná hodnota "Kruhový ovladač"
Při přepnutí >pDRIVE< MX eco z dálkového do místního režimu ovládání slouží kruhový ovladač na
odnímatelném ovládacím panelu přístroje kromě svých funkcí při nastavování parametrů také jako jednoduchý
zdroj žádané hodnoty.
Přepínání z dálkového režimu do místního probíhá plynule. To znamená, že při přepnutí je stávající provozní
režim spolu s žádanou hodnotou převzat do místního režimu ovládání.
Žádaná hodnota je stejně jako v dálkového režimu zadávána v Hz.
rozdělovač
ŽH

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad

ŽH kmitočtu 1 [Hz]

PID aktivní
Místní

Vpřed/
Vzad

n MIN
n MAX

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
+
x

F1

F2

F3

I

1
A
B
C

O

2

3

4

5

6

Rozběh/
Doběh

f ŽH

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

D
E
F

Žádaná hodnota kruhového ovladače je stejně jako všechny ostatní žádané hodnoty omezena nadřazeným
kmitočtovým omezením a následně upravena rozběhovou/doběhovou rampou.
Jestliže není odnímatelný ovládací panel využit, přebírají funkci kruhového ovladače tlačítka se šipkami
na ovládacím panelu základního přístroje.
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Korekce kmitočtu
Jak u žádané hodnoty kmitočtu ze vzdálených zdrojů tak i u kruhového ovladače může být uplatněna funkce Kmitočtová korekce.
Hodnota korekčního signálu kmitočtu je zadávána v Hz při aditivní korekci nebo v % při multiplikativní korekci.
Start vpřed/vzda

Rozdělovač
ŽH
f-korekce [Hz]

Vpřed/
Vzad

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad
ŽH kmitočtu 1 [Hz]

PID aktivní
Místní

Vpřed/
Vzad

n MIN
n MAX

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
+
x

F1

F2

F3

I

1
A
B
C

O

2

3

4

5

6

Rozběh/
Doběh

f ŽH

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

D
E
F

V závislosti na parametru C6.26 Kmitočtová korekce - rozlišujeme 2 různé druhy korekce.
Aditivní korekce

Multiplikativní korekce

f žádaná

f žádaná

f skutečná

K žádané hodnotě kmitočtu se přičte opravný
kmitočet se správným znaménkem (offset).
Příklad:
Žádaná hodnota:
Korekční signál:
Vpřed:
Vzad:

20 Hz
5 Hz
25 Hz
25 Hz

f skutečná

Při multiplikativní korekci se hodnota signálu
požadovaného kmitočtu násobí hodnotou opravného
signálu (zesílení).
Kmitočtová korekce: 100 % … signál nezměněn
> 100 % … zesílení
< 100 % … zeslabení
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Procesní PID regulátor
PID regulátor je koncipován jako procesní s nastavitelnými složkami P, I a D s akční veličinou v Hz. Při použití
procesního PID regulátoru není výstupní kmitočet přímo ovlivňován žádanou hodnotou kmitočtu ale akční
veličinou výstupu regulátoru. Regulátor se přitom snaží dosáhnout a udržet nulovou regulační odchylku
(hodnotu rozdílu mezi žádanou a skutečnou hodnotou PID).
Nastavení obou signálů probíhá nezávisle na velikosti v %.
Rozdělovač
ŽH

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad

ŽH kmitočtu 1 [Hz]

Vpřed/
Vzad
ŽH kmitočtu 2 [Hz]
PID aktivní
Místní
n MIN
n MAX

Rozběh/
Doběh

+
x

Rozběh/
Doběh

F1

F2

F3

I

1
A
B
C

PID-ŽH [%]

O

2

3

4

5

6

f ŽH

ŽH z panelu
MX- kruhový ovladač

D
E
F

PID-regulátor

+
PID-ŽH [%]

PID regulátor lze aktivovat trvale nebo v závislosti na digitálním vstupu "PID-aktivní".

Při použití XY Graf je možný výstup PID regulátoru měnit v závislosti na hodnotě veličiny (např.
omezení rychlosti průtoku podle zvolené ŽH tlaku při řízení kompresoru).
Další možnosti nastavení regulátoru:
Rozběhové/doběhové rampy žádaných hodnot PID, úsporný energetický režim, zmrazení akční veličiny,
nastavitelné omezení, pozastavení regulace, plynulé přepínání mezi režimem nastavení a regulace, použití jako
hlavní regulátor při kaskádním řízení čerpadel nebo kompresorů.

16

Obsluha měničů kmitočtu >pDRIVE< MX eco
Odnímatelný ovládací panel
Odnímatelný ovládací panel měniče >pDRIVE< MX eco představuje propojení funkčnosti s designem a přitom
splňuje následující funkce:
• Funkce zobrazení:
Dobře čitelný, velký LCD zobrazuje textem a číslicemi aktuální stav měniče, tři volitelné skutečné hodnoty
a právě aktivní režim ovládání.
Všechny zobrazené texty jsou závislé na zvoleném jazyku.
• Ruční režim ovládání:
Funkční tlačítko F1 umožňuje plynulé přepnutí do ručního režimu ovládání. Ovládání probíhá pomocí 4
tlačítek a praktický kruhový ovladač slouží k zadávání žádané hodnoty.
Jestliže ruční režim není z bezpečnostních důvodů dovolen, je možné jej zablokovat.
• Nastavení parametrů:
Pomocí dobře strukturovaného maticového rozhraní a paralelně zobrazovaných textových popisů
parametrů lze rychle a bez problémů nastavit požadované funkce a vlastnosti přístroje. Režim nastavení
parametrů se spouští pomocí funkčního tlačítka "MATRIX" a kdykoli je možné jej ukončit jedním
stisknutím tlačítka F2 "DOMŮ".
Funkce zobrazení ovládacího pole v automatickém a ručním režimu

Připraven

Chod

Porucha

f: +45.80 Hz
ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

Svorkovnice

Zobrazení stavu
Tři volitelná zobrazení skutečných hodnot a
aktuální zdroj ovládání

I: +143 A
Míst./Dálk. MATRIX

Tři funkční tlačítka se zobrazením
dostupných funkcí

Povely ovládání a kruhový ovladač
k zadávání žádané hodnoty v místním
režimu ovládání

Matice parametrů >pDRIVE< umožňuje
rychlé vyhledání požadovaných parametrů.
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Maticová filosofie
Ani nekonečný seznam ani rozvětvená stromová struktura ale přehledná matice s dobře rozeznatelnými
symboly – to je tajemství jednoduchého a rychlého nastavení parametrů přístrojů >pDRIVE< MX eco.
Samotné parametry jsou přitom uspořádány třídimenzionálně.

Skupina parametrů

V rovině matice se pomocí maticového ovladače vybere požadovaný
řádek a následně funkce (např. pole D1). Poté je možné vybrat příslušný
parametr, a opakovaným stiskem kruhového ovladače jej upravit.

Pomocí tlačítek se šipkami se vybere místo požadované změny a
nastavení se provede kruhovým ovladačem. Dalším stiskem kruhového
ovladače se změněná hodnota uloží.
Pomocí funkčního tlačítka F3 „ESC“ je možné se po krocích vracet a
přejít na další parametr.
Pouhým jedním stisknutím funkčního tlačítka F2 "DOMŮ" je možné
okamžité ukončení režimu nastavení parametrů.

Další přednosti maticové filosofie měničů >pDRIVE< MX eco:
• Jednoznačné a dobře identifikovatelné piktogramy usnadňují rozpoznání, přiřazení a cílené vyvolání
veškerých funkcí a variant nastavení.
• Všechny parametry mají jednoznačný písmeno/číslicový kód a název v několika jazycích.
• V seznamu parametrů mají jednotlivé parametry navíc přiřazenu číselnou hodnotu, aby jejich nastavení a
kontrolu bylo možné provádět ještě rychleji.
• Dle požadavku se zobrazují jen ty parametry, jejichž příslušná funkce je aktivní (např. ochrana motoru)
nebo jejichž doplňky jsou instalovány (např. rozšíření svorkovnice).
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PC-Software MatriX 3
Komfortní a výkonný PC-Software MatriX 3 je dalším krokem ke
zvýšení uživatelského pohodlí měničů kmitočtu řady >pDRIVE<
MX eco. Na základě známého prostředí Windows a výborně
osvědčených funkcí PC-Software MatriX 2.0 poskytuje četné
nástroje, které výrazně zkracují čas uvedení do provozu a
bezpečné archivace nastavení. Zvláštní pozornost byla věnována
přehlednému zobrazení a možnosti porovnávání parametrů např.
více pohonů mezi sebou nebo vzhledem k továrnímu nastavení.
Pro uvedení do provozu a vyhledávání poruch jsou velmi důležitá
zobrazení aktivních řídicích vstupů a výstupů, rovněž také celého
výkonového řetězce pohonu.

Na obrazovce Vašeho PC máte k dispozici výstižné
uživatelské rozhraní. Všechny parametry je možné rychle
vyvolat online a v případě potřeby změnit. Při
nastavování hodnot parametrů pomáhá zobrazení
mezních stavů či možných nastavení každého
parametru. Kromě toho je možné pomocí F1 vyvolat
podrobný popis funkce.
Pomocí funkcí
„Přesunutí“ a „Stažení“ je možné
nastavení přístroje archivovat, nebo vytisknout jejich
seznam. Pro rychlé rozeznání specifických hodnot
nastavení je možné seznam parametrů srovnat
s továrním nastavením nebo s jinými seznamy
parametrů.
Rozsáhlé možnosti nastavení jsou přehledně zobrazeny
na schématech které jsou aktuálně zobrazovány. Tímto
způsobem je možné rychle získat přehled o aktivních
funkcích a ovládacích signálech.
V případě poruchy máte k dispozici inteligentní podporu:
Měniče >pDRIVE< MX eco vyhotoví při každém
problému detailní datový záznam. Pomocí software
MatriX 3 je možné tuto paměť poruch bez problémů
vyhodnotit a archivovat.
Vestavěný záznamník skutečných hodnot je správným
nástrojem pro uvádění do provozu. V režimu reálného
času lze zaznamenat a později analyzovat libovolně
volitelné analogové a digitální stavy během provozu.
Vestavěný spouštěč přináší neocenitelné výhody
především při zkoumání neplánovaných událostí.
Načítání dat ze "Záznamníku" (záznamů uložených
v měniči pomocí tří volitelných veličin) poskytuje další
možnosti analýzy pohonu nebo celého procesu (viz
funkce „Záznamník“, strana 243).
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Ovládání pomocí odnímatelného ovládacího panelu
Stavové indikátory pro
Připraven, Chod a Porucha
Konfigurovatelný LCD-displej
s velkým zobrazením

Popis aktuální funkce tlačítek
F1, F2 a F3
Připraven

Chod

Porucha

f: +45.80 Hz
ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

Svorkovnice

Funkční tlačítka
Význam podle zobrazeného
popisu

I: +143 A
Míst./Dálk. MATRIX

Tlačítko STOP
Povel k zastavení v místním
režimu a volitelně i v
dálkovém režimu a režimu
Bus. Volitelná funkce Reset

Tlačítko START
Povel ke spuštění v místním
režimu

Tlačítko Vpravo
Tlačítko Vlevo
Pohyb v rovině matice, pohyb
kurzoru doleva,
zadání v poli pro otáčky vzad
v místním režimu

Kruhový ovladač
Otáčení:
Pohyb v rovině matice,
Rolování parametrů uvnitř maticového pole,
Změna požadované hodnoty v místním
režimu,
Otáčením doleva se hodnota snižuje,
Otáčením doprava se hodnota zvyšuje
Stisknutí:
Výběr parametru,
Výběr hodnoty parametru
Potvrzení zadání (Enter)
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Pohyb v rovině matice, pohyb
kurzoru doprava,
zadání v poli pro otáčky vpřed
v místním režimu

Základní zobrazení
Připraven

Chod

Porucha

Stop
Svorkovnice

ŽH: 0.0 Hz

Displej při stavu
Připraven

I: 0 A
Míst./Dálk. MATRIX

Připraven

A6.01
A6.02
A6.03

Chod

Porucha

f: +45.80 Hz
Svorkovnice

ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

I: +143 A

Displej při stavu
Chod (zobrazují se
skutečné hodnoty,
které jsou vybrány
parametry
A6.01...03)

Míst./Dálk. MATRIX

Připraven

Chod

Porucha

f: +46.30 Hz
Hlášení varování

Svorkovnice
Ztráta ŽH AI2

ŽH: +46.3 Hz
Varování

Q: +13.7 m3/h

Displej při stavu
Chod, když nastane
varování

Míst./Dálk. MATRIX

Připraven

Chod

Porucha

Porucha
Hlášení poruchy

ŽH: +45.8 Hz
Svorkovnice
Externí porucha 1

I: 0 A
Míst./Dálk. MATRIX

Displej při stavu
Porucha;
Stiskněte F3 "RESET"
nebo Stop "O"pro
reset poruchy

RESET
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Místní ovládání
Připraven

Porucha

Chod

Stop
Svorkovnice

ŽH: 0.0 Hz

I: 0 A
Stiskněte F1
"Míst./Dálk."
pro přepnutí na
dálkové ovládání

Míst./Dálk. MATRIX

Připraven

Chod

Porucha

Stop
Místní ovládání

ŽH: 0.0 Hz

Stiskněte Stop "O"
pro vypnutí pohonu
po nastavené
doběhové rampě

Stiskněte F1
"Míst./Dálk."
pro přepnutí na místní
ovládání z panelu

I: 0 A
Míst./Dálk. MATRIX

Stiskněte Start "I" pro
spuštění pohonu
Připraven

Chod

Porucha

f: +10.00 Hz
Místní ovládání

ŽH: +10.0 Hz
f = f ref

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení žádané
hodnoty

I: +140 A
Stiskněte dvakrát
2x
Stop "O" pro
zablokování
výstupu měniče
(motor volně dobíhá)

Míst./Dálk. MATRIX

Připraven

Chod

Porucha

f: -25.40 Hz
ŽH: -50.0 Hz
Rozběh

Místní ovládání

I: +327 A
Míst./Dálk. MATRIX
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Stiskněte tlačítka se šipkami
pro přepnutí směru
vpřed nebo vzad

Navigace v matici parametrů
Připraven

Porucha

Chod

Stop
Svorkovnice

ŽH: 0.0 Hz

I: 0 A
Stiskněte F3 "Esc"
pro návrat do
základního
zobrazení

Stiskněte F3 "Esc"
pro návrat do
volby řádku
matice

Stiskněte F3 "Esc"
pro návrat do
volby sloupce
matice

Míst./Dálk. MATRIX

Připraven
Chod
Stop
A Zobrazení

Porucha
0A

A A1 A2 A3 A4 A5 A6
B B1 B2 B3 B4 B5 B6
C6
C C1 C2 C3 C4
Domů
Esc

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
D1 Analogové vstupy
C6
C C1 C2 C3 C4
D D1 D2 D3 D4
D6
E E1 E2 E3 E4 E5 E6
Domů
Esc

Připraven
Chod
Stop
D4 Digitální výstupy
D4.1 R1 - použití

Porucha
0A

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení BEZ
uložení nastavení

Domů

Připraven
Chod
Stop
D4 Digitální výstupy
D4.8 DO4 - použití
? 0 - Nevyužito
1 - Připraven
2 - Chod
Enter
Domů

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení požadovaného
sloupce v matici

Stiskněte kruhový ovladač
pro výběr požadovaného řádku
v matici

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení požadovaného
pole v matici

Stiskněte kruhový ovladač
pro vstup do požadovaného pole
matice

Otočte kruhový ovladač
pro volbu požadovaného
parametru

3 - Připraven / Chod

Stiskněte F3 "Esc"
pro opuštění
parametru BEZ
uložení nastavení

Stiskněte F2 "MATRIX" pro
přepnutí do režimu nastavení
parametrů

Esc

Porucha
0A

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

Esc
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Nastavení parametru typu "Proměnná"
Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
C2 Rampy / kmitočet
C2.5 Rozběhová rampa 1

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

10.0 s
Domů

Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
C2 Rampy / kmitočet
C2.5 Rozběhová rampa 1

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

10.0 s
Stiskněte F3 "Esc"
pro opuštění
parametru BEZ
uložení nastavení

Rozsah 0.0 ... 6000.0 s
Enter
Domů

Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
C2 Rampy / kmitočet
C2.5 Rozběhová rampa 1

Stiskněte tlačítka šipek
pro změnu nastavitelné
pozice hodnoty parametru
(aktivní pozice je označena
kurzorem)

10.0 s
Rozsah 0.0 ... 6000.0 s
Enter
Domů

Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
C2 Rampy / kmitočet
C2.5 Rozběhová rampa 1

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení BEZ
uložení nastavení

60.0 s
Rozsah 0.0 ... 6000.0 s
Enter
Domů

Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
C2 Rampy / kmitočet
C2.5 Rozběhová rampa 1

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení
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Otočte kruhový ovladač
pro nastavení žádané
hodnoty parametru

60.0 s
Domů

Esc

Stiskněte kruhový ovladač
nebo tlačítko F1 "Enter" pro
uložení hodnoty vybraného
parametru a opuštění volby

Nastavení parametru typu "Seznam"
Připraven
Chod
Stop
D4 digitální výstupy
D4.1 R1 - použití

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Stiskněte F3 "Esc"
pro opuštění
parametru BEZ
uložení nastavení

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení BEZ
uložení nastavení

3 - Připraven / Chod
Domů

Esc

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
D4 digitální výstupy
D4.1 R1 - použití
2 - Provoz
? 3 - Připraven / Chod
4 - Porucha
Enter
Domů
Esc

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
D4 digitální výstupy
D4.1 R1 - použití
2 - Provoz
? 3 - Připraven / Chod
4 - Porucha
Enter
Domů
Esc

Připraven
Chod
Stop
D4 digitální výstupy
D4.1 R1 - použití

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Porucha
0A

Porucha
0A

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení žádané hodnoty
parametru

Stiskněte kruhový ovladač
nebo tlačítko F1 "Enter"pro
uložení hodnoty vybraného
parametru a opuštění volby

4 - Porucha
Domů

Esc
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Nastavení parametru typu "Bitové pole"
Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
E3 Nastavení poruch
E3.51 Varování kategorie 1

Stiskněte F2 "Home"
pro přechod zpět
do základního
zobrazení

Stiskněte F3 "Esc"
pro ukončení
výběru bitových
hodnot

Stiskněte F2 "Domů"
pro přechod zpět
do základního zobrazení
(opuštění parametru
BEZ uložení hodnot
NENÍ možné)

Domů

Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
E3.51 Varování kategorie 1
Externí porucha 1
o
Externí porucha 2
o
Podpětí
o
Ztráta ŽH
o
Domů
Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
E3.51 Varování kategorie 1
Podtížení
ü
o
Omezení
o
Přizpůsobení rampy
o
Servisní interval
ü
o
Domů
Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
E3 Nastavení poruch
E3.51 Varování kategorie 1

Stiskněte F2 "Domů"
pro přechod zpět
do základního
zobrazení
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Domů

Esc

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

Otočte kruhový ovladač
pro výběr žádané hodnoty
parametru

Stiskněte kruhový ovladač
pro nastavení žádaného bitu
a pro uložení volby

Stiskněte F3 "Esc" pro
opuštění výběru
bitových hodnot

Nastavení parametru typu "Text"
Připraven
Chod
Stop
F1 Info
F1.6 Popis pohonu

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Domů

Připraven
Chod
Stop
F1 Info
F1.6 Popis pohonu

Porucha
0A

Esc

Porucha
0A

Otočte kruhový ovladač
pro výběr požadovaného
znaku

K

Stiskněte F3 "Esc"
pro opuštění
parametru BEZ
uložení nastavení

ABC

Domů

Připraven
Chod
Stop
F1 Info
F1.6 Popis pohonu

Esc

Porucha
0A

Domů

Připraven
Chod
Stop
F1 Info
F1.6 Popis pohonu

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení BEZ
uložení nastavení

Domů

Připraven
Chod
Stop
F1 Info
F1.6 Popis pohonu

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Esc

Porucha
0A

Stiskněte F1 pro výběr
mezi
ABC - velké písmena
abc - malá písmena
123 - číslice
#!? - speciální znaky
Otočte kruhový ovladač
pro nastavení požadovaného
znaku

Kompresor 12
123

Stiskněte tlačítka šipek
pro posun kurzoru na
požadovanou pozici

Otočte kruhový ovladač
pro výběr požadovaného
znaku

Komp
abc

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

Esc

Porucha
0A

Stiskněte kruhový ovladač
pro uložení hodnoty
vybraného parametru
a opuštění volby

Kompresor 12
Domů

Esc
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Nastavení parametru typu "Rutina"
Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
B4 Data motoru
B4.3 Start autotuningu

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Domů

Esc

Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
B4 Data motoru
B4.3 Start autotuningu
1 - Počáteční

Stiskněte F3 "Esc"
pro zrušení
rutiny

Domů

Esc

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení žádané
hodnoty parametru

Stiskněte kruhový ovladač
pro nastavení žádané rutiny

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
Start autotuningu
Zkontrolujte připojení
motoru a kabelu!
Enter=další Esc=zrušit
Enter
Esc
Připraven
Porucha
Chod
0.00 Hz
67 A
Stav autotuningu
Autotuning aktivní ...

Stiskněte kruhový ovladač
nebo tlačítko F1 "Enter" pro
spuštění vybrané rutiny

Esc=cancel
Esc

Rutina se provádí
Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
Stav autotuningu
Autotuning byl
úspěšně dokončen
Enter=další
Enter

Esc

Stiskněte kruhový ovladač
pro opuštění rutiny
Připraven
Porucha
Chod
Stop
0A
B4 Data motoru
B4.3 Start autotuningu

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení
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Domů

Esc

Zobrazení parametru "Skutečná hodnota"
Chod
Připraven
Stop
A3 Hodnoty měniče
A3.3 Síťové napětí

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

408 V
Pouze pro čtení
Domů

Chod
Připraven
Stop
A3 Hodnoty měniče
A3.3 Síťové napětí

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Esc

Porucha
0A

Stiskněte kruhový ovladač
pro zobrazení aktuálních
hodnot velkými znaky

408 V
Enter

Domů

Chod
Připraven
Stop
A3 Hodnoty měniče
A3.3 Síťové napětí

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Porucha
0A

Esc

Porucha
0A

Stiskněte F3 "Esc" pro návrat
do základního standardního
zobrazení

408 V
Pouze pro čtení
Domů

Esc
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Ovládání pomocí vestavěného ovládacího panelu LED
LED-Displej
Stavový indikátor LED
indikuje aktivní komunikaci po sběrnici
Modbus
Stavový indikátor LED
indikuje aktivní komunikaci po sběrnici
CANopen
Tlačítko START
Povel ke startu v místním režimu

Tlačítko Mode pro výběr režimu
Přepínání mezi základním zobrazením,
maticovým polem, číslem a hodnotou
parametru; přepínání mezi místním
a dálk. režimem (podržte tlačítko min.
1,5 s)
Tlačítko „dolů“
Pohyb v rovině matice,
rolování parametrů v maticovém poli,
snižování číselných hodnot,
snížení žádané hodnoty v místním režimu
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Stavový indikátor LED
aktivní místní režim
Stavový indikátor LED
aktivní režim průmyslové
sběrnice
Tlačítko STOP
Povel k zastavení v místním
režimu nebo funkce resetování
volitelná v dálkovém režimu a
režimu sběrnice
Tlačítko Digit
Pohyb nastavitelného číselného
údaje u analogových hodnot
parametrů o jedno místo doleva.

Tlačítko „nahoru“
Pohyb v rovině matice,
rolování parametrů v maticovém poli,
zvyšování číselných hodnot,
zvýšení žádané hodnoty v místním režimu

Základní zobrazení
Displej měniče při stavu Připraven

Displej měniče při stavu Chod
(zobrazení skutečné hodnoty zvolené
parametrem A6.01)

3s

Displej měniče při stavu Chod
a aktivním varování
(skutečná hodnota a kód varování se
zobrazují střídavě)

1s

O

Displej měniče při stavu Porucha
(kód poruchy bliká);
Stiskem tlačítka Stop "O" se porucha
resetuje

Místní ovládání
LOC
BUS
Mode

Stiskněte "Mode" po dobu 1,5 s pro
přepnutí na místní ovládání z měniče

LOC
BUS

I

Stiskem Start "I" uveďte pohon do
chodu

LOC
BUS

Stiskněte tlačítko "+" pro zvýšení
žádané hodnoty
LOC

Stiskněte tlačítko "-" pro snížení
žádané hodnoty (záporná žádaná
hodnota znamená chod zpět)

BUS

LOC
BUS

O
LOC

Stiskněte Stop "O" pro vypnutí
pohonu po nastavené
doběhové rampě
(2 x Stop blokuje pulsy střídače)

BUS
Mode

Stiskněte "Mode" po dobu 1,5 s pro
přepnutí na dálkový režim ovládání

LOC
BUS
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Nastavení parametru typu "Proměnná"

Mode

Stiskněte "Mode" pro přepnutí
do režimu nastavení parametrů

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného pole matice

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného čísla parametru

Mode

Digit

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného čísla parametru

Stiskněte "Digit" pro změnu
nastavitelné pozice hodnoty
parametru (aktivní pozice je jasnější)
Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadované hodnoty parametru
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Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
základního zobrazení

Nastavení parametru typu "Seznam"

Mode

Stiskněte "Mode" pro přepnutí
do režimu nastavení parametrů

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného pole matice

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného čísla parametru

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadované hodnoty parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
základního zobrazení
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Nastavení parametru typu "Bitové pole"

Mode

Stiskněte "Mode" pro přepnutí
do režimu nastavení parametrů

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného pole matice

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného čísla parametru

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného bitu bitového pole

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadované hodnoty bitu
Stiskněte tlačítka šipek pro
nastavení požadovaného bitu na
"1 = high" (vysoká úroveň) nebo
"0 = low" (nízká úroveň)
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Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
čísla bitu

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
základního zobrazení

Nastavení parametru typu "Rutina"

Mode

Stiskněte "Mode" pro přepnutí
do režimu nastavení parametrů

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného pole matice

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
the požadovaného čísla parametru

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadované rutiny

Mode

Stiskněte "Mode" pro spuštění rutiny;
zobrazí se znovu číslo parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
základního zobrazení
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Zobrazení parametru "Skutečná hodnota"

Mode

Stiskněte "Mode" pro přepnutí
do režimu nastavení parametrů

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného pole matice

Stiskněte tlačítka šipek pro výběr
požadovaného čísla parametru
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Mode

Stiskněte "Mode" pro změnu
požadovaného čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
čísla parametru

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
pole matice

Mode

Stiskněte "Mode" pro návrat do
základního zobrazení

Popis parametrů
Pro všechny parametry popsané v tomto dokumentu se používá toto standardní zobrazení:

Číslo parametru

Typ parametru

Název parametru

C2.02

Zobrazení na vestavěném ovládacím
panelu LED a odnímatelném
ovládacím panelu BE11

Nastavitelnost

Maximální kmitočet

Tovární nastavení (makro
1)
50 Hz

10...300 Hz

Rozsah nastavení min...max

Číslo parametru

Typ parametru

Název parametru

E1.50

Parametr nelze nastavit na
vestavěném ovládacím panelu LED

Nastavitelnost

Sled. vst.veličiny-odezva

Tovární nastavení (makro
1)
2 .. Varování -Δt- porucha

1 ...-Δt- varování
2 ...Varování -Δt- porucha
3 ...-Δt- porucha
4 ...Var.-Δt-pohotovost

Volitelné funkce

Všechny parametry se dělí dále podle použití a druhu nastavení na různé typy parametrů.
Typ parametru Značka

Proměnná

Popis
Proměnné jsou parametry, jejichž hodnotu lze lineárně měnit. Možný rozsah
nastavení je omezen minimální a maximální hodnotou.
Typický zástupce:
C2.05 Rozběhová rampa 1 [s], rozsah nastavení 0...6000 s
Parametry seznamu poskytují uživateli různé možnosti výběru formou
seznamu (pod sebou). Ze zobrazeného seznamu je možné vybrat
požadovanou funkci.
Každý záznam na seznamu je označen číslem řádku, které je zapotřebí při
používání vestavěného ovládacího panelu LED.

Seznam

Typický zástupce:
D3.09 AO2 - typ signálu
1 .. 0 ... 10V
2 .. ± 10V
3 .. 0 ... 20 mA
4 .. 4 ... 20 mA
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Typ parametru Značka

Popis
Bitová pole jsou zvláštním druhem parametrů seznamu, u kterých je dovolen
vícenásobný výběr nastavení.
Typický zástupce:
E3.04 Autoreset-výběr poruch

Bitové pole

0 .. Přepětí sítě
1 .. Překročení teploty FM
...
14 .. Blokování zapnutí
15 .. Nadproud

/ ;
/ ;
...
/ ;
/ ;

U textových parametrů se jedná o volně editovatelné nebo již připravené
alfanumerické texty různé délky, které lze zobrazit na odnímatelném
ovládacím panelu BE11.
U vestaveného ovládacího panelu LED se tyto parametry přeskakují, protože
není možné jejich zobrazení.

Text

Typický zástupce:
F1.06 Popis zařízení
Kompresor #3
Některé typy parametrů, jsou-li změněny, vyvolají automatickou funkci. Tento speciální druh parametrů
typu seznam se také označuje jako rutina (autotunig, zavádění maker, vytvoření zálohy,...).

Nezávisle na typu parametru rozlišujeme tři druhy nastavitelnosti:
Nastavitelnost

Značka

Popis

Nastavitelné vždy

Parametry s tímto označením lze nastavovat nezávisle na provozním
režimu měniče kmitočtu.

Nastavitelné jen při
blokování pulsů
střídače

Parametry této skupiny nelze nastavovat za chodu. Před změnou
nastavení musí být pohon zastaven (blokování pulsů).
U takto označených parametrů se jedná o parametry, které lze pouze
číst → parametry skutečných hodnot.
Skutečné hodnoty mohou být různé druhy parametrů.
Typický zástupce:

Skutečná hodnota
(nelze nastavit)

A2.03 |Moment| [Nm]

(proměnná)

A2.02 Směr otáčení

(seznam)

1 .. Vpřed
2 .. Vzad
3 .. Klid

F2.40 Start testu IGBT
0 .. IGBT 1 zkrat
1 .. IGBT 1 přerušen
...
11 .. IGBT 6 přerušen

F1.07 APP software
APS_eco_B03_04
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(bitové pole)
ano / ne
ano / ne
...
ano / ne

(Text)

Skrytí parametrů
Pro jednoduchou změnu parametrů v maticové struktuře je viditelnost jednotlivých parametrů nebo celých
skupin parametrů cíleně přizpůsobena příslušné situaci.
Parametry, vztahující se k chybějícímu hardwarovému doplňku nebo k neaktivním funkcím, jsou automaticky
skryty.
D1.01 AI1 - použití nastaven na 1 .. ŽH kmitočtu 1 [Hz]
D1.02 AI1 - typ signálu
D1.03 AI1 - minimální hodnota Tyto parametry se zobrazí jen tehdy, když D1.01 AI1 - použití není
D1.04 AI1 - maximální hodnota nastaveno na "0 .. Nevyužito".
D1.05 AI1 - filtr. časová konst.
AI2
- použití nastaven na 0 .. Nevyužito
D1.08
D1.15 AI3 - použití
Automatické skrytí parametrů může být zrušeno pomocí parametru A6.04 "Zobrazení všech param.".
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Omezení funkcí

VC Modi

Minimální kmitočet

Povoleno vpřed a vzad

Nastavení 2. parametru

Záložní režim

P-omezení

Zobrazení točivého momentu

Klidový ohřev motoru

Řízení síťového stykače

Řízení stykače motoru

Místní ovládání

Ochrana proti přetížení

Chod při podpětí

Rychlé zastavení při U<

Režim simulace

U/f Modi

x

–

9

9

9

9 –

–

–

9

9

9

9

–

9

9

9

VC Modi

–

x

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Minimální kmitočet

9

9

x

–

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Povoleno vpřed a vzad

9

9

–

x

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Nastavení 2. parametru

9

9

9

9

x

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Záložní režim

9

9

9

9

9

x

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

T-omezení

–

9

9

9

9

9

x

9

9

9

9

9

9

9

9

9 –

P-omezení

–

9

9

9

9

9

9

x

9

9

9

9

9

9

9

9 –

Zobrazení točivého momentu

–

9

9

9

9

9

9

9

x

9

9

9

9

9

9

9 –

Klidový ohřev motoru

9

9

9

9

9

9

9

9

9

x –

–

–

9

9

9 –

Řízení síťového stykače

9

9

9

9

9

9

9

9

9 –

x

9

9

9

9

9 –

Řízení stykače motoru

9

9

9

9

9

9

9

9

9 –

9

x

9

9

9

9 –

Místní ovládání

9

9

9

9

9

9

9

9

9 –

9

9

x

9

9

9

9

Ochrana proti přetížení

–

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

x

9

9

9

Chod při podpětí

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

x

9 –

Rychlé zastavení při U<

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

x –

Režim simulace

9

9

9

9

9

9 –

–

–

–

–

–

9

9 –
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T-omezení

U/f Modi

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco obsahují mnoho aplikačně orientovaných funkcí.
Následující tabulka ukazuje, které funkce nesmí být použity současně, protože není vyloučeno selhání měniče
nebo je současné použití funkcí neúčinné.

–

x

A

Zobrazení

A1

Domů

Zobrazení žádaných a skutečných hodnot,
Konfigurace zobrazení na LCD displeji ovl. panelu

Základní údaje, hlavní diagnostické zobrazení,
zobrazení provozních režimů, žádaných a
skutečných hodnot a aktuálního stavu přístroje

Základní zobrazení
Ovládací panel s LED
displejem

Odnímatelný ovládací panel
A6.01 Nastavení horního pole

LOC

Stav přístroje nebo
A6.01 Nastavení horního pole

BUS

A6.02 Nastavení středního pole
I

O

Mode

Digit

Provozní stav, varovné
nebo informační hlášení

Připraven

Provoz

Porucha

f: +45.80 Hz
ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

Svorkovnice

I: +143 A
Míst./Dálk. MATRIX

A6.03 Nastavení spodního pole

Režim ovládání

Základní zobrazení na odnímatelném ovládacím panelu s LCD displejem i na vestavěném ovládacím panelu
s LED displejem umožňuje jednoduchou, dobře čitelnou diagnózu aktuálního režimu a ovládání >pDRIVE< MX
eco.
Základní údaje se zobrazují automaticky při připojení napětí k přístroji. Je-li přístroj v režimu nastavování
parametrů, lze stisknutím funkčního tlačítka F2 "Domů" (LCD) nebo tlačítka "Mode" (LED) přejít na základní
zobrazení.
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Stav přístroje
Odnímatelný
ovládací panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem
Měnič byl na základě vzniklé poruchy vypnut, motor je bez napětí.
U odnímatelného ovládacího panelu se příčina poruchy zobrazí
jako text, LED displej zobrazí kód poruchy.

Porucha

Výstup měniče je zablokován a motor je bez napětí.
Zablokován (PWR)

Blokování je provedeno pomocí digitálního vstupu PWR (bezpečné
zastavení).
Výstup měniče je zablokován a motor je bez napětí.
Blokování je provedeno pomocí:

Zablokován

− Digitální vstup je nastaven na "Uvolnění pulsů"
− Parametr F6.04 Blokování pulsů
Měnič je uvolněn ale ještě není přítomen povel start (řídicí slovo
ze svorkovnice nebo Bus sběrnice).

Stop
Chod (zobrazení
A6.01)

(zobrazení
A6.01)

Je-li měnič ve stavu Chod, pak se namísto hlášení o chodu zobrazí
skutečná hodnota vybraná v parametru A6.01 "Nastavení horního
pole".

Nabíjení

Přednabíjení meziobvodu je aktivní.

Síť vypnuta

Měnič byl prostřednictvím funkce C6.07 "Řízení síťového stykače"
odpojen od napájecí sítě.

Síť chybí

Došlo k výpadku napájecí sítě. Podle nastavené reakce při podpětí
(E3.29 Podpětí - odezva) není tento stav vyhodnocován jako
porucha. Při obnovení napětí pohon opět samočinně naběhne.

Síť odpojena

Sepnutím digitálního vstupu nastaveného na "Odpojení sítě" bylo
vyvoláno bezpečnostní odpojení sítě.

Blokování

Elektronika měniče byla zablokována pro dálkový režim ovládání
sepnutím digitálního vstupu nastaveného na "Uvolnění dálk. ovl.".
Místní ovládání pomocí odnímatelného ovládacího panelu nebo
vestavěného ovládacího panelu s LED displejem je i nadále
možné.

Klidový ohřev motoru

Funkce "Klidový ohřev motoru" je aktivní.

DC chybí

Měnič kmitočtu je provozován s rekuperační jednotkou >pDRIVE<
LX a došlo k výpadku napětí meziobvodu, které tato jednotka
poskytuje. Podle nastavené reakce při podpětí (E3.29 Podpětí odezva) není tento stav vyhodnocen jako porucha. Při obnovení
napětí se pohon opět samočinně rozběhne.

Autotuning

Byla vyvolána funkce "Start autotuningu" a je aktivní.

Pohotovostní režim

Měnič přešel do pohotovostního režimu. Kdykoli je možný
automatický rozběh pohonu.
Viz skupina funkcí C6.11 Pohotovostní režim nebo E1.50 Sled.
vst.veličiny-odezva.

Zachycení motoru

Měnič kmitočtu provádí funkci zachycení motoru. Výstup měniče
přitom synchronizuje svůj kmitočet a sled fází podle otáčejícího se
motoru.

Chod při podpětí

Je aktivní podpůrná funkce, při které měnič v případě podpětí
automaticky redukuje výstupní kmitočet. Provoz motoru je přitom
lehce generátorický, čímž je napájena elektronika měniče. Viz
E3.29 Podpětí - odezva.
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Odnímatelný
ovládací panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem
Byl vyvolán povel pro rychlé zastavení, pohon dosáhl nulových
otáček a je zablokován. Případný povel ke spuštění přitom bude
ignorován.
Funkci rychlého zastavení lze vyvolat pomocí:

Rychlé zastavení

− Funkce digitálního vstupu
− B3.24 Způsob zastavení = Rychlé zastavení
− E3.01 Odezva na poruchu = Rychlé zastavení

Buzení motoru

Provede se vstupní buzení motoru před uvedením do chodu, aby
bylo možné optimalizovat chování při startu.

DC přidržovací brzda

DC přidržovací brzda je aktivní.

Režim ovládání
Odnímatelný
ovládací panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem

Místní ovládání

LED "Loc"

z

Ovládání, stejně tak jako zadávání žádaných hodnot přístroje se
provádí z odnímatelného ovládacího panelu BE11 nebo
vestavěného ovládacího panelu s LED displejem.
Ovládání přístroje se provádí prostřednictvím digitálních vstupů ze
svorkovnice.
K dispozici jsou následující možnosti logiky povelů:

Svorkovnice

LED "Loc" 

− 2-vodičové ovládání (hrana)
− 3-vodičové ovládání
− 2-vodičové ovládání (úroveň)
Viz také E4.01 Zdroj ovládání 1.

Modbus

LED "Bus" z

Ovládání přístroje se provádí pomocí řídicích povelů aktivní
sběrnice Modbus.
Viz E4.01 Zdroj ovládání 1 a D6.01 Bus - použití.

CANopen

LED "Bus" z

Ovládání přístroje se provádí pomocí řídicího slova aktivní
průmyslové sběrnice CANopen.
Viz E4.01 Zdroj ovládání 1 a D6.01 Bus - použití.

Profibus

LED "Bus" z

Ovládání přístroje se provádí pomocí řídicího slova aktivní
průmyslové sběrnice Profibus.
Viz E4.01 Zdroj ovládání 1 a D6.01 Bus - použití.
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Provozní stav
Odnímatelný
ovládací panel
Varování

Ovládací panel
Popis
s LED displejem
−

Je aktivní varování
Viz seznam varovných a informačních hlášení.
Byl vyvolán povel pro funkci rychlého zastavení. Pohon je přitom
v režimu řízeného zastavení.

Rychlé zastavení

−

Funkci rychlého zastavení lze vyvolat pomocí:
− Funkce digitálního vstupu
− B3.24 Způsob zastavení = Rychlé zastavení
− E3.01 Odezva na poruchu = Rychlé zastavení

Adaptace rampy

−

Nastavenou rozběhovou a doběhovou rampu nelze dodržet a bude
automaticky prodloužena.

I-omezení aktivní

−

Je aktivní proudové omezení.

Vypnutí

−

Pohon zareagoval na povel k zastavení a nachází se ve fázi
zastavování. Po zastavení motoru bude provozní hlášení
resetováno.

Rozběh

−

Pohon zrychluje po nastavené rozběhové rampě. Ještě není
dosaženo žádané hodnoty kmitočtu (fŽH > fSH).

Doběh

−

Pohon zpomaluje po nastavené doběhové rampě. Ještě není
dosaženo žádané hodnoty kmitočtu (fŽH < fSH).

f = f žádaná

−

Pohon dosáhl nastavené žádané hodnoty kmitočtu.

f min

−

Pohon dosáhl hodnoty nastavené parametrem Minimální kmitočet
(C2.01).

f max

−

Pohon dosáhl hodnoty nastavené parametrem Maximální kmitočet
(C2.02).
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Varovná / informační hlášení
Odnímatelný
ovládací panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem

Vnucené spínání
aktiv.

A 01

Vnucený režim je aktivní (viz F2.01 Vnucené spínání).

Nouzový režim aktivní

A 02

Měnič byl digitálním vstupem přepnut do stavu "Nouzový režim“.
Viz parametr E3.10.

Externí porucha 1
(resp. libovolně
upravený text E3.38)

A 03

Externí porucha 2

Hlášení externí poruchy pomocí digitálního vstupu (viz E3.34 až
E3.38).
Hlášení je zpracováno podle nastavení par. E3.35 Ext. porucha 1 odezva jako varovné hlášení.
Hlášení externí poruchy pomocí digitálního vstupu (viz E3.41 až
E3.45).

(resp. libovolně
upravený text E3.45)

A 04

Podpětí

A 05

Hlášení o podpětí. Podle nastavení E3.29 Podpětí - odezva je
vydáno varovné hlášení.

A 06

Hodnota signálu analogového vstupu AI2 je nižší než 2 mA.
Hlášení je zpracováno podle nastavení E3.13 AI2 - kontrola 4mA a
E3.14 AI2 - kontr. 4mA odezva a je vydáno varovné hlášení. Pokud
žádaná hodnota překročí znovu 2,5 mA, je hlášení zrušeno.

A 07

Hodnota signálu analogového vstupu AI3 je nižší než 2 mA.
Hlášení je zpracováno podle nastavení E3.16 AI3 - kontrola 4mA a
E3.17 AI3 - kontr. 4mA odezva a je vydáno varovné hlášení. Pokud
žádaná hodnota překročí znovu 2,5 mA, je hlášení zrušeno.

Ztráta ŽH na AI4

A 08

Hodnota signálu analogového vstupu AI4 je nižší než 2 mA.
Hlášení je zpracováno podle nastavení E3.19 AI4 - kontrola 4mA a
E3.20 AI4 - kontr. 4mA odezva a je vydáno varovné hlášení. Pokud
žádaná hodnota překročí znovu 2,5 mA, je hlášení zrušeno

Porucha Bus

A 09

Podle nastavení D6.03 Chování při bus chybě je v důsledku
překročení doby běhu nebo ztráty řízení po sběrnici vyvoláno
varovné hlášení.

Ztráta ŽH na FP

A 11

Hodnota signálu na kmitočtovém vstupu FP poklesla pod 50 %
min. hodnoty nastavení fmin. Podle nastavení E3.22 FP monitorování f a E3.23 FP - monitor. f - odezva je vydáno varovné
hlášení.

Podkročení signálu <<

A 12

Při sledování vstupních signálů došlo podle nastavení E1.49
Sledování vstup. veličin a E1.50 Sled. vst.veličiny-odezva
k vybavení a bylo vydáno varovné hlášení.

Blok. zapnutí přes DI

A 13

Funkce digitálního vstupu Blokování zapnutí (E3.48) je aktivována
a na základě nastavení E3.49 Blokování zap. odezva je vydáno
varovné hlášení.

Porucha sledování ot.

A 14

Funkce Sledování otáček (E1.38) vyvolá varovné hlášení dle
nastavení E1.45 Sledování ot. - odezva.

Varování ϧ M1 >

A 15

Varování ϧ M2 >

A 16

Nadotáčky

A 17

Ztráta ŽH na AI2

Ztráta ŽH na AI3

Hlášení je zpracováno podle nastavení par. E3.42 Ext. porucha 2 odezva jako varovné hlášení.

Teplotní model motoru M1 dosáhl nastavenou výstražnou hladinu.
Viz parametr E2.19 M1- odezva.
Teplotní model motoru M2 dosáhl nastavenou výstražnou hladinu.
Viz parametr E2.31 M2 - odezva.
Zareagovala ochrana proti nadotáčkám (E2.48) a je aktivováno
varovné hlášení podle nastavení parametru E2.49 n>> - odezva.
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Odnímatelný
ovládací panel

TH - ϧ M1 >

Ovládací panel
Popis
s LED displejem

A 18

Nejméně jeden z termistorů (PTC) nebo termospínačů přiřazených
motoru M1 (viz přiřazení motoru E2.01, E2.06, E2.11) zjistil
zvýšenou teplotu.
Podle nastavené reakce pro příslušný termistor je vyvoláno
varovné hlášení.

TH - ϧ M2 >

A 19

Nejméně jeden z termistorů (PTC) nebo termospínačů přiřazených
motoru M2 (viz přiřazení motoru E2.01, E2.06, E2.11) zjistil
zvýšenou teplotu.
Podle nastavené reakce pro příslušný termistor je vyvoláno
varovné hlášení.

PTC - ϧ >

A 20

Nejméně jeden z termistorů (PTC) nebo termospínačů (viz
přiřazení motoru E2.01, E2.06, E2.11), určených k všeobecnému
použití, zjistil zvýšenou teplotu.
Podle nastavené reakce pro příslušný termistor je vyvoláno
varovné hlášení.

Podtížení

A 21

Funkce podtížení (E2.61) dosáhla spínací hodnoty a podle
nastavení E2.62 Podtížení - odezva vyvolá varovné hlášení.

Adaptace rampy

A 23

Nastavenou rozběhovou / doběhovou rampu nelze dodržet a bude
automaticky prodloužena.

Servis M1

A 24

Počitadlo provozních hodin (A5.01) pro motor M1 překročilo
nastavený časový interval (A5.02).

Servis M2

A 25

Počitadlo provozních hodin (A5.04) pro motor M2 překročilo
nastavený časový interval (A5.05).

Servis výkonové části

A 26

Počitadlo provozních hodin (A5.07) pro výkonový díl přístroje
(přístroj připojen k síťovému napětí) překročilo nastavený časový
interval (A5.08).

Servis ventilátoru

A 27

Počitadlo provozních hodin (A5.10) pro motor ventilátoru
výkonového dílu překročilo nastavený časový interval (A5.11).

Simulace aktivní

A 28

Je aktivován Režim simulace (F2.45).

Načítání aktivní

A 29

Program PC Matrix 3 provádí stahování parametrů. Po přenosu je
nutné potvrdit parametrizaci na ovládací LED panelu kombinací
tlačítek "Digit + ↑" (nebo "Digit + ↓" pro zamítnutí parametrizace),
aby se obnovil normální provozní stav.
Alternativní potvrzení je možné pomocí servisního kódu
F6.05 = 33.
(Při použití doplňkového ovládacího panelu BE11 slouží pro
potvrzení funkční tlačítka F1/F3.)
Varování při nastavování

Neúplný funkční bl. E6

A 30

XY-Graf set faulty *

A 31

Špatná metoda řízení

A 32

Sada parametrů 1

A 36

Chybná zóna Eprom pro sadu parametrů 1

Sada parametrů 2

A 37

Chybná zóna Eprom pro sadu parametrů 2

IGBT ϧ >

A 38

Příliš vysoká teplota IGBT zjištěná pomocí teplotního výpočtového
modelu měniče.

V/f 7bodová chyba

A 40

46

Jeden nebo více logických modulů ve skupině parametrů E6 nemá
kompletně nastavené parametry.
Varování při nastavování
Požadovaný zdroj grafu XY je špatně nebo nekompletně nastaven.
Varování při nastavování
Zvolenou funkci nelze kombinovat s aktuální regulační metodou.

Varování při nastavování
Nekompletní nebo špatně zadané parametry V/f charakteristiky.

Odnímatelný
ovládací panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem

Ztráta BE11

A 45

Spojení mezi maticovým ovládacím panelem BE11 a měničem je
během aktivní operace panelu přerušeno a je detekována ztráta
ovládání přes BE11 (viz parametr E5.12).

Chybí ovládání

A 46

Řídící bit (b10) řídícího slova sběrnice má nízkou úroveň.

Sada parametrů 1

A 47

Zobrazuje aktivní sadu parametrů, když je nastaveno přepnutí
sady parametrů (viz parametr B2.03).

Sada parametrů 2

A 48

Zobrazuje aktivní sadu parametrů, když je nastaveno přepnutí
sady parametrů (viz parametr B2.03)

Testovací režim
aktivní

A 49

Pohon pracuje v testovacím režimu (viz parametr F2.49).

I-limit aktivní

A 51

Skutečný proud motoru je vyšší, než aktuální povolený provozní
proud. Ochranné mechanismy omezení proudu jsou Imax1 (E1.01),
tepelný model motoru (E2.18...E2.39) a tepelný matematický
model měniče (E1.03).

M-limit aktivní

A 52

Skutečný moment motoru je vyšší, než aktuální povolenáhodnota.
Ochranné mechanismy omezení momentu jsou interní omezení
momentu (E1.05) a omezení výkonu (E1.13)

A 53

Je signalizována chyba procesu prostřednictvím digitálního
vstupního příkazu (viz E3.65...E3.69).
To je zpracováno jako varovné hlášení podle nastavení E3.66
Odezva na poruchu procesu 1.

A 54

Je signalizována chyba procesu prostřednictvím digitálního
vstupního příkazu (viz E3.72...E3.76).
To je zpracováno jako varovné hlášení podle nastavení E3.73
Odezva na poruchu procesu 2.

Porucha procesu 3

A 55

Je signalizována chyba procesu prostřednictvím digitálního
vstupního příkazu (viz E3.79...E3.83).
To je zpracováno jako varovné hlášení podle nastavení E3.80
Odezva na poruchu procesu 3.

Chybné parametry
motoru

A 57

Varování pro nastavení parametrů
Neúplné nebo chybné nastavení dat motoru (viz maticové pole
B4).

A 58

Varování pro nastavení parametrů
Přiřazení digitálního vstupu DI6 jako teplotního snímače nebo
digitálního vstupu neodpovídá poloze posuvného přepínače SW2
(viz také parametr E2.01 a maticové pole D2).

Porucha procesu 1

Porucha procesu 2

Chybné PTC/LI (SW2)
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Hlášení poruch
Odnímatelný ovládací
panel
Podpětí

Ovládací panel
Popis
s LED displejem
E01

Podpětí.
Viz parametr E3.29 Podpětí - odezva.
Napětí stejnosměrného meziobvodu překročilo v důsledku
zastavení spínací úroveň 825 V.

U >> při doběhu

E02

Síťové přepětí

E03

Napětí meziobvodu překročilo ochrannou spínací úroveň 756 V.
Protože vyhodnocení chyby se provádí pouze při blokování
pulsů, jedná se o přepětí sítě!

Porucha nabíj.jedn.

E04

Řízení motoru není po procesu nabíjení připraveno.

DC chybí

E05

Měnič kmitočtu je provozován s rekuperační jednotkou
>pDRIVE< LX. Došlo k výpadku napětí meziobvodu, které tato
jednotka poskytuje.

Porucha přednabíjení

E06

Ztráta napájecí fáze

E08

Výpadek jedné fáze síťového napětí

Ztráta 2-3 nap. fází

E09

Výpadek dvou nebo tří fází síťového napětí

Zkrat v motoru

E10

Nadproud na výstupu.

Zemní zkrat v motoru

E11

Zemní zkrat v mot. 1

E12

Nadproud

E13

IGBT ϧ >>

E14

Příliš vysoká teplota IGBT zjištěná pomocí teplotního
výpočtového modelu měniče

Přerušení fáze motoru

E15

Třífázový výpadek motorového napětí

Ztráta fáze U motoru

E16

Výpadek motorové fáze U

Ztráta fáze V motoru

E17

Výpadek motorové fáze V

Ztráta fáze W motoru

E18

Výpadek motorové fáze W

Přehřátý měnič

E19

Příliš vysoká teplota měniče (přetížení, problém s chlazením)

Nezjištěn výkon. blok

E20

Neznámý výkonový díl

PTC zkrat

E21

Zkrat termistorového čidla (PTC) (na chladiči TH1, TH2, TH3, TH)

PTC rozpojen

E22

Rozpojení termistorového čidla (PTC) (na chladiči TH1, TH2,
TH3, TH)

ASIC porucha

E23

Nelze inicializovat ASIC u ovládání motoru.

IGBT porucha

E25

Zkrat v IGBT

E27

Elektronicky zjištěn zkrat na jednom z IBGT.

Zkrat v motoru

E28

Automatická testovací rutina B3.43 Automatický test zkratu
zjistila zkrat na výstupu.

Porucha měření I

E30

Prodlužte doběhovou rampu nebo aktivujte motorovou brzdu
B5.01 Způsob brzdění.

Porucha přednabíjecího modulu (tyristorový můstek).
Pouze u přístrojů větších než >pDRIVE< MX eco 4V18.

Zemní spojení na výstupní straně.
Zjištění pomocí software (pouze u přístrojů do >pDRIVE< MX eco
4V75 včetně)
Rozdílový proud zjištěný ze tří motorových fází je větší než 25 %
jmenovitého proudu měniče.
Nadproud na výstupní straně
Zjištění pomocí software (pouze u přístrojů do >pDRIVE< MX eco
4V75 včetně)

Vybavila ochrana IGBT (odbuzení).
Pouze u přístrojů větších než >pDRIVE< MX eco 4V75.

Porucha transformátorů proudu, napájení nebo vyhodnocovací
elektronika.
Pouze u přístrojů větších než >pDRIVE< MX eco 4V75.
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Odnímatelný ovládací
panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem

MC E2 Zonen ungültig

E32

Porucha ovládání motoru EEProm

Porucha CPU

E33

Vnitřní chyba v elektronice

Porucha na vnitř. bus

E34

Komunikační chyba vnitřního sériového propojení

MTHA porucha

E35

Porucha ASIC pro měření času (stanovení času podpětí)

Nadotáčky

E36

U motoru byla překročena maximální povolená n>> - hraniční
otáčky (E2.50).

Bezpečnostní pohot.

E37

Jedná se o poruchu v oblasti vnitřního sledování pro funkci
„Bezpečné zastavení" (PWR).

Porucha kom. s IO12

E38

Porucha komunikace u doplňkové karty >pDRIVE< IO12

Porucha kom. s IO11

E39

Porucha komunikace u doplňkové karty

Špatná doplňk. karta

E40

Byla použita vadná nebo neznámá doplňková karta

Porucha Bus

E41

Vyskytla se porucha sběrnice v důsledku překročení doby běhu
nebo ztráty řízení.

Chybné nastav.param.

E42

Neplatná nastavení parametrů

Ztráta ŽH na AI2

E43

Hodnota signálu analogového vstupu AI2 nižší než 2 mA.

Ztráta ŽH na AI3

E44

Hodnota signálu analogového vstupu AI3 nižší než 2 mA.

Ztráta ŽH na AI4

E45

Hodnota signálu analogového vstupu AI4 nižší než 2 mA.

Ztráta ŽH na FP

E46

Hodnota signálu na kmitočtovém vstupu FP byla o 50 % nižší než
žádaná hodnota nastavení fmin.

TH ϧ M1 >>

E47

Nejméně jeden z termistorů (PTC) nebo termospínačů
přiřazených motoru M1 (viz přiřazení motoru E2.01, E2.06,
E2.11) zjistil zvýšenou teplotu.

TH ϧ M2 >>

E48

Nejméně jeden z termistorů (PTC) nebo termospínačů
přiřazených motoru E2.01, E2.06, E2.11) zjistil zvýšenou teplotu.

PTC - ϧ gen. >>

E49

Nejméně jeden z termistorů (PTC) nebo termospínačů (viz
přiřazení motoru E2.01, E2.06, E2.11), určených k všeobecnému
použití, zjistil zvýšenou teplotu.

ϧ M1 >>

E50

Teplotní výpočtový model motoru dosáhl pro motor M1
nastavenou vybavovací hladinu.

ϧ M2 >>

E51

Teplotní výpočtový model motoru dosáhl pro motor M2
nastavenou vybavovací hladinu.

Ochrana zablokování

E52

Ochranný blokovací model reagoval na základě blokování rotoru
nebo silně přetíženého rozběhu. Viz parametr E2.42 až E2.45.

Podtížení

E53

Funkce podtížení (E2.61) zjistila nedostatečné zatížení motoru.

Porucha sledování ot.

E54

Funkce Pulsní vstup - sled. ot. (E1.38) zjistila nadotáčky.

Podkročení signálu <<

E55

Funkce Sledování vstup. veličin(E1.49) zareagovala.

AT porucha 1

E56

Chyba při provádění rutiny autotuningu

Špatné nastavení

E57

EEProm je nekompatibilní nebo došlo ke změně výkonového dílu

Externí porucha 1

E58

Externí porucha 1 je hlášena přes digitální vstup (viz E3.34 až
E3.38).

Externí porucha 2

E59

Externí porucha 2 je hlášena přes digitální vstup (viz E3.41 až
E3.45).

Porucha stykače

E60

Porucha ovládání síťového stykače (sledování reakce)

Porucha stykače M(s)

E61

Porucha kontroly ovládání motorového stykače

Blok. zapnutí přes DI

E63

Funkce Blokování zapnutí (E3.48) byla aktivována.

Chyba vnitřního sw

E64

Vnitřní porucha SW (např. chybná nastavení parametrů)

Špatný výkonový blok

E65

Nejednoznačné přiřazení výkonového dílu

Nevhod. kontrola mot.

E66

Metoda řízení motoru není kompatibilní s aplikačním sw.
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Odnímatelný ovládací
panel

Ovládací panel
Popis
s LED displejem

Porucha flash APP

E67

Defektní Flash Eprom sw.

Chyba kalibr. hodnoty

E68

Porucha vyrovnávací hodnoty v sw

Porucha Eprom APP

E69

Defektní EEProm sw

Omezení aktivní

E71

Byla aktivní funkce omezení motoru (výkon nebo moment) a
podle nastavení E1.17 Chování při omezení dochází k
bezpečnostnímu vypnutí.

Adaptace rampy

E72

Nastavenou rozběhovou / doběhovou rampu nelze dodržet a
bude automaticky prodloužena.

Ztráta napětí 24V

E73

Problém s externím pomocným napětím 24 V DC

Ztráta BE11

E80

Spojení mezi maticovým ovládacím panelem BE11 a měničem je
během aktivní operace panelu přerušeno a je detekována ztráta
ovládání přes BE11 (viz parametr E5.12).

Přetížení měniče

E81

Ochranné vypnutí kvůli překročení maximální specifikace
proud/čas.

I-limit aktivní
E82

Skutečný proud motoru je vyšší, než aktuální povolený provozní
proud. (E1.01 Imax1, tepelný model motoru E2.18...E2.39, tepelný
matematický model měniče E1.03).
To způsobí ochranné vypnutí podle nastavení E1.17 Chování při
omezení.

M-limit aktivní
E83

Skutečný moment motoru je vyšší, než aktuální
povolenáhodnota. Ochranné mechanismy omezení momentu
jsou interní omezení momentu (E1.05) a omezení výkonu (E1.13)
To způsobí ochranné vypnutí podle nastavení E1.17 Chování při
omezení.

Porucha procesu 1
Porucha procesu 2
Porucha procesu 3
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E87

Je signalizována chyba procesu prostřednictvím digitálního
vstupního příkazu (viz E3.65...E3.69).

E88

Je signalizována chyba procesu prostřednictvím digitálního
vstupního příkazu (viz E3.72...E3.76).

E89

Je signalizována chyba procesu prostřednictvím digitálního
vstupního příkazu (viz E3.79...E3.83).

A2

Parametry motoru

Zobrazení skutečných hodnot motoru a pohonu

Parametry motoru
A2.01

|Otáčky|

rpm

Zobrazení aktuálních otáček motoru v ot./min. Zobrazení je v unipolárním tvaru. Otáčky motoru se
počítají z výstupního kmitočtu měniče a jmenovitých dat motoru (zadávají se do maticového pole B4)
s ohledem na aktuální skluz v důsledku zatížení.
A2.02

Směr otáčení
1 … Vpřed
2 … Vzad
3 … Klid

Zobrazení směru otáčení na základě aktuální výstupní rotace fází.
V oblasti okolo nulových otáček se na odnímatelném ovládacím panelu zobrazí hlášení
"Klid".
A2.03

|Moment|

Nm

Zobrazení momentu motoru v Nm. Zobrazení je v unipolárním tvaru.
Výpočet momentu se provádí z vnitřních hodnot motoru, proudu a magnetického toku. Přesný
výpočet je možný, jen když je použita vektorová metoda řízení motoru (Vector Control) (B3.02).
Ke správnému stanovení momentu je nezbytné zadání jmenovitých dat motoru (maticové
pole B4).
Přesnost:

U/f charakteristiky: 15 % (10...50 Hz, vztaženo ke jmenovitému momentu motoru)
Vektorové řízení:

5 % (3...300 Hz, vztaženo ke jmenovitému momentu motoru)
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A2.04

Provozní kvadrant
0 … Klid
1 … Motor vpřed
2 … Generátor vzad
3 … Motor vzad
4 … Generátor vpřed
5 … Bezzátěžový provoz

+T

Zobrazení aktuálního provozního
kvadrantu, stanoveného z hodnot
otáček a momentů se správnými
znaménky.

Motor VPŘED

Generátor VZAD
I

II
VZAD

VPŘED
III

IV

Motor VZAD

Generátor VPŘED

-T
Bezzátěžový
provoz

Klidový
stav

V rozsahu přesného momentu se zobrazí údaj „Bezzátěžový provoz“, při nulových otáčkách
údaj „Klid“.
A2.05

Proud motoru v A

A

Zobrazení aktuálního zdánlivého proudu motoru (efektivní hodnota první harmonické).
Měření se provádí u přístrojů do >pDRIVE< MX eco 4V18 ve dvou výstupních fázích, u vyšších
výkonů ve všech třech výstupních fázích.
Přesnost: 3% (vztaženo ke jmenovitému proudu měniče)
A2.06

Proud motoru v %

%

Zobrazení skutečného proudu motoru v %, vztaženo k jmenovitému proudu motoru (viz maticové
pole B4, strana 93).
Přesnost: 3% (vztaženo ke jmenovitému proudu měniče)
A2.07

Výkon na hřídeli v kW

kW

Zobrazení výkonu na hřídeli motoru v kW. Základem výpočtu jsou hodnoty momentu a otáček.
Přesnost:

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
>pDRIVE< MX eco od 90 kW:
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10% (vztaženo ke jmenovitému výkonu měniče)
5% (vztaženo ke jmenovitému výkonu měniče)

A2.08

Výkon na hřídeli v HP

HP

Zobrazení aktuálního výstupního výkonu v koňských silách (HP) (motory NEC).
Přesnost:

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
>pDRIVE< MX eco od 90 kW:

A2.09

10% (vztaženo ke jmenovitému výkonu měniče)
5% (vztaženo ke jmenovitému výkonu měniče)

Zdánlivý výkon

kVA

Zobrazení aktuálního zdánlivého výstupního výkonu měniče v kVA. Základem výpočtu jsou
naměřené hodnoty výstupního proudu a napětí.
Přesnost:

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
>pDRIVE<MX eco od 90 kW:

A2.10

10% (vztaženo ke jmenovitému výkonu měniče)
5% (vztaženo ke jmenovitému výkonu měniče)

Napětí motoru

V

Zobrazení aktuálního napětí motoru ve V (efektivní hodnota první harmonické).
U přístrojů do 75 kW včetně se napětí na motoru vypočítává v mikroprocesoru měniče z měřeného
napětí meziobvodu a aktuálního modulačního vzorce. V oblasti výkonu od 90 kW se výstupní napětí
měří přímo.
Přesnost:

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
>pDRIVE< MX eco od 90 kW:

10% (vztaženo ke jmenovitému napětí)
2% (vztaženo ke jmenovitému napětí)

A2.11

Teplotní zatížení M1

%

A2.12

Teplotní zatížení M2

%

Pro výpočet teplotního zatížení obou možných motorů jsou k dispozici dva výpočtové modely, které lze
přizpůsobit podle zátěže a které stanovují teplotu motoru bez externích senzorů (nastavení viz maticové pole
E2, strana 206).
100 % teplotního zatížení odpovídá maximálnímu průměrnému trvalému ohřevu podle třídy izolace B.
Po odpojení sítě se teplotní stav motoru sleduje na základě zjištěné vypínací doby. Pomocné ovládacího napětí
24 V DC tedy není nutné.
A2.13
A2.14

Procesní otáčky

rpm

Násobitel - n

1

-1000…1000

A2.15

Dělitel - n

1

1…1000

A2.16

Offset - n

0

-100…100

A2.17

Symbol pro A2.13
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A2.18

Jednotka pro A2.13
Editace jednotky
_
%
mA
A
mOhm
Ohm
V
W
kW

kWh
Hz
kHz
bar
mbar
rpm
mm
m
m³
ms

m/s
m³/h
s
min
h
Nm
kg
°C
°F

Při použití odnímatelného ovládacího panelu >pDRIVE< BE 11 je možné zobrazit některé veličiny odvozené
z otáček motoru. Pomocí funkční skupiny "Procesní otáčky" je možné uživatelsky nastavit samotnou hodnotu,
její zkratku ale i potřebnou jednotku. Jednotku je přitom možné vybrat ze seznamu nebo volně zadat
v alfanumerickém tvaru.
Příklad:

Zobrazení kapacity dopravníku v m³/h

Úprava hodnot:

Zobrazená hodnota = otáčky motoru (A2.01) x A2.14 / A2.15 + A2.16

Jednotka:

Výběr ze seznamu "m³/h"

A2.19
A2.20

Procesní moment

%

Násobitel - M

1

1…10000

A2.21

1

Dělitel - M
1…10000

A2.22

0

Offset - M
-100…100

A2.23

Symbol pro A2.19

A2.24

Jednotka pro A2.19
Editace jednotky
_
%
mA
A
mOhm
Ohm
V
W
kW

kWh
Hz
kHz
bar
mbar
rpm
mm
m
m³
ms

m/s
m³/h
s
min
h
Nm
kg
°C
°F

Při použití odnímatelného ovládacího panelu >pDRIVE< BE 11 je možné zobrazit některé veličiny odvozené
z momentu motoru. Pomocí funkční skupiny "Procesní moment" je možné uživatelsky nastavit samotnou
hodnotu, její zkratku ale i potřebnou jednotku. Jednotku je přitom možné vybrat ze seznamu nebo volně zadat v
alfanumerickém tvaru.
Příklad:

Zobrazení zatížení motoru v % pro převodovku připojenou k motoru

Úprava hodnot:

Zobrazená hodnota = moment motoru v % z MNOM x A2.20 / A2.21 + A2.22

Jednotka:

Výběr ze seznamu "%"
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A2.25

Aktivní motor
1…Motor 1
2…Motor 2

Nezávisle na nastavení aplikačních parametrů lze měnič kmitočtu provozovat se dvěma různými
motory (viz maticová skupina B4, strana 93).
Parametr A2.25 zobrazuje vždy ten motor, který je právě aktivní.
Přepínání mezi oběma motory se provádí pomocí volně programovatelného digitálního
vstupu nebo pomocí nastavení parametrů.
A2.28

Setrvačnost

kgm2

Parametr A2.28 zobrazuje vypočtený moment setrvačnosti v kgm2, který je základním údajem pro regulátor
rychlosti.
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A3

Hodnoty měniče

Zobrazení skutečných hodnot měniče kmitočtu

Hodnoty měniče
A3.01

Výstupní kmitočet

Hz

Zobrazení výstupního kmitočtu měniče v Hz.
Rozlišení: 0,01 Hz
A3.02

Zatížení měniče

%

Zobrazení aktuálního proudového zatížení měniče kmitočtu v % jmenovitého proudu měniče.
Přesnost:
A3.03

3% (vztaženo ke jmenovitému proudu měniče)

Síťové napětí

V

Zobrazení aktuálního síťového napětí, které se stanovuje z naměřeného napětí meziobvodu a se
zohledněním aktuálního stavu zatížení.
Přesnost:
A3.04

8 % (vztaženo k maximálnímu napětí meziobvodu)

Napětí meziobvodu DC

V

Zobrazení aktuálního stejnosměrného napětí meziobvodu ve V.
Hodnota napětí meziobvodu závisí na faktorech síťového napětí, provozního režimu (motorický
režim / brzdění) a příslušném stavu zatížení.
Provozní režim

Typická hodnota

Bezzátěžový
provoz

Špička střídavého napětí na straně sítě (√2 x USítě)

Pohon

1...3 % menší než napětí při bezzátěžovém provozu

Brzdění

Napětí meziobvodu je vyšší než napětí při bezzátěžovém provozu, max. 850 V

Přesnost:
A3.05

3 % (vztaženo k maximálnímu napětí meziobvodu)

Teplotní zatížení měniče

%

Zobrazení aktuálního teplotního zatížení měniče kmitočtu.
100 % odpovídá maximální přípustné teplotě chladiče příslušného měniče kmitočtu.
Teplotní zatížení je mírou teplotní rovnováhy, která je dána oběma faktory, zatížením (proudem a
dobou zatížení) a aktuálním stavem chlazení (teplotou chladiva, výkonem ventilátoru).
A3.06

Aktuální spínací kmitočet

kHz

Zobrazení aktuálního taktovacího kmitočtu.
Skutečný taktovací kmitočet se může lišit od nastavené hodnoty v důsledku příliš vysokého
teplotního zatížení nebo při aktivní optimalizaci zvuku motoru (viz maticová skupina B3, strana 84).
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A4

Zobrazení vnitřních a externích žádaných hodnot
měniče

Žádané hodnoty

Maticové pole A4 poskytuje možnost zobrazení všech žádaných hodnot a rovněž stavů digitálních vstupů.
U žádaných hodnot se přitom rozlišuje mezi analogovými, digitálními, vnitřními a žádanými hodnotami ze
sběrnice.
Tato diagnostická možnost je důležitou pomocí především při uvádění do provozu a při objasňování
případného nesprávného chování a poruch.

Monitorování analogových vstupů

f-čítač
Kmitočtový
vstup FP, LFP

Úprava
signálu

Filtr

0...f MAX

Rozsah
ŽH v %

ŽH
v rozsahu

Výstup zdroje
žádané hodnoty

K dispozici jsou následující zdroje žádaných hodnot:
Základní přístroj:

AI1

0...10 V / -10...+10 V

AI2

0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA

LFP (DIx) 24 V / 10...60 Hz
Doplněk >pDRIVE< IO12: AI3

A4.01

0...20 mA / 4...20 mA

AI4

0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA

FP

0...30 kHz

AI1 - žádaná hodnota[%]

%

Žádaná hodnota na svorkách analogového vstupu AI1 (přímo po analogově/digitálním převodu).
0 % = 0 V nebo -10 V (podle D1.02 "AI1 Signalart")
100 % = 10 V
A4.02

AI1 - ŽH v rozsahu

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty AI1.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo Hz.
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A4.03

AI2 - žádaná hodnota[%]

%

Žádaná hodnota na svorkách analogového vstupu AI2 (přímo po analogově/digitálním převodu).
0 % = 0 V, 0 mA nebo 4 mA (podle D1.09 "AI2 - typ signálu")
100 % = 10 V nebo 20 mA
A4.04

AI2 - ŽH v rozsahu

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty AI2.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.05

AI3 - žádaná hodnota[%]

%

Žádaná hodnota na svorkách analogového vstupu AI3 na doplňkové kartě >pDRIVE< IO12 (přímo
po analogově/digitálním převodu).
0 % = 0 mA nebo 4 mA (podle D1.16 "AI3 - typ signálu")
100 % = 20 mA
A4.06

AI3 - ŽH v rozsahu

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty AI3.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.07

AI4 - žádaná hodnota[%]

%

Žádaná hodnota na svorkách analogového vstupu AI4 na doplňkové kartě >pDRIVE< IO12 (přímo
po analogově/digitálním převodu).
0 % = 0 V, 0 mA nebo 4 mA (podle D1.23 "AI4 - typ signálu")
100 % = 10 V nebo 20 mA
A4.08

AI4 ŽH v rozsahu

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty AI4.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.09

FP ŽH v kHz

%

Žádaná hodnota kmitočtového vstupu FP na doplňkové kartě >pDRIVE< IO12 (přímo za měřičem
kmitočtu).
Rozlišení 0,01 kHz
A4.10

FP ŽH v rozsahu

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty - kmitočtový vstup.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
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Monitorování digitálních ŽH
Digitální zdroje žádaných hodnot vytvářejí výstupní žádanou hodnotu na základě kombinace digitálních
vstupních signálů. U tohoto druhu zdrojů žádaných hodnot je možné zobrazit žádanou hodnotu v rozsahu před
předáním rozdělovači žádaných hodnot (viz maticové pole C1, strana 105).
A4.11

Motorpotenciometr ŽH

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty - motorpotenciometr.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.12

MX-kruhový ovladač ŽH

%

Výstup žádané hodnoty kruhového ovladače na odnímatelném ovládacím panelu v Hz.
A4.13

Pevná žádaná hodnota

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty – pevné žádané hodnoty.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.

Monitorování vnitřních ŽH
Vnitřní zdroje žádaných hodnot netvoří výstupní veličinu v přímé závislosti na vnějších signálech. Žádaná
hodnota je tvořena interně pomocí zvolené funkce a příslušném nastavení parametrů a následně je dodána
rozdělovači žádaných hodnot (viz maticové pole C1, strana 105).
A4.14

Hodnota za přep. ŽH

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty - Hodnota za přep. ŽH.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.15

Kalkulátor

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty - Kalkulátor.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.16

Použití skutečné hodn.

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty - Použití skutečné hodn..
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.17

Generátor křivky

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty - Generátor křivky.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
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Monitorování digitálních vstupů
Digitální vstupy slouží k předávání povelů z nadřazeného systému ovládání do měniče kmitočtu.
Nezávisle na zvoleném druhu signálu (Sink / Source) se aktivní vstupy zobrazí v příslušných parametrech
zobrazení jako logická 1.
K dispozici jsou následující digitální vstupy:
Základní karta:
DI1...DI5
DI6

Doplněk >pDRIVE<
IO11:
Doplněk >pDRIVE<
IO12:

A4.18

/;
/;
/;
/;

4 .. DI 5
5 .. DI 6
6 .. PWR 6

/;
/;
/;

Stav vstupů IO11
0 .. DI 7
1 .. DI 8
2 .. DI 9
3 .. DI 10

A4.20

DI11...DI14 volně programovatelné vstupy

Stav vstupů měniče
0 .. DI 1
1 .. DI 2
2 .. DI 3
3 .. DI 4

A4.19

PWR
DI7...DI10

volně programovatelné vstupy
volně programovatelný vstup
(při použití jako TH1 není možné jej využít)
Vstup pro "Bezpečné zastavení", nelze jej parametrizovat
volně programovatelné vstupy

/;
/;
/;
/;

Stav vstupů IO12
0 .. DI 11
1 .. DI 12
2 .. DI 13
3 .. DI 14

/;
/;
/;
/;

Stav digitálních vstupů se u vestavěného ovládacího panelu LED zobrazí následovně:

HIGH
LOW
Základní Doplněk Doplněk
přístroj
IO11
IO12
DI 1
DI 2
DI 3
DI 4
DI 5
DI 6
PWR
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DI 7
DI 8
DI 9
DI10

DI 11
DI 12
DI 13
DI 14

Monitorování bus ŽH
Nezávisle na zvolené průmyslové sběrnici je možné před předáním do rozdělovače žádaných hodnot zobrazit
maximálně 9 možných žádaných hodnot sběrnice.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
A4.21

Bus ŽH 1 v rozsahu

% nebo Hz

A4.22

Bus ŽH 2 v rozsahu

% nebo Hz

A4.23

Bus ŽH 3 v rozsahu

% nebo Hz

A4.24

Bus ŽH 4 v rozsahu

% nebo Hz

A4.25

Bus ŽH 5 v rozsahu

% nebo Hz

A4.26

Bus ŽH 6 v rozsahu

% nebo Hz

A4.27

Bus ŽH 7 v rozsahu

% nebo Hz

A4.28

Bus ŽH 8 v rozsahu

% nebo Hz

A4.29

Bus ŽH 9 v rozsahu

% nebo Hz

Monitorování analogových vstupů
A4.30

LFP ŽH v Hz

Hz

Žádaná hodnota na kmitočtovém vstupu LFP (signál přes digitální vstup, přímo za měřičem
kmitočtu).
A4.31

LFP ŽH v rozsahu

% nebo Hz

Výstup zdroje žádané hodnoty z kmitočtového vstupu LFP.
Podle použití v rozdělovači žádaných hodnot se hodnota zobrazí v % nebo v Hz.
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A5

Čítač

Počítadla provozních hodin, servisní intervaly,
varování, elektroměr

Provozní hodiny
A5.01

Celkové motohodiny M1

h

A5.02

Nastavení počítadla M1

0h

0…60000 h

A5.03

Stav počítadla hodin M1

h

A5.04

Celkové motohodiny M2

h

Nastavení počítadla M2

0h

A5.05

0…60000 h

A5.06

Stav počítadla hodin M2

h

Počítadlo provozních hodin eviduje skutečnou dobu provozu aktivního motoru. Časy aktivního brzdění za
účelem zastavení, ohřev motoru nebo pohotovostní režim nejsou posuzovány jako provoz. Počítadlo provozních
hodin je tak možné použít pro stanovení intervalů např. údržby ložisek.

Vyhodnocení se provádí pro oba přepínatelné motory samostatně.

Dosáhne-li počítadlo provozních hodin nastavené hodnoty „Nastavení počítadla M1(M2)“, objeví se výstražné
varování "Servis M1" respektive "Servis M2". Varování je možné resetovat pomocí parametru A5.13 "Výmaz
počítadel", čímž se zahájí nový časový interval. Čas, který již uplynul, je viditelný v parametru „Stav počítadla
hodin M1(M2)“.
A5.07
A5.08

Celková doba zapnutí

h

Nast. počítadla zapnutí

0h

0…60000 h

A5.09

Stav počítadla zapnutí

h

Počitadlo provozních hodin "Zapnutí" eviduje čas, po který je měnič kmitočtu v provozu připojením k síti nebo je
přítomno napětí meziobvodu. Je odvozen od provozní doby kondenzátorů meziobvodu, karet řídicí elektroniky
pohonu a ventilátorů řídicí části.
Dosáhne-li počitadlo provozních hodin hodnoty parametru A5.08 "Nast. počítadla zapnutí", objeví se varovné
hlášení "Servis výkonové části". Varování lze resetovat pomocí parametru A5.13 "Výmaz počítadel", čímž se
zahájí nový časový interval. Čas, který již uplynul, je viditelný v parametru A5.09 "Stav počítadla zapnutí".
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A5.10

Celková doba ventilátoru

h

A5.11

Nastav. počítadla vent.

0h

0…60000 h

A5.12

Hodnota počítadla vent.

h

Počitadlo provozních hodin pro "Ventilátor" eviduje provozní čas ventilátoru silové části a je možné je vyhodnotit
pro účely údržby.
Dosáhne-li počitadlo provozních hodin nastavené hodnoty "Nastav. počítadla vent.", je vydáno varovné hlášení
"Servis výkonové části". Výstrahu lze resetovat pomocí parametru A5.13 "Výmaz počítadel", přičemž se zahájí
nový časový interval. Čas, který již uplynul, je viditelný v parametru A5.12 "Hodnota počítadla vent.".
A5.13

Výmaz počítadel

0 .. Bez resetu

0…Bez resetu
1…Reset motoru 1
2…Reset motoru 2
3…Reset výkonové části
4…Reset ventilátoru

Uplynula-li doba nastavená příslušným parametrem, je vydáno příslušné varovné hlášení. Toto
hlášení je možné resetovat pomocí parametru A5.13 "Výmaz počítadel" samostatně pro každý typ
intervalu.
Resetováním hlášení se zahájí další časový interval.

Překročí-li počitadla provozních hodin hodnotu 60.000 hodin (cca. 7 let při 24hodinovém provozu), stav
se automaticky vymaže a začne počítat hodiny znovu od nuly.

Elektroměr
A5.14

MWh elektroměr mot.

MWh

A5.15

kWh elektroměr mot.

kWh

A5.16

MWh elektroměr gen.

MWh

A5.17

kWh elektroměr gen.

kWh

Elektrická energie odevzdávaná nebo přijímaná na výstupu měniče kmitočtu se eviduje v samostatných
elektroměrech a zobrazuje se pomocí dvou parametrů.
Počitadlo kWh pracuje od 0,0...999,9 kW. Jestliže hodnota překročí hranici MW, začne počitadlo kWh počítat
znovu od nuly a na počitadle MWh se zaznamená přírůstek.
Přesnost:

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
>pDRIVE<MX eco od 90 kW:

10 % (vztaženo k jmenovitému výkonu měniče)
5 % (vztaženo k jmenovitému výkonu měniče)
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A6

Nastavení zobrazení Konfigurace základního zobrazení

Nastavení zobrazení
Ovládací panel s LED
displejem

Odnímatelný ovládací panel
A6.01 Nastavení horního pole

LOC

Stav přístroje nebo
A6.01 Nastavení horního pole

BUS

A6.02 Nastavení středního pole
I

O

Mode

Digit

Provozní stav, varovné
nebo informační hlášení

Připraven

Provoz

Porucha

f: +45.80 Hz
Svorkovnice

ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

I: +143 A
Míst./Dálk. MATRIX

A6.03 Nastavení spodního pole

Režim ovládání

K vizualizaci aktuálního provozního režimu slouží u >pDRIVE< MX eco základní zobrazení údajů na
odnímatelném ovládacím panelu >pDRIVE< BE 11. Na panelu lze zobrazit aktuální stav přístroje a ovládání a
rovněž tři analogové skutečné hodnoty. Všechny tři zobrazitelné skutečné hodnoty je možné podle potřeby
uživatele zvolit pomocí parametrů A6.01...A6.03.
A6.01

Nastavení horního pole

1 .. Skutečnýí kmitočet

A6.02

Nastavení středního pole

9 .. ŽH před rampou

A6.03

Nastavení spodního pole
1…Výstupní kmitočet
2…Proud motoru v A
3…|Moment|
4…Procesní moment
5…Procesní otáčky
6…Výkon na hřídeli v kW
7…Napětí motoru
8…|Otáčky|

2 .. Proud motoru v A
9…ŽH před rampou
10…PID-žádaná hod.
11…PID-skutečná hod.
12…PID-odchylka
13…Čítač (relativní)
14…Absolutní čítač
15…DC napětí
19…Teplotní zatížení M1

20…Teplotní zatížení M2
22...Teplotní zatíž. měniče
23...MWh elektroměr mot.
24...kWh elektroměr mot.
25…MWh elektroměr gen.
26…kWh elektroměr gen.

Na LED displeji vestavěného ovládacího panelu se zobrazí hodnota nastavená pomocí parametru A6.01
"Nastavení horního pole".
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A6.04

Zobrazení všech param.

0 .. Ne

0…Ne
1…Ano

Parametry v maticové struktuře lze jednoduše změnit tak, že se viditelnost jednotlivých parametrů
nebo celých skupin parametrů cíleně upraví podle aktuálního stavu.
Parametry, které se vztahují k nepoužívaným hardwarovým doplňkům nebo k neaktivním funkcím, se
přitom automaticky skryjí.
Toto automatické skrytí je možné zrušit pomocí parametru A6.04 "Zobrazení všech param.".

A6.05

Zobrazení omezení

0 .. Skryty

0…Skryty
1…Viditelné

Je-li parametr A6.05 nastaven na "1 .. Viditelné", zobrazí se aktivní omezení na odnímatelném
ovládacím panelu >pDRIVE< MX eco BE-11. Zobrazení trvá tak dlouho, dokud trvá omezení,
nejméně však 1 sekundu.
Zobrazení omezení je výhodné především při uvádění do provozu nebo při servisních zákrocích.
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B

Start-Up

B1

Volba jazyka

Základní nastavení systému a konfigurace pro
uvedení do provozu

Volba požadovaného jazyka

Volba jazyka
B1.01

Volba jazyka
Všechny jazykově závislé texty v >pDRIVE< MX eco jsou uloženy v odnímatelném ovládacím panelu
>pDRIVE< BE-11.
Podle použitého jazykového balíku lze nastavit různé národní jazyky. Když je měnič s připojeným
odnímatelným ovládacím panelem poprvé zapnut, zobrazí se možnost volby všech jazyků, které jsou
v BE11 k dispozici.
Vybraný jazyk zůstane zachován, i když je odnímatelný ovládací panel připojen k jinému měniči.

Jazyk

Jazyky obsažené v odnímatelném ovládacím panelu
BE11/A

BE11/B

BE11/C

BE11/D

BE11/E

BE11/G

Němčina

9

–

–

9

–

–

Angličtina

9

9

9

9

9

9

Bosenština

–

–

–

9

–

–

Bulharština

–

–

–

–

9

–

Čínština

–

–

–

–

–

z

Estonština

–

–

z

–

–

–

Francouzština

9

–

–

–

–

–

Řečtina

–

–

–

–

z

–

Italština

9

–

–

–

–

–

Korejština

–

–

–

–

–

9

Chorvatština

–

–

–

9

–

–

Lotyština

–

–

z

–

–

–

Litevština

–

–

9

–

–

–

Polština

–

9

–

–

–

–

Ruština

–

–

9

–

9

–

Srbština

–

–

–

9

–

–

Slovenština

–

9

–

–

–

–

Španělština

9

–

–

–

–

–

Čeština

–

9

–

–

–

–

Turečtina

–

–

–

–

9

–

Maďarština

–

9

–

–

–

–

9 … dostupné

z … připravuje se
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Nastavený jazyk lze později změnit pomocí parametru B1.01.

Jestliže si vzájemně neodpovídají verze software mezi přístrojem a ovládacím panelem,
může se stát, že budou chybět jednotlivé texty parametrů. V takovém případě se zobrazí
příslušný kód matice, resp. číslo řádku.
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B2

Nastavení makra

Volba makra, zálohy, 2. sada parametrů

Správa parametrů
Nastavování a přizpůsobení přístroje se provádí prostřednictvím uživatelského nastavení parametrů. Rozmanité
funkce >pDRIVE< MX eco vyžadují stejně rozmanité možnosti nastavení a s tím spojený vysoký počet
parametrů.
Strukturovaná správa parametrů na základě maticové filosofie umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke všem
parametrům pro nastavení a monitorování. Kromě toho se v koncepci přístroje počítá s mnoha dalšími
funkcemi, které usnadňují práci s aplikačně orientovanými funkcemi a jejich nastavením.
Jednotlivé parametry jsou funkčně rozčleněny do skupin a ukládají se na různých místech. Různé povely
k uložení a obnovení jsou vyvolány automaticky nebo ručně a umožňují různé způsoby práce.

Režim zálohování
Režim zálohování je standardním aktivním příkladem provozu. Po vyvolání makra vhodného pro aplikaci a
uživatelsky optimalizovaném nastavení je možné pomocí povelu "Vytvoř zálohu" zkopírovat aplikační parametry
do záložního registru. Takto vytvořenou záložní kopii je možné kdykoli v případě potřeby opět vyvolat povelem
"Vyvolej zálohu".
Současné používání funkcí režimu zálohování a přepínání sad parametrů není možné. Použití 2. sady
parametrů motoru (viz maticové pole B4, strana 93) je v obou funkčních režimech k dispozici bez
omezení.

1

Makro
1

2

Makro
2

3

4

Makro
3

Makro
4

Načíst
makro
Vytvoření zálohy
Záloha

1

Parametr. sada 1

Obnovení ze zálohy
Nastavení parametrů

F3
F2
F1

O

I

2. sada parametrů
Pro aplikace s požadavkem na odlišnou změnu chování pohonu (např. z důvodu změny typu zátěže) jsou
k dispozici dvě samostatné sady parametrů.
Mezi těmi je možné přepínat pomocí nastavení parametru nebo pomocí aktivace digitálního vstupu. Přepínání
se provádí vždy v režimu přístroje „Připraven“. Povel k přepnutí zadaný za provozu se provede v následujícím
stavu připravenosti.
Zpětné hlášení aktivní sady parametrů možné přiřadit na digitální výstup.
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Digitální vstup
nebo
pomocí parametru

1

2

3

Makro
2

4

Makro
3

Makro
4

Načtení
makra

1. sada parametrů

Kopie sady
parametrů

2

1

Makro
1

Aktivní sada parametrů
(Sada parametrů 1 nebo 2)

2. sada parametrů

Nastavení parametrů

F3
F2
F1

O

I

Aplikace:

Použití měniče kmitočtu pro dva různé pohony s různým nastavením parametrů, nastavení
nouzového nebo servisního provozu.

Předpokladem správného přepínání pomocí digitálního vstupu, je stejné nastavení příslušného
digitálního vstupu v obou sadách parametrů.
Pokud je potřebné sledování přerušení vodiče v signalizačních obvodech, je vhodné použít dva výstupy
namísto jednoho.
Makra
Makra jsou od výrobce přednastavené sady parametrů pro typické případy aplikací měniče >pDRIVE< MX eco.
Vyvoláním makra se přepíší aktuální aplikační data v EEprom. Skupiny parametrů jako data motoru, volba
jazyka, paměť poruch, provozní počítadla hodin, texty a základní komunikační nastavení, stejně jako nastavení
parametrů uložená v záloze, zůstanou nezměněny.

EE Prom
Obecná data:

jazyk, provozní hodiny, text,
slave adresy...

Flash-Eprom
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1

1. sada aplikačních parametrů

2

2. sada aplikačních parametrů
(záloha)

1

1. sada dat
motoru

2

2. sada dat
motoru

1

2

Makro
1

Makro
2

0

3

Makro
3

4

Makro
4

Sada dat motoru 0

2. Sada dat motoru
Nezávisle na obou sadách parametrů jsou k dispozici dvě přepínatelné sady dat motoru, s jejichž pomocí je
možné používat měnič kmitočtu pro dva různé elektromotory.
Prostřednictvím výběru motoru se přepínají jmenovitá data motoru zjištěná pomocí funkce autotuning a rovněž
příslušný tepelný model motoru a počitadla provozních hodin.
Použití 2. sady dat motoru (viz maticové pole B4, strana 93) je doplňkovou funkcí k 2. sadě aplikačních
parametrů.
B2.01

Zvolené makro

1...Makro 1

1…Makro 1
2…Makro 2
3…Makro 3
4…Makro 4

Tento parameter zobrazuje makro, vybrané naposledy pomocí B2.02.
B2.02

Volba makra
1…Nahraj makro 1
2…Nahraj makro 2
3…Nahraj makro 3
4…Nahraj makro 4

Nahraje vybrané aplikační makro do aktivní sady parametrů.
Nahráním makra se přepíší všechna stávající aplikační data v aktivní sadě parametrů.
Skupiny parametrů jako data motoru, volba jazyka, paměť poruch, provozní počitadla hodin,
texty a základní komunikační nastavení zůstanou beze změny.
B2.03

Volba sady parametrů
1…Backup
2…Sada parametrů 1
3…Sada parametrů 2
4…Přepnutí pomocí DI

Nastavuje aktivní sadu parametrů.
V případě volby "4 .. Přepnutí pomocí DI", se postupujte následovně:
− Nastavte parametr B2.03 na "2 .. Sada parametrů 1".
− Nahrajte správné makro pomocí parametru B2.02 a v případě potřeby proveďte další
nastavení.
− Nastavte digitální vstup na funkci "Druhá sada parametrů".
− Vytvořte kopii sady parametrů pomocí B2.06, pokud chcete nastavit druhou sadu parametrů
na základě první sady parametrů.
− Nastavte parametr B2.03 na "3 .. Sada parametrů 2".
− Nastavte položky druhé sady parametrů.
− Aktivujte přepnutí sady parametrů nastavením B2.03 na "4 .. Přepnutí pomocí DI".
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B2.04

Vytvoření zálohy
1…Vytvoř zálohu

B2.05

Obnovení zálohy
1…Vyvolej zálohu

B2.06

Vytvoření kopie sady
1…Zkopíruj nast. param.

Používá-li se funkce přepínání sad parametrů, je výhodné vycházet při nastavování 2. sady parametrů ze
základu 1. sady. Pro tento případ se zkopíruje obsah 1. sady parametrů do 2. sady parametrů. 1. sada
parametrů musí být přitom aktivována!
B2.07

Název sady parametrů 1

B2.08

Název sady parametrů 2

U textů 1. a 2. sady parametrů je možná alfanumerická editace. Editovaný text se objeví na odnímatelném
ovládacím panelu v bootovací fázi přístroje a v případě přepnutí aktiví sady parametrů.
"MenuP15 menu" – Parametry přepínatelné za provozu

Druhá sada parametrů a dat motoru poskytuje v zásadě dvě možnosti změny konfigurace pohonu. Přepnutí
mezi jednotlivými datovými sadami musí nastat vždy ve stavu „Stop“ nebo „Zablokování“.
Pokud mají být jednotlivé parametry měněny za provozu pohonu, je možné použít funkci P15. Pro menu P15 je
možné vybrat až 15 parametrů a pro každý je možné definovat tři hodnoty přepínatelné za chodu. Jednotlivé
hodnoty jsou parametrizovány pomocí položek meny "P15 edit Set A...C". Přepnutí mezi těmito třemi sadami
parametrů P15 je možné pomocí dvou digitálních vstupů nebo prostřednictvím parametrizace.
B2.13

Aktivace P15

0...Deaktivováno

0…Deaktivováno
1...Sada A
2...Sada B
3...Sada C
4...Závislý na DI

Pomocí parametru B2.13 je možné aktivovat funkci přepínání parametrů P15 a přepínat parametry
vybrané pomocí B2.17 "P15 volba parametrů" mezi sadami A, B nebo C.
V případě nastavení "4 .. Závislý na DI" je možné přepínat také prostřednictvím nadřízeného
automatizačního systému pomocí dvou digitálních vstupů (P15-sada B, P15-sada C).
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Nastavení
0…Deaktivováno

Funkčnost „P15“

1...Sada A

Všechny parametry vybrané do menu P15 se mění podle nastavení
sady A.

2...Sada B

Všechny parametry vybrané do menu P15 se mění podle nastavení
sady B.

3...Sada C

Všechny parametry vybrané do menu P15 se mění podle nastavení
sady C.

4...Závislý na DI

Přepínání sad parametrů P15 probíhá v závislosti na dvou digitálních
vstupech:

B2.14

P15 editace sady A

B2.15

P15 editace sady B

B2.16

P15 editace sady C

Pro přepínání za provozu nejsou k dispozici žádné parametry.

Aktivní datová
sada P15

Signál na digitálním vstupu
P15-sada B

P15-sada C

Sada A aktivní

0

0

Sada B aktivní

1

0

Sada C aktivní

X

1

Pro všechny parametry zařazené do menu P15 jsou pro přepínání za provozu dostupné tři hodnoty parametru.
Tyto hodnoty jsou nastavovány při aktivované funkci P15 pro parametry z příslušné sady P15.
Pokud se pokusíte nastavit některý z parametrů P15 pomocí maticové struktury, když je aktivováno
přepínání parametrů P15, objeví se na maticovém ovládacím panelu hlášení „Parametrizace
zablokována, výběr sady parametrů 1/2 je aktivní!“.
B2.17

P15 volba parametrů
Parametr B2.17 "P15 volba parametrů" obsahuje editační režim, ve kterém je možné vybírat pomocí
maticové struktury obvyklým způsobem všechny parametry, které se mají přepínat. Pro výběr jsou
dostupné všechny parametry, které je možné měnit za chodu.
Pomocí funkčního tlačítka F1 se vybraný parametr přidá do menu P15 (→ P15), nebo je vložený
parametr z menu P15 odstraněn (P15 →).
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Makro M1: Všeobecné použití (makro továrního nastavení)
Nastavením parametru B2.02 Volba makra na "1 .. Nahraj makro 1" se do paměti přístroje nahrají parametry
makra 1.
Při vyvolání makra jsou stávající parametry přepsány!

Makro M1 představuje záměrně jednoduchou variantu nastavení, ve které jsou připraveny všechny potřebné
funkce pro mnoho aplikací. Typickým příkladem použití jsou automatizovaná zařízení s řídicími systémy a
konvenčním propojením pomocí vodičů, u kterých se měnič kmitočtu používá jako inteligentní akční člen.
Ovládací povely jsou realizovány pomocí 2-vodičového ovládání a signály start jsou zadávány pro oba směry
otáček prostřednictvím svorkovnice základního přístroje. Žádaná hodnota kmitočtu se uvažuje jako signál
4...20 mA.
Pomocí odnímatelného ovládacího panelu BE11 nebo vestavěného ovládacího panelu LED je možné zvolit
místní ovládání přístroje.
Hodnoty makra představují základní nastavení měniče kmitočtu. Všechny funkce jsou v měniči
>pDRIVE< MX eco vždy k dispozici, nezávisle na základním nastavení makra. Parametry je možné
podle aplikačních požadavků aktivovat nebo měnit.
Makro M1 odpovídá továrnímu nastavení přístroje.

Zapojení svorkovnice pro Makro M1
Základní přístroj

4...20 mA

Start vpřed
Start vzad

*) Je-li digitální vstup DI6 použit pro připojení termistoru,
přepněte přepínač volby SW2 na PTC a poté restartujte
zařízení. Parametrizace měniče je vhodně přizpůsobena.
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+10 V Referenční napětí

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Externí napájení 24 V DC

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Nepoužito
Zem
Žádaná hodnota 1 [Hz]
Zem
Skutečný kmitočet

0V
Start vpřed (2-vodičově)
Start vzad (2-vodičově)

Source
Ext.
Int.

SW1

PTC
LI

SW2
*)

Sink

ŽH
4...20 mA

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

Nevyužito
Nevyužito
Nevyužito
Termistor TH1 *)
+24 V DC pro digitální vstupy
"Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

Připraven / Chod

Nevyužito

Cesta žádané hodnoty Makra M1
Rozdělovač
ŽH
Analogový
vstup AI2

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad

ŽH kmitočtu 1 [Hz]

PID aktivní
Místní

Vpřed/
Vzad
Nevyužito

n MIN
n MAX

ŽH kmitočtu 2 [Hz]

Rozběh/
Doběh

+

f ŽH

x

Seznam parametrů Makra M1
Parametr
A6.01
A6.02

Přednastavení Makra 1

Nastavení horního pole 1 .. Výstupní kmitočet
Nastavení středního
9 .. ŽH kmitočtu před
pole
rampou

Parametr

Přednastavení Makra 1

D3.05

AO1 - filtr. čas. konst.

0,1 s

D4.01

R1 - použití

3 .. N.C. připraven/chod

E1.01

Maximální I měniče 1
MX eco: 135 %
MX pro: podle zařízení
(135 % nebo 165 %)
M max. motorický
300 %
Chování při omezení
1 .. Omezení uvolněno
Chování při doběhu
1 .. Prodloužení rampy
PTC1 - přiřazení
0 .. Nevyužito
motoru

A6.03

Nastavení spodního
pole

2 .. Proud motoru v A

B3.01
B3.02
B3.17
B3.24
C2.01

Síťové napětí
Metoda řízení měniče
R1 kompenzace
Způsob zastavení
Minimální kmitočet

2 .. 400 V - 50/60 Hz
1 .. VC standard
100 %
2 .. Doběhová rampa
0 Hz

E1.05
E1.17
E1.21

C2.02

Maximální kmitočet

50 Hz

E2.01

3 .. Vpřed & vzad

E2.02

PTC1 - aktivace

2 .. Připraven a chod

10 s
10 s
0s
1 .. ŽH kmitočtu 1 [Hz]
4 .. 4 ... 20 mA

E2.03
E2.04
E2.05
E2.18
E2.19

PTC1 - odezva
PTC1 - čas Δt
PTC1 - kontrola zapoj.
M1- analýza přetížení.
M1 - odezva

3 .. -Δt- porucha
0s
1 .. Aktivní
1 .. Standardní hodnoty
3 .. Varování-porucha

0 Hz

E2.20

M1 -Max I při 0 Hz

50 %

50 Hz

E2.21

M1 - Max. I při jmen. f

100 %

1 .. Start vpřed (trvalý)
2 .. Start vzad (trvalý)
3 .. Výstupní kmitočet
4 .. 4 ... 20 mA
0 Hz
50 Hz

E2.22
E2.23
E2.25
E2.26
E2.42

M1 - teplotní f-omezení
M1 - časová konstanta
M1 – úroveň varování
M1 – úroveň vypínací
Ochrana proti zablok.

35 Hz
5 min
100%
110 %
1 .. Aktivní

C2.03
C2.05
C2.06
C2.11
D1.08
D1.09
D1.10
D1.11
D2.01
D2.02
D3.01
D3.02
D3.03
D3.04

Uvolnění směru
otáčení
Rozběhová rampa 1
Doběhová rampa 1
Startovací rampa
AI2 - použití
AI2 - typ signálu
AI2 - minimální
hodnota
AI2 - maximální
hodnota
DI1 použití
DI2 použití
AO1 - použití
AO1 - typ signálu
AO1 - min. hodnota
AO1 - max. hodnota
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Makro M2: Pohony s využitím PID regulátoru
Nastavením parametru B2.02 Volba makra na "2 .. Nahraj makro 2" se do paměti přístroje nahrají parametry
z makra M2.
Při vyvolání makra jsou stávající parametry přepsány!

Makro M2 je typickou variantou nastavení pro pohony s regulátorem PID, jaké se používají např. u čerpadel,
ventilátorů, kompresorů atd.
Ovládací povely jsou realizovány pomocí 2-vodičového ovládání a signály start jsou zadávány pro oba směry
otáček prostřednictvím svorkovnice základního přístroje, žádaná hodnota PID je přiřazena analogovému vstupu
AI1 (0...10 V), skutečná hodnota PID je přiřazena AI2 (0...10 V nebo 4...20 mA). Pomocí digitálního vstupu je
možné přepínání z regulačního režimu na ovládací, přičemž v tomto případě se žádaná hodnota na AI1 použije
i pro zadání kmitočtu.
Kromě regulačního a nastavovacího režimu (pomocí svorkovnice) je možné také místní ovládání přístroje
pomocí odnímatelného ovládacího panelu >pDRIVE< BE11 nebo vestavěného ovládacího panelu LED.
Hodnoty makra představují základní nastavení měniče kmitočtu. Všechny funkce jsou v měniči
>pDRIVE< MX eco vždy k dispozici, nezávisle na základním nastavení makra. Parametry je možné
podle aplikačních požadavků aktivovat nebo měnit.
Zapojení svorkovnice pro Makro M2
Základní přístroj

Snímač
neelektrických
hodnot

Xy
4...
20 mA
4...20 mA

Start vpřed
Start vzad

Ext. porucha

*) Je-li digitální vstup DI6 použit pro připojení termistoru,
přepněte přepínač volby SW2 na PTC a poté restartujte
zařízení. Parametrizace měniče je vhodně přizpůsobena.
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+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

+10 V Referenční napětí

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Externí napájení 24 V DC

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

PID žádaná hodnota [%]
Zem
PID skutečná hodnota [%]
Zem
PID skutečná hodnota [%]

0V
Start vpřed (2-vodičově)
PID-aktivní

Source
Ext.
Int.

SW1

PTC
LI

SW2
*)

Sink

10kOhm
0...+10 V

Nevyužito
Ext. porucha 1
Nevyužito
Termistor TH1 *)
+24 V DC pro digitální vstupy
"Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

Připraven / Chod

Nevyužito

Cesta žádané hodnoty Makra M2
Rozdělovač
ŽH
A

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad

ŽH kmitočtu 1 [Hz]

Nevyužito

PID aktivní

B

Vpřed/
Vzad
Nevyužito

Ovládání z panelu

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
n MIN
n MAX
+
x

Rozběh/
Doběh

f ŽH

Rozběh/
Doběh
Analogový
vstup AI1

PID-ŽH [%]

F1

F2

F3

I

PID-regulátor

1
A
B
C

O

2

3

4

5

6

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

D
E
F

+
Analogový
vstup AI2

PID-ŽH [%]

Seznam parametrů Makra M2
Parametr
A6.01 Nastavení horního pole
A6.02 Nastavení středního pole
A6.03 Nastavení spodního pole
B3.01 Síťové napětí
B3.02 Metoda řízení měniče
C1.54 Použití přepínače ŽH
C1.55 Volba přepínání mezi ŽH
C1.56 Kanál A do přepínače ŽH
C1.57 Kanál B do přepínače ŽH
C2.01 Minimální kmitočet
C2.02 Maximální kmitočet
C2.03 Uvolnění směru otáčení
C2.05 Rozběhová rampa 1
C2.06 Doběhová rampa 1
C2.11 Startovací rampa
C4.07 PID - volba regulátoru
C4.08 PID - druh regulace
C4.09 PID - P - zesílení
C4.10 PID - I - integrace
C4.11 PID - D - derivace
C4.12 PID - max. hodnota D
C4.13 PID - min. omez. výst.
C4.14 PID - max. omez. výst.
C4.18 PID - ŽH rozběh. rampa
C4.19 PID - ŽH doběh. rampa
C4.34 PID - násobitel
C4.35 PID - dělitel
C4.36 DID - offset
D1.01 AI1 - použití
D1.02 AI1 - typ signálu
D1.03 AI1 - minimální hodnota
D1.04 AI1 - maximální hodnota
D1.08 AI2 - použití
D1.09 AI2 - typ signálu

Přednastavení Makra 2
10 .. PID-žádaná hod.
9 .. ŽH před rampou
11 .. PID-skutečná hod.
2 .. 400 V - 50/60 Hz
1 .. VC standard
1 .. ŽH kmitočtu 1 [Hz]
1 .. Hodnota A
1 .. AI 1
0 .. Nevyužito
15 Hz
50 Hz
1 .. Vpřed
1,5 s
1,5 s
5s
2 .. PID -n/ závislá na DI
1 .. normální
0,2
0,8 s
0s
50 Hz
15 Hz
50 Hz
10 s
10 s
1
1
0
6 .. PID-žádaná hod.[%]
1 .. 0 ... 10V
0%
100 %
7 .. PID-skutečná hod.[%]
4 .. 4 ... 20 mA

Parametr
D1.10 AI2 - minimální hodnota
D1.11 AI2 - maximální hodnota
D2.01 DI1 použití
D2.02 DI2 použití
D2.04 DI4 použití
D3.01 AO1 - použití
D3.02 AO1 - typ signálu
D3.03 AO1 - min. hodnota
D3.04 AO1 - max. hodnota
D3.05 AO1 - filtr. čas. konst.
D4.01 R1 - použití
E1.01 Maximální I měniče 1
E1.05 M max. motorický
E1.17 Chování při omezení
E1.21 Chování při doběhu
E2.01 PTC1 - přiřazení motoru
E2.02 PTC1 - aktivace
E2.03 PTC1 - odezva
E2.04 PTC1 - čas Δt
E2.05 PTC1 - kontrola zapoj.
E2.18 M1 - analýza přetížení.
E2.19 M1 - odezva
E2.20 M1 -Max I při 0 Hz
E2.21 M1 - Max. I při jmen. f
E2.22 M1 - teplotní f-omezení
E2.23 M1 - časová konstanta
E2.25 M1 - teplota okolí
E2.26 M1 - úroveň varování
E2.42 Ochrana proti zablok.
E3.34 Externí porucha 1
E3.35 Ext. porucha 1 - odezva
E3.36 Prodleva restartu
E3.37 Čas Δt

Přednastavení Makra 2
0%
150 %
1 .. Start vpřed (trvalý)
35 .. PID-aktivní
29 .. Externí porucha 1
27 .. PID-skutečná hod.[%]
4 .. 4 ... 20 mA
0%
100 %
0s
3 .. při Připraven/Provoz
135 %
300 %
1 .. Omezení uvolněno
1 .. Prodloužení rampy
0 .. Nevyužito
2 .. Připraven a chod
3 .. -Δt- porucha
0s
1 .. Aktivní
1 .. Standardní (IEC)
3 .. Varování-porucha
50 %
100 %
35 Hz
5 min
100%
110 %
1 .. aktiv
2 .. N.O. připraven/chod
3 .. -Δt- porucha
0s
0s
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Makro M3: Pohony s využitím PID regulátoru a kaskádním řízením
Nastavením parametru B2.02 Volba makra na "3 .. Nahraj makro 3" se do paměti přístroje nahrají parametry
makra M3.

Při vyvolání makra jsou stávající parametry přepsány!

Makro M3 je typickou variantou nastavení pro pohony v kaskádním zapojení s aktivním regulátorem PID, jaké
se používají např. u zařízení na zvyšování tlaku, vodáren atd.
Konfigurace obsahuje podle struktury "Síťová kaskáda 1" jeden hlavní pohon s regulovanými otáčkami a dva
vyrovnávací pohony. Řízení následných pohonů se provádí pomocí vyhodnocení regulační odchylky
regulačního obvodu PID v hlavním pohonu, který pomocí dvou výstupních relé zapíná a vypíná vyrovnávací
pohony.
Ovládací povel je realizován pomocí 2-vodičového ovládání a signál start je zadáván pro směr vpřed
prostřednictvím svorkovnice základního přístroje, žádaná hodnota PID se zadává přímo na měniči pomocí
kruhového ovladače na odnímatelném ovládacím panelu nebo pomocí tlačítek se šipkami u vestavěného
ovládacího panelu. Skutečná hodnota PID je přiřazena analogovému vstupu AI2 (0...10 V nebo 4...20 mA). Pro
hlášení provozní připravenosti obou vyrovnávacích pohonů jsou navoleny digitální vstupy na svorkovnici
základního přístroje. Zapínání a vypínaní vyrovnávacích pohonů se provádí pomocí dvou výstupních relé na
základě vyhodnocení kritéria počtu provozních hodin.
Hodnoty makra představují základní nastavení měniče kmitočtu. Všechny funkce jsou v měniči
>pDRIVE< MX eco vždy k dispozici, nezávisle na základním nastavení makra. Parametry je možné
podle aplikačních požadavků aktivovat nebo měnit.

Cesta žádané hodnoty Makra M3

MX-kruhový ovladač
F1

F2

F3

I

1

O

2

3

4

5

6

A

Motorpot.

Distributor
ŽH

PID aktivní

Rozběh/
Doběh
PID-ŽH [%]

Ovládání z panelu
PID-regulátor

B

+

C
D
E
F

Analogový
vstup AI2

PID-SH [%]

n MIN
n MAX

-

+
x

F1

F2

F3

I

1
A
B
C
D
E
F
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O

2

3

4

5

6

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

Rozběh/
Doběh

f ŽH

Zapojení svorkovnice pro Makro M3
Základní přístroj

4...
20 mA
4...20 mA

24 V ext
0 V ext
Start vpřed
1. motor kaskády připr.
2. motor kaskády připr.
Ext. Porucha

K1

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Nevyužito
Zem
PID-skut. hodnota [%]
Zem
PID-skut. hodnota [%]

Externí napájení 24 V DC
0V
Start vpřed (2-vodičově)
1. motor kaskády připraven
2. motor kaskády připraven

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

Xy

+10 V Referenční napětí

Ext. Porucha 1
Nevyužito
Nevyužito
+24 V DC pro digitální vstupy
"Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Připraven / Chod

1. motor kaskády ZAPNOUT

Doplňková karta IO11

K2

R3A
R3B
R3C
-10
+24
DI7
DI8
DI9
DI10
0V
TH2+
TH2DO1
DO2
CDO
0V

2. Motor kaskády ZAPNOUT

-10 V Referenční napětí
+24 V DC pro digitální vstupy
Nevyužito
Nevyužito
Nevyužito

Source
Ext.
Int.

SW3

Sink

Snímač
neelektrických
hodnot

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

Nevyužito
0V

Termistorové vstupy TH2
Zem pro termistor
Nevyužito
Nevyužito
Společný potenciál
0V
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Seznam parametrů Makra M3
Parametr

Přednastavení Makra 3

Parametr

A6.01

Nastavení horního pole

10 .. PID-žádaná hod.

C4.19

A6.02
A6.03
B3.01
B3.02
C1.18

Nastavení středního pole
Nastavení spodního pole
Síťové napětí
Metoda řízení měniče
Motorpot. - použití

9 .. ŽH před rampou
11 .. PID-skutečná hod.
2 .. 400 V - 50/60 Hz
1 .. VC standard
6 .. PID-žádaná hod.[%]

C4.34
C4.35
C4.36
D1.08
D1.09

C1.19

MP - místo ovládání

2 .. MX-Rad

D1.10

C1.20

MP - min. hodnota

0%

D1.11

C1.21
C1.22
C1.23
C1.24
C2.01
C2.02
C2.03
C2.05
C2.06
C2.11
C3.01
C3.09

MP - max. hodnota
MP - rozběhová rampa
MP - doběhová rampa
MP - uložení ŽH
Minimální kmitočet
Maximální kmitočet
Uvolnění směru otáčení
Rotace fází
Rozběhová rampa 1
Startovací rampa
Volba druhu kaskády
K - počet čerpadel

100 %
5s
10 s
1 .. ja
15 Hz
50 Hz
1 .. Vpřed
1,5 s
1,5 s
5s
1 .. Síťová kaskáda 1
2

D2.01
D2.02
D2.03
D2.04
D3.01
D3.02
D3.03
D3.04
D3.05
D4.01
D4.02
D4.03

C3.10

K - přepínač Ručně/Auto

1 .. Použito

E1.01

C3.11
C3.12
C3.15

K - režim připnutí M1
K - režim připnutí M2
K - volba připínaní

1 .. AUTO
1 .. AUTO
1 .. Analýza tlaku

E1.05
E1.17
E1.21

C3.18

K - max.reg.odchyl. PID

10 %

E2.06

C3.19
C3.32
C3.33
C3.34
C3.35
C3.38
C3.39
C3.40

K - max. překmit regul.
K - prodleva připnutí
K - prodleva vypnutí
K - prodleva překmitu
K - min.doba přepnutí
K - režim přepínání M
K - hlavní pohon-výměna
K - cyklus výměn

30 %
30 s
30 s
10 s
10 s
2 .. Optimální cyklus
1 .. v klidu
72 h

E2.07
E2.08
E2.09
E2.10
E2.18
E2.19
E2.20
E2.21

C3.41

K - cyklus vým. Master

24 h

E2.22

C4.07
C4.08
C4.09
C4.10
C4.11

PID - volba regulátoru
PID - druh regulace
PID - P - zesílení
PID - I - integrace
PID - D - derivace

1 .. PID - otáčky
1 .. Normální
0,2
0,8 s
0s

E2.23
E2.25
E2.26
E2.42
E3.34

C4.12

PID - max. hodnota D

50 Hz

E3.35

C4.13
C4.14
C4.18

PID - min. omez. výst.
PID - max. omez. výst.
PID - ŽH rozběh. rampa

15 Hz
50 Hz
10 s

E3.36
E3.37
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PID - ŽH doběh.
rampa
PID - násobitel
PID - dělitel
DID - offset
AI2 - použití
AI2 - typ signálu
AI2 - minimální
hodnota
AI2 - maximální
hodnota
DI1 použití
DI2 použití
DI3 použití
DI4 použití
AO1 - použití
AO1 - typ signálu
AO1 - min. hodnota
AO1 - max. hodnota
AO1 - filtr. čas. konst.
R1 - použití
R2 - použití
R3 - použití

Přednastavení Makra 3
10 s
1
1
0
7 .. PID-skutečná hod.[%]
4 .. 4 ... 20 mA
0%
150 %
1 .. Start vpřed (trvalý)
50 .. Kaskáda-M1 připraven
51 .. Kaskáda-M2 připraven
29 .. Externí porucha 1
27 .. PID-skutečná hod.[%]
4 .. 4 ... 20 mA
0%
100 %
0s
3 .. Připraven / chod
30 .. Kaskáda-M1 zapnut
31 .. Kaskáda-M2 zapnut

Maximální I měniče
135 %
1
M max. motorický
Chování při omezení
Chování při doběhu
PTC2 - přiřazení
motoru
PTC2 - aktivace
PTC2 - odezva
PTC2 - čas Δt
PTC2 - kontrola zapoj.
M1 - analýza přetížení
M1 - odezva
M1 -Max I při 0 Hz
M1 - Max. I při jmen. f
M1 - teplotní fomezení
M1 - časová konstanta
M1 - teplota okolí
M1 - úroveň varování
Ochrana proti zablok.
Externí porucha 1
Ext. porucha 1 odezva
Prodleva restartu
Čas Δt

300 %
1 .. Omezení uvolněno
1 .. Prodloužení rampy
0 .. Nevyužito
2 .. Připraven a chod
3 .. -Δt- porucha
0s
0 .. Neaktivní
1 .. Standardní (IEC)
3 .. Varování-porucha
50 %
100 %
35 Hz
5 min
100%
110 %
1 .. Aktivní
2 .. N.O. připraven/chod
3 .. -Δt- porucha
0s
0s

Makro M4: Všeobecné použití s využitím průmyslové sběrnice
Nastavením parametru B2.02 Volba makra na "4 .. Nahraj makro 4" se do paměti přístroje nahrají parametry
makra M4.

Při vyvolání makra jsou stávající parametry přepsány!

Makro M4 představuje záměrně jednoduchou variantu nastavení, která je určena pro mnoho průmyslových
aplikací. Typickým případem použití makra jsou automatizovaná zařízení s řídicími systémy a připojením
sběrnice Profibus, u kterých se měnič kmitočtu používá jako inteligentní akční člen.
Zadávání ovládacích povelů a rovněž předávání žádaných/skutečných hodnot se provádí na základě profilu
Profidrive do PPO4. K realizaci přepínání ovládacích míst je kromě napojení průmyslové sběrnice také
přednastaven konvenční režim ovládání svorkovnice s 2-vodičovým ovládáním a žádanou hodnotou na
analogovém vstupu AI2.
Přepínání mezi režimem sběrnice a svorkovnice je možné pomocí digitálního vstupu.
Nezávisle na přepínání ovládacích míst sběrnice/svorkovnice je možné přímé místní ovládání přístroje pomocí
odnímatelného ovládacího panelu >pDRIVE< BE11 nebo vestavěného ovládacího panelu.
Hodnoty makra představují základní nastavení měniče kmitočtu. Všechny funkce jsou v měniči
>pDRIVE< MX eco vždy k dispozici, nezávisle na základním nastavení makra. Parametry je možné
podle aplikačních požadavků aktivovat nebo měnit.

Cesta žádaných hodnot Makra M4
Rozdělovač
ŽH
BusŽH 1

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
Start vpřed/vzad

ŽH kmitočtu 1 [Hz]

PID aktivní
Vpřed/
Vzad

Analogový
vstup AI2

Místní
n MIN
n MAX

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
+
x

Rozběh/
Doběh

f ŽH
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Zapojení svorkovnice pro Makro M4
Základní přístroj

4...20 mA

Start vpřed
Start vzad
Sběrnice/
Svorkovnice

*) Je-li digitální vstup DI6 použit pro připojení termistoru,
přepněte přepínač volby SW2 na PTC a poté restartujte
zařízení. Parametrizace měniče je vhodně přizpůsobena.

+10 V Referenční napětí

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Externí napájení 24 V DC

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Nevyužito
Zem
Žádaná hodnota 2 [Hz]
Zem
Skutečný kmitočet

0V
Start vpřed (2-vodičově)
Start vzad (2-vodičově)

Source
Ext.
Int.

SW1

PTC
LI

SW2
*)

Sink

ŽH
4...20 mA

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM
AO1

Zdroj ovládání 2
Žádaná hodnota 2 [Hz]
Nevyužito
Termistor TH1 *)
+24 V DC pro digitální vstupy
“Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

Připraven / Chod

Nevyužito

Doplňková karta PBO11
Slave adresa
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Seznam parametrů Makra M4
Parametr
A6.01
A6.02
A6.03
B3.01
B3.02
B3.17
B3.24
C2.01
C2.02
C2.03
C2.05
C2.06
D1.08
D1.09
D1.10
D1.11
D2.01
D2.02
D2.03
D2.04
D3.01
D3.02
D3.03
D3.04
D4.01
D6.01
D6.02
D6.03
D6.04
D6.33
D6.100
D6.101
D6.102
D6.103
D6.137
D6.138
D6.139
D6.140
D6.141

Nastavení horního pole
Nastavení středního pole
Nastavení spodního pole
Síťové napětí
Metoda řízení měniče
B1 kompenzace
Způsob zastavení
Minimální kmitočet
Maximální kmitočet
Uvolnění směru otáčení
Rozběhová rampa 1
Doběhová rampa 1
AI2 - použití
AI2 - typ signálu
AI2 - minimální hodnota
AI2 - maximální hodnota
DI1 použití
DI2 použití
DI3 použití
DI4 použití
AO1 - použití
AO1 - typ signálu
AO1 - min. hodnota
AO1 - max. hodnota
R1 - použití
Bus - použití
Řídicí požadavek
Chování při bus chybě
Chyba bus - prodleva
Zapnutí po OFF1
Počet Bus ŽH
ŽH1 - použití
ŽH1 - min. hodnota
ŽH1 - max. hodnota
Počet skutečných hodn.
SH1 - použití
SH1 - min. hodnota
SH1 - max. hodnota
SH1 - filtr. čas. konst.

Přednastavení Makra 4

Parametr

Přednastavení Makra 4

1 .. Výstupní kmitočet
9 .. ŽH před rampou
2 .. Proud motoru
2 .. 400 V - 50/60 Hz
1 .. VC standard
80 %
2 .. Doběhová rampa
0 Hz
50 Hz
3 .. Vpřed & vzad
10 s
10 s
2 .. ŽH kmitočtu 2 [Hz]
4 .. 4 ... 20 mA
0%
50 %
1 .. Start vpřed (trvalý)
2 .. Start vzad (trvalý)
23 .. Zdroj ovládání 2
22 .. ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3 .. Výstupní kmitočet
4 .. 4 ... 20 mA
0 Hz
50 Hz
3 .. Připraven / chod
3 .. Profibus
1 .. Aktivní
1 .. Porucha
0,5 s
1 .. Aktivní
5 .. 1 STW + 5 SW
1 .. Žádaná hodnota 1 [Hz]
0 Hz
50 Hz
5 .. 1 ZTW + 5 IW
1 .. Výstupní kmitočet
0 Hz
50 Hz
0,1 s

D6.142
D6.143
D6.144
D6.145
D6.146
D6.147
D6.148
D6.149
D6.150
D6.151
D6.152
D6.153
D6.154
D6.155
D6.156
D6.157
E1.01

3 .. Proud motoru
0%
100 %
0,1 s
4 .. Moment
0%
100 %
0,1 s
8 .. Výkon
0%
100 %
0,1 s
58 .. Kód poruchy SH
0%
100 %
0,0 s

E1.05
E1.17
E1.21
E2.01
E2.02
E2.03
E2.04
E2.05
E2.18
E2.19
E2.20
E2.21
E2.22
E2.23
E2.25
E2.26
E2.42
E4.01
E4.02

SH2 - použití
SH2 - min. hodnota
SH2 - max. hodnota
SH2 - filtr. čas. konst.
SH3 - použití
SH3 - min. hodnota
SH3 - max. hodnota
SH3 - filtr. čas. konst.
SH4 - použití
SH4 - min. hodnota
SH4 - max. hodnota
SH4 - filtr. čas. konst.
SH5 - použití
SH5 - min. hodnota
SH5 - max. hodnota
SH5 - filtr. čas. konst.
Maximální I měniče 1
MX eco:
MX pro:
M max. motorický
Chování při omezení
Chování při doběhu
PTC1 - přiřazení motoru
PTC1 - aktivace
PTC1 - odezva
PTC1 - čas Δt
PTC1 - kontrola zapoj.
M1 - analýza přetížení
M1 - odezva
M1 -Max I při 0 Hz
M1 - Max. I při jmen. f
M1 - teplotní f-omezení
M1 - časová konstanta
M1 - úroveň varování
M1 - úroveň vypínací
Ochrana proti zablok.
Zdroj ovládání 1
Zdroj ovládání 2

135 %
závisí na zařízení
(135 % nebo 165 %)
300 %
1 .. Omezení uvolněno
1 .. Prodloužení rampy
0 .. Nevyužito
2 .. Připraven a chod
3 .. -Δt- porucha
0s
1 .. Aktivní
1 .. Standardní (IEC)
3 .. Varování-porucha
50 %
100 %
35 Hz
5 min
100%
110 %
1 .. Aktivní
4 .. Bus
1 .. 2-vodič. ovl. (hrana)

83

B3

Data měniče

Nastavení metody řízení motoru, optimalizace
pohonu

Síťové napětí
B3.01

Síťové napětí

2 .. 400 V - 50/60 Hz

1…380 V - 50/60 Hz
2…400 V - 50/60 Hz
3…440 V - 50/60 Hz
4…480 V - 60 Hz

Měniče kmitočtu >pDRIVE< MX eco jsou koncipovány jako přístroje na široký rozsah napětí a je
možné je provozovat v rozsahu 380...480 V střídavého napětí.
Správné nastavení síťového napětí je nutné pro přesné vyhodnocení funkci varování a
ochrany vnitřních úrovní napětí. Chybné nastavení může způsobit poškození přístroje!

Metoda řízení motoru
Pro optimální přizpůsobení použitého motoru příslušné aplikaci je nutné zadání správných dat z typového štítku
motoru, provedení rutiny pro autotuning a rovněž výběr vhodného způsobu řízení motoru.
B3.02

Metoda řízení měniče

1 .. VC standard

1…VC standard
2…VC rozšířené
3…VC ekonomické
5…U/f dvoubodová
6…U/f ekonomická
7…U/f sedmibodová

Měniče >pDRIVE< MX eco nabízí řadu různých variant řízení motoru.
Výběr se provádí podle následující tabulky:
Regulační
metoda

Krátký popis

Možnosti nastavení

Typ. aplikace

U/f dvoubodová

Jednoduché řízení
pomocí U/f
charakteristiky

Jmenovitá data motoru
Počáteční napětí

Standardní aplikace, pohony
více motorů, speciální motory,
speciální vinutí

U/f ekonomická

Řízení pomocí U/f
charakteristiky
optimalizované pro
kvadratické zatížení

Jmenovitá data motoru
Počáteční napětí
Redukce mag. toku

Jednoduché aplikace v oblasti
čerpadel a ventilátorů

U/f sedmibodová U/f Charakteristika
Jmenovitá data motoru
volně konfigurovatelná U1/f1...U5/f5
v 7 bodech
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Speciální motory a vinutí,
tlumení rezonančních jevů

Regulační
metoda

Krátký popis

Možnosti nastavení

Typ. aplikace

VC standard

Vektorové řízení bez
zpětné vazby

Jmenovitá data motoru
Rozběhový moment
Kompenzace skluzu
UMAX odbuzení
Autotuning

Tovární nastavení,
univerzálně použitelné
vektorové řízení s velmi
dobrou dynamikou

VC rozšířené

Optimalizované
vektorové řízení bez
zpětné vazby

Jmenovitá data motoru
Rozběhový moment
Kompenzace skluzu
UMAX odbuzení
Autotuning

Aplikace se zvláštními
požadavky na dynamiku a
rozběhový moment,
jen pro samostatné pohony
např. kompresor, extrudér,
pásový dopravník,...

VC ekonomické

Vektorové řízení bez
zpětné vazby
optimalizované pro
kvadratické zatížení

Jmenovitá data motoru
Rozběhový moment
Kompenzace skluzu
UMAX odbuzení
Autotuning
Redukce mag. toku

Pohony s kvadratickým
zatížením jako oběhová
čerpadla a ventilátory.
Spotřeba energie se přitom
optimalizuje prostřednictvím
snižování vektoru
magnetizačního proudu
přizpůsobovaného podle
zatížení.

Jednotlivé funkce měniče jsou možné jen při použití příslušné metody řízení motoru. Když jsou
aktivovány funkce, které nekorespondují vybrané metodě řízení motoru, vyvolá se varovné hlášení
"Změňte režim řízení!".

Nastavení pro režim řízení pomocí U/f (U/f dvoubodová a U/f sedmibodová)
B3.03

Počáteční napětí

0V

0…100 V

Při použití varianty řízení U/f je možné pomocí
tohoto
nastavení
přizpůsobit
rozběhový
moment podle příslušných požadavků na
zatížení. Charakteristika U/f se přitom při
rozběhu zvýší kvůli kompenzaci ztráty napětí,
způsobené odporem statoru.
Zvýšení napětí se provede nezávisle na
skutečném
zatížení.
Delší
provoz
v kmitočtovém pásmu se zvýšeným napětím
nebo příliš vysoké nastavení by vedlo ke
zvýšení teploty motoru a je nežádoucí.

V
V N Motor

V Start
f N Motor

f MAX

f

UN_Motor a fN_Motor se nastavují v maticovém poli B4.
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Nastavení pro režim řízení pomocí U/f (U/f sedmibodová)
B3.04
B3.06
B3.08
B3.10
B3.12

U/f charakteristika - U1
U/f charakteristika - U2
U/f charakteristika - U3
U/f charakteristika - U4
U/f charakteristika - U5

40 V
120 V
200 V
280 V
360 V

0…1000 V

B3.05
B3.07
B3.09
B3.11
B3.13

U/f charakteristika - f1
U/f charakteristika - f2
U/f charakteristika - f3
U/f charakteristika - f4
U/f charakteristika - f5

5 Hz
15 Hz
25 Hz
35 Hz
45 Hz

0…300 Hz

Při použití varianty řízení "U/f sedmibodová" není U/f charakteristika definována body UStart / 0 Hz a UN / fN
lineárně. Je možné ji definovat pomocí dalších 5 libovolných párů hodnot pro napětí a kmitočet. Tímto
způsobem vzniká U/f charakteristika, kterou je možné univerzálně přizpůsobit, především pro speciální motory
ale i pro tlumení magnetických rezonančních jevů motoru.
V Motor
V N Motor
V5
V4
V3
V2
V1
V Start
f1

f2

f3

f4

f5

fN

f MAX

Výstupní
kmitočet

UN_Motor a fN_Motor se nastavují v maticovém poli B4.
Vyberte páry hodnot volně programovatelné U/f-charakteristiky tak, aby byly parametrizovány se
vzestupným trendem (f1 < f2 < ... < f5 < fNOM).
Pokud jsou jednotlivé body parametrizovány neúplně nebo chybně (f > fNOM, V > 1,5 x VNOM), vyvolá se
chybové hlášení "U/f 7bodová chyba".

Nastavení pro režim vektorového řízení „Vector Control Mode“
B3.17

R1 kompenzace

80 %

50…100 %

Použitím varianty vektorového řízení (VC standard, VC rozšířené nebo VC ekonomické) lze měnit
účinek odporu statoru, který je určen procedurou autotuningu.
Při nastavení 100 % se pro ovládání použije určený odpor statoru (B4.12). Nižší hodnoty snižují
odpor v procentech.
Překompenzování (měřená hodnota větší než reálná hodnota R1 a odporu kabelu) vede
k nestabilitě, čemuž je nutné předcházet!.
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B3.18

Kompenzace skluzu

100 %

0…150 %

Regulace se snaží udržet konstantní otáčky motoru i při změnách zatížení.
Měřítkem odchylky otáček je jmenovitý skluz vypočítaný ze jmenovitých dat motoru. Pomocí
kompenzace skluzu je možné upravit přesnost úpravy v závislosti na zatížení. Při hodnotách
menších než 100 % je kompenzace menší, při hodnotách vyšších něž 100 % je kompenzace větší.
Funkce je k dispozici jen při použití varianty vektorového řízení (VC standard, VC rozšířené
nebo VC ekonomické).
B3.19

Umax při odbuzování

110 %

100…200 %

Regulace otáček motoru pomocí měniče kmitočtu předpokládá proporcionální změnu napětí motoru
v závislosti na výstupním kmitočtu.
Kmitočet, tak jako napětí, se zvyšuje lineárně od nuly až po jmenovitý bod motoru UN / fN. Jestliže se
kmitočet nadále zvyšuje nad tento bod, zůstává napětí konstantní a motor je přitom tzv. odbuzován.
Při použití varianty vektorového řízení (VC standard, VC rozšířené nebo VC ekonomické) je
možné nastavit maximální přípustné napětí motoru v oblasti odbuzení.
V, T
T (~F)

Nastavení B3.19 = 100 %
V MAX

VN

Bod odbuzení = jmenovitý kmitočet /
jmenovité napětí motoru.
UMAX = 100 % = UN Motor
f

fN

Nastavení B3.19 > 100 %

V, T
T (~F)

Maximální dovolené napětí v oblasti
odbuzení je vyšší než jmenovité napětí
motoru. Bod odbuzení se tím posune
směrem k vyšším kmitočtům.

V MAX

415 V
V N (380 V)

To je však možné jen tehdy, leží-li hladina
napětí meziobvodu pro zvolené napětí
dostatečně vysoko, např. použitím motoru na
380 V při síťovém napětí 415 V.
fN

f

UMAX = 415 / 380 * 100 = 109 %
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B3.20

Dynamická konstanta 1

0,67

0…25

B3.21

Dynamická konstanta 2

1

0…10

Při použití varianty vektorového řízení (VC standard, VC rozšířené nebo VC ekonomické) lze pomocí obou
těchto nastavení upravovat dynamický průběh otáček při rázech zatížení. Nastavení působí přímo na vnitřní
regulační okruhy a jsou přednastavena od výrobce.
Přednastavení se vztahuje k celkové setrvačné hmotnosti (motor a zátěž) systému pohonu, která je, když je
použit IEC motor vhodný pro napájení z měniče, typicky (Jcelk. = asi 2 x MMotor).
Pokud se celková setrvačná hmotnost (motor, součásti pohonu jako spojka, brzda, převodovka a zátěž)
extrémně liší od přednastavení, je nutné manuální korekce parametru B3.20 Dynamická konstanta 1.
velká celková setrvačná hmotnost → zvyšte B3.20
malá celková setrvačná hmotnost → snižte B3.20
Optimalizace je zapotřebí jen výjimečně.

Výskyt vibrací uprostřed rychlostního rozsahu (20...40 Hz) lze kompenzovat snížením B3.20 Dynamická
konstanta 1 (typické pro malé motory u velkých měničů kmitočtu).

Obecné nastavení
B3.24

Způsob zastavení

2 .. Doběhová rampa

1…Volný doběh
2…Doběhová rampa
3…Doběh s pozastavením
4…Rychlé zastavení

B3.25

Pozastavení doběhu - f

0 Hz

0…50 Hz

B3.26

Pozastavení doběhu - t

0s

0…3600 s

Chování měniče kmitočtu při povelu k zastavení je možné stanovit pomocí parametrů B3.24...B3.26. Přitom
nezáleží na tom, z jakého řídicího zdroje povel k zastavení přichází (viz maticové pole E4, strana 235).

Nový povel ke startu ve všech případech vede k opětovnému rozběhu pohonu.
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Volný doběh

f, n

Povel k zastavení způsobí okamžité zablokování
výstupního tranzistorového střídače. Motor volně dobíhá
bez proudu.

n Motor
f Motor
t
Stop
t

Doběhová rampa (tovární nastavení)

f, n

Povel k zastavení navodí řízené zastavení. Motor je
přitom zpomalován po aktivní doběhové rampě.

f Motor
n Motor

Po dosažení klidového stavu se zablokuje střídač.

t
Stop
t

Doběh s pozastavením

f, n

Povel k zastavení navodí řízené zastavení po doběhové
rampě. To však nezpůsobí přímé zastavení motoru ale
motor setrvá po nastavenou dobu na nastaveném
kmitočtu. Po uplynutí této fáze dojde k poklesu otáček
na nulové a ke konečnému vypnutí.

f Motor
n Motor

Funkce se využívá převážně u hydraulických systémů,
u kterých by přímé vypnutí způsobilo nežádoucí kolísání
tlaku nebo kavitační jevy.
Kmitočet může být nastaven i pod hranicí minimálního
dovoleného kmitočtu.
Rychlé zastavení

Kmitočet
pozastavení

t
Doba
pozastavení

Stop
t
f, n

Tento povel k zastavení způsobí co nejrychlejší uvedení
do klidového stavu. Vnitřní doba doběhové rampy je
přitom 0 sekund.

f Motor
n Motor

Skutečný čas zastavení přitom závisí na setrvačné
hmotnosti, zatížení a eventuálních aktivních brzdných
funkcích (viz maticové pole B5, strana 98).

t
Stop
t

B3.27

Magnetizace motoru

0 .. Neaktivní

0…Neaktivní
1…Při startu
2…Vždy aktivní

Pomocí parametru B3.27 je možné při spuštění motoru provést předmagnetizaci. Ta je potřebná jen
u pohonů s vysokými požadavky na rozběhový moment.
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B3.30

Spínací kmitočet

kHz

2…16 Hz

Výstupní napětí měniče je vytvářeno pomocí pulsně-šířkové modulace výstupních tranzistorů
s optimalizací ztráty. Taktovací kmitočet, který je základem modulace, je nastavován tímto
parametrem.
Vysoké taktovací kmitočty způsobují malá zvlnění proudu a snižují typický hluk. Způsobují však
zvýšení vysokofrekvenčních elektrických emisí (EMC), dodatečné ztráty v IGBT a kondenzátorech
meziobvodu (viz technická příručka, kapitola „Snížení výkonu“). Vysoké taktovací kmitočty tedy
vedou také ke snížení přípustné délky motorových kabelů.
Taktovací kmitočet by tedy neměl být nastaven na zbytečně vysokou hodnotu.

Tovární
nastavení
B3.30

Max. taktovací kmitočet

Typ přístroje

Standard

B3.40 =
B3.32 = 6,8
sinusový filtr nebo 10 µs

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V30

4 kHz

16 kHz

4 kHz

4 kHz

>pDRIVE< MX eco 4V37...4V75

4 kHz

16 kHz

4 kHz

2,5 kHz

od >pDRIVE< MX eco 4V90/110

2,5 kHz

8 kHz

4 kHz

2,5 kHz

Příslušné tovární nastavení je ve většině případů dobrým kompromisem mezi hlukem a EMC. Účinná
oblast nastavení závisí na velikosti přístroje.
Při vysoké teplotě chladiče se provádí samostatné snižování taktovacího kmitočtu za účelem
redukce teplotního zatížení (viz také maticové pole A3, strana 56).
Když je volána funkce Načti tovární data motoru (B4.40), je spínací kmitočet (B3.30)
nastaven na tovární nastavení.

B3.31

Snížení hluku

0 .. Neaktivní

0…Neaktivní
1...Aktivní

Použití měničů kmitočtu vyvolává velmi charakteristický hluk motoru, způsobený impulsním
výstupním napětím, který závisí na nastaveném kmitočtu pulsů. V průmyslových prostředích
nepředstavuje hluk motoru žádný problém, ale v klidných prostředích může použití měničů kmitočtu
způsobovat nepřijatelně vysokou hladinu hluku.
Funkce "Snížení hluku" mění modulaci tak, aby nedocházelo k rušení výraznými jednoduchými tóny.
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B3.32

Minimální délka impulsu

0 .. Neaktivní

0…Neaktivní
6…6 µs
6…6 µs
10…10 µs

Při použití dlouhých motorových kabelů dochází v důsledku odrazů ke zvyšování napětí, které může
namáhat izolaci motoru.
Pomocí parametru B3.32 "Minimální délka impulsu" je možné prodloužit minimální délku impulsů a
zredukovat přepětí způsobené odrazy.
Změny tohoto parametru nemají vliv na strmost napětí a zatížení EMC.
Bližší technické detaily o připojení ovládacích vodičů naleznete v technické příručce a
návodu k montáži.
B3.35

Zachycení točícího mot.

1 .. Aktivní

0…Neaktivní
1…Aktivní

B3.36

Směr ot. při zachycení

3 .. Vpřed & vzad

1…Vpřed
2…Vzad
3…Vpřed & vzad

B3.37

Zbytkové buzení

0,4

0,4…12

Měniče kmitočtu řady >pDRIVE< MX eco jsou dimenzovány na to, aby byly schopné bezpečně zachytit volně
dobíhající motor i se zbytkovým buzením. Připnutí střídače měniče přitom probíhá synchronizovaně s otáčkami
a napětím dobíhajícího motoru.
Pomocí parametru B3.37 Zbytové buzení je možné nastavit omezení zbytkového buzení. Když je napětí měřené
na svorkách motoru nižší než nastavená hodnota, neprovádí se žádné zachycení otáčejícího se motoru. Proto
lze přizpůsobit přesnost měření existujícím provozním podmínkám (např. rušení ze souběžného motorového
kabelu).
Je-li nastavená hodnota parametru B3.37 příliš vysoká, nemůže být volně dobíhající motor zachycen!

B3.40

Výstupní filtr

1 .. Bez výstup mot.
filtru

1…Bez výstup mot. filtru
2…Sinusový filtr

Jsou-li na výstupu měniče >pDRIVE< MX eco použity filtry, je třeba nastavit jejich druh pomocí výše
uvedeného nastavení.
Chybné nebo chybějící nastavení může způsobit poškození filtru!

91

B3.41

Řízení chl. vent. měniče

1 .. Automatický

1…Automatický
2…Trvalý

Všechny měniče série >pDRIVE< MX eco jsou vybaveny nastavitelným ovládáním ventilátorů
výkonového dílu. Vypínání ventilátorů v době, když není nutné chlazení, zvyšuje jejich životnost a
snižuje spotřebu energie i hlučnost.
V závislosti na velikosti přístroje jsou rozlišovány funkce ovládání ventilátorů následovně:
− >pDRIVE MX eco 4V0,75...4V75
Ventilátor se zapíná při zatížení chladiče > 70 % a při < 60 % se opět vypíná.
− >pDRIVE MX eco nad 90 kW
Ventilátory běží, dokud je měnič v provozu. Po povelu k zastavení ventilátory běží dále, dokud se
zatížení chladiče nesníží na < 60 %.

Je-li zvoleno nastavení "2 .. Trvalý", běží ventilátor trvale.
Při provozování přístrojů na společném stejnosměrném meziobvodu je vhodné zvolit
nastavení "2 .. Trvalý". Při nedodržení tohoto pokynu dochází k nadměrnému zahřívání
kondenzátorů meziobvodu a tím ke snížení životnosti!

B3.42

Autotuning po zapnutí

0 .. Neaktivní

0…Neaktivní
1…Aktivní

Při nastavení "1 .. Aktivní" se při každém připojení k napětí provede rutina autotuningu. Rutina trvá
asi 1...10 s pro přístroje do 75 kW a až 3 minuty pro přístroje od 90 kW.
Tato funkce by se měla používat při silném kolísání okolní teploty za provozu a při vysokých
rozběhových momentech.
V případě aktivního připojení průmyslové sběrnice nesmí být funkce prováděna během
provozního stavu „Blokování zapnutí“.
B3.43

Automatický test zkratu

0 .. Neaktivní

0…Neaktivní
1…Aktivní

Je-li aktivována tato funkce, proběhne při každém povelu start krátká testovací rutina, při které se
provede kontrola připojení motoru, resp. výstupních kabelů na případný zkrat.
Rutina trvá cca 200 ms.
B3.44

Provoz s >pDRIVE< LX

0 .. Ne

0…Ne
1…Ano

Tento parametr určuje, zda je měnič provozován přímým připojením k napájecí síti nebo je spojen
napěťovým meziobvodem s rekuperační jednotkou >pDRIVE< LX. Tím jsou přizpůsobeny interní
působící úrovně monitorování napětí.
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B4

Data motoru

Nastavení jmenovitých dat motoru, funkce
autotuningu, přepínatelné sady parametrů motoru

Pro optimální provoz a ochranu motoru pomocí měniče kmitočtu je u všech variant řízení motoru
bezpodmínečně nutná znalost provozovaného motoru. Elektrická definice motoru se provádí zadáním dat
z typového štítku a spuštěním funkce autotuningu, při které se měřením pořídí další elektrické parametry
motoru.
Všechna data motoru se shrnou v sadě parametrů motoru. Aby bylo možné provozovat >pDRIVE< MX eco pro
dva různé motory současně, jsou k dispozici dvě nezávislé sady parametrů motoru, mezi kterými je možné
přepínat pomocí nastavení parametru nebo digitálního vstupu.
Výběr pomocí parametru

1

Sada dat motoru 1

Aktivní sada dat motoru
(sada dat motoru 1 nebo 2)

2

Sada dat motoru 2

Nastavení parametrů

F3
F2
F1

O

I

Přepínání sad parametrů motorů je prováděno zcela nezávisle na sadách parametrů.
Přepnutí sady motoru nevyžaduje nutně změnu nastavení sad a rovněž použití 2. sady aplikačních parametrů
nevyžaduje dva různé motory.
Kromě dat motorů se provádí také přepínání tepelného modelu motoru a počitadla provozních hodin.
Přepínání probíhá vždy v režimu přístroje „Připraven“, povel k přepnutí zadaný za chodu se provede v
následujícím režimu připravenosti.
Hlášení o aktivním motoru je možné přiřadit digitálnímu výstupu.

Pokud je zapotřebí sledovat přerušení vodiče v signalizačních obvodech, je třeba použít dva výstupy
namísto jednoho.
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K1

L1

R/L1

L2

S/L2

L3

T/L3

PE

PE

U/T1

M1

V/T2
F1

F2

W/T3

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

PE

A
B
C
D
E
F

DIx
DIx
DIx

Start vpřed

+24

interní +24 V DC

R1A
R1B
R1C

Start vzad
2. motor

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

Start vpřed
Start vzad
S1 2. motor

K2

M2

CHOD

+24 V DC
Ovládací napětí

R1B

A1

Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX

K1

A1
"RUN"

K2
R1C

K2

K11

K12

K2

K1

K1

S1

S1...Přepínač 2. motoru
K11

K12

K1

K2

Výběr motoru
B4.01

Typ motoru

0 .. IEC (Evropa)

0…IEC (Evropa)
1…NEC (US)

Nastavení typu motoru "IEC (Evropa)" resp. "NEC (US)" se používá pro zpětné nastavení továrních
dat motoru (viz parametr B4.40 "Načti tovární data mot.").
B4.02

Výběr motoru

1 .. Motor 1

1…Motor 1
2…Motor 2
3…Závislý na DI

Parametr určuje aktivní sadu parametrů motoru.
Při výběru "3 .. Závislý na DI" je třeba digitální vstup nastavit na funkcí "Druhý motor" (viz
maticové pole D2, strana 169).
B4.03

Start autotuningu
1…Start

Rutina autotuningu provádí statické měření elektrických charakteristických hodnot, přičemž motor se
netočí. Měření trvá v závislosti na velikosti motoru a měniče až 3 minuty a autotuning je nutný při
použití metody řízení „Vector Control“ (viz parametr B3.02).
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Před vyvoláním rutiny autotuningu je třeba prověřit následující body:
− Správné zadání jmenovitých dat motoru M1 resp. M2
− Správné připojení a přítomnost síťového napětí
− Připojení motoru, zapnutí spínacích přístrojů v motorovém linii
− Správně zvolený motor (při použití dvou sad parametrů motorů)
− Měnič je v provozním režimu „Připraven“
− Motor je v klidu a studený
Při provádění funkce autotuningu je motor pod napětím!

Data motoru M1
B4.05

Jmenovitý výkon M1

kW

0,2…3500 kW

B4.06

Jmenovitý proud M1

A

0…4000 A

B4.07

Jmenovité napětí M1

V

0…1000 V

B4.08

Jmenovitý kmitočet M1

Hz

0…300 Hz

B4.09

Jmenovité otáčky M1

rpm

0…65000 rpm

Zadání dat typového štítku motoru pro 1. sadu parametrů asynchronního elektromotoru (tovární nastavení).
Když je parametr ze skupiny jmenovitých hodnot motoru změněn, přepočítají se parametry autotuningu
B4.12...B4.15.
Tím jsou existují hodnoty autotuningu přepsány!
B4.10

Jmenovitý skluz M1

B4.11

Počet pól. dvojic M1

Hz

Hodnoty vypočtené ze jmenovitých dat motoru (pouze ke čtení).
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B4.12

Odpor statoru M1

mOhm

0…65000 mOhm

B4.13

Časová konstanta M1

ms

0…

B4.14

Magnetizační proud M1

A

0…

B4.15

Rozptyl. reaktance M1

mH

0…

Hodnoty pro 1. sadu parametrů, které jsou vypočteny z jmenovitých hodnot motoru nebo změřeny rutinou
autotuningu.
Data motoru M2
B4.17

Jmenovitý výkon M2

kW

0,2…3500 kW

B4.18

Jmenovitý proud M2

A

0…4000 A

B4.19

Jmenovité napětí M2

V

0…1000 V

B4.20

Jmenovitý kmitočet M2

Hz

0…300 Hz

B4.21

Jmenovité otáčky M2

rpm

0…65000 rpm

Zadání dat typového štítku motoru pro 2. sadu parametrů asynchronního elektromotoru.
Když je parametr ze skupiny jmenovitých hodnot motoru změněn, přepočítají se parametry autotuningu
B4.24...B4.27.
Tím jsou existují hodnoty autotuningu přepsány!
B4.22

Jmenovitý skluz M2

B4.23

Počet pól. dvojic M2

Hodnoty vypočtené ze jmenovitých dat motoru (pouze ke čtení).
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Hz

B4.24

Odpor statoru M2

mOhm

0…65000 mOhm

B4.25

Časová konstanta M2

ms

0…10000 ms

B4.26

Magnetizační proud M2

A

0…4000 A

B4.27

Rozptyl. reaktance M2

mH

0…655,35 mH

Hodnoty pro 1. sadu parametrů, které jsou vypočteny z jmenovitých hodnot motoru nebo změřeny rutinou
autotuningu.
Data motoru M0
B4.29

Jmenovitý výkon M0

kW

B4.30

Jmenovitý proud M0

A

B4.31

Jmenovité napětí M0

V

B4.32

Jmenovitý kmitočet M0

Hz

B4.33

Jmenovité otáčky M0

rpm

B4.34

Jmenovitý skluz M0

Hz

B4.35

Počet pól. dvojic M0

B4.36

Odpor statoru M0

mOhm

B4.37

Časová konstanta M0

ms

B4.38

Magnetizační proud M0

A

B4.39

Rozptyl. reaktance M0

mH

Tovární data trojfázového asynchronního elektromotoru IEC nebo NEC, dle výkonu měniče. Pomocí parametru
B4.40 "Nahraj tov. data mot." se tyto hodnoty automaticky zkopírují do sad parametrů M1 a M2 a stávající
nastavení se tímto přepíší.
B4.40

Načti tovární data mot.
1…Nahraj tov. data mot.

Při výběru "1 .. Nahraj tov. data mot." se sady parametrů M0, M1 a M2 přepíší továrními daty motoru,
uloženými v měniči. Jako tovární nastavení platí hodnoty 4-pólového motoru, který je vhodný pro
jmenovitý výkon měniče. Podle nastavení parametru B4.01 Typ motoru na IEC (Evropa) nebo NEC
(US) se data vztahují na 400 V/50 Hz resp. 480 V/60 Hz.
Stávající nastavení jsou při vyvolání továrního nastavení přepsána a ztracena!

Když je vyvolána funkce Načti tovární data motoru (B4.40), obnoví se výchozí tovární
nastavení spínacího kmitočtu (B3.30).
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B5

Brzdné fukce

Nastavení motorové brzdy

Brzdný režim
B5.01

Způsob brzdění

0 .. Bez brzdné funkce

0 ...Bez brzdné funkce
1 ...Motorová brzda A
2 ...Motorová brzda B
3 ...Motorová brzda C
5 ...Externí brzd. jednotka

Motorová brzda
Motorová brzda je maximálně ekonomická alternativa k používání brzdné jednotky s externím brzdným
odporem. Brzdného účinku je dosaženo použitím speciálního vyladěného taktovacího kmitočtu, který generuje
ztráty v systému statorového vinutí, motorovém kabelu, IGBT a kondenzátorech meziobvodu. Ztráty se pohybují
v rozsahu příslušných jmenovitých ztrát a jsou pokryty přímo zátěží. Během brzdění se tedy neodebírá žádná
energie z napájecí sítě !
Dosahovaný brzdný účinek závisí na druhu vinutí motoru a rozsahu otáček, resp. oblasti odbuzení a činí cca.
8...12 % jmenovitého výkonu přístroje. Brzdný moment se při klesajících otáčkách zvyšuje, dosahované
zpomalení tedy není konstantní.
Pomocí tří možných nastavení motorové brzdy A-B-C je možná empirická optimalizace brzdného účinku pro
příslušný provozní případ.

Zapnutí motorové brzdy probíhá automaticky při zvýšení napětí v meziobvodu.

Použití motorové brzdy je povoleno jen v případě použití varianty vektorového řízení motoru.

Rychlost

n/n N
100 %

ca. 0,15 x t rychlé zastavení

t rychlé zastavení

t

Rychlé zastavení s motorovou brzdou
Rychlé zastavení bez motorové brzdy

Při zastavování pohonů ventilátorů působí kromě brzdného momentu motoru také kvadraticky klesající zátěžový
moment. Dobu zastavení lze v typickém případě zkrátit na 1/4 doby volného doběhu.
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Při zohlednění obou momentů jsou dosaženy následující průběhy:
T

n

fN
Zatěžovací moment
Brzdný moment
Výsledný brzdný moment

f

t
Doběh po nastavené rampě
Volný doběh
Doběh s motorovou brzdou

Externí brzdná jednotka
Jestliže >pDRIVE< MX eco pracuje ve spojení se zařízeními >pDRIVE< MX pro, která jsou spojena pomocí
meziobvodu a jejichž interní brzdná jednotka je aktivní, nastavte B5.01 Způsob brzdění u >pDRIVE< MX eco na
"4 .. Externí brzd. jednotka", aby se přizpůsobily interní úrovně pro omezení napětí pro provoz s brzdnou
jednotkou.

DC přidržovací brzda
DC přidržovací brzda se používá pro krátkodobé přidržení hřídele rotoru, který právě přešel do klidu. K tomuto
účelu je vytvořeno stejnosměrné magnetické pole ve statoru, což způsobuje brzdný moment, když se rotor otáčí.
Přidržovací brzda nesmí být chápána jako zajišťovací brzda. Naopak, brzdění nenastane, dokud se rotor
neotáčí, čímž se zabraňuje zrychlení otáčení.
Brzdný moment závisí na nastaveném brzdném proudu a parametrech vinutí. Rychlost potřebná pro vyvolání
brzdění je asi 0,5...3násobek jmenovitého skluzu motoru.
Typickými aplikacemi jsou přidržení nevyvážených částí stroje, ochrana mechanických parkovacích brzd
(pojezdová ústrojí), krátkodobé udržení tlaku u čerpadel, ...

B5.20

DC přidržovací brzda

0 .. Neaktivní

0…Neaktivní
1…Časově omezený
2…Trvalý

B5.21

DC přidrž. brzda I-start

100 %

0…100 %

B5.22

DC přidrž. brzda t-start

0s

0…100 s

B5.23

DC přidrž. brzda I-trvalý

50 %

0…100 %

B5.24

DC přidrž. brzda t-trvalý

0s

0…100 s
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Nastavení „1 .. Časově omezený“

Nastavení „2 ... Trvalý“
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B6

Zkrácené menu

Zkrácené menu

Zkrácené menu
Zkrácené menu nabízí možnost uložení parametrů, vybraných z celého rozsahu maticové struktury, jako kopie
do pole matice B6 „Zkrácené menu“. Tímto způsobem mohou být parametry, které jsou často používané během
provozu pro optimalizaci nebo monitorování, seskupeny pro pohodlnější nastavování nebo zobrazování.
Navíc je možné vyjmout všechny parametry uvedené ve zkráceném menu z obecně uplatněného zablokování
parametrů a vytvořit tak vybranou bezpečně volně editovatelnou skupinu.
Tovární přednastavení zkráceného menu závisí na zavedeném makru. V podstatě se sem dávají parametry
používané pro optimalizaci chodu pohonu během provozu (např. rozběhová/doběhová rampa, nastavení PID,
...).
B6.01

Editace parametrů
Pomocí parametru B6.01 „Editace parametrů“ můžete vyvolat seznam parametrů ve zkráceném
menu. Zde lze tyto parametry číst, nastavovat nebo odstraňovat ze zkráceného menu.

B6.02

Přidání parametrů
Parametr B6.02 „Přidání parametrů“ obsahuje editační režim, pomocí kterého lze vybírat parametry,
které mají být přidány do zkráceného menu. Parametry jsou vybírány pomocí obvyklé maticové
struktury.
Použitím funkčního tlačítka F1 je vybraný parametr přidán do zkráceného menu (→ B6) nebo je
vložený parametr odstraněn ze zkráceného menu (B6 →).

Do zkráceného menu lze vložit maximálně 60 parametrů.

B6.03

Poslední měněný parametr
Tento parametr umožňuje rychlý přístup k deseti naposledy měněným parametrům.
Parametry, které jsou měněny přes připojenou průmyslovou sběrnici, nejsou do tohoto seznamu
zařazeny.
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Editace parametrů ve zkráceném menu
Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
B6 Zkrácené menu
B6.01 Editace parametrů

Domů

Stiskněte F3 "Esc"
pro opuštění
volby parametru

Esc

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
B6.01 Editace parametrů
B3.17 Rozběhový moment

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

100 %

Stiskněte F1 "B6–>"
pro vyjmutí vybraného parametru
ze zkráceného
menu

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení
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B6–>

Domů

Esc

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
B6.01 Editace parametrů
C2.01 Minimální kmitočet
0,0 Hz
B6–>

Domů

Esc

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení žádaného
čísla parametru

Stiskněte kruhový ovladač
pro nastavení vybraného
parametru

Přidání parametrů do zkráceného menu
Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
B6 Zkrácené menu
B6.02 Editace parametrů

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

Domů

Připraven
Chod
Stop
A Zobrazení

Stiskněte F3 "Esc"
pro návrat do
volby řádku
matice

Stiskněte F3 "Esc"
pro návrat do
volby sloupce
matice

Esc

Porucha
0A

A A1 A2 A3 A4 A5 A6
B B1 B2 B3 B4 B5 B6
C C1 C2 C3 C4 C5 C6
Domů
Esc

Připraven
Chod
Porucha
Stop
0A
D1 Analogové vstupy
C C1 C2 C3 C4 C5 C6
D D1 D2 D3 D4 D5 D6
E E1 E2 E3 E4 E5 E6
Domů
Esc

Připraven
Chod
Stop
D4 Digitální výstupy
D4.01 R1 - použití

Porucha
0A

Stiskněte F2 "Domů"
pro návrat do
základního
zobrazení

–>B6

Domů

Připraven
Chod
Stop
D4 Digitální výstupy
D4.01 R1 - použití

Esc

Porucha
0A

Domů

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu požadovaného
řádku v matici

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení požadovaného
sloupce v matici

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu požadovaného
pole matice

Stiskněte F1 "–>B6" pro
přidání vybraného
parametru do
zkráceného menu
V tomto režimu nelze
nastavovat hodnoty
parametru!

3 - Připraven / Chod
B6–>

Otočte kruhový ovladač
pro nastavení požadovaného
řádku v matici

Otočte kruhový ovladač
pro volbu požadovaného
čísla parametru

3 - Připraven / Chod

Stiskněte F1 "B6–>"
pro vyjmutí vybraného parametru
ze zkráceného
menu

Stiskněte kruhový ovladač
pro změnu vybraného
parametru

Esc

103

104

C

Funkce

C1

Vnitřní žádaná
hodnota

DI

Pevná B

DI

Pevná C

DI

Pevná D

A B C D

ŽH

0
1
0
1

Pevná 1
Pevná 2
Pevná 3
Pevná 4

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

...

Pevná A

...
...
...
...

DI

Pevná 13
Pevná 14
Pevná 15
Pevná 16

Pevná
žádaná
hodnota

Aplikačně orientované funkce

Konfigurace a rozsahy vnitřních zdrojů žádané
hodnoty, přiřazení signálů pomocí rozdělovače
žádaných hodnot
Blok pevných žádaných hodnot obsahuje až 16 volně
programovatelných žádaných hodnot v Hz nebo %.
V závislosti na nastavení binárně kódovaných digitálních
vstupech (Pevná ž. hodnota A, Pevná ž. hodnota B, Pevná
ž. hodnota C a Pevná ž. hodnota D) je možné tyto hodnoty
propojit s výstupem žádané hodnoty.
Kromě jejich funkce jako zdroje žádaných hodnot je možné
použít pevné žádané hodnoty také jako přepínatelné
omezení pro PID regulátor výkonu a otáček.

Počet potřebných digitálních vstupů se řídí podle potřebného počtu žádaných hodnot. Výběr pevné
žádané hodnoty představuje pouze její výběr. Potřebné povely Start/Stop musí být zadány
prostřednictvím dalších digitálních vstupů nebo řídicím slovem sběrnice.

C1.01

Pevné ŽH - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...PID-žádaná hod.[%]

Výstup bloku pevných žádaných hodnot může být použit v rozdělovači žádaných hodnot jako zdroj
pro různé cíle použití. Parametr C1.01 přiřazuje zdroji pevných žádaných hodnot požadované
použití. Viz také kapitola „Zdroje žádaných hodnot“ a „Rozdělovač žádaných hodnot“.
Podle nastaveného použití jsou pevné žádané hodnoty udávány v rozsahu Hz nebo %.
Pokud mají být pevné žádané hodnoty použity jako přepínatelné omezení PID regulátoru nebo
rozběhového integrátoru, nastavte parameter C1.01 na "15...PID-žádaná hod.[%]" a příslušnou
funkci na pevnou žádanou hodnotu (FIX-xy).

105

C1.02
C1.03
C1.04
C1.05
C1.06
C1.07
C1.08
C1.09
C1.10
C1.11
C1.12
C1.13
C1.14
C1.15
C1.16
C1.17

Pevná ŽH 1
Pevná ŽH 2
Pevná ŽH 3
Pevná ŽH 4
Pevná ŽH 5
Pevná ŽH 6
Pevná ŽH 7
Pevná ŽH 8
Pevná ŽH 9
Pevná ŽH 10
Pevná ŽH 11
Pevná ŽH 12
Pevná ŽH 13
Pevná ŽH 14
Pevná ŽH 15
Pevná ŽH 16

0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Zadávání jednotlivých pevných žádaných hodnot v Hz nebo %.
Záporné kmitočty odpovídají směru otáčení vzad (zpětná rotace fází na výstupu měniče kmitočtu).

Motorpotenciometr
Rozběh/Doběh

DI

Motorpot. +

DI

Motorpot. -

Výstup
motorpotenciometru

Elektronický motorpotenciometr představuje integrátor, jehož
výstupní hodnota v Hz nebo % se řídí pomocí spínání dvou
digitálních vstupů. Výstupní hodnota se mění při aktivním
vstupu lineárně s časem v rozmezí nastaveného
minima/maxima.

min/max

Výstup žádané
hodnoty
[Hz / %]

t
Digitální vstup
Motorpotenciometr +
Digitální vstup
Motorpotenciometr -
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t
t

Není-li aktivní ani jeden z obou vstupních povelů (nebo oba současně), setrvává elektronický
motorpotenciometr na své poslední hodnotě.
Záporné kmitočty odpovídají směru otáčení vzad (zpětná rotace fází na výstupu měniče kmitočtu).
Namísto digitálních vstupních povelů lze pro nastavení žádané hodnoty použít také odnímatelný
ovládací panel.
C1.18

Motorpot. - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...PID-žádaná hod.[%]

Výstup motorpotenciometru je možné použít podle rozdělovače žádaných hodnot jako zdroj pro
různé cíle použití. Parametr C1.18 přiřazuje motorpotenciometru požadované použití.
C1.19

MP - místo ovládání

1 .. Svorkovnice

1...Svorkovnice
2...MX-ovladač

Motorpotenciometr je standardně řízen
pomocí obou digitálních vstupů
"Motorpotenciometr +" a
"Motorpotenciometr -" ze svorkovnice.
Při přepnutí parametru C1.19 na "2 .. MXovladač“ je možné provádět nastavování
motor-potenciometru také pomocí
kruhového ovladače na odnímatelném
ovládacím panelu >pDRIVE< MX eco BE11 nebo pomocí obou tlačítek se šipkami
na vestavěném ovládacím panelu LED.

DI

Motorpot +

DI

Motorpot -

I

O

Mode

Digit

Motorpotenciometr

F1

F2

F3

I

1

2

3

4

5

1

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Motorpotenciometr

O

2

3

4

5

6

Tlačítka MX kruhový
se šipkami ovladač

Především při použití vnitřního PID regulátoru je tak možné upustit od externího zadávání žádaných
hodnot. Požadované úpravy hodnot je možné provádět přímo v přístroji, aniž by musel být v místním
režimu ovládání.
Samotné chování motorpotenciometru není změnou parametru C1.19. ovlivněno.

C1.20

MP - min. hodnota

0 % nebo Hz

-300…300 % nebo Hz

C1.21

MP - max. hodnota

50 % nebo Hz

-300…300 % nebo Hz

C1.22

MP - rozběhová rampa

10 s

0…6500 s

C1.23

MP - doběhová rampa

10 s

0…6500 s
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Nastavení rozsahu výstupu motorpotenciometru se provádí pomocí parametrů C1.20 a C1.21. V nastavených
mezích probíhá integrace nahoru/dolů, která je řízena oběma digitálními vstupy "Motorpotenciometr +" a
"Motorpotenciometr -".
Motorpotenciometr lze používat jako unipolární nebo bipolární zdroj žádaných hodnot. Nastavení přitom má být
takové, aby parametr C1.21 "MP - max. hodnota" odpovídal kladné hodnotě.
Jako doba rozběhu a doběhu motorpotenciometru je definován čas, který potenciometr potřebuje pro integraci
v rámci min./max. mezí.
Jako doba rozběhu a doběhu motorpotenciometru je definován čas, který motorpotenciometr potřebuje pro
integraci od nuly do jmenovitého kmitočtu motoru (viz maticové pole B4).
C1.24

MP - uložení ŽH

0 .. Ne

0...Ne
1...vždy
2...v klidu

Parametr C1.24 určuje chování elektronického motorpotenciometru při vypnutí měniče kmitočtu.
Při výběru "0 .. Ne" se žádaná hodnota potenciometru po každém povelu k zastavení a vypnutí
přístroje vymaže.
Výběr "1 .. vždy" simuluje "mechanický" motorpotenciometr, tj. aktuální žádaná hodnota zůstane po
vypnutí uložena.
V případě nastavení "2 .. v klidu" zůstává žádaná hodnota motorpotenciometru uložena tak dlouho,
dokud není měnič kmitočtu odpojen od elektrické sítě (a případně existujícího 24 V záložního
napájení). Když je řídicí elektronika rebootována, žádaná hodnota se vymaže.
C1.25

MP - přepnutí ŽH

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Aby bylo možné plynulé přepínání žádaných hodnot z libovolného zdroje hodnot na
motorpotenciometr, je možné aktivovat funkci "MP - přepnutí ŽH".
Motorpotenciometr přitom přebírá v čase kdy není aktivní automaticky aktuální žádanou hodnotu.
Přepnutí se může pro cestu kmitočtu provést použitím žádaných hodnot "Žádaná hodnota 1 [Hz]" a
"Žádaná hodnota 2 [Hz]" nebo obecně použitím funkce Přepínač žád. hodnoty.
Přepnutí cesty kmitočtu pomocí digitálního vstupu navoleného na "ŽH kmitočtu 2 [Hz]"
Rozdělovač
žádaných hodnot

f-žádaná 1 [Hz]

Bus-ŽH1

Přechod
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DI

Motorpot. +

DI

Motorpot. -

f-žádaná 2

f-ŽH2

Motorpot.

f žádaná
f-žádaná 2 [Hz]

Přepnutí použitím přepínače žádaných hodnot pomocí digitálního vstupu navoleného na "Žádaná
hodnota B"
ŽH za přepínačem
C1.56

AI1

Žádaná
hodnota B
Přechod

ŽH B
A

DI

Motorpot. +

DI

Motorpot. -

Rozdělovač
žádaných hodnot
PID žád. hodn. [%]

B

Motorpot.

PID skut. hodn. [%]
C1.57

AI2

Odnímatelný ovládací panel

Připraven

Chod

Ovládací panel LED

Porucha

f: +45.80 Hz
Svorkovnice

ŽH: +45.8 Hz
f = f žádaná

I: +143 A
Míst./Dálk. MATRIX
F1

F2

F3

I

O

Výstupní hodnota místních žádaných
hodnot z odnímatelného panelu se mění
otáčením kruhového ovladače.

Jestliže není použit odnímatelný ovl. panel, jsou měniče
>pDRIVE< MX eco, ovládány oběma tlačítky se šipkami na
vestavěném ovládacím panelu LED základního přístroje.

Otáčením doprava se hodnota zvyšuje,
otáčením doleva se snižuje.

Tlačítka se šipkami přitom působí stejně jako řídicí povely pro
změnu žádané hodnoty i pro změnu směru otáčení.

Směr otáčení se volí pomocí tlačítek se
šipkami na ovládacím panelu.

Aby nedošlo k nechtěné změně směru otáčení, zůstává
hodnota při průchodu přes nulu beze změny znaménka.
Opakovaným stiskem příslušného tlačítka se šipkou se změní
znaménko žádané hodnoty a tím i směr otáčení.

Protože současné používání ovládacího panelu LED a LCD je vyloučeno, provádí se nastavení
místních žádaných hodnot pro obě varianty stejnými parametry.
C1.29

MX-ovladač použití

1 .. f-žádaná hodnota

0...Nevyužito
1...f-žádaná hodnota
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C1.30

MX-ovladač min.hodn. f

0 Hz

0...300 Hz

C1.31

MX-ovladač max.hodn.f

50 Hz

0...300 Hz

Nastavení minimální a maximální meze žádaných hodnot. Zadání se provádí unipolárně a platí pro oba směry
otáčení.
Při použití vestavěného ovládacího panelu LED není minimální mez žádaných hodnot C1.30 aktivní, jsou-li
uvolněny oba směry otáčení.
C1.34

MX-ovladač krok otoč.

0,1

0...50

Pro komfortnější nastavování žádaných hodnot je možná úprava jednotlivého kroku pro místní
žádané hodnoty.
Odnímatelný panel:
zvyšování hodnoty podle dělení na kruhovém ovladači
Vestavěný panel LED: zvyšování hodnoty při každém stisku tlačítka (se šipkou)
Přírůstek žádané hodnoty se mění podle rychlosti otáčení kruhového ovladače.

C1.35

MX-ovladač uložení ŽH

0 .. Ne

0 ...Ne
1 ...vždy
2 ...v klidu

Parametr C1.35 určuje chování místního zdroje žádaných hodnot při vypnutí měniče kmitočtu.
Při výběru "0 .. Ne" se žádaná hodnota kruhového ovladače ne odnímatelném panelu po každém
povelu Stop a vypnutí přístroje vymaže.
Při výběru "1 .. vždy" zůstane žádaná hodnota po vypnutí uložena.
V případě nastavení "2 .. v klidu" zůstává žádaná hodnota motorpotenciometru uložena tak dlouho,
dokud není měnič kmitočtu odpojen od elektrické sítě (a případně existujícího 24 V záložního
napájení). Když je řídicí elektronika rebootována, žádaná hodnota se vymaže.

Kalkulátor
Úprava
signálu
Omezení

Signál A

Signál B

+, -, x, /,
A - B k,
min, max,
průměr

Výstup
kalkulátoru

Kalkulátor poskytuje možnost vzájemného algebraického propojení dvou signálů. Jako signály mohou posloužit
všechny zdroje žádaných hodnot, skutečné hodnoty a rovněž konstanta. Jako početní operace jsou kromě
základních početních operací k dispozici funkce pro výpočet absolutní a převrácené hodnoty, odmocňování,
zaokrouhlení a statistické funkce.
Kalkulátor se uplatní především u funkcí PID regulátoru jako je regulace diferenciálního tlaku, regulace průtoku
atd.
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C1.38

Kalkulátor - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...fAbfrage [%]
15...Požadavek [%]

Výstup kalkulátoru je možné použít podle rozdělovače žádaných hodnot jako zdroj pro různé cíle
použití. Parametr C1.38 přiřazuje kalkulátoru žádané použití.
C1.39

Kalkulátor - vstup A

0 .. Nevyužito

C1.40

Kalkulátor - vstup B

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...0%
2...100%
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě

21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče
35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
37...Otáčky stroje
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3

45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9
58...AI 1
59...AI 2
60...AI 3
61...AI 4
62...Frekvenční vstup
63...Motorpotenciometr
64...Pevná žádaná hodnota
65...MX-ovladač
66...LFP vstup

Parametry C1.39 "Kalkulátor - vstup A" a C1.40 "Kalkulátor - vstup B" definují oba signály použité k výpočtu.
Je-li vstup B nastaven na "0 .. Nevyužito", použije se k výpočtu konstanta namísto signálu B. Konstanta je
tvořena pomocí parametrů C1.42...C1.44.
C1.41

Kalkulátor - funkce
1 ...A + B
2 ...A - B
3 ...A x B
4 ...A / B
5 ...√|A-B| x k
6 ...A + (-B)

2 .. A - B
7... A - (-B)
8... A x (-B)
9... A / (-B)
10 .. A + |B|
11 .. A - |B|
12 .. A x |B|

13...A / |B|
14...min (A, B)
15...max (A, B)
16...Průměrná hodn. (A,B)
17...Zaokrouhlení (A,k)

Parametr "Kalkulátor - funkce" definuje početní operaci, která se aplikuje na oba vstupní signály.
K dispozici jsou 4 základní druhy výpočtů, vzorec

A − B ⋅ k a 3 statistické funkce. Vstup B lze pro

všechny početní operace invertovat nebo použít jako absolutní hodnotu.
Funkce

A − B ⋅ k se používá především ke stanovení průtoku ze skutečné hodnoty tlakového čidla.

(Průtok = odmocnina z diferenciálního tlaku x systémová konstanta). Tento zjištěný signál může být
u regulátoru PID přímo použit jako skutečná hodnota pro regulaci tlaku.
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Nastavení "14 .. min (A, B)" porovnává oba vstupní signály a menší hodnotu posílá na výstup
kalkulátoru. Nastavení "15 .. max (A, B)" posílá na výstup kalkulátoru větší hodnotu a nastavení
"16 .. Průměrná hodn. (A,B)" aritmetický průměr (A+B)/2.
Funkce "17 .. Zaokrouhlení (A, k)" zaokrouhluje signál ze vstupu A na násobek referenční hodnoty k
(C1.42).
Příklad: A = 13,71

C1.42

k = 1,0→14,00
k = 0,1→13,70
k = 0,2→13,80
k = 0,5→13,50

Referenční hodnota

1

-300...300

C1.43

Násobitel

1

1...30000

C1.44

Dělitel

1

1...1000

Pomocí této skupiny parametrů je možné definovat libovolnou konstantu, která je k dispozici kalkulátoru pro
statické početní operace, jako např. přičtení offsetu, zadání zesílení (násobení), použití jako systémové
konstanty, zaokrouhlovací hodnoty atd.
Nahrazuje vstupní signál B, dokud je tento signál v C1.40 nastavený na "0 .. Nevyužito".

Pro funkci

C1.45

A − B ⋅ k je konstanta (k= ŽH x Násobitel/Dělitel) vždy k dispozici.

Kalkulátor-min.hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

C1.46

Kalkulátor-max.hodnota

150 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Parametry C1.45 a C1.46 omezují výsledek výpočtu dříve, než je výstupní signál konečně přiveden do
rozdělovače žádaných hodnot.
Nastavení rozsahu obou signálních vstupů se provádí u příslušných žádaných hodnot.

Výběr skutečné hodnoty
Výběr skut.
hodnoty

Filtr

Přepočet
Výstup zdroje
skut. hodnoty

Výběr skutečných hodnot umožňuje dodávat rozdělovači žádaných hodnot skutečné hodnoty naměřené nebo
vypočítané měničem kmitočtu. Zpětná vazba skutečné hodnoty se uplatní především u aplikací regulátoru PID a
u kalkulátoru.
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C1.49

SH - využití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup výběru skutečné hodnoty je možné podle rozdělovače žádaných hodnot použít jako zdroj pro
různé cíle použití. Parametr C1.49 přiřadí výběru skutečné hodnoty požadované použití.
C1.50

Skut. hodnota - použití
0...Nevyužito
1...Výstupní kmitočet
2...|Výstupní kmitočet|
3...Proud motoru
4...Moment
5...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Napětí motoru
11...Otáčky
12...|Otáčky|
15...Vnitř. ŽH před rampou
16...Vnitřní ŽH po rampě
17...PID-žádaná hod.[%]

0 .. Nevyužito
18...PID-skutečná hod.[%]
19...PID-odchylka [%]
20...PID-výstup
23...Vnitř. ŽH za přep.
24...Kalkulátor
25...Generátor křivky
26...Čítač (relativní)
27...Absolutní čítač
33...DC napětí
36...Teplotní zatížení M1
37...Teplotní zatížení M2
39...Teplotní zatíž. měniče
47...Bus SW 1
48...Bus ŽH 2

49...Bus ŽH 3
50...Bus ŽH 4
51...Bus ŽH 5
52...Bus ŽH 6
53...Bus ŽH 7
54...Bus ŽH 8
55...Bus ŽH 9
66...ŽH C. motor 1
67...ŽH C. motor 2
68...ŽH C. motor 3
69...ŽH C. motor 4

Parametr "Výběr skutečné hodn." zvolí požadovaný signál skutečné hodnoty, který se má přivést do
rozdělovače žádaných hodnot.
C1.51

SH - filtr. čas. konstanta

0,1 s

0...20 s

Nastavením filtrační časové konstanty je možné potlačit nežádoucí kolísání skutečné hodnoty (např.
u proudových signálů nebo signálů momentu).
C1.52

Hodnota při 0 Hz/%

0 % nebo Hz

-300...300 Hz

C1.53

Hodnota při 100 Hz/%

100 % nebo Hz

-300...300 Hz

Pomocí parametru C1.52 a C1.53 je možné nastavení
rozsahu výstupního signálu před jeho předáním dále
do rozdělovače žádaných hodnot.
"Hodnota při 0 Hz/%" popisuje výstupní veličinu
u vstupního signálu skutečné hodnoty 0 Hz nebo 0 %.
"Hodnota při 100 Hz/%" popisuje výstupní veličinu
u vstupního signálu skutečné hodnoty 100 Hz nebo
100 %.

Výstup
skutečné
hodnoty
90 %

20 %

vnitřní SH
0

100%
(Hz)
Hodnota 0 % = 20 %
Hodnota 100 % = 90 %

Veličiny vztažené ke kmitočtu mají nastaveny rozsah přímo v Hz, všechny ostatní signály v %. Přiřazení
100 % viz přehled v maticovém poli D3. Maximálně zobrazitelné hodnoty 300 Hz / %
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Přepínač žádaných hodnot
Vnitřní zdroj žádaných hodnot "Přepínání žádaných hodnot" má prioritu před rozdělovačem žádaných hodnot a
umožňuje tak výběr hodnot ze dvou libovolných zdrojů.
Funkce se podobá přepínání Žádaná hodnota 1 [Hz] / Žádaná hodnota 2 [Hz], je však možné ji použít
univerzálně pro všechny žádané hodnoty (např. PID-žádaná hod.[%]).
Přepnutí žádané hodnoty
C1.56
C1.55 nebo
digitální vstup

AI2
DI

...
DI

Pevná A
Pevná B
Pevná C
Pevná D

např. PID ŽH

A

Pevná
ŽH

Rozdělovač
ŽH

B

C1.57

Kromě toho je pomocí této funkce možné použít v rozdělovači žádaných hodnot znovu stejný signál.

Rozdělovač
ŽH

f-žádaná 1
AI2
Přepnutí žádané hodnoty
C1.56
C1.55 nebo
digitální vstup

A

PID ŽH

nevyužito
B

C1.57

C1.54

Použití přepínače ŽH
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup přepínání žádaných hodnot lze použít podle rozdělovače hodnot jako zdroj pro různé cíle
použití. Parametr C1.54 přiřazuje výběru skutečné hodnoty požadované použití.
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C1.55

Volba přepínání mezi ŽH

1 .. Hodnota A

1 ...Hodnota A
2 ...Hodnota B
3 ...Závislý na DI

Výběr mezi oběma signály na přepínači žádaných hodnot je možné stanovit nastavením parametru
C1.55 pevně na jednu z obou hodnot (Hodnota A nebo Hodnota B).
Dále existuje možnost přepínání z externího zdroje pomocí digitálního vstupu.
C1.56

Kanál A do přepínače ŽH

0 .. Nevyužito

C1.57

Kanál B do přepínače ŽH

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...AI 1
2...AI 2
3...AI 3
4...AI 4
5...Frekvenční vstup
6 ...LFP vstup
8...Motorpotenciometr

9...Pevná žádaná hodnota
10...Kalkulátor
11...Výstup SH-užití
12...Vnitř. ŽH za přep.
13...Generátor křivky
16...Bus SW 1
17...Bus SW 2
18...Bus SW 3

19...Bus SW 4
20...Bus SW 5
21...Bus SW 6
22...Bus SW 7
23...Bus SW 8
24...Bus SW 9

Zdroje žádaných hodnot určené k přepínání se přiřazují pomocí obou parametrů C1.56 a C1.57. Duplicitní
obsazení již použitých zdrojů žádaných hodnot je přitom přípustné.

Generátor křivky
Generátor
křivky

Rozdělovač
ŽH

Výstup zdroje
žádané hodnoty

Generátor křivky poskytuje cyklický průběh žádaných hodnot, který je možné konfigurovat nastavením 7 párů
hodnot (žádané hodnoty a času).
Generátor křivky se používá např. u automatických mycích/pracích systémů, zavlažovacích zařízení, vibračních
pohybů, navíjení, atd.
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Start vpřed/vzad

Rozdělovač
ŽH
f-korekce [Hz]

Generátor
křivky

Vpřed/
Vzad

ŽH kmitočtu 2
Start vpřed/vzad
ŽH kmitočtu 1 [Hz]

PID aktivní

AI1

Místní

Vpřed/
Vzad

n MIN
n MAX

Rozběh/
Doběh

+

f ŽH

x

F1

F2

F3

I

1
A
B
C

O

2

3

4

5

6

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

D
E
F

C1.61

Použití generátoru sign.
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup generátoru křivky lze podle rozdělovače žádaných hodnot použít jako zdroj pro různé cíle
použití. Parametr C1.61 přiřazuje výběru skutečné hodnoty požadované použití.
C1.63
C1.65
C1.67
C1.69
C1.71
C1.73
C1.75

Generátor - ŽH 0
Generátor - ŽH 1
Generátor - ŽH 2
Generátor - ŽH 3
Generátor - ŽH 4
Generátor - ŽH 5
Generátor - ŽH 6

0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz

-300…300 % nebo Hz

C1.64
C1.66
C1.68
C1.70
C1.72
C1.74
C1.76

Generátor - Čas Δt1
Generátor - Čas Δt2
Generátor - Čas Δt3
Generátor - Čas Δt4
Generátor - Čas Δt5
Generátor - Čas Δt6
Generátor - Čas Δt7

0s
0s
0s
0s
0s
0s
0s

0…650 s

Body definované pomocí parametrů C1.63...C1.76 se navzájem lineárně spojí do cyklického průběhu.
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Žádaná
hodnota
[Hz / %]

ŽH1

ŽH3

ŽH5

ŽH2
ŽH4

ŽH6
ŽH0

ŽH7 = SW0

0

t
Dt 1

Dt 2 Dt 3 Dt 4 Dt 5

Dt 6

Dt 7

Po dosažení bodu žádané hodnoty SW6 přejde hodnota po době Δt7 do bodu SW0 a tam začíná nový cyklus.
Je-li k popisu cyklického průběhu žádaných hodnot zapotřebí méně než 7 párů hodnot, nastaví se
zbývající časy na nula sekund a zbývající body jako rovny žádané hodnotě SW0.

XY Graf
Výběr skut.
a žádané
hodnoty

XY Graf

Omezení

Y

IN

OUT

Výstup
XY Graf

X

XY graf představuje zdroj žádané hodnoty, jehož výstup je definován daným vstupním signálem a převodním
čárovým grafem, který lze nastavit pomocí šesti bodů.
Výstup XY Graf může být použit jako obecný zdroj žádané hodnoty nebo jako proměnné omezení pro PID
regulátor. XY Graf lze použít například pro určení maximální rychlosti kompresoru v závislosti na tlaku
(PID omezení), omezení točivého momentu v závislosti na rychlosti (simulace spalovacích motorů), …
C1.90

XY Graf použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]

0 .. Nevyužito
8...M-ŽH v %
9...M-omezení v %
14...Měření zátěže
15...Požadavek [%]

Výstup XY Grafu lze nastavit jako zdroj pro různé použití podle rozdělovače žádané hodnoty.
Požadované použití přiřazuje XY Grafu parametr C1.90.
Pokud by měl být XY Graf použit jako proměnné omezení PID regulátoru, M-žádaná hodnota nebo
rozběhový integrátor, je třeba nastavit C1.90 na "15 .. Požadavek [%]" a příslušnou funci na "XY
Graf".

117

C1.91

XY Graf výběr vstupu
0...Nevyužito
1...0%
2...100%
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě

0 .. Nevyužito
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče
35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
37...Otáčky stroje
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3

45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9
58...AI 1
59...AI 2
60...AI 3
61...AI 4
62...Frekvenční vstup
63...Motorpotenciometr
64...Pevná žádaná hodnota
65...MX-ovladač
66.. LFP vstup

Parametr C1.91 přiřazuje vstup k XY Grafu. Výstupní signál XY Grafu je vytvářen ze vstupního
signálu podle nastaveného tvaru grafu.
C1.92

Počet párů hodnot

2

2...6

Nastavení požadovaného počtu bodů pro vytvoření potřebné charakteristiky. Každý bod je definován
hodnotou páru IN/OUT (vstup/výstup).
C1.93

XY Graf min

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

C1.94

XY Graf max

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Omezení zdroje žádané hodnoty XY Grafu na straně výstupu. V závislosti na použití se hodnota
nastavuje v Hz nebo %.
C1.95
C1.96
C1.97
C1.98
C1.99
C1.100
C1.101
C1.102
C1.103
C1.104
C1.105
C1.106

XY Graf - IN 1
XY Graf - OUT 1
XY Graf - IN 2
XY Graf - OUT 2
XY Graf - IN 3
XY Graf - OUT 3
XY Graf - IN 4
XY Graf - OUT 4
XY Graf - IN 5
XY Graf - OUT 5
XY Graf - IN 6
XY Graf - OUT 6
-300...300 % nebo Hz
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0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz
0 % nebo Hz

Tvar čáry XY Grafu se nastavuje pomocí 6 párů hodnot. Parametry pro hodnoty IN (vstup) se vztahují k ose x
grafu. Pro každou hodnotu IN existuje odpovídající parametr s označením OUT (výstup). Ten definuje výstup
XY Grafu při příslušné hodnotě IN.
Čára grafu se vytvoří mezi zadanými body pomocí lineární interpolace.
Zvolte hodnoty párů tak, aby byly hodnoty X parametrizovány ve vzestupném pořadí (IN 1 < IN 2 < ... < IN 6).
.Hodnoty parametrů XY Grafu - OUT mohou být mimo min/max limity.

.Je-li parametrizace XY Grafu neúplná nebo nesprávná, vyvolá se chybové hlášení „XY-Graf zadán
špatně“.
Příklad nastavení tvaru čáry grafu
X (IN)
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
XY Graf MIN
XY Graf MAX

Y (OUT)
100,00 %
83,33 %
71,43 %
62,5 0%
55,56 %
50,00 %
50,00 %
100,00 %

0...50 % konstanta, 50...100 % s klesající funkcí 1/x
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C2

Rampy / kmitočet

Rozsah kmitočtu a směr otáčení,
rozběhová/doběhová rampa

Kmitočtový rozsah
Maximální kmitočet
omezuje všechny zdroje žádané hodnoty

Max. omezení žádané hodnoty
nastavitelné samostatně pro každý zdroj

Zdroje žádané hodnoty
analogové

digitální

sběrnice

vnitřní

Min. omezení žádané hodnoty
nastavitelné samostatně pro každý zdroj

Minimální kmitočet
omezuje všechny zdroje žádané hodnoty

Každému zdroji žádané hodnoty je přiřazeno individuální omezení (min. a max.) Kromě toho je pomocí
parametrů C2.01 a C2.02 k dispozici omezení žádané hodnoty kmitočtu platné pro všechny zdroje.
Je-li požadován chod vzad, musí být uvolněny oba směry otáčení. Při tomto nastavení se omezení
minimálního kmitočtu C2.01 automaticky deaktivuje. Jednotlivá omezení žádaných hodnot zůstávají
nadále aktivní bez omezení!
Omezení maximálního kmitočtu nesmí být směšováno s ochranou proti nadotáčkám motoru. Parametr
C2.02 Maximální kmitočet slouží jen jako referenční hodnota kmitočtu. Kvůli omezovacím zásahům
nebo při momentem řízených operacích může motor běžet také ve vyšších otáčkách (viz také „Ochrana
proti nadotáčkám“ E2.48).
C2.01

Minimální kmitočet

0 Hz

0...300 Hz

C2.02

Maximální kmitočet

50 Hz

10...300 Hz

Je-li nastavený maximální kmitočet nižší než minimální, poběží pohon na minimálním kmitočtu.
Pomocí parametru C2.14 Omezení je možné používat XY Graf nebo pevné žádané hodnoty také jako
proměnné omezení.
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Směr otáčení
Měnič kmitočtu je díky taktovacímu kmitočtu schopen vyvolat kromě změny kmitočtu i změnu směru točivého
magnetického pole.

Jestliže změna směru otáčení není žádoucí, je třeba nastavit omezení pouze na dovolený směr otáčení.

Mechanický směr otáčení hřídele motoru je kromě směru otáčení výstupního pole závislý také na
připojení tří fází na příslušná vinutí motoru. Proto je třeba při uvádění do provozu zkontrolovat skutečný
směr otáčení!
C2.03

Uvolnění směru otáčení

3 .. Vpřed & vzad

1...Vpřed
2...Vzad
3...Vpřed & vzad

C2.04

Rotace fází

1 .. U-V-W

1...U-V-W
2...U-W-V

Jestliže se směr otáčení motoru neshoduje s požadovaným směrem, je nutné nejprve zkontrolovat žádanou
hodnotu. Pokud je žádaná hodnota správná a smysl otáčení je přesto opačný, jsou k dispozici následující
možnosti změny směru:
Metoda

Pozice

Poznámka

Překřížení dvou motorových fází

Svorkovnice motoru

Změna schémat elektrického zapojení a
dokumentace, přístupnost a místo ve svorkové
skříni především u velkých motorů velmi omezené

Překřížení dvou motorových fází

Výstup měniče

Snadnější přístup, změna schémat elektrického
zapojení a dokumentace

Změna výstupního točivého pole
na měniči

Parametr C2.04
U-V-W → U-W-V

Jednoduchá varianta bez elektrické kabeláže, bez
změny schématu elektrického zapojení a
dokumentace

Údaj o směru otáčení motoru se vztahuje ke směru pohledu na hřídel!
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Rozběhové/doběhové rampy
Upravená žádaná hodnota kmitočtu kterou lze vybrat z různých zdrojů, je převáděna pomocí nastavitelných
ramp. V měniči jsou k dispozici dvě samostatné sady pro rozběhovou a doběhovou rampu, které je možné
přepínat automaticky nebo pomocí digitálního vstupu.
Kromě toho existuje možnost přidávat různé režimy úpravy tvaru rozběhové a doběhové rampy.
C2.05

Rozběhová rampa 1

10 s

0…6000 s

C2.06

Doběhová rampa 1

10 s

0…6000 s

C2.07

Rozběhová rampa 2

10 s

0…6000 s

C2.08

Doběhová rampa 2

10 s

0…6000 s

f ŽH

f ŽH před rampou
f ŽH za rampou

fN

Rozběhové / doběhové rampy nastavené
v parametrech C2.05...C2.08 popisují časový
interval, který je potřeba pro dosažení celého
nastaveného rozsahu kmitočtu od nuly po
jmenovitý.

t
C2.05

f ŽH
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zbě

h1

2
ěh
b
z
Ro

Ro

K
přepínání
mezi
oběma
rozběhovými
a
doběhovými
rampami pomocí digitálního vstupu
je třeba nastavit digitální vstup
pomocí funkce "Druhá rampa". Viz
také maticové pole D2, strana 169.
Při aktivovaném vstupu přepne
integrátor
rozběhu
na
2.
rozběhovou / doběhovou rampu.

C2.06

Doběh2
Dob

ěh1

t
Digitální vstup
2. rampa

t

C2.09

Přep. rozběh. ramp 1/2

0 Hz

0...300 Hz

C2.10

Přep. doběh. ramp 2/1

0 Hz

0...300 Hz

h2

f ŽH
Ro
z bě

Pomocí obou parametrů C2.09 a C2.10 je
možné automatické přepínání rozběhové /
doběhové rampy v závislosti na výstupním
kmitočtu. Funkce ručního přepínání pomocí
digitálního vstupu přitom zůstává zachována i
nadále a případně je možné obě funkce
kombinovat.

C2.09
C2.10

Doběh2

h1
bě
z
Ro

Době
h

1

t

Při nastavení na 0 Hz není příslušná přepínací funkce aktivní.

Startovací rampa

0s

0…6000 s

Pokud rozběh pohonu od startu po dosažení minimálního kmitočtu nemá probíhat podle standardní
lineární rozběhové rampy, je možné použít startovací rampu. Ta se aktivuje nastavením hodnoty
parametru C2.11 větším než nula.
f ŽH
C2.02 f MAX

ěh
zb
o
R
Doběh

r t.

ra m
pa

C2.01 f MIN

S ta

C2.11

t

Start
t

Typickými aplikacemi jsou aplikace s aktivním PID regulátorem nebo aplikace s omezeným
rozsahem otáček a dlouhými rozběhovými / doběhovými rampami.
Při uvolnění obou směrů otáčení pomocí C2.03 nebo nastavením 0 sekund pro C2.11 není
funkce aktivní.
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C2.12

S-rampa - typ

0 ..

0 ...Neaktivní
1 ...Zakulacený start
2 ...Zakulacený konec
3 ...S-zakulacení

C2.13

S-rampa

1%

1...100 %

U krátkých rozběhových / doběhových ramp dochází v důsledku náhlé změny zrychlení ke zvýšenému zatížení
mechanického systému (rázy v převodovce, lanu, nosné konstrukci, ...).
Při použití funkce „S-rampa“ je zrychlení šetrnější a tím se snižuje mechanické namáhání (zvýšení životnosti,
komfortu ...). Pro optimální přizpůsobení k procesu je možné zvolit S-rampu pro počáteční a koncový průběh.
Stupeň zakulacení lze nastavit v %. 100 % odpovídá při počátečním a koncovém zakulacení prodloužení o
50 %, u zakulacení S je to zdvojnásobení zvolené doby rozběhu / doběhu.
Při povelu Stop nebo rychlém zastavení se funkce S-rampy přeruší, aby se zabránilo nechtěnému
„přeběhu“ kmitočtu.
S-rampa při rozběhu

Bez S-rampy
f

f

f ŽH

fN

fN

f ŽH

f SH

f SH

t

t

Kompletní S-rampa

S-rampa při doběhu

f

f
f ŽH

fN

fN

f SH

f ŽH

f SH
t

t

C2.14

Omezení
0...Žádaná hodnota
1...XY -> min
2...-XY -> min
3...XY -> max
4...-XY -> max

0 .. Žádaná hodnota
5...-XY -> min/XY -> max
6...XY -> min/-XY -> max
10...Pre -> min
11...-Pre -> min
12...Pre -> max

13...-Pre -> max
14...-Pre -> min/Pre -> max
15...Pre -> min/-Pre -> max

Podle nastavení parametru C2.14 lze omezit interní působící žádanou hodnotu kmitočtu buď pevně
podle žádaných hodnot C2.01 Minimální kmitočet a C2.02 Maximální kmitočet nebo proměnlivě
pomocí XY Grafu nebo pevných žádaných hodnot.
Při použití XY Grafu je v parametru C2.14 k dispozici několik nastavení s různým vlivem na omezení
rychlosti.
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C3

Kaskádní řízení

Nastavení kaskádního řízení

Jestliže se v důsledku změn v technologických procesech vyskytnou velké rozdíly dopravovaného objemu,
nabízí se úvaha použít místo velkého čerpadla s řízenými otáčkami několik menších čerpadel zapojených v
kaskádě. Pak se zapojí několik čerpadel paralelně na sání a v závislosti na požadavcích procesu dochází k
jejich regulaci, resp. zapínání a vypínání.
Jednotlivá čerpadla a pohony jsou přitom trvale provozována v rozsahu své optimální regulace, resp. účinnosti.
Kromě nižších provozních nákladů (úspory energie) je zde další potenciální úspora při použití menších
systémových jednotek při současné vyšší provozní bezpečnosti!
Měniče >pDRIVE< MX eco jsou standardně vybaveny všemi potřebnými funkcemi a parametry pro kaskádní
provoz, od stanovení spínacího bodu pro zapínání a vypínání jednotlivých pohonů v kaskádě, průběžné
sledování provozu až po nahrávací funkce.
Pro provoz kaskády nejsou nutná žádná externí řídicí a regulační zařízení.
Kaskádní režim zapojení se uplatňuje převážně u čerpacích zařízení v průmyslu ale i v komunální oblasti.
Typickými aplikačními oblastmi jsou dodávka vody, zajištění zvýšení tlaku, zavlažovací zařízení, dodávka
požární vody, procesní čerpadla atd..
Aplikační oblast není v zásadě omezena pouze na čerpadla. Tímto způsobem lze pohánět i kompresory a
klimatizační nebo chladicí agregáty.

H
Charakteristika systému

P1

P1+P2

P1+P2+P3

P1+P2+P3+P4
Q
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Kaskádní řízení - aktivace
C3.01

Volba druhu kaskády

0 .. Neaktivní

0 ...Neaktivní
1 ...Síťová kaskáda 1
2 ...Síťová kaskáda 2
3 ...Kaskáda měničů

Základní koncepce elektrického zapojení kaskády závisí na provozních potřebách technologie.
Měnič >pDRIVE< MX eco je možné použít v následujících typických konfiguracích:
Nastavení "1 .. Síťová kaskáda 1"

K1

MX

M0

K2

K3

K4

Hlavní pohon + max. 4 slave pohony
M1

M3

M2

M4

Čerpadlo slouží jako hlavní pohon a je provozováno s měničem >pDRIVE< MX eco s regulací
otáček. Ostatní pohony pracují přímo připojením k napájecí síti nebo pomocí softstartéru a jsou
ovládány měničem kmitočtu hlavního pohonu. Při regulaci procesu (typická je regulace tlaku nebo
průtočného množství) ve spojení s regulovaným pohonem se zabrání nespojitostem, způsobeným
postupným zapínáním. Zapínání a vypínání jednotlivých čerpadel lze provádět cyklicky nebo
v závislosti na provozních hodinách.
Nastavení "2 .. Síťová kaskáda 2"

MX

K1

K11

M1

K2

K12

M2

K3

K13

M3

K4

K14

max. 4 pohony (vč.hlavního pohonu)

M4

Funkce je stejná jako "Síťová kaskáda 1", avšak při tomto zapojení se může i hlavní pohon účastnit
automatického střídání čerpadel s vyrovnáváním provozních hodin.
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Nastavení "3 .. Kaskáda měničů"

MX

MX

MX

MX

M1

M2

M3

M4

Max. 4 měničem řízené pohony
(včetně hlavního pohonu)

Všechny pohony kaskády jsou osazeny měniči >pDRIVE< MX eco a jsou společně řízeny hlavním
pohonem (s aktivovanou funkcí "Kaskáda měničů"). Připojování na síť probíhá pomocí měničů
kmitočtu zcela bez zatěžujících rozběhových proudů.
Typické pro pohony s malým výkonem (< 15 kW).
Měnič hlavního pohonu stanoví prostřednictvím vyhodnocení a dynamického vyhodnocení tlaku (PID regulace)
nebo aktuálního kmitočtu hlavního pohonu body pro zapínání a vypínání příslušných slave pohonů.
Zapínací/vypínací povely jsou k dispozici na výstupních relé, resp. digitálních výstupech hlavního pohonu.
V závislosti na počtu čerpadel může být zapotřebí doplňkových rozšíření svorkovnice (doplňky
>pDRIVE< IO11 nebo >pDRIVE< IO12).
Podle vybraného druhu kaskády jsou zapotřebí hardwarová blokování jednotlivých stykačů pohonů.
K tomu viz následující návrhy řízení.

Návrhy řízení
Následující návrhy řízení obsahují přepínač provozního režimu, který umožňuje přepínání pro:
• Automatický provoz
Motor v kaskádě se automaticky zapíná a vypíná podle potřeby pomocí řízení kaskády
• Vypnuto
Pohon je vypnut
• Ruční zapnutí
Pohon se zapíná ručně, nezávisle na řízení kaskády
Pro každý následný pohon je přitom třeba počítat s digitálním vstupem pro hlášení provozní připravenosti
pohonu.
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Síťová kaskáda 1

Základní
přístroj

S1...S4:
S1...S4
Auto
0 Vyp
1 Zap

I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

K1

S1

II
III

K2

S2

S3

II
III

K4

S4

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

I
I
I
I

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Externí napájení 24 V DC
0V
Start vpřed
1. motor kaskády připraven
2. motor kaskády připraven
3. motor kaskády připraven

Source
Ext.
Int.

SW1

4. motor kaskády připraven
Digitální vstup 6 / Termistor TH1
interní +24 V DC
"Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

Připraven / Chod

1. motor kaskády ZAPNOUT

Doplňková karta IO11
II
III

K3

F3

O

1

24V ext
0V ext
Start
S1
S2
S3
S4

F2

I

Sink

Auto 0 1

R3A
R3B
R3C

2. motor kaskády ZAPNOUT

DO1
DO2
CDO

4. motor kaskády ZAPNOUT

3. motor kaskády ZAPNOUT

Společný potenciál

II
III

Orientační schéma zapojení!
Cívky motorových stykačů není obvykle možné zapojit přímo přes výstupní relé měniče nebo digitální
výstupy. Podle použitých stykačů je třeba počítat s vhodnými pomocnými stykači!

128

Síťová kaskáda 2
Základní
přístroj

S1...S4:
I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

K11

K1

K12

K2

K13

K3

K14

K4

F3

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

24V ext
0V ext
Start
S1
S2
S3
S4

F2

I

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

I
I
I
I

Externí napájení 24 V DC
0V
Start vpřed
1. motor kaskády připraven
2. motor kaskády připraven
3. motor kaskády připraven

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

S1...S4
Auto
0 Vyp
1 Zap

Auto 0 1

4. motor kaskády připraven
Digitální vstup 6 / Termistor TH1
interní +24 V DC
"Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

K1 K14 K13 K12

K11

K12
K13
K14
S1

S1

II

III

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Připraven / Chod

1. motor kaskády ZAPNOUT

K2 K14 K13 K11

K12

K11
K13
K14
S2

Doplňková karta IO11

S2

II

III

K3 K14 K12 K11

K13

K11
K12
K14
S3

S3

II

III

K4 K13 K12 K11

K14

K11
K12
K13
S4

S4

R3A
R3B
R3C

DO1
DO2
CDO

2. motor kaskády ZAPNOUT

3. motor kaskády ZANPOUT
4. motor kaskády ZAPNOUT
Společný potenciál

II

III

Síťové a motorové stykače je třeba podle výše uvedeného schéma navzájem blokovat tak, aby se při první
volbě motoru hlavního pohonu aktivoval výstupní stykač měniče. Všechny další povely k sepnutí se však
vztahují k síťovým stykačům.
Orientační schéma zapojení!
Cívky motorových stykačů není obvykle možné zapojit přímo přes výstupní relé měniče nebo digitální
výstupy. Podle použitých stykačů je třeba počítat s vhodnými pomocnými stykači!
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Kaskáda měničů
Základní
přístroj

S1...S4:
S1...S4
Auto
0 Vyp
1 Zap

I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

S1

na DI1 (Start vpřed)
2. motor kaskády

S2

na DI1 (Start vpřed)
3. motor kasckády
na DI1 (Start vpřed)
4. motor kaskády
na AI1 (0...10 V):

II
III

4

5

6

B
C
D
E
F

I
I
I
I

COM
AO1

Zem

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Externí napájení 24 V DC

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Analogový výstup +10 V

0V
Start vpřed
1. motor kaskády připraven
2. motor kaskády připraven
3. motor kaskády připraven

Source
Ext.
Int.

SW1

4. motor kaskády připraven
Digitální vstup 6 / Termistor TH1
interní +24 V DC
"Safe Standstill" (bezpečné zastavení)

Připraven / Chod

1. motor kaskády ZAPNOUT

Doplňková karta IO12

II
III

S4

3

II
III

S3

2

A

24V ext
0V ext

na DI1 (Start vpřed)
1. motor kaskády

F3

O

1

AI1 (0...10V)
ke všem čerpadlům v kaskádě

Start
S1
S2
S3
S4

F2

I

Sink

Auto 0 1

2. motor kaskády ZAPNOUT

3. motor kaskády ZAPNOUT
4. motor kaskády ZAPNOUT
Společný potenciál

II
III

3., 4. motor kaskády

Zem

3.. motor kaskády

Analog. výst. +10 V/±10 V/+20 mA

4. motor kaskády

Analog. výst. +10 V/±10 V/+20 mA

Výhodou tohoto zapojení je jednoduchá konstrukce z hlediska řízení, která se obejde bez použití silových nebo
pomocných stykačů. Zapínání a vypínání jednotlivých motorů se provádí pomocí digitálních signálů
u příslušného měniče. Kromě spínacích povelů předává hlavní pohon každému pohonu v kaskádě také
žádanou hodnotu kmitočtu. Funkci hlavního pohonu nabývá měnič 1. motoru kaskády.
Proudové zatížení sítě při zapnutí některé úrovně čerpadel je při tomto způsobu nejnižší, takže tento způsob je
vhodný především pro pohony nasazené v slabé napájecí síti.
Alternativně k obvyklým žádaným hodnotám, přenášeným přes analogové výstupy (jak je popsáno výše), je
možné použít také funkci Modbus master (podrobnosti viz provozní pokyny k Modbus).
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Stav kaskády
C3.02

Stav kaskády
0 ...Kaskáda - motor 1 - Master
1 ...Kaskáda - motor 1 - zapnut
2 ...Kaskáda - motor 1 - auto
3 ...Kaskáda - motor 1 - připr.
4 ...Kaskáda - motor 2 - Master
5 ...Kaskáda - motor 2 - zapnut
6 ...Kaskáda - motor 2 - auto
7 ...Kaskáda - motor 2 - připr.

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

8...Kaskáda - motor 3 - Master
9...Kaskáda - motor 3 - zapnut
10...Kaskáda - motor 3 - auto
11...Kaskáda - motor 3 - připr.
12...Kaskáda - motor 4 - Master
13...Kaskáda - motor 4 - zapnut
14....Kaskáda - motor 4 - auto
15....Kaskáda - motor 4 - připr.

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Stav kaskády slouží k vizualizaci aktuálního provozního stavu všech pohonů v kaskádě. Zobrazení
má formu seznamu, který obsahuje provozní stavy všech pohonů kaskády.
Záznam

Význam
Pohon pracuje momentálně jako hlavní pohon.

Hlavní

;

Zap.

;

Pohon byl zapnut automatikou řízení kaskády.

Auto

;

Provozní režim pro tento pohon byl konfigurován pomocí parametrů
C3.11...C3.14 na automatiku. Stav "2 .. Auto" nedává žádnou informaci o
aktuálním provozním stavu pohonu.

Připraven

;

Pohon byl pomocí digitálního vstupu ohlášen u hlavního pohonu jako „Připraven“
(C3.10 "K - přepínač Ručně/Auto").

Změna hlavního pohonu je možná jen u varianty zapojení "Síťová kaskáda 2".

C3.03

K - provozní hodiny M1

h

C3.04

K - provozní hodiny M2

h

C3.05

K - provozní hodiny M3

h

C3.06

K - provozní hodiny M4

h

Počitadla provozních hodin evidují skutečný provozní čas pohonů kaskády (čerpadla a motoru), je-li pohon řízen
v kaskádním režimu (C3.11...C3.14 = "1 .. AUTO")

Základní nastavení
C3.09

K - počet čerpadel

1

1...4

Počet instalovaných pohonů v kaskádě.
Je-li zvolen druh kaskády "Síťová kaskáda 1", neúčastní se hlavní pohon na výměně motorů a
nastavuje se pouze počet následných pohonů.
Je-li zvolen druh kaskády "Síťová kaskáda 2" nebo "Kaskáda měničů", je hlavní pohon volen
měničem v závislosti na počtu provozních hodin. Zde se nastavuje celkový počet pohonů.
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Síťová kaskáda 2

Síťová kaskáda 1

K1

MX

K2

K3

K4

MX

K1

K11

M1

M0

M3

M2

K12

K3

K13

K4

K14

M4

M1

C3.09 "K - počet čerpadel" = 4

K2

M3

M2

M4

C3.09 "K - počet čerpadel" = 4

Kaskáda měničů

MX

MX

MX

MX

M1

M2

M3

M4

C3.09 "K - počet čerpadel" = 4
C3.10

K - přepínač Ručně/Auto

0 .. Nevyužito

0 ...Nevyužito
1 ...Použito

Přepínač provozního režimu ručně/automaticky umožňuje ruční zásah do automatického provozu
pohonů v kaskádě. Přitom se pomocí digitálního vstupu „Kaskáda M1...4 připraven“ u hlavního
pohonu přihlásí motor, který je připraven k provozu (viz maticové pole D2, strana 169).
Z hlediska regulace se v pořadí zapínání / vypínání zohlední pouze ty pohony v kaskádě,
které jsou ohlášeny jako připravené k provozu.
Jestliže se přepínač provozního režimu nepoužívá, je možné poznat nepřipravený pohon až
na základě neobvykle dlouhé doby bez odezvy.
Pozice
přepínače

Význam

Automaticky

Příslušný motor v kaskádě je podle potřeby zapínán a vypínán pomocí
automatického řízení kaskády.

Ručně (Vyp.)

Pohon se ručně vypne. Řízení kaskády rozpozná pohon jako nepřipravený a
nezohlední ho v pořadí zapínání.

Ručně (Zap.)

Pohon se zapíná ručně. Řízení kaskády rozpozná pohon jako nepřipravený
a tím je vyčleněn z pořadí zapínání.
Provozní hodiny nejsou v tomto režimu zohledněny.
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C3.11

K - režim připnutí M1

1 ..

C3.12

K - režim připnutí M2

1 ..

C3.13

K - režim připnutí M3

1 ..

C3.14

K - režim připnutí M4

1 ..

1 ...AUTO
2 ...ON
3 ...OFF

Pomocí parametrů C3.11...C3.14 je možné ruční zapínání a vypínání pohonů v kaskádě nebo jejich
automatické ovládání prostřednictvím řízení kaskády.
Parametry jsou totožné s funkcí přepínače provozního režimu. Nastavovat je však mohou pouze osoby se
znalostí ovládání měniče.
C3.15

K - volba připínaní

1 .. Analýza tlaku

1...Analýza tlaku
2...Optimální účinnost

K zapínání a vypínání pohonů v kaskádě jsou k dispozici podle potřeby dvě různé metody připínání.
Výběr se provádí podle technologických a regulačních hledisek.
Postup připínání "1 .. Analýza tlaku"
PID - odchylka
Čerpadla úroveň ZAP

t
Čerpadla úroveň VYP

Povely k zapnutí a vypnutí jednotlivých pohonů v kaskádě se generují v závislosti na odchylce
vnitřního PID regulátoru (tlak nebo průtok). Vyhodnocení je jednoduché a dynamika zapínání a
vypínání vyžaduje jen málo nastavení.
Postup připínání "2 .. Optimální účinnost"
Kmitočet
master

Čerpadla 1, 2, 3
úroveň ZAP
Čerpadlo 3 úroveň VYP
Čerpadlo 2 úroveň VYP
Čerpadlo 1 úroveň VYP

t

Pro každý pohon v kaskádě je možné stanovit vlastní hodnotu kmitočtu pro zapnutí a vypnutí. To má
smysl tehdy, není-li známa regulační odchylka (vnější regulační okruh PID), nemají-li pohony v
kaskádě stejná jmenovitá dopravní množství nebo mají-li být pohony pro příslušnou úroveň kaskády
provozovány s optimalizovanou účinností.
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K přizpůsobení procesu dle dovolených tolerancí tlaku a dopravovaného množství a rovněž
velikosti tlakového zásobníku zařízení je třeba spínací povely časově zpomalit. Tím se
zabrání nežádoucím zapnutím a vypnutím jednotlivých pohonů v důsledku dynamiky při
krátkodobém kolísání tlaku.

Spínací body při analýze tlaku
U této metody připínání se u regulační odchylky PID regulátoru sleduje hodnota "K - max.reg.odchyl. PID".
Dojde-li v zařízení k poklesu tlaku a regulační okruh jej už nemůže vyrovnat zvýšením otáček, zvyšuje se
regulační odchylka. Při dosažení maximální regulační odchylky C3.18 je vydán požadavek na zapnutí
přídavného pohonu.
V opačném případě, je-li tlak zařízení příliš vysoký, je dosaženo záporné prahové hodnoty regulační odchylky,
čímž je navozeno vypnutí přídavného pohonu.
Aby bylo možné při silném kolísání tlaku rychleji reagovat, je parametru C3.18 "K - max.reg.odchyl. PID"
nadřazena další prahová hodnota, "K - max. překmit regul.".
PID reg. odchylka
C3.19 (+)
C3.18 (+)
t
C3.18 (-)
C3.19 (-)

Zapnutí
max. PID reg. odchylka

t

Zapnutí
Max. překmit

t

Překročení nebo podkročení dovolených mezí nezpůsobí přímé zapnutí nebo vypnutí pohonu. Časovou
dynamiku připínání je možné optimalizovat pomocí parametrů C3.32...C3.35.
C3.18

K - max.reg.odchyl. PID

10 %

0...100 %

C3.19

K - max. překmit regul.
0...100 %
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30 %

Spínací body při optimální účinnosti
U metody připnutí "Optimální účinnost" probíhají povely pro zapínání a vypínání pohonů v kaskádě v závislosti
na kmitočtu. Pro každý pohon je možné zvolit individuální bod zapnutí a vypnutí.
Monitorování se provádí na základě požadovaného kmitočtu, což umožňuje jak provoz s vnitřním regulátorem
PID tak i s vnějším regulačním okruhem.
Body zapínání a vypínání je třeba volit tak, aby čerpadla byla provozována podle úrovně kaskády v rozsahu své
ideální účinnosti. Dynamiku časového připínání pro takto stanovené požadavky je možné optimalizovat pomocí
parametrů C3.32...C3.35.
Kmitočet
master

Čerpadla 1, 2, 3
úroveň ZAP
Čerpadlo 3 úroveň VYP
Čerpadlo 2 úroveň VYP
Čerpadlo 1 úroveň VYP

t

C3.22
C3.23
C3.24
C3.25
C3.26
C3.27
C3.28
C3.29

K - kmitočet připnutí M1
K - kmitočet odep. M1
K - kmitočet připnutí M2
K - kmitočet odep. M2
K - kmitočet připnutí M3
K - kmitočet odep. M3
K - kmitočet připnutí M4
K - kmitočet odep. M4

0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz

0...300 Hz

Aby bylo možné dosáhnout dostatečně rychlé, přesné, a přesto klidné regulace, vyhodnocují se požadavky na
připínání nebo odpínání (ze sledování regulační odchylky, nebo výstupního kmitočtu) před provedením, pomocí
nastavitelných časů prodlevy.
Při požadavku na připnutí dalšího pohonu se spustí čas C3.32 "K - prodleva připnutí". Po jeho uplynutí se připojí
další pohon. Je-li požadavek během tohoto časového intervalu opět zrušen, čas se resetuje a k připojení
nedojde.
PID odchylka

C3.18
t
ZAP
max. PID odchylka

t

ZAP
motor

t
C3.32

C3.32
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Při metodě připnutí "Analýza tlaku" způsobí silný pokles tlaku vybavení "K - max. překmit regul.". Tím se spustí
čas C3.34 "K - prodleva překmitu". Po jeho uplynutí se připojí další pohon, ačkoli čas prodlevy C3.32 ještě
neuplynul.
Prodleva překmitu není u metody připínání "Optimální účinnost" aktivní.

PID odchylka
C3.19 (+)
C3.18 (+)
t
ZAP
max. PID odchylka

t

ZAP
Max. překmit

t

ZAP
Motor

t
C3.32

C3.34
C3.32

Vypnutí dalšího pohonu probíhá podobně jako zapnutí, avšak pomocí parametru C3.33 "K - prodleva vypnutí".
C3.35 "K - min.doba přepnutí" zabraňuje příliš časnému vypnutí v důsledku regulačních operací. Jestliže dojde
k zapnutí pohonu, nesmí být žádný pohon vypnut po minimální přepínací dobu. Zapnutí dalšího pohonu je však
možné.
Dojde-li k pokusu o zapnutí neexistujícího nebo nepřipraveného pohonu, je tato skutečnost zjištěna na základě
regulační odchylky a po uplynutí prodlevy se zapne následující pohon.
Použitím přepínače provozních režimů (digitální vstup "Kaskáda M1...4 připraven") je možné se této
zapínací prodlevě vyhnout.
C3.32
C3.33
C3.34
C3.35

K - prodleva připnutí
K - prodleva vypnutí
K - prodleva překmitu
K - min.doba přepnutí
0...500 s
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30 s
30 s
10 s
10 s

Změna motoru
Principem kaskádního zapojení je připínání a odpínání jednotlivých úrovní kaskády podle potřeby. To vede
automaticky k tomu, že základní (hlavní) pohon je v provozu častěji než pohony pro špičkovou zátěž.
U čerpacího zařízení jsou tedy provozní hodiny jednotlivých kaskádových pohonů proporcionální dle potřebného
dopravovaného množství v průběhu denního chodu zařízení.
Podle návrhu se může špičkové čerpadlo uplatňovat např. jen v nouzových situacích (požární pohotovost). Aby
nedocházelo k problémům a poškození čerpadel, která nejsou pravidelně v provozu (těsnění, koroze), a aby
byly provozní hodiny všech kaskádových pohonů vyrovnané, je vhodné zajistit automatické střídání motorů.
C3.38

K - režim přepínání M

2 .. Optimální cyklus

1...Pevný cyklus
2...Optimální cyklus

Nastavení

Význam

1 .. Pevný cyklus

Motory se připínají a odpínají postupně. Posledně zapnutý motor se
vypíná jako první. Tím je pevně dán základní (hlavní) pohon a špičkový
(následný) pohon.

2 .. Optimální cyklus

Výběr čerpadel se provádí tak, aby se provozní hodiny pohonů v kaskádě
vzájemně vyrovnávaly, Tím je zajištěno trvalé střídání v připínání
čerpadel k základnímu a špičkovému pohonu (rovnoměrné zatěžování,
prevence poškození špičkového pohonu v důsledku dlouhodobé
nečinnosti).
Při připínání je volen motor s nejnižším počtem provozních hodin, při
odpínání motor s nejvyšším počtem provozních hodin.

C3.39

K - hlavní pohon-výměna

1 .. v klidu

1...v klidu
2...za provozu

Při automatickém střídání motorů jsou motory voleny v závislosti na provozních hodinách. Nebylo by
však vhodné použít zde jako základ přímo počitadlo provozních hodin. V případě odstávky pohonu z
důvodu servisu by potom došlo při jeho opětovném připojení ke snaze dohnat „ztracený čas“.
Smyslem střídání motorů je vyrovnávání provozních hodin všech dostupných pohonů v rámci
časového intervalu. Tento interval je možné nastavit pomocí parametru C3.39. Je třeba ho zvolit tak,
aby byl zajištěn alespoň jeden cyklický průběh (např. denní).
Nastavení

Změna hlavního pohonu při...

1 .. v klidu

...následujícím blokování impulsu hlavního pohonu (VYP nebo aktivní
pohotovostní režim)

2 .. za provozu

...dosažení minimálního kmitočtu
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C3.40

K - cyklus výměn

72 h

0...1000 h

C3.41

K - cyklus vým. Master

24 h

0...1000 h

Funkci automatického střídání motorů lze u kaskády druhu "Síťová kaskáda 1" použít jen pro přídavné pohony.
Samotný hlavní pohon je aktivní stále.
Má-li se automatického střídání motorů účastnit i hlavní pohon, je třeba, aby kaskáda byla provedena jako
"Síťová kaskáda 2" nebo "Kaskáda měničů". V případě "Síťová kaskáda 2" je střídání hlavního pohonu
iniciováno po uplynutí nastavitelného časového intervalu C3.41 "K - cyklus vým. Master" . Skutečné přepnutí se
provede v závislosti na parametru C3.39 "K - hlavní pohon-výměna". V případě "Kaskáda měničů" se po
uplynutí časového intervalu C3.41 "K - cyklus vým. Master" iniciuje "hladké přepnutí" na další dostupný pohon.
C3.42

K - motor při poruše

0 .. Vypnout

0...Vypnout
1...pokračovat v provozu

Parametr C3.42 definuje chování měniče při poruše. (např ϧ M1 >>, ...).
Je možné vybírat ze dvou možností.
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Nastavení

Chování při poruše

0 .. Vypnout

Pohon se zastaví a ukončí se také řízení kaskády. Provoz může
pokračovat se zbývajícími čerpadly pomocí přepínače AUTO/
MANUÁL (ovládaná operace)

1 .. pokračovat v provozu

Příslušný motor kaskády je zastaven, ale ovládání kaskády zůstává
v provozu (používá se pro „Síťová kaskáda 2“ nebo „Kaskáda
měničů“.

C4

Nastavení PID..

Nastavení procesního PID regulátoru

Procesní PID regulátor vestavěný v >pDRIVE< MX eco se uplatní tam, kde je nutná regulace technologických
veličin, ale potřebný regulační okruh nemůže nebo nemá probíhat v nadřazeném řídicím / regulačním přístroji.
Typickými aplikačními oblastmi jsou regulace tlaku, průtoku, výkonu, rychlosti, pohybu pásu a množství.
Regulační okruh je proveden na základě techniky založené na µP jako diskrétně pracující regulační okruh
s nastavitelnou charakteristikou PID. Působí na akční veličinu otáček a zpracování probíhá v úlohách po 1 ms.
Tak je možné použití i v regulovaných soustavách vyžadujících velmi dynamickou reakci akčních veličin.
Jako žádanou hodnotu regulátoru je možné použít všechny vzdálené zdroje žádaných hodnot, ale také kruhový
ovladač na odnímatelném ovládacím panelu, resp. tlačítka nahoru/dolů na vestavěném ovládacím panelu LED.
Signál skutečné hodnoty regulátoru je vždy do měniče připojen pomocí analogového vstupu (nebo průmyslovou
sběrnicí). Jak pro žádanou, tak i skutečnou hodnotu je možné nastavit rozsah a hodnotu zobrazit s pomocí
volně editovatelné jednotky na odnímatelném ovládacím panelu >pDRIVE< BE 11.
f-korekce
f-ŽH 2
f-žádaná hodnota 1

f-žádaná hodnota 2
C4.09 PID P zesílení
C4.10 PID I integrace
C4.11 PID D derivace
C4.12 Max hodnota D

C4.18 PID-ŽH rozběh.rampa
C4.19 PID-ŽH doběh.rampa

C4.08
druh reg.

C4.07
volba regulátoru

C4.13 PID min.omez. výst.
C4.14 PID max.omez. výst.

PID-ŽH

Místní
+
-

0 nepoužito
1 PID-n
2 PID-n DI
5 externí

(-1)

int.

+

PID-skut. hodnota

x
PID - zablokování

PID pozastavení
regulace

F1

F2

F3

I

1
A
B
C

O

2

3

4

5

6

f ŽH

před rampou

Místní žádaná hodnota
MX-kruhový ovladač

D
E
F

PID aktivní

Analogový výstup
5 externí

Aktivace PID
Aktivace regulátoru PID se provádí pomocí parametru C4.07 "PID - volba regulátoru". Přitom je možné stanovit,
zda má být regulátor použit jako neaktivní, vždy aktivní, aktivovaný pomocí digitálního vstupu nebo pro externí
účely.
Výstup regulátoru působí na žádanou hodnotu kmitočtu měniče a rozsah je nastaven v Hz.
Při nastavení "5 .. extern" může být regulační okruh použit pro externí účely. V takovém případě je definován
výstupní rozsah v %.
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Žádaná hodnota PID
Jako žádané hodnoty je možné použít následující hodnoty:
− Pevné žádané hodnoty

viz maticové pole C1, strana 105

− Motorpotenciometr

viz maticové pole C1, strana 105

− Analogové vstupy AI1...AI4

viz maticové pole D1, strana 159

− Impulsní vstupy FP, LFP

viz maticové pole D1, strana 159

− Žádané hodnoty po sběrnici

viz maticové pole D6, strana 193

− Kalkulátor

viz maticové pole C1, strana 105

− Odnímatelný/vestavěný panel

viz maticové pole C1, strana 105

Aby byla možná optimalizace chování regulačního obvodu s ohledem na poruchové veličiny, doporučuje se
nastavit krátké rozběhové a doběhové rampy (viz maticové pole C2, strana 120), aby měnič mohl rychle
reagovat.
Pro hlavní veličinu (žádanou hodnotu PID) lze nastavit samostatnou rozběhovou / doběhovou rampu.
Jestliže žádaná hodnota regulátoru nemá být měněna externě, je možné provést nastavení buď pomocí pevné
žádané hodnoty nebo pomocí kruhového ovladače na odnímatelném panelu nebo tlačítek nahoru/dolů na
vestavném panelu LED (motorpotenciometr). Přípustný rozsah žádaných hodnot je přitom možné nastavit
rozsahem motorpotenciometru (viz maticové pole C1, strana 105).
Pomocí Kalkulátoru existuje možnost editace žádané hodnoty regulátoru před jejím předáním regulačnímu
obvodu:
− algebraicky (+, -, x, /); např. vytvoření diferenčního signálu
− statisticky (výběr max/min, průměrné hodnoty)
Skutečná hodnota PID
Existuje-li skutečná hodnota PID jako standardní analogový signál, může být zpracována na všech analogových
vstupech (AI1...AI4), pulsním vstupu (FP, LFP) nebo přímo pomocí sériové hodnoty sběrnice.
U kalkulátoru (viz maticové pole C1, strana 105) existuje možnost editace skutečné hodnoty regulátoru před
jejím předáním regulačnímu okruhu:
− algebraicky (+, -, x, /); např. vytvoření diferenčního signálu
− statisticky (výběr max/min, průměrné hodnoty)
− odmocněním

p1 − p 2 ⋅ k ,

Δp ⋅ k (výpočet průtoku z měření tlaku)

Při měření neelektrických veličin je možné použít i počitadlo pulsů (viz maticové pole C6, strana 148). To vytváří
z kmitočtového signálu převedený analogový signál, který je možné použít jako skutečnou hodnotu regulátoru
(např. měření průtoku pomocí pulsního vodoměru nebo dávkování pomocí počitadla množství).
Rozsah

Nastavení rozsahu signálu žádané a skutečné hodnoty je procentuální. Přitom je třeba dbát na to, aby rozsah
skutečné hodnoty byl zvolen tak, aby žádaná hodnota při maximálním výstupu signálu na snímači měřených
hodnot mohla být překročena (např. žádaná hodnota 0...10 bar = 0...100 %, skutečná hodnota 0...15 bar =
0...150 %).
Regulační odchylka

Regulační odchylka představuje rozdíl signálu žádané a skutečné hodnoty. Je zde možná inverze, aby bylo
možné změnit smysl regulačního okruhu.
Příklad:

− Regulace tlaku pomocí snímače na výtlaku
Kladná regulační odchylka způsobí zvýšení otáček (dmychadlo).
− Je-li tlakový snímač naopak umístěn na sání (regulace na podtlak), je při zvyšování regulační odchylky (příliš
vysokém podtlaku) třeba reagovat snížením otáček.
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Zobrazení údajů

Všechny specifické hodnoty regulátoru (žádaná hodnota, skutečná hodnota, regulační odchylka a akční
veličina) jsou dostupné jako analogové skutečné hodnoty a jsou zobrazitelné na odnímatelném ovládacím
panelu měniče (viz maticové pole A6, strana 64).
Veličiny regulátoru je možné zobrazit na odnímatelném ovládacím panelu ve správném tvaru dle procesu
pomocí příslušného nastavení koeficientu zobrazení a požadované jednotky procesu. Jednotku procesu je
kromě toho možné libovolně editovat.
Akční veličina

Výstupem regulačního okruhu je žádaná hodnota kmitočtu motoru v Hz. Je limitována omezením akční veličiny.
Regulační okruh PID

P

I
TN

kp

DT1
T1

Vstupní hodnota
(PID odchylka)

t

PID výstup
(kroková odezva)
D MAX

kp

t
TN

T1

Struktura procesního regulátoru odpovídá regulační struktuře PIDT1. Je charakterizována následujícími
veličinami:
Označení

Symbol

Jednotka

Funkce

Složka P

kP [1]

1

Proporcionální zesílení

s

Integrační doba
Doba, kterou potřebuje integrátor k dosažení hodnoty regulačního
rozdílu při kP=1. Nastavením času 0 sekund není složka aktivní.

T1

s

Derivační doba (Doba útlumu)
Po této době poklesne podíl D na 37 % původní hodnoty
(exponenciální funkce). Nastavením času 0 sekund není složka
aktivní.

DMAX

1

Maximální výška, které se má dosáhnout „Impulsem D“.

Složka I

Složka D

TN
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Omezení

Výstup regulátoru je limitován pomocí výstupních úrovní. Pro omezení lze použít parametry C4.13 PID - min.
omez. výst. a C4.14 PID - max. omez. výst. (C4.15 Omezení = "0 .. Žádaná hodnota)", nebo může být
odvozeno z XY Grafu nebo zdroje pevné žádané hodnoty. Tím je možné externě ovlivnit omezení výstupu
regulátoru v závislosti na průběhu křivky grafu (např. řízení průtoku v závislosti na tlaku nebo výkonu).
Přepínání Místní /dálkový

Přepnutí dálkového regulačního režimu na místní (odnímatelný ovládací panel nebo vestavěný ovládací panel
LED) se provádí pomocí tlačítka Loc/Rem na ovládacím panelu. Po provedeném přepnutí je možné přímo měnit
otáčky motoru pomocí kruhového ovladače, resp. tlačítek se šipkami na ovládacím panelu. Regulátor PID tak
není v místním režimu aktivní.
Přepnutí tam a zpět probíhá bez rázů s příslušným převedením místní žádané hodnoty, resp. výstupu
regulátoru.
Ovládací signály
PID-aktivní
Přepíná mezi režimem nastavování a regulace kmitočtu
Udržuje výstup regulátoru na jeho poslední hodnotě nebo jej nastavuje na nulu (C4.32 "PIDPID-zámek
zámek")
PID-přerušení Aktivuje pozastavení regulace (viz C4.33)

Otevřená konstrukce procesního ´PID regulátoru v rámci zpracování analogových hodnot umožňuje použití
regulačního okruhu v různých oblastech. Přitom je možné začlenit také univerzální funkční moduly „Kalkulátor“
(viz maticové pole C1, strana 105), "Počitadlo pulsů" (C6, strana 148) nebo bloky komparátoru, resp. logické
bloky (E6, strana 243).
Jednoduchý regulační obvod PID
Rozdělovač
ŽH

PID žádaná hodn. [%]
AI1
+

vnitřní f žádaná
před rampou

PID skut. hodn. [%] AI2

PID regulátor s přepínáním režimu regulace/nastavení
Rozdělovač
ŽH

PID aktivní

f-žádaná 1 [Hz]
AI1

Přepnutí
ŽH
A
B

AI2
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PID žádaná hodn. [%]
+
PID skut. hodn. [%] -

vnitřní f žádaná
před rampou

Korekční PID regulátor
Rozdělovač
ŽH

DI

...
DI

Pevná A
Pevnát B
Pevná C
Pevná D

f-korekce [Hz]

Pevná
ŽH

Přepnutí
ŽH

PID žádaná hodn. [%]

A

+

B

vnitřní f žádaná
před rampou

+
x

PID skut. hodn. [%]AI2

Regulační obvod se zadáváním žádaných hodnot na ovládacím panelu měniče
Rozdělovač
ŽH

MX-kruhový ovladač
F1

F2

1

O

2

3

4

5

PID žádaná hodn. [%]

Motorpot.

F3

I

6

A

+

B
C
D
E
F

PID skut. hodn. [%] -

vnitřní f žádaná
před rampou

AI1

Regulace průtoku s měřením diferenčního tlaku
Rozdělovač
ŽH

DI

Motorpot +

DI

Motorpot -

AI1
AI2

PID žádaná hodn. [%]

Motorpot.

+
Kalkulátor

p1

A

x = f()

p2

PID skut. hodn. [%]

x

-

vnitřní fžádaná
před rampou

B

x= A-B k

Alternativně k výpočtu diference tlaku v kalkulátoru je možné použit snímač diferenciálního tlaku přímo.
Přitom je třeba nastavit vstup B v kalkulátoru na 0 %.
Regulace průtoku s počitadlem otáček kola turbíny
Rozdělovač
ŽH

DI

...
DI

Pevná A
Pevná B
Pevná C
Pevná D

Pevná
ŽH

PID žádaná hodn. [%]
+

Čítač pulsů
DI

PID skut. hodn. [%]

-

vnitřní fžádaná
před rampou
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Regulátor tlakového rozdílu
Rozdělovač
ŽH

PID žádaná hodn. [%]

AI1
AI2

p1

Kalkulátor
A

x = f()

p2

x

+
PID skut. hodn. [%] -

vnitřní fžádaná
před rampou

B

x=A-B

Monitorování hodnot PID
C4.01

PID - žádaná hodnota

%

C4.02

PID - skutečná hodnota

%

C4.03

PID - reg. odchylka

%

C4.04

PID - akční zásah

Hz

Signály regulátoru lze vyjadřovat v % nebo ve tvaru odpovídajícímu příslušnému procesu. Pro procesní
vyjádření je nutné zadání parametrů C4.34...C4.37.

Základní nastavení
C4.07

PID - volba regulátoru

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...PID - otáčky
2...PID -n/ závislá na DI.
5...Externí

C4.08

Nastavení

Chování při nastavení regulačního režimu

0 .. Neaktivní

Regulátor PID není aktivní

1 .. PID - otáčky

Regulátor PID je aktivní
Výstup regulátoru (akční veličina) je žádaná hodnota kmitočtu
s rozsahem v Hz

2 .. PID -n/ závislá na DI

Regulátor PID může být aktivován pomocí digitálního vstupu "PIDaktivní".
Výstup regulátoru (akční veličina) je žádaná hodnota kmitočtu
(rozsah v Hz)

5 .. Externí

Regulátor PID je aktivní
Výstup regulátoru (akční veličinu) lze využít prostřednictvím
analogového výstupu pro externí aplikace. Rozsah v %

PID - druh regulace

1 .. Normální

1 ...Normální
2 ...Inverzní

C4.09

PID - P - zesílení
0...30
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0,2

C4.10

PID - I - integrace

0,8 s

0...60 s

C4.11

PID - D - derivace

0s

0...600 s

C4.12

PID - max. hodnota D

50

0...300

C4.13

PID - min. omez. výst.

0 Hz

-300...300 Hz

C4.14

PID - max. omez. výst.

50 Hz

-300...300 Hz

C4.15

Omezení
0 ...Žádaná hodnota
1 ...XY -> min
2 ...-XY -> min
3 ...XY -> max
4... -XY -> max

0 .. Žádaná hodnota
5... -XY -> min/XY -> max
6...XY -> min/-XY -> max
10 .. Pre -> min
11 .. -Pre -> min
12 .. Pre -> max

13...-Pre -> max
14...-Pre -> min/Pre -> max
15...Pre -> min/-Pre -> max

V závislosti na nastavení parametru C4.15 může být výstup PID regulátoru omezen buďto trvale na
žádané hodnoty C4.13 „PID - min. omez. výst.“ a C4.14 „PID - max. omez. výst.“ nebo variabilně
pomocí XY Grafu nebo pevných žádaných hodnot.
C4.17

PID - přechod kmitočtu

1 .. Aktivní

0 ...Neaktivní
1 ...Aktivní

Je-li aktivována funkce přechodu kmitočtu pro regulační okruh, probíhá přepínání mezi místním a
dálkovým režimem (regulační režim) plynule. Jestliže toto chování není žádoucí (např. u externích
aplikací), je třeba přechod deaktivovat.
C4.18

PID - ŽH rozběh. rampa

10 s

0...6000 s

C4.19

PID - ŽH doběh. rampa

10 s

0...6000 s

Kompenzace poklesu tlaku
U čerpacích systémů se tlakové ztráty v potrubí a armaturách zvyšují kvadraticky s průtokem. Tyto ztráty
způsobují pokles tlaku v potrubí směrem od čerpadla k místu spotřeby nebo následující čerpací stanici
(příkladem jsou přečerpávací stanice).
Ke kompenzaci tlakové ztráty bez toho, aby muselo být na konci vedení instalováno měření tlaku, je možné
provést zohlednění poklesu tlaku interně pomocí měniče. Přitom se žádaná hodnota PID cíleně zvyšuje se
stoupajícím kmitočtem až na hodnotu C4.22 "Tlaková ztráta". Kompenzace začíná při dosažení kmitočtu C4.23
"Start kompenzace".
Aby nedocházelo ke kompenzaci při krátkých tlakových rázech, je možné upravit dynamiku kompenzačního
okruhu pomocí parametru C4.24.
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C4.22

Tlaková ztráta

0%

0...300 %

C4.22 popisuje tlakový pokles v potrubí při maximálních otáčkách (maximálním průtoku), rozsah
stejný jako u žádané hodnoty PID.
Při aktivním kaskádním řízení se parametr C4.22 vztahuje na tlakovou ztrátu, ke které
dochází při maximálním dopravovaném množství. V provozu se provede automatická úprava
podle počtu právě aktivních čerpadel.
C4.23

Start kompenzace

15 Hz

0...300 Hz

C4.24

Kompenzace dynamiky

2s

0...300 s

Pokročilé funkce
C4.32

PID - zámek

2 .. Poslední hodnota

1...Nula
2...Poslední hodnota

Podle použití PID regulátoru je možné pro blokování regulace nastavit následujíc reakce:

C4.33

Nastavení

Reakce při zablokovaném regulátoru PID

1 .. Nula

Regulační algoritmus PID se zastaví, výstup regulátoru (akční veličina) se
nastaví na 0 (např. při použití jako korekční regulátor).

2 .. Poslední hodnota

Regulační algoritmus PID se zastaví, výstup regulátoru (akční veličina)
„zamrzne“ na poslední hodnotě.

Pozastavení regulace

1 ..

0...Neaktivní
1...Omezení aktivní
2...Digitální vstup
3...Omezení nebo DI

Funkce pozastavení regulace určuje chování PID regulátoru v případě, že je v měniči aktivováno
omezení. Podle použití PID regulátoru mohou být žádoucí různé reakce:
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Nastavení

Reakce při zablokovaném regulátoru PID

0 .. Neaktivní

Výstup regulátoru je určován pouze regulačním algoritmem. Pokud není
možné regulační odchylku snížit na 0, výstup regulátoru pracuje
s nastaveným chováním I složky až k vnitřnímu omezení.

1 .. Omezení aktivní

Je-li aktivní funkce omezení měniče, která znemožňuje doregulování,
integrace PID regulátoru je zastavena. Složka I regulátoru tak nemůže
negativně ovlivnit výstup.

2 .. Digitální vstup

Funkci pozastavení regulace je možné změnit pomocí digitálního vstupu.
Tím je možné do regulačního okruhu zařadit omezení na straně zařízení.

3 .. Omezení nebo DI

Složku I je možné pozastavit pomocí omezení nebo digitálního vstupu.

C4.34

PID - násobitel

1

-1000...1000

C4.35

PID - dělitel

1

1...1000

C4.36

DID - offset

0

-100...100

C4.37

PID - procesní jednotka
Editace jednotky
_
%
mA
A
mOhm
Ohm
V
W
kW

kWh
Hz
kHz
bar
mbar
rpm
mm
m
m³
ms

m/s
m³/h
s
min
h
Nm
kg
°C
°F

Pro zobrazení řídících hodnot (PID žádaná hodnota, PID skutečná hodnota a PID regulační odchylka) na LCD
displeji ve správném tvaru podle procesu je možné provést početní úpravu pomocí parametrů C4.34...C4.37.
Zobrazení = Vstupní hodnota ⋅

C4.34
+ C4.36 [jednotka C4.37]
C4.35
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C6

Speciální funkce

Režim úspory energie, ohřev motoru, ovládání
síťového stykače, ovládání motorového stykače,
pohotovostní režim, počitadlo pulsů, korekční
žádaná hodnota

Ekonomický režim
Měnič kmitočtu udržuje při regulaci otáček v rozsahu od nuly po jmenovitý kmitočet motoru konstantní
magnetický tok motoru, což umožňuje dynamicky reagovat na požadavky zátěže. U aplikací s kvadratickým
zatěžovacím momentem, jako např. oběžná čerpadla nebo pohony ventilátorů však není nutné udržovat tok
motoru konstantní, protože zatížení klesá se čtvercem otáček.
Funkce „Režim úspory energie“ snižuje tok cíleně v závislosti otáček na aktuálním zatížení. Tím se snižuje
magnetizační tok aniž by tím utrpěla disponibilita pohonu. Úspora energie, která tak vzniká, je zvlášť velká
u pohonů, které jsou často v provozu jen s dílčí zátěží.
V závislosti na požadavcích procesu je možné vybírat ze dvou různých režimů úspory energie. Nastavení B3.02
Metoda řízení měniče = "VC ekonomické" vede k regulaci účiníku podle zatížení, kterou je možné použít i pro
kvadratická zatížení.
Při volbě B3.02 Metoda řízení měniče = "U/f ekonomická" se provádí cílené snižování napětí podle
kvadratického zatížení.
V této souvislosti by se mělo také vždy ověřit, zda při použití pohotovostního režimu nemůže dojít
k úplnému vypnutí pohonu v situaci se slabou zátěží (viz funkce "C1", strana 105).
C6.01

Režim úspory energie
0...Neaktivní
1...Aktivní

Parametr C6.01 zobrazuje aktuální stav nastavení režimu úspory energie. Nastavení režimu úspory
se provádí výběrem vhodné metody řízení motoru v maticovém poli B3.
Režim úspory vyžaduje nastavení vhodné metody řízení motoru v parametru B3.02 "Metoda
řízení měniče". Pro režim úspory jsou vhodné varianty "U/f ekonomická" i "VC ekonomické".
C6.02

Max. redukce mag. toku

30 %

25...100 %

Je-li aktivní režim úspory energie, je možné při použití metody řízení motoru "VC ekonomické"
omezit dovolené snížení toku motoru pomocí parametru "Max. redukce mag. toku" (regulace účiníku
podle zatížení).
C6.03

U/f úroveň

30 %

0...100 %

Je-li aktivní režim úspory energie, je možné při použití metody řízení motoru "U/f ekonomická"
omezit dovolený pokles poměru U/f pomocí parametru "U/f úroveň" (snížení napětí pro kvadratická
zatížení).
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Klidový ohřev motoru
Při používání motorů v nepříznivých okolních podmínkách, například při vysoké vlhkosti anebo velkých
teplotních výkyvech hrozí nebezpečí kondenzace vody v motoru. Aby se zabránilo možnému poškození motoru,
lze použít funkci „Klidový ohřev motoru“. Na rozdíl od externě montovaných systémů pro ohřívání motoru
dochází k ohřívání přímo ve vinutí motoru pomocí stejnosměrného proudu z měniče.
C6.05

Klidový ohřev motoru

0 .. Nevyužito

0 ...Nevyužito
1 ...Aktivní
2 ...Závislý na DI

C6.06

Proud klidového ohřevu

15 %

0...50 %

Aktivace režimu klidového ohřevu se provádí pomocí nastavení C6.05 Klidový ohřev motoru na "Aktivní". Režim
ohřevu se přitom aktivuje automaticky, přejde-li měnič do stavu „Připraven“, resp. u režimu ovládání po sběrnici
při stavu „Uvolnění provozu“.
Nastavení proudu ohřevu se provádí v % jmenovitého proudu motoru.
Povel ke startu funkci ohřevu přeruší, i když je digitální vstup aktivní (C6.05 nebo digitální vstup).

L1

R/L1

L2

S/L2

L3

T/L3

PE

PE

U/T1
V/T2
F1

F2

I

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

6

PE

A
B
C
D
E
F

DIx
DIx
DIx

Start vpřed

+24
PWR

interní +24 V DC

RxA
RxC

A1

Start vzad
Ohřev motoru

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

J

Start vpřed
Start vzad
Termostat

Ohřev motoru aktivní

Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX

Má-li režim ohřevu probíhat v závislosti na externím snímači např. vlhkoměru nebo teploměru, je třeba
zvolit nastavení "2 .. Závislý na DI" a nastavit příslušný digitální vstup.
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Řízení síťového stykače
C6.07

Řízení síťového stykače

0 .. Neaktivní

0 ...Neaktivní
1 ...Aktivní

Aktivací funkce "Řízení síťového stykače" je měnič kmitočtu schopen pomocí předřazeného stykače
zapínat a vypínat vlastní silové obvody k síti. Přitom se každým povelem ke startu (prostřednictvím
ovládacího panelu, svorkovnice nebo sběrnice) aktivuje volitelný digitální výstup, kterým se připne
síťový stykač. Síťový stykač se odepne při povelu k zastavení po ukončení procesu doběhu;
v případě výskytu poruchy nebo zadání blokovacího signálu je stykač odepnut okamžitě.
K1
L1
L2
L3

1

2

3

4

5

6

R/L1

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

I

PE

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

6

PE

A
B
C
D
E
F

0V

Ovládací napětí

Start
K11

Nouzové
zastavení
A2

P24
0V
DIx
DIx
+24
PWR

Externí 24 V DC
0V
Start vpřed
Síť. stykač sepnut
Interní +24 V DC

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

24 V

"Safe Standstill"
(bezpečné zastavení)

A1

RxA
RxC

K11

K1
A1

Síťový stykač ZAPNOUT

Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX

Nedosáhne-li síťové napětí (napětí meziobvodu) během 3 sekund své jmenovité hodnoty, dojde k
poruchovému vypnutí a hlášení "Porucha stykače".

K napájení elektroniky měniče je zapotřebí externí zdroj napětí 24 V DC.

Aby bylo při použití nouzového zastavení zaručeno bezpečné odepnutí síťového stykače, musí být
použit digitální vstup s funkcí "Odpojení sítě".
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Řízení stykače motoru
Řízení stykače motoru

0 .. Neaktivní

0 ...Neaktivní
1 ...Ovládán měničem
2 ...Externí ovládání

Ovládání motorového stykače se dělí dle funkce na dva různé způsoby.
Nastavení "Ovládán měničem"

Při volbě "Ovládán měničem" probíhá spínání a odpínání motorového stykače pomocí digitálního
výstupu. Ten je třeba nastavit na funkci "Motor. stykač zapnut". Motorový stykač se při každém
povelu start sepne a po ukončení operace doběhu se odepne.
K2
L1

R/L1

U/T1

L2

S/L2

V/T2

L3

T/L3

PE

PE

F1

F2

W/T3

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

M

PE

A
B
C
D
E
F

K2

K20

0V
DIx
+24
PWR
RxA
RxC

0V
Stykač motoru sepnut
+24 V DC pro digitální vstupy

Source
Ext.
Int.

SW1

Sink

C6.08

Ovládací napětí

Stykač motoru ZAPNOUT

K20
K2

A1

Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX

Funkci motorového stykače je možné sledovat prostřednictvím pomocného kontaktu stykače
zapojeného na digitální vstup měniče.
Jestliže nedojde k odepnutí motorového stykače během 1 sekundy po vnitřním požadavku
měniče, dojde k poruchovému vypnutí s hlášením "Porucha stykače".
Nastavení "Externí ovládání"

Při výběru "Externí ovládání" dojde k rozepnutí motorového obvodu pomocí externě ovládaného
motorového stykače nebo pomocí ručně ovládaného spínače. Měnič kmitočtu pozná rozpojení
motorového obvodu na základě monitorování výstupních fází a aktivuje samostatně rutinu, která
rozpozná opětovné připojení motorového obvodu. Jestliže se spojení s motorem obnoví,
synchronizuje se měnič automaticky na otáčky motoru a pokračuje v provozu.
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Pohotovostní režim
Pohotovostní režim způsobí podobně jako Režim úspory energie úspornější provoz zařízení. Představuje
opatření určené pro aplikace s kvadratickou zatěžovací charakteristikou a PID regulací. Je možné použít jak
interní PID regulátor tak i externí regulační zařízení.
Při aktivované funkci Pohotovostní režim se pomocí vyhodnocení signálů skutečné hodnoty kmitočtu, žádané
hodnoty kmitočtu a případného signálu skutečné hodnoty PID ověřuje, zda je zařízení provozováno ve „vhodné“
oblasti. Je-li možné pohon vypnout, aniž by se tím ovlivnil průběh procesu, je pohon vypnut a měnič kmitočtu
přejde do pohotovostního režimu. Provozní hlášení zůstává v pohotovostním režimu v platnosti, vnitřní PID
regulátor je aktivní. Pohotovostní režim se ukončí automaticky poté, co regulační okruh zaregistruje příslušnou
regulační odchylku.

Při ukončení pohotovostního režimu se pohon automaticky restartuje.
C6.11

Pohotovostní režim

0 .. Neaktivní

0 ...Neaktivní
1 ...f min
2 ...f-min a p-max

C6.12

Prodleva vypnutí

20 s

1...3000 s

C6.13

Prodleva zapnutí

5s

1...100 s

C6.14

Maximální úroveň

0%

0...300 %

C6.15

Minimální úroveň

0%

0...300 %

Nastavení pohotovostního režimu "f min"
f

f MIN

f SH

f ŽH

ZAPNUTÍ
Pohotovost

t
t

Start vpřed
t
CHOD
t
C6.12

C6.13

Při provozních stavech, kdy je množství dopravovaného média malé (slabé zatížení), přejde regulační okruh do
minimálních hodnot akčních veličin. Další snížení otáček již není možné kvůli minimálním přípustným provozním
otáčkám čerpadla.
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Setrvává-li pohon po určitou nastavitelnou dobu "Prodleva vypnutí" na hranici minimálního kmitočtu C2.01,
motor se vypne a pohon přejde do pohotovostního režimu. Poklesne-li skutečná hodnota regulátoru nebo
stoupne-li žádaná hodnota, zvýší se žádaná hodnota kmitočtu, což způsobí opětovné zapnutí motoru. Tuto
variantu je možné použít při využití vnějšího nebo vnitřního procesního regulátoru. Při použití vnitřního PID
regulátoru se min. omezení akční veličiny C4.13 nastavuje o 0,5 Hz menší než minimální kmitočet C2.01.

Nastavení pohotovostního režimu "f-min a p-max"
p
C6.14

p MAX

C6.15

p MIN
t

f

f MIN

f SH

f ŽH

ZAPNUTÍ
Pohotovost

t
t

Start vpřed
t
CHOD
t
C6.12

C6.13

Používá-li se vnitřní PID regulátor pro regulaci tlaku, je možné kromě monitorování minimálního kmitočtu použít
k vyhodnocení funkce Pohotovostní režim skutečnou hodnotu tlaku, která je regulátoru známa. Tím je možné při
zvyšování tlaku přepnout pohon do pohotovostního režimu již před dosažením vypínací prodlevy a tak je možné
zabránit nepřípustně vysokým tlakům v systému. Pohon je znovu zapnut při poklesu pod minimální hladinu tlaku
a uplynutí prodlevy zapínací doby. Obě hladiny tlaku odpovídají rozsahu skutečných hodnot v %.
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Počitadlo pulsů
Počítadlo pulsů vyhodnocuje pořadí pulsů z digitálního vstupu.
Počítadlo lze použít následovně:
• Počítadlo kroků pro společné použití s komparátory a logickými bloky (viz maticové pole E6, strana 243)
• Absolutní počítadlo s nastavitelnou stupnicí a vstupem pro reset pro regulační úlohy (stav naplnění, pozice,
hmotnost, ...)
• Tvorba průměru z počítání impulsů (výsledkem je odstupňovatelná veličina, kterou lze použít pro sledování
skutečné hodnoty PID nebo jako zobrazovanou hodnotu)
Jako zdroje signálu pro vstup počítadla mohou sloužit tlačítka, měřicí přístroje pro elektrické a neelektrické
veličiny s pulsním výstupem (vodoměr, počitadlo otáček kola turbíny, elektroměr, ...) atd. Maximální přípustný
vstupní kmitočet je 100 Hz.
Zjištěná hodnota má nastavený rozsah a pro zobrazení na odnímatelném ovládacím panelu je možné jí
přiřadit volně editovatelnou zkratku a jednotku.
C6.18

Počítadlo pulsů

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

C6.19

Absolutní počítadlo
Hodnota absolutního počítadla se při každém došlém pulsu na digitálním vstupu zvýší o hodnotu
jednoho nastaveného stupně. Maximální hodnota pro počet a zobrazení je omezena na 65535.
Zobrazené hodnotě počítadla můžeme pomocí parametrů C6.24 a C6.25 přiřadit volitelnou zkratku a
jednotku. Počítadlo je možné zobrazit i v jednom ze tří zobrazovacích polí (viz maticové pole A6,
strana 64).
Pomocí digitálního vstupu "Čítač pulsů - reset" (nastavitelný v maticovém poli D2, strana 169) je
možné hodnotu počítadla nastavit na nulu, resp. udržovat jako nulovou.

X = Σ Impulsů x Měřítko
Počítadlo hodnoty

Měřítko
pulsu x

t
Čítač pulsů
digitálního vstupu
Reset
digitálního vstupu
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t
t

C6.20

Počítadlo (relativní)
Zobrazená hodnota odpovídá lineárnímu průměru počítadla pulsů ve volně nastavitelné časové
základně.

X=

Σ Impulsů × Měřítko (v průběhu časové základny)
Časová základna

Počítadlo hodnoty

t
Čítač pulsů
digitálního vstupu

t

Čítač
průměru
t
C6.22 Čas. základna

C6.21

Měřítko

C6.22 Čas. Základna

C6.22 Čas. Základna
1

0...65

Měřítko pro tvorbu součtů nebo průměrné hodnoty. Každým došlým pulsem na digitálním vstupu se
hodnota počítadla zvýší o hodnotu měřítka.
Použití

Nastavení

Počítadlo kroků

Nastavení 1

Nastavení podle snímače měřených hodnot
Absolutní
např. měření dráhy v m (počítadlo): 2 pulsy/metr → měřítko = 2
počítadlo
průtok v l/min: 40 Hz / 300 l/min → 300 / 40 = 7,5 l/min na puls
měřených hodnot
→ měřítko = 7,5
C6.22

Čas.zákl.relativ.počítadla

2s

0...3600 s

Časová základna určuje dobu sčítání a tak vytváří časový filtr pro naměřené hodnoty. Lze jej upravit
v závislosti na dočasném počtu pulsů a rovněž podle dynamické změny naměřené hodnoty.
C6.23

Typ pulsu

1 .. Náběžná hrana

1...Náběžná hrana
2...Sestupná hrana
3...Náběž.+ sestup.hrana

Podle použitého snímače měřených hodnot a druhu aplikace může počítání pulsů probíhat pro
kladné signály, záporné signály nebo pro oba způsoby.
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C6.24

Symbol počítadla pulsů
Volně editovatelná zkratka. Přidává se před naměřenou a součtovou hodnotu na LCD displeji
odnímatelného ovládacího panelu.

C6.25

Jednotka počítadla pulsů
Editace jednotky

kWh
Hz
kHz
bar
mbar
rpm
mm
m
m³
ms

%
mA
A
mOhm
Ohm
V
W
kW

m/s
m³/h
s
min
h
Nm
kg
°C
°F

Jednotka volitelná ze seznamu nebo volně editovatelná.
Přidává se za naměřenou a součtovou hodnotu na
odnímatelném ovládacím panelu.

Korekce žádané hodnoty
C6.26

Kmitočtová korekce

1 .. Přídavné

1...Přídavné
2...Multiplikativní

Žádaná hodnota korekce kmitočtu poskytuje možnost ovlivňovat vnitřní žádanou hodnotu kmitočtu
před rozběhovou / doběhovou rampou. Korekční hodnota může působit jako offset (aditivně) nebo
jako zesílení (multiplikativně).
Korekční žádaná hodnota se uplatní u automatických nebo ručních polohovacích úlohách, pro tvorby
řetězců žádaných hodnot a v opravné struktuře vnitřního procesního regulátoru. Viz také kapitola
„Zdroje žádaných hodnot“ a „Rozdělovač žádaných hodnot“.
Nastavení

Poznámka

1 .. Přídavné

Přidání žádané hodnoty v Hz se správným algebraickým znaménkem pro
korekci kmitočtu.

Signál sběrnice požadované hodnoty "korekce kmitočtu v Hz" slouží jako
koeficient pro násobení (činitel).
2 .. Multiplikativní
V tomto případě je signál násoben v % a ne v Hz (100 Hz odpovídá koeficientu
1).
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Stejnosměrné napájení
Funkce "Stejnosměrné napájení" umožňuje napájení měniče přes stejnosměrný meziobvod pomocí existujícího
stejnosměrného napětí. Zdroj stejnosměrného napětí musí dodržovat specifikace (napětí, výkon, ochranná
pojistka) a musí být připojen ke svorkovnici stejnosměrného meziobvodu měniče přes vhodnou přednabíjecí
jednotku.
Při použití externího stejnosměrného napájení nebo externího usměrňovače pro dosažení 12-pulsního nebo 18pulsního usměrnění na vstupu je třeba vhodně nastavit parametr C6.65. Externí stykač přednabíjení musí být
aktivován pomocí funkce digitálního výstupu "DC meziobvod nabit". Dodatečné zpoždění přepnutí externího
nabíjecího stykače musí být nastaveno parametrem C6.66.
C6.65

DC - nabíjení

1 .. Standardní (AC)

0...Standardní (AC - střídavé)
1...Externí (DC - stejnosměrné)
2...Externí 12/18-pulsní napájení

C6.66

DC - doba nabíjení

0,5 s

0...15 s

Řídící napětí
interní +24 V DC
"Safe Standstill"
(bezpečné zastavení)
Stejnosměrný
meziobvod
nabit
Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX
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D

Vstup / Výstup

D1

Analogové vstupy

Nastavení vstupů/výstupů a připojení průmyslové
sběrnice

Výběr a rozsah analogových žádaných hodnot

Zadávání žádaných hodnot pro různé funkce měniče >pDRIVE< MX eco lze provádět různým způsobem (viz
kapitola zdroje žádaných hodnot / rozdělovač žádaných hodnot).
Jednou z možností je použití analogových vstupů. Zde probíhá zadávání žádaných hodnot pomocí standardních
napěťových nebo proudových signálů.
Měnič >pDRIVE< MX eco má k dispozici následující analogové vstupy:
Vstup

Signál

Typ vstupu

Pozice

Označení svorek

AI1

0...+10 V nebo
-10...+10 V

Diferenciální zesilovač napětí

Základní přístroj

AI1+
AI1-

AI2

0...+10 V,
0...20 mA nebo
4...20 mA

Univerzální

Základní přístroj

AI2
COM

AI3

0...20 mA nebo
4...20 mA

Diferenciální zesilovač proudu

Doplněk
>pDRIVE< IO12

AI3 +
AI3 -

AI4

0...+10 V,
0...20 mA nebo
4...20 mA

Univerzální

Doplněk
>pDRIVE< IO12

AI4
COM

FP

0,1…30 kHz

1:1 Kmitočtový signál 5…30 V

Doplněk
>pDRIVE< IO12

FP
COM

LFP

10...60 Hz

1:1 Kmitočtový signál 24 V

Základní přístroj

DIx

Bližší technický popis svorek analogových vstupů naleznete v technické příručce a v návodu k montáži.

Základní přístroj
±10 V

10kOhm
0...+10 V

0V

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

+10
AI1+
AI1COM
AI2
COM

+10 V referenční napětí

AI3+
AI3AI4
COM

Analogový vstup ±20 mA
(diferenciální zesilovač)

FP

Frekvenční vstup 0...30 kHz

Analogový vstup ±10 V
(diferenciální zesilovač)
Zem
Analogový vstup +10 V / +20 mA
Zem

Doplňková karta IO12
0(4)...20 mA

0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

Analogový vstup +10 V / +20 mA
Zem
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Duplicitní obsazení žádaných hodnot není možné. Případný pokus o přiřazení druhého zdroje již
použitého v rozdělovači ŽH nebude proveden a na displeji se zobrazí varovné hlášení „Vícenásobné
použití vstupů není možné“.

Analogový vstup A1
D1.01

AI1 - použití

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup žádané hodnoty z AI1 je možné použít v rozdělovači žádaných hodnot pro různé použití.
Parametr D1.01 "AI1 - použití" přiřadí žádanou hodnotu příslušnému použití (viz také kapitola Zdroje
žádaných hodnot, Rozdělovač žádaných hodnot).
D1.02

AI1 - typ signálu

1 ..0 ... 10V

1 ...0 ... 10V
2 ...± 10V

Analogový vstup AI1 lze nastavit pro unipolární nebo bipolární žádané hodnoty napětí.
Referenční napětí je +10 V na základním přístroji a -10 V u obou karet k rozšíření svorkovnice
>pDRIVE< IO11 a >pDRIVE< IO12.
Analogový vstup je proveden jako diferenciální zesilovač, je tedy možné i bezproblémové používání
signálů žádaných hodnot z externích referenčních zdrojů.
AI1 Unipolární zapojení

AI1 Bipolární zapojení
+10 V / max. 10 mA

+10
AI1+
AI1COM

AI1

AI1 Externí zapojení

±10 V
0V
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AI1+
AI1-

AI1

+10
AI1+
AI1COM

+10 V / max. 10 mA

-10V

-10 V / max. 10 mA

AI1

D1.03

AI1 - minimální hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D1.04

AI1 - maximální hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D1.03 "AI1 - minimální hodnota" a D1.04 "AI1 - maximální hodnota" se provede
lineární nastavení rozsahu žádané hodnoty. D1.03 definuje minimální bod žádané hodnoty (0 V nebo -10 V),
D1.04 maximální bod žádané hodnoty (+10 V).
Jednotka žádané hodnoty je určena podle jejího použití D1.01 "AI1 - použití" pro všechna zadání kmitočtu v Hz,
zbývající signály jsou přepočítány v %.
AI1 Unipolární
nastavení

Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
D1.03 = 0, D1.04 = 50
D1.03 = 20, D1.04 = 50
D1.03 = -30, D1.04 = 70

0V

D1.03
AI1 min. hodnota

Žádaná
hodonta AI1

10 V

D1.04
AI1 max. hodnota

AI1 Bipolární nastavení
Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
D1.03 = -50, D1.04 = 50
D1.03 = -20, D1.04 = 50
D1.03 = -50, D1.04 = 0

-10 V

0V

D1.03
AI1 min. hodnota

D1.05

AI1 - filtr. časová konst.

10 V

Žádaná
hodnota AI1

D1.04
AI1 max. hodnota
0,1 s

0...30 s

Kvůli potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení je možné žádanou hodnotu filtrovat pomocí
nastavení vhodného času filtrace.
Při nastavení 0,0 sekund je filtr neaktivní.
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Analogový vstup AI2
D1.08

AI2 - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

1 .. ŽH kmitočtu 1 [Hz]
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup žádané hodnoty z AI2 je možné použít v rozdělovači žádaných hodnot pro různé použití.
Parametr D1.08 "AI2 - použití" přiřadí žádanou hodnotu příslušnému použití (viz také kapitola Zdroje
žádaných hodnot, Rozdělovač žádaných hodnot).
D1.09

AI2 - typ signálu

4 .. 4 ... 20 mA

1...0 ... 10 V
3...0 ... 20 mA
4...4 ... 20 mA

Analogový vstup AI2 lze nastavit pro žádané hodnoty napětí a proudu.
Při výběru "4 .. 4 ... 20 mA" (Live Zero Signal) je možné monitorovat ztrátu žádané hodnoty.
Poklesne-li přitom proudový signál pod hladinu 2 mA, může být vyvolána některá z následujících
reakcí:
Nastavení E3.14

Reakce

"1 .. Porucha"

Poruchové vypnutí

"2 .. Poslední ŽH&varování"

Varování a pokračování v provozu s poslední platnou žádanou
hodnotou

"3 .. Nouzová ŽH&varování"

Varování a pokračování v provozu s nouzovou hodnotou

Odezvu pohonu při ztrátě žádané hodnoty lze nastavit pro každý zdroj žádané hodnoty
samostatně (viz maticové pole E3, strana 219).
D1.10

AI2 - minimální hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D1.11

AI2 - maximální hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D1.10 "AI2 - minimální hodnota" a D1.11 "AI2 - maximální hodnota" se provede
lineární nastavení rozsahu žádané hodnoty. D1.10 definuje minimum žádané hodnoty (0 V, 0 mA nebo 4 mA),
D1.11 maximum žádané hodnoty (+10 V nebo 20 mA).
Jednotka žádané hodnoty je určena podle jejího použití pro všechny údaje kmitočtu v Hz, zbývající signály jsou
přepočítány v %.
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Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
D1.10 = 0, D1.11 = 50
D1.10 = 20, D1.11 = 50
D1.10 = -30, D1.11 = 70

0V
0 mA
4 mA

10 V
20 mA

D1.10
AI2 min. hodnota

D1.12

Žádaná
hodnota AI2

D1.11
AI2 max. hodnota

AI2 - filtr. časová konst.

0,1 s

0...30 s

Kvůli potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení je možné žádanou hodnotu filtrovat pomocí
nastavení vhodného času filtrace.
Při nastavení 0,0 sekund je filtr neaktivní.

Analogový vstup AI3
D1.15

AI3 - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup žádané hodnoty z AI3 je možné použít v rozdělovači žádaných hodnot pro různé použití.
Parametr D1.15 "AI3 - použití" přiřadí žádanou hodnotu příslušnému použití (viz také kapitola Zdroje
žádaných hodnot, Rozdělovač žádaných hodnot).
D1.16

AI3 - typ signálu

4 .. 4 ... 20 mA

3...0 ... 20 mA
4...4 ... 20 mA

Analogový vstup AI3 je koncipován jako diferenciální zesilovač s proudovým vstupem.
Při volbě "4 .. 4 ... 20 mA" (Live Zero Signal) je možné monitorovat ztrátu žádané hodnoty.
Poklesne-li přitom proudový signál pod hladinu 2 mA, může být vyvolána některá z následujících
reakcí:
Nastavení E3.17

Reakce

"1 .. Porucha"

Poruchové vypnutí

"2 .. Poslední ŽH&varování"

Varování a pokračování v provozu s poslední platnou žádanou
hodnotou

"3 .. Nouzová ŽH&varování"

Varování a pokračování v provozu s nouzovou hodnotou
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Odezvu pohonu při ztrátě žádané hodnoty lze nastavit pro každý zdroj žádané hodnoty
samostatně (viz maticové pole E3, strana 219)
D1.17

AI3 - minimální hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D1.18

AI3 - maximální hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D1.17 "AI3 - minimální hodnota" a D1.18 "AI3 - maximální hodnota" se provede
lineární nastavení rozsahu žádané hodnoty. D1.17 definuje minimum žádané hodnoty (0 mA nebo 4 mA), D1.18
maximum žádané hodnoty (20 mA).
Jednotka žádané hodnoty je určena podle jejího použití D1.15 "AI3 - použití" pro všechny údaje kmitočtu v Hz,
ostatní signály jsou přepočítány v %.
Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
D1.17 = 0, D1.18 = 50
D1.17 = 20, D1.18 = 50
D1.17 = -30, D1.18 = 70

0 mA
4 mA

D1.17
AI3 min. hodnota

D1.19

AI3 - filtr. časová konst.

20 mA

Žádaná
hodnota AI3

D1.18
AI3 max. hodnota
0,1 s

0...30 s

Kvůli potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení je možné žádanou hodnotu filtrovat pomocí
nastavení vhodného času filtrace.
Při nastavení 0,0 sekund je filtr neaktivní.
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Analogový vstup AI4
D1.22

AI4 - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup žádané hodnoty z AI4 je možné použít v rozdělovači žádaných hodnot pro různé použití.
Parametr D1.22 "AI4 - použití" přiřadí žádanou hodnotu příslušnému použití (viz také kapitola Zdroje
žádaných hodnot, Rozdělovač žádaných hodnot).
D1.23

AI4 - typ signálu

4 .. 4 ... 20 mA

1...0 ... 10 V
3...0 ... 20 mA
4...4 ... 20 mA

Analogový vstup AI4 lze nastavit pro žádané hodnoty napětí a proudu.
Při volbě "4 .. 4 ... 20 mA" (Live Zero Signal) je možné monitorovat ztrátu žádané hodnoty.
Poklesne-li přitom proudový signál pod hladinu 2 mA, může být vyvolána některá z následujících
reakcí:
Nastavení E3.20

Reakce

"1 .. Porucha"

Poruchové vypnutí

"2 .. Poslední ŽH&varování"

Varování a pokračování v provozu s poslední platnou žádanou
hodnotou

"3 .. Nouzová ŽH&varování"

Varování a pokračování v provozu s nouzovou hodnotou

Odezvu pohonu při ztrátě žádané hodnoty lze nastavit pro každý zdroj žádané hodnoty
samostatně (viz maticové pole E3, strana 219)
D1.24

AI4 - minimální hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D1.25

AI4 - maximální hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D1.24 "AI4 - minimální hodnota" a D1.25 "AI4 - maximální hodnota" se provádí lineární
nastavení rozsahu žádané hodnoty. D1.24 definuje minimum žádané hodnoty (0 V, 0 mA nebo 4 mA), D1.25
maximum žádané hodnoty (+10 V nebo 20 mA).
Jednotka žádané hodnoty je určena podle jejího použití D1.22 "AI4 - použití" pro všechny údaje kmitočtu v Hz,
ostatní signály jsou přepočítány v %.
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Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
D1.24 = 0, D1.25 = 50
D1.24 = 20, D1.25 = 50
D1.24 = -30, D1.25 = 70

0V
0 mA
4 mA

10 V
20 mA

D1.24
AI4 min. hodnota

D1.26

Žádaná
hodnota AI4

D1.25
AI4 max. hodnota

AI4 - filtr. časová konst.

0,1 s

0...30 s

Kvůli potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení je možné žádanou hodnotu filtrovat pomocí
nastavení vhodného času filtrace.
Při nastavení 0,0 sekund je filtr neaktivní.

Kmitočtový vstup FP
D1.29

FP - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Kmitočtový signál FP je možné použít v rozdělovači žádaných hodnot pro různé použití. Parametr
D1.29 "FP - použití" přiřadí žádanou hodnotu příslušnému použití (viz také kapitola Zdroje žádaných
hodnot, Rozdělovač žádaných hodnot).
D1.30

FP - minimální kmitočet

0,1 kHz

0...30 kHz

D1.31

FP - maximální kmitočet

30 kHz

0...30 kHz

D1.32

FP - minimální hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D1.33

FP - maximální hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Na rozdíl od napěťových a proudových signálů ve V a mA není kmitočtový signál ve svém rozsahu kmitočtu
průběžně standardizován. Nastavení rozsahu žádané hodnoty se proto provádí zadáním dvou párů hodnot pro
kmitočet signálu a výstupní hodnotu. D1.32 definuje bod žádané hodnoty při minimálním kmitočtu signálu
D1.30, D1.33 definuje bod při maximálním kmitočtu signálu D1.31.
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Jednotka žádané hodnoty je podle použití D1.29 "FP - použití" určena pro všechny údaje kmitočtu v Hz,
zbývající signály jsou přepočítány v %.
Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
60
50
40
30
20
10
0 0
-10
-20
-30

D1.30 = 5 kHz
D1.31 = 25 kHz
D1.32 = 0, D1.33 = 50
D1.32 = 20, D1.33 = 50
D1.32 = -30, D1.33 = 70

5

25

D1.32
FP min. hodnota

D1.34

Žádaná hodnota
FP [kHz]

D1.33
FP max. hodnota

FP - filtr. časová konst.

0,1 s

0...30 s

Kvůli potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení je možné žádanou hodnotu filtrovat pomocí
nastavení vhodného času filtrace.
Při nastavení 0,0 sekund je filtr neaktivní.

Kmitočtový vstup LFP
Kmitočtový vstup LFP používá jako signál žádané hodnoty sled napěťových pulsů v rozsahu kmitočtu 10...60 Hz
na volitelném digitálním vstupu. Po zjištění kmitočtu je takto získaná žádaná hodnota předána elektronice
měniče, kde se signál dále zpracovává.
D1.37

LFP - použití
0...Nevyužito
1...ŽH kmitočtu 1 [Hz]
2...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
3...f-korekce [Hz]

0 .. Nevyužito
6...PID-žádaná hod.[%]
7...PID-skutečná hod.[%]
15...Požadavek [%]

Výstup zdroje žádané hodnoty "kmitočtový signál LFP" může být nastaven v rozdělovači žádaných
hodnot jako zdroj pro různá použití. Parametr D1.37 "LFP - použití" přiřazuje žádanou hodnotu
požadovanému použití (viz také kapitola Zdroje žádaných hodnot, Rozdělovač žádaných hodnot)
D1.38

LFP - minimální kmitočet

10 Hz

0...60 Hz

D1.39

LFP - maximální kmitočet

60 Hz

0...30 kHz
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D1.40

LFP - minimální hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D1.41

LFP - maximální hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Na rozdíl od standardizovaných napěťových a proudových signálů ve V a mA není kmitočtový signál ve svém
rozsahu kmitočtu průběžně standardizován. Nastavení rozsahu žádané hodnoty se proto provádí zadáním dvou
párů hodnot pro kmitočet signálu a výstupní hodnotu. Parametr D1.40 definuje bod žádané hodnoty při
minimálním kmitočtu signálu D1.38, parametr D1.41 definuje bod při maximálním kmitočtu signálu D1.39.
Jednotka žádané hodnoty je podle použití D1.37 "LFP - použití" přepočítána pro všechny údaje kmitočtu v Hz,
zbývající signály jsou přepočítány v %.
Rozsah výstupního
signálu [Hz/%]
60
50
40
30
20
10
0 0
-10
-20
-30

D1.38 = 10 Hz
D1.39 = 60 Hz
D1.40 = 0, D1.41 = 50
D1.40 = 20, D1.41 = 50
D1.40 = -30, D1.41 = 70

10

D1.40
LFP min. hodnota

D1.42

FP - filtr. časová konst.

60

Žádaná hodnota
LFP [Hz]

D1.41
LFP max. hodnota
0,5 s

0...30 s

Kvůli potlačení nežádoucího vysokofrekvenčního rušení je možné žádanou hodnotu filtrovat pomocí
nastavení vhodného času filtrace.
Při nastavení 0,0 sekund je filtr neaktivní.
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D2

Digitální vstupy

Nastavení digitálních vstupů

Digitální vstupy DI
Digitální vstupy >pDRIVE< MX eco slouží k přebírání povelů z nadřazených řídicích systémů. Povely mohou
probíhat připojením +24 V nebo kostry na svorky svorkovnice. Podle zvoleného druhu se pomocí přepínače na
řídicí desce zvolí systém napětí Zdroj / Příjemce (Source / Sink).
Vstup

Pozice

Komentář

DI1

Základní přístroj

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI2

Základní přístroj

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI3

Základní přístroj

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI4

Základní přístroj

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI5

Základní přístroj

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI6

Základní přístroj

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V nebo
TH1

PWR

Základní přístroj

"Bezpečné zastavení", funkci nelze měnit, hladina signálu +24 V

DI7

Doplněk >pDRIVE< IO11 Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI8

Doplněk>pDRIVE< IO11

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI9

Doplněk>pDRIVE< IO11

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI10

Doplněk>pDRIVE< IO11

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI11

Doplněk>pDRIVE< IO12

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI12

Doplněk>pDRIVE< IO12

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI13

Doplněk>pDRIVE< IO12

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

DI14

Doplněk>pDRIVE< IO12

Funkce volně programovatelná, hladina signálu +24 V nebo 0 V

Bližší technický popis svorek analogových vstupů naleznete v technické příručce a v návodu k montáži.
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Základní přístroj

"SOURCE"
PNP Otevřený kolektor

0V

0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

plovoucí
zem

signálové
kontakty

+24 V

Source
Ext.
Int.

SW1

Digitální vstup 1
Digitální vstup 2
Digitální vstup 3
Digitální vstup 4
Digitální vstup 5
Digitální vstup 6 / Termistor TH1
+24 V DC pro digitální vstupy
"Safe Standstill" (bezp. zastavení)

SW1

Source
Ext.
Int.

PTC
LI

Sink

SW2

Sink

PTC
LI

0V

SW2

Doplňková karta IO11

24 V

"SINK Ext."
NPN Otevřený
kolektor

plovoucí
zem
signálové
kontakty

0V

Source
Ext.
Int.

+24 V DC pro digitální vstupy

+24
DI11
DI12
DI13
DI14
0V

+24 V DC pro digitální vstupy

Digitální vstup 7
Digitální vstup 8
Digitální vstup 9
Digitální vstup 10
0V

SW3

Sink

SW3

Sink

Source
Ext.
Int.

+24
DI7
DI8
DI9
DI10
0V

Doplňková karta IO12
"SINK Int."
NPN Otevřený
kolektor

plovoucí
zem
signálové
kontakty

SW4

Source
Ext.
Int.

Digitální vstup 12
Digitální vstup 13
Digitální vstup 14
0V

SW4

Sink

Sink

Source
Ext.
Int.

Digitální vstup 11

Všechny vstupní funkce je možné přiřadit digitálním vstupům, volně použitelným bitům v řídicím slově
(průmyslová sběrnice) nebo na výstupy časových modulů (viz maticové pole E6 komparátory, strana 243).
Duplicitní obsazení funkcí digitálních vstupů není možné. Případný pokus o nastavení stejné funkce
druhému digitálnímu vstupu nebude proveden a na displeji se zobrazí varovné hlášení „Vícenásobné
použití vstupů není možné“.
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X = funkce zvolena, digitální vstup není nastaven
H = funkce zvolena a digitální vstup sepnut
L = funkce zvolena a digitální vstup rozepnut

Digitální vstupní funkce

0 .. Nevyužito

1 .. Start vpřed (trvalý)

2 .. Start vzad (trvalý)

3 .. Start vpřed (impuls)

4 .. Start vzad (impuls)

5 .. Stop (impuls)

6 .. Rychlé zastavení

7 .. Uvolnění pulsů

11 .. Reverzace vnitřní ŽH

Hladina
signálu

X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H

14 .. Motorpotenciometr +

X
L
H

15 .. Motorpotenciometr -

X
L
H
X

16 .. Pevná ž. hodnota A

L
H
X

17 .. Pevná ž. hodnota B

L
H
X

18 .. Pevná ž. hodnota C

L
H

Odkaz na
Popis

nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
Povel Start vpřed (2-vodičový) není možný
Stop
Start / chod vpřed
Povel Start vzad (2-vodičový) není možný
Stop
Start / chod vzad
Povel Start vpřed (3-vodičový) není možný
nemá vliv
Start chod vpřed (při náběžné hraně signálu)
Povel Start vzad (3-vodičový) není možný
nemá vliv
Start chod vzad (při náběžné hraně signálu)
Není možný provoz 3-vodičovým ovládáním
Stop (při záporné hraně)
Nutné pro chod
Funkce rychlého zastavení není aktivní
Začátek rychlého zastavení se sestupnou
hranou
Nutné pro chod
nemá vliv
Blokování IGBT na výstupu měniče
Nutné pro chod
Nemá vliv
Nemá vliv
Interní žádaná hodnota kmitočtu je invertována
→ změna směru otáčení !
Řízení motorpotenciometrem není možné
Nemá vliv
Žádaná hodnota motorpotenciometru je
zvýšena
Řízení motorpotenciometrem není možné
Nemá vliv
Žádaná hodnota motorpotenciometru je
zvýšena
Použití vstupu v závislosti na počtu pevných
žádaných hodnot
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty
Binárně kódovaný výběr pevná žádané hodnoty
Použití vstupu v závislosti na počtu pevných
žádaných hodnot
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty
Použití vstupu v závislosti na počtu pevných
žádaných hodnot
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty

maticové
Strana
pole

−

−

E4

235

E4

235

E4

235

E4

235

E4

235

E4

235

E4

235

E4

235

C1

105

C1

105

C1

105

C1

105

C1

105
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Digitální vstupní funkce

Hladina
signálu

X
19 .. Pevná ž. hodnota D

L
H
X
L

22 .. ŽH kmitočtu 2 [Hz]

H
X
L
H
X
L
H
X
L
H

23 .. Zdroj ovládání 2

24 .. Druhá rampa

25 .. Žádaná hodnota B

X
26 .. Ovládání z panelu

1)

L
H
X

29 .. Externí porucha 1

L
H
X

30 .. Externí porucha 2

31 .. Externí reset

1)

32 .. Nouzový režim

35 .. PID-aktivní

1)

L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H

36 .. PID-zámek

X
L
H
X

37 .. PID-přerušení

L
H
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Odkaz na
Popis

maticové
Strana
pole

Použití vstupu v závislosti na počtu pevných
žádaných hodnot
C1
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty
Binárně kódovaný výběr pevné žádané hodnoty
Žádaná hodnota kmitočtu 1 je aktivní
Rozdělov
ač
Žádaná hodnota kmitočtu 1 je aktivní
žádaných
Žádaná hodnota kmitočtu 2 je aktivní
hodnot
Zdroj ovládání 1 aktivní
E4
Zdroj ovládání 1 aktivní
Zdroj ovládání 2 aktivní
1. Rozběhová/doběhová rampa aktivní
C2
1. Rozběhová/doběhová rampa aktivní
2. Rozběhová/doběhová rampa aktivní
Přepínání žádaných hodnot vstup A je aktivní
C1
Přepínání žádaných hodnot vstup A je aktivní
Přepínání žádaných hodnot vstup B je aktivní
Není možné přepnutí do místního režimu
ovládání
Dálkový režim (2-vodičově, 3-vodičově,
E4
průmyslová sběrnice) aktivní
Místní režim přes vestavěný ovládací panel
LED nebo odnímatelný ovládací panel
Vstup platí jako Low, odezva podle nastavení
E3.35 "Ext. porucha 1 - odezva"
E3
Odezva podle nastavení E3.35
Odezva podle nastavení E3.35
Vstup platí jako Low, odezva podle nastavení
E3.42 "Ext. porucha 2 - odezva"
E3
Odezva podle nastavení E3.42
Odezva podle nastavení E3.42
Nemá vliv
E3
Nemá vliv
Reset při náběžné hraně signálu
Nemá vliv
E3
Nemá vliv
Aktivace nouzového režimu
Žádaná hodnota f bude přestavěna zdrojem ŽH
Žádaná hodnota f bude přestavěna zdrojem ŽH
C4
Výstup regulátoru PID dodává žádanou
hodnotu f
Algoritmus PID aktivní
Algoritmus PID aktivní
C4
Regulační algoritmus PID se zachová nebo
nastaví na nulovou hodnotu (nastavitelné
chování)
Regulátor PID složka I nezávisí na případných
omezeních na měniči
Regulátor PID složka I nezávisí na případných
C4
omezeních na měniči
Regulátor PID složka I se zmrazí při dosažení
omezení

105

11

235

120

105

235

219

219

219

219

139

139

139

Digitální vstupní funkce

Hladina
signálu

X

40 .. Sled. vstup. veličin OK

L

H

41 .. Úroveň OK

X
L
H
X

42 .. Úroveň <
L

50 .. Kaskáda-M1 připraven

51 .. Kaskáda-M2 připraven

52 .. Kaskáda-M3 připraven

53 .. Kaskáda-M4 připraven

56 .. Odpojení sítě

57 .. Blokování zapnutí

58 .. Uvolnění dálk. ovl.

59 .. Zpět. vazba mot. styk.

60 .. Klidový ohřev motoru
64 .. Vstup čítače pulsů

H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L

Odkaz na
Popis

Ochranná funkce „monitorování vstupních
signálů“ zůstává aktivní vždy a nelze ji potvrdit,
podle nastavení dojde k přechodu do
pohotovostního režimu
Ochranná funkce „monitorování vstupních
signálů“ se aktivuje, podle nastavení dojde i k
přechodu do pohotovostního režimu (použití při
měření tlaku s vyhodnocením pomocí
komparátoru)
Aktivní monitorování vstup.signálů lze potvrdit,
automatický náběh při aktivovaném
pohotovostním režimu (použití při měření tlaku
s vyhodnocením pomocí komparátoru)
Nemá vliv (hysterezí odezva s "Úroveň <")
Nemá vliv (hysterezí odezva s "Úroveň <")
Aktivní monitorování vstupních signálů lze
potvrdit, automatický náběh při aktivovaném
pohotovostním režimu
Ochranná funkce „monitorování vstupních
signálů“ se aktivuje, podle nastavení dojde i k
přechodu do pohotovostního režimu
Ochranná funkce „monitorování vstupních
signálů“ se aktivuje, podle nastavení dojde i k
přechodu do pohotovostního režimu
Nemá vliv (hystereze nastavena "Úroveň OK")
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je připraven pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je připraven pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je připraven pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je blokován pro kaskádní provoz
Pohon je připraven pro kaskádní provoz
Nemá vliv
Blokování pulsů a odepnutí síťového stykače
Nutné pro chod
Pohon není připraven
Pohon není připraven
Nutné pro chod
Dálkový a místní režim uvolněn
Pohon je blokován pro dálkové ovládání
Dálkový a místní režim uvolněn
Motorový stykač není sepnut
Motorový stykač není sepnut
Motorový stykač je sepnut
Ohřev motoru není aktivní
Ohřev motoru není aktivní
Motor je vyhříván ve stavu Připraven
Počítání není možné
Vstup počítadla, druh signálu nastavitelný

maticové
Strana
pole

E1

195

E1

195

E1

195

C3

125

C3

125

C3

125

C3

125

E3

219

E3

219

−

−

C6

148

C6

148

C6

148
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Digitální vstupní funkce

65 .. Čítač pulsů - reset

66 .. Pulsní vstup - sled. ot.

67 .. Blok. parametrizace

75 .. Druhý motor

76 .. Druhá sada parametrů

77 .. P15-sada B

78 .. P15-sada C

Hladina
signálu

H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X
L
H
X

106 .. LFP vstup

L
H
X

107 .. Porucha procesu 1
L
H
X
108 .. Porucha procesu 2
L
H
X
109 .. Porucha procesu 3
L
H
1)

Odkaz na
Popis

Vstup počítadla, druh signálu nastavitelný
Nemá vliv
Absolutní počítadlo se vymaže a je drženo na 0
Absolutní počítadlo uvolněno
Monitorování není možné
Pulsní vstup
Pulsní vstup
Hardwarové blokování parametrů není aktivní
Nastavení parametrů blokováno
Nastavení parametrů uvolněno
Zvolen motor 1
Zvolen motor 1
Zvolen motor 2
Zvolena sada parametrů 1
Zvolena sada parametrů 1
Zvolena sada parametrů 2
Použití vstupu závisí na aktivaci B2.13 P15
Volba odpovídající aktivaci tabulky P15
Volba odpovídající aktivaci tabulky P15
Použití vstupu závisí na aktivaci B2.13 P15
Volba odpovídající aktivaci tabulky P15
Volba odpovídající aktivaci tabulky P15
Žádaná hodnota LFP je D1.40 „LFP - minimální
hodnota“
Kmitočet vstupního signálu je určen LFP
Kmitočet vstupního signálu je určen LFP
Předpokládá se vstup na nízké úrovni, chování
podle nastavení E3.66 „Odezva na poruchu
procesu 1“
Chování podle nastavení E3.66
Chování podle nastavení E3.66
Předpokládá se vstup na nízké úrovni, chování
podle nastavení E3.73 „Odezva na poruchu
procesu 2“
Chování podle nastavení E3.73
Chování podle nastavení E3.73
Předpokládá se vstup na nízké úrovni, chování
podle nastavení E3.80 „Odezva na poruchu
procesu 3“
Chování podle nastavení E3.80
Chování podle nastavení E3.80

maticové
Strana
pole

C6

148

E1

195

F6

276

B4

93

B2

69

B2

69

B2

69

D1

159

E3

219

E3

219

E3

219

Tyto signály jsou trvale k dispozici na svorkovnici i při přepnutí na režim ovládání přes bus sběrnici.
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D2.01

DI1 použití

1 .. Start vpřed (trvalý)

D2.02

DI2 použití

2 .. Start vzad (trvalý)

D2.03

DI3 použití

0 .. Nevyužito

D2.04

DI4 použití

29 ..

D2.05

DI5 použití

0 .. Nevyužito

D2.06

DI6 použití

0 .. Nevyužito

D2.07

DI7 použití

0 .. Nevyužito

D2.08

DI8 použití

0 .. Nevyužito

D2.09

DI9 použití

0 .. Nevyužito

D2.10

DI10 použití

0 .. Nevyužito

D2.11

DI11 použití

0 .. Nevyužito

D2.12

DI12 použití

0 .. Nevyužito

D2.13

DI13 použití

0 .. Nevyužito

D2.14

DI14 použití

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Start vpřed (trvalý)
2...Start vzad (trvalý)
3...Start vpřed (impuls)
4...Start vzad (impuls)
5...Stop (impuls)
6...Rychlé zastavení
7...Uvolnění pulsů
11...Reverzace vnitřní ŽH
14...Motorpotenciometr +
15...Motorpotenciometr 16...Pevná ž. hodnota A
17...Pevná ž. hodnota B
18...Pevná ž. hodnota C
19...Pevná ž. hodnota D
22...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
23...Zdroj ovládání 2
24...Druhá rampa

D2.15

25...Žádaná hodnota B
26...Ovládání z panelu
29...Externí porucha 1
30...Externí porucha 2
31...Externí reset
32...Nouzový režim
35...PID-aktivní
36...PID-zámek
37...PID-přerušení
40...Sled. vstup. veličin OK
41...Úroveň OK
42...Úroveň <
50...Kaskáda-M1 připraven
51...Kaskáda-M2 připraven
52...Kaskáda-M3 připraven
53...Kaskáda-M4 připraven
54...Start kaskády měničů
56...Odpojení sítě

57...Blokování zapnutí
58...Uvolnění dálk. ovl.
59...Zpět. vazba mot. styk.
60...Klidový ohřev motoru
64...Vstup čítače pulsů
65...Čítač pulsů - reset
66...Pulsní vstup - sled. ot.
67...Blok. parametrizace
75...Druhý motor
76...Druhá sada parametrů
77...P15-sada B
78...P15-sada C
106.LFP vstup
107.Porucha procesu 1
108.Porucha procesu 2
109.Porucha procesu 3

DI při Bus režimu aktivní
0...DI 1
1...DI 2
2...DI 3
3...DI 4
4...DI 5
5...DI 6
6...DI 7

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

7...DI 8
8...DI 9
9...DI 10
10...DI 11
11...DI 12
12...DI 13
13...DI 14

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Pokud je využita funkce přepínání zdrojů ovládání ze svorkovnice na průmyslovou sběrnici (viz
maticové pole E4, strana 235) může být žádoucí, aby jednotlivé funkce digitálních vstupů zůstaly
i nadále na svorkovnici aktivní, přestože došlo k přepnutí zdroje ovládání na průmyslovou sběrnici.
Tuto výjimku z přepínání lze nastavit pomocí příslušného výběru parametrů D2.15 "DI při bus řízení
aktivní".
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Příklad: Přepnutí zdroje ovládání

Pomocí digitálního vstupu DI4 se má provést přepnutí mezi režimem ovládání ze svorkovnice a
sběrnice. Parametrizace DI4: D2.04 "DI4 použití" = "23 .. Zdroj ovládání 2"
Provede-li se nyní v režimu ovládání ze svorkovnice přepnutí na režim sběrnice pomocí digitálního
vstupu DI4, budou povely na svorkovnic neúčinné!
Pomocí DI4 již není možný přechod do režimu svorkovnice!
Pro digitální vstupy, které mají být účinné jak v režimu sběrnice, tak i v režimu svorkovnice, je tedy v
parametru D2.15 "DI při Bus režimu aktivní" třeba označit příslušný digitální vstup.
Pokud má při provozu na svorkovnici působit i volný bit sběrnice, lze tuto funkci nastavit
pomocí parametru D6.179 "STW1 při aktivní svork.".
Je-li nějaký ovládací signál nastaven na volném bitu sběrnice, a zároveň na svorkovnici, pak
má při provozu přes sběrnici, prioritu povel ze sběrnice.
Digitální vstupní signály "26 .. Ovládání z panelu", "31 .. Externí reset" a "32 .. Nouzový
režim" jsou v režimu sběrnice i v režimu svorkovnice vždy aktivní a proto nemusí být
přidávány do seznamu D2.15 DI při bus řízení aktivní.

D2.15

DI inverze
0...DI 1
1...DI 2
2...DI 3
3...DI 4
4...DI 5
5...DI 6
6...DI 7

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

7...DI 8
8...DI 9
9...DI 10
10...DI 11
11...DI 12
12...DI 13
13...DI 14

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Pomocí parametru D2.18 je možné invertovat jednotlivé digitální vstupy.
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D3

Analogové výstupy

Nastavení analogových výstupů a generátoru
impulsů

Pro možnost předávání analogových informací dalším zařízením jsou v měniči >pDRIVE< MX eco k dispozici tři
analogové výstupy. Výstupní veličinu, její rozsah a rovněž typ použitého signálu lze volně nastavit.
V měniči >pDRIVE< MX eco jsou k dispozici následující analogové výstupy:
Výstup

Signál

Pozice

Označení svorek

AO1

0...+10 V,
0...20 mA nebo 4...20 mA

Základní přístroj

AO1
COM

AO2

0...+10 V, -10...+10 V,
0...20 mA nebo 4...20 mA

Doplněk >pDRIVE< IO12

AO2
COM

AO3

0...+10 V, -10...+10 V,
0...20 mA nebo 4...20 mA

Doplněk >pDRIVE< IO12

AO3
COM

Základní přístroj
0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

COM
AO1

Zem

COM
AO2
AO3

Zem

Analogový výstup +10 V / +20 mA

Doplňková karta IO12
0(4)...20 mA

0...+10 Vdc

Analog. výstup +10V/±10V/+20 mA
Analog. výstup +10V/±10V/+20 mA

177

Procesní veličina

Jednotka

Rozsah

3 .. Výstupní kmitočet

Hz

–

4 .. |Výstupní kmitočet|

Hz

–

5 .. Proud motoru

%

100 % =Jmenovitý proud motoru B4.06 (B4.18)

6 .. Moment

%

100 % =Jmenovitý moment motoru B4.05, B4.09 (B4.17, B4.21)

7 .. |Moment|

%

100 % =Jmenovitý moment motoru B4.05, B4.09 (B4.17, B4.21)

8 .. Výkon

%

100 % =Jmenovitý výkon motoru B4.05 (B4.17)

9 .. |Výkon|

%

100 % =Jmenovitý výkon motoru B4.05 (B4.17)

10 .. Otáčky

%

100 % =Jmenovité otáčky při fMAX (C2.02)

11 .. |Otáčky|

%

100 % =Jmenovité otáčky při fMAX (C2.02)

12 .. Napětí motoru

%

100 % =Jmenovité napětí motoru B4.07 (B4.19)

13 .. DC napětí

%

100 % = 1000 V DC

16 .. Vnitř. ŽH před rampou

Hz

–

17 .. Vnitřní ŽH po rampě

Hz

–

21 .. Vnitř. ŽH za přep.

% nebo Hz –

22 .. Kalkulátor

% nebo Hz –

23 .. Generátor křivky

% nebo Hz –

26 .. PID-žádaná hod.[%]

%

–

27 .. PID-skutečná hod.[%]

%

–

28 .. PID-odchylka [%]

%

–

29 .. PID-výstup

% nebo Hz –

32 .. Teplotní zatížení M1

%

–

33 .. Teplotní zatížení M2

%

–

34 .. Teplotní zatíž. měniče

%

–

35 .. Čítač (relativní)

–

max. 6553.5 (hodnota čítače bez jednotky)

36 .. Absolutní čítač
37 .. Otáčky stroje

–
rpm

max. 6553.5 (hodnota čítače bez jednotky)
–

42 .. Bus SW 1

% nebo Hz –

43 .. Bus SW 2

% nebo Hz –

44 .. Bus SW 3

% nebo Hz –

45 .. Bus SW 4

% nebo Hz –

46 .. Bus SW 5

% nebo Hz –

47 .. Bus SW 6

% nebo Hz –

48 .. Bus SW 7

% nebo Hz –

49 .. Bus SW 8

% nebo Hz –

50 .. Bus SW 9
58 .. AI 1
59 .. AI 2
60 .. AI 3
61 .. AI 4
62 .. Frekvenční vstup
63 .. Motorpotenciometr
64 .. Pevná žádaná hodnota
65 .. MX-ovladač
66 .. LFP vstup

% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Analogový výstup AO1
D3.01

AO1 - použití
0...Nevyužito
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí

3 .. Výstupní kmitočet
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče

35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3
45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9

Výběr veličiny zobrazované na analogovém výstupu.
Na rozdíl od rozdělovače žádaných hodnot je u analogových výstupů možné duplicitní obsazení. Je-li
analogový signál potřeba dvakrát, (např. pro zobrazení a ukládání procesních dat), je možné obsadit
dva analogové výstupy stejnou funkcí.
D3.02

AO1 - typ signálu

4 .. 4 ... 20 mA

1 ...0 ... 10 V
3 ...0 ... 20 mA
4 ...4 ... 20 mA

D3.03

AO1 - min. hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D3.04

AO1 - max. hodnota

50 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D3.03 "AO1 - min. hodnota" a D3.04 "AO1 - max. hodnota" se provede lineární
nastavení rozsahu analogového výstupního signálu. D3.03 přiřadí podle typu signálu D3.02 procesní veličinu
minimálnímu signálu skutečné hodnoty (0 V, 0 mA nebo 4 mA) a D3.04 maximálnímu signálu skutečné hodnoty
(+10 V nebo 20 mA).
Nastavení rozsahu procesní veličiny a její jednotky je zřejmé z tabulky analogových výstupů.
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Příklad nastavení pro unipolární veličinu na analogovém výstupu AO1:
Procesní
veličina

Rozsah

D3.03
"AO1 - min.
hodnota"

D3.04
"AO1 - max.
hodnota"

Rozsah výstupního
signálu

9 .. |Výkon|

100 % = Jmenovitý výkon
motoru (např. 90 kW)

0%

150 %

20 mA při 150 % PN Motor
= 135 kW

Procesní hodnota
[kW]
[%]
135

150

90

100

45

50

0

0

U procesních veličin s možným
přetížením jako výkon, moment atd.
doporučujeme nastavit AO1 - max.
hodnota tak, aby bylo možné zobrazení
oblasti přetížení.
0V
0 mA
4 mA

10 V
20 mA

Analogový
výstup AO1

Příklad nastavení pro bipolární veličinu na analogovém výstupu AO1:
Procesní veličina

Rozsah

D3.03
"AO1 - min.
hodnota"

D3.04
"AO1 - max.
hodnota"

Rozsah výstupního
signálu

3 .. Výstupní kmitočet

100 % = 100 Hz

-50 Hz

+50 Hz

4 mA při -50 Hz
20 mA při +50 Hz

Procesní hodnota
[Hz]
50

0V
0 mA
4 mA

10 V
20 mA

Analogový
výstup AO1

-50

D3.05

AO1 - filtr. čas. konst.

0,1 s

0...30 s

Při měření hodnot, které se stále dynamicky mění jako např. proud nebo moment, může při odečtu
pomocí digitálních přístrojů nastat problém se zobrazováním. Nastavením vhodné filtrační časové
konstanty na výstupu je možné naměřenou hodnotu stabilizovat.
Při nastavení 0,0 je filtr neaktivní.
D3.06

AO1 - hodnota
Zobrazuje aktuální hodnotu signálu analogového výstupu AO1 ve V nebo mA.
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V nebo mA

Analogový výstup AO2
D3.08

AO2 - použití
0...Nevyužito
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí

0 .. Nevyužito
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče

35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3
45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9

Výběr veličiny zobrazované na analogovém výstupu.
Na rozdíl od rozdělovače žádaných hodnot je u analogových výstupů možné duplicitní obsazení. Je-li
analogový signál potřeba dvakrát, (např. pro zobrazení a ukládání procesních dat), je možné obsadit
dva analogové výstupy stejnou funkcí.
D3.09

AO2 - typ signálu

3 .. 0 ... 20 mA

1 ...0 ... 10V
2 ...± 10V
3 ...0 ... 20 mA
4 ...4 ... 20 mA

D3.10

AO2 - min. hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D3.11

AO2 - max. hodnota

100 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D3.10 "AO2 - min. hodnota" a D3.11 "AO2 - max. hodnota" se provede lineární
nastavení rozsahu analogového výstupního signálu. D3.10 přiřadí podle typu signálu D3.09 procesní veličinu
minimálnímu signálu skutečné hodnoty (-10 V, 0 V, 0 mA nebo 4 mA), D3.11 maximálnímu signálu skutečné
hodnoty (+10 V nebo 20 mA).
Nastavení rozsahu procesní veličiny a její jednotky je zřejmé z tabulky analogových výstupů.
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Příklad nastavení pro unipolární veličinu na analogovém výstupu AO2
Procesní
veličina

Rozsah

D3.09 "AO2 typ signálu"

D3.10 "AO2 D3.11 "AO2 Rozsah výstupního
- min.
- max.
signálu
hodnota"
hodnota"

9 .. |Výkon|

100 % = Jmenovitý
výkon motoru (např.
90 kW)

0 ... 10V,
0%
0 ... 20 mA nebo
4 ... 20 mA

150 %

20 mA při 150 % PN Motor
= 135 kW

Procesní hodnota
[kW]
[%]
135

150

90

100

45

50

0

0

U procesních veličin s možným
přetížením jako výkon, moment atd.
doporučujeme nastavit AO2 - max.
hodnota tak, aby bylo možné zobrazení
oblasti přetížení.
0V
0 mA
4 mA

10 V
20 mA

Analogový
výstup AO2

Příklad nastavení pro bipolární veličinu na analogovém výstupu AO2
Procesní veličina

Rozsah

D3.09 "AO2 typ signálu"

D3.10 "AO2 D3.11 "AO2 Rozsah
- min.
- max.
výstupního
hodnota"
hodnota"
signálu

3 .. Ausgangsfrequenz

100 % = 100 Hz

0 ... 10V,
-50 Hz
0 ... 20 mA nebo
4 ... 20 mA

+50 Hz

Procesní hodnota
[Hz]
50

0V
0 mA
4 mA

-50
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10 V
20 mA

Analogový
výstup AO2

4 mA při -50 Hz
20 mA při +50 Hz

Příklad nastavení pro bipolární veličinu na analogovém výstupu AO2
Procesní veličina

Rozsah

D3.09 "AO2 typ signálu"

D3.10 "AO2 D3.11 "AO2 Rozsah
- min.
- max.
výstupního
hodnota"
hodnota"
signálu

3 .. Výstupní kmitočet

100 % = 100 Hz

± 10V

-50 Hz

+50 Hz

-10V při - 50 Hz
+ 10V při +50 Hz

Procesní hodnota
[Hz]
50

-10 V

+10 V

Analogový
výstup AO2

-50

D3.12

AO2 - filtr. čas. konst.

0,1 s

0...30 s

Při měření hodnot, které se stále dynamicky mění jako např. proud nebo moment, může při odečtu
pomocí digitálních přístrojů nastat problém se zobrazováním. Nastavením vhodné filtrační časové
konstanty na výstupu je možné naměřenou hodnotu stabilizovat.
Při nastavení 0,0 je filtr neaktivní.
D3.13

AO2 - hodnota

V nebo mA

Zobrazuje aktuální hodnotu signálu analogového výstupu AO2 ve V nebo mA.

Analogový výstup A03
D3.15

AO3 - použití
0...Nevyužito
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí

0 .. Nevyužito
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče

35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3
45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9

Výběr veličiny zobrazované na analogovém výstupu.
Na rozdíl od rozdělovače žádaných hodnot je u analogových výstupů možné duplicitní obsazení. Je-li
analogový signál potřeba dvakrát, (např. pro zobrazení a ukládání procesních dat), je možné obsadit
dva analogové výstupy stejnou funkcí.
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D3.16

AO3 - typ signálu

4 .. 4 ... 20 mA

1 ...0 ... 10V
2 ...± 10V
3 ...0 ... 20 mA
4 ...4 ... 20 mA

D3.17

AO3 - min. hodnota

0 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

D3.18

AO3 - max. hodnota

100 % nebo Hz

-300...300 % nebo Hz

Pomocí obou parametrů D3.17 "AO3 - typ signálu" a D3.18 "AO3 - min. hodnota" se provede lineární nastavení
rozsahu analogového výstupního signálu. D3.17 přiřadí podle typu signálu D3.16 procesní veličinu minimálnímu
signálu skutečné hodnoty (-10 V, 0 V, 0 mA nebo 4 mA), D3.18 maximálnímu signálu skutečné hodnoty (+10 V
nebo 20 mA).
Nastavení rozsahu procesní veličiny a její jednotky je zřejmé z tabulky analogových výstupů.

Podrobné příklady nastavení naleznete v popisu analogového výstupu AO2.
D3.19

AO3 - filtr. čas. konst.

0,1 s

0...30 s

Při měření hodnot, které se stále dynamicky mění jako např. proud nebo moment, může při odečtu
pomocí digitálních přístrojů nastat problém se zobrazováním. Nastavením vhodné filtrační časové
konstanty na výstupu je možné naměřenou hodnotu stabilizovat.
Při nastavení 0,0 je filtr neaktivní.
D3.20

AO3 - hodnota

V nebo mA

Zobrazuje aktuální hodnotu signálu analogového výstupu AO2 ve V nebo mA.

Generátor impulsů
Analogové hodnoty
Otáčky
Konstanta

analogový

Příprava
signálu

digitální

Výstup
generátoru impulsů

Generátor impulsů (GI) vytváří obdélníkový signál s kmitočtem, který je přímo úměrný nastavitelné konstantě
nebo volitelné analogové hodnotě. Navíc je možné generovat impulsy v závislosti na aktuální pozici rotoru
(úhelu natočení).
Výstupní signál generátoru pulsů je možné dále využívat pomocí funkčních bloků nebo je připojen přímo
k dalším měničům nebo nadřízenému řídícímu systému pomocí digitálních výstupů DO1...DO4.
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D3.22

Volby GI
0...Neaktivní
1...Otáčky
2...Konstanta
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí
16...Vnitř. ŽH před rampou

0 .. Neaktivní
17...Vnitřní ŽH po rampě
18...M žádaná hodnota
19...M-omezení
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
24...M vnitřní ŽH
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče
35...Čítač (relativní)

36...Absolutní čítač
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3
45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9
55...Teplotní zatížení BR
56...M-ŽH po omezení

Nastavení

Poznámka

0 .. Neaktivní
1 .. Otáčky

Generátor impulsů není aktivní
Impulsy jsou vytvářeny v závislosti na nastavitelném úhlu natočení. Úhel
natočení se měří, pokud je nainstalován enkodér. Pokud není enkodér
k dispozici, je možné použít simulaci enkodéru (F2.51).
D3.24
impulsů/otáčka
Výstup GI =
D3.25
Délka impulsu je 20 % z trvání příslušného cyklu, nejméně však 3 ms.
Výstupní kmitočet generátoru impulsů je trvale definován dvěma
konstantami D3.24 a D3.25.
D3.24
[Hz]
Kmitočet výstupu GI =
D3.25
Délka impulsu je 20 % z trvání příslušného cyklu, nejméně však 3 ms.
Výstupní kmitočet generátoru impulsů je určen úměrně k vybrané
analogové hodnotě s ohledem na nastavení měřítka pomocí parametrů
D3.26...D3.29.
Délku impulsu je možné nastavit pomocí parametrů D3.24 a D3.25.

2 .. Konstanta

Nastavení 3...56
(analogové hodnoty)

Délka impulsu =

D3.24
doba cyklu
D3.25

Tovární přednastavení (D3.24 = 1, D3.25 = 2) dává délku impulsu 50 %
(pracovní cyklus 1:1).
Minimální délka impulsu je 3 ms, nejvíce pak 90 % z doby cyklu.
D3.23

Korekce chyby GI
0...Neaktivní
1...Aktivní

Jelikož je výstup impulsů na digitálních výstupech časově omezen hodnotou 1,5 ms, nastává
v závislosti na prezentované hodnotě chyba (max. 8 % prezentované velikosti).
Když je aktivován parametr D3.23, je chyba průběžně sčítána a korigována v jednom z dalších
impulsů.
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D3.24

Konst. hodnota GI pro násobení
1...10000

D3.25

Konst. hodnota GI pro dělení
1...10000

Tyto dvě konstanty se používají jako koeficienty pro výpočet úhlu natočení, výstupního kmitočtu nebo délky
impulsu (viz parametr D.3.22).
D3.26

GI - min. výstup

Hz

0...100 Hz

D3.27

GI - max. výstup

Hz

0...100 Hz

Parametry D3.26 a D3.27 se uplatní jen tehdy, když je pomocí parametru D3.22 vybrána analogová hodnota.
Definují rozsah výstupního kmitočtu generátoru impulsů. Minimální hodnota výstupu by neměla být nastavena
nižší než 10 Hz, protože jinak je časové rozlišení příliš nízké.
D3.28

GI - min. vstup
-300...300 % nebo Hz

D3.29

GI - max. vstup
-300...300 % nebo Hz

Parametry D3.28 a D3.29 se uplatní jen tehdy, když je pomocí parametru D3.22 vybrána analogová hodnota.
Pomocí těchto dvou parametrů je výstupní kmitočet generátoru impulsů lineárně přepočítán podle vybrané
vstupní hodnoty.
D3.28 "PG min. vstup" přiřazuje hodnotu do minimálního výstupního kmitočtu D3.26, D3.29 "PG max. vstup" do
maximálního výstupního kmitočtu D3.27.
Příklad nastavení generátoru impulsů GI:

Pracovní
veličina
6 .. Moment

Měřítko

Nastavení parametrů

100 % = jmenovitý výkon
motoru (např. 90 kW)

D3.26 GI - min. výstup= 10 Hz
D3.27 GI - max. výstup. = 60 Hz
D3.28 GI - min. vstup = -200 %
D3.29 GI - max. vstup = 200 %

Výstup GI
[Hz]

Vstup GI
(pracovní veličina)
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Přepočet výstupního
signálu
-200 % = 10 Hz
+200 % = 60 Hz

Generátor impulsů má rozmanité využití, například:
− přenos druhé analogové hodnoty bez použití doplňkové karty IO12 (viz také kmitočtový vstup
LFP v kapitole D1, strana 159)
− namísto snímače impulsů na motoru nebo převodovém hřídeli
− na rychlosti závislé počítání kusů zboží ve spojení s čítačem impulsů
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D4

Digitální výstupy

Nastavení digitálních výstupů

Digitální výstupy DO
Digitální stavové informace měniče nebo procesu, které jsou k dispozici v měniči kmitočtu >pDRIVE< MX eco ,
je možné pomocí digitálních výstupů převést do nadřazeného systému. K dispozici jsou výstupní relé a
tranzistorové digitální výstupy s volitelnou charakteristikou Příjemce/Zdroj (Sink/Source).
Obsazení signálu a rovněž invertování jednotlivých výstupů je volně nastavitelné.
V měniči >pDRIVE< MX eco jsou k dispozici následující digitální výstupy:
Výstup

Typ výstupu

Pozice

Označení
svorek

R1

bezpotenciálové relé
(N.O./N.C.)

Základní přístroj

R1A
R1B
R1C

R2

bezpotenciálové relé (N.O.)

Základní přístroj

R2A
R2B

R3

bezpotenciálové relé
(N.O./N.C.)

R3A
Doplněk >pDRIVE< IO11 R2B
R3C

DO1

výstup Open Collector

Doplněk >pDRIVE< IO11

DO2

výstup Open Collector

DO1
Doplněk >pDRIVE< IO11
CDO

R4

bezpotenciálové relé
(N.O./N.C.)

R3A
Doplněk >pDRIVE< IO12 R2B
R3C

DO3

výstup Open Collector

Doplněk >pDRIVE< IO12

výstup Open Collector

DO4
Doplněk >pDRIVE< IO12
CDO

DO4

DO1
CDO

DO3
CDO

Komentář

volitelný Sink/Source

volitelný Sink/Source

Bližší technický popis svorek analogových vstupů naleznete v technické příručce a v návodu k montáži.
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Základní přísrtoj
Plovoucí zem
signálové výstupy

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Relé 1 (N/O spínací)
Relé 1 (N/C rozpínací)
Relé 1 (společný)
Relé 2 (N/O spínací)
Relé 2 (společný)

Doplňkové karty IO11
Plovoucí zem
signálové výstupy

A1

A2

A2

A1

A1

A2

A2

A1

R3A
R3B
R3C

Relé 3 (společný)

+24

+24 V DC pro digitální výstupy

DO1
DO2
CDO
0V

Digitální výstup 1

R4A
R4B
R4C

Relé 4 (N/O spínací)

Relé 4 (společný)

+24

+24 V DC pro digitální výstupy

DO3
DO4
CDO
0V

Digitální výstup 1

Relé 3 (N/O spínací)
Relé 3 (N/C rozpínací)

Digitální výstup 2
Společný
0V

Doplňková karta IO12
Plovoucí zem
signálové výstupy

A1

A2

A2

A1

A1

A2

A2

A1

Relé 4 (N/C rozpínací)

Digitální výstup 2
společný
0V

Napětí 24 V DC z měniče lze zatížit maximálně 200 mA.
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Odkaz
Digitální výstupní funkce

Sepnutí relé... / digitální výstup aktivní…

0 .. Nevyužito

...nikdy

−

−

1 .. Připraven

...není-li žádná porucha, meziobvod je nabitý ale přístroj
není v chodu.
Při nastavené funkci ovládání síťového stykače platí stav
Připraven již při připojení pomocného napětí 24 V DC.
Stavu připravenosti není dosaženo v případě:
– při aktivním signálu „Blokování zapnutí“
– po resetování poruchy při aktivním 2-vodičovém
ovládání a při povelu Start
– řízení externího motorového stykače bez motoru

−

−

2 .. Provoz

...po akceptování povelu Start, během řízeného zastavení
a rovněž při aktivním pohotovostním režimu (Pohotovostní
režim nebo monitorování vstupních signálů).
Režim ohřevu motoru se nepovažuje za provoz.

−

−

3 .. Připraven / chod

...je aktivní stav připravenost nebo provoz.

−

−

4 .. Porucha

...při výskytu poruchy až do potvrzení.
Poruchy resetované funkcí Autoreset nejsou hlášeny.

−

−

5 .. Souhrnné varování

...dokud trvá sumární varování.

−

−

6 .. Motor se otáčí

...při překročení výstupního kmitočtu 0,5 Hz a současně při
proudu motoru (> 20 % IN Motor)

−

−

7 .. f = f žádaná

...jakmile skutečná hodnota kmitočtu odpovídá žádané
hodnotě. Hysterese 0,3 Hz

−

−

8 .. Generátorický chod

... motor je v generátorickém chodu.

−

−

11 .. Vypnutí

...při akceptovaném povelu k zastavení až do nulových
otáček a dosažení stavu připravenosti.

−

−

12 .. Ovládání z panelu

...jakmile je pohon v místním režimu ovládání (ovládání
pomocí ovládacího panelu LED nebo odnímatelného
ovládacího panelu).

E5

239

13 .. Motor 1 aktivní

...dokud je aktivní 1. sada parametrů motoru.

B4

93

14 .. Motor 2 aktivní

...dokud je aktivní 2. sada parametrů motoru.

B4

93

15 .. Sada par. 1-aktivní

...dokud se používá 1. sada aplikačních parametrů.

B2

69

16 .. 2. sada param. aktivní

...dokud se používá 2. sada aplikačních parametrů.

B2

69

19 .. Bezpeč.pohotovst akt.

...je-li aktivována funkce Bezpečné zastavení.

−

−

20 .. Omezení aktivní

...dokud je aktivní funkce omezení.

−

−

24 .. Ohřev motoru aktivní

...je-li aktivní funkce ohřevu motoru.

C6

148

25 .. Buzení motoru aktivní

...je-li aktivní předmagnetizace.

B3

84

27 .. DC meziobvod nabit

...je-li ukončena sekvence nabíjení meziobvodu.

−

−

28 .. Síťový stykač zapnut

...má-li být zapnut síťový stykač pomocí aktivované funkce
ovládání síťového stykače.

C6

148

29 .. Motor. stykač zapnut

...má-li být zapnut motorový stykač pomocí aktivované
funkce ovládání motorového stykače.

C6

148

30 .. Kaskáda-M1 zapnut

...má-li být zapnut pohon 1 v kaskádě pomocí kaskádního
řízení čerpadel.

C3

125

31 .. Kaskáda-M2 zapnut

...má-li být zapnut pohon 2 v kaskádě pomocí kaskádního
řízení čerpadel.

C3

125

32 .. Kaskáda-M3 zapnut

...má-li být zapnut pohon 3 v kaskádě pomocí kaskádního
řízení čerpadel.

C3

125
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Odkaz
Digitální výstupní funkce

Sepnutí relé... / digitální výstup aktivní…

33 .. Kaskáda-M4 zapnut

...má-li být zapnut pohon 4 v kaskádě pomocí kaskádního
řízení čerpadel.

C3

125

36 .. Varování kategorie 1

...dokud trvá alespoň jedno varování patřící do kategorie 1.

E3

219

37 .. Varování kategorie 2

...dokud trvá alespoň jedno varování patřící do kategorie 2.

E3

219

38 .. Varování kategorie 3

...dokud trvá alespoň jedno varování patřící do kategorie 3.

E3

219

41 .. Výstup T1

...jestliže je výstup časovače T1 v úrovni logická 1.

E6

243

42 .. Výstup T2

...jestliže je výstup časovače T2 v úrovni logická 1.

E6

243

43 .. Výstup T3

...jestliže je výstup časovače T3 v úrovni logická 1.

E6

243

44 .. Výstup T4

...jestliže je výstup časovače T4 v úrovni logická 1.

E6

243

45 .. Výstup T5

...jestliže je výstup časovače T5 v úrovni logická 1.

E6

243

46 .. Výstup T6

...jestliže je výstup časovače T6 v úrovni logická 1.

E6

243

54 .. Bus STW bit 11

...je-li volný bit 11 v řídicím slovu sběrnice 1 v úrovni
logická 1.

D6

193

55 .. Bus STW bit 12

...je-li volný bit 12 v řídicím slovu sběrnice 1 v úrovni
logická 1.

D6

193

56 .. Bus STW bit 13

...je-li volný bit 13 v řídicím slovu sběrnice 1 v úrovni
logická 1.

D6

193

57 .. Bus STW bit 14

...je-li volný bit 14 v řídicím slovu sběrnice 1 v úrovni
logická 1.

D6

193

58 .. Bus STW bit 15

...je-li volný bit 15 v řídicím slovu sběrnice 1 v úrovni
logická 1.

D6

193

61 .. Digitální vstup DI1

...je-li aktivní digitální vstup DI1.

D2

169

62 .. Digitální vstup DI2

...je-li aktivní digitální vstup DI2.

D2

169

63 .. Digitální vstup DI3

...je-li aktivní digitální vstup DI3.

D2

169

64 .. Digitální vstup DI4

...je-li aktivní digitální vstup DI4.

D2

169

65 .. Digitální vstup DI5

...je-li aktivní digitální vstup DI5.

D2

169

66 .. Digitální vstup DI6

...je-li aktivní digitální vstup DI6.

D2

169

67 .. Digitální vstup DI7

...je-li aktivní digitální vstup DI7.

D2

169

68 .. Digitální vstup DI8

...je-li aktivní digitální vstup DI8.

D2

169

69 .. Digitální vstup DI9

...je-li aktivní digitální vstup DI9.

D2

169

70 .. Digitální vstup DI10

...je-li aktivní digitální vstup DI10.

D2

169

71 .. Digitální vstup DI11

...je-li aktivní digitální vstup DI11.

D2

169

72 .. Digitální vstup DI12

...je-li aktivní digitální vstup DI12.

D2

169

73 .. Digitální vstup DI13

...je-li aktivní digitální vstup DI13.

D2

169

74 .. Digitální vstup DI14

...je-li aktivní digitální vstup DI14.

D2

169

76 .. Generátor impulsů

...podle kmitočtu výstupního signálu generátoru impulsů.

D3
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D4.01

R1 - použití

3 .. Připraven / chod

D4.02

R2 - použití

0 .. Nevyužito

D4.03

R3 - použití

0 .. Nevyužito

D4.04

DO1 - použití

0 .. Nevyužito

D4.05

DO2 - použití

0 .. Nevyužito

D4.06

R4 - použití

0 .. Nevyužito

D4.07

DO3 - použití

0 .. Nevyužito

D4.08

DO4 - použití

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Připraven
2...Provoz
3...Připraven / chod
4...Porucha
5...Souhrnné varování
6...Motor se otáčí
7...f = f žádaná
8...Generátorický chod
11...Vypnutí
12...Ovládání z panelu
13...Motor 1 aktivní
14...Motor 2 aktivní
15...Sada par. 1-aktivní
16...2. sada param. aktivní
19...Bezpeč.pohotovst akt.
20...Omezení aktivní
24...Ohřev motoru aktivní
25...Buzení motoru aktivní

D4.11

27...DC meziobvod nabit
28...Síťový stykač zapnut
29...Motor. stykač zapnut
30...Kaskáda-M1 zapnut
31...Kaskáda-M2 zapnut
32...Kaskáda-M3 zapnut
33...Kaskáda-M4 zapnut
36...Varování kategorie 1
37...Varování kategorie 2
38...Varování kategorie 3
41...Výstup T1
42...Výstup T2
43...Výstup T3
44...Výstup T4
45...Výstup T5
46...Výstup T6
54...Bus STW bit 11
55...Bus STW bit 12
56...Bus STW bit 13

57...Bus STW bit 14
58...Bus STW bit 15
61...Digitální vstup DI1
62...Digitální vstup DI2
63...Digitální vstup DI3
64...Digitální vstup DI4
65...Digitální vstup DI5
66...Digitální vstup DI6
67...Digitální vstup DI7
68...Digitální vstup DI8
69...Digitální vstup DI9
70...Digitální vstup DI10
71...Digitální vstup DI11
72...Digitální vstup DI12
73...Digitální vstup DI13
74...Digitální vstup DI14
76...Generátor impulsů

Inverze digit. výstupů
0 .. R 1
1 .. R 2
2 .. R 3
3 .. DO 1

/;
/;
/;
/;

4 .. DO 2
5 .. R 4
6 .. DO 3
7 .. DO 4

/;
/;
/;
/;

Pomocí parametru D4.11 "Inverze digit. výstupů" je možné nastavit inverzi výstupního signálu
samostatně pro každé výstupní relé nebo digitální výstup.
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D6

Průmyslová
sběrnice

Nastavení sériové komunikace

.Popisy parametrů pro různé průmyslové sběrnice najdete v příslušné dokumentaci sběrnic.
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E

Systém

E1

Ochrana procesu

Funkce omezení, ochrany a optimalizace provozu
zařízení

Omezení, potlačené kmitočty, sledování otáček,
monitorování vstupních signálů

Omezení proudu
E1.01

Maximální I měniče 1

135 %

10...135 %

Tento parametr definuje maximální možnost proudového přetížení v % jmenovitého proudu měniče. Hodnotu je
třeba nastavit na maximální proud požadovaný/povolený uživatelem. Nastavená hodnota omezuje také
povolené krátkodobé stavy přetížení.
Viz také kapitola „Technické údaje“ v základním popisu a v návodu k použití.
E1.03

Teplotní model měniče

1 .. Aktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

K ochraně měniče a všech jeho elektrických součástí před tepelným poškozením je maximální povolené
přetížení časově omezeno. V případě nepřípustně dlouhého přetížení zařízení dojde v závislosti na
požadavcích procesu buď k chybovému vypnutí pohonu s hlášením „Přehřátý měnič“ nebo je omezení proudu
měniče sníženo automaticky na 100 % (jmenovitý proud měniče).
Nastavení

Reakce při vyhodnocení přetížení měniče

0 .. Neaktivní
1 .. Aktivní

Pohon se vypne s hlášením „Přehřátý měnič“.
Pohon sníží (omezí) výstupní proud na hodnotu jmenovitého proudu
měniče.

Použití omezení proudu má smysl jen v případě aplikací s kvadratickým zatěžovacím momentem. Přitom zátěž
snižuje počet otáček, pokud se uplatní omezení proudu. Pokud zatěžovací moment klesá spolu s otáčkami
(čerpadla, ventilátory, ...), zátěž je tak snížena a je nastaven nový stabilnější pracovní bod. Při konstantním
zatěžovacím momentu se však motor zastaví.
Pokud tepelné zatížení měniče stále stoupá až do 100 % bez ohledu na snížení proudu (např. kvůli vysoké
okolní teplotě/teplotě chladiva, nebo vadnému ventilátoru silové části), reaguje pohon ochranným vypnutím a
hlášením „Přehřátý měnič“.
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Druhé omezení I aktiv.

Teplotní matematický
model motoru

Určení
min.
hodnoty

vnitřní
omezení
proudu

Teplotní matematický
model měniče

Omezení momentu/výkonu
Omezení momentu/výkonu chrání motor nebo k němu připojené části stroje před příliš vysokým mechanickým
zatížením. Moment motoru se stanoví z vnitřních veličin měniče, činného proudu a magnetického toku.
Moment není přímo úměrný motorovému proudu!
Omezení se zadává v % jmenovitého momentu motoru. Je-li dosaženo maximálně přípustného
momentu, budou se otáčky lišit od žádané hodnoty podle mechanického zatížení. Odezvu pohonu
při vybavení tohoto omezení lze nastavit (viz E1.17 "Chování při omezení").
Funkce omezení momentu není vhodné používat pro metody řízení U/f, neboť přesný
moment je dosažitelný pouze s vektorovými metodami řízení.

E1.05

M max. motorický

300 %

10...300 %

Omezení momentu chrání motor nebo k němu připojené části stroje před příliš vysokým mechanickým
zatížením. Moment motoru se stanoví z vnitřních veličin měniče, činného proudu a magnetického toku.
Moment není přímo úměrný motorovému proudu!
Omezení se zadává v % jmenovitého momentu motoru. Je-li dosaženo maximálně přípustného
momentu, budou se otáčky lišit od žádané hodnoty podle mechanického zatížení. Odezvu pohonu
při vybavení tohoto omezení lze nastavit (viz E1.17 "Chování při omezení").
Funkce omezení momentu není vhodné používat pro metody řízení U/f, neboť přesný
moment je dosažitelný pouze s vektorovými metodami řízení.
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E1.13

P max. motorický

300 %

10...300 %

Výkon pohonu vyplývá z obou proměnných veličin otáček a momentu. Je-li třeba aplikaci chránit před příliš
vysokým odebíraným výkonem, je možné použít omezení výkonu. Zadání se provádí v % jmenovitého výkonu
měniče. Dosáhne-li výkon maximálně přípustné hodnoty, následuje příslušná korektura prostřednictvím
momentu.
Pro metody řízení U/f lze funkci použít jen za určitých podmínek!

Chování při omezení
E1.17

Chování při omezení

1 .. Omezení uvolněno

1...Omezení uvolněno
2...Omezení & varování
3...Omezení & var./por.
4...Omezení & porucha

Některé události jako moment > MMAX, proud > IMAX a teplota motoru > úroveň (výpočtový model) mohou
způsobit aktivaci omezení pohonu za provozu. Odezvu zařízení při aktivovaném omezení je přitom třeba
analyzovat.
Omezení zabrání vypnutí pohonu, většinou však ve spojení se snížením otáček. Toto chování může být žádoucí
(např. tlakový ráz u čerpacího zařízení), může ale v dalším průběhu procesu způsobit problémy (např. ztráta
oleje u šroubového kompresoru).
V závislosti na požadavcích procesu je možné zvolit některé z následujících omezení:
Nastavení

Reakce při omezení

1 .. Omezení uvolněno

Omezení povoleno, žádná další reakce

2 .. Omezení & varování

Omezení poveleno, varovné hlášení po časové prodlevě

3 .. Omezení & var./por.

Omezení povoleno, varování je aktivní okamžitě, pokud stav trvá pak
je vyvoláno poruchové vypnutí (po prodlevě)

4 .. Omezení & porucha

Omezení povoleno, vyvolání poruchového vypnutí s časovou
prodlevou (při nastavení doby zpoždění 0 s dojde k okamžitému
poruchovému vypnutí)

Jestliže se omezení vyskytují u zrychlujících procesů, je třeba prověřit, zda je jim možné
zabránit upravením rozběhových/doběhových ramp (viz maticové pole C2, strana 120) resp.
uvolněním brzdění motoru (B5, strana 98).
Je-li požadován provoz s omezením momentu nebo výkonu pohonu, je třeba nastavit
parametr E1.17 na "1 .. "Omezení uvolněno"!
E1.18

Čas Δt

0s

0...300 s

Nastavení prodlevy zvolené reakce.
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E1.19

ŽH po rozběhu

2 .. Rozběh s max. I

1...Rozběh po rampě
2...Rozběh s max. I

Trvající omezení vede k odchýlení otáček od žádané hodnoty. Pomine-li omezení, může pohon opět obnovit
otáčky dle žádané hodnoty. Přitom je možná volba provozu po rampě nebo co nejrychlejší úprava otáček (po
proudovém omezení).
fSkut.
fŽH

Rozběh s Imax
Rozběh s rampou

T
Tmax/Imax

E1.21

Chování při doběhu

1 .. Prodloužení rampy

1...Prodloužení rampy
2...Prodloužení & var.
3...Prodloužení& var./por.
4...Prodloužení & porucha

Při doběhu pohonu se uvolňuje kinetická energie daná setrvačností a je nutné brzdění. Brzdný výkon
závisí převážně na požadované době doběhu pohonu.
Při krátké doběhové rampě přejde motor do generátorického režimu a napájí energií meziobvod
měniče. Doba doběhu je automaticky prodloužena, aby nedošlo k poškození měniče příliš vysokým
napětím DC meziobvodu. Proto se skutečná doba doběhu liší od nastavené doběhové rampy!
Pokud automatické prodloužení doby doběhu přesto způsobuje problémy (např. kvůli
bezpečnostně technickým požadavkům), musí být pohon odpojen.
V závislosti na požadavcích procesu je možné zvolit jednu z následujících reakcí:
Nastavení

Reakce při příliš krátkém nastavení doběhové rampy

1 .. Prodloužení rampy

Prodloužení doběhové rampy, žádná další reakce

2 .. Prodloužení & var.

Prodloužení doběhové rampy a nastavení varování s časovou
prodlevou

3 .. Prodloužení& var./por.

Prodloužení doběhové rampy, varování ihned, vyvolání poruchového
vypnutí s časovou prodlevou (je-li pohon ještě v provozu)

Prodloužení doběhové rampy, vyvolání poruchového vypnutí
4 .. Prodloužení & porucha s časovou prodlevou (při nastavení době zpoždění 0 s dojde
k okamžitému poruchovému vypnutí)
Chování při doběhu je možné ovlivnit úpravou doběhové rampy (viz maticové pole C2,
strana 120) resp. uvolněním brzdění motoru (viz maticové pole B5, strana 98).
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E1.22

Čas Δt

5s

0...300 s

Nastavení prodlevy zvolené reakce.
Prodloužení rampy

Prodloužení & var.

Prodloužení& var./por.

Prodloužení & porucha

fSkut.
fŽH

Chod
Varování
Porucha

E1.23

ŽH po doběhu

2 .. Doběh bez rampy

1...Doběh po rampě
2...Doběh bez rampy

Parametr E1.23 definuje chování měniče kmitočtu, pokud během automatického prodloužení doby
doběhu přestane působit omezení.
V závislosti na požadavcích procesu je možné zvolit některou z následujících variant.
Nastavení

Reakce po zásahu omezení

1 .. Doběh po rampě

Interní žádaná hodnota kmitočtu je sledována k rychlosti, která je
měněna automatickým přizpůsobením rampy.
Po zásahu omezení se rychlost mění opět podle nastavených
rozběhových/doběhových ramp.

2 .. Doběh bez rampy

Interní žádaná hodnota kmitočtu není sledována k rychlosti, která je
měněna automatickým přizpůsobením rampy.
Po zásahu omezení pohon dále dobíhá při omezení napětí (bez
rampy). Pokud však začne pohon zrychlovat, zrychluje po krátkém
zpoždění podle generátoru funkce rampy.

fŽH
fŽH

Rozběh po rampě
Rozběh bez rampy
automatické prodloužení
doběhové rampy

Start
UDC meziobvod
Uomezení DC meziobvodu
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Potlačené kmitočty
E1.25
E1.27
E1.29
E1.31

Potlačený kmitočet 1
Potlačený kmitočet 2
Potlačený kmitočet 3
Potlačený kmitočet 4

0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz

-300...300 Hz

E1.26
E1.28
E1.30
E1.32

Hystereze 1
Hystereze 2
Hystereze 3
Hystereze 4

0 Hz
0 Hz
0 Hz
0 Hz

0...10 Hz

U zařízení, kde vlivem otáček dochází k rezonančním jevům (např. hlučnost u ventilačních zařízení), zamezuje
funkce „Potlačený kmitočet“ trvalému provozu v příslušné oblasti kmitočtu.
f skutečná

Hystereze 2

Potlačený kmitočet se nastavuje podle kmitočtu zjištěného
rezonančního bodu. Hystereze, která působí symetricky
s potlačeným kmitočtem, se nastavuje podle pásma.

Hystereze 1

Pro provoz komplexních, různě nastavitelných oblastí
zařízení je možné definovat až čtyři různé oblasti
potlačení.

Potlačený
kmitočet 1

Potlačený
kmitočet 2

f žádaná

Potlačené kmitočty je nutné nastavit samostatně pro oba směry otáčení.

Je-li potlačený kmitočet nastaven na 0 Hz, není aktivní.

Monitorování otáček
Mezi motorem a strojem jsou rozmanité mechanické přenosové systémy. Převodovka, klínové, ploché nebo
ozubené řemeny, kardanové hřídele, nejrůznější spojky atd. Je vhodné, všechny tyto přenášecí prvky začlenit
do koncepce ochrany a monitorování zařízení.
Obvyklým postupem je zde monitorování otáček na straně pohonu. Pomocí jednoduchého indukčního snímače
a následného snímače pulsů se stanoví otáčky. Ty je možné s ohledem na případné převodové poměry
porovnávat s otáčkami motoru.
Impulsy indukčního snímače je možné přivádět přímo na digitální vstup >pDRIVE< MX eco, který musí být
nastaven na funkcí "Pulsní vstup - sled. ot.".
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Otáčky
motoru
n1

Porucha
nebo Varování

Tolerance

Skluz

n1

vypočtená
rychlost motoru

Převodový
poměr i (k)

(Odchylka rychlosti
mimo toleranci )

xk
Imp/otáčku
n2

DIx
n2

monitorování
otáček

Otáčky
stroje

E1.38

n

Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX

Sledování otáček

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E1.39

Pulsy na otáčku

2

1...100

Ke stanovení otáček je nutná znalost počtu pulsů na otáčku. V typickém případě se jedná o cca. 2 až 5 pulsů na
otáčku.
Minimální doba pulsu je 2 ms.
Přitom by neměl být překročen maximální vstupní kmitočet 250 Hz.
E1.40

Flitr. časová konstanta

2s

0...300 s

U systémů s pomalými otáčkami a malým počtem pulsů dochází k časovému kolísání ve výpočtu skutečných
hodnot. V takovém případě pomůže úprava filtrační časové konstanty.
E1.41

Naměřené otáčky

rpm

Zobrazení zjištěných otáček na výstupní straně. Opakování zobrazení odpovídá nastavené filtrační časové
konstantě.
E1.42

Převodový poměr

1

1...10

Jestliže se liší otáčky motoru od otáček na výstupní straně, je třeba do parametru E1.42 zadat
převodový poměr.

Převodový poměr =

Otáčky motoru
Otáčky pohonu
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E1.43

Vypočítaný skluz

rpm

Zobrazení rozdílu otáček mezi vypočtenými otáčkami motoru a naměřenými otáčkami na výstupní
straně. Takto stanovená skluzová hodnota se používá pro další poruchovou diagnózu.
E1.44

Tolerance

10 rpm

0...500 rpm

E1.45

Sledování ot. - odezva

2 .. Varování -Δtporucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E1.46

Čas Δt

10 s

0...300 s

Pokud rozdíl mezi otáčkami motoru a otáčkami na výstupní straně zjištěnými pomocí snímače pulsů (po
přepočítání korekčním součinitelem) překročí dovolenou toleranční mez, musí být aktivována ochranná funkce.
V závislosti na požadavcích procesu je možné zvolit některou z následujících reakcí:
Nastavení

Reakce při překročení maximálního přípustného skluzu

1 .. -Δt- varování

Při překročení skluzu je po uplynutí nastavitelné doby zpoždění vydáno varování
"Porucha sledování ot.".

2 .. Varování -Δt- porucha

Překročení skluzu vede k okamžitému vydání varování. Po uplynutí nastavitelné
doby zpoždění dojde při nezměněném stavu k poruchovému vypnutí a hlášení
"Porucha sledování ot.".

3 .. -Δt- porucha

Překročení meze skluzu vede po uplynutí nastavitelné doby zpoždění k
poruchovému vypnutí "Porucha sledování ot.".

Sledování vstupních veličin
E1.49

Sledování vstup. veličin

0 ..

0...Neaktivní
1...Sledování tlaku
2...Sledování úrovně

Příliš malý vstupní tlak může být příčinou kavitačních jevů a může vést k chodu oběžných čerpadel
nasucho. Ochranná funkce "Vstup. signál porucha" rozpozná takovou nebezpečnou situaci a zajistí
příslušná ochranná opatření.
Měření může probíhat dvěma níže uvedenými způsoby.
Sledování tlaku

Při sledování tlaku se vhodným snímačem měří vstupní tlak čerpadla. Je možné použít tlakové čidlo se
spínacím výstupem a hysterezní funkcí (navazuje na digitální funkci "Sled. vstup. veličin OK") nebo analogový
výstupní signál tlakového čidla (signál 0...10 V, 0(4)...20 mA).
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Tlakové čidlo se spínacím
výstupem

+24
DIx

p

Pokles tlaku OK

Tlakové čidlo s analogovým výstupním signálem

Analogový vstup
p

Komparátor C1/T1

AI1+
COM

A
A>B
B

Ref.

T1

Pokles
tlaku OK

Hystereze

Při
použití
analogového
měřicího
signálu
se
vygeneruje
spínací
bod
pomocí funkce komparátoru
(viz maticové pole E6, strana
243) a analogového vstupu.
Při poklesu pod minimální
dovolený vstupní tlak je
iniciována funkce „Sledování
vstupních veličin“.

Tlak [bar]

Úroveň tlaku
s hysterezí
t
Digitální vstup
pokles tlaku OK

t

Odezva
t

Varování, Porucha
nebo klid. režim

Příklad nastavení zapojení komparátoru

Parametr

Nastavení

E6.01

Komparátor K1

1 .. Aktivní

E6.02

K1 volba signálu A

59 .. AI 2

E6.03

K1 filtr. čas signálu A

0,3 s

E6.04

K1 volba signálu B

0 .. Žádaná hodnota

E6.05

K1 signál B - reference

30 %

E6.06

K1 filtr. čas signálu B

0,3 s

E6.07

K1 funkce

1 .. A > B

E6.08

10 %

E6.109

K1 hystereze/pásmo
Časovač T1

1 .. Aktivní

E6.110

T1 volba signálu A

80 .. Výstup C1

E6.111

T1 funkce

3 .. ON & OFF prodleva

E6.112

T1 čas Δt
T1 použití

0,5 s

E6.114

40 .. Sled. vstup. veličin OK
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Sledování úrovně

Při volbě sledování úrovně se pomocí tlakových
čidel, úrovňových spínačů, plovákových spínačů
nebo podobných zařízení měří dva úrovňové stavy.
Ty se přivádějí do měniče prostřednictvím
digitálních vstupů "Úroveň OK" a "Úroveň <".

+24
DIx

Úroveň OK

DIx

Úroveň <

Úroveň [m]

Úroveň OK
Úroveň <
t
Digitální vstup
Úroveň OK

t

Digitální vstup
Úroveň <

t

Odezva
t

Varování, porucha
nebo klid. režim

E1.50

Sled. vst.veličiny-odezva

2 .. Varování -Δtporucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha
4...Var.-Δt-pohotovost

E1.51

Čas Δt

30 s

0...300 s

Sledování vstupních veličin lze použít jako ochrannou funkci s nastavitelnou reakcí při varování a poruše nebo
jako samočinný přechod pohonu do pohotovostního režimu (Standby).
Při poklesu pod minimální tlak, resp. při dosažení "Úroveň <" dojde k samočinnému vypnutí pohonu. Překročí-li
vstupní tlak hodnotu hystereze, resp. je-li nastaven digitální vstup "Úroveň OK", pohon se opět samočinně
spustí.
Během pohotovostního režimu zůstává měnič ve stavu "Chod".
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Při vybavení sledování vstupních veličin je možné v závislosti na požadavcích na proces zvolit některou
z následujících reakcí:
Nastavení

Reakce při vybavení funkce sledování vstupních veličin

1 .. -Δt- varování

Při poklesu pod minimální vstupní tlak, resp. signálu log. 0 na digitálním vstupu
"Úroveň <" je po nastavitelné době prodlevy vydáno varovné hlášení "Podkročení
signálu <".

2 .. Varování -Δt- porucha

Při poklesu pod minimální vstupní tlak, resp. signál log. 0 na digitálním vstupu
"Úroveň <" je ihned vydáno varovné hlášení. Po uplynutí nastavitelné doby
prodlevy dojde při nezměněném stavu k poruchovému vypnutí a hlášení
"Podkročení signálu <<".

3 .. -Δt- porucha

Při poklesu pod minimální vstupní tlak, resp. signál log. 0 na digitálním vstupu
"Úroveň <" dojde po uplynutí nastavitelné doby prodlevy k poruchovému vypnutí
s hlášením "Podkročení signálu <<".

4 .. Var.-Δt-pohotovost

Při poklesu pod minimální vstupní tlak, resp. signál log. 0 na digitálním vstupu
"Úroveň <" dojde k okamžitému vydání varovného hlášení "Podkročení signálu
<". Po uplynutí nastavitelné doby prodlevy přejde pohon do klidového režimu.
Motor se přitom vypne a při překročení vstupního tlaku (hystereze) nebo signálu
log. 1 na digitálním vstupu "Úroveň OK" se opět samočinně spustí.
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E2

Ochrana motoru

Aktivace a nastavení funkcí ochrany motoru

Každý motor je třeba chránit před příliš vysokou teplotou vinutí v důsledku nepřípustně vysokého zatížení.
U motorů bez regulace otáček je možné toto realizovat pomocí jednoduchých motorových jističů (ochrana I²t).
Ty zjistí nepřípustné zatížení měřením proudu a dobou jeho působení. Chlazení motoru se přitom předpokládá
jako konstantní a není proto zahrnuto do měření zatížení.
Je-li motor připojen na výstup měniče, je možné měnit jeho otáčky. Jsou-li otáčky nižší než jmenovitá hodnota,
snižuje se i chladicí účinek motoru, protože u motorů s vlastním chlazením je ventilátor poháněn přímo hřídelí
motoru. Použití motorového jističe tedy v tomto případě není dostatečnou ochranou proti přetížení.
Nejúčinnějším opatřením na ochranu motoru je měření
teploty v každém ze tří vinutí motoru (kompletní ochrana
motoru). To se provádí instalací termistorů PTC na čela
vinutí motoru, přičemž všechny tři PTC jsou zapojeny do
série a jsou sledovány společně. Sledování PTC se provádí
bez dalšího vyhodnocovacího přístroje přímo v měniči
>pDRIVE< MX eco.
Spínací body:
Vypnutí při nadměrné teplotě
Resetovací hodnota
Zjištění zkratu
Zjištění přerušení vodiče

RPTC > 3 kΩ
RPTC < 1,8 kΩ
RPTC < 50 Ω
RPTC > 100 kΩ
Typická charakteristika PTC termistoru

V měniči jsou k dispozici následující monitorovací vstupy:
Vstup

Pozice

Označení svorek

Poznámka

TH 1

Základní přístroj

DI6
0V

Výběr DI6: digitální vstup / čidlo PTC
přepínání pomocí SW2 = PTC
Změna se neuplatní do VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
sítě.

TH 2

Doplněk >pDRIVE<
IO11

TH2+
TH2+

TH 3

Doplněk >pDRIVE<
IO12

TH3+
TH3+

Bližší technický popis svorek analogových vstupů naleznete v technické příručce a v návodu k montáži.
Pokud je namísto termistoru PTC (odpor závislý na teplotě) použit termospínač, je třeba příslušnou
kontrolu termistoru deaktivovat.
Použité termospínače musí být ve vhodném provedení pro nízkonapěťový signál.
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E2.01

PTC1 - přiřazení motoru

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Motor 1
2...Motor 2
3...Všeobecné použití

Přiřazení snímače TH1 ke chráněnému motoru. Zvolením funkce "Přepnutí na 2. sadu dat motoru"
tak může měnič vždy sledovat termistor přiřazený k aktuálnímu vybranému motoru.
Při volbě "3 .. Všeobecné použití" nedojde k žádnému přiřazení motoru, takže je možné sledovat i
externí prvky stroje (např. teplotu ložisek nebo převodovky).
E2.02

PTC1 - aktivace

2 .. Připraven a chod

1...Vždy aktivní
2...Připraven a chod
3...Pouze za provozu

Parametr PTC1 - aktivace stanoví, v jakých provozních stavech se má vybavení hodnoty termistoru
vyhodnotit.

E2.03

Nastavení

Poznámka

1 .. Vždy aktivní

Termistor je sledován neustále. Nastavení by se mělo využívat při
externím použití PTC.

2 .. Připraven a chod

Termistor je sledován ve stavu Připraven a Provoz. Výskyt poruchy
nelze potvrdit při příliš horkém motoru ve stavu Připraven

3 .. Pouze za provozu

Sledování termistoru probíhá jen v režimu měniče Provoz.

PTC1 - odezva

3 .. -Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E2.04

PTC1 - čas Δt

0s

0...300 s

Je-li sériově zapojenými termistory na měřícím vstupu zaznamenána příliš vysoká teplota, je možné vybrat v
závislosti na požadavcích procesu některou z následujících reakcí:
Nastavení

Reakce při překročení teploty, měřeno TH1

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení s možnou časovou
prodlevou "TH - ϧ M1 >“, "TH - ϧ M2 >“ nebo "TH - ϧ Ext >“.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení. Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde při
nezměněném stavu k poruchovému vypnutí s hlášením "TH ϧ M1 >>“, "TH ϧ M2
>>“ nebo "TH ϧ Ext >>“.

3 .. -Δt- porucha

Po nastavitelné prodlevě dojde k poruchovému vypnutí a hlášení "TH ϧ M1 >>“,
"TH ϧ M2 >>“ nebo "TH ϧ Ext >>“.

Porucha se vyhodnocuje jen u termistorů aktivního motoru a termistorů určených pro všeobecné použití.
Vždy následuje varovné hlášení.
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E2.05

PTC1 - kontrola zapoj.

1 .. Aktivní

0 ...Neaktivní
1 ...Aktivní

Termistorové čidlo připojené k nastavenému vstupu se za provozu trvale prověřuje na přerušení
vodiče, resp. zkrat.
Jestliže se k měření teploty nepoužívá čidlo PTC ale termospínač, je třeba tuto kontrolní
funkci na vstupu měniče vypnout.

Ke stejnému motoru nebo pro všeobecné použití lze přiřadit také dva nebo tři termistory.

E2.06

PTC2 - přiřazení motoru

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Motor 1
2...Motor 2
3...Všeobecné použití

Přiřazení snímače TH2 k chráněnému motoru. Při použití funkce "Přepnutí na 2. sadu dat motoru"
tak může měnič stále sledovat termistor přiřazený k aktuálně zvolenému motoru.
Při volbě "3 .. Všeobecné použití" nedojde k přiřazení motoru, takže je možné sledovat i externí
prvky stroje (např. teplotu ložisek nebo převodovky).
E2.07

PTC2 - aktivace

2 .. Připraven a chod

1...Vždy aktivní
2...Připraven a chod
3...Pouze za provozu

Parametr PTC2 - aktivace stanoví, v jakých provozních stavech se má vyhodnotit vybavení
sledování termistoru.

E2.08

Nastavení

Poznámka

1 .. Vždy aktivní

Termistor je sledován neustále. Nastavení by se mělo využívat při
externím použití PTC.

2 .. Připraven a chod

Termistor je sledován ve stavu Připraven a Provoz. Výskyt poruchy
nelze potvrdit při příliš horkém motoru ve stavu Připraven

3 .. Pouze za provozu

Sledování termistoru probíhá jen v režimu měniče Provoz.

PTC2 - odezva

3 .. -Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E2.09

PTC2 - čas Δt
0...300 s
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0s

Je-li sériově zapojenými termistory na měřícím vstupu zaznamenána příliš vysoká teplota, je možné v závislosti
na požadavcích procesu zvolit některou z následujících reakcí:
Nastavení

Reakce při překročení teploty, měřeno TH2

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení s možnou časovou
prodlevou "TH - ϧ M1 >“, "TH - ϧ M2 >“ nebo "TH - ϧ Ext >“.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení. Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde při
nezměněném stavu k poruchovému vypnutí a hlášení "TH ϧ M1 >>“, "TH ϧ M2
>>“ nebo "TH ϧ Ext >>“.

3 .. -Δt- porucha

Po nastavitelné prodlevě dojde k poruchovému vypnutí a hlášení "TH ϧ M1 >>“,
"TH ϧ M2 >>“ nebo "TH ϧ Ext >>“.

Porucha se vyhodnocuje jen u termistorů aktivního motoru a termistorů určených pro všeobecné použití.
Vždy následuje varovné hlášení.
E2.10

PTC2 - kontrola zapoj.

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Termistorové čidlo připojené k nastavenému vstupu se za provozu trvale prověřuje na přerušení
vodiče, resp. zkrat.
Jestliže se k měření teploty nepoužívá čidlo PTC ale termospínač, je třeba tuto kontrolní
funkci na vstupu měniče vypnout.

Ke stejnému motoru nebo pro všeobecné použití lze přiřadit také dva nebo tři termistory.

E2.11

PTC3 - přiřazení motoru

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Motor 1
2...Motor 2
3...Všeobecné použití

Přiřazení snímače TH3 k chráněnému motoru. Při použití funkce "Přepnutí na 2. sadu dat motoru"
tak může měnič stále sledovat termistor přiřazený k aktuálně zvolenému motoru.
Při volbě "3 .. Všeobecné použití" nedojde k přiřazení motoru, takže je možné sledovat i externí
prvky stroje (např. teplotu ložisek nebo převodovky).
E2.12

PTC3 - aktivace

2 .. Připraven a chod

1...Vždy aktivní
2...Připraven a chod
3...Pouze za provozu

Parametr PTC3 - aktivace stanoví, v jakých provozních stavech se má vyhodnotit vybavení
sledování termistoru.
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E2.13

Nastavení

Poznámka

1 .. Vždy aktivní

Termistor je sledován neustále. Nastavení by se mělo využívat při
externím použití PTC.

2 .. Připraven a chod

Termistor je sledován ve stavu Připraven a Provoz. Výskyt poruchy
nelze potvrdit při příliš horkém motoru ve stavu Připraven

3 .. Pouze za provozu

Sledování termistoru probíhá jen v režimu měniče Provoz.

PTC3 - odezva

3 .. -Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E2.14

PTC3 - čas Δt

0s

0...300 s

Je-li sériově zapojenými termistory na měřícím vstupu zaznamenána příliš vysoká teplota, je možné v závislosti
na požadavcích procesu zvolit některou z následujících reakcí:
Nastavení

Reakce při překročení teploty, měřeno TH3

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení s možnou časovou
prodlevou "TH - ϧ M1 >“, "TH - ϧ M2 >“ nebo "TH - ϧ Ext >“.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení. Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde při
nezměněném stavu k poruchovému vypnutí a hlášení "TH ϧ M1 >>“, "TH ϧ M2
>>“ nebo "TH ϧ Ext >>“.

3 .. -Δt- porucha

Po nastavitelné prodlevě dojde k poruchovému vypnutí a hlášení "TH ϧ M1 >>“,
"TH ϧ M2 >>“ nebo "TH ϧ Ext >>“.

Porucha se vyhodnocuje jen u termistorů aktivního motoru a termistorů určených pro všeobecné použití.
Vždy následuje varovné hlášení.
E2.15

PTC3 - kontrola zapoj.

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Termistorové čidlo připojené k nastavenému vstupu se za provozu trvale prověřuje na přerušení
vodiče, resp. zkrat.
Jestliže se k měření teploty nepoužívá čidlo PTC ale termospínač, je třeba tuto kontrolní
funkci na vstupu měniče vypnout.

Ke stejnému motoru nebo pro všeobecné použití lze přiřadit také dva nebo tři termistory.
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Teplotní matematický model motoru
Teplotní model představuje komplexní výpočetní algoritmus, který podle modelu zjišťuje aktuální teplotu vinutí
motoru. Popis modelu motoru je proveden zadáním proudové charakteristiky vzhledem k otáčkám (podmínky
chlazení) a tepelné akumulace motoru (časová konstanta motoru). Je-li známá maximální okolní teplota v místě
motoru, je možné ji také zohlednit.
Teplota motoru vyplývá z časové rovnováhy proudové ztráty oteplením a tepla odevzdaného vlastní konvekcí
motoru nebo chlazením. Takto stanovený teplotní stav motoru je možné použít pro funkce ochrany, varování
nebo omezení.
Model motoru může při použití přepínatelné 2. sady dat motoru propočítat oba motory současně, i když se
navzájem liší.
Informace o teplotních stavech motoru je k dispozici i v situaci kdy je motor bez napětí, není tedy nutné
žádné pomocné napětí.
E2.18

M1 - analýza přetížení

1 .. Standardní (IEC)

0...Neaktivní
1...Standardní (IEC)
2...UL

Teplotní model ochrany je dimenzován na použití u standardních motorů IEC. Při použití motorů UL
se pomocí nastavení "2 .. UL" provede ochrana motoru podle norem UL. Přitom se provede přepnutí
na nadproudový časový model. Ten závisí na dovoleném maximálním proudu při jmenovitém
kmitočtu (parametr E2.21, E2.33) ve vztahu ke jmenovitému proudu motoru. Všechny ostatní
parametry nastavení se použijí podle varianty ochrany IEC pouze pro výpočet.
Dojde-li k překročení proudu/časové plochy, následuje poruchové vypnutí a hlášení "ϧ M1 >>".
Teplotní model ochrany motoru pro standardní motory IEC
Detekce
teplotního stavu
2

i t

J = f(n)
J = f(DJ)
JN
t

Motor 2
Motor 1

Analýza
Varování

Porucha

t Motor
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Teplotní model ochrany pro motory dle normy UL
t

1h
E2.21 (E2.33) = 100 %
10 min
5 min
E2.21 (E2.33) = 50 %

2 min
1 min
20 s
10 s
0,5

1,0

2,0

6,0

I / I N Motor

Spouštěcí charakteristika pro studený motor
Charakteristika po provozu s IN

Při nastavení dle norem UL se neprovádí žádná funkce omezení!

E2.19

M1 - odezva

3 .. Varování-porucha

1...Varování
2...Varování-omezení
3...Varování-porucha

Parametr E2.19 stanoví chování měniče při příliš vysokém teplotním zatížení motoru.
V závislosti na požadavcích procesu je přitom možné zvolit některou z následujících reakcí:
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Nastavení

Reakce při vysokém teplotním zatížení motoru, teplotní
výpočtový model

1 .. Varování

Překročí-li zatížení úroveň varování E2.25, je vydáno varovné hlášení
"ϧ M1 >". Nenásleduje ani omezení, ani poruchové vypnutí!

2 .. Varování-omezení

Překročí-li zatížení úroveň E2.25, je vydáno varovné hlášení "ϧ M1 >".
Stoupá-li hodnota teplotního zatížení motoru dále až na vybavovací
úroveň E2.26, následuje od této hodnoty omezení formou snížení
proudu. Proud se přitom sníží na hodnotu odpovídající proudové
křivce nastavené pomocí parametru E2.20...E2.22 (v závislosti na
aktuálních otáčkách).

3 .. Varování-porucha

Překročí-li zatížení úroveň varování E2.25, je vydáno varovné hlášení
ϧ M1 >". Dosáhne-li hodnota teplotního zatížení motoru úrovně E2.26,
následuje poruchové vypnutí a hlášení ϧ M1 >>".

E2.20

M1 -Max I při 0 Hz

50 %

0...300 %

E2.21

M1 - Max. I při jmen. f

100 %

0...150 %

E2.22

M1 - teplotní f-omezení

35 %

0...300 Hz

Pomocí těchto tří parametrů se nastavuje přípustná křivka
trvalého zatížení. Je znázorněna v % jmenovitého proudu
motoru a zohledňuje změny chladicích poměrů při snížení
otáček. Trvalý proud o hodnotě 50 % jmenovitého proudu
způsobuje 25 % jmenovitých ztrát motoru (PV = I² x t) a
u standardních motorů může obecně trvat i při nulových
otáčkách (neomezená volná konvekce).

I / I N Motor
E2.21
(E2.33)

E2.20
(E2.32)

f
E2.22
(E2.34)

fN

přirozená ventilace
nucená ventilace

E2.23

M1 - časová konstanta

5 min

0...500 min

J
Časová konstanta motoru popisuje tepelně
akumulační chování motoru. Přibližně při
násobku 4...5 časových konstant je při 100 %
jmenovitém provozu (jmenovitý proud a
jmenovitý kmitočet) dosaženo ustálené teploty.
63 %

t
t

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty pro časové konstanty standardních motorů
IEC. V případě potřeby si tuto hodnotu vyžádejte u dodavatele motoru.
Počet pólů

E2.24

τ u konstrukční velikosti motoru
160...200

225...280

315...400

2, 4

45 min

50 min

60 min

6, 8

60 min

80 min

100 min

M1 - teplota okolí

40 °C

-10...80 °C

Základem teplotního výpočtového modelu motoru je maximální teplota chladiva podle IEC 34-1, tedy
40°C. Jestliže se od ní maximální očekávaná teplota chladiva motoru liší, je možné upravit výpočtový
model pomocí parametru M1 - teplota okolí.
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E2.25

M1 - úroveň varování

100 %

0...300 %

E2.26

M1 - úroveň vypínací

110 %

0...300 %

Parametr E2.25 a E2.26 definují úroveň teplotního modelu motoru pro varování, omezení, resp. vypnutí. 100 %
odpovídá maximální přípustné mezní teplotě vinutí 120°C (teplotní třída B).
J
E2.26
E2.25
100 %

t
ZAP
Úroveň varování
ZAP
Úroveň vypnutí

E2.27

M1 - teplotní zatížení

t
t
%

Udává teplotní stav výpočtového modelu motoru. 100 % přitom odpovídá maximální přípustné mezní
teplotě vinutí 120°C (teplotní třída B).
Teplotní zatížení motoru je k dispozici také jako analogová skutečná hodnota, je možné ji
zpracovávat pomocí komparátorů a nastavit do základních údajů jako zobrazovanou
hodnotu.
E2.30

M2 - analýza přetížení

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Standardní (IEC)
2...UL

E2.31

M2 - odezva

2 .. Varování-omezení

1...Varování
2...Varování-omezení
3...Varování-porucha

E2.32

M2 - Max. I při 0 Hz

50 %

0...300 %

E2.33

M2 - Max. I při jmen. f

100 %

0...150 %

E2.34

M2 - teplotní f-omezení
0...300 Hz

214

35 Hz

E2.35

M2 - časová konstanta

5 min

0...500 min

E2.36

M2 - teplota okolí

40 °C

-10...80 °C

E2.37

M2 - úroveň varování

100 %

0...300 %

E2.38

M2 - úroveň vypnutí

110 %

0...300 %

E2.39

M2 - teplotní zatížení

%

Je-li využita funkce 2. sady dat motoru, je třeba parametry E2.30...E2.39 nastavit podle motoru M2.
Oba výpočtové modely se zpracovávají současně, protože během provozu jednoho motoru (vzestup teploty v
důsledku proudové ztráty oteplením) je druhý neaktivní motor ve fázi chladnutí. Ta musí být také zohledněna ve
výpočtovém modelu kvůli správnému stanovení teplot.

Zobrazovaná varování a poruchová hlášení se vztahují vždy k aktuálně zvolenému, aktivnímu motoru.

Ochrana proti zablokování
E2.42

Ochrana proti zablok.

1 .. Aktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E2.43

Čas zablokování

60 s

0...200 s

E2.44

Kmitočet zablokování

5 Hz

0...20 Hz

E2.45

Proud zablokování

60 %

0...150 %

Zablokovaný nebo při rozběhu silně přetížený motor se pozná na základě sledování výstupního proudu a doby
nárůstu otáček. Setrvává-li měnič déle než po nastavenou dobu zablokování E2.43 na menším kmitočtu než je
blokovací kmitočet E2.44 a odebírá-li přitom větší proud než nastavený blokovací proud E2.45, dojde
k poruchovému vypnutí a hlášení "Ochrana zablokování".
Blokovací proud se vztahuje k % nastaveného jmenovitého proudu motoru (viz maticové pole B4, strana 93).
V případě plánované operace nouzového brzdění musí být ochrana proti zablokování nastavena na
„Neaktivní“ (viz maticové pole C3, strana 125).
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Ochrana před nadotáčkami
E2.48

Sledování nadotáček

1 .. Aktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Ochrana proti nadotáčkám sleduje otáčky motoru z pohledu nastavitelné maximální hodnoty. Je-li
tato hodnota překročena, dojde k vybavení ochrany.
Sledování probíhá nezávisle na směru otáčení. Varovné hlášení má zpětnou hysterezi 100 ot./min..
E2.49

n>> - odezva

3 ..

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

Parametr E2.49 určuje chování měniče při vybavení ochrany proti nadotáčkám. V závislosti na
požadavcích na proces lze přitom zvolit jednu z následujících reakcí:

E2.50

Nastavení

Reakce při vybavení ochrany proti nadotáčkám

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení "Nadotáčky" s
možností časové prodlevy.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení "Nadotáčky". Po uplynutí
nastavitelné prodlevy dojde při nezměněném stavu k poruchovému
vypnutí a hlášení "Nadotáčky".

3 .. -Δt- porucha

Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde k poruchovému vypnutí a
hlášení "Nadotáčky".

n>> - hraniční otáčky

1800 rpm

0...20000 rpm

E2.51

Čas Δt

0s

0...300 s

Ztráta fáze motoru
E2.54

Hlídání výpadku fází M

1 .. Aktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Při jednofázovém výpadku na straně motoru pokračuje motor v chodu s nižším zatížením a silně
zkresleným točivým polem. Při aktivaci sledování fází motoru se u motoru sleduje nesymetrie na
výstupní straně a při výpadku fáze dojde k vypnutí a poruchovému hlášení.
Ukazatel poruchy přitom rozlišuje mezi dvojfázovým a trojfázovým výpadkem.
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Ochrana před podtížením
E2.61

Hlídání podtížení

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Kvadratický
2...Lineární

Funkce sledování podtížení umožňuje kontrolu mechanického zatížení (momentu) z pohledu
charakteristického průběhu ve vztahu k otáčkám. Dojde-li v rozsahu otáček k netypickému
odlehčení, je možné ho vyhodnotit z pohledu techniky procesu (např. kontrola klínového řemene
ventilátoru, dopravní výkon čerpadla, ...).
Je možné přepínat mezi kvadratickým a lineárním průběhem referenčního momentu používaného ke
sledování.
E2.62

Podtížení - odezva

3 .. -Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

Parametr E2.62 určuje chování měniče při vybavení ochrany proti podtížení. V závislosti na
požadavcích procesu lze přitom zvolit některou z následujících reakcí:

E2.63

Nastavení

Reakce při vybavení ochrany proti podtížení

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení "Podtížení"
s možnou časovou prodlevou.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení "Podtížení". Po uplynutí
nastavitelné prodlevy dojde při nezměněném stavu k poruchovému
vypnutí a hlášení "Podtížení".

3 .. -Δt- porucha

Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde k poruchovému vypnutí a
hlášení "Podtížení".

Podtížení - úroveň n²

20 %

0...100 %

V závislosti na nastavení parametru E2.61 se vyhodnotí kvadratický referenční moment.

Klesne-li aktuální kroutící moment pod tuto
referenční křivku, dojde k vybavení ochrany proti
podtížení.

M/M

100 %

E2.63

vá
ěžo
t
á
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Parametr E2.63 slouží k nastavení kvadratického
referenčního momentu. Slouží k offsetu vůči
zatěžovacímu momentu, který kvadraticky klesá od
jmenovitého bodu motoru (jmenovitý moment /
jmenovité otáčky).

n
nN

Časové vyhodnocení chování při podtížení lze nastavit pomocí parametrů E2.66...E2.68.
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E2.64

Podtížení - úroveň ½fn

15 %

0...100 %

E2.65

Podtížení - úroveň fn

80 %

0...100 %

V závislosti na nastavení parametru E2.61 se lineárně vyhodnocuje referenční moment.
Parametry E2.64 a E2.65 slouží k nastavení lineárně
probíhajícího referenčního momentu. Je definován
dvěma páry hodnot, momentem při polovičním
jmenovitém kmitočtu (E2.64) a momentem při
jmenovitém kmitočtu (E2.65).

E2.65

Zadání je v % jmenovitého momentu motoru.
Klesne-li aktuální moment pod tuto referenční křivku,
dojde k vybavení ochrany proti podtížení.

E2.64

M/M

h
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Časové vyhodnocení chování při podtížení lze nastavit pomocí parametrů E2.66...E2.68.

E2.66

Podtíž.-doba opět. startu

60 s

0...300 s

E2.67

Čas Δt

10 s

0...300 s

E2.68

Filtrační čas. konstanta

5s

0...300 s

Parametry E2.66... E2.68 umožňují časové vyhodnocení chování při podtížení.
Potřebuje-li sledovaný proces po spuštění určitý časový interval k dosažení stabilního průběhu, může být
vhodné aktivovat sledování podtížení s časovou prodlevou po spuštění, aby nedošlo k nechtěnému vybavení
ochrany. Parametr E2.66 nastavuje prodlevu při startu.
Existují-li ze strany procesu krátkodobé výkyvy zatížení, je možné před vyhodnocením odfiltrovat zatěžovací
moment pomocí filtrační doby podtížení E2.68. Tím se vyloučí nežádoucí vybavení ochrany v důsledku kolísání
zátěže.
Prodlevu pro reakci na podtížení lze nastavit pomocí parametru E2.67.
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E3

Nastavení poruch

Aktivace a nastavení všeobecných ochranných
funkcí

Chování při poruše
E3.01

Odezva na poruchu

1 .. Volný doběh

1...Volný doběh
2...Doběh
3...Rychlé zastavení

Chování pohonu po zjištění poruchy je možné upravit pomocí parametru E3.01 podle příslušných
požadavků na proces. Obecně se rozlišuje mezi poruchami měniče zjištěnými na straně hardwaru
(např. Nadproud) a poruchami procesu vygenerovanými na straně softwaru (např. Nadotáčky).
Kvůli ochraně silové části přístroje před poškozením vedou poruchy zjištěné u hardwaru
k okamžitému zablokování tranzistorů na výstupní straně nezávisle na nastavení parametrů, a tím
k volnému doběhu motoru.
Vyskytne-li se porucha procesu, reaguje měnič podle nastaveného chování při dané poruše.
Nastavení

Porucha při výskytu poruchy procesu

1 .. Volný doběh

Okamžité zablokování tranzistorů a přechod do režimu "Porucha".
Na odnímatelném ovládacím panelu se zobrazí název poruchy, vestavěný
ovládací panel LED zobrazí kód poruchy.

2 .. Doběh

Při výskytu poruchy je aktivováno zastavení podle doběhové rampy.
Po dosažení nulových otáček přejde měnič do režimu "Porucha". Případný
povel ke startu nebude vykonán.

3 .. Rychlé
zastavení

Proběhne zastavení po velmi krátké rampě.
Po dosažení nulových otáček přejde měnič do režimu "Porucha". Případný
povel ke startu nebude vykonán. Aktivací motorové brzdy (viz B5.01 "Způsob
brzdění") lze výrazně zkrátit dobu doběhu.

Výskyt poruchy má za následek tyto další akce:

− automatický záznam poruchy do paměti poruch (viz maticové pole F3, strana 267)
− Při 2-vodičovém ovládání (dle rampy), 3-vodičovém ovládání, z průmyslové sběrnice nebo
ovládání v místním režimu je povel ke startu zrušen. (Viz maticové pole E4, strana 235)
− Při 2-vodičovém ovládání (dle úrovně) je povel ke startu zrušen. (Viz maticové pole E4, strana
235)
− Zobrazení poruchového hlášení na LCD a LED displeji
− Hlášení poruchy pomocí relé, digitálního výstupu nebo průmyslové sběrnice
Poruchový stav je možné zrušit pouze ručním resetováním (klávesnice, digitální vstup
"Externí reset" nebo průmyslová sběrnice), resp. silovým odpojením napětí měniče (včetně
případného pomocného napětí 24 V DC). Jestliže příčina poruchy trvá ještě v okamžiku
resetu, není potvrzení možné. (Např. "ϧ M1 >>").
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E3.03

Autoreset

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E3.04

Autoreset-výběr poruch
0...Síťové přepětí
1...Měnič přehřátý
2...Porucha usměrňovače
3...Porucha komunikace s dopl.
4...Porucha bus
5...Ztráta ŽH na AI2
6...Ztráta ŽH na AI3
7...Ztráta ŽH na AI4
8...Ztráta ŽH na FP

E3.05

9...Podtížení
10...Sledování otáček
11...Vstup. signál <
12...Externí porucha 2
13...Externí porucha 1
14...Blokování zapnutí
15...Nadproud

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Autoreset-výběr poruch 2
0...Porucha procesu 1
1...Porucha procesu 2
2...Porucha procesu 3

E3.06

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Autoreset-počet pokusů

/;
/;
/;
3

1...20

E3.07

Cyklus autoresetu

300 s

60...600 s

Je-li aktivována funkce autoreset, pokusí se měnič při výskytu poruchy uvést zařízení opět do
provozu samočinným potvrzením poruchy.
Pomocí parametru E3.04 je možné vybrat poruchy, při jejichž výskytu se má přístroj pokusit o
automatické potvrzení. Dále je možné nastavit počet pokusů o autoreset a časové rozpětí, v němž
mají být provedeny. Doba mezi jednotlivými pokusy o autoreset je jedna sekunda.
Při nepřípustném množství pokusů o reset v rámci nastaveného časového rozpětí nebo při
poruchách, pro které není zvolen autoreset, dojde k normálnímu poruchovému vypnutí a
následnému hlášení.
Funkce autoresetu by měla být aktivována jen ve výjimečných případech (např.
v bezobslužných procesech). Potvrzení může způsobit automatické obnovení chodu
zařízení!
Funkce autoresetu by měla být používána jen v kombinaci s nastavením zdroje ovládání
E4.01 „2-vodič. ovl. (hrana)“ nebo „2-vodič. ovl. (úroveň)“.
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Nouzový režim provozu
E3.09

Uvolnění nouz. režimu

0 .. Zablokován

0...Zablokován
1...Uvolnění

E3.10

Aktivace nouz. režimu
0...Zablokován
1...Uvolnění

Funkce "Nouzový režim" umožňuje provozování měniče s deaktivovanou ochranou přístroje. To je nutné u
zařízení, u kterých jsou v případě nouze všechny funkce primárně zaměřeny na ochranu osob (např. odvětrání
tunelů).
Funkce se aktivuje digitálním vstupem, který je nastaven na funkci "Nouzový režim". Poté se vypnou všechna
omezení aktivovaná na měniči, softwarově zjištěné poruchy procesu jsou zpracovávány jako varování a funkce
autoresetu je přípustná neomezeně.
Při funkci "Nouzový režim" může provoz měniče a motoru probíhat i mimo výrobcem specifikované
rozsahy. V takovém případě zaniká právo na záruku!
Aby nedošlo k nechtěnému vyvolání této funkce, je před její aktivací nebo deaktivací vyžadováno jednorázové
zadání servisního kódu pomocí parametru F6.05 Servisní kód. Servisní kód je uveden v servisní dokumentaci.

Ztráta žádané hodnoty
Žádané hodnoty AI2, AI3 a AI4 je možné při použití signálu 4...20 mA (Live Zero) sledovat z hlediska ztráty
signálu žádané hodnoty. U žádané hodnoty se přitom prověřuje podkročení pod hodnotu 3 mA.
Při použití pulsního vstupu FP nebo LFP lze vhodně použít stejnou metodu, přičemž probíhá kontrola snížení
signálního kmitočtu na hodnotu menší než 50 % nastavené minimální hodnoty.

Sledování
ŽH

Rozdělovač
ŽH

AI2...AI4, FP, LFP
E3.xx
Reakce

např. PID ŽH

Poslední ŽH
Nouzová ŽH

Při ztrátě žádané hodnoty je možné pro každou žádanou hodnotu stanovit vlastní chování. Při zvolení "Poslední
ŽH&varování" nebo "Nouzová ŽH&varování" se příslušná hodnota použije jako náhradní na vstupu rozdělovače
žádaných hodnot. Tak zůstane zachována plná funkčnost i při použití alternativních cest (např. regulátor PID, fkorekce, ...).
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E3.13

AI2 - kontrola 4mA

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Aktivace sledování 4 mA pro analogový vstup AI2. Není-li vstup využit (viz maticové pole D1, strana
159), je funkční skupina Ztráta žádané hodnoty AI2 skryta.
E3.14

AI2 - kontr. 4mA odezva

1 .. Porucha

1...Porucha
2...Poslední ŽH&varování
3...Nouzová ŽH&varování

Parametr E3.14 definuje chování měniče při vybavení sledování 4 mA. V závislosti na požadavcích
procesu přitom lze vybrat některou z následujících reakcí:

E3.15

Nastavení

Reakce při ztrátě žádané hodnoty

1 .. Porucha

Poruchové vypnutí s hlášením "Ztráta ŽH na AI2".

2 .. Poslední ŽH&varování

Je vydáno varovné hlášení "Ztráta ŽH na AI2". Pohon zůstává v
provozu a namísto chybějící analogové žádané hodnoty použije
poslední platnou žádanou hodnotu tohoto zdroje. Je-li žádaná
hodnota opět k dispozici, použije se a varovné hlášení se zruší.

3 .. Nouzová ŽH&varování

Je vydáno varovné hlášení "Ztráta ŽH na AI2". Pohon zůstává v
provozu a namísto chybějící analogové žádané hodnoty použije
hodnotu podle nastavení "AI2 - nouzová hodnota". Je-li žádaná
hodnota opět k dispozici, použije se a varovné hlášení se resetuje.

AI2 - nouzová hodnota

4 mA

4...20 mA

Při nastavení nouzové žádané hodnoty pomocí parametru E3.15 se během ztráty žádané hodnoty
použije tato hodnota. Jednotka nouzové žádané hodnoty odpovídá jejímu použití D1.08 "AI2 použití" a je pro všechny údaje kmitočtu v Hz, ostatní signály jsou přepočítány v %.
E3.16

AI3 - kontrola 4mA

0 ..

0...Neaktivní
1...Aktivní

E3.17

AI3 - kontr. 4mA odezva

1 .. Porucha

1...Porucha
2...Poslední ŽH&varování
3...Nouzová ŽH&varování

E3.18

AI3 - nouzová hodnota

4 mA

4...20 mA

E3.19

AI4 - kontrola 4mA
0...Neaktivní
1...Aktivní
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0 ..

E3.20

AI4 - kontr. 4mA odezva

1 .. Porucha

1...Porucha
2...Poslední ŽH&varování
3...Nouzová ŽH&varování

E3.21

AI4 - nouzová hodnota

4 mA

4...20 mA

E3.22

FP - monitorování f

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E3.23

FP - monitor. f - odezva

1 .. Porucha

1...Porucha
2...Poslední ŽH&varování
3...Nouzová ŽH&varování

E3.24

FP - nouzová hodnota

0 kHz

0...30 kHz

Funkce parametrů E3.16...E3.24 (analogový vstup AI3, analogový vstup AI4 a pulsní vstup FP) jsou stejné jako
u AI2. Možnosti nastavení viz E3.13...E3.15.

Ztráta napájecí fáze
E3.27

Hlídání výpadku fází sítě

1 .. Aktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Sledování výpadku fází sítě u měniče. Jestliže během provozu vypadne fáze sítě, zobrazí se
poruchové hlášení "Ztráta napájecí fáze".
Při napájení měniče z DC-napětí resp. 2-fázových sítí je třeba nastavit parametr na
"0 .. Neaktivní".
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Chování při podpětí
V závislosti na nastaveném síťovém napětí B3.01 sleduje elektronika měniče stále napětí v meziobvodu. Z
tohoto sledování jsou odvozovány signály pro přepěťovou a podpěťovou ochranu, ale také řízení podpůrných
funkcí a funkce rychlého zastavení.
E3.29

Podpětí - odezva

3 .. Pouze varování Δt- vypnutí

0...Neaktivní
1...-Δt- porucha
2...Varování -Δt- porucha
3...Pouze varování -Δt- vypnutí
4...Chod při podpětí
5...Rychlé zastavení

Při poklesu napětí meziobvodu pod hodnotu odvozenou ze síťového napětí pozná měnič že jde
o akutní stav podpětí. Parametr E3.29 v tomto případě definuje chování měniče.
E3.30

Podpětí - povolená doba

2s

0...300 s

Parametr E3.30 definuje maximální povolenou dobu podpětí, po které je znovu dovoleno
automatické spuštění pohohu. Během této doby trvá hlášení Chod.
E3.31

Podpětí - max. doba

30 s

0...3000 s

Když je reakce v případě podpětí nastavena na "Chod při podpětí" nebo "Rychlé zastavení", pohon
zůstává v činnosti s aktivním hlášením „Chod“ bez ohledu na rozpoznaný stav podpětí (generátorický
provoz obstarává setrvačná hmotnost). Tento stav je možné omezit pomocí parametru E3.31.
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V závislosti na požadavcích procesu lze při stavu podpětí vybrat některou z následujících reakcí (viz parametr
E3.29):
Nastavení "-Δt- porucha"
n Motor

t
U
UDC-meziobvod
USíť

U <<

t
ZAP
Úroveň podpětí

t

Porucha
t
Reset
t
CHOD
t
E3.30

E3.30

E3.30 = 0

Podpětí způsobí okamžité zablokování měniče a tím volný doběh motoru. Jestliže se napětí během tolerované
doby podpětí E3.30 obnoví, motor se automaticky rozběhne.
Při překročení doby podpětí dojde k poruchovému vypnutí a hlášení "Podpětí" (nutné externí napětí 24 V).
Aby při obnovení napětí nedošlo k automatickému rozběhu pohonu, nesmí být použita varianta 2vodičového ovládání s vyhodnocením úrovně (viz maticové pole E4, strana 235).
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Nastavení "Varování -Δt- porucha"

Podpětí způsobí okamžité zablokování
výstupního střídače a tím i volný doběh
motoru. Je vydáno varovné hlášení
"Podpětí". Jestliže se napětí během
tolerované doby podpětí E3.30 obnoví,
motor se rozběhne samočinně a
hlášení se zruší. Při překročení doby
podpětí dojde k poruchovému vypnutí
a hlášení "Podpětí" (nutné externí
napětí 24 V).

n Motor

t
U
UDC-meziobvod
USíť

U <<

t
ZAP
Úroveň podpětí

t

Varování
t
Porucha
t
Reset
t
CHOD
t
E3.30

Nastavení "Pouze varování -Δtvypnutí"

Podpětí způsobí okamžité zablokování
výstupního střídače a tím i volný doběh
motoru. Je vydáno varovné hlášení
"Podpětí". Jestliže se napětí obnoví,
motor se automaticky rozběhne a
hlášení se zruší (nutné externí napětí
24 V).

E3.30

n Motor

t

t
t
t
t
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n Motor

Nastavení "Chod při podpětí"

Podpětí způsobí pomalé snižování žádané
hodnoty kmitočtu, takže motor přejde na
generátorický
provoz.
Mechanickému
systému (setrvačné hmotě motoru a zatížení)
se brzděním odebere tolik energie, aby se
napětí meziobvodu udrželo na konstantní
(podpůrné) hodnotě. Při chodu při podpětí je
vydáno varovné hlášení "Podpětí".

t

t

Jestliže se napětí během maximální doby
podpětí E3.31 obnoví, rozběhne se motor
v normálním režimu a hlášení se zruší. Při
překročení
doby
podpětí
dojde
k poruchovému vypnutí a hlášení "Podpětí"
(nutné externí napětí 24 V).

t
t
t
t
E3.30

Nastavení "Rychlé zastavení"

E3.30

n Motor

Podpětí způsobí rychlé snižování
žádané hodnoty kmitočtu, přičemž
motor přejde do generátorického
režimu. Napětí meziobvodu se zvýší a
dojde k případné aktivaci motorové
brzdy (viz maticové pole B5, strana 98).
Během operace rychlého zastavení je
vydáno varovné hlášení "Podpětí".

t

t

Jestliže se motor během maximální
doby podpětí E3.31 zastaví úplně,
varování se nuluje. Případný povel
k zapnutí
z 2-vodičového
ovládání
hranou, 3-vodičového ovládání nebo
sběrnice se vymaže. Při překročení
doby podpětí dojde k poruchovému
vypnutí a hlášení "Podpětí" (nutné
externí napětí 24 V).

t
t
t
t
E3.30

E3.30
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Externí porucha
Mají-li být do konceptu ochrany měniče zahrnuty signály ze strany pohonu nebo procesu, je možné využít
digitální vstup s nastavením "Externí porucha 1" nebo "Externí porucha 2". Vybavení a časovou odezvu je
přitom možné různě přizpůsobit požadavkům zařízení.
K jednoduchému navádění obsluhy je možné libovolně editovat text poruchového hlášení zobrazený na
odnímatelném ovládacím panelu.
E3.34
Ext. porucha 1

DIx

E3.34

Ext. porucha 1

E3.37
Čas Dt

E3.35
Ext. porucha 1 - odezva

Neaktivní
N.O. vždy aktivní
N.O. připraven / chod
N.O. chod
N.C. vždy aktivní
N.C. připraven / chod
N.C. chod

Porucha

2 .. N.O.
připraven/chod

Externí porucha 1
0...Neaktivní
1...N.O. vždy aktivní
2...N.O. připraven/chod
3...N.O. chod

Varování

4...N.C. vždy aktivní
5...N.C. připraven/chod
6...N.C. chod

Parametr E3.34 definuje chování při vybavení digitálního vstupu "Externí porucha 1", jehož
konfigurace se provádí v maticovém poli D2.
Přitom lze rozlišovat následující:

E3.35

Nastavení

Digitální vstup Externí porucha iniciuje poruchové vypnutí, …

0 .. Neaktivní

… nikdy

1 .. N.O. vždy aktivní

… při sepnutém vstupu, nezávisle na režimu

2 .. N.O. připraven/chod

… při sepnutém vstupu, jen při režimu Připraven a Provoz

3 .. N.O. chod

… při sepnutém vstupu, v režimu Provoz

4 .. N.C. vždy aktivní

… při rozepnutém vstupu, nezávisle na provozním režimu

5 .. N.C. připraven/chod

… při rozepnutém vstupu, jen při režimu Připraven a Provoz

6 .. N.C. chod

… při rozepnutém vstupu, v režimu Provoz

Ext. porucha 1 - odezva

1 .. -Δt- varování

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

Parametr E3.35 definuje chování měniče při aktivaci digitálního vstupu "Externí porucha 1".
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V závislosti na požadavcích na proces je přitom možné zvolit některou z následujících reakcí:

E3.36

Nastavení

Reakce při vybavení Externí poruchy 1:

1 .. -Δt- varování

Nedojde k poruchovému vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení
"Externí porucha 1" s možnou časovou prodlevou a volně
editovatelným textem (E3.38).

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení "Externí porucha 1". Po uplynutí
nastavitelné prodlevy dojde při nezměněném stavu k poruchovému
vypnutí a hlášení s volně editovatelným textem (E3.38).

3 .. -Δt- porucha

Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde k poruchovému vypnutí
s volně editovatelným textovým hlášením (E3.38).

Prodleva restartu

0s

0...600 s

Prodleva restartu způsobí časový posun sledování digitálního vstupu "Externí porucha 1" při povelu
ke startu. Tím je možné v okamžiku těsně po startu potlačit nestability procesu.
Prodleva restartu je aktivní jen při nastavení E3.34 "N.O. chod" nebo "N.C. chod".

E3.37

Čas Δt

0s

0...300 s

Prodleva reakce E3.35 po výskytu "Externí porucha 1".
E3.38

Název ext. poruchy 1
Vyskytne-li se "Externí porucha 1", zobrazí se na odnímatelném ovládacím panelu text editovatelný v
parametru E3.38.

E3.41

Externí porucha 2
0...Neaktivní
1...N.O. vždy aktivní
2...N.O. připraven/chod
3...N.O. chod

E3.42

Ext. porucha 2 - odezva

0 .. Neaktivní
4...N.C. vždy aktivní
5...N.C. připraven/chod
6...N.C. chod

1 .. -Δt- varování

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E3.43

Prodleva restartu

0s

0...600 s

E3.44

Čas Δt

0s

0...300 s

E3.45

Název ext. poruchy 2

Funkce parametrů E3.41...E3.45 pro "Externí porucha 2" mají stejný význam jako u "Externí porucha 1".
Možnosti nastavení viz parametry E3.34... E3.38.
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Blokování zapnutí
E3.48

Aktivace blok. zapnutí

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Blokování zapnutí se používá k začlenění komponent souvisejících s pohonem, jako např. pomocná
a ovládací napětí, ventilátory skříně, dveřní kontakty atd., do konceptu ovládání měniče. Všechny
pomocné kontakty (N.C.) sledovaných externích komponent se přitom zapojí do série a přivedou na
digitální vstup nastavený na "Blokování zapnutí" (digitální vstup se konfiguruje v maticovém poli D2).
Jestliže pohon není v provozu, musí být všechny začleněné kontakty monitorovací smyčky sepnuty,
aby byl měnič v režimu připravenosti. Dojde-li během provozu k výpadku některého sledovaného
přístroje ve smyčce, vyvolá výpadek poruchové hlášení "Blokování zapnutí" s nastavitelnou reakcí.
Digitální vstup
blokování zapnutí

t

Připraven
t
Chod
t
Varování
t
Porucha
t
Start
t
E3.50

E3.49

E3.50
2 .. Varování -Δtporucha

Blokování zap. odezva
1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

Parametr E3.49 definuje chování měniče, dojde-li při provozu k odezvě Blokování zapnutí.
V závislosti na požadavcích procesu je možný výběr z následujících možných reakcí:

E3.50

Nastavení

Reakce při odezvě blokování zapnutí

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení "Blok. zapnutí
přes DI" s možnou časovou prodlevou.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení "Blok. zapnutí přes DI". Po
uplynutí nastavitelné doby prodlevy dojde při nezměněném stavu
k poruchovému vypnutí a hlášení "Blokování zapnutí".

3 .. -Δt- porucha

Po nastavitelné prodlevě dojde k poruchovému vypnutí a hlášení
"Blokování zapnutí".

Čas Δt
0...300 s

Doba prodlevy při reakci (E3.49) po výskytu blokování zapnutí v režimu Provoz.
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0s

Kategorie varování
Koncept sledování a ochrany >pDRIVE< MX eco je takový, že poruchy pohonu nebo procesu jsou předávány
vyššímu ovládání měniče alternativně jako poruchová hlášení, předběžná varování s poruchovým hlášením
v určitém časovém odstupu, nebo pouze jako varování.
Varovná hlášení lze dle priorit došlých hlášení rozdělit až do tří kategorií.
U každé kategorie je přitom nutné označit požadovaná varování.
E3.51

Varování kategorie 1
0...Externí porucha 1
1...Externí porucha 2
2...Podpětí
3...Ztráta ŽH
4...Porucha bus
5...Vstup. signál <
6...Blokování zapnutí
7...Sledování otáček

E3.52

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

8...Model motoru
9...Nadotáčky
10...TH ϧ M >
11...TH ϧ Ext >
12...Podtížení
13...Omezení
14...Přizpůsobení rampy
15...Servisní interval

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

/;
/;
/;

Varování kategorie 3
0...Externí porucha 1
1...Externí porucha 2
2...Podpětí
3...Ztráta ŽH
4...Porucha bus
5...Vstup. signál <
6...Blokování zapnutí
7...Sledování otáček

E3.58

8...Model motoru
9...Nadotáčky
10...TH ϧ M >
11...TH ϧ Ext >
12...Podtížení
13...Omezení
14...Přizpůsobení rampy
15...Servisní interval

/;
/;
/;

Varování kategorie 2.2
0...Porucha procesu 1
1...Porucha procesu 2
2...Porucha procesu 3

E3.57

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Varování kategorie 2
0...Externí porucha 1
1...Externí porucha 2
2...Podpětí
3...Ztráta ŽH
4...Porucha bus
5...Vstup. signál <
6...Blokování zapnutí
7...Sledování otáček

E3.55

8...Model motoru
9...Nadotáčky
10...TH ϧ M >
11...TH ϧ Ext >
12...Podtížení
13...Omezení
14...Přizpůsobení rampy
15...Servisní interval

Varování kategorie 1.2
0...Porucha procesu 1
1...Porucha procesu 2
2...Porucha procesu 3

E3.54

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;
/;

Varování kategorie 3.2
0...Porucha procesu 1
1...Porucha procesu 2
2...Porucha procesu 3

/;
/;
/;
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Ztráta žádané hodnoty
E3.60

LFP - monitorování f

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E3.61

LFP - monitor. f - odezva

1 .. Porucha

1...Porucha
2...Poslední ŽH&varování
3...Nouzová ŽH&varování

E3.62

LFP - nouzová hodnota

0 Hz

0...30 Hz

Funkce parametrů E3.60...E3.62 mají stejné možnosti nastavení jako pro AI2. Možnosti nastavení viz
E3.13...E3.15.

Porucha procesu
Mají-li být do konceptu ochrany měniče zahrnuty signály ze strany pohonu nebo procesu, je možné využít
digitální vstupy "Porucha procesu 1" až "Porucha procesu 3". Reakci při vybavení a časovou odezvu je přitom
možné různě přizpůsobit požadavkům zařízení.
K jednoduchému navádění obsluhy je možné libovolně editovat text poruchového hlášení zobrazený na
odnímatelném ovládacím panelu.
E3.65
Porucha procesu 1

DIx

E3.65

Ext. porucha 1

E3.68
Čas Dt

E3.66
Porucha proc. 1 - odezva

Neaktivní
N.O. vždy aktivní
N.O. připraven / chod
N.O. chod
N.C. vždy aktivní
N.C. připraven / chod
N.C. chod

Porucha procesu 1
0...Neaktivní
1...N.O. vždy aktivní
2...N.O. připraven/chod
3...N.O. chod

Varování
Porucha

0 .. Neaktivní
4...N.C. vždy aktivní
5...N.C. připraven/chod
6...N.C. chod

Parametr E3.65 definuje chování při vybavení digitálního vstupu "Porucha procesu 1", jehož
konfigurace se provádí v maticovém poli D2.
Přitom lze rozlišovat následující výsledky:
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Nastavení

Digitální vstup Externí porucha iniciuje poruchové vypnutí, …

0 .. Neaktivní

… nikdy

1 .. N.O. vždy aktivní

… při sepnutém vstupu, nezávisle na režimu

2 .. N.O. připraven/chod

… při sepnutém vstupu, jen při režimu Připraven a Provoz

3 .. N.O. chod

… při sepnutém vstupu, v režimu Provoz

4 .. N.C. vždy aktivní

… při rozepnutém vstupu, nezávisle na provozním režimu

5 .. N.C. připraven/chod

… při rozepnutém vstupu, jen při režimu Připraven a Provoz

6 .. N.C. chod

… při rozepnutém vstupu, v režimu Provoz

E3.66

Porucha procesu 1 - odezva

3...-Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

Parametr E3.66 definuje chování měniče při aktivaci digitálního vstupu "Porucha procesu 1".
V závislosti na požadavcích na proces je přitom možné zvolit některou z následujících reakcí:

E3.67

Nastavení

Reakce při vybavení externí poruchy:

1 .. -Δt- varování

Nedojde k poruchovému vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení
"Porucha procesu 1" s možnou časovou prodlevou a volně
editovatelným textem E3.69).

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení "Porucha procesu 1". Po uplynutí
nastavitelné prodlevy dojde při nezměněném stavu k poruchovému
vypnutí a hlášení s volně editovatelným textem (E3.69).

3 .. -Δt- porucha

Po uplynutí nastavitelné prodlevy dojde k poruchovému vypnutí
s volně editovatelným textovým hlášením (E3.69).

Prodleva restartu

0s

0...600 s

Prodleva restartu způsobí časový posun sledování digitálního vstupu "Porucha procesu 1" při povelu
ke startu. Tím je možné v okamžiku těsně po startu potlačit nestability procesu.
Prodleva restartu je aktivní jen při nastavení E3.65 "N.O. chod" nebo "N.C. chod".

E3.68

Čas Δt

0s

0...300 s

Prodleva reakce E3.66 po výskytu "Porucha procesu 1".
E3.69

Název poruchy procesu 1
Vyskytne-li se "Porucha procesu 1", zobrazí se na odnímatelném ovládacím panelu text editovatelný
v parametru E3.69.

E3.72

Porucha procesu 2
0...Neaktivní
1...N.O. vždy aktivní
2...N.O. připraven/chod
3...N.O. chod

E3.73

0 .. Neaktivní
4...N.C. vždy aktivní
5...N.C. připraven/chod
6...N.C. chod

Porucha procesu 2 - odezva

3...-Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E3.74

Prodleva restartu

0s

0...600 s
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E3.75

Čas Δt

0s

0...300 s

E3.76

Název poruchy procesu 2

Funkce parametrů E3.72...E3.76 pro "Porucha procesu 2" mají stejný význam jako příslušné parametry
u "Porucha procesu 1". Možnosti nastavení viz parametry E3.65...E3.69.
E3.79

Porucha procesu 3
0...Neaktivní
1...N.O. vždy aktivní
2...N.O. připraven/chod
3...N.O. chod

E3.80

0 .. Neaktivní
4...N.C. vždy aktivní
5...N.C. připraven/chod
6...N.C. chod

Porucha procesu 3 - odezva

3...-Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

E3.81

Prodleva restartu

0s

0...600 s

E3.82

Čas Δt

0s

0...300 s

E3.83

Název poruchy procesu 3

Funkce parametrů E3.79...E3.83 pro "Porucha procesu 3" mají stejný význam jako příslušné parametry
u "Porucha procesu 1". Možnosti nastavení viz parametry E3.65...E3.69.
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E4

Nastavení ovládání

Výběr zdrojů ovládání

Logika ovládání
Signály k zapnutí a vypnutí měniče a rovněž k volbě směru otáčení je možné provést dvěma způsoby.
V zásadě rozlišujeme mezi místním režimem ovládání pomocí zabudovaného ovládacího panelu LED nebo
odnímatelným ovládacím panelem a dálkovým režimem ovládání pomocí svorkovnice, resp. integrovaného
nebo doplňkového připojení průmyslové sběrnice.
2-vodičové ovládání (vyhodnocení dle hrany)

Tento způsob ovládání představuje základní výrobní nastavení. K ovládání je třeba nastavit oba digitální vstupy
"Start vpřed (trvalý)" a "Start vzad (trvalý)".
Při sepnutém vstupu dojde k povelu ke spuštění
v příslušném směru, při rozepnutém kontaktu nebo
současném sepnutí "Start vpřed (trvalý)" a "Start
vzad (trvalý)" je vydán povel k zastavení.
Pokud je zadán povel start a nastane porucha,
přejde měnič po zadání povelu reset do stavu
"Nepřipraven", který trvá tak dlouho, dokud nedojde
k rozepnutí signálu start. Tímto způsobem je
zajištěna ochrana před automatickým rozběhem po
resetu poruchy, pokud je trvale přítomen povel start.

Start vpřed
t
Start vzad
t
Připraven
t
Chod

Vpřed

Vzad

Vpřed

Vpřed

t

Porucha
t
Reset
t
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3-vodičové ovládání

Třívodičové ovládání se používá ke zpracování pulsních povelů. K ovládání je třeba nastavit tři digitální vstupy
"Start vpřed (impuls)", "Start vzad (impuls)" a "Stop (impuls)".
Spouštěcí povel příslušného směru je iniciován
krátkým sepnutím (min. délka impulsu 2 ms)
vstupu "Start vpřed (impuls)", je-li vstup "Stop
(impuls)" sepnut.

Start vpřed
t

Start vzad
Povel k zastavení je dán krátkým rozepnutím
vstupu Stop. Stejně tak je povel k zastavení
aktivován při současném výskytu obou signálů Stop 3-vodičově
"Start vpřed (impuls)" a "Start vzad (impuls)".

V případě 3-vodičového ovládání nesmí být
použita funkce Autoreset.

t
t

Připraven
t
Chod

Vpřed

Vzad

Vpřed

t

Porucha
t
Reset
t

2-vodičové ovládání (vyhodnocení dle úrovně)

Dvouvodičové ovládání s vyhodnocením dle úrovně se používá při náhradě starších typů měničů řady
>pDRIVE< MX basic nebo >pDRIVE< MX plus za >pDRIVE< MX eco. U této varianty ovládání jsou
vyhodnocovány jen úrovně signálů obou digitálních vstupů "Start vpřed (trvalý)" a "Start vzad (trvalý)".
Při sepnutém vstupu následuje povel ke spuštění
v příslušném směru, rozepnutý kontakt nebo
současné sepnutí "Start vpřed (trvalý)" a "Start
vzad (trvalý)" znamená povel k zastavení.
Stavy signálů na svorkovnici mají nejvyšší prioritu,
je-li tedy zadán povel reset při poruše nebo je
připojena elektrická síť, dojde při trvajícím signálu
start k automatickému rozběhu motoru.

Start vpřed
t
Start vzad
t
Připraven
t
Chod

Vpřed

Vzad

Vpřed

Vpřed

t

Porucha
t
Reset
t

Průmyslová sběrnice

Při používání průmyslových sběrnic Modbus nebo CANopen, které jsou standardně vestavěny, nebo
doplňkových karet průmyslové sběrnice (např. Profibus PBO11), probíhá řízení měniče pomocí řídicího slova,
které ovládá vnitřní stavový automat měniče.
Při ovládání přes průmyslovou sběrnici nesmí být použita funkce Autoreset.
Detaily k jednotlivým průmyslovým sběrnicím viz příslušná dokumentace.
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Místní ovládání

Místní ovládání přístroje probíhá pomocí tlačítek na vestavěném ovládacím panelu LED nebo odnímatelném
ovládacím panelu. Přepínání mezi místním a dálkovým režimem (svorkovnice nebo sběrnice) může rovněž
probíhat pomocí tlačítka na ovládacím panelu nebo povelem ze svorkovnice.
Při ovládání přes ovládací panel nesmí být použita funkce Autoreset.
Výběr zdroje ovládání:

Vnitřní struktura cesty ovládání je taková, že je možné přepínat mezi dvěma nastavitelnými zdroji dálkového
ovládání a místním režimem. Toto přepínání mezi různými zdroji, resp. způsoby ovládání je možné bez ztráty
místního ovládání z ovládacího panelu měniče.

I

O

Mode

Digit
F1

F2

2

3

4

5

1

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

Ovládání z panelu

F3

I

1

O

2

3

4

5

6

Parametr E5.01,
Tlačítko "Míst./Dálk."
nebo "MODE”

Parametr E4.01
Digitální vstup
dálk. ovládání 2

Ovládací povely

2-vodič.
3-vodič.
Dálk. ovládání 1

2-vodič. (úroveň)
Průmyslová
sběrnice
Parametr E4.02
2-vodič.
3-vodič.
2-vodič. (úroveň)

Dálk. ovládání 2

Průmyslová
sběrnice

Je-li nutné přepnout zdroj ovládání z průmyslové sběrnice na svorkovnici, je možné při přepnutí plynule
převzít aktuální stav režimu sběrnice formou 3-vodičového ovládání.

E4.01

Zdroj ovládání 1

1 .. 2-vodič. ovl.
(hrana)

0...Nevyužito
1...2-vodič. ovl. (hrana)
2...Třívodičové ovládání
3...2-vodič. ovl. (úroveň)
4...Bus

E4.02

Zdroj ovládání 2

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...2-vodič. ovl. (hrana)
2...Třívodičové ovládání
3...2-vodič. ovl. (úroveň)
4...Bus

E4.03

3-vodičové ovládání

0 .. Bez přechodu

0...Bez přechodu
1...Přechod

237

Parametry E4.01 a E4.02 nastavují variantu ovládání oběma zdrojům ovládání 1 a 2. Mezi oběma zdroji je
možné přepínat pomocí digitálního vstupu s funkcí "Zdroj ovládání 2" (viz maticové pole D2, strana 169).
K přepnutí ovládacího zdroje může dojít kdykoli. Po přepnutí platí příkazy vybraného zdroje.
Není-li nastaven žádný vstup nebo není-li nastavený vstup sepnut, platí signál zdroje ovládání 1.

Při přepnutí na zdroj ovládání, který má 3-vodičové ovládání je možné převzít i aktuální provozní režim.
K tomu je třeba nastavit parametr E4.03 na "1 .. Přechod".
Používá-li se i přechod žádaných hodnot motorpotenciometru (viz C1.25), je možné plynulé přepínání
z režimu průmyslové sběrnice na režim svorkovnice.
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E5

Klávesnice

Funkce ovládacího panelu, funkce kopírování

Ovládání pomocí panelu
E5.01

1 .. Tlačítko na ov.
panelu

Místní ovládání
1...Tlačítko na ov. panelu
2...Zablokován
3...Aktivace přes DI
4...Vždy aktivní

Parametr E5.01 definuje chování měniče při výběru místního režimu ovládání.
V závislosti na požadavcích procesu je přitom možné vybrat některou z následujících reakcí:

E5.02

Nastavení

Přepínání mezi místním a dálkovým režimem probíhá pomocí...

0 .. Tlačítko na ov. panelu

tlačítek na ovládacím panelu LED nebo na odnímatelném ovládacím
panelu
Ovládací panel LED:
Stisknout a podržet tlačítko MODE dokud LED "LOC" nezobrazí
požadovaný stav.
Odnímatelný ovládací panel:
Stisknout funkční tlačítko F1 Loc/Rem. V poli pro ovládací režim se
zobrazí příslušný aktivní režim.

1 .. Zablokován

Není možné přepnutí do místního režimu.

2 .. Aktivace přes DI

Přepnutí se provádí pomocí funkce digitálního vstupu "Ovládání
z panelu" (nastavení v maticovém poli D2).

3 .. Vždy aktivní

Místní režim je aktivní stále. Přepnutí do dálkového režimu není
možné.

Místní reset

1 .. Možné

0...Nemožné
1...Možné

Nastavením parametru E5.02 lze stanovit, zda smí být porucha potvrzena pomocí tlačítka Stop
(červené tlačítko s nápisem O) na ovládacím panelu LCD nebo na odnímatelném ovládacím panelu.
Není-li funkce povolena, provádí se reset prostřednictvím kladné hrany digitálního vstupu "Externí
reset" (konfigurace v maticovém poli D2) nebo prostřednictvím aktivního připojení průmyslové
sběrnice.
E5.03

Stop tlačítko na panelu

1 .. Místní ovládání

1...Místní ovládání
2...vždy

Parametr E5.03 stanoví, zda je tlačítko Stop na ovládacím panelu LCD nebo odnímatelném
ovládacím panelu aktivní i v dálkovém režimu.
Při nastavení "2 .. vždy" je tak možné i při ovládání měniče ze svorkovnice nebo průmyslové
sběrnice vydat povel k zastavení.
Funkce se nesmí používat u 2-vodičového ovládání (s vyhodnocením dle úrovně)!
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Přenos parametrů pomocí odnímatelného ovládacího panelu >pDRIVE<
BE11
Odnímatelný ovládací panel >pDRIVE< BE11 poskytuje vedle možnosti jednoduché textové parametrizace
v řadě jazyků také funkci kopírování parametrů. V jednom panelu lze uložit až čtyři různá nastavení parametrů.
Při zvolení E5.04 "Kopírování: MX -> Panel" se všechny nastavitelné parametry měniče převedou do volného
souboru v panelu a tam se uloží.
Soubor uložený v panelu je možné prostřednictvím parametru E5.05 "Kopírování: Panel -> MX" zapsat zpět do
měniče, přičemž přenos tímto směrem je možný pouze při dodržení určitých pravidel.
Před spuštěním přenosu parametrů se soubor uložený v ovládacím panelu porovná pomocí automatické
kontrolní rutiny s aktuálním typem měniče, stavem jeho software a jmenovitým výkonem (rozsahem), aby byl
zajištěn úspěšný přenos.
V závislosti na výsledku kontroly jsou pro přenos dána následující omezení:
Výsledek kontroly
Typ
měniče

=

=

Index
Softwa Rozsah
re

=

=

Přenos parametrů Ovládací jednotka → >pDRIVE< MX eco

=

Bez omezení
Všechny parametry uložené v ovládacím panelu lze přenést do cílového
zařízení.

≠

Uložený soubor pochází z měniče s odlišným rozsahem.
Přenos rozsahů hodnot parametrů by vedl k chybné interpretaci v cílovém
měniči. Následující parametry se proto nepřenesou (data motoru):
B4.05 "Jmenovitý výkon M1", B4.06 "Jmenovitý proud M1",
B4.12 "Odpor statoru M1", B4.17 "Jmenovitý výkon M2",
B4.18 "Jmenovitý proud M2", B4.24 "Odpor statoru M2"
Je nutná manuální kontrola, resp. korektura.

=

≠

x

Uložený soubor pochází z měniče s odlišným indexem skupiny aplikačního
software.
Parametry uložené v ovládacím panelu neodpovídají parametrům měniče.
Přenos není možný.

≠

x

x

Uložený soubor pochází z měniče jiného typu.
Přenos parametrů mezi měničem typu >pDRIVE< MX eco, >pDRIVE< MX
pro nebo >pDRIVE< LX není možný.

E5.04

Kopírování: MX -> Panel
1...Soubor 1
2...Soubor 2
3...Soubor 3
4...Soubor 4

dostupný/použit
dostupný/použit
dostupný/použit
dostupný/použit

Funkce kopírování z měniče do panelu přenese automaticky všechny parametry, které jsou správné
a potřebné, do jednoho za čtyř možných souborů. Pokud je vybrán již použitý soubor, je jeho obsah
je přepsán.
Když mají být soubory (1...4) individuálně označeny, je možné zadat před spuštěním
přenosu parametrů požadovaný název pomocí parametrů E5.06...E5.09.
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E5.05

Kopírování: Panel -> MX
1...Soubor 1
2...Soubor 2
3...Soubor 3
4...Soubor 4

Funkce "Kopírování: Panel -> MX" umožňuje volit přenosy z následujících skupin:
Výběr

Funkce

0 .. zrušit

Nespouštět přenos parametrů.

1 .. všechny parametry

Z ovládacího panelu se do měniče přenesou všechny dostupné
skupiny parametrů (aplikační parametry, data motoru, kalibrační
hodnoty systému, texty).

2 .. všechny parametry kromě Z ovládacího panelu se do měniče přenesou aplikační parametry,
dat motoru
kalibrační hodnoty systému a texty.
3 .. aplikační parametry

Z ovládacího panelu se do měniče přenesou pouze aplikační
parametry (nastavení maker).

4 .. data motoru

Z ovládacího panelu se do měniče přenesou pouze data motoru a
autotuningové hodnoty.

5 .. Systémové hodnoty

Z ovládacího panelu se do měniče přenesou pouze kalibrační
hodnoty systému (např. hodnoty pozic pro funkci zpomalení nebo
SFB polohování).

6 .. Texty

Z ovládacího panelu se do měniče přenesou pouze texty (volně
editovatelné texty, např. název externí poruchy 1).

Parametry jako skutečné hodnoty, počítadla, rutiny, servisní parametry, uvolnění nouzového
režimu, rozsahy a kalibrované hodnoty jsou z funkce kopírování >pDRIVE< BE11 obecně
vyňaty.
E5.06

Název souboru 1

E5.07

Název souboru 2

E5.08

Název souboru 3

E5.09

Název souboru 4

Parametry E5.06...E5.09 umožňují přepsat přednastavené názvy „Soubor 1“...“Soubor 4“.
Požadovaný název souboru musí být zadán ještě před zkopírováním dat, prováděným pomocí
parametru E5.04 Kopírování: MX -> Panel.
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Monitorování ovládacího panelu BE11
Odnímatelný maticový ovládací panel >pDRIVE< BE11 může být použit jako snadno nastavitelný zdroj
žádaných hodnot..
Když je maticový ovládací panel připojen k měniči, nepředstavuje jeho odpojení žádné bezpečnostní riziko ani
při aktivním ovládání z panelu, protože jeho funkce je převzata integrovaným LED ovládacím panelem.
Je-li však ovládací panel připojen k měniči pomocí dveřní montážní sady >pDRIVE< DMK11, může vyjmutí
BE11 způsobit ztrátu ovládání. Pro takový případ musí být aktivována funkce "Monitorování BE11".
E5.12

Monitorování BE11

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E5.13

Monitorování BE11 - odezva

3 .. -Δt- porucha

1...-Δt- varování
2...Varování -Δt- porucha
3...-Δt- porucha

Parametr E5.13 definuje chování měniče, dojde-li při provozu ke zjištění odpojení BE11.
V závislosti na dostupnosti maticového ovládacího panelu a integrovaného LED panelu je možný
výběr z následujících možných reakcí:

E5.14

Nastavení

Reakce při odezvě blokování zapnutí

1 .. -Δt- varování

Nedojde k vypnutí měniče. Je vydáno varovné hlášení "Ztráta BE11"
s možnou časovou prodlevou.

2 .. Varování -Δt- porucha

Okamžité vydání varovného hlášení "Ztráta BE11". Po uplynutí
nastavitelné doby prodlevy dojde při nezměněném stavu
k poruchovému vypnutí a hlášení "Ztráta BE11".

3 .. -Δt- porucha

Po nastavitelné prodlevě dojde k poruchovému vypnutí a hlášení
"Ztráta BE11".

Čas Δt
0...3200 s

Doba prodlevy při reakci po zjištění odpojení BE11.
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0s

E6

Funkční bloky

Komparátory, digitální moduly, klopné obvody,
časovače

Měnič kmitočtu >pDRIVE< MX eco obsahuje řadu volně použitelných funkcí běžně užívaných v řídicích
systémech jako např. komparátory, logické bloky, klopné obvody (Flip/Flop) a časové moduly. Tímto způsobem
je možná dodatečná úprava rozmanitých funkcí >pDRIVE< MX eco podle požadavků aplikace, aniž by k tomu
bylo třeba vytvářet externí logiku ovládání.

Kromě externích komponent tedy odpadá i projektování, montáž, zkoušky a dokumentace, neboť tyto záležitosti
pokrývá elektronika měniče a parametry.
Rozsah využití je možný od adaptace softwarových funkcí při výměně přístrojů jiného typu až po drobné
soběstačné řízení, které například slouží ke sledování procesních sekvencí a které může být využito k hlášení
ale i k samostatnému zasahování do provozu měniče.
Velkou předností je jednoduchá manipulace prostřednictvím parametrů měniče. Pomocí několika málo
základních modulů a s použitím vstupů a výstupů, editace žádaných hodnot, výpočetních funkcí, počitadel atd.
je možné snadno popsat a naprogramovat potřebné funkce.
K dispozici jsou následující funkce:
Funkce

Počet

Popis

Doplňkové funkce

Komparátor

4

Modul k porovnávání dvou
analogových hodnot
Jako hodnoty jsou k dispozici všechny
známé skutečné hodnoty měniče a
rovněž všechny vstupy žádaných
hodnot.

− Porovnání "A > B", "A < B", "A = B" a "A
<> B"

Modul s logickým propojením
maximálně 3 digitálních signálů.
Jako signály jsou k dispozici všechny
známé digitální stavy měniče, dále
digitální vstupy, volné bity na
průmyslové sběrnici, výstupy
komparátoru, klopný obvod a
časovač.

− Logické funkce "AND", "OR", "EQUAL" a
"UNEQUAL"

Logický modul 6

− nastavitelná hystereze nebo pásmo
− nastavitelný filtr pro oba vstupní signály
− porovnání s pevnou žádanou hodnotou
nebo analogovou veličinou

− Možná negace vstupu
− Inverzní funkce
− Automatická úprava funkce při použití
pouze 2 vstupů

Klopný obvod
RS

2

Klopný obvod RS (Flip-Flop) se
vstupy pro nastavení a reset
Ovládací vstupy jako u logického
modulu.

− Lze zvolit přednostní Nastavení nebo
výmaz

Časovač

6

Možnost volného obsazení časovačů
Ovládací vstupy jako u logického
modulu.
Výstupy k přepínání na interní cíle
(funkce měniče) nebo na digitální
výstup / relé

− Volitelné časové funkce "ON prodleva",
"OFF prodleva", "ON & OFF prodleva" a
pulsní výstup

Logický modul 1
varování

Umožňuje logické operace až 6 volně
nastavitelných varovných hlášení pro
libovolné další použití v rámci
funkčních bloků.

− Logické funkce "AND", "OR"

Logický modul 1
poruch

Umožňuje logické operace až 6 volně
nastavitelných poruchových hlášení
pro libovolné další použití v rámci
funkčních bloků.

− Logické funkce "AND", "OR"

− Široký nastavitelný časový rozsah
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Všechny funkční bloky lze kombinovat se vstupy a výstupy měniče i navzájem mezi sebou. Posledním stupněm
logického řetězce však musí být vždy časovač.
K jednoduchému sledování signálů je každý funkční blok vybaven monitorovacím parametrem, který umožňuje
sledovat stav na výstupu.
Pokud jsou jednotlivé funkční bloky parametrizovány neúplně nebo chybně, vyvolá se varovné hlášení
„Neúplný funkční bl. E6“. Toto hlášení se objeví také tehdy, když je navzájem spojeno více než deset
modulů.
Dokud trvá varovné hlášení „Neúplný funkční bl. E6“, žádné funkční bloky nejsou aktivní!

Komparátor K1 - K6

Komparátor se používá pro porovnání dvou analogových hodnot. Jako zdoj signálu je možné použít všechny
interní skutečné a žádané hodnoty měniče a také nastavitelné žádané hodnoty.
Pro porovnávání jsou k dispozici následující operace:
Výstup C se mění na
vysokou úroveň,
když...

Výstup C se mění na
nízkou úroveň,
když...

A>B

Signál A větší než
signál B + hystereze

Signál A menší než
signál B – hystereze

A<B

Signál A menší než
signál B – hystereze

Signál A větší než
signál B + hystereze

A=B

Signál A větší než
signál B – hystereze,
ale menší než
signál B + hystereze

Signál A menší než
signál B – hystereze,
nebo větší než
signál B + hystereze

A <> B

Signál A menší než
signál B – hystereze,
nebo větší než
signál B + hystereze

Signál A větší než
signál B – hystereze,
ale menší než
signál B + hystereze

Porovnávací
operace
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Příklad

E6.01

Komparátor K1

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E6.02

K1 volba signálu A
0...Žádaná hodnota
1...0%
2...100%
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě

E6.03

0 .. Zádaná hodnota
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče
35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
37...Otáčky stroje
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3

K1 filtr. čas signálu A

45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9
58...AI 1
59...AI 2
60...AI 3
61...AI 4
62...Frekvenční vstup
63...Motorpotenciometr
64...Pevná žádaná hodnota
65...MX-ovladač
66...LFP vstup

0s

0...300 s

E6.04

K1 volba signálu B
0...Žádaná hodnota
1...0%
2...100%
3...Výstupní kmitočet
4...|Výstupní kmitočet|
5...Proud motoru
6...Moment
7...|Moment|
8...Výkon
9...|Výkon|
10...Otáčky
11...|Otáčky|
12...Napětí motoru
13...DC napětí
16...Vnitř. ŽH před rampou
17...Vnitřní ŽH po rampě

E6.05

K1 signál B - reference

0 .. Žádaná hodnota
21...Vnitř. ŽH za přep.
22...Kalkulátor
23...Generátor křivky
26...PID-žádaná hod.[%]
27...PID-skutečná hod.[%]
28...PID-odchylka [%]
29...PID-výstup
32...Teplotní zatížení M1
33...Teplotní zatížení M2
34...Teplotní zatíž. měniče
35...Čítač (relativní)
36...Absolutní čítač
37...Otáčky stroje
42...Bus SW 1
43...Bus SW 2
44...Bus SW 3

45...Bus SW 4
46...Bus SW 5
47...Bus SW 6
48...Bus SW 7
49...Bus SW 8
50...Bus SW 9
58...AI 1
59...AI 2
60...AI 3
61...AI 4
62...Frekvenční vstup
63...Motorpotenciometr
64...Pevná žádaná hodnota
65...MX-ovladač
66...LFP vstup

0

-300...300

E6.06

K1 filtr. čas signálu B

0s

0...300 s

E6.07

K1 funkce

1 .. A > B

1...A > B
2...A < B
3...A = B
4...A <> B

E6.08

K1 hystereze/pásmo

5

0...650
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E6.09

K1 výstup
0 ...OFF
1 ...ON

E6.10

Komparátor K2

0 .. Neaktivní

E6.11

K2 volba signálu A

0 .. Žádaná hodnota

E6.12

K2 filtr. čas signálu A

0s

E6.13

K2 volba signálu B

0 .. Žádaná hodnota

E6.14
E6.15
E6.16

K2 signál B - reference
K2 filtr. čas signálu B
K2 funkce

0

E6.17

K2 hystereze/pásmo

5

E6.18

K2 výstup

E6.19

Komparátor K3

0 .. Neaktivní

E6.20

K3 volba signálu A

0 .. Žádaná hodnota

E6.21

K3 filtr. čas signálu A

0s

E6.22

K3 volba signálu B

0 .. Žádaná hodnota

E6.23
E6.24

K3 signál B - reference
K3 filtr. čas signálu B

0

E6.25

K3 funkce

1 .. A > B

E6.26

K3 hystereze/pásmo

5

E6.27

K3 výstup

E6.28

Komparátor K4

0 .. Neaktivní

E6.29

K4 volba signálu A

0 .. Žádaná hodnota

E6.30

K4 filtr. čas signálu A

0s

E6.31

K4 volba signálu B

0 .. Žádaná hodnota

E6.32
E6.33

K4 signál B - reference
K4 filtr. čas signálu B

0

E6.34

K4 funkce

1 .. A > B

E6.35

K4 hystereze/pásmo

5

E6.36

K4 výstup

0s
1 .. A > B

0s

0s

Když je „Kx volba signálu B“ nastaveno na „0 .. Žádaná hodnota“, použije se automaticky příslušná
žádaná hodnota.
Varovné hlášení „Neúplný funkční bl. E6“ se objeví v případě aktivovaného komparátoru, když:
– Vstup A není využit
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Rozsah dostupných signálů komparátoru
Procesní veličina
3 .. Výstupní kmitočet
4 .. |Výstupní kmitočet|
5 .. Proud motoru
6 .. Moment
7 .. |Moment|
8 .. Výkon
9 .. |Výkon|
10 .. Otáčky
11 .. |Otáčky|
12 .. Napětí motoru
13 .. DC napětí
16 .. Vnitř. ŽH před rampou
17 .. Vnitřní ŽH po rampě
21 .. Vnitř. ŽH za přep.
22 .. Kalkulátor
23 .. Generátor křivky
26 .. PID-žádaná hod.[%]
27 .. PID-skutečná hod.[%]
28 .. PID-odchylka [%]
29 .. PID-výstup
32 .. Teplotní zatížení M1
33 .. Teplotní zatížení M2
34 .. Teplotní zatíž. měniče
35 .. Čítač (relativní)
36 .. Absolutní čítač
37 .. Otáčky stroje
42 .. Bus SW 1
43 .. Bus SW 2
44 .. Bus SW 3
45 .. Bus SW 4
46 .. Bus SW 5
47 .. Bus SW 6
48 .. Bus SW 7
49 .. Bus SW 8
50 .. Bus SW 9
58 .. AI 1
59 .. AI 2
60 .. AI 3
61 .. AI 4
62 .. Frekvenční vstup
63 .. Motorpotenciometr
64 .. Pevná žádaná hodnota

Jednotka
Hz
Hz
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Hz
Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
%
%
%
% nebo Hz
%
%
%
–
–
%
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz
% nebo Hz

Rozsah
–
–
100 % =Jmenovitý proud motoru B4.06 (B4.18)
100 % =Jmenovitý moment motoru B4.05, B4.09 (B4.17, B4.21)
100 % =Jmenovitý moment motoru B4.05, B4.09 (B4.17, B4.21)
100 % =Jmenovitý výkon motoru B4.05 (B4.17)
100 % =Jmenovitý výkon motoru B4.05 (B4.17)
100 % =Jmenovité otáčky při fMAX (C2.02)
100 % =Jmenovité otáčky při fMAX (C2.02)
100 % =Jmenovité napětí motoru B4.07 (B4.19)
100 % = 1000 V DC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
max. 6553.5 (hodnota čítače bez jednotky)
max. 6553.5 (hodnota čítače bez jednotky)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

65 .. MX-ovladač

% nebo Hz –

66 .. LFP vstup

% nebo Hz –
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Logický modul L1 - L6

Logické moduly se používají pro logické operace s až třemi digitálními signály. Je možné použít všechny
stavové signály měniče a také digitální vstupy a výstupy funkčních bloků.
K dispozici jsou následující logické operace:
Logická operace

AND (log. součin)

OR (log. součet)

EQUAL
(ekvivalence)

UNEQUAL
(nonekvivalence)
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Výstup je na HIGH (1),
když...

Všechny použité vstupy
jsou na HIGH (1)

Některý z použitých
vstupů je na HIGH (1)

Všechny použité vstupy
mají stejnou hodnotu
(HIGH (1) nebo LOW (0))

Všechny použité vstupy
nemají stejnou hodnotu
(HIGH (1) nebo LOW (0))

Výstup je na LOW (0),
když...

Funkční tabulka

Některý z použitých
vstupů je na LOW (0)

C B A
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

L
0
0
0
0
0
0
0
1

B A
0 0
0 1
1 0
1 1

L
0
0
0
1

Všechny použité vstupy
jsou na LOW (0)

C B A
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

L
0
1
1
1
1
1
1
1

B A
0 0
0 1
1 0
1 1

L
0
1
1
1

Všechny použité vstupy
nemají stejnou hodnotu
(HIGH (1) nebo LOW (0))

C B A
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

L
1
0
0
0
0
0
0
1

B A
0 0
0 1
1 0
1 1

L
1
0
0
1

Všechny použité vstupy
mají stejnou hodnotu
(HIGH (1) nebo LOW (0))

C B A
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

L
0
1
1
1
1
1
1
0

B A
0 0
0 1
1 0
1 1

L
0
1
1
0

Logická operace

AND (C negován)
OR (C negován)
EQUAL (C negován)
UNEQUALl (C
negován)
E6.46

Výstup je na HIGH (1),
Výstup je na LOW (0),
když...
když...
Jako AND, ale vstup C je invertovaný
Jako OR, ale vstup C je invertovaný
Jako EQUAL, ale vstup C je invertovaný

Funkční tabulka

Jako UNEQUAL, ale vstup C je invertovaný

Logický modul 1

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

E6.47

LM1 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.48

LM1 volba signálu B

0 .. Nevyužito

E6.49

LM1 volba signálu C

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Logická 0
2...Logická 1
3...Připraven
4...Provoz
5...Porucha
7...Připraven / chod
8...Souhrnné varování
9...Generátorický chod
10...Motor se otáčí
11...Ovládání z panelu
12...f = f žádaná
15...PID-aktivní
16...PID-zámek
17...PID-přerušení
20...Klidový ohřev motoru
21...Pohotovost. režim akt.
22...Vnucené spínání aktiv.
25...DC meziobvod nabit
26...Síťové napětí OK
27...Bezpeč.pohotovst akt.
28...Síťový stykač zapnut
30...Motor. stykač vypnut
33...Externí porucha 1
34...Externí porucha 2

E6.50

LM1 funkce
1...AND
2...OR
3...EQUAL
4...UNEQUAL
5...AND (C negován)

E6.51

35...Porucha procesu 1
36...Porucha procesu 2
37...Porucha procesu 3
38...Varování kategorie 1
39...Varování kategorie 2
40...Varování kategorie 3
41...Varování ϧ M1 >
42...Varování ϧ M2 >
43...Varování ϧ ext. >
44...Bus varování
47...Ztráta 4 mA
48...Varování podpětí
54...Omezení aktivní
57...Motor 1 aktivní
58...Motor 2 aktivní
59...Sada par. 1-aktivní
60...2. sada param. aktivní
63...Digitální vstup DI1
64...Digitální vstup DI2
65...Digitální vstup DI3
66...Digitální vstup DI4
67...Digitální vstup DI5
80...Výstup C1
81...Výstup C2
82...Výstup C3

LM1 negace výstupu

83...Výstup C4
86...Výstup LM1
87...Výstup LM2
88...Výstup LM3
89...Výstup LM4
90...Výstup LM5
91...Výstup LM6
94...Výstup SR1
95...Výstup SR2
96...Výstup modulu varování
97...Logický výstup poruchy
98...Výstup T1
99...Výstup T2
100...Výstup T3
101...Výstup T4
102...Výstup T5
103...Výstup T6
106...Bus STW bit 11
107...Bus STW bit 12
108...Bus STW bit 13
109...Bus STW bit 14
110...Bus STW bit 15
117...Generátor impulsů

1 .. AND
6...OR (C negován)
7...EQUAL (C negován)
8...UNEQUAL (C negován)

0 .. Ne

0...Ne
1...Ano

E6.52

LM1 výstup
0 ...OFF
1 ...ON
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E6.53

Logický modul 2

0 .. Neaktivní

E6.54

LM1 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.55

LM2 volba signálu B

0 .. Nevyužito

E6.56

LM2 volba signálu C

0 .. Nevyužito

E6.57

LM2 funkce

1 .. AND

E6.58

LM2 negace výstupu

0 .. Ne

E6.59

LM2 výstup

E6.60

Logický modul 3

0 .. Neaktivní

E6.61

LM3 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.62

LM3 volba signálu B

0 .. Nevyužito

E6.63

LM3 volba signálu C

0 .. Nevyužito

E6.64

LM3 funkce

1 .. AND

E6.65

LM3 negace výstupu

0 .. Ne

E6.66

LM3 výstup

E6.67

Logický modul 4

0 .. Neaktivní

E6.68

LM4 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.69

LM4 volba signálu B

0 .. Nevyužito

E6.70

LM4 volba signálu C

0 .. Nevyužito

E6.71

LM4 funkce

1 .. AND

E6.72

LM4 negace výstupu

0 .. Ne

E6.73

LM4 výstup

E6.74

Logický modul 5

0 .. Neaktivní

E6.75

LM5 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.76

LM5 volba signálu B

0 .. Nevyužito

E6.77

LM5 volba signálu C

0 .. Nevyužito

E6.78

LM5 funkce

1 .. AND

E6.79

LM5 negace výstupu

0 .. Ne

E6.80

LM5 výstup

E6.81

Logický modul 6

0 .. Neaktivní

E6.82

LM6 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.83

LM6 volba signálu B

0 .. Nevyužito

E6.84

LM6 volba signálu C

0 .. Nevyužito

E6.85

LM6 funkce

1 .. AND

E6.86

LM6 negace výstupu

0 .. Ne

E6.87

LM6 výstup

Varovné hlášení „Neúplný funkční bl. E6“ se objeví v případě aktivovaných logických modulů, když:
– Vstup A není využit
– Vstupy B a C nejsou využity
– Vstup C není využit a zároveň je nastaveno „C negován“.
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Klopný obvod

Výstup paměťového prvku (klopného obvodu) je možné nastavovat pomocí krátkého impulsu na jeho vstupech.
Je možné použít všechny stavové signály měniče a také digitální vstupy a výstupy funkčních bloků. Při výpadku
napájení není stav obvodu zachován.
K dispozici jsou následující varianty funkcí:
Logická operace

S(et) dominantní

R(eset) dominantní

E6.94

Výstup SR je HIGH (1)

v případě náběžné hrany
signálu na vstupu S(et),
i když je vstup R(eset)
zároveň na HIGH (1)

v případě náběžné hrany
signálu na vstupu S(et),
jestliže vstup R(eset) není na
HIGH (1)

SR klopný obvod 1

Výstup SR je LOW (0)

Funkční tabulka

v případě náběžné hrany
signálu na vstupu R(eset),
jestliže vstup S(et) není na
HIGH (1)

R S SR
0 0 x
0
1
1
1
0 0
1 1
1 1 x

v případě náběžné hrany
signálu na vstupu R(eset),
i když je vstup S(et) zároveň
na HIGH (1)

R S SR
0 0 x
0
1
1
0
0 0
1 0
1 1 x

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní
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E6.95

SR1 volba signálu S

0 .. Nevyužito

E6.96

SR1 volba signálu R

0 .. Nevyužito

0...Nevyužito
1...Logická 0
2...Logická 1
3...Připraven
4...Provoz
5...Porucha
7...Připraven / chod
8...Souhrnné varování
9...Generátorický chod
10...Motor se otáčí
11...Ovládání z panelu
12...f = f žádaná
15...PID-aktivní
16...PID-zámek
17...PID-přerušení
20...Klidový ohřev motoru
21...Pohotovost. režim akt.
22...Vnucené spínání aktiv.
25...DC meziobvod nabit
26...Síťové napětí OK
27...Bezpeč.pohotovst akt.
28...Síťový stykač zapnut
30...Motor. stykač vypnut
33...Externí porucha 1
34...Externí porucha 2

E6.97

SR1 funkce

35...Porucha procesu 1
36...Porucha procesu 2
37...Porucha procesu 3
38...Varování kategorie 1
39...Varování kategorie 2
40...Varování kategorie 3
41...Varování ϧ M1 >
42...Varování ϧ M2 >
43...Varování ϧ ext. >
44...Bus varování
47...Ztráta 4 mA
48...Varování podpětí
54...Omezení aktivní
57...Motor 1 aktivní
58...Motor 2 aktivní
59...Sada par. 1-aktivní
60...2. sada param. aktivní
63...Digitální vstup DI1
64...Digitální vstup DI2
65...Digitální vstup DI3
66...Digitální vstup DI4
67...Digitální vstup DI5
80...Výstup C1
81...Výstup C2
82...Výstup C3

83...Výstup C4
86...Výstup LM1
87...Výstup LM2
88...Výstup LM3
89...Výstup LM4
90...Výstup LM5
91...Výstup LM6
94...Výstup SR1
95...Výstup SR2
96...Výstup modulu varování
97...Logický výstup poruchy
98...Výstup T1
99...Výstup T2
100...Výstup T3
101...Výstup T4
102...Výstup T5
103...Výstup T6
106...Bus STW bit 11
107...Bus STW bit 12
108...Bus STW bit 13
109...Bus STW bit 14
110...Bus STW bit 15
117...Generátor impulsů

1 .. S(et) dominantní

1...S(et) dominantní
2...R(eset) dominantní

E6.98

SR1 výstup
0 ...OFF
1 ...ON

E6.99

SR klopný obvod 2

0 ..

E6.100

SR2 volba signálu S

0 ..

E6.101

SR2 volba signálu R

0 ..

E6.102

SR2 funkce

1 ..

E6.103

SR2 výstup

Varovné hlášení „Neúplný funkční bl. E6“ se objeví v případě aktivovaných paměťových prvků, když:
– Vstup S není využit
– Vstup R není využit
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Časovač

Časové moduly se používají pro dokončení funkční sítě. Síť není připravena k použití, dokud nejsou nastaveny
parametry časového modulu. Jako vstupní signály je možné použít všechny stavové signály měniče a také
digitální vstupy a výstupy funkčních bloků.
K dispozici jsou následující varianty časových funkcí:
Výstup T je HIGH (1),
když...

Výstup T je LOW (0),
když...

ON prodleva

Vstupní signál je HIGH (1)
a uplynul čas Δt

Vstupní signál je LOW (0)

OFF prodleva

Vstupní signál je HIGH (1)

Vstupní signál je LOW (0)
a uplynul čas Δt

ON & OFF prodleva

Vstupní signál je HIGH (1)
a uplynul čas Δt

Vstupní signál je LOW (0)
a uplynul čas Δt

Pulsní

Během Δt po náběžné
hraně signálu na vstupu

Nepřišel žádný impuls

Logická operace

E6.109

Časovač T1

Příklad

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní
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E6.110

T1 volba signálu A
0...Nevyužito
1...Logická 0
2...Logická 1
3...Připraven
4...Provoz
5...Porucha
7...Připraven / chod
8...Souhrnné varování
9...Generátorický chod
10...Motor se otáčí
11...Ovládání z panelu
12...f = f žádaná
15...PID-aktivní
16...PID-zámek
17...PID-přerušení
20...Klidový ohřev motoru
21...Pohotovost. režim akt.
22...Vnucené spínání aktiv.
25...DC meziobvod nabit
26...Síťové napětí OK
27...Bezpeč.pohotovst akt.
28...Síťový stykač zapnut
30...Motor. stykač vypnut
33...Externí porucha 1
34...Externí porucha 2

E6.111

T1 funkce

0 ..
35...Porucha procesu 1
36...Porucha procesu 2
37...Porucha procesu 3
38...Varování kategorie 1
39...Varování kategorie 2
40...Varování kategorie 3
41...Varování ϧ M1 >
42...Varování ϧ M2 >
43...Varování ϧ ext. >
44...Bus varování
47...Ztráta 4 mA
48...Varování podpětí
54...Omezení aktivní
57...Motor 1 aktivní
58...Motor 2 aktivní
59...Sada par. 1-aktivní
60...2. sada param. aktivní
63...Digitální vstup DI1
64...Digitální vstup DI2
65...Digitální vstup DI3
66...Digitální vstup DI4
67...Digitální vstup DI5
80...Výstup C1
81...Výstup C2
82...Výstup C3

83...Výstup C4
86...Výstup LM1
87...Výstup LM2
88...Výstup LM3
89...Výstup LM4
90...Výstup LM5
91...Výstup LM6
94...Výstup SR1
95...Výstup SR2
96...Výstup modulu varování
97...Logický výstup poruchy
98...Výstup T1
99...Výstup T2
100...Výstup T3
101...Výstup T4
102...Výstup T5
103...Výstup T6
106...Bus STW bit 11
107...Bus STW bit 12
108...Bus STW bit 13
109...Bus STW bit 14
110...Bus STW bit 15
117...Generátor impulsů

1 .. ON prodleva

1...ON prodleva
2...OFF prodleva
3...ON & OFF prodleva
4...Pulsní

E6.112

T1 čas Δt
0...6500 s

E6.113

T1 výstup
0...OFF
1...ON
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0s

E6.114

T1 použití
0...Nevyužito
1...Start vpřed (trvalý)
2...Start vzad (trvalý)
3...Start vpřed (impuls)
4...Start vzad (impuls)
5...Stop (impuls)
6...Rychlé zastavení
7...Uvolnění pulsů
11...Reverzace vnitřní ŽH
14...Motorpotenciometr +
15...Motorpotenciometr 16...Pevná ž. hodnota A
17...Pevná ž. hodnota B
18...Pevná ž. hodnota C
19...Pevná ž. hodnota D
22...ŽH kmitočtu 2 [Hz]
23...Zdroj ovládání 2
24...Druhá rampa

0 .. Nevyužito
25...Žádaná hodnota B
26...Ovládání z panelu
29...Externí porucha 1
30...Externí porucha 2
31...Externí reset
32...Nouzový režim
35...PID-aktivní
36...PID-zámek
37...PID-přerušení
40...Sled. vstup. veličin OK
41...Úroveň OK
42...Úroveň <
50...Kaskáda-M1 připraven
51...Kaskáda-M2 připraven
52...Kaskáda-M3 připraven
53...Kaskáda-M4 připraven
54...Spuštění kaskády měničů
56...Odpojení sítě

57...Blokování zapnutí
58...Uvolnění dálk. ovl.
59...Zpět. vazba mot. styk.
60...Klidový ohřev motoru
64...Vstup čítače pulsů
65...Čítač pulsů - reset
66...Pulsní vstup - sled. ot.
67...Blok. parametrizace
75...Druhý motor
76...Druhá sada parametrů
77...P15-sada B
78...P15-sada C
106.LFP vstup
107.Porucha procesu 1
108.Porucha procesu 2
109.Porucha procesu 3

E6.115

Časovač T2

0 .. Neaktivní

E6.116

T2 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.117

T2 funkce

1 .. ON prodleva

E6.118

T2 čas Δt

0s

E6.119

T2 výstup

E6.120

T2 použití

0 .. Nevyužito

E6.121

Časovač T3

0 .. Neaktivní

E6.122

T3 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.123

T3 funkce

1 .. ON prodleva

E6.124

T3 čas Δt

0s

E6.125

T3 výstup

E6.126

T3 použití

0 .. Nevyužito

E6.127

Časovač T4

0 .. Neaktivní

E6.128

T4 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.129

T4 funkce

1 .. ON prodleva

E6.130

T4 čas Δt

0s

E6.131

T4 výstup

E6.132

T4 použití

0 .. Nevyužito

E6.133

Časovač T5

0 .. Neaktivní

E6.134

T5 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.135

T5 funkce

1 .. ON prodleva

E6.136

T5 čas Δt

0s

E6.137

T5 výstup

E6.138

T5 použití

0 .. Nevyužito
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E6.139

Časovač T6

0 .. Neaktivní

E6.140

T6 volba signálu A

0 .. Nevyužito

E6.141

T6 funkce

1 .. ON prodleva

E6.142

T6 čas Δt

0s

E6.143

T6 výstup

E6.144

T6 použití

0 .. Nevyužito

Varovné hlášení „Neúplný funkční bl. E6“ se objeví v případě aktivovaných časových modulů, když:
– Vstup A není využit
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Příklad aplikací funkčních bloků

Zatížení hydraulických čerpadel v odvodňovacích aplikaci by mělo být monitorováno takto:
− Když moment (úměrný tlaku) překročí 100 %, je aktivováno relé, které zastaví přívod materiálu a otevře
vyplachovací ventil.
− Když moment klesne na hodnotu pod 80 %, je relé znovu rozepnuto, aby se obnovil normální provoz.
− Tato funkce má být zablokována při zkušebním provozu.
− Krátkodobé kolísání tlaku nesmí vést k nesprávné aktivací.
Komparátor K1
10% hystereze

|Moment|

Výstup C1

90 % ŽH

Parametr
E6.01 Komparátor K1
E6.02 K1 volba signálu A
E6.03 K1 filtr. čas signálu A
E6.04 K1 volba signálu B
E6.05 K1 signál B - reference
E6.06 K1 filtr. čas signálu B
E6.07 K1 funkce
E6.08 K1 hystereze/pásmo

Nastavení
Neaktivní
|Moment|
2s
Žádaná hodnota
90 %
0s
A>B
10 %

Parametr
E6.46 Logický modul 1
E6.47 LM1 volba signálu A
E6.48 LM1 volba signálu B
E6.49 LM1 volba signálu C
E6.50 LM1 funkce
E6.51 LM1 negace výstupu

Nastavení
Aktivní
Výstup C1
Nevyužito
Digitální vstup DI5
AND (C negován)
Ne

Parametr
E6.109 Časovač T1
E6.110 T1 volba signálu A
E6.111 T1 funkce
E6.112 T1 čas Δt
E6.114 T1 použití

Nastavení
Aktivní
Výstup LM1
ON & OFF prodleva
2s
Nevyužito

Parametr
D4.02 R2 - použití

Nastavení
Výstup T1

Logický modul LM1
Výstup C1

Digitální vstup DI5

Výstup LM1

Časovač T1
Výstup LM1

Nevyužito

Relé R2
Výstup T1

Výstup R2
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Logický modul varování
Varování 1 AND
Varování 2 AND
Varování 3 OR
Varování 4 OR
Varování 5 OR
Varování 6 OR
Logický modul varování umožňuje kombinovat varovné zprávy, které nastávají současně, pomocí logických
operací AND a OR a umožnit tak jejich využití pomocí funkčních bloků.
E6.151

Logický modul varování

1 .. Neaktivní

1...Neaktivní
2...Aktivní

E6.152

Varování 1 AND

0 .. Žádné varování

E6.153

Varování 2 AND

0 .. Žádné varování

E6.154

Varování 3 OR

0 .. Žádné varování

E6.155

Varování 4 OR

0 .. Žádné varování

E6.156

Varování 5 OR

0 .. Žádné varování

E6.157

Varování 6 OR

0 .. Žádné varování

0...Žádné varování
1...Vnucené spínání aktiv.
2...Nouzový režim aktivní
3...Externí porucha 1
4...Externí porucha 2
5...Podpětí
6...Ztráta ŽH na AI2
7...Ztráta ŽH na AI3
8...Ztráta ŽH na AI4
9...Porucha Bus
11...Ztráta ŽH na FP
12...Podkročení signálu <<
13...Blok. zapnutí přes DI
14...Porucha sledování ot.
15...Varování ϧ M1 >
16...Varování ϧ M2 >

E6.160

Výstup logického modulu poruchy
0...Vypnut (OFF)
1...Zapnut (ON)
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17...Nadotáčky
18...TH - ϧ M1 >
19...TH - ϧ M2 >
20...TH - ϧ Ext >
21...Podtížení
23...Adaptace rampy
24...Servis M1
25...Servis M2
26...Servis výkonové části
27...Servis ventilátoru
28...Simulace aktivní
29...Načítání aktivní
30...E6 nekompletní
31...XY-Graf zadán špatně *
32...Špatná metoda řízení
36...Sada parametrů 1

37...Sada parametrů 2
38...IGBT ϧ >
40...V/f 7bodová chyba
45...Ztráta BE11
46...Chybí ovládání
47...Sada parametrů 1
48...Sada parametrů 2
49...Testovací režim aktivní
51...I-limit aktivní
52...M-limit aktivní
53...Porucha procesu 1
54...Porucha procesu 2
55...Porucha procesu 3
57...Chybné parametry motoru
58...Chybné PTC/LI (SW2)

Logický modul poruchy
Porucha 1 AND
Porucha 2 AND
Porucha 3 OR
Porucha 4 OR
Porucha 5 OR
Porucha 6 OR
Logický modul poruchy umožňuje další specifické využití poruchových stavů pomocí funkčních bloků. Proto lze
kombinovat volitelné zprávy o poruše pomocí logické operace OR.
E6.161

Logický modul poruchy

1 .. Neaktivní

1...Neaktivní
2...Aktivní

E6.162

Porucha 1 AND

0 .. Žádná porucha

E6.163

Porucha 2 AND

0 .. Žádná porucha

E6.164

Porucha 3 OR

0 .. Žádná porucha

E6.165

Porucha 4 OR

0 .. Žádná porucha

E6.166

Porucha 5 OR

0 .. Žádná porucha

E6.167

Porucha 6 OR

0 .. Žádná porucha

0...Žádná porucha
1...Podpětí
2...U >> při doběhu
3...Síťové přepětí
4...Porucha nabíj.jedn.
5...DC chybí
6...Porucha přednabíjení
8...Ztráta napájecí fáze
9...Ztráta 2-3 nap. fází
10...Zkrat v motoru
11..Zemní zkrat v motoru
12...Zemní zkrat v mot. 1
13...Nadproud
14...IGBT ϧ >>
15...Přerušení fáze motoru
16...Ztráta fáze U motoru
17...Ztráta fáze V motoru
18...Ztráta fáze W motoru
19...Přehřátý měnič
20...Nezjištěn výkon. blok
21...PTC zkrat
22...PTC rozpojen
23...ASIC porucha
25...IGBT porucha
27...Zkrat v IGBT
28...Zkrat v motoru

30...Porucha měření I
32...Porucha mot. EEProm
33...Porucha CPU
34...Porucha na vnitř. bus
35...MTHA porucha
36...Nadotáčky
37...Bezpečnostní pohot.
38...Porucha kom. s IO12
39...Porucha kom. s IO11
40...Špatná doplňk. karta
41...Porucha Bus
42...Chybné nastav.param.
43...Ztráta ŽH na AI2
44...Ztráta ŽH na AI3
45...Ztráta ŽH na AI4
46...Ztráta ŽH na FP
47...TH ϧM1 >>
48...TH ϧM2 >>
49...PTC - ϧ gen. >>
50...ϧ M1 >>
51...ϧ M2 >>
52...Ochrana zablokování
53...Podtížení
54...Porucha sledování ot.
55...Podkročení signálu <<
56...AT porucha 1

57...Špatné nastavení
58...Externí porucha 1
59...Externí porucha 2
60...Porucha síťového stykače
61...Porucha stykače M
62...Porucha stykače M
63...Blok. zapnutí
64...Chyba vnitřního sw
65...Špatný výkonový blok
66...Nevhod. kontrola mot.
67...Porucha flash APP
68...Chyba kalibr. hodnoty
69...Porucha Eprom APP
71...Omezení aktivní
72...Adaptace rampy
73...Ztráta napětí 24V
80...Ztráta BE11
81...Přetížení měniče
82...I-limit aktivní
83...M-limit aktivní
87...Porucha procesu 1
88...Porucha procesu 2
89...Porucha procesu 3
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E6.170

Výstup logického modulu poruchy
0...Vypnut (OFF)
1...Zapnut (ON)
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F

Servis

F1

Info

Informace a funkce pro servis

Identifikace přístroje, servisní poznámka

Identifikace zařízení
Maticové pole F1 obsahuje informace o identifikaci měniče (data výkonového štítku). Kromě toho je možné
uživatelsky zadat i specifické texty zařízení jako označení zařízení a servisní poznámku (maximálně na 4
řádky).
F1.01

Typ měniče

F1.02

Jmenovitý výkon

F1.03

Jmenovitý proud

F1.04

Jmenovité napětí

A

0...3x 220V
1...3x 380V-480V
2...3x 500V-690V
3...3x 500V-690V

F1.05

Výrobní číslo měniče

F1.06

Popis zařízení

F1.07

APP software
APSeco - A 02 - 11

Verze software
Verze parametrů
Skupina parametrů
Typ programu
F1.08

Servisní poznámka
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F2

Testy

Režim vnuceného provozu, testy, simulační režim

Režim vnuceného provozu
Režim vnuceného sepnutí poskytuje možnost simulovat všechny vstupy a výstupy na svorkovnici. Funkci lze
využít dočasně při kontrole signálu v rámci uvádění do provozu nebo i trvale, je-li to nutné.
U digitálních vstupů a výstupů, resp. relé je možné úroveň signálu přepsat nezávisle na aktuálním stavu na „0“
nebo „1“. U analogových signálů lze také nastavit vnucenou hodnotu.
F2.01

Vnucené spínání

0 .. Vnucené spín.
neaktiv.

0...Vnucené spín. neaktiv.
1...Vnuc. spín. uvolněno

Protože vnucený režim vnitřně softwarově přepisuje vybrané vstupy a výstupy, není kvůli překrývání
možné reagovat na příchozí vnější signály ovládání.
Vnucený režim slouží jako pomocné nastavení pro uvádění do provozu a smí být použit jen
v případě zajištění bezpečnosti obsluhy a zařízení.
Aby nedošlo k nechtěné aktivaci vnucených signálů, je třeba před aktivací jednotlivých
vnucených povelů provést obecné uvolnění.
Dokud je aktivní vnucený režim, zobrazuje se na LCD displeji informační hlášení "Vnucené spínání
aktiv.".
F2.02

Vnucené sepnutí DI1

0 .. Nevnucený

F2.03

Vnucené sepnutí DI2

0 .. Nevnucený

F2.04

Vnucené sepnutí DI3

0 .. Nevnucený

F2.05

Vnucené sepnutí DI4

0 .. Nevnucený

F2.06

Vnucené sepnutí DI5

0 .. Nevnucený

F2.07

Vnucené sepnutí DI6

0 .. Nevnucený

F2.08

Vnucené sepnutí DI7

0 .. Nevnucený

F2.09

Vnucené sepnutí DI8

0 .. Nevnucený

F2.10

Vnucené sepnutí DI9

0 .. Nevnucený

F2.11

Vnucené sepnutí DI10

0 .. Nevnucený

F2.12

Vnucené sepnutí DI11

0 .. Nevnucený

F2.13

Vnucené sepnutí DI12

0 .. Nevnucený

F2.14

Vnucené sepnutí DI13

0 .. Nevnucený

Vnucené sepnutí DI14

0 .. Nevnucený

F2.15

0...Nevnucený
1...Logická 1
2...Logická 0
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F2.16

Vnucené sepnutí R1

0 .. Nevnucený

F2.17

Vnucené sepnutí R2

0 .. Nevnucený

F2.18

Vnucené sepnutí R3

0 .. Nevnucený

F2.19

Vnucené sepnutí DO1

0 .. Nevnucený

F2.20

Vnucené sepnutí DO2

0 .. Nevnucený

F2.21

Vnucené sepnutí R4

0 .. Nevnucený

F2.22

Vnucené sepnutí DO3

0 .. Nevnucený

F2.23

Vnucené sepnutí DO4

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Logická 1
2...Logická 0

F2.24

Vnucený signál AI1

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.25

Hodnota signálu AI1

10 V

-10...10 V

F2.26

Vnucený signál AI2

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.27

Hodnota signálu AI2

10 V nebo mA

0...20 V nebo mA

F2.28

Vnucený signál AI3

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.29

Hodnota signálu AI3

10 mA

0...20 mA

F2.30

Vnucený signál AI4

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.31

Hodnota signálu AI4

10 V nebo mA

0...20 V nebo mA

F2.32

Simulace FP

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.33

Hodnota simulace FP

20 kHz

0...30 kHz

263

F2.34

Vnucený signál AO1

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.35

Hodnota signálu AO1

10 V nebo mA

0...20 V nebo mA

F2.36

Vnucený signálu AO2

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.37

Hodnota signálu AO2

10 V nebo mA

-20...20 V nebo mA

F2.38

Vnucený signál AO3

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.39

Hodnota signálu AO3

10 V nebo mA

-20...20 V nebo mA

Testy
F2.40

Start testu IGBT
0 .. IGBT 1 zkrat
1 .. IGBT 1 přerušen
2 .. IGBT 2 zkrat
3 .. IGBT 2 přerušen
4 .. IGBT 3 zkrat
5 .. IGBT 3 přerušen

Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne

6 .. IGBT 4 zkrat
7 .. IGBT 4 přerušen
8 .. IGBT 5 zkrat
9 .. IGBT 5 přerušen
10.. IGBT 6 zkrat
11.. IGBT 6 přerušen

Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne
Ano / Ne

Pomocí tohoto testu je možné prověřit stav výstupních IGBT. U každého tranzistoru se zkouší
zapnutí i vypnutí.
Je-li na tranzistoru zkrat, objeví se hlášení "IGBTX zkrat“. Nereaguje-li tranzistor na signál zapnutí,
objeví se hlášení "IGBTX přerušen“). X udává číslo daného tranzistoru pro snadnější identifikaci.
Test nelze vybrat pomocí PC softwaru Matrix 3 ani přes průmyslovou sběrnici. Navíc je tento
parametr vyloučen z kopírovací funkce maticového ovládacího panelu BE11.
F2.41

Test nabíjecího obvodu
0 .. Tyristor 1
1 .. Tyristor 2
2 .. Tyristor 3

OK / Error
OK / Error
OK / Error

Přednabíjení meziobvodu probíhá u měničů do >pDRIVE< MX eco 4V18 (včetně) pomocí odporu pro
přípravné nabíjení, u větších zařízení se meziobvod nabíjí pomocí polořízeného tyristorového
můstku. V případě nabití tyristoru je možné přezkoušet tři polovodiče pomocí testu "Test nabíjecího
obvodu".
Výsledek testu je hlášen na odnímatelném ovládacím panelu jako "Tyristor OK" nebo "Porucha
tyristoru".
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F2.45

Režim simulace

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Při aktivaci simulačního režimu se celá silová část odpojí od ovládání a měnič simuluje chování
pouze s elektronikou. To umožňuje předběžné uvedení přístroje do provozu bez spuštění motoru.
Simulační režim lze aktivovat pomocí pomocného napětí 24 V i bez přítomnosti silového
napájení..
Aby bylo možné nastavit vnitřní sériové propojení mezi silovou částí a elektronikou ovládací
části, je třeba provést pro konečnou aktivaci reset software (F2.46), nebo přístroj znovu
vypnout a zapnout od sítě.
F2.46

Softwarový reset
1...Provedení resetu

Reset softwaru přeruší všechny probíhající procesy a provede nové zapnutí ovládací elektroniky.
Přitom se přeruší a znovu vytvoří také spojení ke všem aritmetickým procesním jednotkám (řízení
motoru, IO12, BE11, doplňky průmyslové sběrnice..).
Reset softwaru je nezbytný pro převzetí změněné adresy Slave na doplňku průmyslové sběrnice a
rovněž aktivuje i simulační režim.
F2.49

Testovací režim
0...Neaktivní
1...Test @ B3.01

Je-li použita varianta vektorového řízení, nelze používat měnič bez motoru, který vyhovuje výkonu
měniče. Když je kvůli testům zapotřebí provozovat měnič bez motoru nebo s výrazně méně
výkonným náhradním motorem, je třeba nastavit parameter F2.49.
Nastavení

Poznámka

0...Neaktivní

Testovací režim není aktivní (běžný provozní stav).

1...Test @ B3.01

Požadované měřené hodnoty pro vektorové řízení jsou nahrazovány
interním přepnutím na U/f 2 bodové řízení je deaktivováno sledování
fází motoru, pokud bylo aktivováno. Pro testovací režim je požadováno
síťové napětí, nastavené parametrem B3.01.

Pokud je parameter F2.49 nastaven zpět na "0 .. Neaktivní", není tím testovací režim ještě
deaktivován!
Pro deaktivaci musí být zařízení navíc vypnuto a znovu zapnuto (nastartováno).
Test nelze vybrat pomocí PC softwaru Matrix 3 ani přes průmyslovou sběrnici. Navíc je tento
parametr vyloučen z kopírovací funkce maticového ovládacího panelu BE11.
Po vypnutí a opětovném zapnutí (nastartování) zařízení je parameter F2.49 Testovací režim
automaticky nastaven na "0 .. Neaktivní".
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Vnucený provoz
F2.52

Vnucený signál FP

0 .. Nevnucený

0...Nevnucený
1...Na vnucenou hodnotu

F2.53

Hodnota signálu LFP
0...60 Hz

Vnucení žádané hodnoty LFP (vstup s nízkým kmitočtem). Podrobnosti viz parametr F2.01.
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30 Hz

F3

Paměť poruch

Podpora při diagnóze poruch

Paměť poruch
Paměť poruch poskytuje záznam o posledních osmi vypnutích při poruše a podporuje tak nalezení příčiny
poruchy. Pro každé vypnutí při poruše je uloženo mnoho hodnot provozních stavů, které lze manuálně
vyhodnotit.
.Paměť poruch lze číst také automaticky pomocí PC softwaru Matrix 3.

F3.01 Počet poruch
F3.02 Historie poruch
F3.03 Číslo poruchy

Poslední záznam do paměti:

15

2 .. Událost -2

1 .. Poslední událost -1

0 .. Poslední událost

13

14

15

52 .. Ochrana
zablokování

19 .. ϧ M1 >>

58 .. Externí porucha 1

1362h

1438h

1817h

F3.06 Min / sec

13.17 m:s

55.32 m:s

2.55 m:s

F3.07 Žádaná hodnota [Hz]

+50,0 Hz

+22,0 Hz

+50,0 Hz

F3.08 Skutečná hodnota [Hz]

+0,7 Hz

+22,0 Hz

+50,0 Hz

F3.09 Výstupní proud

60,2 A

47,8 A

34,2 A

F3.10 DC napětí meziobvodu

533 V

541 V

545 V

F3.11 Teplotní zatížení měniče

13 %

82 %

73 %

Svorkovnice

Svorkovnice

Svorkovnice

Rozběh

f = f soll

f = f soll

-

ϑM1 >

-

F3.15 Stav měniče

RUN

RUN

RUN

F3.16 Bus řídicí slovo

007F

007F

007F

F3.17 Bus stavové slovo

007F

007F

007F

F3.04 Příčina poruchy
F3.05 Provozní čas

F3.12 Způsob ovládání
F3.13 Provozní režim
F3.14 Hlášení varování

Všechny zapsané hodnoty odpovídají skutečným hodnotám 10 ms před poruchovým vypnutím.
F3.01

Počet poruch

F3.02

Historie poruch
0...Poslední událost
1...Poslední událost -1
2...Událost -2
3...Událost -3
4...Událost -4

F3.03

0 ..
5...Událost -5
6...Událost -6
7...Událost -7

Číslo poruchy
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F3.04

Příčina poruchy
0...Bez poruchy
1...Podpětí
2...U >> při doběhu
3...Síťové přepětí
4...Porucha nabíj.jedn.
5...DC chybí
6...Porucha přednabíjení
8...Ztráta napájecí fáze
9...Ztráta 2-3 nap. fází
10...Nadproud
11...Zemní zkrat v motoru
12...Zemní zkrat v mot. 1
13...Nadproud
14...IGBT ϧ >>
15...Přerušení fáze motoru
16...Ztráta fáze U motoru
17...Ztráta fáze V motoru
18...Ztráta fáze W motoru
19...Přehřátý měnič
20...Nezjištěn výkon. blok
21...PTC zkrat
22...PTC rozpojen
23...ASIC porucha
25...IGBT porucha
27...Zkrat v IGBT
28...Zkrat v motoru

30...Porucha měření I
32...Porucha mot. EEProm
33...Porucha CPU
34...Porucha na vnitř. bus
35...MTHA porucha
36...Nadotáčky
37...Bezpečnostní pohot.
38...Porucha kom. s IO12
39...Porucha kom. s IO11
40...Špatná doplňk. karta
41...Porucha Bus
42...Chybné nastav.param.
43...Ztráta ŽH na AI2
44...Ztráta ŽH na AI3
45...Ztráta ŽH na AI4
46...Ztráta ŽH na FP
47...TH ϧ M1 >>
48...TH ϧ M2 >>
49...PTC - ϧ gen. >>
50...ϧ M1 >>
51...ϧ M2 >>
52...Ochrana zablokování
53...Podtížení
54...Porucha sledování ot.
55...Podkročení signálu <<
56...AT porucha 1

57...Špatné nastavení
58...Externí porucha 1
59...Externí porucha 2
60...Porucha stykače
61...Porucha stykače M(s)
62...Porucha stykače M(r)
63...Blokování zapnutí
64...Chyba vnitřního sw
65...Špatný výkonový blok
66...Nevhod. kontrola mot.
67...Porucha flash APP
68...Chyba kalibr. hodnoty
69...Porucha Eprom APP
71...Omezení aktivní
72...Adaptace rampy
73...Ztráta napětí 24V
80.. Ztráta BE11
81.. Přetížení měniče
82...I-limit aktivní
83...M-limit aktivní
87...Porucha procesu 1
88...Porucha procesu 2
89...Porucha procesu 3

F3.05

Provozní čas

h

F3.06

Min / sec

m:s

F3.07

Žádaná hodnota [Hz]

Hz

F3.08

Skutečná hodnota [Hz]

Hz

F3.09

Výstupní proud

A

F3.10

DC napětí meziobvodu

V

F3.11

Teplotní zatížení měniče

%

F3.12

Způsob ovládání
1...Místní ovládání
2...Svorkovnice
3...Modbus
4...CANopen
5...Profibus

F3.13

Provozní režim
1...Varování
2...Omezení aktivní
3...Adaptace rampy
4...Rychlé zastavení
5...Vypnutí
7...Rozběh
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8...Doběh
9...f = f žádaná
10...f min
11...f max

F3.14

Hlášení varování
0...Žádné varování
1...Vnucené spínání aktiv.
2...Nouzový režim aktivní
3...Externí porucha 1
4...Externí porucha 2
5...Podpětí
6...Ztráta ŽH na AI2
7...Ztráta ŽH na AI3
8...Ztráta ŽH na AI4
9...Porucha Bus
11...Ztráta ŽH na FP
12...Podkročení signálu <
13...Blok. zapnutí přes DI
14...Porucha sledování ot.
15...ϧ M1 >
16...ϧ M2 >

F3.15

8...Klidový ohřev M
9...Autotuning
10...Pohotovostní mód
11...Zachycení motoru
12...DC chybí
13...Chod při podpětí
14...Rychlé zastavení

15...Chod
16...Stop
17...Buzení motoru
19...Zablokován
20...DC přidržovací brzda

Bus řídicí slovo
0...Zapnut
1...Vypnutí 2 (blokování pulsů)
2...Vypnutí 3 (rychlé zastav.)
3...Uvolnění ovládání
4...Uvolnění výstupní rampy
5...Uvolnění integr. rampy

F3.17

37...Sada parametrů 2
38...IGBT ϧ >
40...U/f 7bodová chyba
45...Ztráta BE11
46...Chybí ovládání
47...Sada parametrů 1
48...Sada parametrů 2
49...Testovací režim aktivní
51...I-limit aktivní
52...M-limit aktivní
53...Porucha procesu 1
54...Porucha procesu 2
55...Porucha procesu 3
57...Chybné parametry motoru
58...Chybné PTC/LI (SW2)

Stav měniče
1...Zablokován (PWR)
2...Porucha
3...Nabíjení
4...Síť vypnuta
5...Síť chybí
6...Síť odpojena
7...Zablokován

F3.16

17...Nadotáčky
18...TH - ϧ M1 >
19...TH - ϧ M2 >
20...PTC - ϧ >
21...Podtížení
23...Adaptace rampy
24...Servis M1
25...Servis M2
26...Servis výkonové části
27...Servis ventilátoru
28...Simulace aktivní
29...Načítání aktivní
30...Neúplný funkční bl. E6
31...XY-Graf zadán špatně
32...Špatná metoda řízení
36...Sada parametrů 1

/;
/;
/;
/;
/;
/;

6...Žádaná hodnota blokována
7...Reset
8...Krokování 1
9...Krokování 2
10...Řízení OK

/;
/;
/;
/;
/;

/;
/;
/;
/;
/;
/;

6...Blokování zapnutí
7...Varování
8...Dosažení žádané hodnoty
9...Řízení vyžadováno
10...f >= f level

/;
/;
/;
/;
/;

Bus stavové slovo
0...Připraven k zapnutí
1...Připraven k chodu
2...Ovládání uvolněno
3...Porucha
4...žádné vypnutí 2
5...žádné vypnutí 3
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F4

Diagnostika

Záznamník, parametry diagnózy

Záznamník
Záznamník poskytuje možnost záznamu až pro tří
kanály formou časového průměru nebo špičkových
hodnot. Záznam slouží k protokolování, resp.
statistickému vyhodnocení elektrických veličin (např.
energie) nebo procesních veličin, které jsou zapojeny
do měniče (tlak, průtok, otáčky, chvění). Přitom je
možné
nastavit
libovolný
počet
kanálů,
zaznamenávanou veličinu a časovou základnu.
Hodnoty vybrané k záznamu se podle nastavení
průměrují během nastavené časové základny nebo se
stanoví maximální hodnota a uloží se jako datový bod.
Datové body jsou v >pDRIVE< MX eco uloženy
v kruhové paměti, odkud mohou být načteny a
graficky zobrazeny pomocí PC programu MatriX 3.
Maximální počet datových bodů, které je možné uložit,
závisí na počtu kanálů. které se zaznamenávají. Při
dosažení maximální paměti záznamu se nejstarší data
automaticky přepisují.

Počet
kanálů

Datové body
jednotlivých kanálů

1

90

2

45

3

30

F4.01

Záznamník - kanál 1

0 .. Nevyužito

F4.02

Záznamník - kanál 2

0 .. Nevyužito

F4.03

Záznamník - kanál 3
0...Nevyužito
1...Výstupní kmitočet
2...|Výstupní kmitočet|
3...Proud motoru
4...Moment (%)
5...Moment (Nm)
6...Výkon
7...|Výkon|
8...Otáčky
9...|Otáčky|
10...Napětí motoru
11...DC napětí
14...Vnitř. ŽH před rampou
15...Vnitřní ŽH po rampě
19...Vnitř. ŽH za přep.

F4.04

Časová základna
0...1500 min.
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0 .. Nevyužito
21...Generátor křivky
24...PID-žádaná hod.[%]
25...PID-skutečná hod.[%]
26...PID-odchylka [%]
27...PID-výstup
30...Teplotní zatížení M1
31...Teplotní zatížení M2
32...Teplotní zatíž. měniče
33...Čítač (relativní)
34...Absolutní čítač
35...Otáčky stroje
40...Bus SW 1
41...Bus SW 2
42...Bus SW 3
43...Bus SW 4

44...Bus SW 5
45...Bus SW 6
46...Bus SW 7
47...Bus SW 8
48...Bus SW 9
56...AI 1
57...AI 2
58...AI 3
59...AI 4
60...Frekvenční vstup
61...Motorpotenciometr
62...Pevná žádaná hodnota
63...MX-ovladač
64...LFP vstup

60 min

F4.05

Rozsah kanálu 1

1 .. Průměrná hodnota

F4.06

Rozsah kanálu 2

1 .. Průměrná hodnota

Rozsah kanálu 3

1 .. Průměrná hodnota

F4.07

1...Průměrná hodnota
2...Maximální hodnota

Při změně kanálu, resp. časové základny se celá oblast paměti konfiguruje znovu a stávající data se
vymažou !

Stav digitálních vstupů
F4.10

Stav sepnutí DI měniče
0 .. DI 1
1 .. DI 2
2 .. DI 3
3 .. DI 4

/;
/;
/;
/;

4 ..DI 5
5 ..DI 6 *)
6 ..PWR

/;
/;
/;

*) Když je DI 6 použit jako vstup termistoru TH1, aktuální stav se nezobrazuje.
F4.11

Stav sepnutí DI IO11
0 .. DI 7
1 .. DI 8
2 .. DI 9
3 .. DI 10

F4.12

/;
/;
/;
/;

Stav sepnutí DI IO12
0 .. DI 11
1 .. DI 12
2 .. DI 13
3 .. DI 14

/;
/;
/;
/;

Stav digitálních vstupů se u vestavěného ovládacího panelu LED zobrazí následovně:
HIGH
LOW
Základní Doplněk Doplněk
přístroj
IO11
IO12
DI 1
DI 2
DI 3
DI 4
DI 5
DI 6
PWR

DI 7
DI 8
DI 9
DI10

DI 11
DI 12
DI 13
DI 14
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F4.13

Stav sepnutí DO měniče
0 ...RL 1
1 ...RL 2

F4.14

Stav sepnutí DO IO11
0 ...RL 3
1 ...DO 1
2 ...DO 2

F4.15

/;
/;

/;
/;
/;

Stav sepnutí DO IO12
0 ...RL 4
1 ...DO 3
2 ...DO 4

/;
/;
/;

Kontrolní body analogů
F4.16

Žádaná hodnota 1 [Hz]

Hz

F4.17

Žádaná hodnota 2 [Hz]

Hz

F4.18

ŽH po výběru

Hz

F4.19

ŽH po vpřed/vzad

Hz

F4.20

f-korekce

Hz

F4.21

ŽH před rampou

Hz

F4.22

ŽH po rampě

Hz

F4.23

ŽH za PID

Hz

F4.24

ŽH za místně/dálkově

Hz

F4.25

ŽH za f-korekcí

Hz

F4.26

PID žádaná hodnota

%

F4.27

PID skutečná hodnota

%

F4.28

PID reg. odchylka

%

F4.29

PID akční zásah

Hz

F4.38

Proudové omezení

A
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Rozdělovač
ŽH

F4.20

f-korekce [Hz]

RL/LL

ŽH kmitočtu 2 [Hz]
F4.16

ŽH kmitočtu 1 [Hz]
F4.18

F4.19
RL/LL

PID aktivní
Ovládání z panelu

ŽH kmitočtu 2 [Hz]

F4.23
F4.24

F4.25

F4.21

F4.17

f ŽH

+
F4.28

PID-ŽH [%]

F4.29

F4.22

x

PID-regulátor

+
F4.26
-

PID-SH [%]

F1

F2

F3

I

1
A
B

O

2

3

4

5

6

ŽH z panelu
MX-kruhový ovladač

C
D
E
F

F4.27

Požadavek [%]

Výkonový díl
F4.44

DC napětí meziobvodu

V

F4.45

Doba přetížení IGBT

s

F4.46

Teplotní zatížení měniče

%

F4.47

Teplotní zatížení M1

%

F4.48

Teplotní zatížení M2

%

F4.50

Stav ventilátoru
0...Vypnuto
1...Chod
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Stav doplňkových karet
F4.56

Typ doplňkové karty 1

F4.57

Typ doplňkové karty 2

F4.60

Stav APP

F4.61

Stav MC

F4.62

Stav LCD panelu

Připojení požadované hodnoty
F4.65

Zdroj ŽH 1

F4.66

Zdroj ŽH 2

F4.67

Zdroj f-korekce

F4.68

Zdroj PID-ŽH

F4.69

Zdroj PID-SH

F4.70

Zdroj M-ŽH

F4.71

Zdroj M-omezení
0...Nevyužito
1...Motorpotenciometr
2...Pevná žádaná hodnota
3...Analogový vstup AI1
4...Analogový vstup AI2
5...Analogový vstup AI3
6...Analogový vstup AI4
7...Frekvenční vstup

8...Výběr skutečné hodn.
9...Přepínač žád. hodnoty
10...Kalkulátor
11...Generátor křivky
12...Bus SW 1
13...Bus SW 2
14...Bus SW 3
15...Bus SW 4

16...Bus SW 5
17...Bus SW 6
18...Bus SW 7
19...Bus SW 8
20...Bus SW 9
21...LFP vstup

Analogové kontrolní body
F4.72

ŽH před MC

F4.78

Zdroj STW1
0...Nenakonfigurováno
1...LED ovládací panel
2...BE11
3...2-vodičové (hrana)
4...3-vodičové

F4.79

Porucha tuningu
0...OK - bez poruch
1...Rezistor statoru
2...Rozptylová reaktance
3...Indukovaný proud
4...Časová konstanta rotoru
5...Selhání tuningu
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Hz

5...2-vodičové (úroveň)
6...Modbus
7...CANopen
8...Profibus

F5

Servis

Rezervováno pro servis

Servisní parametry
Parametry této skupiny slouží k vizualizaci a úpravě vnitřních funkcí přístroje a jsou vyhrazeny pro
servisní organizaci.
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F6

Kód

Blokování parametrů, výběr ovládacích míst

Bezpečnostní nastavení
Blokování parametrů slouží jako ochrana před nechtěnými nebo nedovolenými změnami parametrů. Při pokusu
o změnu parametru s aktivním blokováním se na odnímatelném ovládacím panelu objeví hlášení
„Parametrizace blokována“.
Blokování parametrů lze provést softwarově zadáním kódu nebo hardwarově pomocí digitálního vstupu.

Čtení parametrů je možné kdykoli nezávisle na aktivním blokování.
F6.01

Kód
0...9999

F6.02

Hodnota kódu
0...9999

Blokování parametrů je aktivní, dokud má parametr F6.01 "Code" odlišnou hodnotu než parametr F6.02
"Hodnota kódu". Samotná hodnota kódu je provedena čitelnou formou, takže není možné kód zapomenout.
U měničů kmitočtu, které mají kód zadán z výroby, není hodnota parametru F6.02 "Hodnota kódu"
čitelná. V takovém případě je třeba si kód vyžádat u servisní organizace.
F6.03

Řízení přístupu

1 .. Klávesnice

1...Klávesnice
2...Modbus
3...CANopen
4...Profibus

Nastavení parametrů může probíhat z různých zdrojů. Má-li mít vybraný zdroj přístup k zapisování
parametrů, musí být napřed správně zvoleno parametrizační místo.
Přístup pro čtení je možný všem zdrojům.

F6.04

Blokování pulsů

0 .. Neaktivní

0...Neaktivní
1...Aktivní

Parametr F6.04 představuje blokování pulsů nastavitelné pomocí parametrů. Lze tak zabránit
rozběhu pohonu (aplikace při nastavení měniče pomocí připojení průmyslové sběrnice).
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F6.05

Servisní kód
0...59999

Pětimístný servisní kód opravňuje servisní organizaci k provádění servisních prací jako
kalibrace a podobně.
Při neodborném zásahu může dojít k chybným funkcím přístroje, kód proto smí měnit jen
vyškolení pracovníci servisního organizace!
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