
Prava izbira za najboljši izkoristek 
Podjetje LS Industrial Systems se vam zahvaljuje za nakup njihovega izdelka, ki vam bo
pomagal izboljšati delovne procese. 
 
 
 

Navodila za uporabo 
pretvornika SV–iC5 
 
0,4—2,2 kW (230 V) 
 
 
 

 
 
 

Varnostna navodila 
 
•  Pred namestitvijo, priključitvijo, uporabo,

vzdrževanjem in pregledi izdelka 
natančno preberite ta navodila. 

•  Priročnik vselej hranite na lahko 
dostopnem mestu. 
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Zahvaljujemo se vam za nakup frekvenčnega pretvornika LS. 
 

VARNOSTNA NAVODILA 
 

� Upoštevajte varnostna navodila v izogib morebitnim nesrečam pri delu.  
 

� V priročniku so varnostna sporočila označena na naslednji način: 
 

  OPOZORILO  

 POZOR  
 

� Na varnostna navodila v priročniku opozarjata naslednja simbola: 
 

 Označuje morebitno nevarnost v določenih razmerah.  
  
 Preberite sporočilo in natančno upoštevajte navodila. 

 
     Označuje nevarnost električnega udara v določenih razmerah.  

  
 Posebno pozorni bodite zaradi nevarnosti visoke napetosti.  

 
� Priročnik za uporabo hranite na hitro dostopnem mestu. 

 
� Pozorno preberite priročnik za zagotovitev optimalnega delovanja pretvornika serije SV–iC5 in njegove varne uporabe. 
 

 

OPOZORILO 
 
 

� Ne odstranjujte pokrova, medtem ko je enota priključena na omrežno 
napetost ali med njenim delovanjem.  

 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. 
 

� Pretvornika ne uporabljajte brez nameščenega prednjega pokrova.  
 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara zaradi visokonapetostnih priključnih 

blokov ali izpostavljenega napolnjenega kondenzatorja. 
 

� Ne odstranjujte pokrova, razen za redne preglede ali priključitve, tudi če je 
naprava izključena iz napajanja.  

 V nasprotnem primeru lahko pridete v stik z vezji, ki so pod napetostjo, kar lahko povzroči 
električni udar. 
 

� Priključitve in preglede izvajajte vsaj 10 minut po izključitvi napajanja, in 
potem ko ste z ustreznim merilnikom preverili, da je napetost priključka za 
enosmerni tok dovolj nizka (pod 30 V DC).  

 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.  
 

� Pri delu s stikali imejte vselej suhe roke. 
 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. 
 

� Kabla ne uporabljajte, če ima ta poškodovan izolacijski plašč.  

 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. 
 

Neustrezno upravljanje lahko povzroči lažje telesne poškodbe 
ali materialno škodo. 
 

Posledice neustreznega upravljanja so lahko resne telesne 
poškodbe ali smrt. 
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� Kable zaščitite pred praskami, preobremenitvijo in težkimi bremeni ter 
pazite, da jih ne preščipnete.  

 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.  
 
 

POZOR 
 

 

� Pretvornik namestite na negorljivo površino. V njegovo bližino ne 
postavljajte ali nameščajte gorljivih snovi.  

  V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.  
 

� Če je pretvornik poškodovan, izključite napajanje.  
 V nasprotnem primeru obstaja nevarnost posredno povzročene nesreče ali požara. 
 

� Pretvornik se ohladi šele nekaj minut po izključitvi iz napajanja.  
 Ob predčasnem stiku lahko utrpite telesne poškodbe, kot so opekline.  
 

� Poškodovanega pretvornika ali pretvornika z manjkajočimi deli ne 
priključujte na napajanje, tudi če ste zaključili namestitev.  

  V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. 
 

� Pogon zaščitite pred vstopom tekstilnih vlaken, papirja, lesnih drobcev, 
prahu, kovinskih delcev ali drugih tujkov.  

  V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali nesreče. 
 
 

OPOZORILA O DELOVANJU 
 
 
(1) Upravljanje in namestitev 
 

� Z izdelkom ravnajte skladno z njegovo težo. 
� Ohišij pretvornika ne namestite v večjem številu od priporočenega. 
� Pretvornik namestite skladno z navodili v priročniku. 
� Med dostavo ne odpirajte pokrova. 
� Na pretvornik ne odlagajte težkih predmetov. 
� Preverite pravilno postavitev pretvornika. 
� Pretvornika ne izpostavljajte udarcem in pazite, da vam ne pade na tla. 
� Uporabite vrsto ozemljitve 3 za napetostni razred 200 V (upornost ozemljitve: manj kot 100 ohmov). 
� Pred dotikanjem plošče tiskanega vezja pri pregledu ali namestitvi upoštevajte varnostne ukrepe za 

elektrostatično razelektritev.  
� Pretvornik uporabljajte v naslednjih razmerah: 
 

Okolica 

Temperatura 
okolice 

–10 do +50 °C (nad lediščem), okolica: 40 °C za modele SV004iC5–
1, SV004iC5–1F, SV008iC5–1 in SV008iC5–1F (UL 508C) 

Relativna 
vlažnost 

90 % ali manj (brez kondenzacije) 

Temperatura 
skladiščenja 

–20 do +65 °C 

Mesto 
namestitve 

Zaščiteno pred jedkimi in gorljivimi plini, oljno meglico ali prahom 

Nadmorska 
višina, tresljaji 

Najv. 1.000 m nadmorske višine, najv. 5,9 m/s2 (0,6 G) ali manj 
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(2) Priključitev 
 

� Na izhode pretvornika ne priključite kondenzatorja za kompenzacijo, prenapetostne zaščite ali filtra proti 
elektromagnetnim motnjam. 

� Usmeritev na motor priključenih izhodnih kablov U, V in W vpliva na smer vrtenja motorja. 
� Neustrezna priključitev lahko povzroči poškodbe opreme. 
� Zamenjava polarnosti (+/–) na priključkih lahko poškoduje pretvornik. 
� Priključitev in preglede lahko opravlja samo pooblaščeno osebje, seznanjeno z delovanjem pretvornika LS. 
� Pretvornik vselej namestite pred priključitvijo. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara ali 

telesnih poškodb. 
 

(3) Poskusni zagon 
 

� Pred začetkom upravljanja preverite vse parametre. Glede na obremenitev bodo morda potrebne spremembe 
vrednosti parametrov.  

� Na posamezni priključni blok vselej priključite napetost, ki je skladna z navedeno napetostjo v priročniku. 
Napačna priključna napetost lahko poškoduje pretvornik. 

 
(4) Previdnostni ukrepi 
 

� Ob izbrani funkciji samodejnega ponovnega zagona se ne približujte opremi, saj se motor nemudoma znova 
zažene po zaustavitvi zaradi napake. 

� Ukaz tipke »Stop« (izklop) na tipkovnici je veljaven samo ob ustrezni nastavitvi funkcije. Poskrbite za ločeno 
stikalo za izklop v sili. 

� Ob ponastavitvi zaradi napake, ki jo spremlja ustrezni signal, lahko pride do nenadnega zagona. Vnaprej 
preverite izklop referenčnega signala. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreče. 

� Znotraj pretvornika ničesar ne spreminjajte. 
� Motor morda ni opremljen z elektronsko termično zaščito pretvornika. 
� Za pogost zagon/izklop pretvornika na njegovem vhodu ne uporabljajte magnetnega kontaktorja.  
� Za zmanjšanje vpliva elektromagnetnih motenj uporabite filter šuma. V nasprotnem primeru lahko pride do 

motenj bližnje elektronske opreme.  
� Pri nesimetričnosti vhodne napetosti namestite vhodno dušilko na primarni strani. Kondenzatorji za 

kompenzacijo in generatorji se lahko pregrejejo in poškodujejo zaradi morebitnega visokofrekvenčnega šuma, 
ki ga proizvaja pretvornik. 

� Pred upravljanjem in programiranjem enote ponastavite uporabniške parametre na privzete nastavitve. 
� Pretvornik je mogoče nastaviti za delovanje pri visoki hitrosti. Pred upravljanjem enote preverite zmogljivost 

motorja ali stroja. 
� Pri uporabi funkcije zaviranja z enosmernim tokom se ne ustvarja držalni moment. Če je potreben držalni 

moment, namestite dodatno opremo. 
 
(5) Varnostni ukrepi za preprečevanje okvar  
 

� Zagotovite dodatno zaščito, na primer zasilno zavoro, ki ob okvari pretvornika prepreči poškodbe stroja ali 
opreme. 

 
(6) Vzdrževanje, pregledi in zamenjava delov  
 

� Na krmilnem vezju pretvornika ne izvajajte meritev izolacijske upornosti.  
� Za informacije o rednih pregledih (menjavi delov) si oglejte 13. poglavje. 
 

(7) Odlaganje in odstranjevanje 
 

� Pri odstranjevanju ravnajte s pretvornikom kot z industrijskim odpadkom.  
 

(8) Splošna navodila 
 

� Na večini shem in načrtov v priročniku za uporabo je pretvornik prikazan brez inštalacijskega odklopnika, 
pokrova ali pa je delno odprt. Pretvornika nikoli ne zaganjajte v takšnem stanju. Vselej namestite pokrov in 
inštalacijske odklopnike, pri upravljanju pretvornika pa upoštevajte navodila v priročniku.  
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Pomembna navodila za uporabnika 
 

� Namen priročnika je uporabniku zagotoviti vse potrebne informacije za namestitev, programiranje, zagon in 

vzdrževanje pretvornika SV–iC5. 

 

� Za zagotovitev uspešne namestitve in delovanja morate priročnik pred prvim zagonom natančno prebrati in ga tudi 

razumeti. 

 

� Priročnik sestavljajo naslednja poglavja: 

 

Poglavje Naslov Opis 

1 Osnovne 

informacije in 

varnostni ukrepi 

Osnovne informacije in varnostni ukrepi za varno in učinkovito 

uporabo pretvornika SV–iC5.  

2 Namestitev  Navodila za namestitev pretvornika SV–iC5. 

3 Priključitev Navodila za priključitev pretvornika SV–iC5. 

4 Osnovna 

konfiguracija 

Opis priključitve dodatnih perifernih naprav na pretvornik. 

5 Tipkovnica za 

programiranje 

Opis lastnosti tipkovnice in prikazovalnika. 

6 Osnovno 

delovanje 

Navodila za hitri zagon pretvornika. 

7 Seznam funkcij Informacije o parametrih pretvornika SV–iC5, kot so opis, tip, 

enote, tovarniške nastavitve ter najnižje in najvišje vrednosti 

nastavitev. 

8 Shema krmilnega 

bloka 

Prikaz zaporedja funkcij za lažje razumevanje načina 

delovanja. 

9 Osnovne funkcije Informacije o osnovnih funkcijah pretvornika SV–iC5.  

10 Napredne 

funkcije 

Napredne funkcije uporabe sistema. 

11 Nadzor Informacije o stanju delovanja in napakah.  

12 Varnostne 

funkcije 

Opis varnostnih funkcij pretvornika SV–iC5.  

13 Odpravljanje 

napak in 

vzdrževanje 

Opis napak pretvornika in ustreznih ukrepov ter splošne 

informacije za odpravljanje napak. 

14 Tehnične zahteve Informacije o vhodnih in izhodnih podatkih, vrsti krmiljenja ter 

drugi podatki o pretvorniku SV–iC5.  
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1. Osnovne informacije in varnostni ukrepi 

 

1.1 Pomembni varnostni ukrepi 

 

Odstranjevanje 

embalaže in 

pregled 

� Preglejte pretvornik zaradi morebitnih poškodb, nastalih med prevozom. Za preverjanje 

ustreznosti dobavljene enote pretvornika preverite tip pretvornika, izhodne podatke na tipski 

ploščici in nepoškodovanost pretvornika.  

 

 

 

� Tip pretvornika 

 

SV 004 iC5 — 1 F 

Pretvornik 
LS 

Nazivna moč 
motorja 

Ime seije 

— 

Vhod 

Možnost uporabe 
filtra proti 

elektromagnetnim 
motnjam 

004 0,4 [kW] 
Enofazni 

standardni 
pretvornik 

(200 V) 

1 Enofazni 

F Vgrajeni 
filter 

008 0,75 [kW]  
— 
 

 
Ni na voljo 

015 1, [kW] 

022 2,2 [kW] 

 

� Dodatna oprema 

V primeru neskladnosti ali poškodb se obrnite na prodajnega zastopnika.  

Priprava orodja 

in sestavnih 

delov 

Izbira orodja in delov za pripravo je odvisna od načina upravljanja pretvornika. Orodje in deli 

pripravite skladno s potrebami.  

Namestitev Za dolgotrajno uporabo visokozmogljivega pretvornika tega namestite na ustrezno mesto, v 

pravilno lego in z ustreznimi razmiki (oglejte si poglavje 2. Namestitev na strani 2-1).  

Priključitev Omrežno napajanje, motor in upravljalne (krmilne) signale priključite na priključni blok. Neustrezna 

priključitev lahko povzroči poškodbe pretvornika in perifernih naprav (oglejte si poglavje 3. 

Priključitev na strani 3-1). 

 

 

Tip pretvornika 

Izhodna nazivna moč 

Vhodna nazivna moč 

Zmogljivost pretvornika (HP/kW) 
Črtna koda 
Serijska številka 
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1.2 Podatki o izdelku 

1.2.1 Videz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Pogled brez prednjega pokrova  

Za navodila za odstranitev prednjega pokrova si oglejte stran 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednji pokrov:  

odstranite ga med 

priključitvijo in 

spreminjanjem 

nastavitev parametrov. 

Spodnji pokrov: 

odstranite ga med 

priključitvijo vhodne 

moči in motorja. 

 

Prikazovalnik 

stanja LED 

Tipska ploščica 

pretvornika 

Štirismerni gumb za 

nastavitev parametrov 

(tipka gor/dol/levo/desno) 

Analogni vhodno–izhodni 

priključni blok 

Stikalo za izbiro 

tranzistorja  

NPN/PNP 

Potenciometer 

tipkovnice  

Gumb 

STOP/RST 

Gumb RUN (zagon) 

Ozemljitveni priključek 

pretvornika ☞ Pozor: Za dostop do 
priključnega bloka 

odstranite spodnji pokrov. 

Reža na pretvorniku: 

prednji pokrov s 

pretvornika odstranite 

tako, da ga povlečete nazaj 

do te črte in ga dvignete. 

Oglejte si stran 1-3 
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1.3 Odstranjevanje in ponovna namestitev 

1.3.1 Odstranitev prednjega pokrova 

� Sprememba nastavitev parametrov: Rahlo pritisnite na vzorec (1. korak) in 

pokrov potisnite navzdol (2. korak). Prikaže se štirismerni gumb. Tega 

uporabite za nastavitve parametrov in spreminjanje vrednosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Odstranitev za priključitev: Postopek je enak kot v 1. koraku. Pokrov primite 

na obeh straneh, ga dvignite in odstranite s pretvornika.  

 

 

 

1. Pokrov potiskajte navzdol, dokler se zgornji del ne prilega stranski reži.  

1) 2)

1) 2)

1. Rahlo pritisnite tukaj 

2. Potisnite navzdol 

Štirismerni gumb 

3. Dvignite 

pokrov in ga 

odstranite. 

2. Pokrov primite na obeh straneh Vzporedno! 

Stranska 

reža 
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� Odstranitev za priključitev vhodne moči in priključnih blokov: po odstranitvi 

prednjega pokrova dvignite spodnji pokrov in ga odstranite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Za dostop do krmilnih priključnih blokov: po priključitvi napajanja namestite 

spodnji pokrov in priključite krmilne priključne bloke.  

� ☞☞☞☞ Opomba: Uporabite IZKLJUČNO priporočeno velikost kabla, navedeno v 
priročniku. Uporaba večjega kabla lahko povzroči napačno priključitev ali 

poškoduje izolacijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ Opomba: Ime 

napajalnega 

priključka je 

navedeno tukaj. 

☞ Opomba: Ime 

krmilnega 

priključka je 

navedeno tukaj. 
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2. Namestitev 

2.1 Varnostni ukrepi za namestitev 

POZOR 

� S pretvornikom ravnajte previdno, da preprečite škodo na plastičnih delih. Pretvornika ne držite za prednji pokrov, 

saj se lahko ta sname. 

� Pretvornik namestite na mestu, kjer bo zaščiten pred tresljaji (5,9 m/s2 ali manj). Delovanje pretvornika je močno 

odvisno od temperature okolice.  

� Namestite ga na mestu s temperaturo znotraj dovoljenega razpona (–10 do +50 °C). Najvišja temperatura zraka 

okolice je 50 °C. Modele SV004iC5–1, SV004iC5–1F, SV008iC5–1 in SV008iC5–1F je mogoče uporabljati pri 

temperaturi okolice 40 °C (UL 508C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Mesta preverjanja temperature okolice> 

� Med delovanjem se pretvornik močno segreje. Namestite ga na negorljivo površino. 

� Pretvornik namestite na gladko, navpično in ravno površino. Za ustrezno odvajanje toplote pretvornik namestite 

navpično (z zgornjim delom zgoraj). Okoli pretvornika pustite dovolj prostora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zaščitite pred vlago in neposredno sončno svetlobo. 

� Pretvornika ne nameščajte v prostor, ki je izpostavljen vodnim kapljicam, oljni meglici, prahu itd. Pretvornik 

namestite v čistem prostoru ali v »povsem zaprto« omarico, ki je neprepustna za v zraku lebdeče delce.  

 

Najm. 

5 cm 

Najm.  

10 cm 

Najm. 

5 cm 

Najm.  

10 cm 

5 cm 5 cm 

5 cm 

Ventilator

Hladilni zrak 
Pustite dovolj prostora za 

pretok hladnega zraka 

med priključnimi vodi in 

enoto. 
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� Pri namestitvi več pretvornikov ali ventilatorjev v omarico je treba te namestiti v pravilni položaj, poleg tega pa je treba 

ohranjati temperaturo okolice pretvornikov pod dovoljeno vrednostjo. Nepravilna namestitev pretvornikov in ventilatorjev 

povzroči zvišanje temperature okolice pretvornikov in zmanjšanje učinka zračenja. 

 

� Pretvornik namestite z vijaki. Pri tem slednje trdno privijte. 

<Pri namestitvi več pretvornikov v omarico> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞ Opomba: Pri nameščanju pretvornikov in ventilatorjev v omarico poskrbite za zadostno 

odvajanje toplote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplota (brez 

ustreznega 

razmika) 

Pretok zraka 
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2.2 Mere 

� 0,4; 0,75 kW (1/2—1 KM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere 004iC5–1 004iC5–1F 008iC5–1 008iC5–1F 

Š 79 79 79 79 

V 143 143 143 143 

G 143 143 143 143 

Teža 

(kg) 
0,87 0,95 0,89 0,97 

                        

 

 

 

 

Š 

G 

V 



  2. Namestitev 
 

 2-4 SV–iC5 

� 1,5; 2,2 kW (2—3 KM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere 015iC5–1 015iC5–1F 022iC5–1 022iC5–1F 

Š 156 156 156 156 

V 143 143 143 143 

G 143 143 143 143 

Teža 

(kg) 
1,79 1,94 1,85 2 

Š 

G 

V 
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3. Priključitev 

3.1 Priključitev priključnih blokov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vhod za 
izmenično 
napetost 

Priključni 
blok 
za 

pretvornik 
DC P/S 

Priključni 
blok 
za 

motor 

Ozemljitev 

P1

P2

P3

P4

P5

CM

P24

VR

V1

I

MO 

30A

30B

30C

Priključek Lastnosti 

Multi– 
funkcijski 
vhodni 

priključni 
blok 

 

 

 

Skupni priključek za priključke P1–P5, AM, P24 

Napajalna napetost 24 V za priključke P1—P5 

Z
ač

et
ne

 n
as

ta
vi

tv
e 

FX: Delovanje v smeri naprej 

RX: Vzvratno delovanje 

BX: Izklop v sili 

JOG: Impulzno delovanje 

RST: Ponastavitev napake 

Napajalna napetost 12 V za potenciometer 

Analogni vhodni priključek 0—10 V 

Analogni vhodni priključek 0—20 mA 

AM Večfunkcijski analogni izhodni priključek (0—10 V) 

CM Skupni priključek za priključek AM 

EXTG

Večfunkcijski izhodni priključek z odprtim kolektorjem 

Ozemljitveni priključek za priključek MO 

Izhodni kontakt A 

Izhodni kontakt B 

Skupni priključek za priključka 
30A in 30B  

Izhodni priključek  

večfunkcijskega 

releja 

30A 30B 30C MO EXTG P24 P1  P2  CM  P3 

P4  P5  VR  V1  CM   I  AM 

 

 

Enofazni vhod za  
izmenični tok  

200—230 V 

Skupna vrstica 

FILTER PROTI 
ELEKTROMAGNETNIM 
MOTNJAM RAZREDA B 

(dodatna oprema) 
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3.2 Tehnične zahteve za priključitev priključnih blokov 

 SV004 

iC5–1 

SV008 

iC5–1 

SV015 

iC5–1 

SV022 

iC5–1   

Velikost 
vhodnega kabla 2 mm2 2 mm2 3,5 mm2 3,5 mm2 

Velikost 
izhodnega kabla  

2 mm2 2 mm2 3,5 mm2 3,5 mm2 

Velikost 
ozemljitvenega 
kabla 

2 mm2 2 mm2 3,5 mm2 3,5 mm2 

Velikost 
kabelskega 
čevlja 

2 mm2 

3,5 φ 2 mm2 

3,5 φ 3,5 mm2 

3,5 φ 3,5 mm2 

3,5 φ 
Privijalni navor 1 Nm 1 Nm 1,7 Nm 1,7 Nm 

POZOR 
� Pred priključitvijo se prepričajte, da je napajanje izključeno. 

� Če ste napajanje izključili po uporabi pretvornika, naj bo prikazovalnik LED 

izklopljen vsaj 10 minut pred izvedbo priključitve. Če imate na voljo 

napravo za preskušanje, preverite napetost med priključkoma P1 in N. 

Priključitev opravite, potem ko ste se prepričali o odsotnosti vhodne 

napetosti v enosmernem vezju pretvornika.  

� Dovajanje vhodne napetosti v izhodne priključke U, V in W lahko poškoduje 

notranjost pretvornika.  

� Pri priključitvi napajanja in motorja uporabite izolirane očesne kabelske 

čevlje. 

� Iz notranjosti pretvornika odstranite morebitne delce žice. Ti lahko 

povzročijo napake, okvare in motnje v delovanju pretvornika.  

� Ne povzročajte kratkega stika na priključkih P1, P in N, saj lahko to 

poškoduje notranjost pretvornika. 

� Na izhode pretvornika ne priključite kondenzatorja za kompenzacijo, 

prenapetostne zaščite ali filtra proti elektromagnetnim motnjam, saj lahko 

tako poškodujete omenjene dele. 

 

L1   L2   P P1 N 

U V W 
L P P1 N U V W L2 
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OPOZORILO 
� Uporabite vrsto ozemljitve 3 (upornost ozemljitve: manj kot 100 ohmov). 

� Za ozemljitev pretvornika uporabite ustrezni ozemljitveni priključek. V ta 

namen ne uporabljajte vijaka v ohišju ali ogrodju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 ☞ Opomba: Pred priključitvijo ozemljitve odstranite prednji in spodnji pokrov. ☞ Pozor: Pri ozemljitvi pretvornika upoštevajte spodnje tehnične zahteve.  

 

Model 004iC5, 008iC5 — 1,1F 015iC5, 022iC5 — 1,1F 

Velikost kabla 2 mm2 2 mm2 

Velikost 
kabelskega 
čevlja 

2 mm2, 3 φ 2 mm2, 3 φ 
Upornost 
ozemljitve Manj kot 100 ohmov Manj kot 100 ohmov 

 

Ustrezni ozemljitveni priključek Ustrezni ozemljitveni priključek 
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3.3  Tehnične zahteve vhodno–izhodnega priključnega bloka 

          
 

 

Priključek Opis priključka Velikost kabla Navor (Nm) Opomba 

P1/P2/P3 
P4/P5 

Večfunkcijski vhodni priključki 
P1—P5 

22 AWG; 0,3 mm2 0,4  

CM Skupni priključek za priključke 
P1–P5, AM, P24  

22 AWG; 0,3 mm2 0,4  

VR Napajalna napetost 12 V za 
zunanji potenciometer 

22 AWG; 0,3 mm2 0,4  

V1 Analogni vhod za napetost  
0—10 V 

22 AWG; 0,3 mm2 0,4  

I Analogni vhod za tok  
0—20 mA 

22 AWG; 0,3 mm2 0,4  

AM Večfunkcijski analogni izhodni 
priključek 

22 AWG; 0,3 mm2 0,4  

MO Večfunkcijski izhodni 
priključek z odprtim 
kolektorjem 

20 AWG; 0,5 mm2 0,4  

EXTG Ozemljitveni priključek za 
priključek MO 

20 AWG; 0,5 mm2 0,4  

P24 Napajalna napetost 24 V za 
priključke P1—P5  

20 AWG; 0,5 mm2 0,4  

30A Kontaktni izhod 
večfunkcijskega releja A/B 

20 AWG; 0,5 mm2 0,4  

30B 20 AWG; 0,5 mm2 0,4  

30C Skupni priključek za priključka 
30A in 30B 

20 AWG; 0,5 mm2 0,4  

 ☞ Opomba: Krmilne kable povežite v razdalji najmanj 15 cm od krmilnih priključkov. V nasprotnem 

primeru lahko ti ovirajo ponovno namestitev prednjega pokrova.  

 ☞ Opomba: Pri zunanjem napajanju večfunkcijskega vhodnega priključka (P1—P5) je za zagon potrebna 

napetost, višja od 12 V. 
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3.4  Izbira tranzistorja PNP/NPN in komunikacijski priključek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞ Opomba: Za pretvornik SV–iC5 je na voljo kartica MODBUS RTU. Za več informacij si oglejte priročnik za 
uporabo kartice MODBUS RTU. 

 

2. Pri zunanjem 

napajanju z 

napetostjo 24 V 

[PNP] 

1. Pri uporabi 

priključka P24  

[NPN] 

2. Priključek za 

komunikacijsko kartico: sem 

namestite komunikacijsko 

kartico.  

  
  CMCMCMCMFXFXFXFX

24X24X24X24X 24I24I24I24I 
CMCMCMCM 

CMCMCMCM UporUporUporUpor UporUporUporUpor UporUporUporUpor CPUCPUCPUCPU 

CMCMCMCMFXFXFXFX
24X24X24X24X 24I24I24I24I 

CMCMCMCM
CMCMCMCM UporUporUporUpor UporUporUporUpor UporUporUporUpor CPUCPUCPUCPU

S4S4S4S4

S4S4S4S4
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Zapiski: 
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4. Osnovna konfiguracija 

4.1  Priključitev perifernih naprav na pretvornik 

 

Za zagotavljanje pravilnega delovanja pretvornika je treba izbrati ustrezne periferne naprave, ki jih je treba pravilno 

priključiti. Nepravilna uporaba ali namestitev pretvornika lahko povzroči motnje v delovanju sistema, poškodbe sestavnih 

delov ali pa skrajša njegovo življenjsko dobo. Pred začetkom uporabe natančno preberite priročnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napajanje z izmeničnim 

tokom 

Uporabite napajanje znotraj dovoljenega razpona 

vhodne nazivne moči pretvornika (oglejte si 

poglavje 14.Tehnične zahteve). 

Motorsko zaščitno 

stikalo (MCCB) in 

diferenčno zaščitno 

stikalo (ELB)  

Previdno izberite zaščitna stikala. Pri vklopu 

pretvornika lahko vanj steče visok vklopni tok. 

Magnetni kontaktor 

Namestite ga po potrebi. Po namestitvi ga ne 

uporabljate za vklop ali izklop, saj lahko to skrajša 

življenjsko dobo pretvornika. 

Dušilka na primarni 

strani ali dušilka na 

enosmernem tokokrogu 

Dušilki uporabite za izboljšanje faktorja moči ali 

pri namestitvi pretvornika v bližini večjega 

napajalnega sistema (1000 kVA ali več pri razdalji 

napeljave do 10 m).  

Namestitev in 

priključitev 

Za dolgotrajno uporabo visokozmogljivega 

pretvornika tega namestite na ustrezno mesto, v 

pravilno lego in z ustreznimi razmiki. Neustrezna 

priključitev lahko povzroči poškodbe opreme. 

Motor 

Na izhode pretvornika ne priključite kondenzatorja 

za kompenzacijo, prenapetostne zaščite ali filtra 

proti radijskim motnjam. 
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4.2 Tehnične zahteve priporočenega motorskega zaščitnega stikala (MCCB), diferenčnega zaščitnega stikala (ELB) in 

magnetnega kontaktorja  

 

Model MCCB/ 
ELB(LS) 

Magnetni 
kontaktor 

Opomba 

004iC5–1, 1F ABS33b, EBS333 GMC–9  

008iC5–1, 1F ABS33b, EBS333 GMC–9  

015iC5–1, 1F ABS33b, EBS333 GMC–12  

022iC5–1, 1F ABS33b, EBS333 GMC–18  

 

4.3 Priporočena dušilka na primarni strani ali dušilka na enosmernem tokokrogu 

 

Model 
Varovalka vhoda 
za izmenični tok 

Dušilka na 
primarni 
strani 

Dušilka na 
enosmernem 
tokokrogu 

004iC5–1, 1F 10 A 2,13 mH; 5,7 A 7,00 mH; 5,4 A 

008iC5–1, 1F 20 A 1,20 mH; 10 A 4,05 mH; 9,2 A 

015iC5–1, 1F 30 A 0,88 mH; 14 A 2,92 mH; 13 A 

022iC5–1, 1F 40 A 0,56 mH; 20 A 1,98 mH; 19 A 
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5. Tipkovnica za programiranje 

5.1  Funkcije tipkovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikazovalnik 

Lučka FWD Sveti med delovanjem naprej Utripa ob napaki 

Lučka REV Sveti med vzvratnim delovanjem 

7–segmentni 

prikazovalnik LED 

Prikazuje stanje delovanja in informacije o parametrih 

 

Tipke 

RUN (zagon) Ukaz za zagon 

STOP/RST (izklop/ponastavitev) STOP: izklop delovanja; RST: ponastavitev napake  

ŠTIRISMERNI GUMB Tipke za programiranje (puščična tipka gor/dol/levo/desno in tipka Prog/Ent za 

programiranje/potrditev) 

� Gor Uporablja se za premikanje po kodah ali zvišanje vrednosti parametra 

� Dol Uporablja se za premikanje po kodah in znižanje vrednosti parametra 

� Levo Uporablja se za premikanje v druge skupine parametrov ali premik kazalke v levo za 

spremembo vrednosti parametra 

� Desno Uporablja se za premikanje v druge skupine parametrov ali premik kazalke v desno za 

spremembo vrednosti parametra 

� Tipka Prog/Ent 

(programiranje/potrditev) 

Uporablja se za nastavitev vrednosti parametra ali shranjevanje spremenjene vrednosti 

parametra 

Potenciometer Uporablja se za spreminjanje vrednosti delovne frekvence  

Prikazovalnik 

� Lučka LED za način FWD/REV 

� 7–segmentni prikazovalnik LED 

Gumbi 

� RUN (zagon) 

� STOP/RST (izklop/ponastavitev) 

� ŠTIRISMERNI GUMB 

� Potenciometer 
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5.2 Alfanumerični prikaz na tipkovnici LED 
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5.3 Premikanje v druge skupine 

� Pri pretvornikih serije SV–iC5 so na voljo štiri skupine parametrov, kot je 

prikazano spodaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina pogonov Osnovni parametri za delovanje pretvornika. Parametre, kot sta ciljna 

frekvenca in čas pospeševanja/zaviranja, je mogoče nastaviti. 

1. funkcijska skupina Osnovni funkcijski parametri za prilagoditev izhodne frekvence in napetosti. 

2. funkcijska skupina Napredni funkcijski parametri za nastavitev parametrov, kot sta regulacija PID 

in upravljanje drugega motorja. 

Skupina 

vhodov/izhodov (I/O) 

Parametri za vzpostavitev zaporedja z uporabo večfunkcijskega vhodno–

izhodnega priključnega bloka. 

 

� Premikanje v druge skupine parametrov je mogoče samo iz prvih kod posameznih 

skupin, kot je prikazano spodaj. 

Premikanje v druge skupine z desno smerno tipko (�)  Premikanje v druge skupine z levo smerno tipko (�)  

Function

group 1

Function

group 2

I/O group

Drive group

*

 

Function

group 1

Function

group 2

I/O group

Drive group

*

 

* Ciljno frekvenco je mogoče nastaviti v parametru 0.0 (1. koda skupine pogonov). Prednastavljeno vrednost 0,0 je 

mogoče nastaviti. Spremenjena frekvenca bo prikazana po spremembi. 
 

Skupina 
vhodov/izhodov 

1. funkcijska 
skupina 

Skupina 
pogonov 

2. funkcijska 

skupina 

Skupina 
vhodov/izhodov 

Skupina 
vhodov/izhodov 

Skupina 
pogonov 

Skupina 
pogonov 

1. funkcijska 
skupina 

1. funkcijska 
skupina 

2. funkcijska 
skupina 

2. funkcijska 
skupina 
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� Premikanje v druge skupine iz prvih kod posameznih skupin 

1 

 

– Pri dovajanju izmeničnega toka bo v skupini pogonov prikazana 1. koda »0.0«. 

– S pritiskom desne smerne tipke (�) se premaknite v 1. funkcijsko skupino. 

2 

 

– V 1. funkcijski skupini bo prikazana 1. koda »F0«.  

– S pritiskom desne smerne tipke (�) se premaknite v 2. funkcijsko skupino. 

3 

 

– V 2. funkcijski skupini bo prikazana 1. koda »H0«. 

– S pritiskom desne smerne tipke (�) se premaknite v skupino vhodov/izhodov. 

4 

 

– V skupini vhodov/izhodov bo prikazana 1. koda »I0«. 

– Za vrnitev v skupino pogonov znova pritisnite desno smerno tipko (�). 

5 

 

– Vrnete se na 1. kodo »0.0« skupine pogonov.  

♣ Pri uporabi leve smerne tipke (�) bodo zgornji koraki izvedeni v obratnem vrstnem redu. 

 

� Premikanje v druge skupine iz drugih kod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za premik iz kode F15 v 2. funkcijsko skupino storite naslednje:  

1 

 

– V kodi F15 pritisnite levo (�) ali desno smerno tipko (�). Ob pritisku tipke se vrnete v prvo 

kodo skupine. 

2 

 

– V 1. funkcijski skupini bo prikazana 1. koda »F 0«. 

– Pritisnite desno smerno tipko (�). 

3 

 

– V 2. funkcijski skupini bo prikazana 1. koda »H 0«. 

 

Function

group 1

Function

group 2Drive group

Ob pritisku leve ali 

desne smerne tipke 

v kateri koli kodi se 

vrnete v prvo kodo 

skupine. 

Skupina 
pogonov 

1. funkcijska 
skupina 

2. funkcijska 
skupina 
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5.4 Spreminjanje kod v skupini 

 

� Spreminjanje kod v skupini pogonov 

 

 

 

Drive groupDrive groupDrive groupDrive group
 

 

1 

 

– V 1. kodi »0.0« skupine pogonov pritisnite 

smerno tipko gor (�). 

2 

 

– V skupini pogonov se prikaže 2. koda »ACC«. 

– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

3 

 

– V skupini pogonov se prikaže 3. koda »dEC«. 

– Za prikaz zadnje kode nadaljujte s pritiskanjem 

smerne tipke gor (�). 

4 

 

– V skupini pogonov se prikaže zadnja koda 

»drC«. 

– Znova pritisnite smerno tipko gor (�). 

5 

 

– Vrnete se v prvo kodo skupine pogonov. 

♣ Za obratni vrstni red uporabite smerno tipko dol (�). 

 

� Spreminjanje kod v 1. funkcijski skupini 

Za neposredno spremembo kode »F 0« v kodo »F15« storite naslednje: 

 

 

 

 

Function
group 1  

 

1 

 

– V kodi »F 0« pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

2 

 

– Prikaže se vrednost 1 (koda parametra F1). Za 

nastavitev vrednosti 5 uporabite smerno tipko gor 

(�). 

3 

 

– Ob pritisku leve smerne tipke (�) za premik 

kazalke v levo se prikaže vrednost »05«. Števka s 

kazalko je prikazana v svetlejšem odtenku. V 

prikazanem primeru je mogoče spreminjati 

vrednost števke 0.  

– Za nastavitev vrednosti 1 uporabite smerno tipko 

gor (�). 

4 

 

– Nastavljena je vrednost 15. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

5 

 

– Sprememba kode v vrednost F15 je bila uspešno 

izvedena. 

♣ Nastavitve v 2. funkcijski skupini in skupini vhodov/izhodov je mogoče 

izvesti na enak način. 

Skupina pogonov 

1. funkcijska 
skupina 
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�  Spreminjanje kode iz drugih kod 

 

 

Za spremembo kode »F1« v kodo »F15« v 1. funkcijski skupini storite 

naslednje: 

1 

 

– V kodi F1 pritiskajte smerno tipko gor (�), 

dokler se ne prikaže koda F15. 

2 

 

– Sprememba kode v vrednost F15 je bila 

uspešno izvedena. 

♣ Enak postopek velja za 2. funkcijsko skupino in skupino 

vhodov/izhodov.  

♣ Opomba: Sistem med zviševanjem (�)/zniževanjem (�) vrednosti kode nekatere vrednosti preskoči. Nekatere 

kode so namenoma prazne za morebitno prihodnjo uporabo, poleg tega pa so kode, ki jih uporabnik ne uporablja, 

nevidne. Če je vrednost kode F23 [izbira zgornje/spodnje frekvenčne meje] nastavljena na »0 (No)« (ne), med 

spreminjanjem vrednosti kodi F24 [zgornja frekvenčna meja] in F23 [spodnja frekvenčna meja] nista prikazani. Ob 

nastavitvi kode F23 na vrednost »1 (Yes)« (da) se bosta na prikazovalniku prikazali kodi F23 in F24.  
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5.5 Postopek nastavitve parametrov 

 

� Spreminjanje vrednosti parametrov v skupini pogonov 

 

Podaljšanje časa pospeševanja (ACC) s 5,0 na 16,0 sekunde 

Drive group
 

 

1 

 

– Za premik iz prve kode »0.0« v drugo kodo pritisnite smerno tipko gor (�). 

2 

 

– Prikaže se vrednost ACC [čas pospeševanja]. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

3 

 

– Prednastavljena vrednost je 5.0, kazalka pa je na števki 0.  

– Za premik kazalke v levo pritisnite levo smerno tipko (�).  

4 

 

– Pri vrednosti 5.0 je mogoče spreminjati števko 5. Nato znova pritisnite smerno tipko gor 

(�). 

5 

 

– Vrednost se zviša na 6.0. 

– Za premik kazalke v levo pritisnite levo smerno tipko (�). 

6 

 

– Prikaže se vrednost 0.60. Pri vrednosti 0.60 je mogoče spreminjati prvo števko 0. 

– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

7 

 

– Nastavljena je vrednost 16.0. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

– Vrednost 16.0 utripa. 

– Za vrnitev v polje z imenom parametra znova pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

8 

 

– Prikaže se napis ACC. Čas pospeševanja se podaljša s 5,0 na 16,0 sekunde. 

♣♣♣♣ Med utripanjem vrednosti 16.0 v 7. koraku s pritiskom leve (�) ali desne smerne tipke (�) 

onemogočite nastavitev. 

 

Opomba: S pritiskom leve � ali desne � smerne tipke ali smerne tipke gor � ali dol � je mogoče preklicati spremembo 

vrednosti parametra. 

 

 

 

Skupina pogonov 
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Spreminjanje vrednosti delovne frekvence v skupini pogonov na vrednost 30,05 Hz  

 

Drive group

 

1 

 

– V polju z vrednostjo »0.0« pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

2 

 

– Pri vrednosti 0.0 je mogoče spreminjati drugo števko.  

– Za premik kazalke v desno pritisnite desno smerno tipko (�). 

3 

 

– Prikaže se vrednost 0.00. 

– Za prikaz vrednosti 5 nadaljujte s pritiskanjem smerne tipke gor (�). 

4 

 

– Pritisnite levo smerno tipko (�).  

5 

 

– Pri vrednosti 0.05 je mogoče spreminjati srednjo števko. 

– Pritisnite levo smerno tipko (�). 

6 

 

– Pritisnite levo smerno tipko (�). 

7 

 

– Prikaže se vrednost 00.0, pri kateri je mogoče spremeniti prvo števko, vendar ostane 

dejanska vrednost 0.05 nespremenjena. 

– Za nastavitev vrednosti 3 pritisnite smerno tipko gor (�). 

8 

 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

– Vrednost 30.0 utripa. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

9 

 

– Ob prenehanju utripanja je delovna frekvenca nastavljena na vrednost 30.0. 

♣♣♣♣ Trimestni številski prikaz na prikazovalniku LED je na voljo pri pretvornikih serije SV–iC5. Vendar je 

mogoče z levo (����) in desno (����) smerno tipko zvečati število mest za nastavitve in nadzor parametrov. 

♣♣♣♣ Med utripanjem vrednosti 30.0 v 8. koraku s pritiskom leve (�) ali desne smerne tipke (�) 

onemogočite nastavitev. 

 

Skupina pogonov 
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� Spreminjanje vrednosti parametrov v 1. in 2. funkcijski skupini ter skupini 

vhodov/izhodov 

 

Spreminjanje vrednosti parametra F27 z vrednosti 2 na vrednost 5 

Function
group 1  

1 

 

– V polju F0 pritisnite tipko Prog/Ent (�).  

2 

 

– Preverite trenutno vrednost kode. 

– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 7. 

3 

 

– Ob nastavljeni vrednosti 7 pritisnite levi smerni gumb (�). 

4 

 

– Pri vrednosti 07 je mogoče spreminjati prvo števko. 

– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 2. 

5 

 

– Prikaže se vrednost 27. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

6 

 

– Prikaže se vrednost parametra F27.  

– Za preverjanje nastavljene vrednosti pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

7 

 

– Nastavljena je vrednost 0. 

– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 1. 

8 

 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

9 

 

– Po prenehanju utripanja vrednosti 5 se prikaže napis F27. Sprememba vrednosti 

parametra je zaključena. 

– Za premik v prvo kodo pritisnite levo (�) ali desno smerno tipko (�). 

10 

 

– Vrnete se v parameter F0. 

♣ Zgornji postopek velja tudi za spreminjanje vrednosti parametrov v 1. in 2. funkcijski skupini ter 

skupini vhodov/izhodov. 

 

1. funkcijska 
skupina 
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5.6  Nadzor stanja delovanja  

 

Nadzor izhodnega toka v skupini pogonov 

Drive group
 

 

1 

 

– V polju [0.0] pritiskajte smerno tipko gor (�) ali dol (�), dokler se ne prikaže vrednost 

[Cur] (izhodni tok). 

2 

 

– Ta parameter omogoča nadzor izhodnega toka. 

– Za preverjanje vrednosti toka pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

3 

 

– Trenutni izhodni tok je 5,0 A. 

– Za vrnitev v polje z imenom parametra pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

4 

 

– Vrnete se v kodo za nadzor izhodnega toka. 

♣ Druge parametre v skupini pogonov, na primer parameter dCL (tok priključka za enosmerni tok) ali vOL 

(izhodna napetost pretvornika), je mogoče nadzirati na enak način. 

 

 

 

Skupina pogonov 
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Nadzor vrtljajev motorja v skupini pogonov, ko motor deluje pri 1.730 vrt/min 

Drive group
 

 

1 

 

– Trenutno delovno frekvenco je mogoče spremljati v prvi kodi 1. funkcijske skupine. 

Trenutna frekvenca je 57,6 Hz. 

– Pritiskajte smerno tipko gor (�) ali dol (�) za prikaz vrednosti rPM (vrt/min).  

2 

 

– V tej kodi je mogoče spremljati vrtljaje motorja na minuto.  

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

3 

 

– Na prikazovalniku LED se prikažejo zadnje tri števke 730 vrednosti vrtljajev na minuto 

1730.  

– Pritisnite levo smerno tipko (�). 

4 

 

– Na prikazovalniku LED se prikažejo prve tri števke 173 vrednosti vrtljajev na minuto 

1730.  

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

5 

 

– Vrnete se v kodo vrtljajev na minuto rPM. 

 

 

 

Skupina pogonov 
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Nadzor stanja ob napaki v skupini pogonov 

 

Drive groupDrive groupDrive groupDrive group STOP/RST
Frequency

Current

During
Accel

Over-
current

trip

 

 

1 

 

– To sporočilo se pojavi ob napaki zaradi tokovne preobremenitve. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

2 

 

– Prikaže se delovna frekvenca ob nastanku napake zaradi preobremenitve (30.0). 

– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

3 

 

– Prikaže se izhodni tok ob nastanku napake. 

– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

4 

 

– Prikaže se stanje delovanja. Med pospeševanjem je prišlo do napake. 

– Pritisnite tipko STOP/RST (IZKLOP/PONASTAVITEV). 

5 

 

– Stanje napake se izbriše in prikaže se napis »nOn«. 

 

Hkratni prikaz več napak  

Drive group

OvercurrentOvervoltageMotor overheating

 

 

– Prikažejo se največ tri sporočila o napakah, kot je 

prikazano na levi. 

Skupina pogonov 

Tok 

Izklop zaradi 
tokovne 

preobremenitve 

STOP/RST (izklop/ponastavitev) 

Med 
pospeševanjem 

Frekvenca 

Tokovna 
preobremenitev 

Skupina pogonov 

Pregretje 
motorja 

Prenapetost 
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� Nastavitev začetnih vrednosti parametrov 

 

Nastavitev začetnih vrednosti parametrov vseh štirih skupin iz kode H93 

Function
group 2  

 

1 

 

– V kodi H0 pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

2 

 

– Prikaže se številka kode H0. 

– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 3. 

3 

 

– Za premik kazalke v levo v kodi 3 pritisnite levo smerno tipko (�). 

4 

 

– Prikaže se vrednost 03. Pri vrednosti 03 je mogoče spreminjati prvo števko 0. 

– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 9. 

5 

 

– Nastavljena je vrednost 93. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

6 

 

– Prikaže se vrednost parametra. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

7 

 

– Trenutno je nastavljena vrednost 0.  

– S pritiskom smerne tipke gor (�) in nastavitvijo vrednosti 1 vklopite nastavitev začetnih 

vrednosti parametrov. 

8 

 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

9 

 

– Po koncu utripanja se vrnite v polje z vrednostjo parametra. Nastavitev začetnih 

vrednosti parametrov je končana. 

– Pritisnite levo (�) ali desno smerno tipko (�). 

10 

 

– Vrnete se v parameter H0. 

 

2. funkcijska 
skupina 
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Zapiski:



6. Osnovno delovanje 
 

 6-1 SV–iC5   

6. Osnovno delovanje 

6.1 Nastavitev frekvence in osnovno delovanje ☞☞☞☞ Pozor: Naslednja navodila temeljijo na domnevi, da so vsi parametri nastavljeni na tovarniške nastavitve. Pri 

spremembi parametrov se lahko spremenijo tudi rezultati. V tem primeru nastavite začetne nastavitve parametra (oglejte 

si strani 10—17) na tovarniške nastavitve in sledite spodnjim navodilom. 

 

Nastavitev frekvence s tipkovnico in upravljanje prek priključnih blokov 

1  – Na pretvornik priključite izmenično napajanje.  

2 
 

– Ob prikazu vrednosti 0.0 pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

3 
 

– Druga števka v vrednosti 0.0 je osvetljena, kot je prikazano na levi.  

– Dvakrat pritisnite levo smerno tipko (�). 

4 
 

– Prikaže se vrednost 00.0, pri kateri je prva števka osvetljena.  

– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

5 
 

– Nastavljena je vrednost 10.0. Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

– Vrednost 10.0 utripa. Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

6 
 

– Ob koncu utripanja je delovna frekvenca nastavljena na vrednost 10.0 Hz. 

– Vklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM. 

7 
 

– Lučka FWD (delovanje naprej) začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže trenutna 

frekvenca pri pospeševanju.  

– Ob doseženi ciljni vrednosti delovne frekvence 10 Hz se prikaže vrednost 10.0. 

– Izklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM. 

8 
 

– Lučka FWD (delovanje naprej) začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže trenutna 

frekvenca pri pojemanju.  

– Ob doseženi delovni frekvenci 0 Hz se lučka FWD izklopi, na prikazovalniku pa se prikaže 

vrednost 10.0. 

 

 

220VAC
L1(R)

L2(S)

P

P1

N

G

P1(FX)

CM

U

V

W

Motor

 

 

 

 

 

Freq.

P1(FX)-CM ON OFF

10 Hz

 

 

Shema ožičenja Prikaz delovanja 

IZKLOP 

Frekvenca

VKLOP 
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Nastavitev frekvence s potenciometrom in upravljanje prek priključnih blokov 

1  – Na pretvornik priključite izmenično napajanje. 

2 
 

– Ob prikazu vrednosti 0.0 štirikrat pritisnite smerno tipko gor (�).  

3 
 

– Prikaže se napis Frq (frekvenca). Mogoče je izbrati način nastavitve frekvence.  

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

4 
 

– Trenutni način nastavitve je nastavljen na vrednost 0 (nastavitev frekvence s tipkovnico).  

– Dvakrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

5 
 

– Po nastavitvi vrednosti 2 (nastavitev frekvence s potenciometrom) pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

6 
 

– Napis Frq se znova pojavi po koncu utripanja vrednosti 2. 

– Z zasukom gumba potenciometra v smeri Max (zvečanje) ali Min (zmanjšanje) nastavite 

potenciometer na vrednost 10,0 Hz. 

7 
 

– Vklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM (oglejte si spodnjo priključno shemo). 

– Lučka FWD začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže trenutna frekvenca pri 

pospeševanju.  

– Ob doseženi vrednosti frekvence 10 Hz se vrednost 10.0 prikaže kot na levi sliki. 

– Izklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM. 

8 
 

– Lučka FWD začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže trenutna frekvenca pri pojemanju. 

– Ob doseženi delovni frekvenci 0 Hz se lučka FWD izklopi, na prikazovalniku pa se prikaže 

vrednost 10.0, kot je prikazano na levi sliki. 

220VAC
L1(R)

L2(S)

P

P1

N

G

P1(FX)

CM

U

V

W

Àüµ¿±â

MIN MAX

 
 

 

 

 

 

Freq.

P1(FX)-CM ON OFF

10 Hz
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Nastavitev frekvence s potenciometrom in upravljanje s tipko RUN (zagon)  

1  – Na pretvornik priključite izmenično napajanje. 

2 
 

– Ob prikazu vrednosti 0.0 trikrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

3 
 

– Prikaže se napis »drv« (pogonski način). Izbrati je mogoče način upravljanja. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

4 
 

– Preverite trenutni način upravljanja (pri izbranem načinu »1« poteka upravljanje prek krmilnega 
bloka). 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�) in smerno tipko dol (�).  

5 
 

– Po nastavitvi vrednosti »0« pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

6 
 

Po koncu utripanja vrednosti »0« se prikaže napis »drv«. Način upravljanja je mogoče nastaviti s 
tipko RUN na tipkovnici. 

– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

7 
 

– V tej kodi je mogoče izbrati način nastavitve frekvence. 

– Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

8 
 

– Preverite trenutni način nastavitve frekvence (pri izbrani vrednosti »0« poteka nastavitev prek 
tipkovnice). 

– Dvakrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

9 
 

– Po nastavitvi vrednosti »2« (nastavitev frekvence s potenciometrom) pritisnite tipko Prog/Ent (�). 

10 
 

– Ko začne utripati številka »2«, se prikaže napis »Frq«. Nastavitve frekvence se izvedejo prek 
potenciometra tipkovnice. 

– Z zasukom gumba potenciometra v smeri Max (zvečanje) ali Min (zmanjšanje) nastavite 
potenciometer na vrednost 10,0 Hz. 

11 
 

– Pritisnite tipko »Run« na tipkovnici. 

– Lučka FWD začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže trenutna frekvenca pri 
pospeševanju. 

– Ob doseženi vrednosti frekvence 10 Hz se vrednost 10.0 prikaže kot na levi sliki. 

– Pritisnite tipko STOP/RST. 

12 
 

– Lučka FWD (delovanje naprej) začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže trenutna 
frekvenca pri pojemanju. 

– Ob doseženi delovni frekvenci 0 Hz se lučka FWD izklopi, na prikazovalniku pa se prikaže 
vrednost 10.0, kot je prikazano na levi. 

220VAC
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Zapiski: 
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7. Seznam funkcij 
Skupina pogonov 

Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon  
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Možna 
nastavitev 

med 
delovanjem 

Stran 

0.0 

 
[ukaz za 
nastavitev 
frekvence] 

0/400 
[Hz] 

� Ta parameter omogoča 
nastavitev izhodne frekvence 
pretvornika. 

� V izklopljenem stanju: ukaz 
za frekvenco. 

� Med delovanjem: izhodna 
frekvenca.  

� Med večstopenjskim 
delovanjem: večstopenjska 
frekvenca 0. 

� Parameter ne sme presegati 
vrednosti F21 [najv. frekvenca]. 

0,0 O 9-1 

ACC [čas 
pospeševanja] 

0/6.000 
[s] 

� Med večstopenjskim 
pospeševanjem ali zaviranjem 
ta parameter določa čas 
pospeševanja ali zaviranja 0. 

5,0 O 9-11 

dEC [čas zaviranja] 10,0 O 9-11 

Drv [pogonski 
način] 
(način 
zagona/izklopa) 

0/3 
0 

Za zagon/izklop pritisnite 
tipko Run/Stop na tipkovnici. 

1 X 9-7 

1 

Zagon/izklop 
izvedite prek 
krmilnega 
bloka. 

FX: vrtenje 
motorja 
naprej.  
RX: vzvratno 
vrtenje 
motorja. 

9-7 

2 

FX: 
omogočen 
zagon/izklop. 
RX: izbira 
vzvratnega 
vrtenja.  

3 
Upravljanje prek 
komunikacijskega priključka.  

 

Frq [način 
frekvenčnega 
delovanja] 

0/8 
0 

Digitalno 
 

Nastavitev 
prek 
tipkovnice 1.  

0 X 9-1 

1 
Nastavitev 
prek 
tipkovnice 2.  

9-1 

2 

Analogno Nastavitev 
prek 
potenciometra 
na tipkovnici 
(V0). 

9-1 

3 

Nastavitev 
prek 
priključka V1.  

Napaka! 
Zaznamek 
ni 
definiran. 
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 7-2 SV–iC5 

Skupina pogonov 

Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon  
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Možna 
nastavitev 

med 
delovanjem 

Stran 

4 

Nastavitev 
prek 
priključka I. 

Napaka! 
Zaznamek 
ni 
definiran. 

5 

Nastavitev 
prek 
potenciometra 
na tipkovnici 
in priključka I. 

9-3 

6 

Nastavitev 
prek 
priključkov V1 
in I. 

9-3 

7 

Nastavitev 
prek 
potenciometra 
na tipkovnici 
in priključka 
V1. 

9-4 

8 
Protokol 
komunikacije 
Modbus RTU 

 

St1 [večstopenjska 
frekvenca 1] 

0/400 
[Hz] 

Ta parameter je namenjen 
nastavitvi večstopenjske 
frekvence 1 med večstopenjskim 
delovanjem. 

10,0 O 9-6 

St2 [večstopenjska 
frekvenca 2] 

Ta parameter je namenjen 
nastavitvi večstopenjske 
frekvence 2 med večstopenjskim 
delovanjem. 

20,0 O 9-6 

St3 [večstopenjska 
frekvenca 3] 

Ta parameter je namenjen 
nastavitvi večstopenjske 
frekvence 3 med večstopenjskim 
delovanjem. 

30,0 O 9-6 

CUr [izhodni tok]  Ta parameter prikazuje izhodni 
tok za motor. 

— — 11-1 

rPM [vrt/min 
motorja] 

 Ta parameter prikazuje število 
vrt/min motorja. 

— — 11-1 

dCL [enosmerna 
napetost 
pretvornika] 

 Ta parameter prikazuje 
enosmerno napetost v 
pretvorniku. 

— — 11-1 

vOL [uporabniško 
izbrani prikaz] 

 Ta parameter prikazuje izbrani 
element v kodi H73 [izbira 
elementa za nadzor]. 

vOL — 11-1 

vOL Izhodna napetost 

POr Izhodna moč 

tOr Navor 

nOn [prikaz napak]  Ta parameter prikazuje vrste 
napak, frekvenco in stanje 
delovanja ob pojavu napake. 

— — 11-1 
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 7-3 SV–iC5 

Skupina pogonov 

Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon  
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Možna 
nastavitev 

med 
delovanjem 

Stran 

drC [izbira smeri 
vrtenja motorja] 

F/r Ta parameter omogoča 
nastavitev smeri vrtenja motorja 
ob nastavitvi parametra »drv« 
[pogonski način] na vrednost 0 
ali 1.  

F O 9-7 

F Naprej  

r Nazaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F0 [koda za 

zvečanje] 

0/60 Ta parameter omogoča zvečanje 

vrednosti parametra. 

1 O 5-5 

F1 
[onemogočanje 

vrtenja 

naprej/nazaj] 

0/2 
0 

Omogočeno vrtenje naprej in 

nazaj 

0 X 9-8 

1 Onemogočeno vrtenje naprej 

2 Onemogočeno vrtenje nazaj 

F2 [vzorec 

pospeševanja] 

0/1 
0 

Linearni  0 X 9-14 

F3 [vzorec 

zaviranja] 
1 

S–krivulja  

F4 [izbira načina 

zaustavitve] 

0/2 0 Zaviranje do zaustavitve 0 X 9-19 

1 
Zaustavitev z enosmernim 

zaviranjem 

2 Prosti tek do zaustavitve 
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 7-4 SV–iC5 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F8 

1) 

[začetna 

frekvenca 

enosmernega 

zaviranja] 

0/60 [Hz] � Ta parameter omogoča 

nastavitev začetne frekvence 

enosmernega zaviranja. 

� Najnižja možna vrednost za 

nastavitev je F23 [začetna 

frekvenca]. 

5,0 X 10-1 

F9 [čakalni čas 

enosmernega 

zaviranja] 

0/60 [s] � Pretvornik ob dosegu 

frekvence enosmernega zaviranja 

pred vklopom slednjega ohrani 

izhodno frekvenco za nastavljeni 

čas. 

0,1 X 10-1 

F10 [napetost 

enosmernega 

zaviranja] 

0/200 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev vrednosti enosmerne 

napetosti za motor.  

� Nastavljena je v odstotkih 

vrednosti H33 [nazivni tok 

motorja]. 

50 X 10-1 

F11 [čas 

enosmernega 

zaviranja] 

0/60 [s] � Ta parameter omogoča 

nastavitev časa za vzpostavitev 

enosmernega toka do motorja 

med njegovim mirovanjem. 

1,0 X 10-1 

F12 [začetna 

napetost 

enosmernega 

zaviranja] 

0/200 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev vrednosti enosmerne 

napetosti pred zagonom motorja.  

� Nastavljena je v odstotkih 

vrednosti H33 [nazivni tok 

motorja]. 

50 X 10-1 

F13 [zagonski čas 

enosmernega 

zaviranja] 

0/60 [s] � Zagonski čas enosmernega 

zaviranja določa čas napajanja 

motorja z enosmerno napetostjo 

pred začetkom pospeševanja.  

0 X 10-1 
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 7-5 SV–iC5 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F14 [čas 

magnetenja 

motorja] 

0/60 [s] � Ta parameter omogoča 

napajanje motorja med 

nastavljenim časom pred 

začetkom pospeševanja pri 

odprtozančni vektorski regulaciji.  

1,0 X 10-10 

1) Za ogled te funkcije parameter F4 nastavite na vrednost 1 (zaustavitev prek enosmernega zaviranja). 

F20 [impulzna 

frekvenca] 

0/400 

[Hz] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev frekvence za impulzno 

delovanje. 

� Nastavitev nad vrednostjo 

parametra F21 [najv. frekvenca] 

ni mogoča. 

10,0 O 10-2 

F21 [najv. 

frekvenca] 

40/400* 

[Hz] 

� Ta parameter določa najvišjo 

izhodno frekvenco pretvornika. 

� Ta predstavlja referenčno 

frekvenco za 

pospeševanje/zaviranje (oglejte si 

parameter H70). 

� Ob nastavitvi parametra H40 

na vrednost 3 (odprtozančna 

vektorska regulacija) je mogoče 

frekvenco nastaviti na 300 Hz*. 

60,0 X 9-20 

☞ ☞ ☞ ☞ Pozor: Nobene frekvence ni 

mogoče nastaviti nad najvišjo 

vrednost.  

F22 [osnovna 

frekvenca] 

30/400 

[Hz] 

� Pretvornik pri tej frekvenci 

motorju dovaja nazivno napetost 

(oglejte si tipsko ploščico 

motorja). Pri uporabi motorja s 

frekvenco 50 Hz je treba ta 

parameter nastaviti na frekvenco 

50 Hz. 

60,0 X 9-16 
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 7-6 SV–iC5 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F23 [začetna 

frekvenca] 

0,1/10 

[Hz] 

� Pretvornik prične pri tej 

frekvenci oddajati izhodno 

napetost. 

� Ta parameter predstavlja 

spodnjo frekvenčno mejo.  

0,5 X 9-20 

F24 [izbira 

spodnje/zgornje 

frekvenčne 

meje] 

0/1 � Ta parameter omogoča 

nastavitev spodnje in zgornje 

meje delovne frekvence.  

0 X 9-20 

F25 

2) 

[zgornja 

frekvenčna 

meja] 

0/400 

[Hz] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev zgornje meje delovne 

frekvence.  

� Nastavitev nad vrednostjo 

parametra F21 [najv. frekvenca] 

ni mogoča.  

60,0 X 

F26 [spodnja 

frekvenčna 

meja] 

0/400 

[Hz] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev spodnje meje delovne 

frekvence.  

� Nastavitev nad vrednostjo 

parametra F25 [zgornja 

frekvenčna meja] in pod 

vrednostjo parametra F23 

[začetna frekvenca] ni mogoča.  

0,5 X 

F27 [izbira 

povečanja 

navora] 

0/1 0 Ročno povečanje navora 0 X 9-18 

1 Samodejno povečanje 

navora 

F28 [povečanje 

navora za smer 

vrtenja naprej] 

0/15 [%] � Ta parameter omogoča 

nastavitev vrednosti povečanja 

navora motorja med delovanjem 

naprej.  

� Vrednost je nastavljena v 

odstotkih najvišje izhodne 

napetosti.  

5 X 9-18 
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 7-7 SV–iC5 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F29 [povečanje 

navora za 

vzvratno smer 

vrtenja] 

 � Ta parameter omogoča 

nastavitev vrednosti povečanja 

navora motorja med vzvratnim 

delovanjem.  

� Vrednost je nastavljena v 

odstotkih najvišje izhodne 

napetosti. 

5 X 9-18 

F30 [vzorec V/F] 0/2 0 {Linearni} 0 X 9-16 

1 {Kvadratni} 9-16 

2 {Uporabniški vzorec V/F} 9-17 

F31 

3) 

[uporabniška 

frekvenca V/F 1]  

0/400 [Hz] � Ta parameter je vklopljen, če 

je parameter F30 [vzorec V/F] 

nastavljen na vrednost 2 

{uporabniški vzorec V/F}. 

� Nastavitev nad vrednostjo 

parametra F21 [najv. frekvenca] 

ni mogoča. 

�  Vrednost napetosti je 

nastavljena v odstotkih vrednosti 

H70 [nazivna napetost motorja].  

� Vrednosti parametrov nižje 

številske vrednosti ni mogoče 

nastaviti nad vrednosti 

parametrov višje številske 

vrednosti. 

15,0 X 9-17 

F32 [uporabniška 

napetost V/F 1] 

0/100 [%] 25 X 

F33 [uporabniška 

frekvenca V/F 2]  

0/400 [Hz] 30,0 X 

F34 [uporabniška 

napetost V/F 2] 

0/100 [%] 50 X 

F35 [uporabniška 

napetost V/F 3] 

0/400 [Hz] 45,0 X 

F36 [uporabniška 

napetost V/F 3] 

0/100 [%] 75 X 

F37 [uporabniška 

napetost V/F 4] 

0/400 [Hz] 60,0 X 

F38 [uporabniška 

napetost V/F 4] 

0/100 [%] 100 X 

F39 [nastavitev 

izhodne 

napetosti] 

 

40/110 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev izhodne napetosti. 

�  Nastavljena vrednost 

predstavlja odstotno vrednost 

vhodne napetosti. 

100 X 9-17 
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 7-8 SV–iC5 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F40 [raven varčnega 

delovanja] 

0/30 [%] � Ta parameter omogoča 

zmanjšanje izhodne napetosti 

skladno z obremenitvijo. 

0 0 10-

11 

F50 [izbira 

elektronske 

termične  

zaščite] 

0/1 � Ta parameter se aktivira ob 

pregretju motorja (v obratnem 

razmerju s časom). 

0 0 12-1 

2) Prikazan je zgolj ob nastavitvi parametra F24 [izbira zgornje/spodnje frekvenčne meje] na vrednost 1. 

3) Za prikaz tega parametra možnost F30 nastavite na vrednost 2 (uporabniški vzorec V/F). 

F51 

4) 

[raven 

elektronske 

termične zaščite 

za 1 minuto] 

50/200 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev najvišjega toka, ki 

lahko eno minuto neprekinjeno 

napaja motor.  

� Nastavljena vrednost predstavlja 

odstotno vrednost vrednosti H33 

[nazivni tok motorja].  

� Ni je mogoče nastaviti pod 

vrednost parametra F52 [stalna 

raven elektronske termične 

zaščite].  

150 0 12-1 

 

 

F52 [stalna raven 

elektronske 

termične 

zaščite] 

50/150 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev potrebnega toka za 

ohranjanje neprekinjenega 

delovanja motorja. 

� Ni ga mogoče nastaviti nad 

vrednost parametra F51 [raven 

elektronske termične zaščite za 1 

minuto]. 

100 0 

F53 [način hlajenja 

motorja] 

0/1 0 Hladilni ventilatorji 

standardnih motorjev so 

neposredno priključeni na 

gred.  

0 0 
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 7-9 SV–iC5 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovar

niške 

nasta

vitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

1 Motor, ki je opremljen s 

posebnim motorjem za 

napajanje hladilnega 

ventilatorja.  

F54 [raven opozorila 

o 

preobremenitvi] 

30/150 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev toka za sprožitev 

alarmnega signala na releju ali 

večfunkcijskem izhodu (oglejte si 

parametra I54 in I55). 

� Nastavljena vrednost 

predstavlja odstotno vrednost 

vrednosti H33 [nazivni tok 

motorja]. 

150 0 12-2 

F55 [čas trajanja 

opozorila o 

preobremenitvi] 

0/30 [s] � Ta parameter sproži alarmni 

signal pri napajanju motorja s 

tokom, višjim od vrednosti 

parametra F54 [raven opozorila o 

preobremenitvi], za čas, 

nastavljen v parametru F55 [čas 

trajanja opozorila o 

preobremenitvi].  

10 0 

F56 [nastavitev 

izklopa zaradi 

preobremenitve] 

0/1 � Ta parameter omogoča izklop 

izhodne napetosti pretvornika ob 

preobremenitvi motorja. 

1 0 12-3 

F57 [raven izklopa 

zaradi 

preobremenitve] 

30/200 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev preobremenitvenega 

toka. 

� Nastavljena vrednost 

predstavlja odstotno vrednost 

vrednosti parametra H33 [nazivni 

tok motorja].  

180 0 
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 7-10 SV–iC5 

F58 [čas izklopa 

zaradi 

preobremenitve] 

0/60 [s] � Ta parameter omogoča izklop 

izhodne napetosti pretvornika ob 

napajanju motorja s tokom iz 

parametra F57 [raven izklopa 

zaradi preobremenitve] za čas, 

nastavljen v parametru F58 [čas 

izklopa zaradi preobremenitve].  

60 0 

4) Za prikaz tega parametra parameter F50 nastavite na vrednost 1. 

 

 

 

 

1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

F59 [nastavitev 

preprečevanja 

bloka] 

0/7 � Ta parameter omogoča zaustavitev 

pospeševanja med pospeševanjem ter 

zaviranja med delovanjem pri stalni 

hitrosti in med zaviranjem.  

0 X 12-3 

 Med  

zaviranjem 

Med 

delovanjem 

pri stalni 

hitrosti 

Med 

pospeševanjem 

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 — — — 

1 — — � 

2 — � — 

3 — � � 

4 � — — 

5 � — � 

6 � � — 

7 � � � 
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 7-11 SV–iC5 

F60 [raven 

preprečevanja 

bloka] 

30/150 

[%] 

� Ta parameter omogoča nastavitev toka 

za vklop funkcije za preprečevanje bloka 

med pospeševanjem, delovanjem pri 

stalni hitrosti ali zaviranjem. 

� Nastavljena vrednost predstavlja 

odstotno vrednost vrednosti parametra 

H33 [nazivni tok motorja]. 

150 X 12-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./ 

najv. 

razpon 

Opis 
Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H0 [koda za zvečanje] 1/95 Ta parameter omogoča zvečanje 

vrednosti parametra.  

1 O 5-5 

H1 [zgodovina napak 1] — � Ta parameter omogoča 

shranjevanje informacij o vrstah 

napak, frekvenci, toku in stanju 

pospeševanja/zaviranja ob 

pojavu napake.  

� Zadnja napaka se 

samodejno shrani v parameter 

H1 [zgodovina napak 1]. 

nOn — 11-3 

H2 [zgodovina napak 2] — nOn — 

H3 [zgodovina napak 3] — nOn — 

H4 [zgodovina napak 4] — nOn — 

H5 [zgodovina napak 5] — nOn — 

H6 [ponastavi 

zgodovino napak] 

0/1 � Ta parameter omogoča 

izbris zgodovine napak, 

shranjenih v parametrih H1—5. 

0 O 
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 7-12 SV–iC5 

2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./ 

najv. 

razpon 

Opis 
Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H7 [zadrževalna 

frekvenca] 

F23/400 

[Hz] 

� Pred začetkom 

pospeševanja motorja ob 

dosegu delovne frekvence se 

za čas, nastavljen v parametru 

H8 [zadrževalni čas], uporabi 

zadrževalna frekvenca. 

� Zadrževalno frekvenco je 

mogoče nastaviti znotraj 

razpona vrednosti F21 [najv. 

frekvenca] in F23 [začetna 

frekvenca]. 

5,0 X 10-4 

H8 [zadrževalni čas] 0/10 [s] � Ta parameter omogoča 

nastavitev časa pri delovanju z 

zadrževanjem frekvence. 

0,0 X 

H10 [izbira frekvenčnega 

razpona preskoka] 

0/1 � Ta parameter omogoča 

nastavitev frekvenčnega 

razpona, ki ga je treba za 

preprečitev neželene 

resonance in tresljajev stroja 

preskočiti.  

0 X 9-21 

H11 

1) 

[spodnja meja 

frekvence preskoka 

1] 

0/400 

[Hz] 

� Delovne frekvence ni 

mogoče nastaviti znotraj 

razpona vrednosti H11 in H16. 

� Vrednosti frekvence 

parametrov nižjih številskih 

vrednosti ni mogoče nastaviti 

nad vrednosti parametrov višjih 

številskih vrednosti. 

10,0 X 

H12 [zgornja meja 

frekvence preskoka 

1] 

15,0 X 

H13 [spodnja meja 

frekvence preskoka 

2] 

20,0 X 

H14 [zgornja meja 

frekvence preskoka 

2] 

25,0 X 
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 7-13 SV–iC5 

2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./ 

najv. 

razpon 

Opis 
Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H15 [spodnja meja 

frekvence preskoka 

3] 

30,0 X 

H16 [zgornja meja 

frekvence preskoka 

3] 

35,0 X 

H17 [začetni del S–

krivulje 

pospeševanja/zavira

nja] 

1/100 

[%] 

Nastavite referenčno hitrost za 

oblikovanje krivulje ob začetku 

pospeševanja/zaviranja. Pri višji 

nastavitvi hitrosti se linearno 

območje zmanjša. 

40 X 9-14 

H18 [končni del S–

krivulje 

pospeševanja/zavira

nja] 

1/100 

[%] 

Nastavite referenčno hitrost za 

oblikovanje krivulje ob koncu 

pospeševanja/zaviranja. Pri višji 

nastavitvi hitrosti se linearno 

območje zmanjša. 

40 X 

H19 [izbira zaščite izhoda 

pred izgubo faze] 

0/1 � Izhod pretvornika (U, V, W) 

se ob nepravilno povezani fazi 

izklopi. 

0 O 12-5 

H20 [izbira napajanja ob 

vklopu] 

0/1 � Ta parameter se aktivira ob 

nastavitvi parametra drv na 

vrednost 1 ali 2 (zagon/izklop 

prek krmilnega bloka). 

�  Pospeševanje motorja se 

prične po vklopu izmeničnega 

napajanja ob vklopljenem 

priključku FX ali RX.  

0 O 9-10 
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2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 

Ime 

parametra 

Najm./ 

najv. 

razpon 

Opis 
Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H21 [ponovni zagon po 

ponastavitvi napake] 

0/1 � Ta parameter se aktivira ob 

nastavitvi parametra drv na 

vrednost 1 ali 2 (zagon/izklop 

prek krmilnega bloka). 

� Pospeševanje motorja se 

prične po ponastavitvi napake 

ob vklopljenem priključku FX ali 

RX.  

0 O 

1) Za prikaz nastavite parameter H10 na vrednost 1.  

# Parametra H17 in H18 sta omogočena, če sta parametra F2 in F3 nastavljena na S–krivuljo 1. 
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2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H22 

2) 

[izbira funkcije 

iskanja hitrosti] 

0/15 � Ta parameter preprečuje morebitne 

napake pri dovajanju izhodne napetosti 

pretvornika delujočemu motorju. 

0 O 10-11 

 1. H20 

[napajanje 

ob vklopu] 

2. 

Ponovni 

zagon po 

nenadni 

okvari 

napajanja 

3. 

Delovanje 

po napaki 

4. Normalno 

pospeševanje 

 Bit 3  Bit 2  Bit 1  Bit 0 

0 — — — — 

1 — — — � 

2 — — �  

3 — — � � 

4 — � — — 

5 — � — � 

6 — � �  

7 — � � � 

8 � — — — 

9 � — — � 

10 � — � — 

11 � — � � 

12 � � — — 

13 � � — � 

14 � � � — 

15 � � � � 

H23 [raven toka 

med iskanjem 

hitrosti] 

80/200 

[%] 

� Ta parameter omejujejo količino toka med 

iskanjem hitrosti. 

� Nastavljena vrednost predstavlja odstotno 

vrednost vrednosti parametra H33 [nazivni tok 

motorja]. 

100 O 10-11 
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H24 [proporcionalno 

ojačenje med 

iskanjem 

hitrosti] 

0/9.999 � Proporcionalno ojačenje, ki se uporablja 

za iskanje hitrosti krmilnika PI. 

100 O 

H25 [integralno 

ojačenje med 

iskanjem 

hitrosti] 

0/9.999 � Integralno ojačenje, ki se uporablja za 

iskanje hitrosti krmilnika PI. 

1.000 O 

2) Vrednost 4. Normalno pospeševanje ima prednost. Čeprav je poleg drugih bitov izbrana vrednost 4, zažene pretvornik iskanje hitrosti 4.  
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 7-17 SV–iC5   

2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H26 [število 

poskusov 

samodejnega 

ponovnega 

zagona] 

0/10 � Ta parameter omogoča 

nastavitev števila poskusov 

ponovnega zagona po napaki.  

� Funkcija samodejnega 

ponovnega zagona se izklopi, če 

je število napak večje od števila 

poskusov ponovnega zagona. 

� Ta parameter se aktivira ob 

nastavitvi parametra drv na 

vrednost 1 ali 2 (zagon/izklop 

prek krmilnega bloka). 

� Med vklopljeno funkcijo 

zaščite se parameter izklopi 

(OHT, LVT, EXT, HWT itd.). 

0 O 10-14 

H27 [čas 

samodejnega 

ponovnega 

zagona] 

0/60 [s] � Ta parameter omogoča 

nastavitev časa med 

posameznimi poskusi ponovnega 

zagona. 

1,0 O 

H30 [izbira tipa 

motorja] 

0,2/2,2 0,2 0,2 kW — 
1) 

Samodejna 
nastavitev 

X 10-5 

0,4 0,4 kW 

0,75 0,75 kW 

1,5 1,5 kW 

2,2 2,2 kW 

H31 [število polov 

motorja] 

2/12 � Ta nastavitev je prikazana v 

parametru rPM (vrt/min) v skupini 

pogonov.  

— X 

H32 [nazivna 

frekvenca slipa] 

0/10 

[Hz] � 







 ×
−=

120

Prpm
ff rs

 

Pri čemer je  

sf  = nazivna frekvenca slipa 

rf = nazivna frekvenca 
rpm = število vrt/min na tipski 

ploščici motorja 

P = število polov motorja 

— 
2) 

Samodejna 
nastavitev 

X 
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2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H33 [nazivni tok 

motorja] 

1,0/20 

[A] 

� Vnesite nazivni tok motorja, 

naveden na tipski ploščici.  

— X 

H34 [tok brez 

obremenitve 

motorja] 

0,1/12 

[A] 

� Vnesite vrednost toka, 

izmerjeno pri nazivni vrednosti 

vrt/min motorja po odstranitvi 

obremenitve gredi motorja.  

� Pri oteženem merjenju 

vrednosti H34 [tok brez 

obremenitve motorja] vnesite 50–

odstotno vrednost nazivne 

vrednosti toka. 

— X 10-5 

H36 [učinkovitost 

motorja] 

50/100 

[%] 

� Vnesite učinkovitost motorja 

(oglejte si tipsko ploščico 

motorja).  

— X 

H37 [vztrajnost 

bremena] 

0/2 � Izberite eno od naslednjih 

vrednosti glede na vztrajnost 

motorja. 

0 X 10-5 

0 Manj kot 10–kratna 

vztrajnost motorja 

1 Približno 10–kratna 

vztrajnost motorja 

2 Več kot 10–kratna 

vztrajnost motorja 

H39 [izbira nosilne 

frekvence] 

1/15  

[kHz] 

� Ta parameter vpliva na 

glasnost motorja, emisije hrupa 

pretvornika, temperaturo 

pretvornika in parazitni tok. 

Glasnost pretvornika je ob višji 

nastavljeni vrednosti manjša, 

emisije hrupa in parazitni tok pa 

se povečajo.  

3 O 10-15 

H40 [izbira načina 

krmiljenja] 

0/3 0 {Nadzor 

napetosti/frekvence} 

0 X 9-16 
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2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

1 {Nadzor kompenzacije 

slipa} 

10-5 

2 {Povratnozančna 

regulacija PID} 

10-7 

3 {Odprtozančna vektorska 

regulacija} 

10-10 

H41 [samodejna 

nastavitev] 

0/1 � Če je parameter nastavljen na 

vrednost 1, samodejno meri 

parametra H42 in H43.  

0 X 10-9 

H42 [upornost 

statorja (Rs)] 

0/5,0[Ω] � Ta vrednost predstavlja 

upornost statorja motorja.  

— X 

H44 [parazitna 

induktivnost 

(Lσ)] 

0/300,0 

[mH] 

� Ta vrednost predstavlja 

stresano induktivnost statorja in 

rotorja motorja. 

— X 

H45 

1) 

[proporcionalno 

ojačenje odprte 

zanke] 

0/32.767 � Proporcionalno ojačenje za 

odprtozančno krmiljenje. 

1.000 O  

H46 [integralno 

ojačenje odprte 

zanke] 

� Integralno ojačenje za 

odprtozančno krmiljenje. 

100 O  

H50 

 

[izbira 

povratnozančne 

regulacije PID] 

0/1 0 Vhodni priključek I  

(0—20 mA) 

0 X 10-7 

1 Vhodni priključek V1  

(0—10 V) 

1) Za prikaz teh parametrov nastavite parameter H40 na vrednost 2 (regulacija PID) ali 3 (odprtozančna vektorska 

regulacija). 
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2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

H51 [proporcionalno 

ojačenje za regulator 

PID] 

0/999,9 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

nastavitev vrednosti ojačenja 

za regulator PID. 

 

300,0 O 10-7 

H52 [integralni čas za 

regulator PID  

(integralno ojačenje)] 

0,1/32,0 

[s] 

1,0 O 10-7 

H53 [diferencialni čas za 

regulator PID 

(diferencialno ojačenje)] 

0.0 /30,0 

[s] 

0,0 O 10-7 

H54 [odprtozančno ojačenje 

za regulator PID] 

0/999,9 

[%] 

� Ta vrednost predstavlja 

ojačenje odprte zanke za 

regulator PID. 

0,0 O 10-7 

H55 [meja izhodne 

frekvence regulatorja 

PID] 

0/400 

[Hz] 

� Ta parameter omogoča 

omejitev izhodne frekvence 

prek regulatorja PID. 

� Vrednost je mogoče 

nastaviti znotraj razpona 

vrednosti F21 [najv. 

frekvenca] in H23 [začetna 

frekvenca].  

60,0 O 10-7 

H70 [referenčna frekvenca 

pospeševanja/zaviranja] 

0/1 0 Čas 

pospeševanja/zaviranja 

predstavlja čas, 

potreben za dosego 

frekvence F21 [najv. 

frekvenca] od izhodiščne 

frekvence 0 Hz.  

0 X 9-11 

1 Čas 

pospeševanja/zaviranja 

predstavlja čas, 

potreben za dosego 

ciljne frekvence od 

delovne frekvence.  

H71 [časovna lestvica 0/2 0 Enota prirastka: 0,01 s  1 O 9-12 
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2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

pospeševanja/zaviranja] 1 Enota prirastka: 0,1 s  

2 Enota prirastka: 1 s  

H72 [vklop prikazovalnika] 0/13 � Ta parameter omogoča 

izbiro parametra za prikaz na 

tipkovnici ob vklopu 

napajanja. 

0 O 11-1 

0 Ukaz za nastavitev 

frekvence 

1 Čas pospeševanja 

2 Čas zaviranja 

3 Pogonski način 

4 Način frekvenčnega 

delovanja 

5 Večstopenjska 

frekvenca 1 

6 Večstopenjska 

frekvenca 2 

7 Večstopenjska 

frekvenca 3 

8 Izhodni tok 

9 Vrt/min motorja 

10 Enosmerna napetost 

pretvornika 

11 Uporabniško izbrani 

prikaz 

12 Prikaz napak 

13 Izbira smeri vrtenja 

motorja 

H73 [izbira nadzorovanega 

elementa] 

0/2 � Prek parametra vOL 

[uporabniško izbrani prikaz] 

je mogoče spremljati eno od 

naslednjih vrednosti. 

0 O 11-1 

0 Izhodna napetost [V] 
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1 Izhodna moč [kW] 

2 Navor [kgf ⋅ m] 

H74 [ojačenje za prikaz 

vrt/min motorja] 

1/1.000 

[%] 

� Ta parameter omogoča 

spremembo prikazane 

hitrosti motorja v hitrost 

vrtenja (vrt/min) ali 

mehansko hitrost (m/min). 

100 O 11-1 

H79 [različica programske 

opreme] 

0/10,0 � Ta parameter prikazuje 

različico programske opreme 

pretvornika. 

X.X X  

H81 [čas pospeševanja 

drugega motorja] 

0/6.000 [s] � Ta parameter se aktivira 

ob vklopu izbranega 

priključka in nastavitvi 

parametrov I20—I24 na 

vrednost 12 {izbira drugega 

motorja}. 

5,0 O 10-

15 

H82 [čas zaviranja drugega 

motorja] 

10,0 O 

H83 [osnovna frekvenca 

drugega motorja] 

30/400 [Hz] 60,0 X 

H84 [vzorec V/F drugega 

motorja] 

0/2 0 X 

H85 [povečanje navora pri 

delovanju drugega 

motorja v smeri naprej] 

0/15 [%] 5 X 

H86 [povečanje navora pri 

vzvratnem delovanju 

drugega motorja] 

5 X 10-

15 

H87 [raven preprečevanja 

zastoja drugega 

motorja] 

30/150 [%] 150 X 

H88 [raven elektronske 

termične zaščite 

drugega motorja za 1 

minuto] 

50/200 [%] 150 O 

H89 [stalna raven 

elektronske termične 

zaščite drugega 

motorja] 

100 O 

100

74

31

120 H

H

f
RPM ×







 ×
=
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H90 [nazivni tok drugega 

motorja] 

0,1/20 

[A] 

1,8 X 

H93 [nastavitev začetnih 

vrednosti parametrov] 

0/5 � Ta parameter omogoča 

ponastavitev vrednosti 

parametrov na tovarniške 

vrednosti.  

0 X 10-

16 

0 — 

1 Vse skupine parametrov 

se ponastavijo na 

tovarniške vrednosti. 

2 Samo skupina pogonov 

se ponastavi na 

tovarniške vrednosti. 

3 Samo 1. funkcijska 

skupina se ponastavi na 

tovarniške vrednosti. 

4 Samo 2. funkcijska 

skupina se ponastavi na 

tovarniške vrednosti. 

5 Samo skupina 

vhodov/izhodov se 

ponastavi na tovarniške 

vrednosti. 

H94 [registracija gesla] 0/FFF Geslo za parameter H95 

[zaklepanje parametrov].  

0 O 10-

17 

H95 [zaklepanje 

parametrov] 

0/FFF Ta parameter omogoča 

zaklepanje in odklepanje 

parametrov z geslom, 

registriranim v parametru H94.  

0 O 10-

18 

UL 

(odkleni) 

Omogočeno 

spreminjanje 

parametrov 

L 

(zakleni) 

Onemogočeno 

spreminjanje 

parametrov 
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

I0 [koda za 

zvečanje] 

0/63 Ta parameter omogoča zvečanje vrednosti 

parametra. 

1 O 5-5 

I1 [časovna 

konstanta filtra 

za vhod V0] 

0/9.999 Ta parameter omogoča nastavitev 

analognega vhodnega napetostnega signala 

prek potenciometra tipkovnice.  

10 O 9-2 

I2 [najm. napetost 

vhoda V0]  

0/10 

[V] 

Nastavite najmanjšo napetost vhoda V0.  0 O 

I3 [frekvenca za 

parameter I2]  

0/400 

[Hz] 

Nastavite najnižjo izhodno frekvenco 

pretvornika pri najmanjši napetosti vhoda V0. 

0,0 O 

I4 [najv. napetost 

vhoda V0]  

0/10 

[V] 

Nastavite največjo napetost vhoda V0.  10 O 

I5 [frekvenca za 

parameter I4] 

0/400 

[Hz] 

Nastavite največjo izhodno frekvenco 

pretvornika pri največji napetosti vhoda V0. 

60,0 O 

I6 [časovna 

konstanta filtra 

za vhod V1]  

0/9.999 Nastavite časovno konstanto notranjega filtra 

za vhod V1. 

10 O 9-3 

I7 [najm. napetost 

vhoda V1] 

0/10 

[V] 

Nastavite najmanjšo napetost vhoda V1.  0 O 

I8 [frekvenca za 

parameter I7] 

0/400 

[Hz] 

Nastavite najnižjo izhodno frekvenco 

pretvornika pri najmanjši napetosti vhoda V1. 

0,0 O 

I9 [najv. napetost 

vhoda V1] 

0/10 

[V] 

Nastavite največjo napetost vhoda V1.  10 O 

I10 [frekvenca za 

parameter I9] 

0/400 

[Hz] 

Nastavite največjo izhodno frekvenco 

pretvornika pri največji napetosti vhoda V1. 

60,0 O 

I11 [časovna 

konstanta filtra 

za vhod I] 

0/9.999 Nastavite časovno konstanto notranjega filtra 

za vhod I. 

10 O 9-4 

I12 [najm. tok vhoda 

I] 

0/20 

[mA] 

Nastavite najmanjši tok za vhod I.  4 O 

I13 [frekvenca za 

parameter I12] 

0/400 

[Hz] 

Nastavite najnižjo izhodno frekvenco 

pretvornika pri najmanjšem toku vhoda I. 

0,0 O  

I14 [najv. tok vhoda 

I] 

0/20 

[mA] 

Nastavite največji tok za vhod I.  20 O 
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

I15 [frekvenca za 

parameter I14] 

0/400 

[Hz] 

Nastavite največjo izhodno frekvenco 

pretvornika pri največjem toku vhoda I. 

60,0 O 

I16 [merila za 

izgubo 

analognega 

vhodnega 

signala] 

0/2 0 Onemogočeno 0 O 12-7 

1 Vnos vrednosti, manjše od polovice 

nastavljene vrednosti parametra I2/7/12 

2 Vnos vrednosti, manjše od nastavljene 

vrednosti parametra I2/7/12 

I20 [določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega 

priključka P1] 

0/24 0 Ukaz za delovanje naprej {FX} 0 O 9-7 

1 Ukaz za vzvratno delovanje {RX} 

I21 [določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega 

priključka P2] 

2 Stikalo za izklop v sili {EST} 1 O  

3 Ponastavitev ob napaki {RST} 

I22 [določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega 

priključka P3] 

4 Ukaz za impulzno delovanje {JOG} 2 O 10-2 

5 Večstopenjska frekvenca — nizka 9-6 

I23 [določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega 

priključka P4] 

6 Večstopenjska frekvenca — srednja 3 O 

7 Večstopenjska frekvenca — visoka 

I24 [določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega 

priključka P5] 

8 Večstopenjsko pospeševanje/zaviranje 

— nizko 

4 O 9-13 

9 Večstopenjsko pospeševanje/zaviranje 

— srednje 

10 Večstopenjsko pospeševanje/zaviranje 

— visoko 

11 Enosmerno zaviranje v izklopljenem 

stanju 

10-1 

12 Izbira drugega motorja 10-15 

13 —  
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

14 —  

15 Upravljanje z 

zvišanjem/znižanjem 

frekvence  

Ukaz za 

zvišanje 

frekvence 

(GOR) 

10-3 

16 Ukaz za 

znižanje 

frekvence 

(DOL) 

 

17 Trižilno upravljanje 10-3 

18 Zunanji izklop: kontakt A (EtA) 12-5 

19 Zunanji izklop: kontakt B (EtB) 

20 —  

21 Izmenjavanje regulacije PID in 

modulacije V/F  

10-7 

22 Izmenjavanje med komunikacijsko 

funkcijo in pretvornikom 

 

23 Zadržanje analogne frekvence  

24 Izklop funkcije pospeševanja/zaviranja  

I25 [prikaz stanja 

vhodnega 

priključka] 

 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 

— — 

11-2 

P5 P4 P3 P2 P1 

I26 [prikaz stanja 

izhodnega 

priključka] 

  BIT1 BIT0  

 

 

 

11-2 

 30AC MO 

I27 [časovna 

konstanta filtra 

za večfunkcijski 

vhodni 

priključek] 

2/50 � Odzivnost vhodnega priključka se ob 

višji nastavljeni vrednosti zmanjša. 

15 O  

I30 [večstopenjska 

frekvenca 4] 

0/400 

[Hz] 

� Ne sme presegati vrednosti F21 [najv. 

frekvenca]. 

30,0 O 9-6 

I31 [večstopenjska 

frekvenca 5] 

25,0 O 
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

I32 [večstopenjska 

frekvenca 6] 

20,0 O 

I33 [večstopenjska 

frekvenca 7] 

15,0 O 

I34 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 1] 

0/6.000 [s]  3,0 O 9-13 

I35 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 1] 

3,0 

I36 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 2] 

4,0 9-13 

I37 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 2] 

4,0 

I38 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 3] 

5,0 

I39 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 3] 

5,0 

I40 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 4] 

6,0 

I41 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 4] 

6,0 

I42 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 5] 

7,0 
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

I43 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 5] 

7,0 

I44 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 6] 

8,0 

I45 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 6] 

8,0 

I46 [čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 7] 

9,0 

I47 [čas 

večstopenjskega 

zaviranja 7] 

9,0 

I50 [izbira 

analognega 

izhodnega 

elementa] 

0/3  Izhodni element Izhod 10 [V] 0 O 11-4 

200 V 400 V 

0 Izhodna 

frekvenca 

Najv. 

frekvenca 

1 Izhodni tok 150 % 

2 Izhodna napetost 282 V 

3 Enosmerna 

napetost 

400 V DC 

I51 [nastavitev ravni 

analognega 

izhoda] 

10/200 

[%] 

 100 O 

I52 [raven 

zaznavanja 

frekvence] 

0/400 

[Hz] 

� Ta parameter se aktivira ob nastavitvi 

parametra I54 [izbira večfunkcijskega 

izhodnega priključka] ali I55 [izbira 

večfunkcijskega releja] na vrednost od 0 do 

4. 

� Ne sme presegati vrednosti F21 [najv. 

frekvenca]. 

30,0 O 11-5 

I53 [pasovna širina 

zaznavanja 

frekvence] 

10,0 O  

I54 [izbira 0/17 0 FDT–1 12 O 11-5 
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

večfunkcijskega 

izhodnega 

priključka] 

 

1 

FDT–2 11-5 

I55 [izbira 

večfunkcijskega 

releja] 

2 FDT–3 17 11-7 

3 FDT–4 11-7 

4 FDT–5 11-8 

5 Preobremenitev {OL} 11-8 

6 Preobremenitev pretvornika {IOL} 

7 Blok motorja {STALL} 

8 Izklop zaradi prenapetosti {OV} 

9 Izklop zaradi nizke napetosti {LV} 

10 Pregrevanje hladilnika pretvornika {OH} 

11 Izguba ukaza 

12 Med delovanjem 11-9 

13 Med mirovanjem 

14 Med delovanjem pri stalni hitrosti 

15 Med iskanjem hitrosti 

16 Čakalni čas vhoda za zagonski signal 

17 Napaka izhoda releja  

I56 [napaka izhoda 

releja] 

0/7  Ob nastavitvi 

parametra 

H26 [število 

poskusov 

samodejnega 

ponovnega 

zagona]  

Ob izklopu, 

vendar ne 

zaradi 

nizke 

napetosti 

Ob 

izklopu 

zaradi 

nizke 

napetosti 

2 O 11-5 

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 — — — 

1 — — � 

2 — � — 

3 — � � 

4 � — — 

5 � — � 
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Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 

nastavitve 

Možna 

nastavitev 

med 

delovanjem 

Stran 

6 � � — 

7 � � � 

    

I60 [številka postaje 

pretvornika] 

 

1/32 � Ta parameter se nastavi, ko pretvornik 

uporablja komunikacijo RS485. 

1 O  

I61 [hitrost prenosa] 

 

0/4 � Nastavite hitrost komunikacije RS485 v 

baudih.  

3 O  

0 1.200 b/s 

1 2.400 b/s 

2 4.800 b/s 

3 9.600 b/s 

4 19.200 b/s 

I62 [izbira 

pogonskega 

načina po izgubi 

ukaza za 

nastavitev 

frekvence] 

0/2 � Uporablja se ob izdaji ukaza za 

nastavitev frekvence prek priključkov V1 in I 

ali komunikacijskega priključka.  

0 O 12-7 

0 Delovanje pri stalni hitrosti 

1 Prosti tek do zaustavitve  

2 Zaviranje do zaustavitve 

I63 [čakalni čas po 

izgubi ukaza za 

nastavitev 

frekvence] 

 [s] � To je čas, v katerem pretvornik ugotovi, 

ali obstaja ukaz za nastavitev vhodne 

frekvence. Če v tem času ni ukaza za 

nastavitev vhodne frekvence, začne 

pretvornik delovati v načinu, izbranem v 

parametru I62. 

1,0 

— 
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8. Shema krmilnega bloka 

 

 

Nastavitev 
frekvence 

           

 

 

 

 

 

→ 
 

 

 

Pospeševanje/ 

zaviranje 

 

 

 

 
 
 

Modulacija V/F 

 

 

 

 
 

 

 

Pulzno–

širinska 

modulacija 

 
 

 

 

 

Motor 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Pogonski način 

 → 
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8.1 Nastavitev frekvence in pogonskega načina  
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8.2 Nastavitev pospeševanja/zaviranja in modulacije V/F 
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9. Osnovne funkcije 

9.1  Način frekvenčnega delovanja 

 

� Nastavitev digitalne frekvence prek tipkovnice 1 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 

0.0 [ukaz za nastavitev frekvence] — 0/400 0.0 Hz 

Frq 
[način frekvenčnega 

delovanja] 
0 0/8 0  

 

� Delovno frekvenco je mogoče nastaviti v parametru 0.0 [ukaz za nastavitev frekvence]. 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 0 {nastavitev frekvence prek tipkovnice 1}. 

� Želeno frekvenco nastavite v parametru 0.0 in za vnos vrednosti v pomnilnik pritisnite tipko Prog/Ent (�).  

� Vrednost ne sme presegati vrednosti parametra F21 [najv. frekvenca].  

 

 

� Nastavitev digitalne frekvence prek tipkovnice 2 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 

0.0 [ukaz za nastavitev frekvence] — 0/400 0.0 Hz 

Frq 
[način frekvenčnega 

delovanja] 
1 0/8 0  

 

� Delovno frekvenco je mogoče nastaviti v parametru 0.0 [ukaz za nastavitev frekvence]. 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 1 {nastavitev frekvence prek tipkovnice 2}. 

� V parametru 0.0 je mogoče frekvenco spreminjati s pritiskom tipke gor (�) ali dol (�). Izberete jo lahko s tipko 

gor/dol ali potenciometrom tipkovnice. 

� Vrednost ne sme presegati vrednosti parametra F21 [najv. frekvenca]. 
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� Nastavitev analogne frekvence prek potenciometra (V0) tipkovnice 

Nastavitev preprečuje nihanje vhodnih analognih signalov zaradi šuma. 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

0.0 
[ukaz za nastavitev 
frekvence] 

— — — Hz 

Frq 
[način frekvenčnega 
delovanja] 

2 0/8 0  

Skupina 
vhodov/izhodov 

I1 
[časovna konstanta 
filtra za vhod V0] 

10 0/9.999 10  

I2 
[najm. napetost vhoda 
V0] 

— 0/10 0 V 

I3 
[frekvenca za 
parameter I2] 

— 0/400 0.0 Hz 

I4 
[najv. napetost vhoda 
V0] 

— 0/10 10 V 

I5 
[frekvenca za 
parameter I4] 

— 0/400 60,0 Hz 

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 2. 
� Nastavljeno frekvenco je mogoče nadzirati v parametru 0.0 [ukaz za nastavitev frekvence]. 
 

 

� I1: [časovna konstanta filtra za vhod V0] 

Učinkovito odpravlja šum v vezju za nastavitev frekvence. 

Če šum onemogoča enakomerno delovanje, zvišajte vrednost časovne konstante filtra. Višje vrednosti 

povzročajo slabšo odzivnost (daljši odzivni čas).  

 

 

 

 

 

� I2—I5: [najm./najv. vhodna napetost in ustrezna frekvenca] 

Ustrezno frekvenco za vhodno napetost V0 je mogoče nastaviti. 

 

Primer: Nastavitve parametrov I2 [najm. napetost vhoda V0] = 2 V, I3 [frekvenca za parameter I2] = 

10 Hz, I4 [najv. napetost vhoda V0] = 8 V in I5 [frekvenca za parameter I4] = 50 Hz so prikazane na 

spodnji sliki.  

 

 

Vhod V0 

 

 

 

 

Vhod V0 Nastavitev frekvence Č

Nastavitev 
frekvence 

Vhod V0 

 I 2 I 4 

I 3

I 5

2V 8V

10Hz

50Hz
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� Nastavitev analogne frekvence prek analognega napetostnega vhoda (0—10 V) ali prek potenciometra na priključku 

VR 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 0.0 [ukaz za nastavitev 

frekvence] — — — Hz 

Frq [način frekvenčnega 
delovanja] 

3 0/8 0  

Skupina 
vhodov/izhodov I6 [časovna konstanta filtra 

za vhod V1] 10 0/9.999 10  

I7 
[najm. napetost vhoda 
V1] — 0/10 0 V 

I8 [frekvenca za parameter 
I7] — 0/400 0,0 Hz 

I9 [najv. napetost vhoda V1] — 0/10 10 V 

I10  [frekvenca za parameter 
I9] — 0/400 60,0 Hz 

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 3 {nastavitev frekvence prek priključka V1}.  

� Vhod 0—10 V lahko neposredno krmilite z zunanjim krmilnikom ali potenciometrom (med priključkoma VR in 

CM).  

� Povezavo priključka izvedite tako, kot prikazuje spodnja slika (za parametre I6—I10 si oglejte stran 9–2). 

 

 

 

 

 

 

� Nastavitev frekvence prek analognega tokovnega vhoda (0—20 mA) 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra 
Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

0.0 [ukaz za nastavitev 
frekvence] 

— — — Hz 

Frq [način frekvenčnega 
delovanja] 4 0/8 0  

Skupina 
vhodov/izhodov 

I11 [časovna konstanta filtra 
za vhod I] 

10 0/9.999 10  

I12 [najm. tok vhoda I] — 0/20 4 mA 

I13 [frekvenca za parameter 
I12] 

— 0/400 0,0 Hz 

I14 [najv. tok vhoda I] — 0/20 20 mA 

I15  [frekvenca za parameter 
I14] — 0/400 60,0 Hz 

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 4 {analogni tokovni vhod (0—20 mA)}.  
� Frekvenco je mogoče nastaviti prek vhoda 0—20 mA med priključkoma I in CM. 
� Za parametre I11—I15 si oglejte stran 9–2. 

 

 

VR

V1

CM

Ob priključitvi potenciometra na 
priključna bloka VR in CM 

V1

CM

Analogni vhodni podatki o 
napetosti (0—10 V) 
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� Nastavitev frekvence prek potenciometra na tipkovnici in analognega tokovnega vhoda (0—20 mA) 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 0.0 [ukaz za nastavitev 

frekvence] — — — Hz 

Frq [način frekvenčnega 
delovanja] 5 0/8 0  

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 5 {potenciometer na tipkovnici in 

analogni tokovni vhod (0—20 mA)}. 

� Funkcijo preglasitve je mogoče nastaviti z nastavitvijo glavne in pomožne hitrosti. 

� Sorodne kode: I1—I5, I11—I15. 

 

� Ko prek potenciometra nastavite glavno hitrost, pomožno hitrost pa prek analognega vhoda (0—20 mA), je 

funkcija preglasitve nastavljena, kot je prikazano spodaj. 

 

Skupina Koda Ime parametra 
Nastavljena 

vrednost 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 

I2 [najm. napetost vhoda V0]  0 V 

I3 [frekvenca za parameter I2]  0 Hz 

I4 [najv. napetost vhoda V0]  10 V 

I5 [frekvenca za parameter I4] 60,0 Hz 

I12 [najm. tok vhoda I] 4 mA 

I13 [frekvenca za parameter I12] 0 Hz 

I14 [najv. tok vhoda I] 20 mA 

I15  [frekvenca za parameter I14] 5,0 Hz 

  

Če je bila s potenciometrom nastavljena napetost 5 V, prek priključka I pa je bil nastavljen tok 10 mA, je izhodna frekvenca 

32,5 Hz. 

 

� Nastavitev frekvence prek vhodov 0—10 V in 0—20 mA 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 0.0 [ukaz za nastavitev 

frekvence] — — — Hz 

Frq 
[način frekvenčnega 
delovanja] 6 0/8 0  

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 6 {vhodna priključka V1 in I}. 

� Sorodne kode: I6—I10, I11—I15. 

� Za nastavitve si oglejte razdelek Nastavitev frekvence prek potenciometra na tipkovnici in analognega 

tokovnega vhoda (0—20 mA).  
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� Nastavitev frekvence prek potenciometra na tipkovnici in vhoda 0—10 V 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 0.0 [ukaz za nastavitev 

frekvence] 
— — — Hz 

Frq [način frekvenčnega 
delovanja] 

7 0/8 0  

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 7 {potenciometer na tipkovnici in vhod 

0—10 V}. 

� Sorodne kode: I1—I5, I6—I10. 

� Za nastavitve si oglejte razdelek Nastavitev frekvence prek potenciometra na tipkovnici in analognega 

tokovnega vhoda (0—20 mA). 

 

� Zadržanje analogne frekvence 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra 
Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

Frq 
[način frekvenčnega 
delovanja] 2/7 0/8 0  

Skupina 
vhodov/izhodov I20 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

— 
0/24 

0 

 
— —   

I24 [določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 23 4 

 

� Ta parameter se aktivira ob nastavitvi parametra Frq [način frekvenčnega delovanja] na vrednost 2—7. 

� Za omogočanje funkcije zadržanja analogne frekvence nastavite enega od večfunkcijskih vhodnih 

priključkov na vrednost 23. 

 

 

� Pri nastavitvi parametra I24 [določitev večfunkcijskega vhodnega priključka P5] na vrednost 23:  

 

 

 

 

 

Frekvenca

P5
Ukaz  
za zagon 

Nastavitev 
frekvence 
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9.2  Večstopenjska nastavitev frekvence 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED Ime parametra 
Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

0.0 [ukaz za nastavitev 
frekvence] 5,0 0/400 0,0 Hz 

Frq [način frekvenčnega 
delovanja] 0 0/8 0 — 

St1 [večstopenjska frekvenca 1] — 

0/400 

10,0 

Hz St2 [večstopenjska frekvenca 2] — 20,0 

St3 [večstopenjska frekvenca 3] — 30,0 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I22 [določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P3] 5 

0/24 

2 — 

I23 [določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P4] 6 3 — 

I24 [določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 7 4 — 

I30 [večstopenjska frekvenca 4] — 

0/400 

30,0 

Hz 
I31 [večstopenjska frekvenca 5] — 25,0 

I32 [večstopenjska frekvenca 6] — 20,0 

I33 [večstopenjska frekvenca 7] — 15,0 

 

� Izberite priključek od P1 do P5 za pošiljanje ukaza za večstopenjsko nastavitev frekvence. 
� Če so za ta parameter izbrani priključki P3—P5, za pošiljanje ukaza za večstopenjsko nastavitev frekvence 

parametre I22—I24 nastavite na vrednost 5—7. 
� Večstopenjsko nastavitev frekvence 0 je mogoče nastaviti v parametrih Frq [način frekvenčnega delovanja] in 

0.0 [ukaz za nastavitev frekvence]. 
� Večstopenjsko nastavitev frekvence 1—3 je mogoče nastaviti v parametrih St1—St3 v skupini pogonov, 

stopenjsko frekvenco 4—7 pa v parametrih I30—I33 v skupini vhodov/izhodov. 

 

 

 
Stopenjska 

frekvenca 

Delovanje 

FX ali RX 
P5 P4 P3 

0 � — — — 

1 � — — � 

2 � — � — 

3 � — � � 

4 � � — — 

5 � � — � 

6 � � � — 

7 � � � � 

Frekvenca 

P3

P4

P5

FX

RX 

Stopnja 0 

Stopnja 1 
Stopnja 3

Stopnja 4 
Stopnja 5 

Stopnja 6

Stopnja 7

Stopnja 0 

Stopnja 2
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9.3  Nastavitev ukaza za zagon 

� Zagon prek tipk RUN in STOP/RST 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

drv 
[pogonski način] 
(način zagona/izklopa) 

0 0/3 1  

drC 
[izbira smeri vrtenja 
motorja] 

— F/r F  

 

� Parameter drv [pogonski način] nastavite na vrednost 0. 
� Pri nastavljeni delovni frekvenci začne motor pospeševati ob pritisku tipke RUN (zagon). Motor začne zavirati 

do zaustavitve ob pritisku tipke STOP/RST (izklop/ponastavitev).  
� Smer vrtenja motorja je mogoče izbrati v parametru drC [izbira smeri vrtenja motorja] ob sproženem ukazu za 

zagon prek tipke RUN na tipkovnici. 

 

drC [izbira smeri 

vrtenja motorja] 

F Naprej  

R Vzvratno  

 

 

 

FX: V levo 

 

� Nastavitev ukaza za zagon 1 prek priključkov FX in RX 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

drv 
[pogonski način] 
(način zagona/izklopa) 

1 0/3 1  

Skupina 
vhodov/izhodov I20 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

0 0/24 0  

I21 
[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P2] 

1 0/24 1  

 

� Parameter drv [pogonski način] nastavite na vrednost 1. 
� Za uporabo priključkov P1 in P2 kot priključkov FX in RX parametra I20 in I21 nastavite na vrednosti 0 in 1. 
� Priključek »FX« sproži ukaz za delovanje naprej, priključek »RX« pa ukaz za vzvratno delovanje. 

 

� Motor preneha delovati ob vklopu ali izklopu obeh priključkov FX in RX.  
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FX

RX

Frequency

FX

RX

Frequency

 

 

Frekvenca 

 

 

 

 

 

� Nastavitev ukaza za zagon 2 prek priključkov FX in RX 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 
drv 

[pogonski način] 

(način zagona/izklopa) 
2 0/3 1  

Skupina 

vhodov/izhodov I20 

[določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega priključka P1] 

0 0/24 0  

I21 

[določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega priključka P2] 

1 0/24 1  

 

� Parameter drv nastavite na vrednost 2. 

� Za uporabo priključkov P1 in P2 kot priključkov FX in RX parametra I20 in I21 nastavite na vrednosti 0 in 1. 

� FX: Nastavitev ukaza za zagon. Motor deluje v smeri naprej ob izklopljenem priključku RX (P2). 

� RX: Izbira smeri vrtenja motorja. Motor deluje v vzvratni smeri ob vklopljenem priključku RX (P2).  

 

 

 

Frekvenca 

 

 

 

 

 

� Onemogočanje delovanja FX/RX 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 
drC 

[izbira smeri vrtenja 

motorja] 
— F/r F  

1. 

funkcijska 

skupina 

F1 
[onemogočeno 

delovanje FX/RX] 
— 0/2 0  
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FX

RX

Frequency

 

 

 

 
Frekvenca 

 

 

 

 

 

 

Izbira smeri vrtenja motorja. 

� 0: Omogočeno vrtenje naprej in nazaj 

� 1: Onemogočeno vrtenje naprej 

� 2: Onemogočeno vrtenje nazaj 
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Run
command

Frequency

Input voltage

When H20 is 0 When H20  is 1

� Izbira napajanja ob vklopu 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

drv 
[pogonski način] 
(način zagona/izklopa) 

1,2 0/3 1  

2. 
funkcijska 
skupina 

H20 
[izbira napajanja ob 
vklopu] 

1 0/1 0  

 

� Parameter H20 nastavite na vrednost 1. 
� Motor začne pospeševati ob vklopu izmeničnega napajanja pretvornika, pri čemer mora biti parameter drv 

nastavljen na vrednost 1 ali 2 {zagon prek krmilnega bloka}. 
� Pri nastavitvi parametra drv na vrednost 0 {zagon prek tipkovnice} je ta parameter onemogočen. 

POZOR 

Pri vklopu izmeničnega napajanja je treba posebno pozornost nameniti morebitni 
nevarnosti ob nenadnem zagonu motorja. 

 

Vhodna napetost 

 

Frekvenca 

 
Ukaz  
za zagon  

 

Parameter H20 je nastavljen na vrednost 0   Parameter H20 je nastavljen na vrednost 1 

 

� Ponovni zagon po ponastavitvi napake 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

Drv 
[pogonski način] 
(način zagona/izklopa) 

1,2 0/3 1  

2. 
funkcijska 
skupina 

H21 
[ponovni zagon po 
ponastavitvi napake] 

1 0/1 0  

 

� Parameter H21 nastavite na vrednost 1. 
� Po ponastavitvi napake začne motor pospeševati, če je parameter drv nastavljen na vrednost 1 ali 2 in če je 

izbrani priključek vklopljen.  
� Funkcija je onemogočena, če je parameter drv nastavljen na vrednost 0 {zagon prek tipkovnice}. 
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Run
command

Reset

Frequency

When H21 is 0 When H21 is 1

POZOR 

Po ponastavitvi napake je treba posebno pozornost nameniti morebitni nevarnosti ob 
nenadnem zagonu motorja. 

 

 

Vhodna napetost 

 

Ponastavitev 

 
Ukaz  
za zagon 
 

Parameter H21 je nastavljen na vrednost 0.   Parameter H21 je nastavljen na vrednost 1. 

 

9.4  Nastavitve časa in enot pospeševanja/zaviranja 

 

� Nastavitev časa pospeševanja/zaviranja glede na najvišjo frekvenco 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

ACC [čas pospeševanja] — 0/6.000 5,0 s 

dEC [čas zaviranja] — 0/6.000 10,0 s 

1. 
funkcijska 
skupina 

F21 [najv. frekvenca] — 0/400 60,0 Hz 

2. 
funkcijska 
skupina 

H70 
[referenčna 
pospeševalna/zaviralna 
frekvenca] 

0 0/1 0  

H71 
[enota nastavitve časa 
pospeševanja/zaviranja] 

— 0/2 1  

 

� V skupini pogonov nastavite želeni čas pospeševanja/zaviranja. 

� Če je parameter H70 nastavljen na vrednost 0 {najv. frekvenca}, predstavlja čas pospeševanja/zaviranja čas, 

potreben za dosego najvišje frekvence od frekvence 0 Hz. 

� V parametru H71 lahko nastavite želeno enoto časa pospeševanja/zaviranja.  

 

� Nastavitev časa pospeševanja/zaviranja temelji na parametru F21 [najv. frekvenca]. Če je parameter F21 

nastavljen na 60 Hz, znaša čas pospeševanja/zaviranja 5 s, delovna frekvenca 30 Hz, čas za dosego 30 Hz 

pa 2,5 s. 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za zagon 

 

Delovna 
frekvenca 

30 Hz

Čas pospeševanja Čas zaviranja 

Najv. 
frekvenca 

60 Hz
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� Natančnejšo časovno enoto lahko nastavite glede na obremenitev, kot je prikazano spodaj.  

 

Koda 
Ime parametra 

Razpon 
nastavitev 

Nastavljena 
vrednost 

Opis 

H71 

[enota nastavitve časa 
pospeševanja/zaviranja] 

0,01—600,00 0 Enota: 0,01 sekunde 

0,1—6.000,0 1 Enota: 0,1 sekunde 

1—60.000 2 Enota: 1 s 

 

 

� Čas pospeševanja/zaviranja glede na delovno frekvenco 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 

ACC [čas pospeševanja] — 0/6.000 5,0 s 

dEC [čas zaviranja] — 0/6.000 10,0 s 

2. 

funkcijska 

skupina 

H70 

[referenčna 

pospeševalna/zaviralna 

frekvenca] 

1 0/1 0  

 

� Čas pospeševanja/zaviranja nastavite v parametrih ACC in dEC. 

� Če je parameter H70 nastavljen na vrednost 1 {delta frekvenca}, predstavlja čas pospeševanja/zaviranja čas, 

potreben za dosego ciljne frekvence od delovne (trenutne) frekvence. 

 

� Ko sta parameter H70 in čas pospeševanja nastavljena na vrednost 1 {delta frekvenca} oziroma 5 sekund: 

območje A: delovna frekvenca 10 Hz; območje B: delovanje pri 10 Hz, druga delovna frekvenca se ne 

vzpostavi;  

območje C: ukaz za vzpostavitev delovne frekvence 30 Hz (v tem primeru ciljna frekvenca) med delovanjem 

pri delovni frekvenci 10 Hz, kljub temu pa se ohrani prednastavljeni čas pospeševanja 5 sekund. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za zagon 

Ukaz za 
nastavitev 
frekvence

5 7 12

Čas 

[s]

5 s 5 s

10 Hz

A B C

(Delovna frekvenca)
(Ciljna frekvenca) 

(Delta frekvenca) 

30 Hz
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� Nastavitev časa večstopenjskega pospeševanja/zaviranja prek večfunkcijskih priključkov 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

ACC [čas pospeševanja] — 0/6.000 5,0 s 

dEC [čas zaviranja] — 0/6.000 10,0 s 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I20 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

0 
0/24 

0  

I21 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P2] 

1 1  

I22 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P3] 

8 2  

I23 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P4] 

9 3  

I24 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 

10 4  

I34 
[čas večstopenjskega 
pospeševanja 1] 

— 
0/6.000 

3,0 
s 

— —   

I47 
[čas večstopenjskega 

zaviranja 7] 
— 9,0 

 

� Za nastavitev časa večstopenjskega pospeševanja/zaviranja prek priključkov P3—P5, parametre I22, I23 in I24 

nastavite na vrednosti 8, 9 in 10. 

� Čas večstopenjskega pospeševanja/zaviranja 0 nastavite v parametrih ACC in dEC. 

� Čas večstopenjskega pospeševanja/zaviranja 1—7 nastavite v parametrih I34—I47. 

 

 

[čas večstopenjskega 

pospeševanja/zaviranja] 
P5 P4 P3 

0 — — — 

1 — — � 

2 — � — 

3 — � � 

4 � — — 

5 � — � 

6 � � — 

7 � � � 

Frekvenca 

P3

P4

P5

FX

Čas
posp. 0 

Čas
posp. 1

Čas
posp. 2

Čas
posp. 3

Čas
zavir. 4

Čas
zavir. 5

Čas
zavir. 6

Čas
zavir. 7
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� Nastavitev vzorca pospeševanja/zaviranja 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Nastavljena 

vrednost 
Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F2 [vzorec pospeševanja] 0 Linearni 0  

F3 [vzorec zaviranja] 1 S–krivulja 

 H17 
Začetni del S–krivulje 
pospeševanja/zaviranja 

1—100 
 40 % 

 H18 
Končni del S–krivulje 
pospeševanja/zaviranja 

 40 % 

 

� Vzorec pospeševanja/zaviranja lahko nastavite v parametrih F2 in F3.  

� Linearni vzorec: osnovni vzorec delovanja pri stalnem navoru. 

� S–krivulja: motorju omogoča enakomerno in nemoteno pospeševanje in zaviranje.  

Primerne vrste uporabe: vrata dvigal, dvigala ipd. ☞☞☞☞ Pozor: 

� Pri S–krivulji je dejanski čas pospeševanja/zaviranja daljši od časa, ki ga nastavi uporabnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenca 

H17 H17 H18 H18 

Referenčna 
pospeševalna/z
aviralna 
frekvenca 

Začetek 
pospeševanja 

Konec 
pospeševanja 

Začetek 
zaviranja 

Konec 
zaviranja 

 1/2 referenčne 
pospeševalne/ 
zaviralne 
frekvence 

Ukaz za zagon 

Frekvenca 

Čas pospeševanja Čas zaviranja 
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� Referenčna pospeševalna/zaviralna frekvenca (H70) je nastavljena na najvišjo 
frekvenco, ciljna frekvenca pa pod najvišjo frekvenco, kar lahko povzroči 
deformacijo S–krivulje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Izklop funkcije pospeševanja/zaviranja 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov I20 

[določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega priključka P1] 

— 

0/24 

0 

 — —   

I24 

[določitev 

večfunkcijskega 

vhodnega priključka P5] 

24 4 

 

� Izberite priključek med parametri I20—I24 za izklop funkcije pospeševanja/zaviranja. 

� Ob izbiri priključka P5 je treba za vklop funkcije parameter I24 nastaviti na vrednost 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ Opomba: Če je ciljna 
frekvenca nastavljena pod 
najvišjo frekvenco, krivulja 
ne bo v celoti prikazana. 

Frekvenca 

H17 H17 H18 H18 

Referenčna 
pospeševalna/za
viralna frekvenca 
(H70) 

Ciljna frekvenca 

VKLOP 

Frekvenca 

P5
Ukaz za 
zagon VKLOP 

VKLOP 
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9.5  Modulacija V/F 

� Linearna modulacija V/F 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

1. 

funkcijska 

skupina 

F22 [osnovna frekvenca] — 30/400 60,0 Hz 

F23 [začetna frekvenca] — 0,1/10,0 0,5 Hz 

F30 [vzorec V/F] 0 0/2 0  

 

� Parameter F30 nastavite na vrednost 0 {linearni}. 

� Ta vzorec ohranja linearno razmerje med napetostjo in frekvenco med vrednostma parametrov F23 [začetna 

frekvenca] in F22 [osnovna frekvenca]. Primeren je za delovanje pri stalnem navoru. 

� F22 [osnovna frekvenca]: frekvenčni pretvornik pri tej vrednosti proizvaja nazivno napetost. Vnesite 

frekvenco motorja, označeno na tipski ploščici. 

� F23 [začetna frekvenca]: frekvenčni pretvornik začne pri tej vrednosti proizvajati lastno napetost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kvadratična modulacija V/F 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina  

F30 [vzorec V/F] 1 0/2 0  

 

� Parameter F30 nastavite na vrednost 0 {kvadratni}. 
� Ta vzorec ohranja kvadratno razmerje med napetostjo in frekvenco. Primerne vrste uporabe: ventilatorji, 
črpalke ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

Nazivna 
napetost 
pretvornika 

Ukaz za zagon

Frekvenca Začetna frekvenca 

Osnovna 

frekvenca

Napetost 

Frekvenca 

Osnovna frekvenca 

100 % 

Napetost 
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� Uporabniški vzorec V/F 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F30 [vzorec V/F] 2 0/2 0  

F31 
[uporabniška frekvenca 
V/F 1] 

— 0/400 15,0 Hz 

— —     

F38 
[uporabniška napetost 
V/F 4] 

— 0/100 100 % 

 

� Parameter F30 nastavite na vrednost 2 {uporabniški vzorec V/F}. 
� Uporabnik lahko prilagodi razmerje med napetostjo in frekvenco glede na vzorec V/F specializiranih motorjev 

in obremenitev.  

POZOR 
� Če je pri uporabi standardnega asinhronskega motorja ta vrednost znatno višja od vrednosti 

linearnega vzorca V/F, lahko to povzroči pomanjkanje navora ali pregrevanje motorja.  
� Ko je uporabniški vzorec V/F aktiven, sta parametra F28 [povečanje navora za smer vrtenja naprej] 

in F29 [povečanje navora za vzvratno smer vrtenja] onemogočena. 

Napetost 

 

frekvenca 

Začetna frekvenca 

Osnovna frekvenca 

 

 

 

 

� Nastavitev izhodne napetosti 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F39 [nastavitev izhodne 
napetosti] 

— 40/110 100 % 

 
� Ta funkcija je namenjena nastavitvi izhodne napetosti pretvornika. Uporabna je zlasti ob uporabi motorja z 

nižjo nazivno napetostjo od vhodne napetosti.  

 

 

frekvenca. 

Začetna 
frekvenca 

F31 F33 F35 F37 Osnovna 
frekvenca 

F32

F34

F36

F38

100% 

Linearna 
modulacija V/F 

Napetost 

frekvenca 

Osnovna frekvenca 

100 %

70 % 

Nastavitev 100 % 

Nastavitev 70 % 

Napetost 
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� Ročno povečanje navora 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F27 
[izbira povečanja 
navora] 

0 0/1 0  

F28 
[povečanje navora za 
smer vrtenja naprej] 

— 0/15 5 % 

F29 
[povečanje navora za 
vzvratno smer vrtenja] 

 

� Parameter F27 nastavite na vrednost 0 {ročno povečanje navora}. 
� Vrednosti parametrov [povečanje navora za smer vrtenja naprej/vzvratno smer vrtenja] nastavite v parametrih 

F28 in F29. 

POZOR 
� Če je nastavljena vrednost povečanja znatno višja od zahtevane, lahko to povzroči pregrevanje 

motorja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Samodejno povečanje navora 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F27 [izbira povečanja 
navora] 1 0/1 0  

2. 
funkcijska 
skupina 

H34 [tok brez obremenitve 
motorja] — 0,1/12 — A 

H41 [samodejna nastavitev] 0 0/1 0  

H42 [upornost statorja (Rs)] — 0/5,0 — Ω 

 

� Pred nastavitvijo samodejnega povečanja navora pravilno nastavite parametra H34 in H42 (oglejte si strani 
10–6 in 10–8). 

� Parameter F27 nastavite na vrednost 1 {samodejno povečanje navora}. 
� Pretvornik samodejno poveča izhodno napetost na osnovi izračuna povečanja navora z uporabo parametrov 

motorja. 

 

FX

Čas

RX

Napetost 

Povečanje  
navora FX 

Brez povečanja navora 

100 %

Povečanje 
navora RX 
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9.6 Izbira načina zaustavitve 

 

� Zaviranje do zaustavitve 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F4 [izbira načina 
zaustavitve] 0 0/2 0  

 

� Parameter F4 nastavite na vrednost 0 {zaviranje do zaustavitve}. 

� Pretvornik v prednastavljenem času zavira do frekvence 0 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Enosmerno zaviranje do zaustavitve 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F4 
[izbira načina 
zaustavitve] 

1 0/2 0  

 

� Parameter F4 nastavite na vrednost 1 {enosmerno zaviranje do zaustavitve} (za več informacij si oglejte stran 
10–1). 

 

� Prosti tek do zaustavitve 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

1. 

funkcijska 

skupina 

F4 
[izbira načina 

zaustavitve] 
2 0/2 0  

 

� Parameter F4 nastavite na vrednost 2 {prosti tek do zaustavitve}. 

� Ob izklopljenem ukazu za zagon pretvornik izklopi izhodno frekvenco in napetost. 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za zagon 

Frekvenca. 

Čas zaviranja 

Ukaz za zagon 

Frekvenca  
Napetost
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9.7  Nastavitev frekvenčne meje 

 

� Nastavitev frekvenčne meje glede na najvišjo in začetno frekvenco 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

1. 

funkcijska 

skupina 

F21 [najv. frekvenca] — 0/400 60,0 Hz 

F23 [začetna frekvenca] — 0,1/10 0,5 Hz 

 

� Najvišja frekvenca: zgornja frekvenčna meja, razen za parameter F22 [osnovna frekvenca]. Nobene frekvence 

ni mogoče nastaviti nad vrednost [najv. frekvence]. 

� Začetna frekvenca: spodnja frekvenčna meja. Če je nastavljena frekvenca nižja od te vrednosti, se samodejno 

nastavi vrednost 0,00. 

 

 

� Meja delovne frekvence glede na zgornjo in spodnjo frekvenčno mejo  

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

1. 

funkcijska 

skupina 

F24 
[izbira spodnje/zgornje 

frekvenčne meje] 
1 0/1 0  

F25 [zgornja frekvenčna meja] — 0/400 60,0 Hz 

F26 [spodnja frekvenčna meja] — 0/400 0,5 Hz 

 

� Parameter F24 nastavite na vrednost 1. 

� Aktivno delovno frekvenco je mogoče nastaviti znotraj razpona vrednosti parametrov F25 in F26.  

 

� Če je nastavitev frekvence izvedena prek analognega (napetostnega ali tokovnega) vhoda, 

pretvornik deluje v razponu zgornje in spodnje frekvenčne meje, kot je prikazano spodaj. 

� Nastavitev velja tudi ob nastavitvi frekvence s tipkovnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenca

V1 (napetostni vhod)

Najvišja frekvenca 

0 20 mA

10 V

I (tokovni vhod) 

Zgornja 
frekvenčna 
meja 

Spodnja 
frekvenčna 
meja 

Kadar frekvenčna meja ni določena 



9. Osnovne funkcije   
 

 9-21 SV–iC5 

� Frekvenca preskoka  

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H10 
[izbira frekvenčnega 
razpona preskoka] 

1 0/1 0  

H11 
[spodnja meja frekvence 
preskoka 1] 

— 0/400 10,0 Hz 

— —     

H16 
[zgornja meja frekvence 
preskoka 3] 

— 0/400 35,0 Hz 

 

� Parameter H10 nastavite na vrednost 1. 
� Nastavitev delovne frekvence ni na voljo znotraj razpona frekvence preskoka, določenega v parametrih H11—

H16.  
� Frekvenco preskoka je mogoče nastaviti znotraj razpona vrednosti parametrov F21 [najv. frekvenca] in F23 

[začetna frekvenca].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ti parametri omogočajo preskok resonančnih frekvenc v izogib resonanci zaradi naravne frekvence 

mehanskega sistema. Nastaviti je mogoče tri območja [spodnje/zgornje meje frekvence preskoka], pri 

čemer nastavite najnižjo ali najvišjo točko posameznega območja. Kljub temu pa je delovna frekvenca 

med pospeševanjem ali zaviranjem znotraj nastavljenega območja veljavna.  

� Če je nastavljena vrednost frekvence (analogna nastavitev prek napetostnega ali tokovnega vhoda 

ali digitalna nastavitev s tipkovnico) v območju frekvence preskoka, se pri zvišanju nastavljene 

frekvence (kot je prikazano zgoraj) ohrani spodnja meja frekvence preskoka. Če je nastavljena 

vrednost zunaj navedenega območja, se frekvenca zviša.  

� Če je nastavljena vrednost frekvence (analogna nastavitev prek napetostnega ali tokovnega vhoda 

ali digitalna nastavitev s tipkovnico) v območju frekvence preskoka, se pri znižanju nastavljene 

frekvence ohrani zgornja meja frekvence preskoka. Če je nastavljena vrednost zunaj navedenega 

območja, se frekvenca zniža.  

 

Ukaz za 
zagon 

H11 
H12 
H13 
H14 
H15 
H16 

V1 (napetostni vhod) 

0 20 mA

10 V 

I (tokovni vhod) 

Nastavitev preskoka frekvence navzgor 

Nastavitev preskoka frekvence navzdol 

Frekvenca 
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10. Napredne funkcije 

10.1  Enosmerno zaviranje  

� Zaustavitev z enosmernim zaviranjem  

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F4 
[izbira načina 
zaustavitve] 

1 0/2 0  

F8 
[začetna frekvenca 
enosmernega zaviranja] 

— 0/60 5,0 Hz 

F9 
[čakalni čas enosmernega 

zaviranja] 
— 0/60 0,1 s 

F10 
[napetost enosmernega 
zaviranja] 

— 0/200 50 % 

F11 
[čas enosmernega 
zaviranja] 

— 0/60 1,0 s 

 

� Parameter F4 [izbira načina zaustavitve] nastavite na vrednost 1. 

� F8: frekvenca, pri kateri se bo vklopilo enosmerno zaviranje. 

� F9: pretvornik bo po vzpostavitvi vrednosti F8 [začetna frekvenca enosmernega zaviranja] počakal za 
nastavljeni čas pred vklopom napetosti F10 [napetost enosmernega zaviranja].  

� F10: nastavitev vrednosti, ki predstavlja odstotno vrednost parametra H33 [nazivni tok motorja].  

� F11: nastavitev časa, v katerem pretvornik motorju dovaja napetost F10 [napetost enosmernega zaviranja] po 
preteku časa F9 [čakalni čas enosmernega zaviranja].  ☞☞☞☞ Pozor:  

Previsoka nastavljena vrednost napetosti ali časa enosmernega zaviranja lahko povzroči pregrevanje in poškodbe 
motorja.  

 

frekvenca 

Napetost 

Tok 

Ukaz za zagon 

 

 

 

 

 

 

� Nastavitev parametra F10 ali F11 na vrednost 0 onemogoči funkcijo enosmernega zaviranja.  

� F9 [čakalni čas enosmernega zaviranja]: visoka vztrajnost bremena ali visoka vrednost parametra F8 

[začetna frekvenca enosmernega zaviranja] lahko povzroči izklop zaradi tokovne preobremenitve. 

Temu se je mogoče izogniti s parametrom F9.  

Ukaz za 
zagon 

Tok 

F 8

F9 F11

F10 

Napetost 

Frekvenca
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� Zagon enosmernega zaviranja  

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F12 
[začetna napetost 
enosmernega zaviranja] 

— 0/200 50 % 

F13 
[zagonski čas 

enosmernega 
zaviranja] 

— 0/60 0 s 

 

� F12: nastavitev vrednosti, ki predstavlja odstotno vrednost parametra H33 [nazivni tok motorja].  

� F13: motor začne pospeševati po dovajanju enosmerne napetosti nastavljeni čas.  ☞☞☞☞ Pozor: 

Previsoka nastavljena vrednost napetosti ali časa enosmernega zaviranja lahko povzroči pregrevanje in poškodbe 
motorja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nastavitev parametra F12 ali F13 na vrednost 0 onemogoči zagon enosmernega zaviranja. 

� t: po času F13 [zagonski čas enosmernega zaviranja] se od vklopa enosmerne napetosti do 

nastavljenega časa t frekvenca povečuje. V tem primeru je lahko zagonski čas enosmernega zaviranja 

daljši od nastavljene vrednosti.  

 

� Enosmerno zaviranje do zaustavitve 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F12 
[začetna napetost 
enosmernega zaviranja] 

— 0/200 50 % 

Skupina 
vhodov/izhodov I22 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P3] 

11 0/24 2  

 

� F12: nastavitev, ki predstavlja odstotno vrednost parametra H33 [nazivni tok motorja]. 

� Med priključki P1 do P5 izberite priključek za izdajo ukaza za enosmerno zaviranje do zaustavitve.  

� Če za to funkcijo izberete priključek P3, nastavite parameter I22 na vrednost 11 {enosmerno zaviranje do 
zaustavitve}. ☞☞☞☞ Pozor: 

Previsoka nastavljena vrednost napetosti ali časa enosmernega zaviranja lahko povzroči pregrevanje in poškodbe 
motorja.  

 

Frekvenca 

Napetost 
Ukaz za 
zagon 

F13 t

F12
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10.2  Impulzno delovanje  

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F20 Impulzna frekvenca — 0/400 10,0 Hz 

Skupina 
vhodov/izhodov I22 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P3] 

4 0/24 2  

 

� Nastavite želeno frekvenco impulznega delovanja v parametru F20.  

� Za te nastavitve izberite večfunkcijski vhodni priključek med priključki P1 do P5. 

� Če ste za impulzno delovanje izbrali priključek P3, parameter I22 nastavite na vrednost 4 {impulzno}. 

� Impulzno frekvenco je mogoče nastaviti v razponu vrednosti parametrov F21 [najv. frekvenca] in F22 [začetna 
frekvenca].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Impulzno delovanje preglasi vse druge načine delovanja, razen delovanja z zadrževanjem. Če torej 

med večstopenjskim ali trižilnim upravljanjem ali upravljanjem z zvišanjem/znižanjem frekvence 

vnesete ukaz za impulzno delovanje, pretvornik deluje z impulzno frekvenco.  

Napetost 

Ukaz za 
zagon 

F12

P3

P3 (JOG)
Ukaz za  
zagon (FX) 

Frekvenca F20

P1

P3

CM

 FX: I20 = 0 

JOG: I22 = 4
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10.3  Upravljanje z zvišanjem/znižanjem frekvence 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov I20 [določitev večfunkcijskega 

vhodnega priključka P1] 0 

0/24 

2  

— —   

I23 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P4] 15 3 

I24 [določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 16 4 

 

� Za upravljanje z zvišanjem/znižanjem frekvence izberite želena priključka med priključki P1 do P5. 

� Če ste izbrali priključka P4 in P5, parametra I23 in I24 nastavite na vrednost 15 {ukaz za zvišanje frekvence} 
oziroma 16 {ukaz za znižanje frekvence}.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4  Trižično upravljanje 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I20 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

0 

0/24 

2 
 

— —   

I24 
[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 

17 4 

 

� Za trižično upravljanje izberite želeni priključek med priključki P1 do P5. 

� Če ste izbrali priključek P5, parameter I24 nastavite na vrednost 17 {trižično upravljanje}.  

 

 

 

 

P1

P4

P5

FX: 120 = 0

GOR: 123 = 15

CM

DOL: 124 = 16

P4 (gor) 

P5 (dol) 

Frekvenca 

Ukaz za  
zagon (FX) 
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� Če ste izbrali trižično upravljanje in upravljanje z zvišanjem/znižanjem frekvence, bo sistem prvo prezrl.  

� Pasovna širina impulza (t) mora biti večja od 50 ms. 

� Delovanje z iskanjem hitrosti je omogočeno tudi ob izklopu zaradi nizke napetosti po nenadni okvari 

napajanja.  

 

10.5  Delovanje z zadrževanjem 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H7 [zadrževalna frekvenca] — 0/400 5,0 Hz 

H8 [zadrževalni čas] — 0/10 0,0 s 

 

� Pri tem načinu začne motor pospeševati po izvršenem delovanju z zadrževanjem pri zadrževalni frekvenci, ki 
traja nastavljeni zadrževalni čas. 

� Način se uporablja zlasti za sprožitev mehanske zavore v dvigalih po delovanju pri zadrževalni frekvenci.  

� Zadrževalna frekvenca: funkcija se uporablja za usmeritev izhodnega navora v želeno smer. 

Uporabna je zlasti pri dvižnih napravah, pri katerih zagotovi zadostni navor za sprožitev mehanske 

zavore. Nazivna frekvenca slipa se izračuna po spodaj prikazani formuli.  








 ×
−=

120

Prpm
ff rs

 

Pri čemer je sf = nazivna frekvenca slipa 

rf = nazivna frekvenca 
rpm  = število vrt/min na tipski ploščici motorja 

P = število polov motorja 

P1

P2

P5

CM

FX: 120 = 0

RX: 121 = 1

Trižično: 124 = 17

FX

RX

Frekvenca 

P5 (trižično) 

t
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Primer: 

Nazivna frekvenca = 60 Hz 

Nazivna vrednost vrt/min = 1.740 vrt/min 

Število polov motorja = 4 

 
Hzf s 2

120

41740
60 =







 ×
−=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6  Kompenzacija slipa  

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H30 [izbira tipa motorja] — 0,2/2,2 —  

H31 [število polov motorja] — 2/12 4  

H32 [nazivna frekvenca slipa] — 0/10 — Hz 

H33 [nazivni tok motorja] — 1,0/12 — A 

H34 
[tok brez obremenitve 
motorja] 

— 0,1/12 — A 

H36 [učinkovitost motorja] — 50/100 — % 

H37 [vztrajnost bremena] — 0/2 0  

H40 [izbira načina krmiljenja]  1 0/3 0  

 

� Parameter H40 [izbira načina krmiljenja] nastavite na vrednost 1 {kompenzacija slipa}. 

� Ta funkcija omogoča delovanje motorja pri stalni hitrosti s kompenzacijo slipa, ki je značilen za asinhronske 

motorje. Če se hitrost motorne gredi pri velikih obremenitvah znatno zmanjša, je treba vrednost tega parametra 

povečati.  

 

� H30: nastavite tip motorja, povezanega s pretvornikom.  

H30  [izbira tipa motorja] 0,2 0,2 kW 

0,4 0,4 kW 

0,75 0,75 kW 

1,5 1,5 kW 

2,2 2,2 kW 

Frekvenca

Ukaz za zagon

Zadrževalni čas

Zadrževalna frekvenca 

Začetna frekvenca
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� H31: vnesite število polov motorja, označeno na njegovi tipski ploščici. 

� H32: vnesite frekvenco slipa glede na naslednjo formulo in oznako na tipski ploščici motorja.  








 ×
−=

120

Prpm
ff rs

 

Pri čemer je sf = nazivna frekvenca slipa 

rf = nazivna frekvenca 
rpm  = število vrt/min na tipski ploščici motorja 

P = število polov motorja  

 

Primer: 

Nazivna frekvenca = 60 Hz  

Nazivno število vrt/min motorja = 1.740 vrt/min  

Število polov motorja = 4  

 

 

 

Parameter H32 [nazivna frekvenca slipa] ima vrednost 2 Hz. Parameter H32 [nazivna frekvenca slipa] 

nastavite na vrednost 2. 

 

� H33: vnesite nazivni tok, označen na tipski ploščici.  

� H34: vnesite izmerjeni tok motorja, ki deluje pri nazivni frekvenci, po odstranitvi obremenitve. Če ne 

morete izmeriti toka brez obremenitve motorja, vnesite 50–odstotno vrednost nazivnega toka motorja.  

� H36: vnesite učinkovitost motorja, navedeno na tipski ploščici. 

� H37: na osnovi vztrajnosti motorja izberite vztrajnost bremena, kot je prikazano spodaj.  

 

H37 [vztrajnost 

bremena] 

0 Manj kot 10–kratna vztrajnost motorja  

1 Približno 10–kratna vztrajnost motorja 

2 Več kot 10–kratna vztrajnost motorja  

 

� Pri večjih obremenitvah se razlika med nazivnim številom vrt/min in sinhronsko hitrostjo veča 

(oglejte si spodnjo sliko). Ta funkcija omogoča kompenzacijo slipa. Vrednost povečanja navora 

nastavite znotraj razpona 2 %. Previsoka vrednost nastavitve lahko povzroči pregrevanje motorja in 

napačen izračun hitrosti slipa. 

 

 

 

 

 

 

Hzf s 2
120

41740
60 =







 ×
−=

Sinhronska hitrost 

Nazivno število vrt/min motorja

vrt/min 

Obremenitev 

Kompenzacija slipa 
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10.7  Regulacija PID 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

2. 

funkcijska 

skupina 

H40 [izbira načina krmiljenja]  2 0/3 0 — 

H50 
[izbira povratnozančne 

regulacije PID] 
— 0/1 0 — 

H51 
[proporcionalno ojačenje za 

regulator PID] 
— 0/999,9 300,0 % 

H52 
[integralni čas za regulator 

PID (integralno ojačenje)] 
— 0,1/0,32 300 s 

H53 

[diferencialni čas za 

regulator PID (diferencialno 

ojačenje)] 

— 0,0/30,0 0 s 

H54 
[odprtozančno ojačenje za 

regulator PID] 
 0/999,9 0 % 

H55 
[meja izhodne frekvence 

regulatorja PID] 
— 0/400 60,0 Hz 

I20—I24 
Določitev večfunkcijskega 

vhodnega priključka P1—P5 
21 0/24 — — 

 

� Parameter H40 nastavite na vrednost 2 {povratnozančna regulacija PID}. 

� Izhodno frekvenco pretvornika krmili regulator PID, ki se uporablja za stalni nadzor pretoka, tlaka in 

temperature. 

� H50: izberite vrsto povratnozančne regulacije PID. 

 

H50 [izbira povratnozančne 

regulacije PID] 

0 {Vhodni priključek I (0—20 mA)} 

1 {Vhodni priključek V1 (0—10 V)} 

 

� H51: nastavite odstotno vrednost napake. Če je proporcionalno ojačenje nastavljeno na 50 %, bo 

toliko znašala tudi izhodna vrednost napake.  

� H52: nastavite čas sporočanja skupne vrednosti napake. Nastavite čas, potreben za sporočanje 

100–odstotne vrednosti napake, ko znaša vrednost napake 100 %. Če je parameter H52 [integralni 

čas za regulator PID (integralno ojačenje)] nastavljen na 1 sekundo, se 100–odstotna vrednost napake 

sporoči v 1 sekundi.  

� H53: nastavite izhodno vrednost, ki ustreza spremembi napake. Pretvornik SV—iC5 napako zazna v 

0,01 sekunde. Če je diferencialni čas nastavljen na 0,01 sekunde in znaša odstotna vrednost napake 

100/s, je za sporočanje 1 % od 100 % potrebnih 10 ms. 

� H54: odprtozančno ojačenje regulatorja PID. Nastavite vrednost ojačenja za dodajanje ciljne 

vrednosti izhodni moči regulatorja PID.  

� H55: omeji izhodno moč regulatorja PID. 

� I20—I24: za izmenjavo podatkov z regulatorjem PID enega od priključkov P1—P5 nastavite na 

vrednost 21 in ga vklopite.  
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Blokovna shema regulatorja PID 
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10.8  Samodejna nastavitev 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

2. 

funkcijska 

skupina 

H41 [samodejna nastavitev] 1 0/1 0 — 

H42 [upornost statorja (Rs)] — 0/14,0 — Ω 

H44 
[parazitna induktivnost 

(Lσ)] 
— 0/300,00 — mH 

 

� Omogočeno je samodejno merjenje parametrov motorja.  

� V parametru H41 izmerjene parametre motorja je mogoče uporabiti pri nastavitvi samodejnega povečanja 

navora in pri odprtozančni vektorski regulaciji. ☞☞☞☞ Pozor: 

Samodejna nastavitev se izvede po zaustavitvi motorja. Motorna gred med delovanjem parametra H41 [samodejna 

nastavitev] ne sme biti obremenjena.  

 

� H41: če je parameter H41 nastavljen na vrednost 1, se ob pritisku tipke Prog/Ent (•) vklopi 

samodejna nastavitev, na tipkovnici LED pa se prikaže oznaka »TUn«. Po končanem postopku se 

prikaže oznaka »H41«.  

� H42, H44: v teh parametrih sta prikazani vrednosti upornosti in stresane induktivnosti statorja 

motorja, ki ju zazna parameter H41. Po zaključenem postopku parametra H93 [nastavitev začetnih 

vrednosti parametrov] se na prikazovalniku prikaže prednastavljena vrednost za tip motorja (H 30). 

� Za zaustavitev postopka samodejne nastavitve na tipkovnici pritisnite tipko STOP/RST ali pa vklopite 

priključek BX. 

� V primeru prekinitve postopka samodejne nastavitve parametrov H42 in H44 se uporabi 

prednastavljena vrednost. 

� Za prednastavljene vrednosti motorja si oglejte stran 10–12.  

 ☞☞☞☞ Pozor:  

Ne vstavljajte nepravilnih vrednosti upornosti in stresane induktivnosti statorja, saj lahko to zmanjša funkcionalnost 

odprtozančne vektorske regulacije in samodejnega povečanja navora. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Napredne funkcije   
 

 10-10 SV–iC5 

10.9  Odprtozančna vektorska regulacija 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

2. 

funkcijska 

skupina 

H40 [izbira načina krmiljenja] 3 0/3 0 — 

H30 [izbira tipa motorja] — 0,2/2,2 — kW 

H32 
[nazivna 

frekvenca slipa] 
— 0/10 — Hz 

H33 [nazivni tok motorja] — 1,0/12 — A 

H34 
[tok brez obremenitve 

motorja] 
— 0,1/12 — A 

H42 [upornost statorja (Rs)] — 0/14,0 — Ω 

H44 
[parazitna induktivnost 

(Lσ)] 
— 0/300,00 — mH 

F14 [čas napajanja motorja] — 0,0/60,0 1,0 s 

 

� Ob nastavitvi parametra H40 [izbira načina krmiljenja] na vrednost 3 se vklopi odprtozančna vektorska 

regulacija. ☞☞☞☞ Pozor:  

Parametre motorja je treba izmeriti za visoko učinkovitost delovanja. Zelo priporočljivo je, da pred začetkom 

delovanja z odprtozančno vektorsko regulacijo izvedete postopek H41 [samodejna nastavitev].  

 

� Zagotovite pravilen vnos naslednjih parametrov za visoko učinkovitost odprtozančne 

vektorske regulacije. 

� H30: nastavite tip motorja, ki je povezan z izhodom pretvornika.  

� H32: na osnovi števila vrt/min na tipski ploščici in nazivne frekvence vnesite nazivno frekvenco slipa.  

� H33: vnesite nazivni tok, označen na tipski ploščici.  

� H34: po odstranitvi obremenitve motorja parameter H40 [izbira načina krmiljenja] nastavite na 

vrednost 0 {krmiljenje V/F} in motor zaženite na frekvenco 60 Hz. Kot tok brez obremenitve motorja 

vnesite vrednost toka v parametru CUr [izhodni tok]. Če obremenitve motorne gredi ni mogoče 

odstraniti, vnesite vrednost, ki predstavlja 40—50 % vrednosti H33 [nazivni tok motorja], ali pa 

tovarniško nastavitev.  

� H42, H44: vnesite izmerjeno vrednost parametra H41 [samodejna nastavitev] ali tovarniško 

nastavitev. 

� F14: ta parameter omogoča pospeševanje motorja po njegovem vzbujanju v nastavljenem času. 

Vrednost vzbujalnega toka nastavite v parametru H34 [tok brez obremenitve motorja].  
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� Tovarniške nastavitve parametrov motorja 

Nazivna moč 
motorja 
[kW] 

Tok brez 
obremenitve 
[A] 

Nazivni tok 
[A] 

Nazivna 
frekvenca 
slipa 
[Hz] 

Upornost 
statorja [Ω] 

Parazitna 
induktivnost 
[mH] 

0,2 0,9 0,5 3,0 14,0 122,0 

0,4 1,8 1,1 3,0 6,7 61, 58, 893 

0,75 3,5 2,1 2,33 2,46 28,14 

1,5 6,5 3,5 2,33 1,13 14,75 

2,2 8,8 4,4 2,0 0,869 11,31 

 

10.10  Energijsko varčno upravljanje 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F40 
[raven varčnega 

delovanja] 
— 0/30 0 % 

 

� V parametru F40 nastavite vrednost zmanjšanja izhodne napetosti.  
� Nastavite jo kot odstotno vrednost največje izhodne napetosti. 
� Pri ventilatorjih in črpalkah lahko porabo energije znatno zmanjšate z zmanjšanjem izhodne napetosti pri lahki 

ali ničelni obremenitvi. 

 

 

 

 

 

 

 

10.11  Funkcija iskanja hitrosti  

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. funkcijska 
skupina 

H22 
[izbira funkcije iskanja 
hitrosti] 

— 0/15 0  

H23 
[raven toka med 
iskanjem hitrosti] 

— 80/200 100 % 

H24 
[proporcionalno ojačenje 
med iskanjem hitrosti] 

— 

0/9.999 

100  

H25 
[integralno ojačenje med 
iskanjem hitrosti] 

— 1.000  

Skupina 
vhodov/izhodov 

I54 
[izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 

15 0/20 12  

Tok 

Izhodna napetost 

F40
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I55 
[izbira večfunkcijskega 
releja] 

15 17 

 

� Ta funkcija preprečuje morebitne okvare pri enaki izhodni napetosti pretvornika po odstranitvi obremenitve. 
� Pretvornik določi število vrtljajev na minuto glede na izhodni tok, zato je težko določiti dejansko hitrost.  

 

� Naslednja preglednica prikazuje štiri načine izbire funkcije iskanja hitrosti.  

 

H22 [izbira funkcije 

iskanja hitrosti] 

 

Iskanje hitrosti 

med 

delovanjem 

parametra H20 

[napajanje ob 

vklopu] 

Iskanje hitrosti 

ob ponovnem 

zagonu po 

nenadni okvari 

napajanja 

Iskanje hitrosti 

med 

delovanjem 

parametra H21 

[ponovni zagon 

po ponastavitvi 

napake] 

Iskanje hitrosti 

med 

pospeševanjem 

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 — — — — 

1 — — — � 

2 — — � — 

3 — — � � 

4 — � — — 

5 — � — � 

6 — � � — 

7 — � � � 

8 � — — — 

9 � — — � 

10 � — � — 

11 � — � � 

12 � � — — 

13 � � — � 

14 � � � — 

15 � � � � 

 

� H23: ta parameter omogoča omejitev toka med iskanjem hitrosti. Vrednost nastavite kot odstotno 

vrednost parametra H33 [nazivni tok motorja].  

� H24, H25: funkcijo iskanja hitrosti aktivira krmilnik PI. Glede na obremenitev ustrezno nastavite 

proporcionalno in integralno ojačenje.  

� I54, I55: sistem pošlje signal o aktivni funkciji iskanja hitrosti prek večfunkcijskega izhodnega 

priključka (MO) in izhodnega priključka večfunkcijskega releja (30AC).  
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� Primer: iskanje hitrosti ob ponovnem zagonu po nenadni okvari napajanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ob izklopu vhodne napetosti zaradi nenadne okvare napajanja pretvornik za 

ohranitev izhodne napetosti nemudoma sproži zaščitno stikalo za prenizko napetost. 

� Po obnovitvi napajanja začne pretvornik oddajati enako frekvenco kot pred 

izklopom zaradi prenizke napetosti, napetost pa se zaradi krmiljenja PI poveča. 

� t1: če je porast toka večji od prednastavljene vrednosti v parametru H23, se rast 

napetosti ustavi, frekvenca pa se zmanjša. 

� t2: če se zgodi nasprotno od primera t1, začne napetost znova rasti, frekvenca pa 

preneha padati. 

� Ob obnovitvi nazivne vrednosti frekvence in napetosti se nadaljuje pospeševanje 

motorja pri frekvenci, ki je veljala pred izklopom.  

 

� Uporaba funkcije iskanja hitrosti je primerna pri veliki vztrajnosti bremena. V tem primeru je zelo 

priporočljivo, da motor po zaustavitvi znova zaženete.  

 

Vhodna napetost

Frekvenca 

Napetost 

Tok 
H23 

t1 t2
Večfunkcijski izhod ali rele 



10. Napredne funkcije 
 

 10-14 SV–iC5   

10.12  Poskus samodejnega ponovnega zagona 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

2. 

funkcijska 

skupina 

H26 

[število poskusov 

samodejnega 

ponovnega zagona] 

— 0/10 0 

 

H27 
[čas samodejnega 

ponovnega zagona] 
— 0/60 1,0 s 

 

� Ta funkcija omogoča nastavitev števila poskusov ponovnega zagona v parametru H26.  

� S tem se izognemo izpadu sistema zaradi sprožitve notranjih varnostnih funkcij med drugim zaradi šuma.  

 

� H26: samodejni ponovni zagon se aktivira po času, nastavljenem v parametru H27. Ob vklopu 

parametra H26 [število poskusov samodejnega ponovnega zagona] se vrednost tega zmanjša za 1. Če 

je število izklopov zaradi okvare večje od nastavljenega števila poskusov ponovnega zagona, se 

funkcija samodejnega zagona izklopi. Ob ponastavitvi funkcije prek kontrolnega bloka ali tipke 

STOP/RST na tipkovnici se samodejno vnese število poskusov ponovnega zagona. 

� Če se v 30 sekundah po samodejnem ponovnem zagonu zaščitno stikalo ne sproži, se parameter 

H26 ponastavi na prednastavljeno vrednost.  

� Ob prekinitvi delovanja zaradi izklopa zaradi prenizke napetosti {Lvt} ali izklopa v sili {EST} de 

funkcija samodejnega ponovnega zagona izklopi.  

� Po času H27 [čas samodejnega ponovnega zagona] začne motor samodejno znova pospeševati 

prek funkcije iskanja hitrosti (H22—H25). 

  

� Pri nastavitvi parametra H26 [število poskusov samodejnega ponovnega zagona] na vrednost 2 velja 

naslednji vzorec delovanja. 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za 
zagon 

Delovanje pri 
stalni hitrosti 

2 1 2 1 0 2

Frekvenca 

Napetost 

Ponastavitev 

30 s 
Delovanje funkcije 

iskanja hitrosti 

Izklop zaradi okvare 

H27
Št. poskusov 
samodejnega 
ponovnega zagona 
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 Izbira nosilne frekvence 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H39 [izbira nosilne 
frekvence]  — 0/15 10 

 

 

� Ta parameter vpliva na zvok pretvornika med njegovim delovanjem. 

  

H39 Višja nastavitev nosilne 

frekvence  

Hrup motorja � 
Toplotna izguba pretvornika � 

Šum pretvornika � 

Parazitni tok  � 

 

10.13  Upravljanje drugega motorja 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. funkcijska 
skupina 

H81 
[čas pospeševanja drugega 
motorja] 

— 0/6.000 5,0 s 

H82 
[čas zaviranja drugega 
motorja] 

—  10,0 s 

H83 
[osnovna frekvenca drugega 
motorja] 

— 30/400 60,0 Hz 

H84 
[vzorec V/F drugega 
motorja] 

— 0/2 0  

H85 
[povečanje navora pri 
delovanju drugega motorja v 
smeri naprej] 

— 0/15 5 % 

H86 
[povečanje navora pri 
vzvratnem delovanju 
drugega motorja] 

—  5 % 

H87 
[raven preprečevanja 
zastoja drugega motorja] 

— 30/200 150 % 

H88 
[raven elektronske termične 
zaščite drugega motorja za 
1 minuto] 

— 50/200 150 % 

H89 
[stalna raven elektronske 
termične zaščite drugega 
motorja] 

—  100 % 

H90 
[nazivni tok drugega 
motorja] 

— 0,1/20 1,8 A 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I20 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

— 

0/24 

0  

— —    

I24 
[določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 

12 4  
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� Za upravljanje drugega motorja izberite želeni večfunkcijski vhodni priključek med priključki P1 do P5. 
� Če za upravljanje drugega motorja uporabljate priključek P5, parameter I24 nastavite na vrednost 12.  

 

� Ta funkcija se uporablja, kadar pretvornik krmili dva motorja, ki sta povezana z različnima vrstama 

obremenitve. 

� Funkcija upravljanja drugega motorja ne krmili dveh motorjev hkrati. Kot je prikazano spodaj, 

lahko pri izmenični uporabi dveh motorjev in pretvornika za drugi motor prek večfunkcijskega vhodnega 

priključka ter parametrov H81—H90 vnesete drugačne vrednosti.  

� Po zaustavitvi motorja vklopite parameter I24 (nastavitev: 12). 

� Nastavitve parametrov od H81 do H90 veljajo za prvi in drugi motor. 

 

 

 

 

 

 

 

10.14  Nastavitev začetnih vrednosti in zaklepanje parametrov 

 

� Nastavitev začetnih vrednosti parametrov 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

2. 
funkcijska 
skupina 

H93 
[nastavitev začetnih 

vrednosti parametrov] 
0 — 0 

  

1 
Nastavitev začetnih 
vrednosti vseh štirih skupin 
parametrov  

 

2 
Nastavitev začetnih 
vrednosti skupine pogonov 

 

3 
Nastavitev začetnih 
vrednosti 1. funkcijske 
skupine 

 

4 
Nastavitev začetnih 
vrednosti 2. funkcijske 
skupine 

 

5 
Nastavitev začetnih 
vrednosti skupine 
vhodov/izhodov 

 

 

� Izberite želeno skupino in v parametru H93 izberite nastavitev začetnih vrednosti parametrov.  

 

� Po nastavitvi želenih skupin v parametru H93 pritisnite tipko Prog/Ent (�). Po nastavitvi se 

parameter H93 znova prikaže. 

Motor 1Motor2SV-iC5 P5
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� Registracija gesla 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

2. funkcijska 

skupina 
H94 [registracija gesla] — 0/FFF 0 

 

 H95 [zaklepanje parametrov]  — 0/FFF 0  

 

� Ta funkcija ustvari geslo za parameter H95 [zaklepanje parametrov].  

� Veljavno geslo je vrednost v šestnajstiškem zapisu (0—9, A, B, C, D, E, F). ☞☞☞☞ Pozor:  

Ne pozabite registriranega gesla. Tega uporabite tudi pri odklepanju parametrov. 

 

� Tovarniško geslo je 0. Vnesite novo geslo, različno od 0. 

� Za registracijo gesla za zaklepanje parametrov sledite spodnji preglednici. 

 

Korak Opis Prikazovalnik LED 

1 Pojdite v parameter H94 [registracija gesla]. H94 

2 Dvakrat pritisnite tipko Prog/Ent (�). 0 

3 Vnesite želeno geslo (npr. 123). 123 

4 Ob pritisku tipke Prog/Ent (�) novo geslo »123« utripa. 123 

4 Za shranjevanje vrednosti znova pritisnite tipko Prog/Ent (�). H94 

 

� Za spremembo gesla sledite spodnji preglednici (trenutno geslo: 123 –> novo geslo: 456). 

 

Korak Opis Prikazovalnik LED 

1 Pojdite v parameter H94 [registracija gesla]. H94 

2 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 0 

3 Vnesite želeno številko (npr. 122). 122 

4 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). Če vnesete napačno vrednost, se na 
zaslonu prikaže številka 0. V tem stanju gesla ni mogoče spremeniti.  

0 

5 Vnesite pravilno geslo. 123 

6 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 123 

7 Vnesite novo geslo. 456 

8 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). Številka »456« utripa. 456 

9 Za dokončanje postopka pritisnite tipko Prog/Ent (�). H94 
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� Zaklepanje parametrov 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

2. funkcijska 

skupina 

H95 [zaklepanje parametrov] — 0/FFF 0  

H94 [registracija gesla] — 0/FFF 0  

 

� Ta funkcija omogoča zaklepanje uporabniško nastavljenih parametrov, ki zahtevajo uporabo gesla. 

 

� Za zaklepanje parametrov prek parametra H94 [registracija gesla] sledite spodnji preglednici.  

 

Korak Opis Prikazovalnik LED 

1 Pojdite v parameter H95 [zaklepanje parametrov].  H95 

2 Za dokončanje postopka pritisnite tipko Prog/Ent (�). UL 

3 
Vrednosti parametrov lahko spreminjate v odklenjenem stanju (UL), tj. ko 
je na prikazovalniku prikazano naslednje sporočilo: UL 

4 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 0 

5 Vnesite geslo iz parametra H94 (npr. 123). 123 

6 Za dokončanje postopka pritisnite tipko Prog/Ent (�). L 

7 Vrednosti parametra v zaklenjenem stanju (L) ni mogoče spreminjati. L 

8 Pritisnite levo (�) ali desno (�) tipko. H95 

 

� Za odklepanje uporabniških parametrov, zaščitenih z geslom, sledite spodnji preglednici.  

 

 

Korak Opis Prikazovalnik LED 

1 Pojdite v parameter H94 [registracija gesla].  H94 

2 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). L 

3 Vrednosti parametra v zaklenjenem stanju (L) ni mogoče spreminjati. L 

4 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). 0 

5 Vnesite geslo iz parametra H94 (npr. 123). 123 

6 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). UL 

7 Vrednosti parametrov lahko spreminjate v odklenjenem stanju (UL), tj. ko 
je na prikazovalniku prikazano naslednje sporočilo: UL 

8 Pritisnite tipko Prog/Ent (�). H95 

 

 

 

 

 

 



10. Napredne funkcije 
 

 10-19 SV–iC5 

Zapiski: 
 





11. Nadzor 
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11. Nadzor 

11.1  Nadzor stanja delovanja 

� Izhodni tok 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Opis 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 
CUr Izhodni tok  —    

 

� Izhodni tok pretvornika lahko spremljate v parametru CUr. 

 

� Vrt/min motorja 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Opis 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov 

rPM [vrt/min motorja] —    

2. 
funkcijska 
skupina 

H31 [število polov motorja] — 2/12 4  

H40 [izbira načina krmiljenja] — 0/2 0  

H74 
[ojačenje za prikaz vrt/min 
motorja] 

— 1/1.000 100 % 

 

� Število vrt/min motorja lahko spremljate v parametru rPM. 

� Če je parameter H40 nastavljen na vrednost 0 {modulacija V/F} ali 1 { regulacija PID}, je izhodna 

frekvenca pretvornika (f) prikazana v vrt/min na osnovi spodnje formule. Slip motorja pri izračunu ni 

upoštevan.  

 

 

 

� H31: vnesite število nazivnih polov motorja, navedeno na tipski ploščici.  

� H74: Ta parameter omogoča spremembo prikazane hitrosti motorja v hitrost vrtenja (vrt/min) ali 

mehansko hitrost (m/min). 

 

� Enosmerna napetost pretvornika 

 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

dCL 
[enosmerna napetost 
pretvornika] —    

 

� Enosmerno napetost pretvornika lahko spremljate v parametru dCL.  

� 2 Vrednost vhodne napetosti je prikazana, ko motor miruje. 

� To je napetost, izmerjena med priključkoma P1 in N.  

100

74

31

120 H

H

f
RPM ×







 ×
=





11. Nadzor 
 

 11-1 SV–iC5   

� Uporabniško izbrani prikaz  

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
pogonov  

vOL 
[uporabniško izbrani 
prikaz] —    

2. funkcijska 
skupina  

H73 [izbira nadzorovanega 
elementa] 

— 0/2 0  

 

� Izbrani element iz parametra H73 [izbira nadzorovanega elementa] lahko spremljate v parametru vOL 
[uporabniško izbrani prikaz]. 

� H73: izberite številko želenega elementa. 

H73 [izbira 

nadzorovanega 

elementa] 

0 Izhodna napetost [V] 
 

1 Izhodna nazivna moč [kW] 
 

2 Navor  
 

 

Za prikaz pravilnega navora v parameter H36 vnesite zmogljivost motorja, navedeno na tipski 

ploščici.  

 

� Vklop prikazovalnika 

Skupina  Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavitev Tovarniške 
nastavitve 

2. 
funkcijska 
skupina 

H72 
[vklop 
prikazovalnika] 0 Ukaz za nastavitev frekvence (0,00) 

0 

 ` 

1 Čas pospeševanja (ACC) 

2 Čas zaviranja (DEC) 

3 Pogonski način (drv) 

4 Način frekvenčnega delovanja (Frq) 

5 Večstopenjska frekvenca 1 

6 Večstopenjska frekvenca 2 

7 Večstopenjska frekvenca 3 

8 Izhodni tok (CUr) 

9 Vrt/min motorja (rPM) 

10 Enosmerna napetost pretvornika (dCL) 

11 Uporabniško izbrani prikaz (vOL) 

12 Prikaz napak 1 

13 Prikaz napak 2 

 

� Ta funkcija omogoča izbiro parametra za prikaz na tipkovnici ob vklopu napajanja. 
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11.2  Nadzor vhodno–izhodnega priključnega bloka 

� Nadzor stanja vhodnega priključka 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I25 

[prikaz stanja 

vhodnega priključka] 
—    

 

� Status aktivnih vhodnih priključkov (ON/OFF) je mogoče spremljati v parametru I25.  

� Ko so priključki P1, P3, P4 vklopljeni (ON), priključka P2 in P5 pa izklopljena (OFF), se prikaže 

naslednji prikaz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nadzor stanja izhodnega priključka 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I26 

[prikaz stanja 

izhodnega priključka] 
—    

 

� Trenutno stanje (ON/OFF) večfunkcijskega izhodnega priključka (MO) in večfunkcijskega releja je mogoče 

spremljati v parametru I26. 

� Ko je večfunkcijski izhodni priključek (MO) vklopljen, večfunkcijski rele (30AC) pa izklopljen, se 

prikaže naslednji prikaz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P5         P4          P3        P2              P1

ON

OFF

30AC       MO

ON

OFF
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11.3  Nadzor stanja ob napaki 

� Prikaz stanja ob napaki 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

pogonov 
nOn [prikaz napak] —    

 

� Vrsta napake, ki se je pojavila med delovanjem, je prikazana v parametru nOn. 

� Spremljate lahko do tri vrste napak.  

� Ta parameter zagotavlja informacije o vrstah napak in stanju delovanja ob napaki. Za postopek 

nadziranja delovanja si oglejte razdelek 1.6.  

� Za vrste napak si oglejte stran 13–1. 

 

Vrste napak Frekvenca 

 

Tok 

 
Podatki o 
pospeševanju/zaviranju  

Napaka med 
pospeševanjem  

 
Napaka med zaviranjem  

 

Napaka med delovanjem 
pri stalni hitrosti  

 

� Nadzor zgodovine napak 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov 

H1 [zgodovina napak 1] —    

 — —     

 H5 [zgodovina napak 5]     

 H6 [ponastavi zgodovino 
napak] 

— 0/1 0  

 

� H1—H5: sistem shrani do 5 sporočil o napaki. 

� H6: počisti podatke o prejšnjih napakah, shranjenih v parametrih od H1 do H5. 

� Ob pojavu napake med delovanjem lahko to nadzirate v parametru nOn. 

� Ob ponastavitvi stanja napake s tipko STOP/RST ali večfunkcijskim priključkom se informacije iz 

parametra nOn premaknejo v parameter H1. Ob tem se informacije o prejšnjih napakah, shranjene v 

parametru H1, samodejno premaknejo v parameter H2. Zato se nov podatek o napaki shrani v 

parameter H1.  

� Ob hkratnem pojavu vsaj dveh napak se pod eno kodo shranijo do tri vrste napak.  
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11.4 Analogni izhod 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I50 

[izbira analognega 

izhodnega elementa] 
— 0/3 0  

I51 
[nastavitev ravni 

analognega izhoda] 
— 10/200 100 % 

 

� Izhodne elemente in ravni priključka AM je mogoče izbirati in nastavljati. 

 

� I50: izbrani element bo usmerjen v analogni izhodni priključek (AM). 

 

I50 [izbira 

analognega 

izhodnega 

elementa] 

 10 V  

0 Izhodna frekvenca Najv. frekvenca (F21) 

1 Izhodni tok 150 % nazivnega toka pretvornika 

2 Izhodna napetost 282 V AC 

3 
Enosmerna 
napetost 
pretvornika 

400 V DC 

 

� I51: za uporabo vrednosti analognega izhoda kot vhodnih podatkov merilnika je mogoče vrednost 

nastavljati skladno s tehničnimi zahtevami merilnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta napake Stanje delovanja ob napaki 

AMCM 0—10 Vdc
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11.5 Večfunkcijski izhodni priključek (MO) in rele (30AC) 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavitev Tovarniške 
nastavitve 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I54 

[izbira 
večfunkcijskega 

izhodnega 
priključka] 

0 FDT–1 

12 

1 FDT–2 

I55 
[izbira 

večfunkcijskega 
releja] 

2 FDT–3 

3 FDT–4 

  

4 FDT–5 

5 Preobremenitev {OL} 

6 Preobremenitev pretvornika {IOL} 

7 Blok motorja {STALL} 

8 Izklop zaradi prenapetosti {OV} 

9 Izklop zaradi nizke napetosti {LV} 

10 Pregrevanje hladilnika pretvornika 
{OH} 

11 Izguba ukaza 

12 Med delovanjem 

13 Med mirovanjem 

14 Med delovanjem pri stalni hitrosti 

15 Med iskanjem hitrosti 

16 Čakalni čas vhoda za zagonski signal 

17 Napaka izhoda  

I56 [napaka izhoda 
releja]  

Ob nastavitvi 
parametra 
H26 [število 
poskusov 
samodejnega 
ponovnega 
zagona]  

Ob 
izklopu, 
vendar 
ne zaradi 
nizke 
napetosti 

Ob 
izklopu 
zaradi 
nizke 
napetosti 

 

  

Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 — — — 

2 

1 — — � 

2 — � — 

3 — � � 

4 � — — 

5 � — � 

6 � � — 

7 � � � 

 

� Izberite želeni element za izhod prek večfunkcijskega priključka (MO) in releja (30AC).  
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� I56: če sta parametra I54 in I55 nastavljena na vrednost 17 {prikaz napak}, bo večfunkcijski izhodni 

priključek in rele vklopila vrednost, nastavljena v parametru I56.  

0: FDT–1 

� Preverite, ali se izhodna frekvenca pretvornika ujema z uporabniško nastavljeno frekvenco. 

� Pogoj za delovanje: absolutna vrednost (prednastavljena frekvenca – izhodna frekvenca) <= 

pasovna širina zaznavanja frekvence / 2 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I53 

[pasovna širina 

zaznavanja frekvence] 
— 0/400 10,0 Hz 

 

� Vrednosti ni mogoče nastaviti nad najvišjo frekvenco (F21). 

 

� Pri nastavitvi parametra I53 na vrednost 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: FDT—2 

� Vklopi se, ko se prednastavljena frekvenca ujema z ravnijo zaznavanja frekvence (I52) in ko je 

izpolnjen pogoj FDT–1.  

� Pogoj za delovanje: (prednastavljena frekvenca = raven FDT) in FDT–1 

Skupina Prikazovalnik 
LED Ime parametra Nastavljena 

vrednost 
Najm./najv. 

razpon 
Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I52 [raven zaznavanja 
frekvence] 

— 
0/400 

30,0 
Hz 

I53 [pasovna širina 
zaznavanja frekvence] 

— 10,0 

 
� Vrednosti ni mogoče nastaviti nad vrednost F21 [najv. frekvenca]. 

� Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz oz. 10,0 Hz 

 

 

 

 

 

 

15 HzNastavitev 
frekvence 

Frekvenca.MO 20 Hz 40 Hz 35 Hz
Ukaz za 
zagon 

40 Hz20 Hz

25 HzNastavitev 
frekvence 

Frekvenca 

30 Hz
Ukaz za 
zagon 

MO 

50 Hz
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2: FDT–3  

� Aktivira se, ko delovna frekvenca izpolni naslednji pogoj. 

� Pogoj za delovanje: absolutna vrednost (raven FDT – delovna frekvenca) <= pasovna širina FDT / 2 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I52 [raven zaznavanja 
frekvence] — 

0/400 
30,0 

Hz 
I53 [pasovna širina 

zaznavanja frekvence] 
— 10,0 

 
� Vrednosti ni mogoče nastaviti nad vrednost F21 [najv. frekvenca]. 

� Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz oz. 10,0 Hz 

 

 

 

 

 

 

3: FDT–4 

 

� Aktivira se, ko delovna frekvenca izpolni naslednji pogoj. 

� Pogoj za delovanje: 

Čas pospeševanja: delovna frekvenca >= raven FDT 

Čas zaviranja: delovna frekvenca > (raven FDT – pasovna širina FDT / 2) 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Opis Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
razpon 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I52 
[raven zaznavanja 
frekvence] — 

0/400 
30,0 

Hz 
 I53 [pasovna širina 

zaznavanja frekvence] 
— 10,0 

 
� Vrednosti ni mogoče nastaviti nad vrednost F21 [najv. frekvenca]. 

� Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz oz. 10,0 Hz. 

 

frekvenca 

MO 

Ukaz za zagon 

 

 

 

 

 

 

Frekvenca MO
Ukaz za 
zagon 

25 Hz30 Hz 35 Hz

Frekvenca MO 25 Hz30 Hz
Ukaz za 
zagon 
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4: FDT–5 

� Aktivira se kot kontakt B v nasprotju s pogojem FDT–4. 

� Pogoj za delovanje: 

Čas pospeševanja: delovna frekvenca >= raven FDT 

Čas zaviranja: delovna frekvenca > (raven FDT – pasovna širina FDT / 2) 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I52 

[raven zaznavanja 

frekvence] 
— 

0/400 

30,0 

Hz 
 

I53 
[pasovna širina 

zaznavanja frekvence] 
— 10,0 

 

� Vrednosti ni mogoče nastaviti nad vrednost F21 [najv. frekvenca]. 

� Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz oz. 10,0 Hz. 

 

 

 

 

 

 

5: Preobremenitev {OL} 

� Za več informacij o preobremenitvi in izklopu si oglejte stran 12–2. 

 

6: Preobremenitev pretvornika {IOL} 

� Za več informacij o preobremenitvi pretvornika si oglejte stran 12–6.  

 

7: Blok motorja {STALL} 

� Za več informacij o bloku motorja si oglejte stran 12–3.  

 

8: Izklop zaradi prenapetosti {OVt} 

� Ukaz se aktivira, ko enosmerna napetost preseže 400 V, kar povzroči izklop zaradi prenapetosti. 

 

9: Izklop zaradi nizke napetosti {LVt} 

� Ukaz se aktivira, ko enosmerna napetost pade na 200 V, kar povzroči izklop zaradi nizke napetosti. 

 

10: Pregrevanje hladilnika pretvornika {OHt} 

� Ukaz se aktivira, ko pregret hladilnik pretvornika sproži varnostno funkcijo. 

frekvenca.MO
Ukaz za 
zagon 

25 Hz30 Hz
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11: Izguba ukaza  

� Ukaz se sproži ob izgubi ukaza za nastavitev frekvence. 

12: Med delovanjem  

� Ukaz se aktivira, ko začne ob sprožitvi ukaza za zagon pretvornik proizvajati izhodno napetost.  

 

 

 

 

 

 

13: Med mirovanjem 

� Aktivira se med mirovanjem. 

 

 

 

 

 

 

14: Med delovanjem pri stalni hitrosti 

� Aktivira se med nazivnim delovanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

15: Med iskanjem hitrosti 

� Za delovanje funkcije iskanja hitrosti si oglejte stran 10–12. 

 

16: Čakalni čas vhoda za zagonski signal 

� Ta funkcija se aktivira med normalnim delovanjem, ko pretvornik čaka na ukaz za zagon iz 

zunanjega krmilnika.  

 

17: Napaka izhoda releja 

� Aktivira se nastavljena funkcija parametra I56. 

� Če sta parametra I55 in I56 nastavljena na vrednost 17 oz. 2, se večfunkcijski izhodni rele vklopi ob 

izklopu, ki ni posledica nizke napetosti.  

Frekvenca MO
Ukaz za 
zagon 

Frekvenca MO 
Ukaz za 
zagon 

Frekvenca. MO
Ukaz za 
zagon 
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12. Varnostne funkcije 

12.1  Elektronska termična zaščita  

 

Skupina 
Prikazovaln

ik LED 
Ime parametra 

Nastavlje

na 

vrednost 

Najm./najv. 

nastavitev 

Tovarniške 

nastavitve 

Enot

a 

1. funkcijska 

skupina 
F50 

[izbira elektronske termične  

zaščite] 
1 0/1 0  

F51 
[raven elektronske termične 

zaščite za 1 minuto] 
— 

50/150 

150 % 

F52 
[stalna raven elektronske 

termične zaščite] 
— 100 % 

F53 [tip motorja]  — 0/1 0  

� Parameter F50 [izbira elektronske termične zaščite] nastavite na vrednost 1.  

� Ta parameter se aktivira ob pregretju motorja (v obratnem razmerju s časom). Če je tok višji od nastavljene vrednosti 

parametra F51, se izhodna napetost pretvornika izklopi za prednastavljeni čas F51 [raven elektronske termične zaščite za 

1 minuto]. 

 

� F51: nastavite najvišji tok, ki lahko eno minuto neprekinjeno napaja motor. Ta vrednost predstavlja 

odstotno vrednost nazivnega toka motorja. Nastavljena vrednost ne sme biti nižja od vrednosti 

parametra F52. 

� F52: vnesite tok za delovanje pri stalni hitrosti. Navadno se v ta namen uporabi nazivni tok motorja. 

Nastavljena vrednost ne sme presegati vrednosti parametra F51. 

� F53: pri nizki hitrosti asinhronskega motorja se učinek hlajenja zmanjša. Posebni motor je motor s 

hladilnim ventilatorjem z ločenim pogonom, ki omogoča optimalno hlajenje tudi pri nizki hitrosti. Tako 

ostaja hlajenje tudi ob spremembi hitrosti motorja enako. 

 

F53 [tip motorja] 
0 

Standardni motorji, pri katerih je hladilni ventilator neposredno 

priključen na motorno gred 

1 Posebni motorji, pri katerih ima hladilni ventilator lasten pogon 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009565
20 60Frekvenca [Hz] 

H53 = 1H53 = 2Tok za delovanje pri 
stalni hitrosti [%] 
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12.2  Opozorilo o preobremenitvi in izklop 

 

� Opozorilo o preobremenitvi 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

nastavitev 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

1. funkcijska 

skupina 
F54 

[raven opozorila o 

preobremenitvi] 
— 30/150 150 % 

F55 
[čas trajanja opozorila 

o preobremenitvi] 
— 0/30 10 s 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I54 

[izbira večfunkcijskega 

izhodnega priključka] 
5 

0/17 
12 

 

I55 
[izbira večfunkcijskega 

releja] 
5 17 

 

� Med večfunkcijskim priključkom MO in večfunkcijskim relejem 30AC izberite izhodni priključek za uporabo te 

funkcije. 

� Če ste za izhodni priključek izbrali priključek MO, parameter I54 nastavite na vrednost 5 {preobremenitev: OL}. 

 

� F54: Vrednost nastavite kot odstotno vrednost nazivnega toka motorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F51F52 60 Čas izklopa ETH [s]

Tok [%]

Tok

Večfunkcijski izhod 

F54T: čas trajanja opozorila o 
preobremenitvi t t



12. Varnostne funkcije 
 

 12-3 SV–iC5 

� Izklop zaradi preobremenitve 

Skupina Prikazovalnik 
LED 

Ime parametra Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
nastavitev 

 Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F56 [nastavitev izklopa 
zaradi preobremenitve] 1 0/1 0  

F57 
[raven izklopa zaradi 
preobremenitve] — 30/200 180 % 

F58 [čas izklopa zaradi 
preobremenitve] 

— 0/60 60 s 

 

� Parameter F56 nastavite na vrednost 1. 
� Ob preobremenitvi motorja se izklopi izhodna napetost pretvornika. 
� Izhodna napetost pretvornika se izklopi pri napajanju motorja s prekomernim tokom v času, nastavljenem v 

parametru F58 [čas izklopa zaradi preobremenitve]. 

 

12.3 Preprečevanje bloka 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
nastavitev 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F59 
[nastavitev 
preprečevanja bloka] 

— 0/7 3  

F60 
[raven preprečevanja 
bloka] 

— 30/150 150 % 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I54 
[izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 

7 
0/17 

12 

 

I55 
[izbira večfunkcijskega 
releja] 

7 17 

 

� Med pospeševanjem: pospeševanje motorja se prekine, ko tok preseže vrednost, nastavljeno v parametru 
F60. 

� Med delovanjem pri stalni hitrosti: motor začne zavirati, ko tok preseže vrednost, nastavljeno v parametru F60.  
� Med zaviranjem: zaviranje motorja se prekine, ko enosmerna napetost pretvornika preseže določeno mejo 

napetosti. 
� F60: vrednost predstavlja odstotno vrednost nazivnega toka motorja (H33).  
� I54, I55: pretvornik ob vklopu funkcije preprečevanja bloka oddaja signale prek večfunkcijskega izhodnega 

priključka (MO) ali izhoda releja (30AC). Funkcijo preprečevanja bloka lahko nadzirate prek zunanjega krmilnika.  
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� F59: funkcijo preprečevanja bloka je mogoče nastaviti, kot je prikazano v spodnji preglednici. 

F59 [nastavitev 
preprečevanja 
bloka] 

Nastavitev 
 

Med  
zaviranjem 

Med 
delovanjem pri 
stalni hitrosti 

Med 
pospeševanjem 

Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 — — — 

1 — — � 

2 — � — 

3 — � � 

4 � — — 

5 � — � 

6 � � — 

7 � � � 

 

� Za vklop preprečevanja bloka med pospeševanjem in delovanjem pri stalni hitrosti parameter F59 

nastavite na vrednost 3. 

 

� Ob izvedbi preprečevanja bloka med pospeševanjem ali zaviranjem lahko čas 

pospeševanja/zaviranja preseže nastavljeno vrednost. 

 

� Ob izvedbi preprečevanja bloka med delovanjem pri stalni hitrosti časa t1 in t2 dosežeta nastavljeni 

vrednosti v parametrih ACC [čas pospeševanja] in dEC [čas zaviranja]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tok 

Frekvenca 

Med pospeševanjem Med delovanjem  
pri stalni hitrosti 

t1 t2Večfunkcijski 
izhod ali rele 

F60

Enosmerna 
napetost 

Frekvenca 

Med zaviranjem

Večfunkcijski 
izhod ali rele 
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12.4 Zaščita izhoda pred izgubo faze  

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
nastavitev 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H19 
[izbira zaščite izhoda 
pred izgubo faze] 1 0/1 0  

 

� Parameter H19 nastavite na vrednost 1. 

� Ta funkcija izklopi izhodno napetost pretvornika ob izgubi vsaj dveh faz izhodov U, V in W.  ☞☞☞☞ Pozor: 

Pravilno nastavite parameter H33 [nazivni tok motorja]. Če se dejanski nazivni tok motorja in vrednost parametra 

H33 razlikujeta, te funkcije ni mogoče aktivirati. 

 

12.5  Zunanji signal za izklop 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED Opis 
Nastavljena 

vrednost  
Najm./najv. 
nastavitev 

Tovarniške 
nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov  I20 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

 

0/24 

0  

— —    

I23 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P4] 

18 3  

I24 

[določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P5] 

19 4  

 

� Za akvitiranje zunanjega signala za izklop izberite enega od priključkov od P1 do P5. 

� Parametra I23 in I24 nastavite na vrednost 18 oz. 19, s čimer priključka P4 in P5 opredelite kot zunanji kontakt 

A oz. B. 

 

� Vhodni kontakt A (N.O.) za zunanji signal za izklop: navadno odprti vhodni kontakt. Ob vklopljenem 

priključku P4, ki je opredeljen kot »Ext trip–A« (kontakt A), pretvornik prikaže napako in izklopi izhodno 

napetost.  

� Vhodni kontakt B (N.C.) za zunanji signal za izklop: navadno zaprti vhodni kontakt. Ob izklopljenem 

priključku, ki je opredeljen kot »Ext trip–B« (kontakt B), pretvornik prikaže napako in izklopi izhodno 

napetost. 

 

 

 

 

 

P1P4P5 FX : I20 = 0N.O.  : I23 = 18CM N.C.  : I24 = 19
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12.6 Preobremenitev pretvornika 

 

� Funkcija preprečevanja preobremenitve pretvornika se vklopi, ko tok preseže nazivni tok. 

� Večfunkcijski izhodni priključek (MO) ali večfunkcijski rele (30AC) ob preobremenitvi pretvornika 

odda izhodni opozorilni signal. 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 

vrednost 

Najm./najv. 

razpon 

Tovarniške 

nastavitve 
Enota 

Skupina 

vhodov/izhodov 
I54 

[izbira večfunkcijskega 

izhodnega priključka] 
7 

0/17 

12 

 

I55 
[izbira večfunkcijskega 

releja] 
7 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 (kontakt A) 

Frekvenca 

Ukaz za zagon 

P5 (kontakt B) 
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12.7  Izguba ukaza za nastavitev frekvence 

 

Skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Ime parametra 

Nastavljena 
vrednost 

Najm./najv. 
nastavitev 

Tovarniške 
nastavitve 

Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov I16 

[merila za izgubo 
analognega vhodnega 
signala] 

0 0/2 0  

I62 

[izbira pogonskega 
načina po izgubi 
ukaza za nastavitev 
frekvence] 

— 0/2 0  

I63 
[čakalni čas po izgubi 
ukaza za nastavitev 
frekvence] 

— 

 

1/120 

 

1,0 s 

I54 
[izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 

11 
0/17 

12  

I55 
[izbira večfunkcijskega 
releja] 

11 17  

 

� Izberite pogonski način, pri katerem pride do izgube referenčne frekvence, nastavljene prek priključkov V1 in I, 

vhodnega priključnega bloka (V1+I) ali komunikacijskega priključka. 

 

� I16: ta parameter opredeljuje merila za izgubo analognega vhodnega signala pri nastavitvi referenčne 

frekvence preko priključka V1, I, V1+I ali komunikacijskega priključka.  

 

I16 [merila za izgubo 

analognega 

vhodnega signala] 

0 
Onemogočeno (ne preverja morebitne izgube analognega 

vhodnega signala) 

1 Ob vnosu manjše vrednosti od vrednosti parametrov I2, I7 in I12 

2 Ob vnosu manjše vrednosti od vrednosti parametrov I2, I7 in I12 

 

 

Primer 1: pretvornik določi izgubo referenčne frekvence, pri čemer je parameter DRV — Frq nastavljen na 

vrednost 3 (analogni vhod V1), parameter I16 na vrednost 1, analogni izhodni signal pa je za več kot 

polovico manjši od vrednosti parametra I7.  

 

Primer 2: pretvornik določi izgubo referenčne frekvence, pri čemer je parameter DRV — Frq nastavljen na 

vrednost 6 (V1+I), parameter I16 na vrednost 2, vhodni signal V1 pa je manjši od vrednosti 

parametra I7 ali pa je vhodni signal I manjši od vrednosti parametra I12.  

 

� I62: kadar v času, nastavljenem v parametru I63, ni sprožen ukaz za nastavitev frekvence, nastavite 

pogonski način skladno s spodnjo preglednico.  
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I62 [izbira pogonskega načina 

po izgubi ukaza za 

nastavitev frekvence] 

0 
Delovanje pri stalni frekvenci pred izgubo 

ukaza 

1 Izklop delovanja v prostem teku (prekinitev 
izhodne napetosti) 

2 Zaviranje do zaustavitve 

 

 

� I54, I55: večfunkcijski izhodni priključek (MO) ali večfunkcijski izhodni rele (30AC) sta namenjena 

sporočanju podatkov o izgubi ukaza za nastavitev frekvence zunanjemu krmilniku. 

 

Pri nastavitvi parametra I62 na vrednost 2, parametra I63 na vrednost 5 s in parametra I54 na vrednost 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenca MO 
Ukaz za 
zagon 

Nastavljena frekvenca 5 s
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13. Odpravljanje napak in vzdrževanje 

13.1  Varnostne funkcije 

 

 

 

Napako je mogoče počistiti šele po odpravi njenega vzroka. Če ostane varnostna funkcija aktivna, lahko to skrajša 

življenjsko dobo izdelka in povzroči poškodbe opreme.  

 

Prikaz napak in informacij 

Prikazovalnik 

tipkovnice 

Varnostne 

funkcije 
Opis 

 

Tokovna 

preobremenitev 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, kadar znaša izhodni tok pretvornika več kot 

200 % vrednosti nazivnega toka pretvornika.  

 
Diferenčni tok 

Pretvornik izklopi izhodno napetost v primeru diferenčnega toka, ki je višji od notranje 

nastavljene vrednosti pretvornika.  

 

Preobremenitev 

pretvornika 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, kadar je izhodni tok pretvornika višji od nazivnega 

toka (150 % za 1 minuto).  

 

Izklop zaradi 

preobremenitve 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, kadar znaša izhodni tok pretvornika več kot 

150 % vrednosti nazivnega toka pretvornika dlje časa, kot je določena vrednost 

(1 minuta). 

 

Pregrevanje 

hladilnika 

pretvornika 

Pretvornik na osnovi zaznavanja temperature hladilnika izklopi izhodno napetost ob 

pregrevanju hladilnika zaradi okvare hladilnega ventilatorja ali tujka v ventilatorju.  

 

Preobremenitev 

kondenzatorja 

za enosmerni 

tok 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, ko je treba stari kondenzator za enosmerni tok 

zamenjati z novim.  

 

Zaščita izhoda 

pred izgubo 

faze 

Pretvornik izklopi izhodno napetost pri eni ali več odprtih fazah izhodov pretvornika (U, 

V, W). Pretvornik na osnovi zaznavanja izhodnega toka preverja izgubo faz izhodov. 

 
Prenapetost 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, če enosmerna napetost v glavnem tokokrogu pri 

zaviranju motorja preseže 400 V. Ta napaka se lahko pojavi tudi zaradi prenapetosti v 

napajalnem sistemu. 

 
Nizka napetost 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, če enosmerna napetost zaradi nezadostnega 

navora ali pregrevanja motorja pade pod 180 V, kar je lahko posledica padca vhodne 

napetosti pretvornika. 

 

Elektronska 

termična 

zaščita 

Notranja elektronska termična zaščita pretvornika zazna morebitno pregrevanje 

motorja. Ob preobremenitvi motorja pretvornik izklopi izhodno napetost. Pretvornik ne 

more zaščititi motorja z več kot štirimi poli ali več motorjev hkrati.  

 

Napaka pri 

shranjevanju 

parametrov 

To sporočilo o napaki se prikaže, ko uporabniško nastavljenih parametrov ni mogoče 

shraniti v pomnilnik. 

OPOZORI
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Prikazovalnik 

tipkovnice 

Varnostne 

funkcije 
Opis 

 

Napaka strojne 

opreme 

pretvornika 

To sporočilo o napaki se prikaže ob napaki v krmilnem vezju pretvornika.  

 

Komunikacijska 

napaka 

To sporočilo o napaki se prikaže, ko je komunikacija pretvornika in tipkovnice 

onemogočena. 

 

Napaka 

hladilnega 

ventilatorja 

To sporočilo o napaki se prikaže ob napaki hladilnega ventilatorja pretvornika. 

 
Nenadni izklop 

Uporablja se za izklop pretvornika v sili. Ob vklopu priključka EST pretvornik 

nemudoma izklopi izhodno napetost.  ☞☞☞☞ Pozor: 

Pretvornik začne normalno delovati ob izklopu priključka EST pri vklopljenem 

priključku FX ali RX.  

 

Napaka 

zunanjega 

vhodnega 

signala 

kontakta A 

Pretvornik izklopi izhodno napetost ob nastavitvi večfunkcijskega vhodnega priključka 

(I20—I24) na vrednost 19 {napaka zunanjega vhodnega signala: A (navadno odprti 

kontakt)}.  

 

Napaka 

zunanjega 

vhodnega 

signala 

kontakta B  

Pretvornik izklopi izhodno napetost ob nastavitvi večfunkcijskega vhodnega priključka 

(I20—I24) na vrednost 19 {napaka zunanjega vhodnega signala: B (navadno zaprti 

kontakt)}. 

 

Način 

delovanja ob 

izgubi ukaza za 

nastavitev 

frekvence 

Če se ob nastavitvi delovanja pretvornika prek analognega vhoda (0—10 V ali vhoda 

0—20 mA) ali komunikacijskega priključka (RS485) ne pojavi signal, poteka delovanje 

skladno z načinom, nastavljenim v parametru I62 (način delovanja ob izgubi 

referenčne frekvence).  
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13.2  Odpravljanje napak 

Varnostne 
funkcije 

Vzrok Popravni ukrepi 

 
Tokovna 

preobremenitev 

☞☞☞☞ Pozor: 
V primeru napake zaradi tokovne preobremenitve je treba pred ponovnim zagonom odpraviti 
vzrok napake v izogib poškodbam tranzistorja IGBT v pretvorniku. 

� Čas pospeševanja/zaviranja je v primerjavi z 
obremenitvijo2 prekratek. 

� Obremenitev je večja od nazivne zmogljivosti 
pretvornika. 

� Ukaz za izhodno napetost se sproži, ko je 
motor v prostem teku. 

� Kratki stik ali diferenčni tok na izhodnem 
priključku. 

� Mehanska zavora motorja prehitro deluje.  

� Zvečajte čas pospeševanja/zaviranja. 

� Zamenjajte pretvornik s takšnim z ustrezno 

zmogljivostjo.  

� Po zaustavitvi znova zaženite motor ali pa 
uporabite parameter H22 (iskanje hitrosti) v 
2. funkcijski skupini.  

� Preverite izhodno napeljavo. 

� Preverite mehansko zavoro. 

 
Diferenčni tok 

� Diferenčni tok v izhodni napeljavi pretvornika. 

� Izolacija motorja se je poškodovala zaradi 
prekomerne toplote. 

� Preverite napeljavo izhodnega priključnega 

bloka. 

� Zamenjajte motor. 

 
Preobremenitev 

pretvornika 

� Obremenitev je večja od zmogljivosti 
pretvornika. 

� Napačno nastavljena zmogljivost pretvornika. 

� Stopnja povečanja navora je prevelika. 

� Povečajte zmogljivost motorja in pretvornika 

ali zmanjšajte težo bremena. 

� Izberite pravilno zmogljivost pretvornika. 

� Zmanjšanje stopnjo povečanja navora.  

 
 

Izklop zaradi 
preobremenitve 

 
Pregrevanje 

hladilnika 
pretvornika 

� Napake v hladilnem sistemu. 

� Stari hladilni ventilator še ni zamenjan z 
novim. 

� Temperatura okolice je previsoka. 

� Preverite morebitno prisotnost tujkov v 

hladilniku. 

� Stari hladilni ventilator zamenjajte z novim. 

� Temperatura okolice naj ne presega 40 °C. 

 
Zaščita izhoda 

pred izgubo 
faze 

� Napaka kontakta magnetnega stikala na 
izhodu. 

� Napaka izhodne napeljave. 

� Zavarujte kontakt magnetnega stikala na 
izhodu pretvornika. 

� Preverite izhodno napeljavo. 

 
Napaka 

hladilnega 
ventilatorja 

� V hladilni reži je tujek. 

� Uporaba pretvornika brez potrebne 
zamenjave hladilnega ventilatorja.  

� Preglejte hladilno režo in odstranite tujke. 

� Zamenjajte hladilni ventilator.  

 
Prenapetost 

� Čas zaviranja je v primerjavi z obremenitvijo2 
prekratek. 

� Regenerativna obremenitev na izhodu 
pretvornika. 

� Omrežna napetost je previsoka. 

� Zvečajte čas zaviranja. 

� Uporabite dinamično zavoro. 

� Preverite, ali omrežna napetost presega 
nazivno vrednost. 

 
Nizka napetost 

� Omrežna napetost je prenizka. 

� Obremenitev faze je večja od zmogljivosti 
omrežja (npr. priključitev varilnega stroja ali 
motorja z visokim zagonskim tokom na 
komercialno omrežje). 

� Napaka magnetnega stikala na vhodni strani 

� Preverite, ali je omrežna napetost nižja od 
nazivne vrednosti. 

� Preverite napajalno omrežje izmeničnega 
toka (AC). Zmogljivost omrežja prilagodite 
obremenitvi. 
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Varnostne 
funkcije 

Vzrok Popravni ukrepi 

pretvornika. � Zamenjajte magnetno stikalo. 

 
Elektronska 

termična 
zaščita 

� Motor se je pregrel. 

� Obremenitev je večja od nazivne zmogljivosti 
pretvornika. 

� Raven elektronske termične zaščite (ETH) je 
prenizka. 

� Napačno nastavljena zmogljivost pretvornika. 

� Pretvornik je predolgo deloval pri nizki hitrosti. 

� Zmanjšajte težo bremena in obratovalne 
zahteve. 

� Namestite pretvornik z večjo zmogljivostjo. 

� Ustrezno nastavite raven elektronske 
termične zaščite (ETH). 

� Izberite pravilno zmogljivost pretvornika. 

� Namestite hladilni ventilator z ločenim 
napajanjem. 

 
Napaka 

zunanjega 
vhodnega 

signala 
kontakta A 

� Priključek, ki je v parametrih I20—I24 v 
skupini vhodov/izhodov nastavljen na 
vrednost »18 (External fault–A)« ali »19 
(External fault–B)«, je vklopljen. 

� Odpravite vzrok napake v tokokrogu, 

priključenem na priključek za vhodni signal, 
ali vzrok zunanje napake priključka za vhodni 
signal.  

 
Napaka 

zunanjega 
vhodnega 

signala 
kontakta B 

 
Način 

delovanja ob 
izgubi ukaza za 

nastavitev 
frekvence 

� Priključka V1 in I ne prejmeta ukaza za 
nastavitev frekvence. 

� Preverite napeljavo priključkov V1 in I ter 
referenčno frekvenco.  

   

� Obrnite se na najbližjega pooblaščenega 
zastopnika podjetja LSIS. 

Napaka pri shranjevanju 
parametrov 

Napaka strojne 
opreme 

Komunikacijska 
napaka 
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13.3  Varnostni ukrepi za vzdrževanje in preglede 

POZOR 

� Pred izvajanju vzdrževalnih del obvezno izključite napajanje. 

� Vzdrževalna dela izvajajte po tem, ko ste se prepričali, da kondenzator za 

enosmerni tok ni več pod napetostjo. Vodila kondenzatorja v glavnem 

tokokrogu pretvornika se lahko napajajo tudi po tem, ko ste izključili 

napajanje. Pred nadaljevanjem del s preizkusno napravo preverite napetost 

med priključkoma P ali P1 in N. 

� Sestavne dele pretvornikov serije SV–iC5 je treba elektrostatično 

razelektriti. Pred dotikanjem sestavnih delov pri pregledu ali namestitvi 

izvedite ustrezne ukrepe za elektrostatično razelektritev (ESD).  

� Ne spreminjajte notranjih delov in konektorjev. Ne spreminjajte in ne 

predelujte pretvornika. 

 

13.4  Kontrolne točke 

� Dnevni pregledi 

� Ustrezno okolje za namestitev 

� Napaka hladilnega sistema 

� Nenavadni tresljaji in hrup 

� Nenavadno pregrevanje in sprememba barve 

� Občasni (redni) pregledi 

� Zaradi tresljajev, temperaturnih sprememb itd. se lahko vijaki in sorniki zrahljajo. 

�  Preverite, ali so vijaki in sorniki dobro priviti, ter jih po potrebi privijte. 
� V hladilnem sistemu so tujki. 

� Očistite ga s stisnjenim zrakom. 
� Preverite vrtenje hladilnega ventilatorja, stanje kondenzatorjev in povezave magnetnega kontaktorja.  

� V primeru nepravilnosti jih zamenjajte.  

 
13.5  Menjava delov 

Prevodnik sestavlja mnogo elektronskih delov, kot so polprevodni elementi. Sčasoma se lahko ti deli zaradi zgradbe ali 

fizičnih lastnosti obrabijo, kar lahko povzroči zmanjšanje učinkovitosti in okvare pretvornika. Pri preventivnem vzdrževanju 

je treba te dele redno menjati. Navodila za menjavo delov najdete v naslednji preglednici. Pri rednih pregledih zamenjajte 

tudi sijalke in druge dele s kratko življenjsko dobo. 

 

Del Obdobje menjave (enota: leto) Opis 
Hladilni ventilator 3 Zamenjajte (po potrebi) 
Gladilni kondenzator v glavnem 
tokokrogu 4 Zamenjajte (po potrebi) 

Gladilni kondenzator na nadzorni 
plošči 4 Zamenjajte (po potrebi) 

Releji — Zamenjajte (po potrebi) 



13. Odpravljanje napak in vzdrževanje 
 

 13-6 SV–iC5 

Zapiski: 



14. Tehnične zahteve 
 

 14-1 SV–iC5   

14. Tehnične zahteve 

14.1  Tehnični podatki 

� Vhodni in izhodni podatki 

Model: SV xxx iC5 — 2 × 004 008 015 022 

Najv. zmogljivost 

motorja 1  

[KM]  0,5 1 2 3 

[kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 

Izhodni 

podatki 

Zmogljivost [kVA]2 0,95 1,9 3,0 4,5 

Tok pri polni 

obremenitvi [A] 
2,5 5 8 12 

Frekvenca 0—400 [Hz]3 

Napetost Trifazna, 200—230 V4 

Vhodni 

podatki 

Napetost Enofazna, 200—230 V (±10 %) 

Frekvenca 50—60 [Hz] (±5 %) 

Tok 5,5 9,2 16 21,6 

 

� Krmiljenje 

Način krmiljenja Modulacija V/F, odprtozančna vektorska regulacija 

Ločljivost nastavitve frekvence 
Digitalna: 0,01 Hz 

Analogna: 0,06 Hz (najvišja frekvenca: 60 Hz) 

Točnost ukaza za nastavitev 

frekvence 

Digitalna: 0,01 % najvišje izhodne frekvence 

Analogna: 0,1 % najvišje izhodne frekvence 

Razmerje V/F Linearni ali kvadratni vzorec, uporabniški vzorec V/F  

Dovoljena preobremenitev Programska oprema: 150 % za 60 s 

Povečanje navora Samodejno/ročno povečanje navora  

 

� Upravljanje 

Način upravljanja Tipkovnica, priključki, komunikacijska kartica 

Nastavitev frekvence 
Analogna: 0—10 [V], 0—20 [mA], potenciometer na tipkovnici 

Digitalna: tipkovnica  

Lastnosti upravljanja Krmiljenje PID, upravljanje z zvišanjem/znižanjem frekvence, trižilno upravljanje 

Vhod  Večfunkcijski priključek 
Nastavitev NPN/PNP 

Funkcije (oglejte si stran 3–5) 

Izhod 
Večfunkcijski priključek z 

odprtim kolektorjem  
Stanje delovanja  Funkcije (oglejte si stran 11–6) 

                                                
1  Največja zmogljivost motorja pri uporabi štiripolnega standardnega motorja OTIS–LG. 
2  Nazivna zmogljivost temelji na napetosti 220 V. 
3  Najvišja frekvenca znaša 300 Hz, če je parameter H30 nastavljen na vrednost 3 »Odprtozančna vektorska regulacija«.  
4  Največja izhodna napetost ne more biti večja od vhodne napetosti. Izhodno napetost, ki je manjša od vhodne napetosti, 
je mogoče nastaviti. 



14. Tehnične zahteve 
 

 14-2 SV–iC5 

Večfunkcijski rele Napaka izhoda (N.O., N.C.) 

Analogni izhod 0—10 V DC: nastavitev frekvence, toka, napetosti, enosmerne napetosti  

 

� Varnostne funkcije 

Izklop 

pretvornika 

Prenapetost, nizka napetost, tokovna preobremenitev, zaznava diferenčnega toka, pregrevanje 

pretvornika in motorja, odprta faza izhoda, preobremenitev, komunikacijska napaka, izguba ukaza za 

nastavitev frekvence, napaka strojne opreme  

Opozorilne 

razmere 
Preprečevanje bloka, preobremenitev 

Nenadna 

okvara 

napajanja 

Manj kot 15 ms: delovanje pri stalni hitrosti 

Več kot 15 ms: omogočen samodejni ponovni zagon 

 

� Okolica 

Način 

hlajenja 
Prisilno hlajenje z zrakom  

Raven 

zaščite 
Odprta, stopnja onesnaženosti 2 

Temperatura 

okolice 
–10 °C do +50 °C 

Temperatura 

skladiščenja 
–20 °C do +65 °C 

Relativna 

vlažnost 
 Manj kot 90 % (brez kondenzacije) 

Nadmorska 

višina, 

tresljaji 

Največ 1.000 m nadmorske višine 5,9 m/s2 (0,6 G) 

Mesto 

uporabe 
Zaščiteno pred jedkimi in gorljivimi plini, oljno meglico ali prahom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Tehnične zahteve 
 

 14-3 SV–iC5 

14.2 Informacije o znižanju temperature 

 

� Obremenitveni tok in nosilna frekvenca 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

� ☞☞☞☞ Opomba:  
1. Zgornji grafikon velja ob uporabi pretvornika pri dovoljeni temperaturi okolice. Če želite pretvornik 

namestiti v omarico, je treba zagotoviti ustrezno odvajanje toplote za ohranjanje temperature v 

omarici znotraj dovoljenega razpona. 

2. Zgornja krivulja znižanja temperature temelji na nazivnem toku pretvornika, ki je povezan z 

ustreznim motorjem.  

 

 

 

 

1 kHz 15 kHz 

100 % 

Obremenitveni 

tok 

1 kHz 15 kHz 

100 % 

Obremenitveni 

tok 

Nosilna 
frekvenca 

Nosilna 
frekvenca 

80 % 

8 kHz 

▶ Za pretvornik z močjo 0,4 kW, 0,8 kW, 1,5 kW ▶ Za pretvornik z močjo 2,2 kW 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

 

 

 
Direktivi Sveta, za kateri velja izjava o skladnosti:  
          

CD 73/23/EGS in CD 89/336/EGS 
 
Izdelki so skladni z naslednjimi standardi: 

         EN 50178:1998 
EN 50081–2:1993 
EN 55011:1998+A1:1999 
EN 50082–2:1995  
EN 61000–4–2:1995+A1:1998 

         EVN 50140:1993 (EN 61000–4–3:1995) 
         EVN 50204:1995 
         EN 61000–4–4:1995 
         EN 61000–4–5:1995 
         ENV 50141:1993 (EN 61000–4–6:1996) 
         EN 61000–4–8:1993 
         EN 61000–4–11:1994 

 
 
 
Vrsta opreme: Pretvornik (oprema za pretvorbo električnega toka) 
 
Ime modela: SV–iC5 Series 
 
Blagovna znamka: LS Industrial Systems Co., Ltd. 
 
Zastopnik: LG International GmbH (Nemčija) 
Naslov: Lyoner Strasse 15, 
 60528, Frankfurt am Main, 
 Nemčija 
 
Proizvajalec: LS Industrial Systems Co., Ltd. 
Naslov: 181, Samsung–Ri, Mokchon–Eup, 
 Chonan, Chungnam, 330—845, 
 Koreja 
  
 
Spodaj podpisani izjavljamo, da je zgodaj navedena oprema skladna z  
zgoraj navedenimi direktivami in standardi. 
 
 
Kraj:  Frankfurt am Main,   Chonan, Chungnam, 

  Nemčija Koreja 
 

   
 

 (podpis/datum)           (podpis/datum) 
 

G. Ik–Seong Yang, namestnik direktorja  G. Jin–Gu Song, generalni direktor 
(polno ime, funkcija)          (polno ime, funkcija) 
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UPORABLJENI TEHNIČNI STANDARDI 

 

Za zagotavljanje skladnosti z glavnimi zahtevami Direktive 73/23/EGS o nizkonapetostni opremi in Direktive 89/336/EGS o 

elektromagnetni združljivosti so bili uporabljeni naslednji standardi: 

 

• EN 50178:1998 »Elektronska oprema za uporabo v elektroenergetskih inštalacijah«. 
 

• EN 50081–2:1993 »Elektromagnetna združljivost — Vrstni standard sevanja. 2. del: Industrijska 
okolja.« 
 

• EN 55011:1998+A1:1999 »Meje in metode merjenja karakteristik radijskih motenj, ki jih povzroča industrijska, 
znanstvena in medicinska (ISM) radiofrekvenčna oprema.« 
 

• EN 50082–2:1995 
 
 

»Elektromagnetna združljivost — Vrstni standard odpornosti. 2. del: Industrijska 
okolja.« 
 

EN 61000–4–2:1995+A1:1998 
 
 
• EN 61000–4–3:1995 
 
 
• EN 61000–4–4:1995 
 
 
• EN 61000–4–5:1995 
 
 
• EN 61000–4–6:1996 
 
 
 
 
• EN 61000–4–8:1993 
 
 
• EN 61000–4–11:1994 
 
 
 

»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–2: Preskušalne in merilne tehnike. 
Preskus odpornosti proti elektrostatičnim praznitvam (ESD).« 
 
»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–3: Preskušalne in merilne tehnike. 
Preskušanje odpornosti proti sevanim radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem.« 
 
»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–4: Preskušalne in merilne tehnike. 
Preskus s hitrimi električnimi prehodnimi pojavi.« 
 
»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–5: Preskušalne in merilne tehnike. 
Preskus odpornosti proti napetostnim udarom.« 
 
»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–6: Preskušalne in merilne tehnike. 
Odpornost proti motnjam po vodnikih, ki jih inducirajo radiofrekvenčna 
polja.« 
 
»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–8: Preskušalne in merilne tehnike. 
Preskus odpornosti proti magnetnemu polju omrežne frekvence.« 
 
»Elektromagnetna združljivost (EMC). Del 4–11: Preskušalne in merilne tehnike. 
Preskusi odpornosti proti napetostnim upadom, kratkim prekinitvam in 
spreminjanju napetosti.« 
 

• ENV 50140:1993 »Elektromagnetna združljivost — Vrstni standard odpornosti — Preskušanje odpornosti 
proti sevanim radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem.« 

  
• ENV 50141:1993 
 
 
• ENV 50204:1995 

»Elektromagnetna združljivost. Vrstni standard odpornosti. Odpornost proti motnjam po 
vodnikih, ki jih inducirajo radiofrekvenčna polja.« 
 
»Radijsko elektromagnetno polje iz digitalnih radijskih telefonov.« 
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PRIROČNIK ZA NAMESTITEV SKLADNO S STANDARDOM EMC 
 
Pretvorniki LS na podlagi tehnično–konstrukcijske dokumentacije dokazano izpolnjujejo Direktivo 89/336/EGS o 
elektromagnetni združljivosti (EMC) in Direktivo 73/23/EGS o nizkonapetostni opremi (LV). Vendar skladnost pretvornika z 
zahtevami CE EMC ne zagotavlja, da je z navedenimi zahtevami skladna tudi namestitev celotnega stroja, saj nanjo vpliva 
več dejavnikov. 
 

Ključne zahteve za skladnost s standardom CE 
 
Za izpolnjevanje zahtev CE EMC morajo pretvorniki LS izpolnjevati naslednje pogoje. 
1. Pretvornik LS, združljiv s standardom CE.  
2. Namestitev pretvornika v ohišje, skladno s standardom EMC. 
3. Ozemljitveno ohišje in zaščitene žice.  
4. Uporaba zaščitenih kablov. 
5. Uporaba v industrijskem okolju. 
6. Vse napeljave naj bodo čim krajše, napajalni kabli in izhodni kabli motorja pa morajo biti ločeni. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

Št. Model Opis Vmesniški modul 1* Vmesniški modul 2** 
Oznaka CE 

EMC LVD 

1 SV004iC5–1F 
Izmenični pogon; 0,5 KM; 
220 V; enofazni — — Da 1 

2 SV008iC5–1F Izmenični pogon; 1 KM; 
220 V; enofazni 

— — Da 2 

3 SV015iC5–1F Izmenični pogon; 2 KM; 
220 V; enofazni 

— — Da 3 

4 SV022iC5–1F 
Izmenični pogon; 3 KM; 
220 V; enofazni — — Da 4 

5 SV004iC5–1 Izmenični pogon; 0,5 KM; 
220 V; enofazni 

10120001681 10120001677 Da 5 

6 SV008iC5–1 Izmenični pogon; 1 KM; 
220 V; enofazni 

10120001682 10120001678 Da 6 

7 SV015iC5–1 Izmenični pogon; 2 KM; 
220 V; enofazni 

10110001458 09710000110 Da 7 

8 SV022iC5–1 Izmenični pogon; 3 KM; 
220 V; enofazni 

10110001458 09710000110 Da 8 

 

� Modeli št. 1, 2, 3 in 4 imajo vgrajene filtre EMC in so skladni s standardom CE. 
� Modeli št. 5, 6, 7 in 8 niso opremljeni s filtri EMC. Za skladnost s standardom CE je treba te zagotoviti z vmesniškim modulom 2.  **** Modul 1: sklop PCB brez filtra ******** Modul 2: sklop PCB s filtrom 

 
 

PRETVORNIKPRETVORNIKPRETVORNIKPRETVORNIK MOTORMOTORMOTORMOTOR ZAZAZAZAŠČITEN KABELITEN KABELITEN KABELITEN KABEL 
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Zgodovina pregledanih in popravljenih izdaj 
 
Št. Izdaja Datum Opombe 
1 Prva izdaja 2002, 12 Različica programske 

opreme: 1.3 
2 Posodobitev različice programske opreme 2003, 10 Različica programske 

opreme: 1.5 
3 Posodobitev različice programske opreme 2004, 5 Različica programske 

opreme: 1.8 
4 Posodobitev različice programske opreme 2005, 6 Različica programske 

opreme: 1.9 
 



 

 v  

Oznaka UL 
 
1. NAZIVNA VREDNOST KRATKEGA STIKA 
Primerno za uporabo v omrežju z zmogljivostjo do 5.000 RMS simetričnega toka in največ 240 voltov ali enakovrednem 
omrežju. 
 
2. OZNAKA KRATKOSTIČNE VAROVALKE/ZAŠČITNEGA STIKALA 

Uporabljajte izključno vhodne varovalke razreda H ali K5 UL. Uporabljajte izključno zaščitna stikala UL. Za 
nazivne vrednosti napetosti in toka varovalk in zaščitnih stikal si oglejte spodnjo preglednico.  
 
Razred, napetost in tok varovalke 
 

Vhodna 
napetost 

Motor 
[kW] 

Pretvornik Vhodna varovalka Zaščitno stikalo 
Tok [A] Napetost [V] Tok [A] Napetost [V] 

200 0,4 SV004iC5 10  500 15 220 V AC 
0,75 SV008iC5 20 500 20 220 V AC 

1.5 SV015iC5 30 500 30 220 V AC 
2,2 SV022iC5 40 500 40 220 V AC 

 
3. PRIKLJUČITEV PRIKLJUČNIH BLOKOV 
1) Uporabljajte bakrene vodnike, 75 °C 
2) Privijalni navor  
 

MODEL SV004iC5–1 SV008iC5–1 SV015iC5–1 SV022iC5–1 

Priključek 

  
 
 
 
 
 
 
 

Privijalni navor 1 Nm 1 Nm 1,7 Nm 1,7 Nm 

 
4. ZAGOTOVITEV FUNKCIJ ZA NOTRANJO ZAŠČITO PRED PREOBREMENITVIJO 
Zaščitno stikalo IOLT (izklop zaradi preobremenitve pretvornika) se sproži, ko znaša tok 150 % nazivnega toka pretvornika 
vsaj 1 minuto.  

 
5. ZAŠČITA PRED PREVELIKO HITROSTJO 
»Naprava ni opremljena z zaščito pred preveliko hitrostjo« ali enakovredno zaščito. 
 
6. POZOR 
Opozorila »POZOR«, »Nevarnost električnega udara — za izključitev naprave iz omrežne napetosti pred servisnimi deli je 
morda treba izklopiti več stikal« ali enakovredna opozorila. 
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