
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–iG5A 
 
0,4—22 kW (230 V/400 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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VARNOSTNA NAVODILA 
 

� V izogib morebitnim nesrečam pri delu vselej upoštevajte varnostna navodila.  

 

� 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 opozorilo in natančno upoštevajte navodila. 

 

           Označuje nevarnost udara v določenih razmerah.  

 

Zlasti pozorni bodite na morebitne nevarnosti zaradi visoke napetosti.  

 

� Priročnik za uporabo hranite na lahko dostopnem mestu. 

 

� Pozorno preberite priročnik za zagotovitev optimalnega delovanja pretvornika serije SV–iG5A 

in njegove varne uporabe. 

 

  OPOZORILO 
 
� Ne odstranjujte pokrova, 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 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. 

Neustrezno upravljanje lahko povzroči lažje telesne 
poškodbe ali materialno škodo. 

Neustrezno upravljanje lahko povzroči resne telesne 
poškodbe ali smrt. 

Zahvaljujemo se vam za nakup frekvenčnega pretvornika LS. 
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� Priključitve in preglede izvajajte vsaj 10 minut po izključitvi napajanja in 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. 

 

� 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. 
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PREVIDNOSTNI UKREPI 
 

(1) Upravljanje in namestitev 

� Z izdelkom ravnajte skladno z njegovo težo. 

� Ohišij pretvornika enega na drugo 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. 

� Upoštevajte državne pravilnike o električni ozemljitvi. Priporočeni ozemljitveni upor za 

napetostni razred 200 V je nižji od 100 ohmov, za razred 400 V pa je nižji od 10 ohmov. 

� Serija iG5A vključuje sestavne dele, občutljive na elektrostatično razelektritev. Pred 

dotikanjem plošče tiskanega vezja pri pregledu ali namestitvi izvedite ustrezne ukrepe za 

elektrostatično razelektritev.  

� Pretvornik uporabljajte v naslednjih pogojih okolice: 

 

O
ko

lic
a 

Temperatura okolice –10 do +50 °C (brez zmrzovanja) 
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 

Zračni tlak 70 do 106 kPa 
      

(2) Priključitev 

� Na izhod 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. 

� Obrnjena polarnost (+/–) 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) Poskusno obratovanje 

� Med delovanjem preverite vse parametre. Glede na obremenitev bodo morda potrebne 

spremembe vrednosti parametrov.  

� Na posamezni priključni blok vselej priključite napetost, ki je skladna z napetostjo, 

navedeno 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 alarma.   
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� Ukaz tipke za ustavitev »Stop« na tipkovnici je veljaven samo ob ustrezni nastavitvi 

funkcij. Zagotovite 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 ali prilagajajte. 

� 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 faktorja moči in generatorji se lahko pregrejejo in 

poškodujejo zaradi morebitnega visokofrekvenčnega šuma, ki ga proizvaja pretvornik.  

� Pri uporabi motorja napetostnega razreda 400 V s pretvornikom uporabite motor z 

izboljšano izolacijo ali izvedite ukrepe za obvladovanje mikronapetostnih sunkov. 

Mikronapetostni sunki, ki jih je mogoče pripisati stalni priključitvi, nastajajo na priključkih 

motorja in lahko poškodujejo izolacijo ali motor. 

� Pred upravljanjem in programiranjem enote ponastavite uporabniške parametre na 

privzete nastavitve. 

� Pretvornik je mogoče nastaviti za delovanje pri visoki hitrosti. Pred uporabo 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 12. poglavje. 

(7) Odstranjevanje 

� Pri odstranjevanju ravnajte s pretvornikom kot z industrijskim odpadkom.  

 

(8) Splošna navodila 

Na večini skic in načrtov v priročniku za uporabo je pretvornik prikazan brez inštalacijskega 

odklopnika, pokrova ali pa je delno odprt. Pretvornika nikoli ne uporabljajte v takšnem stanju. Vselej 

namestite pokrov in inštalacijske odklopnike, pri upravljanju pretvornika pa upoštevajte navodila v 

priročniku. 
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Pomembna navodila za uporabnike  
 

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

programiranje, zagon in vzdrževanje pretvornika SV–iG5A. 

 

� 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 splošne informacije in varnostni ukrepi za varno 
uporabo pretvornika SV–iG5A.  

2 Namestitev in 
priključitev 

Osnovna navodila o nameščanju ter priključitvi napajalnega 
vira in signalizacijskega priključka pretvornika SV–iG5A.   

3 Osnovna 
konfiguracija 

Opis priključitve dodatnih zunanjih naprav na pretvornik. 

4 Tipkovnica za 
programiranje in 
njene osnovne 
funkcije 

Prikaz funkcij tipkovnice in prikazovalnika ter navodila za hitri 
zagon pretvornika. 

5 Seznam funkcij Seznam vrednosti parametrov. 

6 Shema krmilnega 
bloka 

Prikaz zaporedja funkcij za lažje razumevanje načina 
delovanja. 

7 Osnovne funkcije Informacije o osnovnih funkcijah pretvornika SV–iG5A.  

8 Napredne funkcije Napredne funkcije uporabe sistema. 

9 Nadzor Informacije o stanju delovanja in napakah. 

10 Varnostne funkcije Opis varnostnih funkcij pretvornika SV–iG5A. 

11 RS 485 Tehnične zahteve komunikacijskega priključka RS485.  

12 Odpravljanje napak 
in vzdrževanje 

Opis napak pretvornika in ustreznih ukrepov ter splošne 
informacije za odpravljanje napak. 

13 Tehnične zahteve in 
oprema 

Informacije o vhodnih in izhodnih podatkih, vrsti krmiljenja ter 
drugi podatki o pretvorniku SV–iG5A.  
Pojasnila opreme, vključno z oddaljeno tipkovnico, 
napeljavo, vhodnim filtrom proti elektromagnetnim motnjam, 
zaviralnim uporom z dinamičnim nadzorom zaviranja, modul 
DeviceNet. 
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1. POGLAVJE — 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. 

 

      

SV 075 iG5A 
  
— 

2 (N) 

P
re

tv
or

ni
k 

LS
 

Nazivna moč 
motorja 

Ime 
serije 

 

Vhodna moč Tipkovnica 

004 0,4 [kW] 

 
iG5A 

1 
Enofazni 
200—230 [V] 

Izdelki brez 
obremenitve 
vhoda/izhoda 

008 0,75 [kW] 
015 1,5 [kW] 
022 2,2 [kW] 
037 3,7 [kW] 

2 
Trifazni,  
200—230 [V] 

040 4,0 [kW] 
055 5,5 [kW] 
075 7,5 [kW] 
110 11,0 [kW] 

4 
Trifazni,  
380—480 [V] 

150 15,0 [kW] 

185 18,5 [kW] 

220 22,0 [kW] 
� Dodatna oprema 
Ob kakršnih koli neskladnostih ali škodi se obrnite na prodajnega zastopnika. 

Priprava orodja 
in sestavnih 
delov za 
delovanje 

Izbira orodja in delov za pripravo je odvisna od načina uporabe pretvornika. 
Pripravite potrebne dele in orodje.  

Namestitev Za dolgotrajno uporabo visokozmogljivega pretvornika tega namestite na 
ustrezno mesto, v pravilno lego in z ustreznimi razmiki. 

Priključitev Omrežno napajanje, motor in vire krmilnih signalov (kontrolnih signalov) 
priključite na priključni blok. Neustrezna priključitev lahko poškoduje pretvornik in 
dodatne zunanje naprave. 

Nazivna vhodna moč 

Tip pretvornika 

Nazivna izhodna moč 
Nazivna izhodna tok in frekvenca 

Zmogljivost pretvornika (kVA) 

Črtna koda in serijska številka 
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1.2 Podatki o izdelku 
 

� Videz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
� Pogled na notranjost pretvornika po odstranitvi prednjega pokrova  

 

Za več informacij si oglejte razdelek »1.3 Odstranjevanje prednjega pokrova«. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednji pokrov: 

odstranite ga 

med priključitvijo  

Spodnji pokrov: 

ODSTRANITE ga 

med priključitvijo virov 

vhodnih podatkov in 

motorja. 

Prikazovalnik stanja 

LED  

Tipska ploščica 

pretvornika 

Štirismerni gumb 

za nastavitev 

parametrov  

(gor/dol/levo/desno) 

Priključni blok za 

krmilne signale 

 

NPN, PNP  

Izbirno stikalo 

Gumb [ENT] 

(vnos) 

Gumb STOP/RESET 

(izklop/ponastavitev) 

Ozemljitveni 

priključni blok 

pretvornika 

Gumb RUN 

(zagon) 

Napajalni priključni 

blok 
Hladilni ventilator 
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1.3 Namestitev in odstranjevanje naprave   
 

� Odstranjevanje prednjega pokrova: Nežno pritisnite strani pokrova in ga povlecite navzgor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zamenjava ventilatorja pretvornika: Nežno pritisnite obe strani spodnjega pokrova in ga 

povlecite proti sebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežno pritisnite ta del in 

ga povlecite navzgor.   

Pritisnite ta del in ga 

povlecite navzgor.  

 



1-4 

Opombe:
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2. POGLAVJE — NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV 

2.1 Varnostni ukrepi za namestitev 
 

POZOR 
 
� S pretvornikom ravnajte previdno, da preprečite poškodbe na plastičnih delih. Pretvornika 

ne dvigajte za prednji pokrov, saj se lahko ta sname. 
� Pretvornik namestite na mestu, kjer bo zaščiten pred tresljaji (s pospeškom 5,9 m/s2 ali 

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

 
<Mesta preverjanja temperature okolice> 

 
� Med delovanjem se pretvornik močno segreva. 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 zagotovite 
dovolj prostora. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
� Zaščitite ga pred vlago in neposredno sončno svetlobo. 
� Pretvornika ne nameščajte v prostor, v katerem bo 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 
 

Ventilator

Hladilni 
zrak 

Pustite dovolj prostora za 

pretok hladnega zraka 

med priključnimi vodi in 

enoto. 

5 cm 

 
5 cm 

 

5 cm 
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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 dovoljenim 

razponom.  

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

 

<Pri namestitvi več pretvornikov v omarico> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

      POZOR 

Pri nameščanju pretvornikov in ventilatorjev v omarico poskrbite za zadostno odvajanje 
toplote. 

  

 

 

Segrevanje 
(brez 
ustreznega 
razmika) 
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2.2 Mere  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV004iG5A–1 

SV004iG5A–2/SV008iG5A–2 

SV004iG5A–4/SV008iG5A–4 
SV008iG5A–1 

SV015iG5A–2/SV015iG5A–4 
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SV055iG5A–2/SV075iG5A–2  

SV055iG5A–4/SV075iG5A–4  

 

 

 

SV015iG5A–1 

SV022iG5A–2/SV037iG5A–2/SV040iG5A–2 

SV022iG5A–4/SV037iG5A–4/SV040iG5A–4 

 

H 

W 

D 

W1 A 

A 

H1 

W1 
B B 

Φ 
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SV110iG5A–2/SV150iG5A–2 

SV110iG5A–4/SV150iG5A–4  

SV185iG5A–2/SV220iG5A–2  

SV185iG5A–4/SV220iG5A–4  

H 

W 

D Φ 

B 
W1 

B 

A 

H1 

D 

H 

W 

Φ 

W1 
B B 

A 

H1 
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Pretvornik [kW] Š 
[mm] 

Š1 
[mm] 

V 
[mm] 

V1 
[mm] 

G 
[mm] 

Φ 
 

A 
[mm] 

B 
[mm] [kg] 

SV004iG5A–1 0,4 70 65,5 128 119 130 4,0 4,5 4,0 0,76 

SV008iG5A–1 0,75 100 95,5 128 120 130 4,5 4,5 4,5 1,12 

SV015iG5A–1 1,5 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,84 

SV004iG5A–2 0,4 70 65,5 128 119 130 4,0 4,5 4,0 0,76 

SV008iG5A–2 0,75 70 65,5 128 119 130 4,0 4,5 4,0 0,77 

SV015iG5A–2 1,5 100 95,5 128 120 130 4,5 4,5 4,5 1,12 

SV022iG5A–2 2,2 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,84 

SV037iG5A–2 3,7 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,89 

SV040iG5A–2 4,0 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,89 

SV055iG5A–2 5,5 180 170 220 210 170 4,5 5,0 4,5 3,66 

SV075iG5A–2 7,5 180 170 220 210 170 4,5 5,0 4,5 3,66 

SV110iG5A–2 11,0 235 219 320 304 189,5 7,0 8,0 7,0 9,0 

SV150iG5A–2 15,0 235 219 320 304 189,5 7,0 8,0 7,0 9,0 

SV185iG5A–2 18,5 260 240 410 392 208,5 10,0 10,0 10,0 13,3 

SV220iG5A–2 22,0 260 240 410 392 208,5 10,0 10,0 10,0 13,3 

SV004iG5A–4 0,4 70 65,5 128 119 130 4,0 4,5 4,0 0,76 

SV008iG5A–4 0,75 70 65,5 128 119 130 4,0 4,5 4,0 0,77 

SV015iG5A–4 1,5 100 95,5 128 120 130 4,5 4,5 4,5 1,12 

SV022iG5A–4 2,2 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,84 

SV037iG5A–4 3,7 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,89 

SV040iG5A–4 4,0 140 132 128 120,5 155 4,5 4,5 4,5 1,89 

SV055iG5A–4 5,5 180 170 220 210 170 4,5 5,0 4,5 3,66 

SV075iG5A–4 7,5 180 170 220 210 170 4,5 5,0 4,5 3,66 

SV110iG5A–4 11,0 235 219 320 304 189,5 7,0 8,0 7,0 9,0 

SV150iG5A–4 15,0 235 219 320 304 189,5 7,0 8,0 7,0 9,0 

SV185iG5A–4 18,5 260 240 410 392 208,5 10,0 10,0 10,0 13,3 

SV220iG5A–4 22,0 260 240 410 392 208,5 10,0 10,0 10,0 13,3 
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2.3 Priključitev priključnih blokov (krmiljenje vhodnih/izhodnih 
podatkov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priključitev 
priključnih 

blokov 
 Opis 

   
MO  Večfunkcijski izhodni priključek z odprtim kolektorjem 
MG  Splošni MO 
24  Izhod 24 V 
P1  Večfunkcijska 

vhodna krmilna 
sponka (tovarniške 

nastavitve) 

FX: vrtenje naprej 

P2 
 RX: vrtenje nazaj 

CM  Splošni vhodni signal 
P3  Večfunkcijska 

vhodna krmilna 
sponka (tovarniške 

nastavitve) 

BX: izklop v sili 

P4  RST: ponastavitev izklopa 

P5  JOG: impulzno delovanje 

CM  Splošni vhodni signal 

P6  Večfunkcijska 
vhodna krmilna 

sponka (tovarniške 
nastavitve) 

Večstopenjska frekvenca — nizka 

P7  Večstopenjska frekvenca — srednja 

P8  Večstopenjska frekvenca — visoka 

VR  Napajalna napetost 10 V za potenciometer 

V1  Frekvenca za nastavitev napetosti signalnega vhoda: 0 
do 10 V  

I 
 Frekvenca za nastavitev toka signalnega vhoda:  

0—20 mA 
AM  Večfunkcijski analogni signalni izhod: 0—10 V 

     
3A  Večfunkcijski 

relejski izhod 
Izhodni kontakt A 

3B  Izhodni kontakt B 
3C  Skupni kontakt A/B 

     
S+  

Komunikacijski priključek RS485 
S–  – Za priključitev oddaljene komunikacije ali 

kopiranja parametrov 
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* Ožičenje napajalnega priključka (0,4—7,5 kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ožičenje napajalnega priključka (11,0—22,0 kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napajalni 
priključni blok 

Priključni blok 
zaviralnega 

upora z 
dinamičnim 
nadzorom 
zaviranja 

Priključni blok 
motorja 

 

Ozemljitveni 
priključek 

Napajalni 
priključni blok 

Priključni blok 
zaviralnega 

upora 
z dinamičnim 

nadzorom 
zaviranja 

(–) Priključek 
za enosmerno 

napetost 

Priključni blok 
motorja 

Ozemljitveni 
priključek 

– Za priključna bloka R in T je treba uporabljati vhodno napetost enofaznih 
izdelkov (0,4—1,5 kW) 

Zaviralni upor z 
dinamičnim nadzorom 

zaviranja 

Trifazna vhodna 
napetost (nazivna 
vhodna napetost) 

 

 

Dušilka na enosmernem 
tokokrogu 

Trifazna vhodna 
napetost 

(nazivna vhodna 
napetost) 

Zaviralni upor z dinamičnim 
nadzorom zaviranja 
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2.4 Tehnične zahteve za priključitev priključnih blokov   
0,4—0,75 kW (enofazni) 0,4—1,5 kW (trifazni) 1,5 kW (enofazni) 

RRRR SSSS TTTT B1B1B1B1 B2B2B2B2

UUUU VVVV WWWW
  

 

2,2—4,0 kW (trifazni) 

 

5,5—7,5 kW (trifazni) 11,0—22,0 kW (trifazni) 

B1B1B1B1 WWWWB2B2B2B2 UUUU VVVV

RRRR SSSS TTTT
  

 

 Velikosti R, S 
in T 

Velikosti U, V 
in W 

Velikost 
ozemljitvenega 

kabla 
Priključni blok 
Velikost vijaka 

Navor privijanja 
(kgf/cm)/lb–in 

mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG 

SV004iG5A–1 2 14 2 14 3,5 12 M3,5 10/8,7 
SV008iG5A–1 2 14 2 14 3,5 12 M3,5 10/8,7 
SV015iG5A–1 2 14 2 14 3,5 12 M4 15/13 
SV004iG5A–2 2 14 2 14 3,5 12 M3,5 10/8,7 
SV008iG5A–2 2 14 2 14 3,5 12 M3,5 10/8,7 
SV015iG5A–2 2 14 2 14 3,5 12 M3,5 10/8,7 
SV022iG5A–2 2 14 2 14 3,5 12 M4 15/13 
SV037iG5A–2 3,5 12 3,5 12 3,5 12 M4 15/13 
SV040iG5A–2 3,5 12 3,5 12 3,5 12 M4 15/13 
SV055iG5A–2 5,5 10 5,5 10 5,5 10 M5 32/28 
SV075iG5A–2 8 8 8 8 5,5 10 M5 32/28 
SV110iG5A–2 14 6 14 6 14 6 M6 30,7/26,6 
SV150iG5A–2 22 4 22 4 14 6 M6 30,7/26,6 
SV185iG5A–2 30 2 30 2 22 4 M8 30,6/26,5 
SV220iG5A–2 38 2 30 2 22 4 M8 30,6/26,5 
SV004iG5A–4 2 14 2 14 2 14 M3,5 10/8,7 
SV008iG5A–4 2 14 2 14 2 14 M3,5 10/8,7 
SV015iG5A–4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 
SV022iG5A–4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 
SV037iG5A–4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 
SV040iG5A–4 2 14 2 14 2 14 M4 15/13 
SV055iG5A–4 3,5 12 2 14 3,5 12 M5 32/28 
SV075iG5A–4 3,5 12 3,5 12 3,5 12 M5 32/28 
SV110iG5A–4 5,5 10 5,5 10 8 8 M5 30,7/26,6 
SV150iG5A–4 14 6 8 8 8 8 M5 30,7/26,6 
SV185iG5A–4 14 6 8 8 14 6 M6 30,6/26,5 
SV220iG5A–4 22 4 14 6 14 6 M6 30,6/26,5 
* Če napajanje ni izvedeno z očesnim kabelskim čevljem, odstranite 7 mm izolacijskega opleta kabla.  

 

 

 7,0 mm 
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* Za priključitev izdelkov SV185iG5A–2 in SV220iG5A–2 morate uporabiti očesni ali viličasti 

kabelski čevelj, odobren s strani certifikacijskega organa UL.  

 

POZOR 

 
� Vijake priključnih sponk privijte z nazivnim navorom. Zrahljani vijaki lahko povzročijo kratki 

stik ali napake v delovanju. Prekomerno privijanje vijakov lahko poškoduje priključne 
sponke ter kratki stik in napake v delovanju. 

� Za ožičenje uporabljajte zgolj bakrene žice z nazivnima napetostjo 600 V in temperaturo 
75 °C. 

� 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. 
� Dovajanje vhodne napetosti na izhodne priključke U, V in W lahko poškoduje notranjost 

pretvornika. 
� Za priključitev vhodnega napajanja in ožičenja motorja uporabite izolirane očesne 

kabelske čevlje. 
� Delce žice odstranite iz notranjosti pretvornika. Slednji lahko namreč povzročijo napake, 

okvare in motnje v delovanju pretvornika. 
� Ob priključitvi več kot enega motorja na pretvornik naj skupna dolžina ožičenja ne 

presega 200 m. Za daljše premostitve ne uporabljajte trižilnega kabla. Zaradi izboljšanega 
odvajanja parazitnega toka med žicami se lahko vklopi varnostna funkcija ob tokovni 
preobremenitvi ali pa lahko pride do napake v delovanje zunanje povezane opreme. Za 
daljše povezave bi moralo biti zahtevano znižanje nosilne frekvence ali uporaba filtra za 
mikronapetostne sunke. 

Razdalja med pretvornikom in motorjem Do 50 m Do 100 m Več kot 100 m 

Dopustna nosilna frekvenca Manj kot 15 kHz Manj kot 5 kHz Manj kot 2,5 kHz 

(Za naprave s frekvenco, nižjo od 3,7 kW, bi morala žica biti krajša od 100 m.) 
 

� Ne krajšajte priključnih sponk B1 in B2, saj lahko s tem poškodujete notranjost 
pretvornika. 

� Na izhode pretvornika ne priključite kondenzatorja za kompenzacijo, prenapetostne 
zaščite ali filtra proti elektromagnetnim motnjam. Tako lahko namreč poškodujete 
omenjene dele. 

 
[OPOZORILO] 
Napajalnik mora biti priključen na priključne bloke R, S in T.  
Priključitev na priključne bloke U, V in W povzroči notranje okvare pretvornika. Urejanje zaporedja 
frekvenc ni potrebno.  
 
Motorji morajo biti priključeni na priključne bloke U, V in W.  
Motor se mora ob vklopljenem ukazu za vrtenje naprej (FX) vrteti v desno, gledano s strani 
obremenitve motorja. Pri vrtenju motorja nazaj zamenjajte priključna bloka U in V. 
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Odprtina za dostop do 

ozemljitvenega 

priključka 

OPOZORILO 

� Uporabite vrsto ozemljitve 3 (upornost ozemljitve: pod 100 Ω) za pretvornike napetostnega 
razreda 230 V. 

� Uporabite posebno vrsto ozemljitve 3 (upornost ozemljitve: pod 10 Ω) za pretvornike 
napetostnega razreda 460 V. 

� Za ozemljitev pretvornika uporabite ustrezni ozemljitveni priključek. V ta namen ne 
uporabljajte vijakov ali ogrodja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Opomba   

Postopek ozemljitve  
1) Odstranite prednji pokrov. 
2) Ozemljitveno žico priključite na ozemljitveni priključek skozi ustrezno odprtino, kot 

je prikazano zgoraj. Izvijač z vrha vstavite v priključek in trdno privijte vijak.           
 

 

Opomba Nasveti za ozemljitvena dela  

 

Zmogljivost 
pretvornika 

Razred 200 V Razred 400 V 

Velikost kabla Vijak priključka Tehnične lastnosti 
ozemljitve 

Velikost kabla Vijak priključka Tehnične lastnosti 
ozemljitve 

0,4—4,0 kW 3,5 mm2 M3 

Tip 3 

2,0 mm2 M3 

Posebni tip 3 
5,5—7,5 kW 5,5 mm2 M4 3,5 mm2 M4 

11—15 kW 14,0 mm2 M5 8,0 mm2 M5 

18,5—22 kW 22,0 mm2 M6 14,0 mm2 M5 
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2.5 Tehnične lastnosti krmilnega priključnega bloka   
 

 

 

Priključitev 
priključnih 

blokov 
Opis priključnega bloka 

Velikost kabla 
[mm2] Veliko

st 
vijaka 

Navor 
[Nm] Tehnične lastnosti 

Enožilni 
kabel 

Vpredena 
žica 

P1—
P8 

Večfunkcijske vhodne
sponke za priključke P1-P8

1,0 1,5 M2,6 0,4  

CM Skupn

VR Napajalna napetost za 
zunanji potenciometer  

1,0 1,5 M2,6 0,4 Izhodna napetost: 12 V 
 

Potenciometer:  
1—5 kohm 

V1 
 

1,0 1,5 M2,6 0,  Vhodna napetost: 

I 
  

1,0 1,5 M2,6 0,4 0—20 mA za vhod 
Notranja upornost: 250 Ohm 

AM Večfunkcijski analogni 
izhodni priključni blok 

1,0 1,5 M2,6 0,4 Izhodna napetost: 

MO Večfunkcijski 1,0 1,5 M2,6 0,4 Max. 26 V DC ; 0 mA  

MG 1,0 1,5 M2,6 0,4  

24 Napetostni vir 24 VDC 1,0 1,5 M2,6 0,4 . izhodni tok: 100 mA 

3 A Večfunkcijski relejski izhod 
kontakt A-NO  

1,0 1,5 M2,6 0,4 Pod 250 V AC in 1 A  

3B Večfunkcijski relejski izhod 
kontakt B-NC  

1,0 1,5 M2,6 0,4 Pod 30 V DC in 1 A  

3C Skupna  
  

1,0 1,5 M2,6 0,4  

Opomba 1) Krmilne kable povežite v razdalji najmanj 15 cm od krmilnih priključkov. V nasprotnem 

primeru lahko ti ovirajo ponovno namestitev prednjega pokrova.  

Opomba 2) Uporabite bakrene žice z nazivnima napetostjo 600 V ter temperaturo 75 °C ali višjo.  

Opomba 3) Za privijanje vijakov priključnega bloka uporabite priporočeni navor. 

Opomba  
Ob priključitvi zunanjega napajalnika (24 V) za večfunkcijski vhodni priključni blok (P1—P8) se 
priključni bloki vklopijo pri napetosti nad 12 V. Pazite, da napetost ne pade pod 12 V. 

3A 3B 3C    P5 CM    P6 P7    P8    VR    V1    I AM    MO MG 24 P1 P2 CM    P3 P4 S– S+ 

a tocka-GND 1,0 1,5 M2,6 0,4  

Max. izhodni tok: 100 mA

napetostni vhod V1
    –10 V do +10 V 

  tokovni vhod I 

0-10 [V] 
Max. izhodni tok: 10 mA 

digitalni 
izhod -OPEN  KOLEKTOR 
Skupna tocka za 
  Open kolekto-emitor  

kontakskupni t- COM

Max

5

tokovni_

tocka za RELE

24 CM;

Uporabnik
Text Box
prikljucni blok
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2.6 Izbira tranzistorja PNP/NPN in komunikacijski priključek 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ob uporabi zunanjega napajalnika 24 V DC [PNP] 

1. Ob uporabi notranjega pretvornika 24 V DC [NPN] 

SW S8 
24 V DC    

P1 

CM 

CM    S8 

NPN    SW S8 

R 
R 

R 
CM 

CPU 

(notranji pretvornik) 

24 V DC  

P1 

CM 

CM 

S8 

24 V D

PNP    SW S8    
R 

R 

R 

CM    
CPU    

(notranji pretvornik)(notranji pretvornik)(notranji pretvornik)(notranji pretvornik) 
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3. POGLAVJE — OSNOVNA KONFIGURACIJA 

3.1 Priključitev dodatnih zunanjih naprav na pretvornik 
Za upravljanje pretvornika so potrebne spodaj navedene naprave, ki jih je treba pravilno priključiti 

za zagotovitev optimalnega delovanja. Nepravilna uporaba ali namestitev pretvornika lahko 

povzroči motnje v delovanju sistema, poškodbe sestavnih delov ali pa skrajša njegovo življenjsko 

dobo. Pred začetkom uporabe skrbno preberite ta priročnik. 

 

Vir napajanja z 
izmeničnim tokom  

Uporabite napajanje znotraj dovoljenega 
razpona vhodne nazivne moči 
pretvornika (oglejte si stran 13–1). 

Motorsko zaščitno 
stikalo (MCCB) in 
diferenčno zaščitno 
stikalo (ELB) 

Previdno izberite inštalacijske 
odklopnike. Ob 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 v nasprotnem primeru s tem 
poškodujete pretvornik. 

Vhodna dušilka na 
primarni strani (AC) 
in dušilka na 
enosmernem 
tokokrogu (DC) 
Opomba 1 

Vhodne dušilke na primarni strani je 
treba uporabiti za izboljšanje faktorja 
moči ali če je pretvornik nameščen v 
bližini večjega napajalnika (10–kratna 
zmogljivost pretvornika ali večja z 
dolžino 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. 

Smer proti motorju 

Na izhod pretvornika ne priključite 
kondenzatorja za kompenzacijo, 
prenapetostne zaščite ali filtra proti 
radijskim motnjam. 

Opomba 1) Zgradba priključnega bloka za enosmerni tok omogoča 

zmogljivosti, večje od 11 kW. 
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3.2 Priporočljivo motorsko zaščitno stikalo   

Pretvornik 
Zmogljivost 

Motorsko zaščitno 
stikalo  

LS 
MC  

Pretvornik 
Zmogljivost 

Motorsko zaščitno 
stikalo 

LS 
MC 

004iG5A–1 TD125U, EBs33 GMC–9  004iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–9 

008iG5A–1 TD125U, EBs33 GMC–9  008iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–9 

015iG5A–1 TD125U, EBs33 GMC–12  015iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–9 

004iG5A–2 TD125U, EBs33 GMC–9  022iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–12 

008iG5A–2 TD125U, EBs33 GMC–9  037iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–18 

015iG5A–2 TD125U, EBs33 GMC–12  040iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–22 

022iG5A–2 TD125U, EBs33 GMC–18  055iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–32 

037iG5A–2 TD125U, EBs33 GMC–32  075iG5A–4 TD125U, EBs33 GMC–32 

040iG5A–2 TD125U, EBs33 GMC–32  110iG5A–4 TD125U, EBs53 GMC–40 

055iG5A–2 TD125U, EBs53 GMC–40  150iG5A–4 TD125U, EBs53 GMC–50 

075iG5A–2 TD125U, EBs53 GMC–50  
 
 
 
 

185iG5A–4 TD125U, EBs53 GMC–65 

110iG5A–2 TD125U, EBs53 GMC–65 220iG5A–4 TD125U, EBs53 GMC–65 

150iG5A–2 TD125U, EBs53 GMC–100    

185iG5A–2 TS250U, EBs53 GMC–100    

220iG5A–2 TS250U, EBs53 GMC–125    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba  
1. Zmogljivost motorskega zaščitnega stikala bi morala znašati 1,5– do 2–krat večja od nazivnega 

izhodnega toka pogona.  
2. Za preprečevanje okvar pogona lahko namesto zaščite pred pregrevanjem uporabite motorsko 

zaščitno stikalo (150 % eno minuto pri nazivnem izhodnem toku). 
3. Pri uporabi magnetnega kontaktorja na enofazni napravi ožičite fazi R in T. 
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3.3 Priporočljiva varovalka in dušilke 

Zmogljivost 
pretvornika 

Varovalka za vhodni izmenični tok 
[zunanja varovalka] 

Dušilka na primarni 
strani 

Dušilka na 
enosmernem 

tokokrogu Tok Napetost 

004iG5A–1 10 A 600 V 4,20 mH, 3,5 A – 
008iG5A–1 10 A 600 V 2,13 mH, 5,7 A – 
015iG5A–1 15 A 600 V 1,20 mH, 10 A  
004iG5A–2 10 A 600 V 4,20 mH, 3,5 A  
008iG5A–2 10 A 600 V 2,13 mH, 5,7 A  
015iG5A–2 15 A 600 V 1,20 mH, 10 A – 
022iG5A–2 25 A 600 V 0,88 mH, 14 A – 
037iG5A–2 30 A 600 V 0,56 mH, 20 A – 
040iG5A–2 30 A 600 V 0,56 mH, 20 A – 
055iG5A–2 30 A 600 V 0,39 mH, 30 A – 
075iG5A–2 50 A 600 V 0,28 mH, 40 A – 
110iG5A–2 70 A 600 V 0,20 mH, 59 A 0,74 mH, 56 A 
150iG5A–2 100 A 600 V 0,15 mH, 75 A 0,57 mH, 71 A 
185iG5A–2 100 A 600 V 0,12 mH, 96 A 0,49 mH, 91 A 
220iG5A–2 125 A 600 V 0,10 mH, 112 A 0,42 mH, 107 A 
004iG5A–4 5 A 600 V 18,0 mH, 1,3 A – 
008iG5A–4 10 A 600 V 8,63 mH, 2,8 A – 
015iG5A–4 10 A 600 V 4,81 mH, 4,8 A – 
022iG5A–4 10 A 600 V 3,23 mH, 7,5 A – 
037iG5A–4 20 A 600 V 2,34 mH, 10 A – 
040iG5A–4 20 A 600 V 2,34 mH, 10 A – 
055iG5A–4 20 A 600 V 1,22 mH, 15 A – 
075iG5A–4 30 A 600 V 1,14 mH, 20 A – 

110iG5A–4 35 A 600 V 0,81 mH, 30 A 2,76 mH, 29 A 

150iG5A–4 45 A 600 V 0,61 mH, 38 A 2,18 mH, 36 A 

185iG5A–4 60 A 600 V 0,45 mH, 50 A 1,79 mH, 48 A 

220iG5A–4 70 A 600 V 0,39 mH, 58 A 1,54 mH, 55 A 
 
� Nazivni kratki stik 

  »Primerno za tokokroge z močjo, nižjo od 65 kA simetričnega toka.  
 Največja napetost pogonov 240 V ali 480 V.« 

� Oznaka VAROVALKE/ODKLOPNIKS za kratki stik 
  Uporabljajte izključno vhodne varovalke in odklopnike razreda H ali RK5, ki jih je odobril 

certifikacijski organ UL. Za nazivno napetost in tok varovalke in odklopnika si oglejte gornjo 
preglednico. 
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4. POGLAVJE — TIPKOVNICA ZA PROGRAMIRANJE IN NJENE 
OSNOVNE FUNKCIJE 

4.1 Funkcije tipkovnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikazovalnik 

Lučka FWD Sveti med vrtenjem naprej Utripa ob napaki 

Lučka REV Sveti med vrtenjem nazaj 

Lučka RUN Sveti med delovanjem 

Lučka SET Sveti med nastavitvijo parametrov  

7–segmentni 
prikazovalnik 

Prikazuje stanje delovanja in informacije o parametrih 

 

Tipke 

RUN (zagon) Ukaz za zagon 

STOP/RESET STOP (izklop): ukaz za izklop med delovanjem. 
RESET (ponastavitev): ukaz za ponastavitev ob napaki.  

� UP (gor) Uporablja se za premikanje po kodah ali zvišanje vrednosti parametrov 

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

� 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 

� ENT 
(vnos) 

Uporablja se za nastavitev vrednosti parametra ali shranjevanje 
spremenjene vrednosti parametra 

Prikazovalnik 
� SET/RUN LED (prikazovalnik LED 

za način SET/RUN) 
� FWD/REV LED (prikazovalnik LED 

za način FWD/REV) 
� 7 Segment LED (7–segmentni 

prikazovalnik LED) 

Tipka 
� RUN (zagon) 
� STOP/RESET 

(izklop/ponastavitev) 
� Up/Down (gor/dol) 
� Left/Right (levo/desno) 
� Enter [ENT] (vnos) 
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4.2 Alfanumerični prikaz na tipkovnici LED 
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4.3 Premikanje v druge skupine 
� Pri pretvornikih serije SV–iG5A 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 
delovanje z regulatorjem PID in delovanje drugega motorja. 

Skupina 
vhodov/izhodov 
(I/O) 

Parametri za vzpostavitev zaporedja z večfunkcijskim 
vhodnim/izhodnim priključnim blokom. 

 

� 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). Tudi prednastavljeno 

vrednost 0,0 je mogoče nastaviti. Spremenjena frekvenca bo prikazana po spremembi. 

I/O group

FU group 2

FU group 1
Drive group

Skupina 
vhodov/izhodov (I/O) 

1. funkcijska 
skupina 

Skupina 
pogonov 

2. funkcijska 
skupina 

Skupina 
vhodov/izhodov (I/O) 

Skupina 
pogonov 

1. funkcijska 
skupina 

2. funkcijska 
skupina 

Skupina 
vhodov/izhodov (I/O) 

Skupina 
pogonov 

1. 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 »0.00« 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 

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 »F0«. 
– Pritisnite desno smerno tipko (�). 

3 
 

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

 

Ob pritisku leve 

ali desne smerne 

tipke v kateri koli 

kodi se vrnete v 

prvo kodo 

skupine. 

FU group 1 FU group 2Drive groupSkupina 
pogonov 

1. funkcijska 
skupina 

2. funkcijska 
skupina 
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4.4 Spreminjanje kod v skupini 
 

� Spreminjanje kod v skupini pogonov 
 
 
 
 

Drive groupDrive groupDrive groupDrive group
 

 
 

1 
 

– V 1. kodi »0.00« skupine pogonov 
pritisnite smerno tipko gor (�). 

2 
 

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

– Vrnite se v prvo kodo skupine 
pogonov. 

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

 

 

� Preskok med kodami 

Ob neposrednem premiku iz kode »F0« v kodo »F15«. 
 
 
 
 

FU group 1
 

 

1 
 

– V kodi »F0« pritisnite tipko Ent (�) 
(vnos). 

2 
 

– Prikaže se vrednost 1 (številka kode 
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. 
– Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

5 
 

– Premik v kodo F15 je zaključen. 

♣ Nastavitve v 2. funkcijski skupini in skupini vhodov/izhodov je mogoče izvesti na enak 
način. 

 

 

Skupina 
pogonov 

1. funkcijska 
skupina 
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� Krmarjenje po kodah v skupini  

Za spremembo kode F1 v kodo F15 v 1. funkcijski skupini: 

 
 

 

1 
 

– V kodi F1 pritiskajte smerno tipko gor 
(�), dokler se ne prikaže koda F15. 

2 
 

– Premik v kodo F15 je zaključen. 

♣ 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.  
 
Za podrobnejše informacije si oglejte 5. poglavje. 
 
Če je vrednost kode F24 [izbira zgornje/spodnje frekvenčne meje] nastavljena na »0 (No)« 
(ne), med spreminjanjem vrednosti kodi F25 [zgornja frekvenčna meja] in F26 [spodnja 
frekvenčna meja] nista prikazani. Ob nastavitvi kode F24 na vrednost »1 (Yes)« (da) se bosta 
na prikazovalniku prikazali kodi F25 in F26. 
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4.5 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 »0.00« v drugo kodo pritisnite smerno tipko gor 
(�). 

2 
 

– Prikaže se vrednost ACC [čas pospeševanja]. 
– Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

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. 
– Enkrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

7 
 

– Nastavljena je vrednost 16.0. 
– Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 
– Vrednost 16.0 utripa. 
– Za vrnitev v polje z imenom parametra znova pritisnite tipko Ent (�) 
(vnos). 

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 1) S pritiskom leve � ali desne � smerne tipke ali smerne tipke gor � ali dol � je 

mogoče preklicati spremembo vrednosti parametra. S pritiskom tipke Enter (�) (vnos) v tem stanju 

omogoča vnos vrednosti v pomnilnik.  

 

Skupina 
pogonov 
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� Nastavitev frekvence 

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

 

Drive group

 

1 
 

– V polju z vrednostjo »0.00« enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

2 
 

– Spreminjati je mogoče drugo decimalno mesto 0. 
– Za prikaz vrednosti 5 nadaljujte s pritiskanjem smerne tipke gor (�).  

3 
 

– Enkrat pritisnite levo smerno tipko (�). 

4 
 

– Spreminjati je mogoče prvo decimalno mesto 0. 
– Enkrat pritisnite levo smerno tipko (�). 

5 
 

– Enkrat pritisnite levo smerno tipko (�). 

6 
 

– S smerno tipko gor (�) nastavite vrednost 3.  

7 
 

– Pritisnite tipko Ent (�) (vnos).  
– Vrednost 30.05 utripa.  
– Pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

8 
 

– Vrednost 30.05 je shranjena v pomnilnik. 

♣♣♣♣ Prikazovalnik SV–iG5A je mogoče razširiti na 5–mestnega z �desno/levo smerno tipko 
(�). 
 

♣♣♣♣ NASTAVLJANJE parametrov je ob pritisku katere koli tipke, razen tipke Enter (vnos), v 7. 
koraku onemogočeno. 

 

 

Skupina 
pogonov 
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� Spreminjanje vrednosti parametrov v skupini vhodov/izhodov  

Spreminjanje vrednosti parametra F28 z vrednosti 2 na 5. 

FU group 1
 

 
 

1 
 

– V polju parametra F0 enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

2 
 

– Preverite trenutno vrednost kode. 
– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 8. 

3 
 

– Ob nastavljeni vrednosti 8 enkrat pritisnite levo smerno tipko (�). 

4 
 

– Pri vrednosti 08 je mogoče spreminjati števko 0. 
– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 2. 

5 
 

– Prikaže se vrednost 28. 
– Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

6  
– Prikaže se vrednost parametra F28. 
– Za preverjanje nastavljene vrednosti enkrat pritisnite tipko Ent (�) 
(vnos). 

7 
 

– Prikaže se prednastavljena vrednost 2. 
– S pritiskom smerne tipke gor (�) zvišajte vrednost na 5. 

8 
 

– Pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

9  
– Ko začne utripati številka 5, se prikaže koda. Spreminjanje parametra 
je končano.  
– Pritisnite levo (�) ali desno (�) smerno tipko. 

10 
 

– Premik v prvo kodo 1. funkcijske skupine je končan.  

 
♣ Zgornji postopek velja tudi za spreminjanje vrednosti parametrov v 2. funkcijski skupini in 
skupini vhodov/izhodov. 
 

 

 

1. funkcijska 
skupina 
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4.6 Nadzor stanja delovanja 
� Prikaz izhodnega toka 

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 Enter (�) (vnos). 

3 
 

– Prednastavljeni izhodni tok znaša 5 A. 
– Za vrnitev v polje z imenom parametra pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 

4 
 

– Vrnete se v kodo za nadzor izhodnega toka. 

♣ Druge parametre v skupini pogonov, na primer parameter dCL (napetost priključka za 
enosmerni tok) ali vOL (izhodna napetost pretvornika), je mogoče nadzirati na enak način. 

 

 

 

Skupina 
pogonov 



 

4-14 

� Prikaz napak 

Spremljanje stanja ob napaki v skupini pogonov 

 

Frequency

Current

During
Accel

Drive group STOPRESET
Over-

current
trip

 
 

1 
 

– To sporočilo se pojavi ob napaki zaradi tokovne preobremenitve. 
– Enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos) ali Up/Down (gor/dol). 

2 
 

– Prikaže se delovna frekvenca ob nastanku napake zaradi 
preobremenitve (30.0). 
– Enkrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

3 
 

– Prikaže se izhodni tok ob nastanku napake. 
– Enkrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

4 
 

– Prikaže se stanje delovanja. Med pospeševanjem je prišlo do napake. 
– Enkrat pritisnite tipko STOP/RST (izklop/ponastavitev). 

5 
 

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

 

 

Ob pojavu več napak hkrati 
 

Drive group

Over currentOver
voltage

Motor
overheat

 

– 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 kode H93  

FU group 2
 

 
 

1 
 

– V polju s parametrom H0 enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 

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. 
– Enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 

6 
 

– Prikaže se vrednost parametra. 
– Enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 

7 
 

– Trenutno je nastavljena vrednost 0.  
– S pritiskom smerne tipke gor (�) in nastavitvijo vrednosti 1 vklopite 
nastavitev začetnih vrednosti parametrov. 

8 
 

– Enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 

9 
 

– Po koncu utripanja se vrnite v polje z vrednostjo parametra. Začetne 
nastavitve parametra so končane. 
– Pritisnite levo (�) ali desno smerno tipko (�). 

10 
 

– Vrnite se v parameter H0. 

 

 

2. funkcijska 
skupina 
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4.7 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—21) na tovarniške nastavitve in sledite spodnjim 
navodilom. 

 

 

� Nastavitev frekvence s tipkovnico in upravljanje prek priključnih blokov 

1  – Pretvornik priključite na napajanje z izmeničnim tokom. 

2 
 

– Ob prikazu vrednosti 0.00 enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

3 
 

– Druga števka v vrednosti 0.00 je osvetljena, kot je prikazano na desni.  
– Trikrat pritisnite levo smerno tipko (�). 

4 
 

– Prikaže se vrednost 00.00, pri kateri je prva števka 0 osvetljena.  
– Pritisnite smerno tipko gor (�). 

5 
 

– Nastavljena je vrednost 10.00. Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 
– Vrednost 10.00 utripa. Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

6 
 

– Ob koncu utripanja je delovna frekvenca nastavljena na vrednost 10,00 Hz. 
– Vklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM. 

7 
 

– Lučka RUN (zagon) začne utripati, ko lučka za vrtenje naprej (FWD) začne 
svetiti, frekvenca pospeševanja pa je prikazana na prikazovalniku LED.  
– Ob doseženi ciljni vrednosti delovne frekvence 10 Hz se prikaže vrednost 
10.00. 
– Izklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM. 

8 
 

– Lučka RUN (zagon) začne utripati, na zaslonu pa se prikaže frekvenca 
zaviranja.  
– Ob delovni frekvenci 0 Hz lučki RUN (zagon) in FWD (vrtenje naprej) 
prenehata svetiti, prikaže pa se vrednost 10.00. 

 3PACInput RSG P1(FX)CM
UVW MotorT

 

 
 
 

Freq.

P1(FX)-CM ON OFF

10 Hz

 

Priključitev Vzorec delovanja 

IZKLOP 

Frekvenca

VKLOP 

Trifazni
AC

Vhodni podatki
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� Nastavitev frekvence s potenciometrom in upravljanje prek priključnih blokov 

1  – Pretvornik priključite na napajanje z izmeničnim tokom. 

2 
 

– Ob prikazu vrednosti 0.00 štirikrat pritisnite smerno tipko gor (�).  

3 
 

– Prikaže se napis Frq (frekvenca). Mogoče je izbrati način nastavitve frekvence.  
– Enkrat pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

4 
 

– Trenutni način nastavitve je nastavljen na vrednost 0 (nastavitev frekvence s 
tipkovnico).  
– Trikrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

5 
 

– Po nastavitvi vrednosti 3 (nastavitev frekvence s potenciometrom) pritisnite tipko 
Ent (�) (vnos). 

6 
 

– Napis Frq se znova pojavi po koncu utripanja vrednosti 3. 
– Štirikrat pritisnite smerno tipko dol (�). 
– Z zasukom gumba potenciometra v smeri Max (zvečanje) ali Min (zmanjšanje) 
nastavite potenciometer na vrednost 10,00 Hz. 

7 
 

– Vklopite stikalo med priključkoma P1 (FX) in CM (oglejte si spodnjo priključno 
shemo). 
– Lučka RUN (zagon) začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže 
frekvenca pospeševanja.  
– 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 RUN (zagon) začne utripati, na zaslonu pa se prikaže frekvenca zaviranja. 
– Ob delovni frekvenci 0 Hz lučki RUN (zagon) in FWD (vrtenje naprej) prenehata 
svetiti, prikaže pa se vrednost 10.00. 

 
 3P AC input RSG P1(FX)CM

UVW MotorT VRV1CM
 

 
 
 
 
 

Freq.

P1(FX)-CM ON OFF

10 Hz

 
 

Priključitev Vzorec delovanja 

Trifazni AC 
Vhodni podatki 

IZKLOP 

Frekvenca

VKLOP 
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� Nastavitev frekvence s potenciometrom in upravljanje s tipko RUN (zagon) 

1  – Pretvornik priključite na napajanje z izmeničnim tokom. 

2 
 

– Ob prikazu vrednosti 0.00 trikrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

3 
 

– Prikaže se napis »drv« (pogonski način). Izbrati je mogoče način upravljanja. 
– Pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

4 
 

– Preverite trenutni način upravljanja (način »1«: zagon prek priključnih blokov). 
– Enkrat pritisnite tipko dol (�). 

5 
 

– Po nastavitvi vrednosti »0« pritisnite tipko Ent (�) (vnos). Ob utripanju vrednosti 0 
znova pritisnite Ent. 

6 
 

– Po koncu utripanja vrednosti »0« se prikaže napis »drv«. Način upravljanja je 
mogoče nastaviti s tipko RUN na tipkovnici. Enkrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

7 
 

– Mogoče je izbrati različne načine nastavitve frekvence.  
– Pritisnite tipko Ent (�) (vnos). 

8 
 

– Preverite trenutni nastavitveni način frekvence (izbor tipke »0« na tipkovnici). 
– Trikrat pritisnite smerno tipko gor (�). 

9 
 

– Po nastavitvi vrednosti »3« (nastavitev frekvence s potenciometrom) pritisnite tipko 
Ent (�). 

10 
 

– Ko začne utripati številka »3«, se prikaže sporočilo »Frq«. Nastavitve frekvence se 
izvedejo prek potenciometra na tipkovnici. 
– Štirikrat pritisnite smerno tipko dol (�). 
– 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 RUN (zagon) začne utripati, na prikazovalniku LED pa se prikaže frekvenca 
pospeševanja. 
– Ob doseženi vrednosti frekvence 10,00 Hz se vrednost 10.00 prikaže kot na levi 
sliki. 
– Pritisnite tipko STOP/RST (izklop/ponastavitev). 

12 
 

– Lučka RUN (zagon) začne utripati, na zaslonu pa se prikaže frekvenca zaviranja.  
– Ob delovni frekvenci 0 Hz lučki RUN (zagon) in FWD (vrtenje naprej) prenehata 
svetiti, prikaže pa se vrednost 10.00. 

 RSG
UVWT KeypadMotor
VRV1CM

 

 
 

Freq.

Run key

10 Hz

STOP/RST key
 

 
 
 

Priključitev Vzorec delovanja 

Frekvenca 

Tipka RUN 
(zagon) 

Tipka STOP/RST 
(izklop/ponastavitev) 

Tipkovnica 
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Opombe:



�
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5. POGLAVJE — SEZNAM FUNKCIJ 

� Skupina pogonov 

Prikazoval
nik 

LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 

Najm./ 

najv. 

razpon 

Opis 
Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

0,00 

 

A100 [Ukaz za 
frekvenco] 

0—400 

[Hz] 

Ta parameter omogo�a nastavitev izhodne 
frekvence pretvornika. 

V izklopljenem stanju: ukaz za nastavitev 
frekvence 

Med delovanjem: izhodna frekvenca  

Med ve�stopenjskim delovanjem:  

ve�stopenjska frekvenca 0. 

Ne sme presegati vrednosti F21 — [najv. 
frekvenca]. 

0,00 O 7–1 

ACC 
(pospeš
evanje) 

A101 [�as 
pospeševanja] 

0—6.000 

[s] 

Med ve�stopenjskim pospeševanjem ali 
zaviranjem ta parameter dolo�a �as 
pospeševanja ali zaviranja 0. 

5,0 O 7–12 

dEC A102 [�as zaviranja] 10,0 O 7–12 

Možnos
t »drv« 

A103 [Pogonski 
na�in] 

0—4 
0 

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

1 X 7–8 

1 Upravljanje 
prek 
priklju�nih 
blokov 

FX: vrtenje motorja naprej 

RX: vzvratno vrtenje 
motorja 

7–8 

2 
FX: omogo�en zagon/izklop 

RX: izbor vrtenja nazaj  

3 Komunikacijski priklju�ek RS485  7–9 

4 
Nastavite na komunikacijo prek 

obmo�nega vodila 
1)

 

– 

Frq 
(frekven
ca) 

A104 [Na�in 
nastavljanja 
frekvence]  

0—9 0 
Digitalno 

Nastavitev tipkovnice 1  0 X 7–1 

1 Nastavitev tipkovnice 2  7–1 

2 

Analogno 

V1 1: –10 do +10 [V] 7–2 

3 V1 2: 0 do +10 [V] 7–3 

4 Priklju�ni blok I: 0—20 [mA] 7–4 

5 
Nastavitev 1 priklju�nega 
bloka V1 + priklju�ni blok I 

7–5 

6 
Nastavitev 2 priklju�nega 
bloka V1 + priklju�ni blok I 

7–6 

7 Komunikacijski priklju�ek RS485 7–5 

8 Digitalni nadzor glasnosti 7–6 

9 
Nastavite na komunikacijo prek 

obmo�nega vodila 
1)

 

– 

St1 A105 [Ve�stopenjsk
a frekvenca 1] 

0—400 

[Hz] 

Za nastavljanje ve�stopenjske frekvence 1 
med ve�stopenjskim delovanjem. 

10,0 O 7–7 

St2 A106 [Ve�stopenjsk
a frekvenca 2] 

Za nastavljanje ve�stopenjske frekvence 2 
med ve�stopenjskim delovanjem. 

20,0 O 7–7 

St3 A107 [Ve�stopenjsk
a frekvenca 3] 

Za nastavljanje ve�stopenjske frekvence 3 
med ve�stopenjskim delovanjem. 

30,0 O 7–7 

CUr A108 [Izhodni tok]  Prikazuje izhodni tok za motor – – 9–1 

rPM A109 [Vrt/min 
motorja] 

 Ta parameter prikazuje število vrt/min 
motorja. 

– – 9–1 

1)
: Ta funkcija je na voljo z dodatnim modulom za komunikacijo serije iG5A. 



�
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� Skupina pogonov 

Prikazoval
nik 

LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 

Najm./ 

najv. 

razpon 

Opis 
Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

dCL 

 

 

A10A [Pretvornik 
enosmerne 
napetosti] 

 Prikazuje enosmerno napetost znotraj 
pretvornika. 

– – 9–1 

vOL A10B [Uporabniško 
izbrani prikaz] 

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

vOL – 9–2 

vOL Izhodna napetost 

POr Izhodna mo� 

tOr Navor 

nOn A10C [Prikaz napak]  Prikazuje vrste napak, frekvenco in delovno 
stanje ob pojavu napake. 

– – 9–4 

drC A10D [Izbor smeri 
vrtenja 
motorja] 

F, r Nastavitev smeri vrtenja motorja ob 
nastavljenem pogonu [pogonskem na�inu] na 
vrednost 0 ali 1.  

F O 7–8 

F Naprej  

r Nazaj  

drv2 A10E [Pogonski 
na�in 2] 

0—4 
0 

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

1 X 8–24 

1 

Upravljanje 
prek 
priklju�nih 
blokov 

FX: vrtenje motorja naprej   

RX: vzvratno vrtenje 
motorja 

2 
FX: omogo�en zagon/izklop 

RX: izbor vrtenja nazaj  

3 Komunikacijski priklju�ek RS485 

4 
Nastavitev komunikacije na podro�no 

vodilo 
3)

 

Frq21) A10F [Na�in 
nastavljanja 
frekvence 2]  

0—9 0 
Digitalno 

Nastavitev tipkovnice 1  0 X 8–24 

1 Nastavitev tipkovnice 2  

2 

Analogno 

V1 1: –10 do +10 [V] 

3 V1 2: 0 do +10 [V] 

4 Priklju�ni blok I: 0—20 [mA] 

5 
Nastavitev 1 priklju�nega 
bloka V1 + priklju�ni blok I 

6 
Nastavitev 2 priklju�nega 
bloka V1 + priklju�ni blok I 

7 Komunikacijski priklju�ek RS485 

8 Digitalni nadzor glasnosti 

9 
Nastavitev komunikacije na podro�no 

vodilo 
3)

 

rEF
2)

  A110 Standardne 
nastavitve 
regulatorja PID 

0—400 

[Hz] ali 
0—100 
[%] 

�e je možnost H58 nastavljena na vrednost 
0, je izražena v enoti [Hz]. 

�e je možnost H58 nastavljena na vrednost 
1, je izražena v enoti [%]. 

V enoti [Hz] najv. frekvence ni mogo�e 
nastaviti višje od (F21). 

V enoti [%] 100 % ozna�uje najv. frekvenco. 

0,00 0 8–11 
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� 1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon 
Opis Tovarniške 

nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

F0 A200 [Koda za 
preskok] 

0—71 Določa številko parametra za preskok. 1 O 4–5 

F1 

A201 
[Onemogočeno 
vrtenje 
naprej/nazaj] 

0—2 
0 

Omogočeno vrtenje naprej in 
nazaj 

0 X 7–10 

1 Onemogočeno vrtenje naprej 

2 Onemogočeno vrtenje nazaj 

F2 A202 [Vzorec 
pospeševanja] 

0—1 0 Linearni  0 X 7–15 

F3 A203 [Vzorec 
zaviranja] 

1 S–krivulja  

F4 A204 [Izbira načina 
zaustavitve] 

0—3 0 Zaviranje do zaustavitve 0 X 7–20 

1 Zaviranje z enosmernim tokom 
do zaustavitve 

2 Prosti tek do zaustavitve 

3 Zaustavitev s hidravlično zavoro 8–26 

F 81) A208 [Začetna 
frekvenca 
zaviranja z 
enosmernim 
tokom] 

0,1—60 
[Hz] 

Ta parameter določa nastavitev 
začetne frekvence za zaviranje z 
enosmernim tokom. 
Najnižja možna vrednost za nastavitev 
je F23 — [začetna frekvenca]. 

5,00 X 8–1 
 

F9 A209 [Čakalni čas 
zaviranja z 
enosmernim 
tokom] 

0—60 [s] Pretvornik ob dosegu frekvence za 
zaviranje z enosmernim tokom pred 
vklopom slednjega ohrani izhodno 
frekvenco za nastavljeni čas. 

0,1 X 

F10 A20A [Napetost pri 
zaviranju z 
enosmernim 
tokom] 

0—200 
[%] 

Ta parameter določa nastavitev 
vrednosti enosmerne napetosti za 
motor.  
Nastavljena je v odstotkih vrednosti 
H33 [nazivni tok motorja]. 

50 X 

F11 A20B [Čas zaviranja z 
enosmernim 
tokom] 

0—60 [s] Ta parameter določa nastavitev časa 
za vzpostavitev dovajanja toka motorju 
med njegovim mirovanjem. 

1,0 X 

F12 A20C [Začetna 
napetost pri 
zaviranju z 
enosmernim 
tokom] 

0—200 
[%] 

Ta parameter določa nastavitev 
vrednosti enosmerne napetosti pred 
zagonom motorja.  
Nastavljena je v odstotkih vrednosti 
H33 [nazivni tok motorja]. 

50 X 8–2 

F13 A20D [Začetni čas 
zaviranja z 
enosmernim 
tokom] 

0—60 [s] Zagonski čas zaviranja z enosmernim 
tokom določa čas napajanja motorja z 
enosmerno napetostjo pred začetkom 
pospeševanja.  

0 X 

F14 A20E [Čas 
magnetenja 
motorja] 

0—60 [s] Ta parameter omogoča napajanje 
motorja med nastavljenim časom pred 
začetkom pospeševanja pri 
odprtozančni vektorski regulaciji.  

0,1 X 8–15 

F20 A214 [Frekvenca 
impulznega 
delovanja] 

0—400 
[Hz] 

Ta parameter omogoča nastavitev 
frekvence impulznega delovanja. 
Nastavitev nad vrednostjo parametra 
F21 [najv. frekvenca] ni mogoča. 

10,0 O 8–3 

1): Prikazan je zgolj ob nastavitvi vrednosti 1 za možnost F4 (zaustavitev z zaviranjem z 

enosmernim tokom). 
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� 1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

F211) A215 [Najv. 
frekvenca] 

40—400 
[Hz] 

Ta parameter določa najvišjo izhodno 
frekvenco pretvornika. 
Ta predstavlja referenčno frekvenco za 
pospeševanje/zaviranje (oglejte si 
parameter H70). 

60,00 X 7–21 

Pozor 

Nobene frekvence ni mogoče nastaviti nad 
vrednost najv. frekvence, razen osnovne 
frekvence. 

F22 A216 [Osnovna 
frekvenca] 

30—400 
[Hz] 

Pretvornik pri tej frekvenci motorju dovaja 
nazivno napetost (oglejte si tipsko ploščico 
motorja). 

60,00 X 7–17 

F23 A217 [Začetna 
frekvenca] 

0,1—10 
[Hz] 

Pretvornik prične pri tej frekvenci oddajati 
izhodno napetost. 
Ta predstavlja spodnjo frekvenčno mejo. 

0,50 X 7–21 

F24 A218 [Izbira 
spodnje/zg
ornje 
frekvenčne 
meje] 

0—1 Ta parameter omogoča nastavitev spodnje 
in zgornje meje delovne frekvence.  

0 X 7–21 

F252) A219 [Zgornja 
frekvenčna 
meja] 

0—400 
[Hz] 

Ta parameter omogoča nastavitev zgornje 
meje delovne frekvence.  
Nastavitev nad vrednostjo parametra F21 
[najv. frekvenca] ni mogoča.  

60,00 X 

F26 A21A [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.  

0,50 X  

F27 A21B [Izbor 
zvečanja 
navora] 

0—1 0 Ročno zvečanje navora 0 X 7–19 

1 Samodejno zvečanje navora 

F28 A21C [Zvečanje 
navora pri 
vrtenju 
naprej] 

0—15 
[%] 

Ta parameter omogoča nastavitev 
vrednosti zvečanja navora motorja med 
vrtenjem naprej.  
Vrednost je nastavljena v odstotkih najvišje 
izhodne napetosti. 

2 X 7–19 

F29 A21D [Zvečanje 
navora pri 
vrtenju 
nazaj] 

Ta parameter omogoča nastavitev 
vrednosti zvečanja navora motorja med 
vrtenjem nazaj.  
Vrednost je nastavljena v odstotkih najvišje 
izhodne napetosti. 

2 X 7–19 

1): Ob nastavljeni možnosti H40 na vrednost 3 (odprtozančno vektorsko krmiljenje) je najv. 

frekvenco mogoče nastaviti do 300 Hz.  
2): Prikazan je zgolj ob nastavljeni možnosti F24 (izbira zgornje/spodnje frekvenčne meje) na 

vrednost 1.   
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� 1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Naslov za 

komunikacijo 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

F30 A21E [Vzorec V/F] 0—2 0 {Linearni} 0 X 7–17 

1 {Kvadratni} 7–17 

2 {Uporabniški vzorec V/F} 7–18 

F311) A21F [Uporabniška 
frekvenca V/F 
1]    

0—400 
[Hz] 

Uporabljena je ob nastavitvi vzorca V/F 
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. 
 

15,00 X 7–18 

F32 A220 [Uporabniška 
napetost V/F 
1] 

0—100 
[%] 

25 X 

F33 A221 [Uporabniška 
frekvenca V/F 
2]    

0—400 
[Hz] 

30,0 X 

F34 A222 [Uporabniška 
napetost V/F 
2] 

0—100 
[%] 

50 X 

F35 A223 [Uporabniška 
napetost V/F 
3]    

0—400 
[Hz] 

45,00 X 

F36 A224 [Uporabniška 
napetost V/F 
3] 

0—100 
[%] 

75 X 

F37 A225 [Uporabniška 
napetost V/F 
4]    

0—400 
[Hz] 

60,00 X 

F38 A226 [Uporabniška 
napetost V/F 
4] 

0—100 
[%] 

100 X 

F39 A227 [Nastavitev 
izhodne 
napetosti] 

40—110 
[%] 

Ta parameter omogoča nastavitev 
izhodne napetosti. 
Nastavljena vrednost predstavlja 
odstotno vrednost vhodne napetosti. 

100 X 7–18 

F40 A228 [Raven 
varčnega 
delovanja] 

0—30 
[%] 

Ta parameter omogoča znižanje izhodne 
napetosti skladno z obremenitvijo. 

0 0 8–17 

F50 A232 [Izbira 
elektronske 
termične 
zaščite] 

0—1 
 

Ta parameter se aktivira ob pregretju 
motorja (v obratnem razmerju s časom). 

0 0 10–1 

1): Za prikaz tega parametra možnost F30 nastavite na vrednost 2 (uporabniški vzorec V/F). 
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� 1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Naslov za 

komunikacijo 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

F51 
1) 

A233 [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 10–1 

F52 A234 [Stalna raven 
elektronske 
termične zaščite] 

50—150 
[%] 

Ta parameter omogoča nastavitev toka, 
potrebnega za ohranjanje neprekinjenega 
delovanja motorja. 
Ni ga mogoče nastaviti nad vrednost 
parametra F51 [raven elektronske termične 
zaščite za 1 minuto]. 

100 0 

F53 A235 [Način hlajenja 
motorja] 

0—1 0 Hladilni ventilatorji standardnih motorjev 
so neposredno priključeni na gred.  

0 0 

1 Motor, ki je opremljen z ločenim 
motorjem za napajanje hladilnega 
ventilatorja.  

F54 A236 [Raven opozorila 
o 
preobremenitvi] 

30—150 
[%] 

Ta parameter omogoča nastavitev toka za 
sprožitev alarmnega signala na releju ali 
večfunkcijskem izhodnem priključnem bloku 
(oglejte si parametra I54 in I55). 
Nastavljena vrednost predstavlja odstotno 
vrednost vrednosti H33 [nazivni tok motorja]. 

150 0 10–2 

F55 A237 [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 A238 [Nastavitev 
izklopa zaradi 
preobremenitve] 

0—1 Ta parameter omogoča izklop izhodne 
napetosti pretvornika ob preobremenitvi 
motorja. 

1 0 10–2 

F57 A239 [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 

F58 A23A [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 

1): Za prikaz tega parametra parameter F50 nastavite na vrednost 1.  
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� 1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Naslov za 

komunikacijo 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

F59 A23B [Izbira 
preprečevanja 
zastoja] 

0—7 Ta parameter omogoča zaustavitev 
pospeševanja med pospeševanjem ter 
zaviranja med delovanjem pri stalni hitrosti in 
med zaviranjem. 

0 X 10–3 

 Med  
zaviranjem 

Med 
neprekinjenim 
delovanjem 

Med 
pospeševanjem 

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 – – – 

1 – – � 

2 – � – 

3 – � � 

4 � – – 

5 � – � 

6 � � – 

7 � � � 

F60 A23C [Raven 
preprečevanja 
zastoja] 

30—200 
[%] 

Ta parameter omogoča nastavitev toka za 
vklop funkcije za preprečevanje zastoja med 
pospeševanjem, delovanjem pri STALNI 
hitrosti ali zaviranjem. 
Nastavljena vrednost predstavlja odstotno 
vrednost vrednosti parametra H33 [nazivni tok 
motorja]. 

150 X 10–3 

F61 
1) 

A23D Za 
preprečevanje 
zastoja motorja 
med zaviranjem 
nastavite 
naslednjo mejno 
napetost: 

0—1 Med vklopom preprečevanja zastoja motorja 
med zaviranjem za omejitev izhodne napetosti 
izberite vrednost 1. 

0 X 8–26 

F63 A23F [Izbira 
shranjevanja 
frekvence med 
krmiljenjem s 
tipko gor/dol] 

0—1 Ta parameter določa shranjevanje določene 
frekvence med krmiljenjem s tipko gor/dol.  
Ob izbiri vrednosti 1 je frekvenca med 
krmiljenjem s tipko gor/dol shranjena v 
parametru F64. 

0 X 8–4 

F64 
2) 

A240 [Shranjevanje 
frekvence med 
krmiljenjem s 
tipko gor/dol] 

 Ta parameter ob izbiri možnosti »Shranjevanje 
frekvence med krmiljenjem s tipko gor/dol« v 
parametru F63 omogoča shranjevanje 
frekvence pred izklopom ali zaviranjem 
pretvornika.  

0,00 X 8–4 

F65 A241 [Izbira načina 
krmiljenja s tipko 
gor/dol] 

0—2 Način krmiljenja s tipko gor/dol je ena od treh 
možnih izbir. 

0 X 8–5 

0 Zviša ciljno frekvenco kot 
standardno najv./najn. frekvenco.  

1 Zviša večstopenjsko frekvenco 
glede na stranski vhod. 

2 Možno združevanje možnosti 1 in 2. 
1): Prikazana je ob nastavitvi bita 2 pod možnostjo F59 na vrednost 1. 

2): Za prikaz tega parametra parameter F63 nastavite na vrednost 1. 
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� 1. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 

LED 
Naslov za 

komunikacijo 
Ime parametra 

Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 

med 
delovanjem 

Stran 

F66 A242 [Nastavitev 
večstopenjske 
frekvence s 
tipko gor/dol] 

0—400 
[Hz] 

Izbira možnosti 1 ali 2 za parameter F65 
pomeni zvišanje ali znižanje frekvence 
glede na vnos s tipko gor/dol. 

0,00 X 8–5 

F70 A246 [Izbira zagona 
z zamikom] 

0—3 0 Pretvornik ne deluje v 
zagonskem načinu z zamikom 

0 X 8–28 

1 Vhodni podatki za zagon z 
zamikom V1 (0—10 V) 

2 Vhodni podatki za zagon z 
zamikom I (0—20 mA) 

3 Vhodni podatki za zagon z 
zamikom V1 (–10 do +10 V) 

F71 A247 [Hitrost zamika] 0—100 
[%] 

 Določa hitrost zamika 0,00 0 8–28 
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� 2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H0 A300 [Koda za 
preskok] 

0—95 Določa kodo za preskok.  1 O 4–5 

H1 A301 [Zgodovina 
napak 1] 

– 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 – 9–4 

H2 A302 [Zgodovina 
napak 2] 

– nOn – 

H3 A303 [Zgodovina 
napak 3] 

– nOn – 

H4 A304 [Zgodovina 
napak 4] 

– nOn – 

H5 A305 [Zgodovina 
napak 5] 

– nOn – 

H6 A306 [Ponastavite
v zgodovine 
napak] 

0—1 Omogoča izbris zgodovine napak, 
shranjenih pod možnostmi H1–5. 

0 
O 

H7 A307 [Zadrževalna 
frekvenca] 

0,1—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]. 

5,00 X 8–7 

H8 A308 [Zadrževalni 
čas] 

0—10 [s] Omogoča nastavitev časa za delovanje 
z zaustavitvijo. 

0,0 X 

H10 A30A [Izbira 
frekvenčneg
a razpona 
preskoka] 

0—1 Omogoča nastavitev razpona frekvence, 
ki jo je treba preskočiti za preprečitev 
neželene resonance in tresljajev 
sestavnih delov naprave.  

0 X 7–22 

H111) A30B [Spodnja 
meja 
frekvence 
preskoka 1] 

0,1—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. Vrednost je mogoče 
nastaviti znotraj območij F21 in F23.  

10,0 X 

H12 A30C [Zgornja 
meja 
frekvence 
preskoka 1] 

15,00 X 

H13 A30D [Spodnja 
meja 
frekvence 
preskoka 2] 

20,0 X 

H14 A30E [Zgornja 
meja 
frekvence 
preskoka 2] 

25,00 X 

H15 A30F [Spodnja 
meja 
frekvence 
preskoka 3] 

30,0 X 

H16 A310 [Zgornja 
meja 
frekvence 
preskoka 3] 

35,00 X 

1): prikazana samo, če je možnost H10 nastavljena na vrednost 1. Možnosti H17 in H18 sta uporabljeni samo, če sta 

možnosti F2 in F3 nastavljeni na vrednost 1 (S–krivulja).  
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� 2. funkcijska skupina 

 

Prikazov
alnik 
LED 

Naslov 
za 

komuni
kacijo 

Ime parametra 
Najm 
./najv. 
razpon 

Opis Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H17 A311 [Začetna 
stran S–
krivulje 
pospeševanja
/zaviranja] 

1—100 
[%] 

Nastavite referenčno hitrost za oblikovanje krivulje ob 
začetku pospeševanja/zaviranja. Pri višji nastavitvi 
hitrosti se linearno območje zmanjša. 

40 X 7–15 

H18 A312 [Končni del 
S–krivulje 
pospeševanja
/zaviranja] 

1—100 
[%] 

Nastavite referenčno hitrost za oblikovanje krivulje ob 
koncu pospeševanja/zaviranja. Pri višji nastavitvi 
hitrosti se linearno območje zmanjša. 

40 X 

H19 A313 [Izbira zaščite 
vhoda/izhoda 
pred izgubo 
faze] 

0—3 0 Onemogočeno 1 Zaščita izhodne 
faze 

0 O 10–4 

2 Zaščita 
vhodne faze 

3 Zaščita 
izhodne/vhodne 
faze 

H20 A314 [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 priključnem 
bloku FX ali RX. 
 

0 O 7–11 

H21 A315 [Izbira 
ponovnega 
zagona po 
ponastavitvi 
napak] 

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 7–11 

H 22 
1) 

A316 [Izbira 
funkcije 
iskanja 
hitrosti] 

0—15 Ta parameter preprečuje morebitne napake pri 
dovajanju izhodne napetosti pretvornika delujočemu 
motorju. 

0 X 8–17 

 1. H20 — 

[Napajanje 

ob vklopu] 

2. 

Ponovni 

zagon po 

nenadni 

okvari 

napajanja 

3. 

Delovanje 

po napaki  

4. 
Normalno 
pospešev
anje 

 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 – – – – 

1 – – – � 

2 – – � – 

3 – – � � 

4 – � – – 
1) Normalno pospeševanje je prednostno. Čeprav je poleg drugih bitov izbrana vrednost 4, izvede pretvornik iskanje 

hitrosti 4. 
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� 2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra Najm./najv. 
razpon 

Opis Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H 22 
1) 

A316    1. H20 — 

[Napajanje 

ob vklopu] 

2. 

Ponovni 

zagon po 

nenadni 

okvari 

napajanja 

3. 

Delovanje po 

napaki  

4. 

Normaln

o 

pospeše

vanje 

 O 8–17 

  Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0  
5 – � – � 
6 – � � – 
7 – � � � 

8 � – – – 
9 � – – � 
10 � – � – 
11 � – � � 
12 � � – – 
13 � � – � 
14 � � � – 
15 � � � � 

H23 A317 [Raven toka 
med iskanjem 
hitrosti] 

80—200 
[%] 

Ta parameter omogoča omejitev toka med 
iskanjem hitrosti. 
Nastavljena vrednost predstavlja odstotno 
vrednost vrednosti parametra H33 [nazivni 
tok motorja]. 

100 O 8–17 

H24 A318 [Proporcional
no ojačenje 
med iskanjem 
hitrosti] 

0—9.999 To je proporcionalno ojačenje, uporabljeno za 
iskanje hitrosti krmilnika PI. 

100 O 

H25 A319 [Integralno 
ojačenje med 
iskanjem 
hitrosti] 

0—9.999 Integralno ojačenje, ki se uporablja za iskanje 
hitrosti krmilnika PI. 

200 O 

H26 A31A [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 8–20 
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� 2. funkcijska skupina 
Prikazovalnik 

LED 
Naslov za 

komunikacijo Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon Opis 
Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med delovanjem Stran 

H27 A31B [Čas 
samodejnega 
ponovnega 
zagona] 

0—60 [s] Ta parameter omogoča nastavitev 
časa med posameznimi poskusi 
ponovnega zagona. 

1,0 O 8–20 

H30 A31E [Izbira tipa 
motorja] 

0,2—22,0 0,2 0,2 kW 7,51) X 8–16 
 — — 

22,0 22,0 kW 

H31 A31F [Število polov 
motorja] 

2—12 Ta nastavitev je prikazana v 
parametru rPM (vrt/min) v skupini 
pogonov. 
 

4 X 

H32 A320 [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 
 

2,33 2) X 

H33 A321 [Nazivni tok 
motorja] 

0,5—150 
[A] 

Vnesite nazivni tok motorja, 
naveden na tipski ploščici. 

26,3 X 

H34 A322 [Tok brez 
obremenitve 
motorja] 

0,1—100 [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. 

11 X 

H36 A324 [Učinkovitost 
motorja] 

50—100 
[%] 

Vnesite učinkovitost motorja 
(oglejte si tipsko ploščico motorja).  

87 X 

H37 A325 [Vztrajnost 
bremena] 

0—2 Izberite eno od naslednjih 
vrednosti glede na pospešek 
motorja. 
 

0 X 8–1 

0 Manj kot 10–kratna 
vztrajnost motorja  

 

1 Približno 10–kratna 
vztrajnost motorja  

2 Več kot 10–kratna vztrajnost 
motorja  

1): Prednastavljena možnost glede na nazivne zmogljivosti pretvornika je H30. 
2): Tovarniško privzete vrednosti H32—H36 so nastavljene glede na motor OTIS–LG.  
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� 2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra Najm./najv. 
razpon 

Opis Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H39 A327 [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 zvečajo. 

3 O 8–21 

H40 A328 [Izbira načina 

krmiljenja] 

0—3 0 {Nadzor napetosti/frekvence} 0 X 7–17 

1 {Nadzor kompenzacije slipa} 8–8 

3 {Odprtozančna vektorska 
regulacija} 

8–15 

H41 A329 [Samodejna 

nastavitev] 

0—1 Če je parameter nastavljen na vrednost 
1, samodejno meri parametra H42 in 
H44.  

0 X 8–14 

H42 A32A [Upornost 

statorja (Rs)] 

0—28 
[Ω] 

Ta vrednost predstavlja upornost statorja 
motorja.  

– X 

H44 A32C [Stresana 

induktivnost 

(Lσ)] 

0—300,0 
[mH] 

Ta vrednost predstavlja stresano 
induktivnost statorja in rotorja motorja.  

– X 

H45 
1) 

A32D [Proporcionaln

o ojačenje 

odprte zanke] 

0—32.767 Proporcionalno ojačenje za odprtozančno 
krmiljenje 

1.000 O  

H46 A32E [Integralno 

ojačenje 

odprte zanke] 

Integralno ojačenje za odprtozančno 
krmiljenje 

100 O 

H47 A32F [Omejitev 

navora odprte 

zanke] 

100—220 
[%] 

Omogoča omejitev izhodnega navora 
odprte zanke. 

180,0 X 

H48 A330 Izbira načina 

za pulzno–

širinsko 

modulacijo 

0—1 Za omejitev parazitnega toka pretvornika 
izberite način dvofazne pulzno–širinske 
modulacije. 
Ta način proizvaja bistveno več šuma v 
primerjavi s standardnim načinom 
pulzno–širinske modulacije. 

0 X 8–30 

0 Standardni način pulzno–širinske 
modulacije  

1 Način dvofazne pulzno–širinske 
modulacije 

H49 A331 Izbira 

regulatorja 

PID 

0—1 Določa uporabo regulatorja PID 0 X 8–10 

H50 
2) 

A332 [Izbira 

povratnega 

odziva 

regulatorja 

PID] 

0—2 0 Vhodni podatki priključnega bloka I 
(0—20 mA) 

0 X 8–10 

1 Vhodni podatki priključnega bloka 
V1 (0—10 V) 

2 Povratne informacije 
komunikacijskega priključka RS–
485 

H51 A333 [Proporcionaln

o ojačenje za 

regulator PID] 

0—999,9 
[%] 

Ta parameter omogoča nastavitev 
vrednosti ojačenja za regulator PID. 

300,0 O 
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Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H52 A334 [Integralni čas 

za regulator 

PID]   

0,1—32,0 
[s] 

1,0 O 

H53 A335 [Diferencialni 

čas za 

regulator PID 

(diferencialno 

ojačenje)] 

0—30,0 
[s] 

0,0 O  

H54 A336 [Izbira načina 

regulatorja 

PID] 

0—1 Omogoča izbor načina regulatorja PID 0 X 8–10 

0 Standardna regulacija PID 

1 Procesna regulacija PID 
1): Za prikaz tega parametra možnost H40 nastavite na vrednost 3 (odprtozančno vektorsko krmiljenje). 
2): Za prikaz tega parametra nastavite možnost H49 na vrednost 1 (regulator PID). 
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� 2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H55 A337 [Zgornja 
frekvenčna 
meja izhoda za 
regulator PID] 

0,1—400 
[Hz] 

Ta parameter omogoča omejitev izhodne 
frekvence prek regulatorja PID. 
To vrednost je mogoče nastaviti znotraj 
območij F21 [najvišja frekvenca] in F23 
[začetna frekvenca]. 

60,00 O 8–10 

H56 A338 [Spodnja 
frekvenčna 
meja izhoda za 
regulator PID] 

0,1—400 
[Hz] 

0,50 O 

H57 A339 [Izbira 
standardne 
vrednosti 
regulatorja PID] 

0—4 Omogoča izbor standardne vrednosti 
regulatorja PID.  
Pod možnostjo »rEF« skupine pogonov je 
navedena standardna vrednost. 

0 X 8–10 

0 Nastavitve 1 digitalnega 
nalagalnika 

1 Nastavitve 2 digitalnega 
nalagalnika 

2 Nastavitev 2 priključnega bloka V1: 
0—10 V 

3 Nastavitev priključnega bloka I:  
0—20 mA 

4 Nastavitev kot komunikacija prek 
priključka RS–485 

H58 A33A Izbira enote 
regulatorja PID 

0—1 Omogoča izbor enote standardne vrednosti ali 
obsega povratnih informacij. 

0 X 

0 Frekvenca [Hz] 

1 Odstotek [%] 

H60 A33C [Izbira 
samodejne 
diagnostike]  

0—3 
 

0 Samodejna diagnostika je 
onemogočena 

0 X 8–22 

1 Napaka bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati/napaka ozemljitve  

2 Kratka in odprta izhodna 
faza/napaka ozemljitve   

3 Napaka ozemljitve (ta nastavitev ni 
mogoča pri moči, večji od 11 kW) 

H611) A33D [Čas zakasnitve 
v stanju 
mirovanja] 

0—2.000 
[s] 

Omogoča nastavitev časa zakasnitve v stanju 
pripravljenosti za regulator PID. 

60,0 X 8–13 

H62 A33E [Frekvenca v 
stanju 
mirovanja] 

0—400 
[Hz] 

Omogoča nastavitev frekvence v stanju 
mirovanja v pogonu regulatorja PID. 
Vrednosti, višjih od najv. frekvence (F21), ni 
mogoče nastaviti.  

0,00 O 

H63 A33F [Raven za 
prekinitev 
mirovanja] 

0—100 
[%] 

Omogoča nastavitev ravni za prekinitev 
mirovanja v pogonu regulatorja PID. 

35,0 O 

H64 A340 [Izbira pogona 
KEB] 

0—1 Omogoča nastavitev pogona KEB. 0 X 8–28 
 

H65 A341 [Raven zagona 
delovanja KEB] 

110—140 
[%] 

Omogoča nastavitev ravni zagona delovanja 
KEB glede na raven. 

125,0 X 

H66 A342 [Raven izklopa 
delovanja KEB] 

110—145 
[%] 

Omogoča nastavitev ravni izklopa delovanja 
KEB glede na raven. 

130,0 X 

1): Parameter H49 nastavite na vrednost 1. 
2): [17:42:05] Andrej Salobir: Možnost je prikazana ob nastavitvi parametra H64 (izbor pogona KEB) na vrednost 1 (pogon 
KEB ne deluje ob prekinitvi napajanja po vnosu podatkov o obremenitvi (pribl. 10 %). 
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� 2. funkcijska skupina 

Prikazovalnik
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Prilagoditev 
med 

delovanjem 
Stran 

H67 A343 [Ojačenje 
delovanja KEB] 

1—
20.000 

Nastavitev ojačenja delovanja KEB. 1.000 X 8–28 

H70 A346 [Referenčna 
frekvenca 
pospeševanja/za
viranja] 

0—1 0 Na podlagi najvišje frekvence 
(F21)  

0 X 7–12 

1 Na podlagi delta frekvence 

H71 A347 [Časovna 
lestvica 
pospeševanja/za
viranja] 

0—2 0 Enota prirastka: 0,01 s  1 O 7–13 

1 Enota prirastka: 0,1 s  

2 Enota prirastka: 1 s  

H72 A348 [Vklop 
prikazovalnika] 

0—17 Ta parameter omogoča izbiro 
parametra za prikaz na tipkovnici ob 
vklopu napajanja. 

0 O 9–2 

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 (H73) 

12 Prikaz napak 

13 Izbira smeri vrtenja motorja 

14 Izhodni tok 2 

15 Vrt/min motorja 2 

16 Enosmerna napetost 
pretvornika 2 

17 Uporabniško izbrani prikaz 2 

H73 A349 [Izbira 
nadzorovanega 
elementa] 

0—2 Prek parametra vOL [uporabniško 
izbrani prikaz] je mogoče spremljati eno 
od naslednjih vrednosti. 

0 O 9–2 

0 Izhodna napetost [V] 

1 Izhodna moč [kW] 

2 Navor [kgf ⋅ m] 

H74 A34A [Ojačenje za 
prikaz vrt/min 
motorja] 

1—
1.000 

[%] 

Ta parameter omogoča pretvorbo 
hitrosti motorja (vrt/min) ali mehansko 
hitrost (m/min) in njen prikaz. 

100 O 9–1 
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H75 A34B [Izbira stopnje 
delovanja upora 
z dinamičnim 
nadzorom 
zaviranja] 

0—1 0 Neomejeno 
 

1 O 10–8 

1 Upor z dinamičnim nadzorom 
zaviranja uporabite za čas, 
nastavljen v parametru H76.  
 

H76 A34C [Stopnja 
delovanja upora 
z dinamičnim 
nadzorom 
zaviranja] 

0—
30 [%] 

Omogoča nastavitev odstotne vrednosti 
stopnje delovanja upora z dinamičnim 
nadzorom zaviranja za vklop v 
določenem časovnem odseku 
delovanja.  

10 O 

H771) A34D [Nadzor 
hladilnega 
ventilatorja] 

0—1 0   Vselej vklopljen (ON) 0 O 8–30 

1   Ostane vklopljen, ko je njegova 
temperatura višja od mejne 
temperature toplotne zaščite 
pretvornika.  

Vklopljen samo, ko je njegova 
temperatura nižja od mejne 
temperature toplotne zaščite 
pretvornika. 

H78 A34E [Izbira načina 
delovanja ob 
izpadu 
hladilnega 
ventilatorja]  

0—1 0 Neprekinjeno delovanje ob 
izpadu hladilnega ventilatorja. 

0 O 8–31 

1 Prekinjeno delovanje ob izpadu 
hladilnega ventilatorja.  

H79 A34F [Različica 
programske 
opreme] 

x.xx Ta parameter prikazuje različico 
programske opreme pretvornika. 

x.xx X – 

H812) A351 [Čas 
pospeševanja 
drugega motorja] 

0—6000 
[s] 

Ta parameter se aktivira ob vklopu 
izbranega priključka in nastavitvi 
parametrov I17—I24 na vrednost 12 
{izbira drugega motorja}. 

 

5,0 O 8–21 

H82 A352 [Čas zaviranja 
drugega motorja] 

10,0 O 

H83 A353 [Osnovna 
frekvenca 
drugega motorja] 

30—400 
[Hz] 

60,00 X 

H84 A354 [Vzorec V/F 
drugega motorja] 

0—2 0 X 

H85 A355 [Povečanje 
navora drugega 
motorja v smer 
naprej] 

0—15 
[%] 

5 X 

H86 A356 [Povečanje 
navora pri 
vzvratnem 
delovanju 
drugega motorja] 

5 X 

H87 A357 [Raven 
preprečevanja 
zastoja drugega 
motorja] 

30—150 
[%] 

 150 X 8–21 

1) Izjema: Ker je model SV004iG5A–2/SV004iG5A–4 opremljen s hlajenjem z naravno konvekcijo, je ta koda skrita.  
2): Slednje je navedeno pri nastavitvi parametrov I17—I24 na vrednost 12 (izbira drugega motorja). 
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H88 A358 [Raven 
elektronske 
termične zaščite 
drugega motorja 
za 1 minuto] 

50—200 
[%] 

 150 O  

H89 A359 [Stalna raven 
elektronske 
termične zaščite 
drugega motorja] 

50—150 
[%] 

100 O 

H90 A35A [Nazivni tok 
drugega motorja] 

0,1—
100 [A] 

26,3 X 

H911) A35B [Branje 
parametrov] 

0—1 Iz pretvornika izpišite parametre in jih 
shranite v oddaljeni nalagalnik.  

0 X 8–32 

H92 A35C [Vnos 
parametrov] 

0—1 Iz oddaljenega nalagalnika izpišite 
parametre in jih shranite v pretvornik.  

0 X 

H93 A35D [Nastavitev 
začetnih 
vrednosti 
parametrov] 

0—5 Ta parameter omogoča ponastavitev 
vrednosti parametrov na tovarniške 
vrednosti. 

0 X 8–32 

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 A35E [Registracija 
gesla] 

0—
FFFF 

Geslo za parameter H95 [zaklepanje 
parametrov]. Geslo je v šestnajstiškem 
zapisu.  

0 O 8–33 

H95 A35F [Zaklepanje 
parametrov] 

0—
FFFF 

Ta parameter omogoča zaklepanje in 
odklepanje parametrov z geslom, 
registriranim v parametru H94.  

0 O 8–33 

UL (odkleni) Omogočeno 
spreminjanje parametrov 

L (zakleni) Onemogočeno 
spreminjanje parametrov 

1) Parametra H91 in H92 se prikažeta, ko je nameščena možnost oddaljenega upravljanja. 
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� Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Nastavitev 
med 

delovanjem 
Stran 

I0 A400 [Koda za 
preskok] 

0—87 Določa kodo za preskok. 1 O 4–5 

I2 A402 [Najmanjša 
napetost 
vhoda NV]  

0 do –10 
[V] 

Omogoča nastavitev najnižje napetosti 
vhoda NV (–10 V do 0 V).  

0,00 O 7–2 

I3 A403 [Frekvenca za 
parameter I2]  

0—400 
[Hz] 

Nastavite najnižjo izhodno frekvenco 
pretvornika pri najmanjši napetosti vhoda NV. 

0,00 O 

I4 A404 [Najvišja 
napetost 
vhoda NV]  

0 do –10 
[V] 

Nastavite najvišjo napetost vhoda NV.  10,0 O 

I5 A405 [Frekvenca za 
parameter I4] 

0—400 
[Hz] 

Nastavite najvišjo izhodno frekvenco 
pretvornika pri najvišji napetosti vhoda NV. 

60,00 O 

I6 A406 [Časovna 
konstanta 
filtra za vhod 
V1]  

0—9.999 Nastavite odzivnost vhoda V1 (0 do +10 V).  10 O 7–2 

I7 A407 [Najn. 
napetost 
vhoda V1] 

0—10 
[V] 

Nastavite najnižjo napetost vhoda V1.  0 O 

I8 A408 [Frekvenca za 
parameter I7] 

0—400 
[Hz] 

Nastavite najnižjo izhodno frekvenco 
pretvornika pri najnižji napetosti vhoda V1. 

0,00 O 

I9 A409 [Najv. 
napetost 
vhoda V1] 

0—10 
[V] 

Nastavite najvišjo napetost vhoda V1.  10 O 

I10 A40A [Frekvenca za 
parameter I9] 

0—400 
[Hz] 

Nastavite najvišjo izhodno frekvenco 
pretvornika pri najvišji napetosti vhoda V1.  

60,00 O 

I11 A40B [Časovna 
konstanta 
filtra za vhod 
I] 

0—9.999 Nastavite časovno konstanto notranjega filtra 
za vhod I.  

10 O 7–4 

I12 A40C [Najm. tok 
vhoda I] 

0—20 
[mA] 

Nastavite najmanjši tok za vhod I.  4,00 O 

I13 A40D [Frekvenca za 
parameter 
I12] 

0—400 
[Hz] 

Nastavite najnižjo izhodno frekvenco 
pretvornika pri najmanjšem toku vhoda I. 

0,00 O 

I14 A40E [Najv. tok 
vhoda I] 

0—20 
[mA] 

Nastavite največji tok za vhod I. 20,00 O 

I15 A40F [Frekvenca za 
parameter 
I14] 

0—400 
[Hz] 

Nastavite najvišjo izhodno frekvenco 
pretvornika pri največjem toku vhoda I.   

60,00 O 7–4 

I16 A410 [Merila za 
izgubo 
analognega 
vhodnega 
signala] 

0—2 0: Onemogočeno 
1: Aktiviran pod polovično vrednostjo 
nastavljene vrednosti.  
2: Aktiviran pod nastavljeno vrednostjo.  

0 O 10–7 

I17 A411 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P1] 

0—27 0 Ukaz za vrtenje naprej  0 O 7–8 

1 Ukaz za vrtenje nazaj  

I18 A412 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P2] 

2 Stikalo za izklop v sili 1 O – 

3 Ponastavitev ob napaki {RST} – 

I19 A413 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P3] 

4 Ukaz za impulzno delovanje  2 O 8–3 

5 Večstopenjska frekvenca — nizka 7–7 

I20 A414 [Določitev 6 Večstopenjska frekvenca — srednja 3 O 
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� Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Nastavitev 
med 

delovanjem 
Stran 

večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P4] 

7 Večstopenjska frekvenca — visoka 

I21 A415 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P5] 

8 Večstopenjsko 
pospeševanje/zaviranje — nizko 

4 O 7–14 

9 Večstopenjsko 
pospeševanje/zaviranje — srednje 

I22 A416 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P6] 

10 Večstopenjsko 
pospeševanje/zaviranje — visoko 

5 O 

11 Zaviranje z enosmernim tokom v 
izklopljenem stanju 

8–2 

I23 A417 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P7] 

12 Izbira drugega motorja 6 O 8–21 

13 –Rezervirano– – 

I24 A418 [Določitev 
večfunkcijske
ga vhodnega 
priključka P8] 

14 –Rezervirano– 7 O – 

15 Krmilje
nje s 
tipko 
gor/dol  

Ukaz za zvišanje 
frekvence 
(UP)  

8–4 

16 Ukaz za znižanje 
frekvence (DOWN) 

 

17 Trižilno upravljanje 8–7 

18 Zunanji izklop: kontakt A (EtA) 10–5 

19 Zunanji izklop: kontakt B (EtB) 

20 Funkcija samodejne diagnostike 8–22 

21 Prehod z regulacije PID na 
modulacijo V/F 

8–10 

22 Drugi vir 8–24 

23 Zadržanje analogne frekvence 7–6 

24 Izklop funkcije 
pospeševanja/zaviranja 

7–16 

25 [Shranjevanje frekvence med 
krmiljenjem s tipko gor/dol] 
Nastavitev začetnih vrednosti 

8–4 

26 JOG–FX 8–3 

27 JOG–RX 

* Za kontakta A/B pri zunanjem izklopu si oglejte 14. poglavje »Odpravljanje napak in vzdrževanje«.  

* Vsak večfunkcijski vhodni priključek je treba nastaviti ločeno. 

 

 

�  
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�  Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Nastavitev 
med 

delovanjem 
Stran 

I25 A419 [Prikaz stanja 

vhodnega 

priključka] 

BIT 

7 

BIT 

6 

BIT 

5 

BIT 

4 

BIT 

3 

BIT 

2 

BIT 

1 

BIT 

0 

– – 9–3 

P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 

I26 A41A [Prikaz stanja 

izhodnega 

priključka] 

BIT1 BIT0 

– – 

9–3 

3AC MO 

I27 A41B [Časovna 

konstanta filtra za 

večfunkcijski 

vhodni priključek] 

1—15 Odzivnost vhodnega priključka se ob višji 

nastavljeni vrednosti zmanjša. 

4 O – 

I30 A41E [Večstopenjska 

frekvenca 4] 

0—400 

[Hz] 

Ne sme presegati vrednosti F21 [najv. 

frekvenca]. 

30,00 
O 

7–7 

I31 A41F [Večstopenjska 

frekvenca 5] 

25,00 
O 

I32 A420 [Večstopenjska 

frekvenca 6] 

20,00 
O 

I33 A421 [Večstopenjska 

frekvenca 7] 

15,00 
O 

I34 A422 [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 1] 

0—6.000 

[s] 

 3,0 O 7–14 

I35 A423 [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 1] 

3,0 

I36 A424 [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 2] 

4,0 

I37 A425 [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 2] 

4,0 

I38 A426 [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 3] 

5,0 

I39 A427 [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 3] 

5,0 

I40 A428 [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 4] 

6,0 

I41 A429 [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 4] 

6,0 

I42 A42A [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 5] 

7,0 

I43 A42B [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 5] 

7,0 
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�  Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Nastavitev 
med 

delovanjem 
Stran 

I44 A42C [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 6] 

8,0 

I45 A42D [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 6] 

8,0 

I46 A42E [Čas 

večstopenjskega 

pospeševanja 7] 

9,0 

I47 A42F [Čas 

večstopenjskega 

zaviranja 7] 

9,0 

I50 A432 [Nastavitev 

analognega izhoda] 

0—3  Izhodni 

podatek 

Izhod 10 [V] 0 O 9–6 

200 V  400 V  

0 Izhodna 

frekvenca 

Najv. frekvenca 

1 Izhodni tok 150 % 

2 Izhodna 

napetost 

282 V AC 564 V AC 

3 Enosmerna 

napetost 

pretvornika 

400 V DC 800 V DC 

I51 A433 [Nastavitev ravni 

analognih izhodnih 

podatkov] 

10—200 

[%] 

Na podlagi napetosti 10 V. 

 

100 O 9–6 

I52 A434 [Raven zaznavanja 

frekvence] 

0—400 

[Hz] 

V uporabi, ko je parameter I54 ali I55 

nastavljen na vrednost 0–4.  

Ni ga mogoče nastaviti nad vrednost 

parametra F21. 

30,00 
O 

9–7 

I53 A435 [Pasovna širina 

zaznavanja 

frekvence] 

10,00 

O 

I54 A436 [Izbira 

večfunkcijskega 

izhodnega 

priključka] 

0—19 

 
0 FDT–1 12 O 9–8 

1 FDT–2 

2 FDT–3 9–9 

3 FDT–4 17 

I55 A437 [Nastavitev 

večfunkcijskega 

relejskega izhoda] 

4 FDT–5 9–10 

5 Preobremenitev (OLt) 9–10 

 6 Preobremenitev pretvornika (IOLt) 

7 Zastoj motorja (STALL) 

8 Izpad zaradi prenapetosti (Ovt) 

9 Izklop zaradi podnapetosti (Lvt) 

10 Pregrevanje pretvornika (OHt) 

11 Izguba ukaza 

12 Med delovanjem 9–11 

13 V izklopljenem stanju 
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�  Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo Ime parametra 

Najm./najv. 
razpon Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Nastavitev 
med 

delovanjem 
Stran 

14 Med neprekinjenim delovanjem 

15 Med iskanjem hitrosti 

16 Čakalni čas vhoda za zagonski signal 

17 
Izbira večfunkcijskega relejskega 

izhoda 

18 
Opozorilo o izklopu hladilnega 

ventilatorja 

19 Izbira signala za zavoro 
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� Skupina vhodov/izhodov 

Prikazovalnik 
LED 

Naslov za 
komunikacijo 

Ime parametra 
Najm./najv. 

razpon 
Opis 

Tovarniške 
nastavitve 

Nastavitev 
med 

delovanjem 
Stran 

I56 A438 [Napaka 
relejskega 
izhoda] 

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 9–7 

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 – – – 

1 – – � 

2 – � – 

3 – � � 

4 � – – 

5 � – � 

6 � � – 

7 � � � 

I57 A439 [Izbira 
izhoda 
priključka 
ob napaki 
komunikacij
skega 
vodila]  

0—3  Večfunkcijski 
relejski izhod  

Večfunkcijski 
izhodni priključek 

0 O 9–12 

 Bit 1 Bit 0 

0 – – 

1 – � 

2 � – 

3 � � 

I59 A43B [Izbira 
komunikacij
skega 
protokola]  

0—1 Nastavite komunikacijski protokol. 0 X 11–2 

0 Modbus RTU 

1 LS BUS 

I60 A43C [Številka 
pretvornika] 

1—250 Nastavitev za komunikacijski priključek 
RS485 

1 O 11–2 

I61 A43D [Hitrost v 
baudih] 

0—4 Nastavite hitrost komunikacije RS485 v 
baudih. 

3 O 11–2 

0 1.200 [bitov na sekundo] 

1 2.400 [bitov na sekundo] 

2 4.800 [bitov na sekundo] 

3 9.600 [bitov na sekundo] 

4 19.200 [bitov na sekundo] 

I62 A43E [Izbira 
pogonskega 
načina po 
izgubi ukaza 
za 
nastavitev 
frekvence] 

0—2 Uporablja se ob izdaji ukaza za nastavitev 
frekvence preko priključkov V1 in I ali 
komunikacijskega priključka RS485. 

0 O 10–7 

0 Neprekinjeno delovanje pri določeni 
frekvenci pred izgubo ukaza za 
nastavitev frekvence.  

1 Izklop delovanja v prostem teku 
(prekinitev izhodnih podatkov) 

2 Zaviranje do zaustavitve 
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I63 A43F [Čakalni čas 
po izgubi 
ukaza za 
nastavitev 
frekvence] 

0,1—120 
[s] 

To je čas, v katerem pretvornik ugotovi, ali 
je bil izdan ukaz za nastavitev vhodne 
frekvence. Če v tem času ni bilo ukaza za 
nastavitev vhodne frekvence, začne 
pretvornik delovati v načinu, izbranem v 
parametru I62. 

1,0 O 10–7 

I64 A440 [Nastavitev 
časa 
komunikacij
e] 

2—100 
[ms] 

Okvir časa komunikacije 5 O – 

I65 A441 [Nastavitev 
paritetnega 
bita/bita za 
zaustavitev] 0—3 

Po nastavitvi protokola lahko nastavite 
obliko komunikacije. 

O O – 

0 Pariteta: je ni, bit za zaustavitev: 1 

1 Pariteta: je ni, bit za zaustavitev: 2 

2 Pariteta: soda, bit za zaustavitev: 1 

3 Pariteta: liha, bit za zaustavitev: 1 

I66 A442 [Branje 
registra 
naslovov 1]  

0—
42.239 

Uporabnik lahko registrira do osem 
različnih naslovov in jih vse prebere z enim 
ukazom za branje.  

5 O 11–11 

I67 A443 [Branje 
registra 
naslovov 2] 

6 

I68 A444 [Branje 
registra 
naslovov 3] 

7 

I69 A445 [Branje 
registra 
naslovov 4] 

8 

I70 A446 [Branje 
registra 
naslovov 5] 

9 

I71 A447 [Branje 
registra 
naslovov 6] 

10 

I72 A448 [Branje 
registra 
naslovov 7] 

11 

I73 A449 [Branje 
registra 
naslovov 8] 

12 

I74 A44A [Vnos 
registra 
naslovov 1]  

0—
42.239 

Uporabnik lahko registrira do osem 
različnih naslovov in jih vse vnese z enim 
ukazom za vnos. 

5 O 11–11 

I75 A44B [Vnos 
registra 
naslovov 2] 

6 

I76 A44C [Vnos 
registra 
naslovov 3] 

7 

I77 A44D [Vnos 
registra 
naslovov 4] 

8 
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I78 A44E [Vnos 
registra 
naslovov 5] 

5 

I79 A44F [Vnos 
registra 
naslovov 6] 

6 

I80 A450 [Vnos 
registra 
naslovov 7] 

7 

I81 A451 [Vnos 
registra 
naslovov 8] 

8 

1821) A452 [Odprti 
tokokrog za 
zaviranje] 

0—180 
 [%] 

Nastavitev ravni toka za vklop zavore. 
Vrednost je nastavljena v odstotkih 
vrednosti parametra H33 (nazivnega toka 
motorja). 

50,0 O 8–26 

183 A453 [Čas 
zakasnitve 
za vklop 
zavore] 

0—10 
[s] 

Nastavitev časa zakasnitve vklopa zavore. 1,00 X 

184 A454 [Frekvenca 
FX za vklop 
zavore] 

0—400 
[Hz] 

Nastavitev frekvence FX za vklop zavore 1,00 X 

185 A455 [Frekvenca 
RX za vklop 
zavore] 

0—400 
[Hz] 

Nastavitev frekvence RX za vklop zavore 1,00 X 

186 A456 [Čas 
zakasnitve 
vklopa 
zavore] 

0—19 
[s] 

Nastavitev časa zakasnitve vklopa zavore 1,00 X 

187 A457 [Frekvenca 
za sklenitev 
zavore] 

0—400 
[Hz] 

Nastavitev frekvence za sklenitev zavore 2,00 X 

1): Vrednost je prikazana pri nastavitvi parametrov I54—I55 na vrednost 19 (signal zavore). 
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6. POGLAVJE — BLOKOVNA SHEMA KRMILNIKA 
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frekvence 

           

 
 

 
 

 
→ 

 
 
 

Pospeševanje/ 
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6.1 Nastavitev frekvence 
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6.2 Nastavitev ukazov za pogon 
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6.3 Nastavitev pospeševanja/zaviranja in modulacija V/F 
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Opombe:
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7. POGLAVJE — OSNOVNE FUNKCIJE 

7.1 Način delovanja s frekvenco 
 

� Nastavitev frekvence 1 s tipkovnico 

Skupina Koda Ime parametra Nastavit
ev Razpon 

Začetn
a 
vredno
st 

Enot
a 

Skupina 
pogonov 0,00 [Ukaz za nastavitev frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

 Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 0 0—9 0  

 

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

� Želeno frekvenco nastavite v parametru 0.00 in za vnos vrednosti v pomnilnik pritisnite 
tipko Prog/Ent (�). 

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

 

� Ob priključitvi zunanje tipkovnice so tipke na ohišju nedejavne.  

 

� Nastavitev frekvence 2 s tipkovnico 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 0,00 [Ukaz za nastavitev 

frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

 Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 1 0—9 0  

 

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

� V parametru 0.00 je mogoče frekvenco spreminjati s pritiskom tipke gor (�) ali dol (�). V 
tem primeru tipka gor/dol deluje tudi kot potenciometer.  

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

 

� Ob priključitvi zunanje tipkovnice so tipke na ohišju nedejavne. 
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� Nastavitev frekvence prek vhodnih podatkov –10 do +10 [V] 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 0,00 [Ukaz za nastavitev 

frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

 Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 2 0—9 0  

Skupina 
vhodov/izhodov I2 [Najnižja napetost vhoda VN] – 0 do –10 0,0 V 

 I3 [Frekvenca za parameter I2] – 0—400 0,00 Hz 

 I4 [Najvišja napetost vhoda NV] – 0—10 10,00 V 

 I5 [Frekvenca za parameter I4] – 0—400 60,00 Hz 

 I6—I10 [Vhod V1]     

 

� Parameter Frq [način frekvenčnega delovanja] nastavite na vrednost 2. 
� Nastavljeno frekvenco je mogoče nadzirati v parametru 0.00 [ukaz za nastavitev frekvence]. 

 

� Med priključnima blokoma V1 in CM zagotovite napetostni signal –10 V do +10 V. 

� Izhodna frekvenca ustreza vhodni napetosti –10 V do +10 V na priključku V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� I2—I5: Nastavitev razpona vhodnih podatkov in ustrezne frekvence na –10 V do 0 V vhodne 

napetosti na priključnem bloku V1.  

Primer) Ko je najnižja (–) vhodna napetost –2 V z ustrezno frekvenco 10 Hz in najvišja 

napetost –8 V z delovno frekvenco 50 Hz.  
 

 
 

 

 

 

 

 

V1CM–10 V—+10 V

Pri uporabi napetosti –10 do +10 V iz 
zunanjega tokokroga 

Izhodna frekvenca 
(pozitivna) 

Izhodna frekvenca
(negativna) 

Vhodna napetost 

0—10 V–10—0 V 

I 2I 4 I 3
I 5

Nastavljena frekvenca 

Vhod V1

–8 V -2V 10 Hz50 Hz
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� I6—I10: Nastavitev razpona vhodnih podatkov in ustrezne frekvence na 0 V do +10 V vhodne 

napetosti na priključnem bloku V1. 

 

Primer) Ko je najnižja (+) vhodna napetost 2 V z ustrezno frekvenco 10 Hz in najvišja napetost 

8 V z ustrezno delovno frekvenco 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

� Nastavitev frekvence prek vhodnih podatkov 0—10 [V] ali potenciometra  

Skupina Koda Ime parametra 
Nastavit
ev 

Razpon 
Začetna 
vredno
st 

Enota 

Skupina 
pogonov 

0,00 
[Ukaz za nastavitev 
frekvence] 

– 0—400 0,00 Hz 

 Frq 
[Način frekvenčnega 
delovanja] 

3 0—9 0  

Skupina 
vhodov/izhodov 

I6 
[Časovna konstanta filtra za 
vhod V1]  

10 0—9.999 10  

 I7 [Najn. napetost vhoda V1] – 0—10 0 V 

 I8 [Frekvenca za parameter I7] – 0—400 0,00 Hz 

 I9 [Najv. napetost vhoda V1] – 0—10 10 V 

 I10  [Frekvenca za parameter I9] – 0—400 60,00 Hz 

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 3. 
� Vhod 0—10 V lahko neposredno krmilite z zunanjim upravljalnikom ali potenciometrom (povezanim 

s priključki VR, V1 in CM).  

� Povezavo priključkov izvedite tako, kot prikazuje spodnja slika, in si oglejte parametre I6—I10.  

 

 

 

 

 

Priključitev potenciometra  Vhod 0—10 V prek zunanjega krmilnika 

 

Vhod V1I 7 I 9I 8 

I 10 

2 V 8 V10 Hz
50 HzNastavljena frekvenca

VRV1CM V1CM
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� Nastavitev frekvence prek vhodnih podatkov –0 do 20 [mA]  

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

0,00 [Ukaz za nastavitev frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

Frq [Način frekvenčnega delovanja] 4 0—9 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 0,00 Hz 

I14 [Najv. tok vhoda I] – 0—20 20 mA 

I15  [Frekvenca za parameter I14] – 0—400 60,00 Hz 

 
� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 4. 
� Frekvenco je mogoče nastaviti prek vhodnih podatkov 0—20 mA med priključkoma I in CM. 
 

 

� Nastavitev frekvence prek vhodnih podatkov –10 do +10 [V] ali +0 do 20 [mA].  

Skupina Koda Ime parametra Nastavit
ev Razpon 

Začetna 
vrednos
t 

Enota 

Skupina 
pogonov 

0,00 [Ukaz za nastavitev 
frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 5 0—9 0  

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 5. 
� Pri nastavitvi glavne/pomožne hitrosti je na voljo tudi funkcija prevzema novih podatkov. 
� Povezane kode: I2—I5, I6—I10, I11—I15 

  

� Funkcija prevzema novih podatkov je z združevanjem vhodnih podatkov za glavno in pomožno 

hitrost namenjena natančnemu krmiljenju in hitri odzivnosti. Če je natančnost glavne in 

pomožne hitrosti nastavljena ločeno, lahko hitro odzivnost dosežete prek glavne hitrosti, 

natančnost krmiljenja pa prek pomožne hitrosti.  

� Upoštevajte spodaj navedene nastavitve, ko je glavna hitrost navedena prek vhodnih podatkov 

0—20 mA in pomožna hitrost prek priključka V1 (–10 do +10 V).  

� Pri uporabi funkcije prevzema novih podatkov glavno/pomožno hitrost izberite glede na 

obremenitve. 
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Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Enota 

Skupina 
vhodov/izhodov I2 [Najmanjša napetost vhoda NV]  0 V 

 I3 [Frekvenca za parameter I2]  0,00 Hz 
 I4 [Najvišja napetost vhoda NV]  10,00 V 
 I5 [Frekvenca za parameter I4] 5,00 Hz 

 I7 [Najn. napetost vhoda V1] 0,00 V 

 I8 [Frekvenca za parameter I7] 0,00 Hz 
 I9 [Najv. napetost vhoda V1] 10,00 V 
 I10 [Frekvenca za parameter I9] 5,00 Hz 
 I12 [Najm. tok vhoda I] 4,00 mA 
 I13 [Frekvenca za parameter I12] 0,00 Hz 
 I14 [Najv. tok vhoda I] 20,00 mA 
 I15 [Frekvenca za parameter I14] 60,00 Hz 

  

� Po izvedenih zgornjih nastavitvah ter ob dovajanju napetosti 5 V na priključek V1 in toka 12 mA 

na priključek I je izhodna frekvenca 32,5 Hz. Ob dovajanju napetosti –5 V na priključek V1 in 

toka 12 mA na priključek I je izhodna frekvenca 27,5 Hz.  

 

� Nastavitev frekvence prek vhodnih podatkov 0—10 [V] ali 0—20 [mA].  

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 0,00 [Ukaz za nastavitev 

frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

 Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 6 0—9 0  

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 6. 
� Povezane kode: I6—I10, I11—I15 
� Oglejte si razdelek o nastavitvi frekvence prek vhodnih podatkov –10 do +10 V ali 0—
20 mA. 

 

� Nastavitev frekvence prek komunikacijskega priključka RS485  

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 0,0 [Ukaz za nastavitev 

frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

 Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 7 0—9 0  

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 7.  
� Povezane kode: I59, I60, I61 
� Oglejte si 13. poglavje. Komunikacijski priključek RS485. 
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� Nastavitev frekvence prek digitalne glasnosti (gor/dol) 

 Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 0,0 [Ukaz za nastavitev 

frekvence] – 0—400 0,00 Hz 

 Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 8 0—9 0  

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 7.  
� Povezane kode: I59, I60, I61 
� Oglejte si 13. poglavje. Komunikacijski priključek RS485. 

 

 

� Zadržanje analogne frekvence  

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

Frq [Način frekvenčnega 
delovanja] 2—7 0—9 0  

Skupina 
vhodov/izh
odov 

I17 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] – 

0—25 

0 

  — —   

 I24 
[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 

23 7 

 

� Na voljo ob nastavitvi frekvenčne kode med 2 in 7.  
� Med večfunkcijskimi vhodnimi priključki (P1—P8) izberite en priključek za analogni ukaz 
zadrževalnika.  

 

� Ob izbiri priključka P8  

 

 

 

 

FrekvencaP8Nastavljena frekvenca

Ukaz za 
delovanje 
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7.2 Večstopenjska nastavitev frekvence 
 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 0,0 [Ukaz za nastavitev 

frekvence] 5,0 0—400 0,00 Hz 

 Frek. [Način frekvenčnega 
delovanja] 0 0—9 0 – 

 St1 [Večstopenjska 
frekvenca 1] – 0—400 10,00 Hz 

 St2 [Večstopenjska 
frekvenca 2] – 20,00 

 St3 [Večstopenjska 
frekvenca 3] – 30,00 

Skupina 
vhodov/izhodov 

I22 

[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P6] 

5 

0—24 

5 – 

 I23 

[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P7] 

6 6 – 

 I24 

[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P8] 

7 7 – 

 I30 [Večstopenjska 
frekvenca 4] – 0—400 30,00 Hz 

 I31 [Večstopenjska 
frekvenca 5] – 25,00 

 I32 [Večstopenjska 
frekvenca 6] – 20,00 

 I33 [Večstopenjska 
frekvenca 7] – 15,00 

 

� Izberite priključek P1—P8 za pošiljanje ukaza za večstopenjsko nastavitev frekvence.  
� Če so za to nastavitev izbrani priključki P6—P8, 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 0.00 [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.  
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7.3 Način nastavljanja krmilnih ukazov 

 

� Upravljanje prek tipk na tipkovnici RUN (zagon) in STOP/RST (izklop/ponastavitev) 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov drv [Pogonski način] 0 0—4 1  

 drC [izbira smeri vrtenja 
motorja] – F, r F  

 

� Parameter drv [pogonski način] nastavite na vrednost 0. 
� Pospeševanje se med nastavitvijo delovne frekvence sproži s pritiskom 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 delovanje prek tipkovnice. 

 

drC 
[izbira smeri 
vrtenja motorja] 

F Naprej 
r Nazaj 

 

� Ob priključeni zunanji tipkovnici je vgrajena tipkovnica na napravi nedejavna. 

  

 

 

Stopenjska 
frekvenca 

FX ali 
RX P8 P7 P6 

0 � – – – 
1 � – – � 

2 � – � – 

3 � – � � 
4 � � – – 
5 � � – � 
6 � � � – 
7 � � � � 

Freq.
P6P7P8FXRX

Stopnja 0 Stopnja 1 Stopnja2
Stopnja 3

Stopnja 4
Stopnja5

Stopnja6 Stopnja7 Stopnja0

 

 

Naprej: v levo 
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� Ukaz za delovanje FX (naprej) ali RX (nazaj) prek priključka 1 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov drv [Pogonski način] 1 0—4 1  

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I17 
[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

0 0—27 0  

 I18 
[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka P2] 

1 0—27 1  

 

� Parameter drv [pogonski način] nastavite na vrednost 1. 
� Za uporabo priključkov P1 in P2 kot priključkov FX in RX parametra I17 in I18 nastavite na 
vrednosti 0 in 1. 

� Priključek »FX« sproži ukaz za delovanje naprej, priključek »RX« pa ukaz za delovanje 
nazaj. 

 

� Motor se ustavi, ko sta priključka FX in RX hkrati vključena/izključena (ON/OFF).  

 

 

FX RX 

Frek. 
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� Ukaz za delovanje FX (naprej) ali RX (nazaj) prek priključka 2 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

drv [Pogonski način] 2 0—4 1  

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I17 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 0 0—27 0  

 I18 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P2] 1 0—27 1  

 

� Parameter drv nastavite na vrednost 2. 
� Za uporabo priključkov P1 in P2 kot priključkov FX in RX parametra I17 in I18 nastavite na 
vrednosti 0 in 1.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ukaz za delovanje prek komunikacijskega priključka RS485 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

drv [Pogonski način] 3 0—4 1  

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I59 [Izbira komunikacijskega 
protokola] – 0—1 0  

 I60 [Številka pretvornika] – 1—250 1  

 I61 [Hitrost v baudih] – 0—4 3  

 

� Parameter drv nastavite na vrednost 3. 
� Pravilno nastavite parametre I59, I60 in I61.  
� Delovanje pretvornika se izvaja prek komunikacijskega priključka RS485.  
� Oglejte si 13. poglavje: Komunikacijski priključek RS485.  

 

 

FX RX 

Frek.
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� Nastavitev smeri vrtenja prek vhodnih podatkov –10 do +10 [V] na priključku V1 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

frq [Nastavitev frekvence] 2 0—8 0  

drv [Pogonski način] – 0—4 1  

 

� Parameter frq nastavite na vrednost 2. 
� Pretvornik deluje, kot to prikazuje spodnja preglednica, ne glede na nastavitve 
pogonskega načina.   

 

 

 Ukaz FWD RUN za 
delovanje v smeri 
naprej 

Ukaz RE RUN za 
delovanje v smeri 
nazaj 

0 do +10 [V] FWD RUN REV RUN  

–10 do 0 [V] REV RUN FWD RUN  

 

� Motor se vrti naprej, ko vhodna napetost V1–CM znaša 0—10 [V], ukaz FWD RUN pa je aktiven. 

Če med delovanjem v smeri naprej napetost spremenite na vrednost –10 do 0 [V], se motor 

upočasni in ustavi ter se začne vrteti v nasprotni smeri.  

� Če vhodna napetost V1–CM znaša 0—10 [V] in je ukaz REV RUN aktiven, motor teče nazaj, če 

pa je napetost –10 do 0 [V], se smer vrtenja obrne.  

 

 

� Onemogočeno delovanje FX/RX 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina pogonov drC [izbira smeri vrtenja 
motorja] – F, r F  

1. funkcijska 
skupina F1 [Onemogočeno 

delovanje FX/RX] – 0—2 0  

 

� Izbira smeri vrtenja motorja. 
� 0: Omogočeno vrtenje naprej in nazaj 
� 1: onemogočeno vrtenje naprej 
� 2: onemogočeno vrtenje nazaj 
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� Izbira napajanja ob vklopu 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina pogonov drv [Pogonski način] 1,2 0—4 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 priključka}. 

� Pri nastavitvi parametra drv na vrednost 0 {zagon prek tipkovnice} ali 3 {zagon prek 
komunikacijskega priključka RS485} je ta parameter onemogočen.  

POZOR 

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

 

Run
command

Frequency

Input voltage

When H20 is 0 When H20  is 1  

� Ponovni zagon po ponastavitvi napake 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina pogonov drv [Pogonski način] 1,2 0—4 1  

2. funkcijska 
skupina 

H21 
[Izbira ponovnega 
zagona po 
ponastavitvi napak] 

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. 

� Pri nastavitvi parametra drv na vrednost 0 {zagon prek tipkovnice} ali 3 {zagon prek 
komunikacijskega priključka RS485} je ta parameter onemogočen. 
 

POZOR 

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

Ko je parameter F20 nastavljen na vrednost 0.  Parameter H20 je nastavljen na vrednost  1. 

Vhodna napetost  

Frekvenca  

Ukaz za zagon 
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Run
command

Reset

Frequency

When H21 is 0 When H21 is 1  

 

7.4 Čas pospeševanja/zaviranja in nastavitev vzorca 
 

� Nastavitve časa pospeševanja/zaviranja glede na najvišjo frekvenco  

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost 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 [Najvišja frekvenca] – 40—400 60,00 Hz 

2. funkcijska 
skupina 

H 70 
[Referenčna 
pospeševalna/zaviralna 
frekvenca] 

0 0—1 0  

 H71 [Časovna lestvica 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko je parameter F21 nastavljen na vrednost 0.  Parameter H21 je nastavljen na vrednost 1. 

Frekvenca 

Ponastavitev 

Ukaz 
 za zagon 

Ukaz za zagon

Delovna frek.
30 Hz

Čas pospeševanja Čas zaviranja  

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

� Pri modelu SV–iG5A se lahko na zaslonu prikaže do 5 števk. Če je torej časovna ločljivost 

nastavljena na 0,01 s, bo najdaljši možni čas pospeševanja/zaviranja znašal 600,00 sekund.  

 

Koda Ime Nastavljena 
vrednost 

Razpon 
nastavitev Opis 

H71 [Časovna lestvica 
pospeševanja/zaviranja] 

0 0,01—600,00 Enota za nastavitev: 0,01 s  

1 0,1—6.000,0 Enota za nastavitev: 0,1 s  

2 1—60.000 Enota za nastavitev: 1 s  

 

 

� Nastavitev časa pospeševanja/zaviranja glede na delovno frekvenco 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

ACC 
(pospeševanje) 

[Čas pospeševanja] – 0—6.000 5,0 s 

 dEC [Čas zaviranja] – 0—6.000 10,0 s 

2. funkcijska 
skupina H 70 

[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 stalne delovne (trenutne) 
frekvence.  

 

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

5 sekund: 

� Spodnji grafikon na območju A prikazuje spremembo delovne frekvence, ko je ciljna frekvenca 

najprej nastavljena na 10 Hz, nato pa spremenjena na 30 Hz.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za 
delovanje

Delovna 
frekvenca

5 7 12 

Čas [s] 5 s 5 s
10HzObmočje A 

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

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
pogonov 

ACC 
(pospeš
evanje) 

[Čas pospeševanja] 
– 0—

6.000 5,0 s 

 dEC [Čas zaviranja] – 0—
6.000 10,0 s 

Skupina  
vhodov/i
zhodov 

I17 [Določitev večfunkcijskega vhodnega 
priključka P1] 

0 
0—27 

0  

 I18 [Določitev večfunkcijskega vhodnega 
priključka P12] 

1 1  

 I19 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P3] 

8 2  

 I20 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P4] 

9 3  

 I21 [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 
I19, I20 in I21 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 
pospeševanja/z

aviranja 
P5 P4 P3 

0 – – – 
1 – – � 

2 – � – 

3 – � � 
4 � – – 
5 � – � 
6 � � – 
7 � � � 

Frequency

P3

P4

P5

FX

Čas
pospeševanja 0

Čas
pospeševanja 1

Čas
pospeševanja 2

Čas
pospeševanja 3 Čas

zaviranja 5 
Čas
zaviranja 6 

Čas
zaviranja 7 

zaviranja 4 
Čas
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� Nastavitev vzorca pospeševanja/zaviranja 

Skupina Koda Ime parametra Razpon 
nastavitev 

Začetna 
vrednost Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F2 [Vzorec pospeševanja] 0 Linearni  
0  

 F3 [Vzorec zaviranja] 1 S–krivulja  

2. 
funkcijska 
skupina 

H17 [Začetna stran S–krivulje 
pospeševanja/zaviranja] 0 

do 
100 

 40 % 

 H18 [Končni del S–krivulje 
pospeševanja/zaviranja]  40 % 

 

� Vzorec pospeševanja/zaviranja lahko nastavite v parametrih F2 in F3.  
� Linearno: osnovni vzorec delovanja pri stalnem navoru. 
� S–krivulja: motorju omogoča enakomerno in nemoteno pospeševanje in zaviranje.  

POZOR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

� V parametru H17 lahko nastavite začetno razmerje med S–krivuljo in linearnim vzorcem pri 

polovični referenčni frekvenci pospeševanja/zaviranja. Za gladek začetek 

pospeševanja/zaviranja zvišajte vrednost parametra H17 in s tem zvečajte razmerje S–krivulje.  

� V parametru H18 lahko nastavite končno razmerje med S–krivuljo in linearnim vzorcem pri 

polovični referenčni frekvenci. pospeševanja/zaviranja. Za gladko in natančno dosego hitrosti 

ter ustavitev zvišajte vrednost H18 in s tem zvečajte razmerje S–krivulje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za 
delovanje 

Frekvenca. 
Čas pospeševanja Čas zaviranja 

Frekvenca 

H17 H17 H18 H18 

Pospeševanje 

/zaviranje 

Začetek 
pospeševanja 

Konec 
pospeševanja 

Začetek 
zaviranja 

Konec 
zaviranja 

 1/2 referenčne 

frekvence 

pospeševanja/ 

zaviranja 
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� Referenčna frekvenca pospeševanja/zaviranja (H70) je nastavljena na najvišjo frekvenco, ciljna 

frekvenca pa pod najvišjo frekvenco, kar lahko povzroči deformacijo S–krivulje.  

 

 
 

� Nastavitev časa pospeševanja pri S–krivulji 

2

18

2

17 H
ACC

H
ACCACC ×+×+=  

� Nastavitev časa zaviranja pri S–krivulji 

2

18

2

17 H
dEC

H
dECdEC ×+×+=  

� Parametra ACC in dEC prikazujeta čas, nastavljen v skupini pogonov. 

 

� Izklop funkcije pospeševanja/zaviranja 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

Skupina 
vhodov/izh
odov 

I17 
[Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 

– 
0—27 

0 

  — —   

 I24 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 24 7 

 

� Za onemogočanje funkcije pospeševanja/zaviranja med priključki 1—8 izberite enega od 
priključkov. 

� Ob izbiri priključka P8 je treba za vklop funkcije parameter I24 nastaviti na vrednost 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR 

Če je ciljna frekvenca v 
območju pod najvišjo 
frekvenco, oblika krivulje 
na najvišji točki ne bo 
prikazana.  

Frekvenca 

H17 H17 H18 H18 

Referenčna frekvenca 

pospeševanja/zaviranja 

Ciljna 

frekvenca 

Frekvenca

P8
Ukaz za 
delovanje 
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7.5 Modulacija V/F 
� Linearni vzorec modulacije V/F 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina F22 [Osnovna frekvenca] – 30—400 60,00 Hz 

 F23 [Začetna frekvenca] – 0,1—10,0 0,50 Hz 

 F30 [Vzorec V/F] 0 0—2 0  

2. funkcijska 
skupina H40 [Izbira načina 

krmiljenja] – 0—3 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. 

 

� Osnovna frekvenca: frekvenčni pretvornik pri tej vrednosti proizvaja nazivno napetost. Vnesite 

frekvenco motorja, označeno na tipski ploščici. 

� Začetna frekvenca: frekvenčni pretvornik začne pri tej vrednosti proizvajati lastno napetost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kvadratični vzorec V/F 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F30 [Vzorec V/F] 1 0—2 0  

 

� Parameter F30 nastavite na vrednost 1 {kvadratični}. 
� Ta vzorec ohranja kvadratično 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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� Delovanje z uporabniškim vzorcem V/F 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina F30 [Vzorec V/F] 2 0—2 0  

 F31 [Uporabniška 
frekvenca V/F 1] – 0—400 15,00 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 [zvečanje navora za smer vrtenja 
naprej] in F29 [zvečanje navora za smer vrtenja nazaj] onemogočena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nastavitev izhodne napetosti 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost 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 zvečanje navora 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F27 [Izbira zvečanja navora] 0 0—1 0  

 F28 [Zvečanje navora pri vrtenju naprej] – 0—15 2 % 

 F29 [Zvečanje navora pri vrtenju nazaj]  

 

� Parameter F27 nastavite na vrednost 0 {ročno zvečanje navora}. 
� Vrednosti parametrov [zvečanje navora za smer vrtenja naprej/nazaj] nastavite v parametrih 
F28 in F29.  

POZOR 

� Če je nastavljena vrednost zvečanja znatno višja od zahtevane, lahko to povzroči 
pregrevanje motorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Samodejno zvečanje navora 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F27 [Izbira zvečanja navora] 1 0—1 0  

2. funkcijska 
skupina H34 [Tok brez obremenitve 

motorja] – 0,1—100 – A 

 H41 [Samodejna prilagoditev] 0 0—1 0  

 H42 [Upor statorja (Rs)] – 0—28 – Ω 

 
� Pred nastavitvijo samodejnega zvečanja navora pravilno nastavite parametra H34 in H42 
(oglejte si razdelka 10–6 in 10–10).  

� V parametru F27 nastavite vrednost 1 {samodejno zvečanje navora}.  
� Pretvornik z uporabo parametrov motorja samodejno izračuna zvečanje navora in 
proizvede ustrezno napetost.  

 

 

FX 

Čas

RX

Napetost 

Zvečanje 
navora FX

Brez zvečanja navora 
100 %

Zvečanje 
navora RX
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7.6 Izbira načina zaustavitve 
� Zaviranje do zaustavitve 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina F4 [Izbira načina 

zaustavitve] 0 0—3 0  

 

� Parameter F4 nastavite na vrednost 0 {zaviranje do zaustavitve}. 
� V nastavljenem času motor upočasni do 0 Hz in se ustavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zaviranje z enosmernim tokom do zaustavitve 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F4 [Izbira načina 
zaustavitve] 1 0—3 0  

 

� Parameter F4 nastavite na vrednost 1 {zaviranje z enosmernim tokom do zaustavitve}. 
� Oglejte si stran 8–1. 

 

� Izklop delovanja v prostem teku 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F4 [Izbira načina 
zaustavitve] 2 0—3 0  

 

� Parameter F4 nastavite na vrednost 2 {izklop delovanja v prostem teku}. 
� Ko je ukaz za delovanje izključen, sta izključeni tudi izhodni frekvenca in napetost. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukaz za 
delovanje 

Frekvenca 

Čas zaviranja 

Ukaz za 
delovanje 

Frekvenca, 
napetost 
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7.7 Mejne vrednosti frekvence 
� Določanje mejne vrednosti z najvišjo in začetno frekvenco  

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F21 [Najv. frekvenca] – 0—400 60,00 Hz 

 F23 [Začetna frekvenca] – 0,1—10 0,50 Hz 

 

� Najvišja frekvenca: zgornja frekvenčna meja. Nobene frekvence ni mogoče nastaviti nad 
vrednost najv. frekvence, razen frekvence F22 [osnovna frekvenca].  

� Začetna frekvenca: spodnja frekvenčna meja. Če je nastavljena frekvenca nižja od te 
vrednosti, se samodejno nastavi vrednost 0,00.  

 

� Ukaz za nastavitev frekvence z zgornjo/spodnjo frekvenčno mejo 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F24 [Izbira zgornje/spodnje 
frekvenčne meje] 1 0—1 0  

F25 [Zgornja frekvenčna 
meja] – 0—400 60,00 Hz 

F26 [Spodnja frekvenčna 
meja] – 0—400 0,50 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 (vhodni podatki o napetosti) 

Najv. frekvenca 

0 20 mA

10 V 
I (vhodni podatki o toku) 

Zgornja 
frekvenčna 

meja

Spodnja 
frekvenčna 

meja

Kadar frekvenčna 
meja ni izbrana 
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� Frekvenca preskoka 

Skupina Koda Ime parametra Nastavitev Razpon Začetna 
vrednost Enota 

2. funkcijska 
skupina H10 [Izbira frekvenčnega 

razpona preskoka] 1 0—1 0  

 H11 [Spodnja meja 
frekvence preskoka 1] – 0,1—400 10,00 Hz 

 — —     

 H16 [Spodnja meja 
frekvence preskoka 3] – 0,1—400 35,00 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 (prek komunikacijskega priključka RS485) 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, komunikacijskega priključka RS485 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 (vhodni podatki o napetosti) 

0 20 mA

10 V 
I (vhodni podatki o toku) 

Nastavitev preskoka frekvence navzgor 

Nastavitev preskoka frekvence navzdol 

Frekvenca 
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8. POGLAVJE — NAPREDNE FUNKCIJE 

8.1 Zaviranje z enosmernim tokom 
� Zaustavljanje motorja z enosmernim tokom 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijsk
a skupina 

F4 [Izbira načina zaustavitve] 1 0—3 0  

 F8 [Začetna frekvenca zaviranja 
z enosmernim tokom] – 0,1—60 5,00 Hz 

 F9 [Čakalni čas zaviranja z 
enosmernim tokom] – 0—60 0,1 s 

 F10 [Napetost pri zaviranju z 
enosmernim tokom] – 0—200 50 % 

 F11 [Čas zaviranja z enosmernim 
tokom] – 0—60 1,0 s 

 

� Parameter F4 [izbira načina zaustavitve] nastavite na vrednost 1. 
� F8: frekvenca, pri kateri se bo vklopilo zaviranje z enosmernim tokom.  
� F9: Izhodni podatki pretvornika bodo po vzpostavitvi vrednosti F8 [začetna frekvenca 
zaviranja z enosmernim tokom] počakali za nastavljeni čas pred vklopom napetosti F10 
[napetost zaviranja z enosmernim tokom]. 

� F10: Nastavitev določite kot odstotno vrednost parametra H33 [nazivni tok motorja]. 
� F11: Določa nastavitev časa, v katerem pretvornik motorju dovaja napetost F10 [napetost 
zaviranja z enosmernim tokom] po preteku časa F9 [čakalni čas zaviranja z enosmernim 
tokom]. 

POZOR 

Previsoka nastavljena vrednost napetosti ali časa zaviranja z enosmernim tokom lahko povzroči 
pregrevanje in poškodbe motorja.  

 

� Nastavitev parametra F10 ali F11 na vrednost 0 bo 

onemogočila delovanje zaviranja z enosmernim tokom.  

� F9 [čakalni čas zaviranja z enosmernim tokom]: 

Visoka vztrajnost bremena ali visoka vrednost 

parametra F8 [začetna frekvenca zaviranja z 

enosmernim tokom] lahko povzroči izklop zaradi 

tokovne preobremenitve. Temu se je mogoče izogniti s 

parametrom F9.  

� Pri zaviranju z enosmernim tokom pri veliki obremenitvi in visoki frekvenci krmilnik zaviranja z 

enosmernim tokom prilagodite glede na nastavljeno vrednost parametra H37.  

 

H37 Razmerje 
vztrajnostnega 
momenta 

0 Manj kot 10–kratna vztrajnost motorja 

1 10–kratna vztrajnost motorja 

2 Več kot 10–kratna vztrajnost motorja 

Frekvenca 

Ukaz za 
zagon 

Napetost 

Tok F10

F 8

F9 F11
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� Zagon zaviranja z enosmernim tokom 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F12 
[Začetna napetost pri 
zaviranju z enosmernim 
tokom] 

– 0—200 50 % 

 F13 [Začetni čas zaviranja z 
enosmernim tokom] – 0—60 0 s 

 

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

� F13: Motor začne pospeševati po dovajanju enosmerne napetosti za nastavljeni čas. 

POZOR 

Previsoka nastavljena vrednost napetosti ali časa zaviranja z enosmernim tokom lahko povzroči 
pregrevanje in poškodbe motorja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

� Nastavitev parametra F12 ali F13 na vrednost 0 onemogoči zagon zaviranja z enosmernim 

tokom. 

� t: Po času F13 [zagonski čas zaviranja z enosmernim tokom] se od vklopa enosmerne 

napetosti do nastavljenega časa t frekvenca zvišuje. 

 

� Zaviranje z enosmernim tokom do zaustavitve  

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F12 
[Začetna napetost pri 
zaviranju z enosmernim 
tokom] 

– 0—200 50 % 

Skupina 
vhodov/iz
hodov  

I19 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P3] 11 0—25 2  

 

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

� Med priključki P1 do P8 izberite priključek za izdajo ukaza za zaviranje z enosmernim tokom 
do zaustavitve.  

� Če za to funkcijo izberete priključek P3, nastavite parameter I19 na vrednost 11 {zaviranje z 
enosmernim tokom do zaustavitve}.  

Frekvenca 

Napetost 

F13 t

F12
Ukaz za 
zagon 
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POZOR 

Previsoka nastavljena vrednost napetosti ali časa zaviranja z enosmernim tokom lahko povzroči 
pregrevanje in poškodbe motorja. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Impulzno delovanje  
� Upravljanje impulznega delovanja prek priključnih blokov 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F20 [Frekvenca impulznega 
delovanja] – 0—400 10,00 Hz 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov  

I21 
[Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P5] 4 0—25 4  

 

� Nastavite želeno frekvenco impulznega delovanja v parametru F20. 
� Za to nastavitev izberite enega od priključkov P1—P8. 
� Če ste za impulzno delovanje izbrali priključek P5, parameter I21 nastavite na vrednost 4 
{impulzno}. 

� Frekvenco impulznega delovanja je mogoče nastaviti v razponu vrednosti parametrov F21 
[najv. frekvenca] in F23 [začetna frekvenca]. 

 

 

 

 

 

 

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

frekvence. Če torej med večstopenjskim ali trižilnim upravljanjem ali upravljanjem z 

zvišanjem/znižanjem frekvence vnesete ukaz za impulzno delovanje, pretvornik deluje s 

frekvenco impulznega delovanja. 

� Zgodnji diagram prikazuje nastavitev vhodnih podatkov večfunkcijskega vhoda na način NPN.   

� Upravljanje impulznega delovanja prek priključnih blokov 

 

 

 

 

 

F12

P3
Ukaz za 
zagon 

Napetost 

P1P5CM  FX : I17 = 0JOG : I21=4
P5 (JOG)

Frekvenca 
F20

Ukaz za 
zagon (FX) 
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� Impulzno delovanje FX/RX priključka 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F20 [Frekvenca impulznega 
delovanja] – 0—400 10,00 Hz 

Skupina 
vhodov/iz
hodov  

I23 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P7] 26 0—27 6  

I24 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 27 0—27 7  

 

� Nastavite želeno frekvenco impulznega delovanja v parametru F20. 
� Za to nastavitev izberite enega od priključkov P1—P8. 
� Če ste za impulzno delovanje izbrali priključek P7, parameter I23 nastavite na vrednost 26 
{impulzno}. 

� Razpon nastavitev frekvence impulznega delovanja lahko nastavite med najv. (F21) in 

začetno frekvenco (F23). 

� Spodnji diagram prikazuje nastavitev referenčne frekvence na 30 Hz in frekvence impulznega 

delovanja na 10 Hz. 

 

 

 

 

 

Frekvenca 

Ukaz za  
zagon (FX) 
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8.3 Krmiljenje s tipko UP/DOWN (»GOR/DOL«) 
� Funkcija shranjevanja s tipko gor/dol 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

Frq [Način nastavljanja 
frekvence] 8 0—8 0  

Skupina 
vhodov/iz
hodov  

I17 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 0 

0—27 
 

0  

I22 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P6] 25 5  

I23 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P7] 15 6  

I24 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 16 7  

1. 
funkcijska 
skupina 

F63 [Izbira shranjevanja 
frekvence s tipko gor/dol] – 0—1 0  

F64 [Funkcija shranjevanja s 
tipko gor/dol] –  0,00  

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 8. 
� Med večfunkcijskimi vhodnimi priključki (P1—P8) za krmiljenje s tipko gor/dol izberite želeni 
priključek. 

� Če za krmiljenje s tipko gor/dol izberete priključka P7 in P8, pri obeh v skupini 
vhodov/izhodov v parametrih I23 in I24 nastavite vrednosti 15 (ukaz za zvišanje frekvence) in 
16 (ukaz za znižanje frekvence). 

� Če priključek P6 izberete za shranjevanje začetnih nastavitev s tipko gor/dol, izberite 
vrednost 25 (shranjevanje začetnih nastavitev), kot je prikazano zgoraj. 

� Funkcija shranjevanja s tipko gor/dol: Če je parameter F63 »Shranjevanje frekvence s tipko 
gor/dol« nastavljen na vrednost 1, se frekvenca pred zaustavitvijo ali zaviranjem pretvornika 
shrani v parameter F64. 

 

� Med shranjevanjem s tipko gor/dol lahko uporabnik z nastavitvijo večfunkcijskega vhodnega 

priključka na shranjevanje začetne frekvence s tipko gor/dol sproži na ta način shranjeno 

začetno frekvenco. 

F63 Izbira shranjevanja frekvence 
med krmiljenjem s tipko gor/dol 0 Odstrani možnost »Shranjevanje frekvence 

med krmiljenjem s tipko gor/dol« 

  1 Nastavi možnost »Shranjevanje frekvence 
med krmiljenjem s tipko gor/dol« 

F64 Shranjevanje frekvence med 
krmiljenjem s tipko gor/dol 

Shranjena frekvenca med krmiljenjem s tipko 
gor/dol 

� Če med uporabo funkcije večfunkcijskega vhoda za krmiljenje s tipko gor/dol vnesete signal 

»Shranjevanje začetne frekvence med krmiljenjem s tipko gor/dol«, sistem vnesenega 

signala ne upošteva.  

 

 

 



 

 
 

8-6 

� Izbira načina krmiljenja s tipko gor/dol 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov Frq [Način nastavljanja 

frekvence] 8 0—8 0  

Skupina 
vhodov/iz
hodov  

I17 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 0 

0—27 
 

0  

I23 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P7] 15 6  

I24 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 16 7  

1. 
funkcijska 
skupina 

F65 [Izbira načina krmiljenja s 
tipko gor/dol] – 0—2 0  

F66 [Nastavitev večstopenjske 
frekvence s tipko gor/dol] – 0—400 0,00 Hz 

 

� Frekvenčno kodo v skupini pogonov nastavite na vrednost 8. 
� Med večfunkcijskimi vhodnimi priključki (P1—P8) za krmiljenje s tipko gor/dol izberite želeni 
priključek. 

� Delovanje v izbranem načinu kot frekvenca preskoka, nastavljena v parametru F66. 
 

 

� Način krmiljenja s tipko gor/dol je izbran, kot je prikazano spodaj 

F65 Izbira krmiljenja 
s tipko gor/dol 0 

Referenčna frekvenca se zviša glede na najvišjo/najnižjo 
frekvenco. 
(Začetna vrednost) 

  
1 Zviša večstopenjsko frekvenco (F66) glede na stranski 

vhod. 

2 Kombinacija vrednosti 0 in 1. 

F66 Večstopenjska 
frekvenca Zviša frekvenco glede na stranski vhod. 

� Ko je parameter F65 nastavljen na vrednost 0: Ob pritisku gumba UP (gor) se frekvenca zviša 

na najvišjo frekvenco kot zgoraj nastavljena hitrost (če je nastavljena frekvenčna meja, se 

hitrost zviša do zgornje meje). Ob pritisku gumba DOWN (dol) se frekvenca zniža, prav tako 

pa se zniža tudi hitrost ne glede na način zaustavitve (če je nastavljena frekvenčna meja, se 

hitrost zniža do spodnje meje). 
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� Ko je parameter F65 nastavljen na vrednost 1: Zviša se za vrednost nastavitve večstopenjske 

frekvence v parametru F66 na naraščajoči strani večfunkcijskega vhoda, ki je nastavljen kot 

ukaz GOR, pri izboru krmiljenja s tipko gor/dol pa se shrani frekvenca, ki ustreza vrednosti na 

strani padanja. Zniža se za vrednost nastavitve večstopenjske frekvence v parametru F66 na 

padajoči strani večfunkcijskega vhoda, ki je nastavljen kot ukaz DOL, pri izboru krmiljenja s 

tipko gor/dol pa se shrani frekvenca, ki ustreza vrednosti na strani padanja. Če je v tem 

primeru večfunkcijski vhod nastavljen za krmiljenje s tipko gor/dol in je izdan ukaz za 

ustavitev, se shrani prejšnja vrednost frekvence na strani padanja. Če večfunkcijski izhod ni 

določen, se frekvenca ne shrani. Čas pospeševanja/zaviranja je enak kot pri nastavitvi na 

vrednost »0«. 

 

 

P6P7P8 I22 = 25I23 = 15CM I24 = 16P1 I17 = 0
P7 (gor)

P8 (dol) 

Frekvenca 

P7 (gor)

P6 (počisti) 

Izhodna 
frekvenca 

Ukaz za  
pogon (FX) 

Shranjena 
frekvenca 

Ukaz za delovanje 
naprej (FX) 

FX ali RX

Gor

Dol

Gor/Dol Počisti

Izhodna frekvenca

Shranjena frekvenca

� Več 

kot 

3 s 
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� Ko je parameter F65 nastavljen na vrednost 2: Zviša se za vrednost nastavitve večstopenjske 

frekvence v parametru F66 na naraščajoči strani večfunkcijskega vhoda, ki je nastavljen kot 

ukaz GOR, pri vklopu za tri sekunde pa deluje kot pri nastavitvi na vrednost »0«. Zniža se za 

vrednost nastavitve večstopenjske frekvence v parametru F66 na naraščajoči strani 

večfunkcijskega vhoda, ki je nastavljen kot ukaz DOL, pri vklopu za tri sekunde pa deluje kot 

pri nastavitvi na vrednost »0«, čas pospeševanja/zaviranja pa je enak kot pri nastavitvi na 

vrednost »0«. 

 

 

 

POZOR 

Zaradi krmiljenja s tipko GOR/DOL se pri ponovnem vnosu vhodnih podatkov (preden 
se zviša za vsaj eno stopnjo večstopenjske frekvence) vnos ne shrani in shranjena 
frekvenca prav tako predstavlja frekvenco pri nedejavnih funkcijah.  

 

FX ali RX

Gor

Dol

Gor/Dol Počisti

Izhodna 
frekvenca

Shranjena 
frekvenca

� 3
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8.4 Trižilno upravljanje   

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/
izhodov  

I17 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1] 0 

0—27 
0 

 

 — —   

 I24 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 17 7 

 

� Za trižilno upravljanje izberite želeni priključek med priključki P1 do P8. 
� Če ste izbrali priključek P8, parameter I24 nastavite na vrednost 17 {trižilno upravljanje}.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
� Pri trižilnem upravljanju je shranjen vhodni signal, torej lahko pretvornik upravljamo s potisnim 

gumbom. 

� Pasovna širina impulza (t) ne sme biti manjša od 50 ms.  

 

8.5 Delovanje z zadrževanjem frekvence 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H7 [Zadrževalna 
frekvenca] – 0,1—400 5,00 

Hz 

 H8 [Zadrževalni čas] – 0—10 0,0 s 

 

� Pri tej nastavitvi začne motor pospeševati po izvedbi delovanja z zadrževanjem frekvence 
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. 

 

 

P1P2P8CM FX: I17 = 0 RX: I18 = 1 
Trižilno: 124 = 17

FX

RX

Frekvenca 

P5 (trižilno 
upravljanje) 

t
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8.6 Kompenzacija slipa 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H30 
[Izbira tipa motorja] 

– 0,2—22 7,5  

 H31 [Število polov motorja] – 2—12 4  

 H32 [Nazivna frekvenca 
slipa] – 0—10 2,33 Hz 

 H33 [Nazivni tok motorja] – 0,5—150 26,3 A 

 H34 [Tok brez obremenitve 
motorja] – 0,1—50 11,0 A 

 H36 [Učinkovitost motorja] – 50—100 87 % 

 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.  

� H30: Nastavite tip motorja, povezanega z izhodom pretvornika.  

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

—  

22,0 22,0 kW 

 

� 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  = nazivni vrt/min motorja 

P = število motornih polov 

Frekvenca

Ukaz za zagon

Zadrževalni čas 

Začetna 
frekvenca 

Zadrževalna 
frekvenca 
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Primer) Nazivna frekvenca: 60 Hz, nazivni vrtljaji motorja: 1.740 vrt/min, število 

polov: 4, 

 

 

 

� 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.  

Synchronous 
speed

Motor rated 
RPM

RPM

Load

Slip 
compensation

 

 

 

Hzf s 2
120

41740
60 =







 ×
−=

Obremenitev 

Vrt/min

Sinhronska hitrost  

Kompenzacija slipa  

Nazivno število 
vrt/min motorja  
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8.7 Krmiljenje z regulatorjem PID 
 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H49 [Izbira regulacije PID] 1 0—1 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—32,0 1,0 s 

 H53 [Diferencialni čas za regulator 
PID (diferencialno ojačenje)] – 0,0—30,0 0 s 

 H54 [Nastavitev načina regulacije 
PID] – 0—1 0 – 

 

H55 [Zgornja frekvenčna meja 
izhoda za regulacijo PID] – 0,1—400 60,0 Hz 

H56 [Spodnja frekvenčna meja 
izhoda za regulacijo PID] – 0,1—400 0,50 Hz 

H57 [Nastavitev referenčne 
vrednosti PID] – 0—4 0 Hz 

H58 [Izbira regulatorja PID] – 0—1 0 – 

H61 [Čas zakasnitve v stanju 
mirovanja] – 0,0—

2000,0 60,0 – 

H62 [Frekvenca v stanju mirovanja] – 0,00—400 0,00 Hz 

H63 [Raven prekinitve stanja 
mirovanja] – 0,0—100,0 35,0 % 

Skupina 
vhodov/iz
hodov  

I17 do 
I24 

[Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1—P8] 21 0—27 – – 

Skupina 
pogonov rEF [Referenčna vrednost PID] – 0—400 

/0—100 
0,00 
/0,0 

Hz 
/% 

Fbk [Povratnozančna regulacija 
PID] – 0—400 

/0—100 
0,00 
/0,0 

Hz 
/% 

 

� Za nadzor pretoka vode, tlaka in temperature, nastavite regulacijo PID pri izhodni frekvenci 
pretvornika. 

� Parameter H49 v 2. funkcijski skupini nastavite na vrednost 1 (izbira pogona PID). Nato se bosta 
prikazali kategoriji REF in FBK. V možnosti REF določite referenčno vrednost PID, pri čemer boste 
pod možnostjo FBK lahko spremljali dejansko vrednost PID.  

� Pogon PID omogoča dva načina — standardnega in obdelavo podatkov PID. Slednje nastavite v 
parametru H54 (nastavitev načina regulacije PID).  

� 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]) 
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 � H51: Nastavite odstotno vrednost napake. Če je proporcionalno ojačenje nastavljeno na 50 %, 

bo toliko znašala tudi izhodna vrednost napake. Nastavitev višje vrednosti bo pripomogla k 

hitrejšemu doseganju ciljnih nadzornih vrednosti, vendar lahko hkrati povzroči nihanje. 

� 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 

in vrednost napake znaša 100 %, se 100–odstotna vrednost napake sporoči v 1 sekundi. 

Prilagajanje vrednosti lahko zmanjša število javljenih napak. Ob znižanju vrednost bo 

odzivnost hitrejša, vendar pa lahko pri prenizko nastavljeni vrednosti pride do nihanja.  

� H53: Nastavite izhodno vrednost, ki ustreza spremembi napake. Pretvornik SV—iG5A napako 

zazna v 0,01 sekunde. Če je diferencialni čas nastavljen na 0,01 sekunde in znaša odstotna 

vrednost napake 100 % na sekundo, je za sporočanje 1 % potrebnih 10 ms.  

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

vrednosti izhodni moči regulatorja PID. 

� H55, H56: omeji izhodno moč regulatorja PID. 

� H57: izbira referenčne vrednosti PID 

� H58: Referenčna vrednost PID in enota za dejanske vrednosti PID sta določeni kot [Hz] in [%]. 

H58 = 0: [Hz], H58 = 1: [%] 

� I17—I24: Za izmenjavo podatkov z regulatorjem PID med standardnim delovanjem enega od 

priključkov P1—P8 nastavite na vrednost 21 in ga vklopite.   

� Vrt/min: Pretvori dejansko vrednost parametra H50 v frekvenco motorja in jo prikaže. 

� rEF: prikaže vrednost ukaza regulatorja PID. 

� Fbk: pretvori dejansko vrednost, nastavljeno v parametru H50, v frekvenco motorja. 
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� Standardni pogon PID (H54 = 0) 

 

Diagram regulatorja PID 

 

 
 

3) Komunikacijski priključek RS–485 doda k povratnemu odzivu regulatorja PID 

4) Vrednosti PID REF lahko spremenite in shranite v možnosti »rEF« v skupini pogonov. 

       Pri H58 = 0 je enota [Hz], pri H58 = 1 pa je enota [%] 

5) Vrednosti PID FBK lahko spremenite in shranite v možnosti »Fbk« v skupini pogonov. 

       Enote so enake kot pri možnosti »rEF« 

6) Če je zamenjava načina regulatorja PID posredovana na večfunkcijski vhod (P1—P8), sistem 

enote [%] kljub temu, da je parameter H58 nastavljen na vrednost 1, pretvori v [Hz]. 

7) Izhodna frekvenca se prikaže pod možnostjo »SPD« v skupini pogonov. 

8) Vrednost PID OUT pri standardnem delovanju regulatorja PID je določena z enim polom ter 

omejena s parametroma H55 (mejna vrednost H) in H56 (mejna vrednost I). 

9) F21 (najvišja frekvenca) je 100 % 
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 � Obdelava podatkov pogona PID (H54 = 1) 

 
 

1) Ukaz o hitrosti (FRQ = 8, razen pri krmiljenju s tipko gor/dol) je frekvenca, nastavljena v 

parametru FRQ/FRQ2, dejanska izhodna frekvenca pa je vsota ukaza o hitrosti, PID OUT1 in 

PID OUT2. 

2) Če je izbran način zamenjave pogona PID,  

3) ima izhod PID OUT1 dvojno polarnost, ki je omejena s parametrom H55 (zgornja meja PID). 

4) Dejanska izhodna frekvenca PID OUT2 je omejena s parametroma F21 (najvišja frekvenca) in 

H56 (spodnja meja PID)  

    Drugo delovanje je enako kot pri standardnem delovanju PID. 

 

� Stanje mirovanja in prekinitev stanja mirovanja 

� Če na primer ponoči izhodna frekvenca regulatorja PID temelji na času zakasnitve stanja 

mirovanja (H61) zaradi nezadostnega toka, sistem samodejno preide v način mirovanja in 

pretvornik se izklopi. Če v načinu mirovanja napaka referenčne vrednosti PID in dejanska 

vrednost presežeta vrednost parametra H63 (raven prekinitve mirovanja), se stanje mirovanja 

prekine in pretvornik začne delovati.  

� Pri vnosu ukaza za izklop se znova vklopi stanje mirovanja. 

 

Sprememba 
stanja PID 2) 

frekvenčni izhod za 
regulator PID 2) 
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8.8 Samodejno nastavljanje 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H41 [Samodejno nastavljanje] 1 0—1 0 – 

 H42 [Upor statorja (Rs)] – 0—28 – Ω 

 H44 [Stresana induktivnost (Lσ)] – 0—300,00 – mH 

 

� Omogočeno je samodejno merjenje parametrov motorja. 
� V parametru H41 izmerjene parametre motorja je mogoče uporabiti pri nastavitvi 
samodejnega zvečanja 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 Enter (�) vklopi 

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

postopku se prikaže oznaka »H41«.  

� H 42, H 44: 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] ali če preskočimo možnost samodejne nastavitve, 

se na prikazovalniku prikaže privzeta vrednost za tip motorja (H 30).  

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

vklopite priključek EST.  

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

privzeta vrednost. Če sta parametra H42 in H44 zaključena, samodejno nastavljanje stresane 

induktivnosti pa prekinjeno, bo za parametra H42 in H44 uporabljena izmerjena vrednost, za 

stresano induktivnost pa tovarniško privzete vrednosti.  

Časovni zamik stanja mirovanja 

Referenčna vrednost PID 
Odziv regulatorja PID 

Izhodna frekvenca 

Ukaz za zagon 
 
 

Aktivni regulator PID 

Frekvenca mirovanja Raven za prekinitev mirovanja 
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 � Za tovarniško privzete vrednosti motorja si oglejte strani 8—16. 

  

POZOR 
Ne vstavljajte nepravilnih vrednosti upornosti in stresane induktivnosti statorja, saj lahko to 
zmanjša funkcionalnost odprtozančne vektorske regulacije in samodejnega zvečanja 
navora.  

 

 

8.9 Odprtozančna vektorska regulacija 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. funkcijska 
skupina H40 [Izbira načina 

krmiljenja] 3 0—3 0 – 

 H30 [Izbira tipa motorja] – 0,2—22,0 – kW 

 H32 [Nazivna 
frekvenca slipa] – 0—10 – Hz 

 H33 [Nazivni tok motorja] – 0,5—150 – A 

 H34 [Tok brez obremenitve 
motorja] – 0,1—20 – A 

 H42 [Upor statorja (Rs)] – 0—28 – Ω 

 H44 
[Stresana induktivnost 
(Lσ)] 

– 0—300,00 – mH 

1. funkcijska 
skupina F14 [Čas napajanja motorja] – 0,0—60,0 0,1 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 (oglejte si stran 8–8). 

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

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

vrednost 0 {modulacija 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.  

� Če pri delovanju z veliko hitrostjo pride do motrenj v navoru, parameter H34 [tok brez 



 

 
 

8-18 

obremenitve motorja] znižajte na 30 % vrednosti. 

� H 42, H 44: 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]. 

� Neposredno vnesite vrednost, navedeno na tipski ploščici motorja, razen ob nazivni moči 

motorja ob uporabi vrednosti 0,2 kW.   

 

� Tovarniške nastavitve za nazivno moč motorja  

Vhodna 
napetost 

Nazivna 
moč 
motorja 
[kW] 

Nazivni tok 
[A] 

Tok brez 
obremenitve 
[A] 

Nazivna 
frekvenca 
slipa 
[Hz] 

Upornost 
statorja [Ω] 

Stresana 
induktivnost 
[mH] 

200 

0,2 1,1 0,6 2,33 14,0 122,0 
0,4 1,8 1,2 3,00 6,70 61,00 

0,75 3,5 2,1 2,33 2,46 28,14 
1,5 6,5 3,0 2,33 1,13 14,75 
2,2 8,8 4,4 2,00 0,869 11,31 
3,7 12,9 4,9 2,33 0,500 5,41 
5,5 19,7 6,6 2,33 0,314 3,60 
7,5 26,3 11,0 2,33 0,196 2,89 
11,0 37,0 12,5 1,33 0,120 2,47 
15,0 50,0 17,5 1,67 0,084 1,12 
18,5 62,0 19,4 1,33 0,068 0,82 
22,0 76,0 25,3 1,33 0,056 0,95 

400 

0,2 0,7 0,4 2,33 28,00 300,00 
0,4 1,1 0,7 3,0 14,0 177,86 

0,75 2,0 1,3 2,33 7,38 88,44 
1,5 3,7 2,1 2,33 3,39 44,31 
2,2 5,1 2,6 2,00 2,607 34,21 
3,7 6,5 3,3 2,33 1,500 16,23 
5,5 11,3 3,9 2,33 0,940 10,74 
7,5 15,2 5,7 2,33 0,520 8,80 
11,0 22,6 7,5 1,33 0,360 7,67 
15,0 25,2 10,1 1,67 0,250 3,38 
18,5 33,0 11,6 1,33 0,168 2,46 
22,0 41,0 13,6 1,33 0,168 2,84 
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 8.10 Energijsko varčno upravljanje 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve 
Enot

a 
1. funkcijska 
skupina 

F40 [Energijsko varčno 
upravljanje] – 0—30 0 % 

 
� V parametru F40 nastavite vrednost znižanja izhodne napetosti. 
� Nastavite jo kot odstotek najvišje izhodne napetosti. 
� Pri uporabi v ventilatorjih ali črpalkah lahko porabo energije občutno zmanjšate z znižanjem 
izhodne napetosti pri nizki obremenitvi ali brez obremenitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 Funkcija iskanja hitrosti   

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H22 [Izbira funkcije iskanja 
hitrosti] – 0—15 0  

H23 [Raven toka]  – 80—200 100 % 

H24 [Proporcionalno ojačenje 
med iskanjem hitrosti] – 

0—9.999 
100  

H25 [Integralno ojačenje med 
iskanjem hitrosti] – 200  

Skupina 
vhodov 
izhodov  

I54 [Izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka]  15 

0—19 

12 

 
I55 

[Nastavitev 
večfunkcijskega relejskega 
izhoda] 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tok

Izhodna napetost

F40
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Naslednja preglednica prikazuje štiri načine izbire funkcije iskanja hitrosti.  
H22 

 

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: Omejitev toka med iskanjem hitrosti Vrednost nastavite kot odstotno vrednost parametra 

H33.  

� 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 (3ABC).   

� Primer) Iskanje hitrosti ob ponovnem zagonu po nenadni okvari napajanja  
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� 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 zniža.  

� 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. 

 

� Delovanje iskanja hitrosti je primerno za obremenitve z vztrajnostnim momentom. Pri velikem 

trenju in visoki obremenitvi izklopite in znova zaženite motor. 

� Pretvornik SV–iG5A ohrani normalno delovanje, ko se po nenadnem izpadu napajanja v 

15 ms znova vzpostavi napajanje pretvornika.  

� Enosmerna napetost pretvornika se lahko spreminja glede na izhodno obremenitev. Torej 

lahko pride do izpada zaradi prenizke napetosti, ko po preteku 15 ms napaka ni odpravljena 

ali pa je izhodna napetost višja od nazivne. 

� Podatke o nenadnem izpadu napajanja je mogoče uporabiti, ko vhodna napetost pretvornika 

razreda 200 V znaša 200—230 V, pri razredu 400 V pa 380—480 V.  

 

 

 

Vhodna napetost 

Frekvenca

Napetost 

Tok 
H23

t1 t2
Večfunkcijski izhod ali rele 
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8.12 Poskus samodejnega ponovnega zagona 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

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}, izklopa v sili {EST}, 

pregrevanja pretvornika {Oht} ali izklopa strojne opreme {HWt} se 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 

Število poskusov 
samodejnega ponovnega 
zagona 
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 8.13 Izbira delovne glasnosti (spreminjanje nosilne frekvence) 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H39 [Nosilna 
frekvenca] – 1—15 3 kHz 

� Ta parameter vpliva na zvok pretvornika med njegovim delovanjem. 

 

H39 Ob nastavljeni visoki nosilni 
frekvenci  

se zmanjša glasnost motorja. 

se zveča izguba toplote pretvornika. 

se zveča hrup pretvornika. 
se zveča količina parazitnega toka 
pretvornika. 

 

 

8.14 Delovanje z drugim motorjem 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H81 
[Čas pospeševanja 
drugega motorja] 

– 0—6.000 5,0 s 

 H82 
[Čas zaviranja 
drugega motorja] 

– 
0—6.000 

10,0 s 

 H83 
[Osnovna frekvenca 
drugega motorja] 

– 30—400 60,00 Hz 

 H84 
[Vzorec V/F drugega 
motorja] 

– 0—2 0  

 H85 
[Zvečanje pozitivnega 
navora drugega 
motorja] 

– 0—15 5 % 

 H86 
[Zvečanje negativnega 
navora drugega 
motorja] 

– 0—15 5 % 

 H87 
[Raven preprečevanja 
zastoja drugega 
motorja] 

– 30—150 150 % 

 H88 

[Raven elektronske 
termične zaščite 
drugega motorja za 1 
minuto] 

– 50—200 150 % 

 H89 

[Raven elektronske 
termične zaščite 
drugega motorja za 
neprekinjeno 
delovanje]  

– 50—150 100 % 
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 H90 
[Nazivni tok drugega 
motorja] 

– 0,1—100 26,3 A 

Skupina 
vhodov/izh
odov  

I17 

[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P1] 

– 

0—27 

0  

 — —    

 I24 

[Določitev 
večfunkcijskega 
vhodnega priključka 
P8] 

12 7  

 
� 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.  



 

8-25 

 � 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 izberete 

enega od obeh priključenih motorjev. Po zaustavitvi prvega motorja izberite priključek za 

drugi motor in za njegov pogon opredelite parametre od H81 do H90. 

� Parametre izbranega drugega motorja določite, ko je ta zaustavljen.  

� Parametri od H81 do H90 delujejo enako kot za prvi motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8.15 Funkcija samodejne diagnostike 

� Uporaba samodejne diagnostike 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H60 Izbira samodejne 
diagnostike – 0—3 0 – 

Skupina 
vhodov/iz
hodov 

I17 Izbira večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1 – 

0—27 
0 – 

 — —    

 I24 Izbira večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8 20 7 – 

� Izberite funkcijo samodejne diagnostike v parametru H60 v 2. funkcijski skupini. 
� Za izvajanje te funkcije opredelite enega od priključkov od P1 do P8. 
� Za določitev priključka P8 za to funkcijo parameter I24 nastavite na vrednost »20«.  

 POZOR 
Med izvajanjem te funkcije se pretvornika ne dotikajte z rokami ali drugimi predmeti, saj je v 
izhod pretvornika speljan električni tok.   

 

� Funkcijo samodejne diagnostike izvedite po priključitvi vhoda/izhoda pretvornika. 

� Ta funkcija uporabniku omogoča varno iskanje napak bipolarnega tranzistorja z izoliranimi 

vrati, izhodnih faz odprtega in kratkostičnega tokokroga ter napak ozemljitve brez prekinitve 

IM 1IM 2iG5+ P8 

IG5A 

 



 

 
 

8-26 

ožičenja pretvornika. 

� Izbirati je mogoče med štirimi načini.  

H601) Funkcija 
samodejne 
diagnostike 

0 Samodejna diagnostika je onemogočena 

1 Napaka bipolarnega tranzistorja z izoliranimi vrati in 
ozemljitve 2) 

2 Izhodna faza odprtega in kratkostičnega tokokroga in 
napaka ozemljitve  

3 
Napaka ozemljitve (napaka bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati ter izhodna faza odprtega in kratkostičnega 
tokokroga) 

1) Ob izbiri višjih vrednosti se izvajajo nižje oštevilčene funkcije. 

2) Napake ozemljitve faze U pri pretvornikih moči 2,2—4,0 kW in napake ozemljitve faze V pri 

pretvornih različnih nazivnih moči niso zaznane pri izbrani vrednosti »1«. Za zaznavanje vseh 

faz priključkov U, V in W izberite vrednost 3.  

 

� Ob nastavitvi parametra H60 na določeno vrednost med 1 in 3 ter vklopu enega od 

priključkov P1—P8, določenega za to funkcijo, se izvede ustrezna funkcija, ki prikaže 

sporočilo »dIAG«. Po koncu te funkcije se prikaže prejšnji meni. 

� Za prekinitev te funkcije pritisnite tipko STOP/RESET (izklop/ponastavitev) na tipkovnici, 

izklopite določeni priključek ali vklopite priključek EST. 

� Ob pojavu napake med izvajanjem funkcije se prikaže sporočilo »FLtL«. Med prikazom tega 

sporočila pritisnite tipko Enter (�) (vnos) in prikazala se bo vrsta napake, s pritiskom tipk UP 

(�) (gor) ali Down (�) (dol) pa lahko prikličete čas pojava napake med izvajanjem te funkcije. 

S pritiskom tipke Stop/Reset (izklop/ponastavitev) ali vklopom priključka, opredeljenega za 

ponastavitev, pa ponastavite napako.  

� V naslednji preglednici je prikazana vrsta napake med delovanjem te funkcije. 

Št. Prikazovalnik Vrsta napake Diagnoza 
1 UPHF Preklopite na vrednost nad napako 

faze U bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati  

Obrnite se na prodajnega 
predstavnika podjetja LSIS.  

2 UPLF Preklopite na vrednost pod napako 
faze U bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati   

3 vPHF Preklopite na vrednost nad napako 
faze V bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati  

4 vPLF Preklopite na vrednost pod napako 
faze V bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati  

5 WPHF Preklopite na vrednost nad napako 
faze W bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati  

6 WPLF Preklopite na vrednost pod napako 
faze W bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati  

7 UWSF Kratki stik izhoda med fazama U in W Preverite prisotnost kratkega 
stika na izhodnem priključku 8 vUSF Kratki stik izhoda med fazama U in V  
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9 WvSF Kratki stik izhoda med fazama V in W  pretvornika ali priključnem 

bloku motorja in ustreznost 
povezav motorja. 

10 UPGF Napaka ozemljitve faze U  Preverite napako ozemljitve 
na izhodnem priključku 
pretvornika ali motorja oz. 
okvaro izolacije motorja.   

11 vPGF Napaka ozemljitve faze V 
12 WPGF Napaka ozemljitve faze W 

13 UPOF Odprti izhod faze U Preverite ustreznost 
priključitve motorja in izhoda 
pretvornika ter ustreznost 
povezav motorja.  

14 vPOF Odprti izhod faze V 
15 WPOF Odprti izhod faze W 

 

8.16 Nastavitev frekvence in izbira drugega pogona 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

drv Pogonski način 1 – 0—4 1 – 

Frq Način delovanja s 
frekvenco 1 – 0—9 0 – 

drv2 Pogonski način 2 – 0—4 1  

Frq2 Način delovanja s 
frekvenco 2 – 0—9 0  

Skupina 
vhodov/i
zhodov 

I17—
I24 

Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1 22 

0—27 
  

� Pogonski način 1 je uporabljen, če vhod, nastavljen kot drugi vir, ni del priključnega bloka z 
več vhodi (I17—I24). 

� Pogonski način 2 omogoča vnos frekvenčnih nastavitev in pogonskih ukazov kot druge 
nastavitvene vrednosti prek priključnega bloka z več vhodi. V primeru oddaljitve od 
pretvornika zaradi komunikacije se ta način uporabi pri prenehanju komunikacije in 
upravljanja prek pretvornika. 

� Način preklapljanja med pogonskima načinoma 1 in 2 je naslednji: 
� Če je priključni blok z več vhodi, nastavljen kot Pogonski način 2, izključen, je uporabljen 

kot Pogonski način 1. Če je priključni blok z več vhodi, nastavljen kot Pogonski način 2, 
vključen, je uporabljen kot Pogonski način 2.   

 

� Ob drugem preklopu pogona drv2 med naslednjimi možnostmi izbere samodejni pogon  

 

drv2 
 

Pogonski način 2 
 

0 Upravljanje s tipko Run/Stop na tipkovnici 

1 Upravljanje 
prek 
priključnih 
blokov 

FX: ukaz za vrtenje naprej 
RX: ukaz za vrtenje nazaj 

2 FX: ukaz za zagon/zaustavitev 
RX: ukaz za vrtenje naprej/nazaj 

3 upravljanje prek komunikacijskega priključka 

4 Nastavljena komunikacija prek območnega vodila  
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� Ob drugem preklopu pogona Frq2 med naslednjimi možnostmi izbere samodejni pogon  

Frq2 
 

Način delovanja s 
frekvenco 2 
 

0 
Digitalno 

Digitalni način delovanja s frekvenco 1 prek 
tipkovnice 

1 Digitalni način delovanja s frekvenco 2 prek 
tipkovnice 

2 

Analogno 

Nastavitev 1 priključka V1: –10 do +10 V 
3 Nastavitev 2 priključka V1: 0 do +10 V 
4 Priključek I: 0—20 mA 
5 Nastavitev 1 priključka V1 in priključek I 
6 Nastavitev 2 priključka V1 in priključek I 
7 Nastavitev prek komunikacijskega priključka RS–485  
8 Upravljanje s tipko gor/dol (digitalni zvok)  
9 Nastavitev komunikacije prek območnega vodila  

 

� V nadaljevanju je prikazan primer preklapljanja med pogonoma drv1 in drv2. 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

drv Pogonski način 1 3 0—4 1 – 

Frq Način delovanja s 
frekvenco 1 0 0—9 0 – 

drv2 Pogonski način 2 1 0—4 1  

Frq2 Način delovanja s 
frekvenco 2 0 0—9 0  

Skupina 
vhodov/i
zhodov 

I24 Večfunkcijski vhodni 
priključek P8 22 0—27 7  

� Ob uporabi zgornjih nastavitev ter nastavljeni frekvenci za izdajanje ukazov na 30 [Hz] in F4 

[način zaustavitve] = 0 se izriše naslednji grafikon.  

 

 

 

 ① Pospešujte več čas, določen za pospeševanje, dokler nastavljena frekvenca ni enaka 
Pogonskemu načinu 1, signalu FX.  ② Ob vklopljenem delovanju naprej (FX) zagotovite stalno delovanje, saj pogonski način 
DRV2 ob vklopljenem vhodu priključnega bloka P8 deluje kot Pogonski način 1. Nato 

preklopite v Pogonski način 2.  

Komunikacija FX

FX

P8: drugi preklop

Izhodna frekvenca
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 ③ Postopoma zavirajte z ukazom za zaustavitev, saj pri izklopljenem vhodu priključnega 
bloka P8 pogon DRV deluje kot pogon za komunikacijo. Nato preklopite na Pogonski način 

1. ④ Pospešujte, dokler nastavljena frekvenca ni enaka Pogonskemu načinu 1, signalu FX. ⑤ Ob izklopljenem delovanju naprej (FX) postopoma zavirajte, saj pogonski način DRV2 ob 
vklopljenem vhodu priključnega bloka P8 deluje kot Pogonski način 1. Nato preklopite v 

Pogonski način 2.  

POZOR 
Ob vklopu priključnega bloka z več vhodi (P1—P8), ko je ta nastavljen na drugi vir, 
je za ukaz za frekvenco in zagon nastavljen Pogonski način 2. Pred nastavitvijo 
večfunkcijskega vhodnega priključka preverite Pogonski način 2. 

 
 
8.17 Preprečevanje zaustavitve zaradi prenapetosti med zaustavljanjem 
in hidravlična zavora 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. funkcijska 
skupina 

F4 Izbira načina zaustavitve 3 0—3 0  

F59 BIT 0: preprečevanje 
zastoja motorja 
med pospeševanjem 
BIT 1: preprečevanje 
zastoja motorja 
med delovanjem pri stalni 
hitrosti 
BIT 2: preprečevanje 
zastoja motorja  
med zaviranjem 

– 0—7 0  

F61 
Nastavitev mejne napetosti 
pri zaviranju 

– 0—1 0  

� Za preprečevanje izklopa zaradi prenapetosti med zaviranjem nastavite možnost BIT2 
parametra F59 na vrednost 1, za parameter F4 za zaustavitev s hidravlično zavoro pa 
nastavite vrednost 3. 

� Preprečevanje izklopa zaradi prenapetosti med zaviranjem: funkcija za preprečevanje izklopa 

zaradi prenapetosti med zaviranjem ali zaustavitvijo z regenerativnim sistemom zaviranja. 

� Zaviranje s hidravlično zavoro: prilaganje krivulje zaviranja ali ponovnega pospeševanja ob 

dvigu enosmerne napetosti pretvornika nad določeno raven zaradi regenerativne energije 

električnega motorja. Mogoče jo je uporabiti za hitro zaviranje brez potrebne zavorne moči. 

Upoštevati pa morate, da je lahko čas zaviranja daljši od nastavljenega. Ob obremenitvah, s 

katerimi pa je motor med zaviranjem pogosto obremenjen, pa bodite pozorni na okvare zaradi 

pregrevanja motorja.  
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Pozor 

Preprečevanje zastoja motorja in zaviranje s hidravlično zavoro sta mogoča zgolj 
med zaviranjem, ob tem pa ima zaviranje s hidravlično zavoro prednost. To pomeni, 
da je ob nastavljenih vrednosti BIT2 parametra F59 in zaustavitvi s hidravlično zavoro 
parametra F4 uporabljena slednja.  
Parameter F61 (omejevanje napetosti med zaviranjem) je prikazan ob nastavljeni 
vrednosti BIT2 parametra F59.  
Ob prekratkem zaviranju in prekomernem vztrajnostnem momentu lahko pride do 
izklopa zaradi prenapetosti.  

 

8.18 Nadzor zunanje zavore 

Skupina Koda Ime Nastavit
vena št. 

Mejne 
vrednosti 

Privzete 
nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H40 Izbira načina nadzora 0 0—3 0  

Skupina 
vhodov/ 
izhodov  

I82 Odprti tokokrog za zaviranje – 0—180,0 50,0 % 

I83 
Čas zakasnitve za vklop 
zavore 

– 0—10,00 1,00 s 

I84 
Frekvenca za delovanje 
zavore v desno 

– 0—400 1,00 Hz 

I85 
Frekvenca za delovanje 
zavore v levo 

– 0—400 1,00 Hz 

I86 
Čas zakasnitve vklopa 
zavore 

– 0—10,00 1,00 s 

I87 Frekvenca za izklop zavore – 0—400 2,00 Hz 

I54 
Izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka 

19 0—19 12  

I55 
Izbira večfunkcijskega 
relejskega izhoda 

19 0—19 17  

� Priključki I82—87 so prikazani zgolj ob nastavljenem parametru I54 ali I55 na vrednost 19. 

 

� Za nadzor vklopa in izklopa elektronske zavore obremenitvenega sistema. Deluje zgolj ob 

nastavljenem načinu krmiljenja (H40) na vrednost 0 (modulacija V/F). Po preveritvi 

nastavljenega načina krmiljenja vzpostavite ustrezno zaporedje.   

� Ob vklopljenem nadzoru zavore se zaviranje z enosmernim tokom in delovanje z zadrževalno 

frekvenco ne aktivirata ob zagonu.  

 

� Zaporedje sprožitve zavore 

� Ko električni motor prejme ukaz za zagon, pretvornik pospeši delovanje v levo ali desno do 

dosega frekvence za sprožitev zavore (I84 in I85). Po dosegu frekvence za sprožitev zavore 

tok motorja doseže vrednost toka za sprožitev zavore (I82) in pošlje signal za sprožitev 

zavore večfunkcijskim izhodnim priključkom ali relejskim izhodom, ki so nastavljeni za nadzor 

zaviranja.  
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 � Sekvenca izklopa zavore 

� Delujoči električni motor začne zavirati po prejemu ukaza za zaustavitev. Ko izhodna 

frekvenca doseže frekvenco za izklop zavore, ta preneha zavirati in nastavljenemu 

izhodnemu priključku pošlje signal o zaustavitvi zavore. Po zadržanju frekvence za čas 

zakasnitve za izklop zavore (I86) se frekvenca vrne na vrednost »0«. 

 

 
 

Pozor 

Nadzor zunanje zavore se uporablja zgolj pri stalni modulaciji V/F, nastavljena 
frekvenca za vklop zavore pa mora biti nižja od frekvence za njen izklop. 

 

 

 

Ob stalno izbrani modulaciji V/F kot način krmiljenja 

Izhodna frekvenca 

Izhodni tok 

Hitrost motorja 

Izhodni priključek za zavoro

Ukaz za pogon

Interval vklopa zavore 

Interval izklopa zavore Interval izklopa zavore 
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8.19 Shranjevanje kinetične energije 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H64 Izbira delovanja KEB  1 0—1 0  

H65 
Začetna raven 
delovanja KEB 

– 110,0—140,0 130,0 
– 

H66 
Končna raven 
delovanja KEB 

– 110,0—145,0 135,0 
% 

H67 
Ojačenje delovanja 
KEB 

– 1–20.000 1.000 – 

H37 Vztrajnost bremena 0 0—2 0 – 

� Ob prekinitvi napajanja se napetost priključka za enosmerni tok zniža in posledično pride do 

okvare zaradi nizke napetosti, kar povzroči izključitev izhoda. Funkcija slednjega je 

vzdrževanje napetosti priključka za enosmerni tok prek nadzora izhodne frekvence 

pretvornika med prekinitvijo napajanja. To pomeni vzdrževanje čim daljšega prehoda med 

prekinitvijo napajanja in okvaro zaradi nizke napetosti. 

� Ob prekinitvi napajanja izberite delovanje s shranjevanjem energije. Nastavitev parametra 

H64 na vrednost 0 omogoča normalno zaviranje do pojava podnapetosti. Ob nastavljenem 

parametru H64 na vrednost 1 sistem nadzira izhodno frekvenco pretvornika in shranjuje 

energijo, ki teče med motorjem in priključkom pretvornika za enosmerni tok. 

� H65 (začetna raven delovanja KEB) in H66(končna raven delovanja KEB): omogoča izbiro 

začetne in končne točke shranjevanja energije. Končna raven (H65) naj bo nastavljena višje 

od začetne ravni (H 66), raven okvare zaradi nizkega toka pa naj bo nastavljena standardno.  

� H37 (vztrajnost bremena): prek vztrajnosti bremena nadzoruje shranjevanje energije. Ob 

nastavljeni visoki vztrajnosti bremena se med shranjevanjem energije razpon preklopa 

frekvence zmanjša. 

 

 

8.20 Pogonski način z zamikom 

Skupina Prikazova
lnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F70 Izbira pogonskega 
načina z zamikom – 0—3 0 – 

F71 Razmerje zamika – 0,0—100,0 0,0 % 

 

� To je vrsta odprtozančnega nadzora napetosti, ki za vmesno vzdrževanje napetosti materiala 

uporablja hitrostno razliko motorja med delovanjem ob posredovanem glavnem ukazu za 

nastavitev frekvence. 

� Razmerje, ki ga je mogoče razbrati iz izhodne frekvence, se razlikuje glede na izbiro 

parametra F70 (izbira načina z zamikom). 
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 F70 Delovanje z 
zamikom 

0 Neuporaba zamika 

1 Vhod za delovanje z zamikom V1 (0—10 V) 

2 Vhod za delovanje z zamikom I (0—20 mA) 

3 Vhod za delovanje z zamikom V1 (–10 do +10 V) 

 

� Za parameter F70 izberite vrednosti 1 in 2 

Če je osrednja vrednost analognega vhoda (izbrana z nastavljeno vrednostjo priključkov 

I6—I15) nastavljena kot standardna vrednost, se ob visokih vhodnih vrednostih vrednost 

zveča (+), ob nizkih pa zniža (–) in jo je iz izhodne frekvence mogoče razbrati kot razmerje, 

nastavljeno za parameter F71. 

� Za parameter F70 izberite vrednost 3 

Če je vrednost za izklop zaradi prenapetosti nastavljena kot standardna vrednost, se ta ob 

visoki napetosti analognega vhoda zveča (+), ob nizki pa zniža (–) in jo je iz izhodne 

frekvence mogoče razbrati kot razmerje, nastavljeno za parameter F71. 

 

 

 
 

 

� Primer delovanja z zamikom 

Ob nastavljenem delovanju z zamikom na frekvenco 30 Hz ter parametru F70 = 3 (V1: –10 V do 

+10 V) in F71 = 10,0 % (I3—I15 = tovarniške nastavitve) delovanje z zamikom vpliva na 

spremembo frekvenc od 27 Hz (V1 = –10 V) do 33 Hz (V1 = +10 V). 
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Pozor 

Med delovanjem z zamikom naj bo ukaz za delovanje s frekvenco nastavljen na 
FRQ/FRQ2, ostale parametre pa nastavite glede na parameter F70 (izbira načina z 
zamikom). Primer: ob nastavitvah FRQ = 2 (V1) in F70 = 1 (V1) ta ne deluje. 

 

 

8.21 Pogon z dvofazno pulzno–širinsko modulacijo 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. funkcijska 
skupina 

H48 Način krmiljenja s pulzno–
širinsko modulacijo 
0: STANDARDNI NAČIN 
PULZNO–ŠIRINSKE 
MODULACIJE 
1: Dvofazna pulzno–
širinska modulacija 

1 0—2 0  

 

� Izgube toplote in parazitni tok iz pretvornika je mogoče zmanjšati z nastavitvijo parametra 

H48 na vrednost 1 (dvofazna pulzno–širinska modulacija) glede na vztrajnost bremena. 

 

 

8.22 Krmiljenje hladilnega ventilatorja 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. funkcijska 
skupina 

H77 [Krmiljenje hladilnega 
ventilatorja] 1 0—1 0  

 

� Nadzoruje vklop in izklop hladilnega ventilatorja za hlajenje hladilnih reber pretvornika. 

 

� Ob nastavljeni vrednosti 0: 

– Hladilni ventilator se vklopi ob vkopu napajanja.  

– Hladilni ventilator se izklopi ob znižanju napetosti glavnega tokokroga pretvornika zaradi 

prekinitve napajanja.  

 

� Ob nastavljeni vrednosti 1: 

– Hladilni ventilator se vklopi ob vklopu napajanja prek ukaza za vklop.  

– Hladilni ventilator se izklopi ob izklopu ukaza za zagon z izključitvijo izhoda pretvornika.  

– Hladilni ventilator deluje ne glede na ukaz za zagon, če temperatura hladilnega telesa preseže 

določeno mejo.  

– Uporablja se ob pogostem zagonu/izklopu ali zahtevanem popolnem izklopu. To podaljša 

življenjsko dobo hladilnega ventilatorja. 
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8.23 Izbira načina delovanja ob izklopu hladilnega ventilatorja   

Skupina Prikazova
lnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H78 
[Izbira načina delovanja 
ob izklopu hladilnega 
ventilatorja] 

– 0—1 0 – 

Skupina 
vhodov/iz
hodov  

I54 [Izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 18 0—19 12 – 

 I55 [Izbira večfunkcijskega 
relejskega izhoda] 18 0—19 17 – 

� Nastavitev vrednosti 0 ali 1 za kodo parametra H78. 
� Ob nastavitvi kode parametra H78 na vrednost 0 (neprekinjeno delovanje) priključek I54 ali 
I55 deluje kot izhod za alarm. 

 

� 0: neprekinjeno delovanje ob izklopu hladilnega ventilatorja.  

– Delovanje se kljub izklopu hladilnega ventilatorja ne prekine.  

– Ob nastavljeni vrednosti 18 (alarm o okvari hladilnega ventilatorja) za parameter I54 ali I55 je 

izdaja signala o okvari mogoča prek večfunkcijskega izhodnega priključka ali večfunkcijskega 

relejskega izhoda.  

 

POZOR 
Delovanje po izklopu hladilnega ventilatorja lahko povzroči izpad zaradi pregrevanja in 
posledični vklop varnostne funkcije. Poleg tega skrajša življenjsko dobo glavnih sestavnih 
delov zaradi zvišanja njihove notranje temperature.  

 

� 1: prekinjeno delovanje ob okvari hladilnega ventilatorja  

– Ob okvari hladilnega ventilatorja se na prikazovalniku LED prikaže sporočilo , 

delovanje pa se ob tem prekine.  

– Ob nastavljeni vrednosti 17 za parameter I54 ali I55 (izhod za okvare) se prikaže sporočilo o 

okvari.  
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8.24 Branje/vnos parametrov 
 

Skupina Prikazoval
nik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H91 [Branje parametrov] 1 0—1 0  

H92 [Vnos parametrov] 1 0—1 0  

 

� Za branje/vnos parametrov pretvornika uporabite tipkovnico za oddaljeno upravljanje.  
 

POZOR 

Pri vnosu parametra (H92) bodite pozorni, saj boste s tem dejanjem izbrisali parametre, 
vnesene v pretvornik, in vanj prenesli parametre iz tipkovnice za oddaljeno upravljanje. 

 
 

� Branje parametrov 

Korak Opomba Prikazovalnik 
tipkovnice 

1 Premik na kodo parametra H91. H91 

2 Enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 0 

3 Enkrat pritisnite smerno tipko gor (�). Rd 

4 Dvakrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). rd 

5 Po branju parametra se prikaže parameter H91.  H91 

 

� Vnos parametra 

Korak Opomba Prikazovalnik 
tipkovnice 

1 Premik na kodo parametra H92. H92 

2 Enkrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 0 

3 Enkrat pritisnite smerno tipko gor (�). Wr 

4 Dvakrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). Wr 

5 Po branju parametra se prikaže parameter H91. H92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretvornik Tipkovnica za 
oddaljeno 
upravljanje 

Vnos parametra (H92)

Branje parametra (H91)
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 8.25 Nastavitev začetnih vrednosti in zaklepanje parametrov 
� Nastavljanje začetnih vrednosti parametrov 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Razpon Privzete 

nastavitve 
2. funkcijska 
skupina H93 

[Nastavitev 
začetnih vrednosti 
parametrov] 

0 – 0 

 

1 Nastavljanje začetnih 
vrednosti štirih skupin  

2 
Nastavljanje začetnih 
vrednosti skupine 
pogonov 

 

3 Nastavljanje začetnih 
vrednosti skupine F1  

4 Nastavljanje začetnih 
vrednosti skupine F2  

5 
Nastavljanje začetnih 
vrednosti skupine 
vhodov/izhodov 

 

 

� Izberite skupino, ki ji želite nastaviti začetne vrednosti, in nastavitev izvedite v kodi 
parametra H93. 

 

� Po izvedbi nastavitev parametra H93 pritisnite tipko Enter (�) (vnos). Po končanem 

nastavljanju začetnih vrednosti se znova prikaže parameter H93.  

 

� Registracija gesla 

Skupina Prikazoval
nik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H94 [Registracija gesla] – 0—FFFF 0  

H95 [Zaklepanje 
parametrov] – 0—FFFF 0  

 

� Za zaklepanje parametra (H95) morate registrirati geslo. 
� Pri izbiri gesla upoštevajte šestnajstiški številski sistem. (0—9, A, B, C, D, E, F) 
 

POZOR 
Po nastavitvi sprememb funkcije za zaklepanje parametra H95 ne pozabite 
registrirati gesla, saj za odklepanje parametrov potrebujete registrirano geslo. 

 

 

� Tovarniško privzeto geslo je 0. Vnesite novo geslo, ki naj ne bo 0.  

� Ob prvi registraciji gesla sledite spodnjim navodilom.  
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Korak  Opomba Prikazovalnik 
tipkovnice 

1 Premaknite se v kodo parametra H94. H94 

2 Dvakrat pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 0 

3 Registrirajte geslo. (Primer: 123) 123 

4 
Ob pritisku tipke za Enter (�) (vnos) bo vnos 123 
utripal.  

123 

5 Pritisnite tipko Enter (�) (vnos). H94 

 

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

 

Korak Opomba Prikazovalnik 
tipkovnice 

1 Premaknite se v kodo parametra H94. H94 

2 Pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 0 

3 Vnesite želeno številko (npr. 122). 122 

4 
Pritisnite tipko Enter (�) (vnos). Če vnesete napačno 
vrednost, se na zaslonu prikaže številka 0. V tem 
stanju gesla ni mogoče spreminjati. 

0 

5 Vnesite pravilno geslo. 123 

6 Pritisnite tipko Enter (�) (vnos). 123 

7 Vnesite novo geslo. 456 

8 
Pritisnite tipko Enter (�) (vnos). Številka »456« 
utripa. 

456 

9 Pritisnite tipko Enter (�) (vnos). H94 
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 9. POGLAVJE — NADZOR 

9.1 Nadzor stanja delovanja 
 

� Izhodni tok 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

CUr [Izhodni tok] –    

 

� Izhodni tok pretvornika lahko spremljate v parametru CUr. 

 

� Vrt/min motorja 

Skupina Prikazova
lnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

rPM [Vrt/min motorja] –    

2. 
funkcijska 
skupina 

H31 [Število polov motorja] – 2—12 4  

H49 [izbira krmiljenja z 
regulatorjem PID] – 0—1 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.  

 

 

 

� Če koda parametra H49 znaša 1, je vsakršna povratna informacija pretvorjena v frekvenco. 

� 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 Prikazovaln
ik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

dCL [Enosmerna napetost 
pretvornika] –    

 

� Enosmerno napetost pretvornika lahko spremljate v parametru dCL. 

100

74

31

120 H

H

f
RPM ×







 ×
=
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� 2  Vrednost vhodne napetosti je prikazana, ko motor miruje.  
 
 
� Uporabniško izbrani prikaz 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

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]. 

� Ob izboru izhodne moči ali navora se prikaže parameter Por ali tOr.  

 

� H73: Izberite številko želenega elementa.  

H73 [Izbira 
nadzorovanega 
elementa] 

0 Izhodna napetost [V] 
 

 

1 Izhodna moč [kW] 
 

 

2 Navor [kgf ⋅ m] 
 

 

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

ploščici.  

 

� Vklop prikazovalnika 

Skupina Koda Parameter Razpon nastavitev Začetne 
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 frekvence 1 (St1) 

6 Večstopenjska frekvenca 2 (St2) 

7 Večstopenjska frekvenca 3 (St3) 

8 Izhodni tok (CUr) 

9 Vrt/min motorja (rPM) 

10 Enosmerna napetost pretvornika 
(dCL) 

11 Uporabniško izbrani prikaz (vOL) 

12 Prikaz napak 1 (nOn) 

13 Izbira smeri delovanja (drC) 
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 14 Izhodni tok 2 

15 Vrt/min motorja 2 

16 Enosmerna napetost pretvornika 2 

17 Uporabniško izbrani prikaz 2 
� Ta funkcija omogoča izbiro parametra za prikaz na tipkovnici ob vklopu napajanja. 
� Izhodni tok, vrt/min motorja, enosmerna napetost in uporabniško izbrani prikaz so ob 

nastavitvi možnosti 14 do 17 prikazani neposredno. 
 
 
9.2 Nadzor vhodno–izhodnega priključnega bloka 

 

� Nadzor stanja vhodnega priključka 

Skupina Prikazova
lnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov 
/izhodov  

I25 [Prikaz stanja vhodnih 
priključkov] –    

 

� Trenutno stanje vhodnih priključkov (vklop/izklop) je mogoče nadzirati 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 Prikazoval
nik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov  

I26 [Prikaz stanja 
izhodnih priključkov] –    

 

� Trenutno stanje izhodnih priključkov (večfunkcijskih izhodnih priključkov, relejskih izhodov) 
(vklop/izklop) je mogoče nadzirati v parametru I26. 

 
� Ko je večfunkcijski izhodni priključek (MO) vklopljen, večfunkcijski relejski izhod pa izklopljen, 

se prikaže naslednji prikaz.  

     P8         P7        P6         P5       P4         P3        P2        P1     P8         P7        P6         P5       P4         P3        P2        P1     P8         P7        P6         P5       P4         P3        P2        P1     P8         P7        P6         P5       P4         P3        P2        P1

(ON)(ON)(ON)(ON)

(OFF)(OFF)(OFF)(OFF)
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9.3 Nadzor stanja ob napaki 

� Nadzor trenutnega stanja ob napaki 

Skupina Prikazo
valnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
pogonov 

nOn [Prikaz prisotnih napak] –    

 

� Napaka med delovanjem je prikazana v parametru nOn. 
� Spremljate lahko do tri vrste napak.  

 
� Parameter zagotavlja informacije o vrstah napak in stanju delovanja ob napaki. Za nastavitve 

tipkovnice si oglejte strani 4–11 ali 9–5. 

Vrste 
napak 

Frekvenca 

 

Tok 

 

Podatki o 
pospeševanju/zaviranju 

 
Napaka med 
pospeševanjem  

 
Napaka med zaviranjem  

 
Napaka med delovanjem 
pri stalni hitrosti  

 
� Za vrste napak si oglejte strani 12–1. 
 
� Nadzor zgodovine napak 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Funkcijska 
skupina 2 

H1 [Zgodovina napak 1] –    

— —     

H5 [Zgodovina napak 5]     

H6 [Ponastavitev 
zgodovine napak] – 0—1 0  

 

                                               3AC         MO                                               3AC         MO                                               3AC         MO                                               3AC         MO

(ON)(ON)(ON)(ON)

(OFF)(OFF)(OFF)(OFF)
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 � H1—H5: Sistem shrani do pet 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrste napak Stanje delovanja ob pojavu napake 
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9.4 Analogni izhod 
 

Skupina Prikazoval
nik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/iz
hodov 

I50 [Izbira analognega 
izhodnega elementa] – 0—3 0  

 I51 [Nastavitev ravni analognih 
izhodnih podatkov] – 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 

 
Element, ki ustreza napetosti 10 V  

200 V  400 V  
0 Izhodna frekvenca Najv. frekvenca (F21) 

1 Izhodni tok 150 % nazivnega toka pretvornika 

2 Izhodna napetost 282 V AC 564 V AC 

3 Enosmerna napetost 
pretvornika 400 V DC 800 V DC 

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

vrednost nastavljati skladno s tehničnimi zahtevami merilnika.  
 
 
 
 
 
 

AM CM 0—10 Vdc
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 9.5 Večfunkcijski izhod (MO) in rele (3AC) 

Skupina Koda Parameter Razpon nastavitev Začetne 
nastavitve  

Skupina 
vhodov/i
zhodov 

I54 

[Izbira 
večfunkcijskega 
izhodnega 
priključka] 

0 FDT–1 12 

1 FDT–2  

I55 

[Izbira 
večfunkcijskega 
relejskega 
izhoda] 

2 FDT–3 17 

3 FDT–4  

  

4 FDT–5  

5 Preobremenitev (OLt}  

6 Preobremenitev pretvornika (IOLt}  

7 Zastoj motorja {STALL}  

8 Izklop zaradi prenapetosti {OV}  

9 Izklop zaradi podnapetosti {LV}  

10 Pregrevanje pretvornika {OH}  

11 Izguba ukaza  

12 Med delovanjem  

13 V izklopljenem stanju  

14 Med delovanjem pri stalni hitrosti  

15 Med iskanjem hitrosti  

16 Čakalni čas vhoda za zagonski signal  

17 Napaka izhoda  

18 Opozorilo o izklopu hladilnega 
ventilatorja  

 
19 Signal za nadzor zaviranja 

I56 
[Napaka 
relejskega 
izhoda]  

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 � � �  
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� Izberite želeni element za izhod prek večfunkcijskega priključka (MO) in releja (30AC).  

 
 
� 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 ujema z uporabniško nastavljeno frekvenco.  

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

pasovna širina zaznavanja frekvence / 2 

 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov 
/izhodov 

I53 [Zaznana pasovna širina 
za določanje frekvence] – 0—400 10,00 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 Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I52 [Zaznana frekvenčna 
raven] – 

0—400 
30,00 

Hz 

 I53 [Zaznana pasovna širina 
za določanje frekvence] – 10,00 

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

 
 
 

15 Hz Nastavitev 
frekvence 

Frekvenca
Večfunkcijski 
izhod 

20 Hz 20 Hz 40 Hz 35 Hz
Ukaz za 
zagon 

40 Hz
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 � Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz ali 10,0 Hz 
 
 
 
 

 

 

 

 

� 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 Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I52 [Zaznana frekvenčna 
raven] – 

0—400 
30,00 

Hz 

 I53 [Zaznana pasovna širina 
za določanje frekvence] – 10,00 

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

 
�  Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz ali 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 Prikazova
lnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov 
/izhodov 

I52 [Zaznana frekvenčna 
raven] – 

0—400 
30,00 

Hz 

I53 [Zaznana pasovna širina 
za določanje frekvence] – 10,00 

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

25 HzNastavitev 
frekvence 

Frekvenca 

Večfunkcijski izhod

30 Hz
Ukaz za 
zagon 

50 Hz

25 Hz30 Hz 35 Hz
Ukaz za 
zagon 

Večfunkcijski izhod

Frekvenca 
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� Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz ali 10,0 Hz 

 

� 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 Prikazova
lnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I52 [Zaznana frekvenčna 
raven] – 

0—400 

30,00 Hz 

I53 [Zaznana pasovna širina 
za določanje frekvence] – 10,00 

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

�  Pri nastavitvi parametrov I52 in I53 na vrednost 30,0 Hz ali 10,0 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 5: Preobremenitev (OLt)  

� Oglejte si stran 10–2.  
� 6: Preobremenitev pretvornika (IOLt) 

� Oglejte si stran 10–6. 
� 7: Zastoj motorja (STALL) 

� Oglejte si stran 10–3. 
� 8: Izpad zaradi prenapetosti (Ovt) 

� Aktivira se ob izklopu zaradi prenapetosti, ko enosmerna napetost pretvornika 
preseže 400 V DC (pri napetostnem razredu 200 V) ali 820 V DC (pri napetostnem 
razredu 400 V). 

� 9: Izklop zaradi podnapetosti (Lvt) 

� Aktivira se ob izklopu zaradi podnapetosti, ko enosmerna napetost pretvornika pade 
pod 180 V DC (pri napetostnem razredu 200 V) ali 360 V DC (pri napetostnem 
razredu 400 V). 

� 10: Pregretje hladilnih reber pretvornika (OHt) 

� Aktivira se ob pregretju hladilnega telesa.  
� 11: Izguba ukaza 

25 Hz 30 Hz
Ukaz za 
zagon 

Večfunkcijski 
izhod 

Frekvenca 
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 � Aktivira se ob izgubi ukaza za analogni priključek (V1, I) in komunikacijski priključek 
RS485.  

� 12: Med delovanjem 

� Aktivira se ob vnosu ukaza za zagon in ko pretvornik proizvaja napetost.  
 
 
 
 
 
 
 
� 13: V izklopljenem stanju 

� Aktivira se med mirovanjem brez aktivnih ukazov. 
 
 
 
 
 
 
 
� 14: Med neprekinjenim delovanjem 

� Aktivira se med delovanjem pri stalni hitrosti. 
 
 
 
 
 
 
 
� 15: Med iskanjem hitrosti 

� Oglejte si stran 8–17.  
 
� 16: Čakalni čas vhoda za zagonski signal  

� Funkcija se aktivira med normalnim delovanjem in ko pretvornik čaka na ukaze o 
zagonu iz zunanjega niza ukazov.  

 
� 17: Napaka izhoda  

� Aktivira se nastavljena funkcija parametra I56. 
� Če sta parametra I55 in I56 nastavljena na vrednost 17 oz. 2, se večfunkcijski relejski 

izhod vklopi ob izklopu, ki ni posledica nizke napetosti.  
 

� 18: Opozorilo o izklopu hladilnega ventilatorja 

� Uporablja se za izdajo signala za alarm, ko je parameter H78 nastavljen na vrednost 
0 (neprekinjeno delovanje ob izklopu hladilnega ventilatorja). Oglejte si stran 8–31.  

 

 

Ukaz za 
zagon 

Večfunkcijski 
izhod 

Frekvenca 

Frekvenca Frekvenca 
Večfunkcijski 
izhod 
Ukaz za 
zagon 

Frekvenca 
Večfunkcijski 
izhod 
Ukaz za 
zagon 



 

 
 

9-12 

� 19: Signal za zavoro 

� Uporablja se za izdajo signala pri uporabi signala za zunanjo zavoro. Oglejte si stran 
8–26. 
 
 

9.6 Izbira izhodnega priključka ob napaki komunikacijskega vodila 

Skupina Prikazov
alnik Ime parametra Nastavitev Razpon Privzete 

nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I57 
[Izbira izhoda priključka s 
tipkovnico ob napaki 
komunikacijskega vodila] 

– 0—3 0  

 

� Ob izpadu komunikacije med tipkovnico in pretvornikom izberite relejski izhod ali priključek z 
odprtim kolektorjem.  

 
� Komunikacija med tipkovnico in osrednjo procesno enoto pretvornika poteka prek 

serijskih komunikacijskih vrat. Ko se za določen čas pojavi napaka v komunikaciji, 

 bo opozorilo prikazano na zaslonu, signal o napaki pa bo poslan prek 

večfunkcijskih ali relejskih izhodov.  
 

 Večfunkcijski relejski 
izhod 

Večfunkcijski izhodni 
priključek 

 Bit 1 Bit 0 

0 – – 

1 – � 

2 � – 

3 � � 

 
� 0: Ni v uporabi 
� 1: Izdaja signala prek večfunkcijskega izhoda 
� 2: Izdaja signala prek priključnih sponk 3A, 3B 
� 3: Izdaja signala prek večfunkcijskega izhoda in priključnih sponk 3A, 3B 
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 10. POGLAVJE — VARNOSTNE FUNKCIJE 

10.1 Elektronska termična zaščita 
 

Skupina Koda Parameter Nastavitev Razpon Začetne 
nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F50 [Izbira elektronske 
termične zaščite] 1 0—1 0  

 F51 [Raven elektronske termične 
zaščite za 1 minuto] – 50—200 150 % 

 F52 [Stalna raven elektronske 
termične zaščite] – 50 — 150 100 % 

 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. Uporabite standardni 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.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tok za delovanje pri stalni hitrosti [%] 100 95 65 

20 60
F53 = 1 F53 = 2 

Frekvenca [Hz] 
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10.2 Opozorilo o preobremenitvi in izklop 

� Opozorilo o preobremenitvi 

Skupina Koda Parameter Nastavitev Razpon Začetne 
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—19 

12 

 

I55 
[Izbira večfunkcijskega 
relejskega izhoda] 

5 17 

 

� Med večfunkcijskim priključkom MO in večfunkcijskim relejem 3ABC 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 elektronske termične zaščite [s] 

Tok [%]

Tok

Večfunkcijski izhod

 

F54T: čas trajanja opozorila o preobremenitvi

 t t
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 � Izklop zaradi preobremenitve 

Skupina Koda Parameter Nastavite
v Razpon Začetne 

nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F56 [Nastavitev izklopa zaradi 
preobremenitve] 1 0—1 1  

 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]. 

 

 

10.3 Preprečevanje zastoja motorja 

Skupina Koda Parameter Nastavitev Razpon Začetne 
nastavitve Enota 

1. 
funkcijska 
skupina 

F59 [Izbira preprečevanja 
zastoja] – 0—7 0  

F60 [Raven preprečevanja 
zastoja] – 30—200 150 % 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I54 [Izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 7 

0—19 
12 

 

I55 [Izbira večfunkcijskega 
relejskega izhoda] 7 17 

� Med pospeševanjem: Motor začne zavirati, ko tok preseže vrednost, nastavljeno v parametru 
F60. 

� Med delovanjem pri stalni hitrosti: Motor zavira, 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 zastoja motorja oddaja signale prek 
večfunkcijskega izhodnega priključka (MO) ali relejskega izhoda (3ABC) oz. zunanjega niza 
ukazov. Status preprečevanja zastoja motorja lahko spremljate prek navedenih kod (000), čeprav 
parameter F59 ni izbran.  

� F59: Funkcijo preprečevanja zastoja motorja je mogoče nastaviti, kot je prikazano v spodnji 

preglednici. 

F59 Preprečevanje 
zastoja motorja  Nastavitev 

 

Med 
zaviranjem 

Med 
delovanjem pri 
stalni hitrosti 

Med 
pospeševanjem 

Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 – – – 
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1 – – � 

2 – � – 

3 – � � 

4 � – – 

5 � – � 

6 � � – 

7 � � � 

� Za vklop preprečevanja zastoja motorja med pospeševanjem in delovanjem pri stalni hitrosti 

parameter F59 nastavite na vrednost 3. 

 

� Ob izvedbi preprečevanja zastoja motorja med pospeševanjem ali zaviranjem lahko čas 

pospeševanja/zaviranja preseže nastavljeno vrednost. 

 

� Ob izvedbi preprečevanja zastoja motorja 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 

F60
t1 t2Večfunkcijski 

izhod ali rele 

Enosmerna napetost 

Frekvenca 

Med zaviranjem 

Večfunkcijski 
izhod ali rele 
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 10.4 Zaščita izhoda pred izgubo faze  

Skupina Koda Parameter Nasta
vitev Razpon Začetne 

nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H19 [Izbira zaščite vhoda/izhoda 
pred izgubo faze] 1 0—3 0  

 

� Parameter H19 nastavite na vrednost 1. 
� Zaščita izhoda pred izgubo faze: Izhod pretvornika se izključi v enem ali več primerih izgube 
faze na izhodu U, V ali W. 

� Zaščita vhoda pred izgubo faze: Vhod pretvornika se izključi v enem ali več primerih izgube 
faze na izhodu R, S ali T. Če se izguba faze na vhodu ne pojavi, se izhod izključi, ko je treba 
zamenjati kondenzator za enosmerni tok. 

 
POZOR 

Pravilno nastavite parameter H33 [nazivni tok motorja]. Če se dejanski nazivni tok motorja in 
vrednost parametra H33 razlikujeta, funkcije zaščite izhoda pred izgubo faze ni mogoče 
aktivirati. 

 

H19 [Izbira zaščite 
vhoda/izhoda 
pred izgubo faze] 

0 Ni v uporabi 

1 Zaščita izhoda pred izgubo faze 

2 Zaščita vhoda pred izgubo faze 

3 Zaščita vhoda/izhoda pred izgubo faze 

 

 

10.5 Zunanji signal za izklop 

Skupina Koda Parameter Nasta
vitev Razpon 

Začetne 
nastavit
ve 

Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov 

I17 [Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P1]  0—27 0  

— —    

I23 
[Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P7] 18 6  

I24 
[Določitev večfunkcijskega 
vhodnega priključka P8] 19 7  

 

� Za akvitiranje zunanjega signala za izklop izberite enega od priključkov od P1 do P8. 
� Parametra I23 in I24 nastavite na vrednost 18 oz. 19, s čimer priključka P7 in P8 opredelite 
kot zunanjo priključno sponko A oz. B.  

 

� Vhodna priključna sponka A (N.O.) za zunanji signal za izklop: navadno odprti vhodni kontakt. 

Ob vklopljenem (sklenjenem) priključku P7, ki je opredeljen kot »Ext trip–A« (priključna 

sponka A), pretvornik prikaže napako in izklopi izhodno napetost.  
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� Vhodna priključna sponka B (N.C.) za zunanji signal za izklop: navadno zaprti vhodni kontakt. 

Ob izklopljenem priključku P8, ki je opredeljen kot »Ext trip–B« (priključna sponka B), 

pretvornik prikaže napako in izklopi izhodno napetost. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

10.6 Preobremenitev pretvornika 

Skupina Koda Parameter Nastavitev Razpon Začetne 
nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/
izhodov 

I54 [Izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 6 

0—19 
12 

 
I55 [Izbira večfunkcijskega 

relejskega izhoda] 6 17 

 

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

� Večfunkcijski izhodni priključek (MO) ali večfunkcijski relejski izhod (3ABC) ob preobremenitvi 

pretvornika odda izhodni opozorilni signal. 

 

 

10.7 Izguba ukaza o hitrosti 

Skupina Koda Parameter Nastavitev Razpon Začetne 
nastavitve Enota 

Skupina 
vhodov/ 
izhodov  

I16 [Nastavitev meril za izgubo 
ukaza o hitrosti] 

0 0—2 0  

I62 [Izbira pogonskega načina pri 
izgubi ukaza o hitrosti] 

– 0—2 0  

I63 [Čakalni čas po izgubi ukaza 
o hitrosti] 

– 0,1—120 1,0 s 

I54 [Izbira večfunkcijskega 
izhodnega priključka] 

11 
0—19 

12  

I55 [Izbira večfunkcijskega 
relejskega izhoda] 

11 17  

 

� Izberite pogonski način, pri katerem pride do izgube referenčne frekvence, nastavljene prek 
analognih priključkov V1 in I, vhodnega priključnega bloka ali komunikacijskega priključka.  

 

 

 

P1P7P8 FX : I17 = 0N.O.  : I23 = 18CM N.C.  : I24 = 19 P4 (priključna sponka A)

Frekvenca 

Ukaz za zagon

P5 (priključna sponka B)



 

10-7 

 � I16: Ta parameter uporabljamo za nastavitev meril za izgubo analognega vhodnega signala. 

 

I16 [Merila za izgubo 
analognega 
vhodnega signala] 

0 Onemogočeno (ne preverja morebitne izgube 
analognega vhodnega signala) 

1 Pri vnosu polovičnih 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 16, 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 16, 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.  

 

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 relejski izhod (3ABC) sta 

namenjena sporočanju podatkov o izgubi ukaza za nastavitev frekvence zunanjemu krmilniku. 

 

Primer) Pri nastavitvi parametra I16 na vrednost 2, parametra I62 na vrednost 2, parametra I63 

na vrednost 5,0 s in parametra I54 na vrednost 11  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Frekvenca 
Večfunkcijski izhod 
Ukaz za 
zagon 

Nastavljena frekvenca 5 s 
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10.8 Nastavitev omogočanja zaviralnega upora z dinamičnim nadzorom 
zaviranja 

 

Skupina Koda Parameter Nastavitev Razpon Začetne 
nastavitve Enota 

2. 
funkcijska 
skupina 

H75 

[Omogoči omejitev 
zaviralnega upora z 
dinamičnim nadzorom 
zaviranja]  

1 0—1 1 

 

H76 
[Omogoči zaviralni upor 
z dinamičnim nadzorom 
zaviranja]  

– 0—30 10 % 

 

� Parameter H75 nastavite na vrednost 1.  
� V parametru H76 nastavite odstotno vrednost ED (zaviralnega upora).  

 

� H75: Nastavitev omejitve omogočanja zaviralnega upora z dinamičnim nadzorom zaviranja 

0 Brez omejitev 

 Pozor 
Zlasti pozorni bodite pri uporabi zaviralnega upora z dinamičnim 
nadzorom zaviranja pri moči, večji od njegove nazivne moči. Pri pregretju 
upora lahko pride do vžiga. Pri uporabi upora s toplotnim senzorjem 
lahko izhodne podatke senzorja pri večfunkcijskem vhodnem priključku 
uporabite kot zunanji signal za ustavitev. 

1 Delovanje je omejeno glede na nastavitve parametra H76. 

 

� H76: nastavite stopnjo delovanja upora (% omogočene omejitve) v enem delovnem koraku. 

Čas neprekinjene uporabe znaša največ 15 s in signal za uporabo po 15 s ni več posredovan. 

 

[%]100
____

_
76 ×

+++
=

stopTdecTsteadyTaccT

decT
H

 
 

Primer 1)  

  Kjer je 

             T_acc: čas pospeševanja za doseg nastavljene frekvence 

             T_steady: čas za delovanje pri stalni hitrosti in nastavljeni frekvenci  

             T_dec: Čas zaviranja do nižje frekvence kot s pri stalni hitrosti  

                                              ali čas za zaviranje s frekvence pri stalni hitrosti  

             T_stop: čakalni čas med zaustavitvijo pred ponovnim zagonom delovanja.   
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 Freq. T_acc T_steady T_dec T_stop  

 

[%]100
2__1__

_
76 ×

+++
=

steadyTaccTsteadyTdecT

decT
H

 
 

Primer 2)  

 

 

Freq. T_accT_steady1T_dec T_steady2

Frekvenca

Frekvenca
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11. POGLAVJE — KOMUNIKACIJSKI PRIKLJUČEK RS485 

 

11.1 Uvod 
Pretvornik lahko upravljate in nadzirate s pomočjo programabilnega logičnega krmilnika PLC ali 

drugega nadrejenega modula.  

 

Pogone ali druge podrejene naprave lahko priključite prek večtočkovne povezave v 

komunikacijskem omrežju RS–485 ter jih nadzirate ali upravljate z enim krmilnikom PLC ali 

osebnim računalnikom. Nastavljanje in spreminjanje parametrov je mogoče v prek osebnega 

računalnika.  

 
� Lastnosti 

Pretvornik lahko s pomočjo uporabniškega programa za upravljanje in nadzor delovanja preprosto 

uporabljate za industrijsko avtomatizacijo proizvodnje. 

* Parametre lahko nastavljate in spreminjate z osebnim računalnikom.  

(Primer: čas pospeševanja/zaviranja, ukaz za nastavljanje frekvence itd.) 

* Tip referenčnega vmesnika priključka RS–485: 

    1) Pogonu omogoča komunikacijo z drugimi računalniki. 

    2) Omogoča povezavo do 31 različnih pogonov prek večtočkovne povezave. 

    3) Vmesnik, odporen na šum. 

 

Uporabite lahko katerikoli prilagodilnik iz sistema RS232 na sistem RS485. Tehnične lastnosti 

prilagodilnikov se razlikujejo glede na proizvajalca. Za podrobnejši opis tehničnih lastnosti si oglejte 

priročnik za uporabo prilagodilnika.  

 

� Pred namestitvijo 

Pred namestitvijo in uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko 

utrpite telesne poškodbe ali materialno škodo. 
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11.2. Tehnične lastnosti 
 

Postavka Specifikacija 
Način komunikacije RS485 
Oblika prenosa Prek vodil, večtočkovna povezava 
Razpoložljivi pretvorniki  Serija SV–iG5A 
Pretvornik Prilagodilnik RS232 
Št. pogonov za priključitev Največ 16 
Razdalja prenosa Največ 1.200 m (priporočljivo do 700 m) 

Hitrost prenosa 19.200/9.600/4.800/2.400/1.200 bitov na sekundo, glede na 
pretvornik 

Vrsta krmiljenja Asinhronski komunikacijski sistem 
Komunikacijski sistem Izmenično dvosmerni sistem 
Znakovni sistem ASCII (8–bitna koda) 
Dolžina končnega bita Protokol Modbus–RTU: 2 bita     Protokol LS Bus: 1 bit  
Nadzorna vsota 2 bajta  
Preskus paritete Brez 
Namestitev Uporabite priključka S+ in S– na krmilnem priključnem bloku 
Napajanje Uporabljajte izolirane napajalne vode iz napajalnika pretvornika 

 
 
11.3. Namestitev 

 

� Priključitev komunikacijskega voda 

Komunikacijski vod RS–485 povežite s priključkoma (S+), (S–) na krmilnem priključnem bloku. 

Preglejte povezavo in vključite pretvornik. 

Če je komunikacijski vod pravilno priključen, parametre za komunikacijo nastavite, kot je prikazano 

spodaj:   DRV–03 [pogonski način]: 3 (RS485) 

� DRV–04 [način delovanja s frekvenco]: 7 (RS485) 

� I/O–60 [številka pretvornika]: 1—250 (če je povezan več kot en pretvornik,  

�  morate za vsak pretvornik posebej vnesti različne številke) 

� I/O–61 [hitrost prenosa v baudih]: 3 (9.600 bitov na sekundo — tovarniške nastavitve)  

� I/O–62 [način pri izgubi ukaza]: 0 — nedejaven (tovarniška nastavitev)  

� I/O–63 [potek časa]: 1,0 s (tovarniška nastavitev)  

� I/O–59 [komunikacijski protokol]: 0 — Modbus–RTU, 1 — LS BUS 

�  

� Povezava med računalnikom in pretvornikom 

    Konfiguracija sistema 

 

 

 

 

 

 
Osebni računalnik 

      RS232/85 
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– Priključenih je lahko do 16 pogonov hkrati. 

– Dolžina komunikacijskega voda je največ 1.200 m. Za zagotavljanje zanesljivega prenosa 

podatkov je priporočljiva dolžina manj kot 700 m.  

 

 

11.4 Delovanje   
 

� Delovni koraki 

Preverite, ali sta računalnik in pretvornik pravilno povezana. 

 

Vklopite pretvornik. Dokler se med pretvornikom in računalnikom ne vzpostavi zanesljiv prenos 

podatkov, ne obremenjujte pretvornika. 

 

Z računalnikom zaženite delovni program pretvornika. 

 

S programom krmilite pretvornik. 

 

Če prenos podatkov ne deluje pravilno, si oglejte poglavje »Odpravljanje težav«. 

 

* Pretvornik lahko upravljate z uporabniškim programom ali s programom »DriveView«, ki ga 

dobavlja podjetje LS Industrial Systems. 
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11.5 Komunikacijski protokol (MODBUS–RTU) 
Uporabljajte protokol Modbus—RTU (odprti protokol). 

 

Računalnik ali drugi gostitelji so lahko nadrejeni, pretvornik pa podrejen. Pretvornik se odziva na 

ukaz za branje/vnos, ki ga izda nadrejena enota. 

 

Koda Opis 

Funkcija 
Koda 

0x03 Branje registra za zadrževanje 
0x04 Branje registra za vnos 
0x06 Prednastavitev posameznega registra 
0x10 Prednastavitev več registrov 

Napaka 
Koda 

0x01 NEDOVOLJENA FUNKCIJA 
0x02 NEDOVOLJENI NASLOV ZA PODATKE 
0x03 NEDOVOLJENA VREDNOST PODATKOV 
0x06 PODREJENA NAPRAVA ZASEDENA 

Uporabniška 
nastavitev 0x14 

1. Onemogoči vnos (vrednost naslova 0x0004 je 
0). 
2. Samo za branje ali brez programa med 
delovanjem. 

   

 

11.6 Komunikacijski protokol (LS BUS) 
 

� Osnovni format 

Sporočilo ukaza (zahteva):  

Sporočilo ukaza 
 (zahteva):  

ENQ Št. 
pogonov CMD Podatki SUM EOT 

1 bajt 2 bajta 1 bajt n bajtov 2 bajta 1 bajt 

Standardni odgovor 
 (potrditev odgovora) 
 

ACK Št. 
pogonov  CMD Podatki SUM EOT 

1 bajt 2 bajta 1 bajt n * 4 bajtov 2 bajta 1 bajt 
Negativni odgovor 
 (potrditev negativnega 
odgovora) 
 

NAK Št. 
pogonov CMD Koda 

napake SUM EOT 

1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 2 bajta 1 bajt 

 

Opis: 

Zahteva se začne z »ENQ« in konča z »EOT«.  

 

Potrditev odgovora se začne z »ACK« in konča z »EOT«.  

 

Potrditev negativnega odgovora se začne z »ACK« in konča z »EOT«.  

 

»Št. pogonov« je število pogonov in je navedeno v 2–bajtnem sistemu ASCII–HEX. 

 

(ASCII–HEX: šestnajstiški zapis je sestavljen iz znakov »0« do »9« in »A« do »F) 
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CMD: Velika tiskana 

 

črka ASCII–HEX Ukaz 

»R« 52h Branje 
»W« 57h Vnos 
»X« 58h Zahteva za nadzor 
»Y« 59h Dejanje za nadzor 

 

Podatki: ASCII–HEX 

 

Primer) Ko je vrednost podatkov 3.000: 3.000 (dec) → »0« »B« »B« »8«h → 30h 42h 42h 38h 

 

Koda napake: ASCII (20h—7Fh) 

 

Prejmi/pošlji velikost pomnilnika: prejeto = 39 bitov, poslano = 44 bitov 

 

Nadzor registra pomnilnika: 8 besed 

 

SUM: za pregled napak v komunikaciji  

 

SUM = ASCII–HEX, format spodnjih 8 bitov (št. pogonov + CMD + PODATKI)  

 

Primer) Ukazno sporočilo (zahteva) za branje enega naslova iz naslova »3.000«  

 

ENQ Št. 
pogona CMD Naslov Število naslova 

za branje SUM EOT 

05h »01« »R« »3.000« »1« »A7« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 4 bajti 1 bajt 2 bajta 1 bajt 

   SUM = »0« + »1« + »R« + »3« + »0« + »0« + »0« + »1«  

         = 30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 30h + 31h 

         = 1A7h (nadzorne vrednosti, npr. ENQ/ACK/NAK, niso vključene)  

 

� Elementi komunikacijskega protokola 

1) Zahteva za branje: zahteva za branje naslednjega »N« števila BESED iz naslova »XXXX« 

ENQ Št. pogona CMD Naslov Število naslova 
za branje SUM EOT 

05h »01«—»1F« »R« »XXXX« »1«—»8« = n »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 4 bajti 1 bajt 2 bajta 1 bajt 

          Skupaj bitov = 12 

          Narekovaji (» «) pomenijo znake.  
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1.1) Potrditev odgovora: 

ACK Št. pogona CMD Podatki SUM EOT 

06h »01«—»1F« »R« »XXXX« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt N * 4 bajti 2 bajta 1 bajt 

        Skupaj bitov = 7 + n * 4 = največ 39 

 

1.2) Potrditev negativnega odgovora:  

NAK Št. pogona CMD Koda napake SUM EOT 

15h »01«—»1F« »R« »**« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 2 bajta 1 bajt 

             Skupaj bitov = 9 

 

2) Zahteva za vnos: 

ENQ Št. pogona CMD Naslov 
Število 

naslova za 
branje 

Podatki SUM EOT 

05h »01«—»1F« »W« »XXXX« »1«—»8« = n »XXXX …« »XX« 04h 

1 bajt 2 bajta 1 bajt 4 bajti 1 bajt n * 4 bajtov 2 bajta 1 bajt 
      Skupaj bitov = 12 + n * 4 = največ 44 

 

2.1) Potrditev odgovora:  

ACK Št. pogona CMD Podatki SUM EOT 

06h »01«—»1F« »W« »XXXX …« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt n * 4 bajtov 2 bajta 1 bajt 

        Skupaj bitov = 7 + n * 4 = največ 39 

 

2.2) Negativni odgovor:  

NAK Št. pogona CMD Koda 
napake SUM EOT 

15h »01«—»1F« »W« »**« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 2 bajta 1 bajt 

        Skupaj bitov = 9 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba  

Ob prvi izmenjavi zahteve za vnos in potrditev odgovora med računalnikom in pretvornikom 
so uporabljeni predhodni podatki. Pri vsaki naslednji izmenjavi podatkov se uporabijo trenutni 
podatki. 
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3) Zahteva za registracijo nadzora  

Ta funkcija je uporabna zlasti, ko sta potrebna stalen nadzor parametrov in osveževanje podatkov.  

 

      Zahteva za registracijo »n« števila naslovov (ki niso zaporedni) 

ENQ Št. pogona CMD Število naslova 
za branje Naslov SUM EOT 

05h »01«—»1F« »X« »1«—»8« = n »XXXX …« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 1 bajt n * 4 bajtov 2 bajta 1 bajt 

Skupaj bitov = 8 + n * 4 = največ 40 

 

3.1) Potrditev odgovora: 

ACK Št. pogona CMD SUM EOT 

06h »01«—»1F« »X« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 1 bajt 

        Skupaj bitov = 7 

 

3.2) Potrditev negativnega odgovora:  

NAK Št. pogona CMD Koda 
napake 

SUM EOT 

15h »01«—»1F« »X« »**« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 2 bajta 1 bajt 

        Skupaj bitov = 9 

 

 

4) Zahteva za dejanje registracije nadzora: Zahteva za branje naslovov, zapisanih med registracijo 

nadzora.  

ENQ Št. pogona CMD SUM EOT 

05h »01«—»1F« »Y« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 1 bajt 

            Skupaj bitov = 7 

 

4.1) Potrditev odgovora:  

ACK Št. pogona CMD Podatki SUM EOT 

06h »01«—»1F« »Y« »XXXX …« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt n * 4 bajtov 2 bajta 1 bajt 

            Skupaj bitov = 7 + n * 4 = največ 39  

 

4.2) Negativni odgovor:  

NAK Št. pogona CMD Koda 
napake 

SUM EOT 

15h »01«—»1F« »Y« »**« »XX« 04h 
1 bajt 2 bajta 1 bajt 2 bajta 2 bajta 1 bajt 

            Skupaj bitov = 9 
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5) Koda napake 

Koda 
napake Opis 

»IF« Kadar nadrejena enota pošilja kode, različne od kod za delovanje (R, W, X, Y).  
»IA« Kadar naslov parametra ne obstaja 
»ID« Kadar vrednost podatkov med procesom »W« (vnos) preseže dovoljeni razpon. 

»WM« 
Kadar med procesom »W« (vnosa) ni mogoče zapisati določenih parametrov  
(npr. med vklopom zgolj branja je vnos onemogočen). 

»FE« Kadar je okvir določene funkcije ni zastavljen pravilno, nadzorna vsota pa je 
napačna.  

 

 

11.7 Seznam kod parametrov <Splošno območje> (Opomba 1) 
<Splošno območje>: Območje, dostopno ne glede na model pretvornika (opomba 2) 

 

Naslov Parameter Lestvi
ca 

Enot
a 

R/W 
(bra
nje/v
nos) 

Dodelitev bitov 

0x0000 Model pretvornika – – R A: iG5A 

0x0001 Zmogljivost 
pretvornika – – R 

FFFF:  
0,4 kW 

0000:  
0,75 kW 

0002: 
 1,5 kW 

0003:  
2,2 kW 

0004:  
3,7 kW 

0005: 
 4,0 kW 

0006:  
5,5 kW 

0007:  
7,5 kW 

0008: 
 11 kW 

0009:  
15 kW 

000A:  
18,5 kW 

000B: 
 22 kW 
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Naslov Parameter Lestvica Enota R/W 
(branje/vnos) 

Dodelitev bitov 

0x0002 
Vhodni podatki 

pretvornika 
Napetost 

– – R 
0: 220 V,  
1: 440 V 

0x0003 Različica 
programske opreme 

– – R (Primer) 0x0022: Različica 2.2 

0x0004 Zaklepanje 
parametrov 

– – R/W 
(branje/vnos) 

0: Zaklenjeno (privzeto),    1: Odklenjeno 

0x0005 Referenčna 
frekvenca 

0,01 Hz R/W 
(branje/vnos) 

Začetna frekvenca — najvišja frekvenca 

0x0006 Ukaz za zagon – – 

R 

B15, B14, B13: rezervirano 

B12, B11, B10, B9, B8: ukaz za nastavitev 
frekvence  
0: DRV–00,  1: ni v uporabi,   
2—8: večstopenjska frekvenca 1—7 
9: gor,    10: dol,    11: gor/dol nič 
12: V0,    13: V1,    14: I,   
15: V0 + I,   16: V1 + I,   17: impulzno 

delovanje,   
18: PID,   19: komunikacija, 
20—31: rezervirano 

B7, B6: ukaz za zagon 

0: priključni blok, 1: tipkovnica,  
3: komunikacija 

R/W 
(branje/vnos) 

B5 Rezervirano 

B4 Izklop v sili (0 -> 1) 

B3 Ponastavitev napake (0 -> 1) 

B2 Vrtenje nazaj (0 -> 1) 

B1 Vrtenje naprej (0 -> 1) 

B0 Izklop (0 -> 1) 

0x0007 Čas pospeševanja 0,1 s R/W 
(branje/vnos) 

Oglejte si seznam funkcij 

0x0008 Čas zaviranja 0,1 s R/W 
(branje/vnos) 

Oglejte si seznam funkcij 

0x0009 Izhodni tok 0,1 A R Oglejte si seznam funkcij 

0x000A Izhodna frekvenca 0,01 Hz R Oglejte si seznam funkcij 

0x000B Izhodna napetost 0,1 V R Oglejte si seznam funkcij 

0x000C Enosmerna 
napetost 0,1 V R Oglejte si seznam funkcij 

0x000D Izhodna moč 0,1 kW R Oglejte si seznam funkcij 

0x000E Stanje pretvornika – – – 

B0 Izklop 

B1 Delovanje v smeri naprej 

B2 Vzvratno delovanje 

B3 Napaka (izklop) 

B4 Pospeševanje 

B5 Zaviranje 

B6 Dosežena hitrost 

B7 Zaviranje z enosmernim tokom 

B8 Zaustavitev 

B9 Ni v uporabi 

B10 Vklop zavore 

B11 Ukaz za vrtenje naprej 

B12 Ukaz za vrtenje nazaj 

B13 REM. R/S 

B14 REM. Frekvenca 

B15 Rezervirano 
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Opomba 1) Spremenjena vrednost v splošnem območju vpliva na trenutne nastavitve, vendar pa se 

po ponovni vzpostavitvi napajanja ali ponovnem zagonu pretvornika vrednosti obnovijo. Kljub temu 

se spremenjene vrednosti takoj odrazijo tudi v ostalih skupinah parametrov, tudi če pride do 

ponovnega zagona ali vklopa/izklopa. 

 

Opomba 2) Različica programske opreme za splošno območje je v šestnajstiškem zapisu, različica 

za območje parametrov pa v desetiškem.  

Opomba 3) Uporabnik lahko registrira do 8 naslovov za branje in vnos, ki niso zaporedni, posebej 

ter jih prebere/vnese v podatke z enim samim ukazom za branje/vnos. Skupine vhodov/izhodov od 

Naslov Parameter Lestvica Enota R/W 
(branje
/vnos) 

Dodelitev bitov 

0x000F Podatki o 
izklopu — A – – R 

B15 LVT B14 IOLT B13 POT 

B12 FAN B11 EEP B10 EXT–B 

B9 HW–Diag B8 OLT B7 ETH 

B6 OHT B5 GFT B4 COL 

B3 EST (BX) B2 EXT–A B1 OVT 

B0 OCT     

0x0010 
Stanje 

vhodnega 
priključka 

– – R 

B15, B14, B13, B12, B11, B10, B9, B8: Rezervirano 

B7 P8 B6 P7 B5 P6 

B4 P5 B3 P4 B2 P3 

B1 P2 B0 P1   

0x0011 
Stanje 

izhodnega 
priključka 

– – R 
B7 3ABC B4 Večfunkcijski izhod 

Drugo: rezervirano 

0x0012 V1 – – R Vrednost, ki ustreza vhodnim podatkom 0 do +10 V 

0x0013 V2 – – R 
Vrednost, ki ustreza vhodnim podatkom 0 do –10 V, 
ko je način za delovanje s frekvenco nastavljen na 
vrednost 2 

0x0014 I1 – – R Vrednost, ki ustreza vhodnim podatkom 0—20 mA 

0x0015 Vrt/min – – R Oglejte si seznam funkcij 

0x001A Prikaz enote – – R Ni v uporabi 

0x001B Število polov – – R Ni v uporabi 

0x001C Različica po 
meri – – R Ni v uporabi 

0x001D Podatki o 
izklopu — B – – R 

B5 NBR B4 OC2 B3 REEP 

B2 NTC B1 FLTL B0 COM 

Drugo: rezervirano 

0x001E Odziv 
regulatorja PID 0,1 % 

R/W 
(branje
/vnos) 

Kadar je odziv nastavljen prek komunikacijskega 
voda pogona PID, se vnese vrednost odziva. 

0x001F Izhodni navor 0,01 kgf/m R  Prikaz izhodnega navora motorja 

0x0100 
— 

0x0107 

Branje registra 
naslovov 

(Opomba 3)  
– – R 

  0x0100: I66   0x0101: I67 
0x0102: I68   0x0103: I69 
0x0104: I70   0x0105: I71 
0x0106: I72   0x0107: I73 

0x0108 
— 

0x010F 

Vnos registra 
naslovov 

(Opomba 3) 
– – W 

0x0108: I74   0x0109: I75 
0x010A: I76   0x010B: I77 
0x010C: I78   0x010D: I79 
0x010E: I80   0x010F: I81 
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I66 do I73 so registrirane v splošno prebranih naslovih od 0x0100 do 0x0107, iz njih pa lahko z 

ukazom za branje preberemo n število podatkov (do osem podatkov posebej za branje in vnos). 

Skupine vhodov/izhodov od I74 do I81 so registrirane v splošno vnesenih naslovih od 0x0108 do 

0x010F, vanje pa lahko z ukazom za vnos vnesemo n število podatkov (do osem podatkov posebej 

za branje in vnos).  
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2) Razširjeno splošno območje:  

2.1) Parametri za nadzor območja pretvornika (samo za branje) 

 
 

Naslov Parameter Lestvica Enota Dodelitev bitov 

0x0300 Model pretvornika – – iG5A: 0x000A 

0x0301 Zmogljivost 
pretvornika – – 

0,4 kW: 0x0019 0,75 kW: 0x3200 1,5 kW: 0x4015 

2,2 kW: 0x4022 3,7 kW: 0x4037 4,0 kW: 0x4040 

5,5 kW: 0x4055 7,5 kW: 0x4075 11 kW: 0x40B0 

15 kW: 0x40F0 18,5 kW: 0x4125 22 kW: 0x4160 

0x0302 

Vhodna napetost 
pretvornika/vrsta 

napajanja 
(enofazna, trifazna) 

/način hlajenja 

– – 

200–voltno enofazno odprto hlajenje: 0x0220 
200–voltno trifazno odprto hlajenje: 0x0230 
200–voltno enofazno prisilno hlajenje: 0x0221 
200–voltno trifazno prisilno hlajenje: 0x0231 
400–voltno enofazno odprto hlajenje: 0x0420 
400–voltno trifazno odprto hlajenje: 0x0430 
400–voltno enofazno prisilno hlajenje: 0x0421 
400–voltno trifazno prisilno hlajenje: 0x0431 

0x0303 
Različica 

programske 
opreme 

– – (Primer) 0x0023: različica 2.3 

0x0305 Stanje delovanja 
pretvornika – – 

B15, B14, B13, B12:  
0: normalno stanje   8: stanje ob napaki 
B11, B10, B9, B8: rezervirano 
B7, B6, B5, B4:  
1: iskanje hitrosti   2: pospeševanje 
3: stalna hitrost    4: zaviranje 
5: zaviranje do zaustavitve    6: H/W OCS 
7: S/W OCS  8: delovanje z zadrževanjem 

frekvence 
B3, B2, B1, B0:  
0: zaustavitev       1: delovanje v smeri naprej 
2: vzvratno delovanje   3: delovanje z enosmernim tokom 

0x0306 

Vir ukaza za 
nastavitev 

frekvence pri 
delovanju 

pretvornika 

– – 

B15—B8: vir ukaza za delovanje 
0: tipkovnica       1: rezervirano       
2: rezervirano       3: Vgrajeni priključek 485 
4: priključni blok 
B7—B0: Vir ukaza za nastavitev frekvence 
0: tipkovnica                    1: rezervirano  
2—4: hitrost delovanja prek tipke gor/dol 
5: V1                                6: I              
7: vgrajeni priključek 485    
26—32: večstopenjska frekvenca 1—7 

0x0310 Izhodni tok 0,1 A – 

0x0311 Izhodna frekvenca 0,01 Hz – 

0x0312 Izhodni vrt/min 1 Vrt/ 
min – 

0x0314 Izhodna napetost 1 V – 

0x0315 Enosmerna 
napetost 1 V – 

0x0316 Izhodna moč 0,1 kW – 

0x0318 Referenčna 
vrednost PID 0,1 % – 

0x0319 Odziv regulatorja 
PID 0,1 % – 

0x031A Motorni poli – – – 
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2.2) Parametri za nadzor območja pretvornika (za branje in vnos) 

Opomba 1) Vnos je omogočen pri prenosu ukaza za nastavitev frekvence. 

Opomba 2) Vnos je omogočen pri prenosu ukaza za nastavitev frekvence. 

Opomba 3) Vnos je omogočen pri prenosu referenčne vrednosti PID (H57 = 4). 

Opomba 4) Vnos je omogočeno pri prenosu vrednosti odziva regulatorja PID (H50 = 2). 

Naslov Parameter Lestvica Enota Dodelitev bitov 

0x320 Digitalni vhodni 
podatki – – 

B15—B8: rezervirano 
B7: P8 B6: P7 B5: P6 B4: P5 
B3: P4 B2: P3 B1: P2 B0: P1 

0x321 Digitalni izhodni 
podatki – – 

B15—B2: rezervirano 
B1: večfunkcijski izhod B0: 3ABC 

0x0323 Izbira motorja – – 0: prvi motor,            1: drugi motor 
0x0324 V1 0,01 % Analogni vhod za napetost 
0x0325 I 0,01 % Analogni vhod za tok 
0x0328 AO 0,01 % Analogni izhod 

0x0330 Podatki o izklopu 
zaradi zapore — 1 – – 

B15:   rezervirano B14:   OHT B13:   OC2 
B12:   EXT B11:   OVT B10:   OCT 
B9:   NTC B8:   rezervirano B7:   rezervirano 
B6:   COL B5:   POT B4:   GFT 
B3:   ETH B2:   IOLT B1:   rezervirano 
B0:   OLT     

0x0331 Podatki o izklopu 
zaradi zapore — 2 – – Drugo: rezervirano 

B3: FAN 

0x0332 Podatki o izklopu 
zaradi zapore — 3 – – 

Drugo: rezervirano 
B2: izguba ukaza                        B1: LVT 
B0: BX 

0x0333 
Podatki o izklopu 
zaradi diagnoze 
strojne opreme 

– – Drugo: rezervirano 
B0: HW–Diag 

0x0334 Opozorilo  – 

Drugo: rezervirano 
B4: delovanje ventilatorja                           B2: 
preobremenitev pretvornika 
B0: preobremenitev 

Naslov Parameter Lestvica Enota Dodelitev bitov 

0x0380 
Ukaz za nastavitev 

frekvence 
 (opomba 1) 

0,01 Hz Nastavitev ukaza za nastavitev frekvence 

0x0381 Ukaz za vrt/min 
(opomba 1) 1 Vrt/min Nastavitev ukaza za nastavitev vrt/min 

0x0382 Ukaz za delovanje 
(opomba 2) – – 

Drugo: rezervirano 
B3: izklop delovanja v prostem teku (0 -> 1)  
B2: ponastavitev izklopa (0 -> 1) 
B1: ukaz za vzvratno delovanje (0), ukaz za delovanje v 
smer naprej (1) 
B0: ukaz za zaustavitev (0), ukaz za zagon (1) 

0x0383 Čas pospeševanja 0,1 s Nastavitev časa pospeševanja 
0x0384 Čas zaviranja 0,1 s Nastavitev časa zaviranja 

0x0388 Referenčna vrednost 
PID (opomba 3) 0,1 % Izdaja ukaza za referenčno vrednost PID 

0x0389 
Vrednost odziva 
regulatorja PID 

(opomba 4) 
0,1 % Vrednost odziva regulatorja PID 
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2.3) Območje nadzora pomnilnika pretvornika (za branje in vnos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslov Parameter Lestvica Enota Dodelitev bitov 

0x03E2 
Nastavitev 

začetnih vrednosti 
parametrov 

– – 

0: brez  1: vse skupine 
2: skupina pogonov  3: 1. funkcijska skupina 
4: 2. funkcijska skupina  5: skupina vhodov/izhodov 
* Med izklopom nastavljanje ni mogoče 

0x03E5 Brisanje celotne 
zgodovine napak – – 0: NE,         1: DA 
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11.8 Odpravljanje napak 
Ob napaki na komunikacijskem priključku RS–485 si oglejte poglavje o odpravljanju napak. 

Kontrolne točke Ukrep za odpravo napake 

Ali je pretvornik priključen na napajanje? Pretvornik priključite na električno napajanje. 

Ali so povezave med pretvornikom in 
računalnikom izvedene pravilno? 

Oglejte si priročnik za uporabo pretvornika. 

Ali nadrejena enota ne izdaja ukazov? Prepričajte se, da nadrejena enota izdaja 
ukaze. 

Ali je hitrost prenosa v baudih v računalniku in 
pretvorniku nastavljena pravilno? 

Nastavite pravilno vrednost skladno s 
poglavjem »11.3 Namestitev«. 

Ali je oblika zapisa podatkov v uporabniškem 
programu* pravilna? 

Preverite uporabniški program (opomba 1). 

Ali je povezava med pretvornikom in kartico za 
prenos podatkov pravilna? 

Preverite, ali je priključitev pravilna, oglejte si 
poglavje »11.3 Namestitev«. 

(Opomba 1) Uporabniški program je uporabniško določena programska oprema za osebni 

računalnik. 

 

11.9 Razno 
Seznam kod ASCII 

Znak Šestn
ajstišk

i 
zapis 

Znak Šestn
ajstišk

i 
zapis 

Znak Šestn
ajstiš

ki 
zapis 

Znak Šestn
ajstiš

ki 
zapis 

Znak Šestn
ajstiš

ki 
zapis 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4A 
4B 
4C 
4D 
4E 
4F 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
5A 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
J 
k 
l 

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

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6F 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
7A 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

presledek 
! 
" 
# 
$ 
% 
& 
' 
( 
) 
* 
+ 
, 
- 
. 
/ 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
2A 
2B 
2C 
2D 
2E 
2F 

: 
; 
< 
= 
> 
? 
@ 
[ 
\ 
] 
 
 
 
{ 
| 
} 
~ 

BEL 
BS 

CAN 
CR 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
DEL 

3A 
3B 
3C 
3D 
3E 
3F 
40 
5B 
5C 
5D 
5E 
5F 
60 
7B 
7C 
7D 
7E 
07 
08 
18 
0D 
11 
12 
13 
14 
7F 

DLE 
EM 
ACK 
ENQ 
EOT 
ESC 
ETB 
ETX 
FF 
FS 
GS 
HT 
LF 

NAK 
NUL 
RS 
S1 
SO 

SOH 
STX 
SUB 
SYN 
US 
VT 

10 
19 
06 
05 
04 
1B 
17 
03 
0C 
1C 
1D 
09 
0A 
15 
00 
1E 
0F 
0E 
01 
02 
1A 
16 
1F 
0B 
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12. POGLAVJE — ODPRAVLJANJE NAPAK IN VZDRŽEVANJE 

12.1 Varnostne funkcije 
 

 

OPOZORILO 
Napako je mogoče počistiti šele po odpravi njenega vzroka. Če ostane varnostna 
funkcija vklopljena, lahko to skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči poškodbe 
opreme.  

 

� Prikaz napak in informacije 

Prikazovalnik 
tipkovnice 

Varnostne 
funkcije Opisi 

 
Tokovna 
preobremenitev 

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

 
Tokovna 
preobremenitev 2 

Če zaradi kratkega stika v arhitekturi bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati na izhodu nastane pomanjkanje izhodnih 
podatkov, pretvornik izklopi izhod. 

 
Napaka 
ozemljitve 

Pretvornik ustavi izhodne podatke ob napaki ozemljitve, pri 
kateri je diferenčni tok večji od notranje nastavljene vrednosti 
pretvornika.  

 
Preobremenitev 
pretvornika 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, kadar je izhodni tok 
pretvornika višji od nazivnega toka (150 % za eno 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 mejna vrednost (ena minuta). 

 
Pregrevanje 
pretvornika 

Pretvornik ob zaznavanju temperature hladilnega telesa ustavi 
izhodne podatke ob pregrevanju hladilnega telesa zaradi okvare 
hladilnega ventilatorja ali tujka v ventilatorju.  

 
Izguba faze na 
izhodu 

Pretvornik izklopi izhodno napetost pri eni ali več odprtih fazah 
na izhodih pretvornika (U, V, W). Pretvornik na osnovi 
zaznanega izhodnega toka preverja izgubo faz na izhodih. 

 
Prenapetost 

Pretvornik izklopi izhodno napetost, če enosmerna napetost v 
glavnem tokokrogu pri zaviranju motorja preseže 400 V. Ta 
napaka se lahko pojavi tudi zaradi napetostnega sunka v 
napajalnem sistemu. 

 
Podnapetost 

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 
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pretvornik izklopi izhodno napetost. Pretvornik ne more zaščititi 
motorja z več kot štirimi poli ali več motorjev hkrati.  

 
Izguba faze na 
vhodu 

Izhod pretvornika se zapre, ko je odprt eden od trifaznih vhodov 
R, S, T, ali ko je treba zamenjati elektrolitski kondenzator.  

 
� Prikaz napak in informacije 

Prikazovalnik 
tipkovnice Varnostne funkcije Opisi  Napaka funkcije 

samodejne 
diagnostike 

Sporočilo se prikaže pri poškodovanem bipolarnem 
tranzistorju z izoliranim vhodom, pri izgubi faze na izhodu, 
napaki ozemljitve na izhodni fazi ali odprti izhodni fazi. 

 

Napaka v 
shranjevanju 
parametrov 

To sporočilo o napaki se prikaže, ko uporabniško 
nastavljenih parametrov ni mogoče shraniti v pomnilnik. 

 
Napaka strojne 
opreme pretvornika 

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

 
Napaka 
v komunikaciji 

To sporočilo o napaki se prikaže, ko je komunikacija med 
pretvornikom in tipkovnico prekinjena. 

 

Napaka v 
komunikaciji s 
tipkovnico za 
oddaljeno upravljanje 

To sporočilo o napaki se prikaže, ko je komunikacija med 
pretvornikom in tipkovnico za oddaljeno upravljanje 
prekinjena. S tem se delovanje pretvornika ne ustavi.  

 
Napaka tipkovnice  

Sporočilo o napaki se prikaže po določenem času, ko 
pretvornik ponastavi tipkovnico, vendar se stanje po napaki 
ohrani.  

 
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 preide v standardno delovanje ob izklopu 
priključka EST pri vklopljenem priključku FX ali RX.  

 

Napaka zunanjega 
vhodnega signala 
priključne sponke A 

Ob nastavitvi večfunkcijskega vhodnega priključka (I17—
I24) na vrednost 18 {napaka zunanjega vhodnega signala: 
A (navadno odprta priključna sponka)} pretvornik ustavi 
izhodne podatke.  

 

Napaka zunanjega 
vhodnega signala 
priključne sponke B  

Ob nastavitvi večfunkcijskega vhodnega priključka (I17—
I24) na vrednost 19 {napaka zunanjega vhodnega signala: 
B (navadno zaprta priključna sponka)} pretvornik ustavi 
izhodne podatke. 
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Način delovanja ob 
izgubi ukaza za 
nastavitev frekvence 

Če ob nastavitvi delovanja pretvornika prek analognega 
vhoda (0—10 V ali vhoda 0—20 mA) ali komunikacijskega 
priključka (RS485) signal ni izdan, delovanje poteka 
skladno z načinom, nastavljenim v parametru I62 (način 
delovanja ob izgubi referenčne frekvence).  

 
Termistorja NTC je 
odprt 

Kadar termistor NTC ni povezan, se izhodni podatki 
ustavijo. 

 

Napaka pri 
upravljanju zavore 

Če je pri upravljanju zavore nazivni tok manjši od 
nastavljene vrednosti, se izhod izključi brez vklopa zavore. 

 
 

12.2 Odpravljanje napak 
 

Prikazovalnik 
tipkovnice Vzrok Ukrep 

 

 
Tokovna 
preobremenitev 

 Pozor 

V primeru napake zaradi tokovne preobremenitve je treba pred ponovnim 
zagonom odpraviti vzrok napake v izogib poškodbam bipolarnega tranzistorja z 
izoliranimi vrati v pretvorniku. 
Čas pospeševanja/zaviranja je v 
primerjavi z vrednostjo GD2 prekratek. 
Obremenitev je večja od nazivne 
zmogljivosti pretvornika. 
Ukaz za izhodno napetost se sproži, ko 
motor deluje v prostem teku. 
Kratki stik ali napaka ozemljitve na 
izhodnem priključku. 
Mehanska zavora motorja deluje 
prehitro.  

� Podaljšajte čas 
pospeševanja/zaviranja. 
� Zamenjajte pretvornik s takšnim z 
ustrezno zmogljivostjo.  
� Po zaustavitvi znova zaženite motor 
ali pa uporabite parameter H22 (iskanje 
hitrosti).  
� Preverite izhodno napeljavo. 
� Preverite mehansko zavoro. 

 
Tokovna 
preobremenitev 2 

Kratki stik pri krmiljenju bipolarnega 
tranzistorja z izoliranimi vrati s tipko 
gor/dol 
Na izhodih pretvornika prihaja do 
kratkega stika. 
Čas pospeševanja/zaviranja je v 
primerjavi z vrednostjo GD2 zelo kratek 

� Preverite bipolarni tranzistor z 
izoliranimi vrati. 
� Preverite izhodno napeljavo. 
� Podaljšajte čas 
pospeševanja/zaviranja. 

 
Napaka 
ozemljitve 

Napaka ozemljitve v izhodni napeljavi 
pretvornika 
Izolacija motorja je poškodovana zaradi 
pregrevanja. 

� Preverite napeljavo izhodnega 
priključnega bloka. 
� Zamenjajte motor. 

 
preobremenitev 
pretvornika 

Obremenitev je večja od nazivne 
zmogljivosti pretvornika. 
 
Stopnja zvečanja navora je prevelika. 

� Zvečajte zmogljivost motorja in 
pretvornika ali zmanjšajte težo 
bremena. 
� Zmanjšanje stopnjo zvečanja 
navora.  
  

Izklop zaradi 
preobremenitve 
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Pregrevanje 
pretvornika 

Napake v hladilnem sistemu. 
 
Obrabljeni hladilni ventilator še ni 
nadomeščen z novim. 
Temperatura okolice je previsoka. 

� Preverite morebitno prisotnost tujkov 
v hladilnem telesu. 
� Obrabljeni hladilni ventilator 
zamenjajte z novim. 
� Temperatura okolice naj ne presega 
50 °C. 

 
Izguba faze na 
izhodu 

Napaka priključne sponke magnetnega 
stikala na izhodu 
Napaka izhodne napeljave 

� Zavarujte priključno sponko 
magnetnega stikala na izhodu 
pretvornika. 
� Preverite izhodno napeljavo. 

 
Napaka 
hladilnega 
ventilatorja 

V hladilni reži se je zataknil tujek. 
Uporaba pretvornika brez potrebne 
zamenjave hladilnega ventilatorja.  

� Preglejte hladilno režo in odstranite 
tujke. 
� Zamenjajte hladilni ventilator.  

 
� Odpravljanje napak 

Prikazovalnik 
tipkovnice Vzrok Ukrep 

 
Prenapetost 

Čas zaviranja je v primerjavi z 
vrednostjo GD2 prekratek. 
Regenerativna obremenitev na izhodu 
pretvornika 
Omrežna napetost je previsoka. 

� Podaljšajte čas zaviranja. 
� Uporabite dinamično zavoro. 
� Preverite, ali omrežna napetost 
presega nazivno vrednost. 

 
Podnapetost 

Omrežna napetost je prenizka. 
Obremenitev je večja od zmogljivosti 
omrežja (npr. priključitev varilnega 
stroja ali motorja z visokim zagonskim 
tokom na komercialno omrežje). 
Napaka magnetnega stikala na vhodni 
strani pretvornika 

� Preverite, ali je omrežna napetost 
nižja od nazivne vrednosti. 
� Preverite napajanje z izmeničnim 
tokom. Zmogljivost omrežja prilagodite 
obremenitvi. 
� 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 izbrana zmogljivost 
pretvornika 
Pretvornik je predolgo deloval pri nizki 
hitrosti. 

� Zmanjšajte težo bremena in 
obratovalne zahteve. 
� Nadomestite pretvornik s takšnim z 
večjo zmogljivostjo. 
� Ustrezno nastavite raven 
elektronske termične zaščite (ETH). 
� Izberite pravilno zmogljivost 
pretvornika. 
� Namestite hladilni ventilator z 
ločenim napajanjem. 
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Napaka 
zunanjega 
vhodnega 
signala 
priključne 
sponke 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 
priključne 
sponke 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.  

 
Napaka v 
komunikaciji s 
tipkovnico 
za oddaljeno 
upravljanje  

Komunikacija med tipkovnico 
pretvornika in zunanjo tipkovnico je 
onemogočena. 
 

� Preverite povezavo med 
komunikacijskim vodom in priključkom. 

 
Napaka pri 
upravljanju 
zavore 

Tok za sproženje zavore ne teče več. �Preverite zmogljivost motorja in 
priključitev. 

 
� Odpravljanje napak 

Varnostne funkcije in vzroki Opisi 

 

 
EEP  : Napaka v shranjevanju parametrov 
HWT  : Napaka strojne opreme 
Err  : Napaka v komunikaciji 
COM  : Napaka tipkovnice  
NTC  : Napaka v termistorju NTC 

� Obrnite se na najbližjega 
pooblaščenega zastopnika podjetja 
LSIS. 
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� Zaščita pri preobremenitvi 

IOLT: Zaščitno stikalo IOLT (izklop zaradi preobremenitve pretvornika) se sproži, ko znaša tok 

150 % nazivnega toka pretvornika vsaj 1 minuto. 

 

OLT: Izberite možnost OLT, kadar je parameter F56 nastavljen na vrednost 1 in se v 60 s v 

parametru F58 aktivira pri 200 % vrednosti F57 [nazivna moč motorja]. To funkcijo programirate 

nastavimo po želji. 

 

Naprava iG5A ni opremljena z zaščito pred previsoko hitrostjo.  
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12.3 Varnostni ukrepi za vzdrževanje in preglede 
 

OPOZORILO 
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–iG5A je treba elektrostatično razelektriti. Pred dotikanjem 
sestavnih delov pri pregledu ali namestitvi izvedite ustrezne ukrepe za elektrostatično razelektritev 
(ESD).  
 
 
Ne spreminjajte notranjih delov in priključnih sponk. Ne spreminjajte in ne predelujte pretvornika. 

 

12.4 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.  

 

 

12.5 Zamenjava delov 
Pretvornik sestavljajo številni elektronski deli, kot so polprevodniki. Sčasoma se lahko stanje 

naslednjih sestavnih delov zaradi njihovih zgradbe in fizičnih lastnosti poslabša, zaradi česar se 

lahko učinkovitost pretvornika zmanjša ali pa se pojavijo okvare. V izogib slednjemu je treba te dele 

redno menjavati. Smernice za menjavo delov najdete v naslednji preglednici. Pri rednih pregledih 

zamenjajte tudi sijalke in druge dele s kratko življenjsko dobo. 
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Del Obdobje menjave (enota: leto) Opis 
Hladilni ventilator 3 Zamenjajte (po potrebi) 
Kondenzator za enosmerni 
tok v glavnem tokokrogu 4 Zamenjajte (po potrebi) 

Elektrolitski kondenzator na 
krmilni plošči 4 Zamenjajte (po potrebi) 

Releji – Zamenjajte (po potrebi) 
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13. POGLAVJE — TEHNIČNE LASTNOSTI 

13.1 Tehnični podatki 
� Nazivni vhodni in izhodni podatki: enofazni, razred 200 V 

�  

� Nazivni vhodni in izhodni podatki: trifazni, razred 200 V 

SV ■■■iG5A–2 ■■ 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220 

Največja 
zmogljivost1  

[KM] 0,5 1 2 3 5 5,4 7,5 10 15 20 25 30 

[kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 

Nazivni 
izhodni 
podatki 

Zmogljivost 
[kVA]2 0,95 1,9 3,0 4,5 6,1 6,5 9,1 12,2 17,5 22,9 28,2 33,5 

Tok pri polni 
obremenitvi [A] 
3 

2,5 5 8 12 16 17 24 32 46 60 74 88 

Najvišja 
frekvenca 

400 [Hz] 4 

Najvišja 
napetost 3Φ 200—230 V 5 

Nazivni 
vhodni 
podatki 

Nazivna 
napetost 3Φ 200—230 V AC (+10 %, –15 %) 

Nazivna 
frekvenca 50—60 [Hz] (±5 %) 

Način hlajenja N/C6     Prisilno hlajenje 

Teža [kg] 0,76 0,77 1,12 1,84 1,89 1,89 3,66 3,66 9,0 9,0 13,3 13,3 

1) Največja zmogljivost motorja pri uporabi štiripolnega standardnega motorja. 

2) Nazivna zmogljivost temelji na napetosti 220 V za razred 200 V in 440 V za razred 400 V.  

3) Ko je nastavljena nosilna frekvenca (H39) nad 3 kHz, si oglejte stran 13–4. 

4) Ko je parameter H40 (izbira načina krmiljenja) nastavljen na vrednost 3 (odprtozančna vektorska 

regulacija), se največji frekvenčni razpon poveča na 300 Hz. 

SV ■■■iG5A–1 ■■ 004 008 015 

Največja 
zmogljivost1  

[KM] 0,5 1 2 

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

Nazivni 
izhodni 
podatki 

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

Tok pri polni 
obremenitvi [A] 3 2,5 5 8 

Najvišja 
frekvenca 

400 [Hz] 4 

Najvišja napetost 3Φ 200—230 V 5 

Nazivni 
vhodni 
podatki 

Nazivna napetost 1Φ 200—230 V AC (+10 %, –15 %) 
Nazivna 
frekvenca 50—60 [Hz] (±5 %) 

Način hlajenja Prisilno hlajenje 

Teža [kg] 0,77 1,12 1,84 
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5) Najvišje izhodne napetosti ne morete nastaviti višje od vhodne napetosti. Izhodno napetost lahko 

po želji nastavimo pod vhodno napetost. 

6) N/C: naravna konvekcija 

 

� Nazivni vhodni in izhodni podatki: trifazni, razred 400 V 

SV ■■■ iG5A–4 ■■ 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220 

Največja 
zmogljivost 

[KM] 0,5 1 2 3 5 5,4 7,5 10 15 20 25 30 

[kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 

Nazivni 
izhodni 
podatki 

Zmogljivost 
[kVA]2 0,95 1,9 3,0 4,5 6,1 6,9 9,1 12,2 18,3 22,9 29,7 34,3 

Tok pri polni 
obremenitvi  
[A] 3 

1,25 2,5 4 6 8 9 12 16 24 30 39 45 

Najvišja 
frekvenca 

400 [Hz] 4 

Najvišja 
napetost 3Φ 380—480 V 5 

Nazivni 
vhodni 
podatki 

Nazivna 
napetost 3Φ 380—480 V AC (+10 %, –15 %) 

Nazivna 
frekvenca 50—60 [Hz] (±5 %) 

Način hlajenja N/C Prisilno hlajenje 

Teža [kg] 0,76 0,77 1,12 1,84 1,89 1,89 3,66 3,66 9,0 9,0 13,3 13,3 

1) Največja zmogljivost motorja pri uporabi štiripolnega standardnega motorja. 

2) Nazivna zmogljivost temelji na napetosti 220 V za razred 200 V in 440 V za razred 400 V.  

3) Ko je nastavljena nosilna frekvenca (H39) nad 13 kHz, si oglejte stran 13–4. 

4) Ko je parameter H40 (izbira načina krmiljenja) nastavljen na vrednost 3 (odprtozančna vektorska 

regulacija), se največji frekvenčni razpon poveča na 300 Hz. 

5) Najvišje izhodne napetosti ne morete nastaviti višje od vhodne napetosti. Izhodno napetost lahko 

po želji nastavimo pod vhodno napetost. 

6) N/C: naravna konvekcija  

 

� Krmiljenje  

Način krmiljenja Modulacija V/F, odprtozančna vektorska regulacija 

Ločljivost nastavitve frekvence 
Digitalni ukaz: 0,01 Hz 
Analogni ukaz: 0,06 Hz (najvišja frekvenca: 60 Hz) 

Natančnost frekvence 
Digitalni ukaz: 0,01 % najvišje izhodne frekvence 
Analogni ukaz: 0,1 % najvišje izhodne frekvence 

Vzorec V/F Linearni ali kvadratični vzorec, uporabniški vzorec V/F 

Dovoljena preobremenitev 150 % za eno minuto 

Zvečanje navora Ročno/samodejno zvečanje navora 
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Dinamično 
zaviranje 

Največji zavorni 
navor 

20 % 1) 

Čas/% zmogljivosti 150 % 2) pri uporabi zaviralnega upora z dinamičnim nadzorom zaviranja (dodatna oprema) 

1) Pomeni povprečni zavorni navor med zaviranjem motorja do zaustavitve. 

2) Za tehnične zahteve zaviralnega upora z dinamičnim nadzorom zaviranja si oglejte stran 13–8.  

 

� Delovanje 

Način upravljanja Tipkovnica, priključki, komunikacijska oprema, zunanja 
tipkovnica 

Nastavitev frekvence Analogna: 0—10 [V], –10 do +10 [V], 0—20 [mA] 
Digitalna: tipkovnica 

Lastnosti upravljanja Upravljanje z regulatorjem PID, s tipko gor/dol, trižilno 
upravljanje 

Večfunkcijski vhodni priključek 
P1—P8 

Izberite tranzistor NPN/PNP (oglejte si stran 2–13) 

Delovanje FWD/REV (naprej/nazaj), izklop v sili, ponovni 
zagon po napaki, impulzno delovanje, večstopenjska 
frekvenca — visoka, srednja, nizka, večstopenjsko 
pospeševanje/zaviranje — visoko, srednje, nizko, zaviranje 
z enosmernim tokom do zaustavitve, izbira drugega motorja, 
nastavljanje frekvence s tipko gor/dol, trižilno upravljanje, 
zunanji izklop A, B, regulator PID (V/F) z obvodom, dodatni 
pretvornik (V/F) z obvodom, drugi vir, zadržanje analognih 
podatkov, pospeševanje/zaviranje, shranjevanje frekvence 
med krmiljenjem s tipko gor/dol, impulzno delovanje FX/RX 

Izhodni 
podatki 

Priključek z odprtim 
kolektorjem Izhodni podatki o 

napakah ali stanju 
pretvornika 

Manj kot 24 V DC, 50 mA  

Večfunkcijski relejski 
izhod 

(N.O., N.C.)  Manj kot 250 V AC, 1 A 
Manj kot 30 V DC, 1 A 

Analogni izhod 0—10 V DC (manj kot 10 mA): izbira izhodne frekvence, 
izhodnega toka, izhodne napetosti, enosmernega toka 

 

� Varnostne funkcije 

Izklop 

Prenapetost, podnapetost, tokovna preobremenitev, tokovna preobremenitev 2, 
zaznava napake ozemljitve, pregrevanje motorja, odprta faza izhoda, 
preobremenitev, napaka v komunikaciji, izguba ukaza za nastavitev frekvence, 
napaka strojne opreme, napaka pri hlajenju, napaka pri zaviranju. 

Alarm Preprečevanje zastoja motorja, preobremenitev 
Nenadna 
okvara 
napajanja1) 

Manj kot 15 ms: Delovanje pri stalni hitrosti (biti mora znotraj nazivnih vhodne in 
izhodne napetosti). 
Več kot 15 ms: Omogočen samodejni ponovni zagon 

1) Enofazni izdelki: delovanje pri stalni hitrosti (biti mora znotraj nazivnih vhodne in izhodne 

napetosti) 

� Pogoji okolice 
Raven zaščite IP 20, UL TIP 1 (temperatura okolice 40 °C) 2) 
Temperatura 
okolice –10 °C do +50 °C 

Temperatura 
skladiščenja –20 °C do +65 °C 

Vlažnost Pod 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) 
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Nadmorska 
višina/tresljaji Pod 1.000 m, 5,9 m/s2 (0,6 G)  

Zračni tlak 70—106 kPa 
Mesto 
namestitve Zaščiteno pred jedkimi in gorljivimi plini, oljno meglico ali prahom 

2) UL TIP1 z nameščenim pokrovom in ohišjem. 

 

 

13.2 Informacije o znižanju temperature 
 

�  Delovna temperatura in temperatura okolice sta določeni z nosilno frekvenco  

 

Pozor 

1) Zgornji grafikon velja samo, če pretvornik deluje pri dovoljeni temperaturi. Če je pretvornik 
nameščen v omarico, bodite pozorni na zračno hlajenje, saj mora biti temperatura v omarici prav 
tako znotraj dovoljenega temperaturnega razpona. 

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

 

% nazivne 
vrednosti 
delovnega toka 

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0
Nosilna frekvenca v kHz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
72 %58 % Nazivna vrednost 40 °C Nazivna vrednost 40—50 °C 
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13.3 Oddaljeno krmiljenje 
� Deli 

1) Zunanja tipkovnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zunanji kabel (1 m, 2 m, 3 m, 5 m) 

 

� Številka modela zunanjega kabla 

Številka modela Specifikacija 
64100022 INV, REMOTE 1M (SV–iG5A) 
64100001 INV, REMOTE 2M (SV–iG5A) 
64100002 INV, REMOTE 3M (SV–iG5A) 
64100003 INV, REMOTE 5M (SV–iG5A) 
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� Namestitev  

1) S priključne plošče odstranite zgornji pokrov in na njegovi strani pokrovček odprtine, skozi 

katero boste lahko priključili zunanji kabel.  

 

 

2) Na priključno ploščo znova namestite zgornji pokrov in priključite zunanji kabel, kot je 

prikazano.  

 

 
3) Drugo stran zunanjega kabla povežite zunanjo tipkovnico, kot to prikazuje spodnja slika.  

 

 

 



 

13-7 

 
 

� Brez branja parametrov (H91) vnos parametrov (H92) ni mogoč, saj je pomnilnik zunanje 
tipkovnice ob prvi uporabi prazen. 

� Za povezavo uporabljajte samo standardne zunanje kable proizvajalca LS. V nasprotnem 
primeru se lahko pojavijo napake zaradi šuma v vhodnih podatkih ali padca napetosti. 

� Če se na 7–segmentnem prikazovalniku zunanje tipkovnice izpiše »----«, preverite, ali je 
priključitev komunikacijskega kabla pomanjkljiva ali prekinjena. 

� Ob izvedbi branja parametrov (H91) se na 7–segmentnem prikazovalniku zunanje tipkovnice 
izpiše sporočilo »rd« (branje) in »wr« (preverjanje). Ob vnosu parametrov (H92) se na 
prikazovalniku izpiše samo »wr« (vnos). 

 

13.4 Pribor za napeljavo 
� Namestitev 

1) SV004IG5A–1, SV008IG5A–1, SV015IG5A–1, SV004IG5A–2, SV008IG5A–2, SV015IG5A–2, 

SV022IG5A–2, SV037IG5A–2, SV040IG5A–2, SV004IG5A–4, SV008IG5A–4, SV015IG5A–4, 

SV022IG5A–4, SV037IG5A–4, SV040IG5A–4 

 

2) SV055IG5A–2, SV055IG5A–4, SV075IG5A–2, SV075IG5A–4, SV110IG5A–2, SV110IG5A–4,  

SV150IG5A–2, SV150IG5A–4, SV185IG5A–2, SV185IG5A–4, SV220IG5A–2, SV220IG5A–4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR 
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� Pribor za napeljavo  

Pribor za napeljavo Model 
Pribor za napeljavo pretvornika 1 SV004IG5A–2/4, SV008IG5A–2/4, SV004IG5A–1 
Pribor za napeljavo pretvornika 2 SV015IG5A–2/4, SV008IG5A–1 

Pribor za napeljavo pretvornika 3 
SV022IG5A–2/4, SV037IG5A–2/4, SV040IG5A–2/4, 
SV015IG5A–1 

Pribor za napeljavo pretvornika 4 SV055IG5A–2/4, SV075IG5A–2/4 
Pribor za napeljavo pretvornika 5 SV110IG5A–2/4, SV150IG5A–2/4 
Pribor za napeljavo pretvornika 6 SV185IG5A–2/4, SV220IG5A–2/4 

  

13.5 Zaviralni upor 
 

Vhodna 
napetost 

Zmogljivost 
pretvornika [kW] 

100–odstotno zaviranje 150–odstotno zaviranje 

[Ω] [W]* [Ω] [W]* 

200 V 0,4 400  50 300 100 

0,75 200 100 150 150 

1,5 100 200 60 300 

2,2 60 300 50 400 

3,7 40 500 33 600 

5,5 30 700 20 800 

7,5 20 1.000 15 1.200 

11,0 15 1.400 10 2.400 

15,0 11 2.000 8 2.400 

18,5 9 2.400 5 3.600 

22,0 8 2.800 5 3.600 

400 V 0,4 1.800 50 1.200 100 

0,75 900 100 600 150 

1,5 450 200 300 300 

2,2 300 300 200 400 

3,7 200 500 130 600 

5,5 120 700 85 1.000 

7,5 90 1.000 60 1.200 

11,0 60 1.400 40 2.000 

15,0 45 2.000 30 2.400 

18,5 35 2.400 20 3.600 

22,0 30 2.800 20 3.600 

* Moč je izračunana na podlagi 5–odstotne delovne moči (% ED) s stalnim časom zaviranja 

15 s. 
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13.6 Komunikacijski modul DeviceNet/Ethernet 
 

� Prenos podatkov pri modelu iG5A 

1) Za prenos podatkov sta pri modelu iG5A na voljo komunikacijska modula DeviceNet ali 

Ethernet.  

2) Za namestitev komunikacijskih modulov DeviceNet in Ethernet pri modelu iG5A si v 

priročniku za namestitev oglejte poglavje »Namestitev komunikacijskih modulov«.  

3) Model iG5A, primeren za prenos podatkov, je bil zasnovan za preprosto namestitev želenih 

komunikacijskih modulov.  

4) Ime izdelka za vrsto komunikacije je navedeno spodaj. 

           <Ime izdelka za vrsto komunikacije>  
SV xxx iG5A – 2 FB 

Pretvornik LS Zmogljivost 
Opomba 1) Tip – Vhodna napetost 

Opomba 2) 
Prenos podatkov 
pri modelu iG5A 

Opomba 1) Razpon zmogljivosti velja za izdelke z razponom od 0,4 do 22 kW.  

Opomba 2) Vhodna napetost je opredeljena z možnostjo 1 (enofazni, razred 200 V),  

ali 2 (trifazni, razred 200 V) in 4 (trifazni, razred 400 V).  

 

Opomba  

� Za uporabo želenih komunikacijskih modulov z modelom iG5A morate uporabljati izdelek 
iG5A, primeren za prenos podatkov. 

� Ime izdelka iG5A, primernega za prenos podatkov, je dopolnjeno z oznako »FB«.  
� Model iG5A omogoča prenos podatkov, če je nameščena programska oprema različice 

2.3 (DeviceNet) in 2.4 (DeviceNet, Ethernet).  

 

� Možnost prenosa podatkov 

1) Za uporabo modulov za model iG5A (dodatna oprema) si oglejte priloženi priročnik za 

uporabo.      

2) Koda izdelka za prenos podatkov 

Koda izdelka Ime izdelka 

64100019 Modul iG5A DeviceNet 

61400020 Modul iG5A Ethernet 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

 

Direktivi ES, za kateri velja izjava o skladnosti:  

2006/95/ES in 2004/108/ES 

Izdelki so skladni z naslednjima standardoma:    

 
EN 61800–3:2004 
EN 50178:1997 
 

 

Vrsta opreme:            Pretvornik (oprema za pretvorbo električnega toka) 

 

Ime modela:    serija SV–iC5 

 

Blagovna znamka:    LS Industrial Systems Co., Ltd. 

 

Predstavnik:         LS Industrial Systems Co., Ltd. 

Naslov:     LS Tower, Hogye–dong, Dongan–gu,  

     Anyang–si, Gyeonggi–do 1026–6, 

     Koreja 

 

Proizvajalec:    LS Industrial Systems Co., Ltd. 

Naslov:     181, Samsung–Ri, Mokchon–Eup,  

     Chonan, Chungnam, 330–845, 

     Koreja 

 

Podpisani izjavljamo, da je zgoraj navedena oprema skladna z zgoraj omenjenimi 

direktivama in standardoma. 

 

Kraj:                 Chonan, Chungnam, 

Koreja 

 

 

11. 8. 2008 

G. Dok Ko Yong Chul/direktor obrata 

(polno ime, funkcija) 

(podpis/datum) 
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UPORABLJENI TEHNIČNI STANDARDI 

 

Za zagotavljanje skladnosti z glavnimi zahtevami Direktive 2006/95/ES o nizkonapetostni opremi in 

Direktive 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti so bili uporabljeni naslednji standardi: 

 

 

• EN 50178 (1997) »Elektronska oprema za uporabo v elektroenergetskih 
inštalacijah«. 
 

•EN 61800–3 (2004) »Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo. 3. del: Zahteve 
za elektromagnetno združljivost in posebne preskusne metode« 

• EN 55011/A2 (2003) »Meje in metode merjenja karakteristik radijskih motenj, ki jih 
povzroča industrijska, znanstvena in medicinska (ISM) frekvenčna 
oprema« 
 

•EN61000–4–2/A2 (2001) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 4. del: Preskusni in merilni 
načini. Razdelek 2: Preskus odpornosti proti elektrostatičnim 
praznitvam (ESD).«  
 

•EN61000–4–3/A2 (2004) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 4. del: Preskusni in merilni 
načini. Razdelek 3: Preskušanje odpornosti proti sevanim 
radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem.«  
 

•EN61000–4–4/A2 (2002) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 4. del: Preskusni in merilni 
načini. Razdelek 4: Preskus s hitrimi električnimi prehodnimi 
pojavi«. 
 

•EN61000–4–5/A1 (2001) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 4. del: Preskusni in merilni 
načini. Razdelek 5: Preskus odpornosti proti napetostnim 
udarom«. 
 

•EN61000–4–6/A1 (2001) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 4. del: Preskusni in merilni 
načini. Razdelek 6: Odpornost proti motnjam po vodnikih, ki jih 
inducirajo radiofrekvenčna polja«.  
 

•IEC/TR 61000–2–1 
(1990) 

»Elektromagnetna združljivost (EMC). 2. del: Okolje. Opis okolja 
pri nizkofrekvenčnih motnjah in signalizacija pri nizkonapetostnih 
javnih napeljavah« 
 

• EN 61000–2–2 (2003) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 2. del: Okolje. Raven 
združljivosti pri nizkofrekvenčnih motnjah in signalizacija pri 
nizkonapetostnih javnih napeljavah« 

  
• EN 61000–2–4 (1997) »Elektromagnetna združljivost (EMC). 2. del: Okolje. Raven 

združljivosti v industrijskih obratih zaradi nizkofrekvenčnih 
motenj po vodnikih« 
 

•EN60146–1–1/A1 (1998) »Polprevodni pretvorniki. Osnovne zahteve in vodovno komutirani 
pretvorniki. Del 1–1: Lastnosti osnovnih zahtev« 
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PRIPOROČLJIVA NAMESTITEV 

 

Za zagotovitev skladnosti z direktivami o elektromagnetni združljivosti čim pozorneje upoštevajte ta navodila za 

namestitev. Pri delu z električno opremo upoštevajte standardne varnostne postopke. Vse električne povezave 

do filtra, pretvornika in motorja mora izvesti strokovno usposobljeni električar.  

 

1) Preverite nazivne vrednosti na filtru, da bodo tok, nazivna napetost in številke delov pravilni. 

2) Za najboljše rezultate mora biti filter nameščen čim bliže napajalnemu vodu na ohišju, navadno nemudoma za 

inštalacijskim odklopnikom ali stikalom napajalnika. 

3) Zadnja stran priključne omarice mora biti primerne velikosti za namestitev filtra. Za čim boljšo ozemljitev filtra moramo 

iz namestitvenih odprtin in s površine plošče odstraniti vso barvo ipd. 

4) Trdno namestite filter. 

5) Napajalni priključek povežite s priključkom filtra, označenim z oznako LINE, vse ozemljitvene kable pa s temu 

namenjenimi priključki. Priključke filtra z oznako LOAD s primernimi kabli povežite z napajalnim priključkom pretvornika, 

pri čemer uporabite ustrezno dolg kabel ustreznega premera. 

6) Priključite motor in dušilno tuljavo motorja (feritno jedro) namestite čim bliže pretvorniku. Pri trifaznih prevodnikih 

uporabite ojačani ali zaščiteni kabel, ki mora dvakrat preiti skozi središče feritnega jedra. Ozemljitveni vodnik mora biti 

dobro ozemljen na obeh straneh, pri pretvorniku in motorju. Zaslon mora biti priključen na ohišje skozi ozemljen kabelski 

skoznjik. 

7) Vse krmilne kable povežite, kot je opisano v priročniku za uporabo pretvornika. 

 

VSE NAPELJAVE NAJ BODO ČIM KRAJŠE, NAPAJALNI KABLI IN IZHODNI KABLI MOTORJA PA MORAJO BITI 

LOČENI.   

 
 SERIJA FF (Footprint) 

   

   

SERIJA FE (standardni) 

 

 

FILTRI PROTI RADIOFREKVENČNIM MOTNJAM 
FILTRI LS ZA ELEKTRIČNA OMREŽJA SERIJ FF (Footprint) in FE (Standardni) SO BILI ZASNOVANI POSEBEJ ZA 

VISOKOFREKVENČNE PRETVORNIKE LS. UPORABA FILTROV LS SKUPAJ Z NAVODILI O NAMESTITVI NA HRBTNI 
STRANI POMAGA ZAGOTAVLJATI DOBRO DELOVANJE Z OBČUTLJIVIMI NAPRAVAMI TER SKLADNO S STANDARDI 
O RADIJSKIH MOTNJAH IN ODPORNOSTI NANJE EN 50081 -> EN61000–6–3:02 in EN61000–6–1:02 

POZOR 

ČE SO V NAPAJALNI SISTEM NAMEŠČENE ZAŠČITNE NAPRAVE ZA ZAŠČITO PRED PARAZITNIM TOKOM, LAHKO 
PRIDE DO MOTENJ V DELOVANJU. V IZOGIB NAVEDENEMU MORA BITI ZAZNAVANI RAZPON TOKA ZAŠČITNE 
NAPRAVE VEČJI OD NAJVEČJE VREDNOSTI PARAZITNEGA TOKA, KOT JE PRIKAZANO V SPODNJI PREGLEDNICI. 

FILTRI PROTI ELEKTROMAGNETNIM/RADIOFREKVENČNIM  

MOTNJAM ZA ELEKTRIČNA OMREŽJA 

Pretvorniki LS, serija iG5A 

PRETVORNIK 

FILTER

MOTOR

OPLAŠČENI KABEL 

FILTER 
PRETVORNIK

 
MOTOR 

OPLAŠČENI KABEL 
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Serija  iG5A   /      Filtri Footprint 

PRETVORNIK MOČ KODA TOK NAPETOST 
PARAZITNI 

TOK 
MERE 

D        Š        V 

VGRADNA 
ODPRTINA 
Y            X 

TEŽA VIJAKI SLIKA 

DUŠILNA 
TULJAVA 

NA 
IZHODU 

ENOFAZNI                                                                                                   (NAJV.)  
SV004iG5A–1   0,4 kW FFG5A–M005–(x) 5 A 250 V AC 3,5 mA   175 × 76,5 × 40 161 × 53 1,2 kg  M4 A FS–1 

SV008iG5A–1   0,75 kW FFG5A–M006–(x) 6A 250 V AC 3,5 mA   
176,5 × 107,5 × 

40 
162,5 × 84 1,3 kg  M4 A FS–1 

SV015iG5A–1   1,5 kW FFG5A–M012–(x) 12 A 250 V AC 3,5 mA   
176,5 × 147,5 × 

45 
162,5 × 124 1,8 kg  M4 A FS–1 

TRIFAZNI                                                                                                    
NAZIV.       
NAJV.  

SV004iG5A–2   0,4 kW 
FFG5A–T005–(x) 5 A 250 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

175 × 76,5 × 40 161 × 53 1,2 kg  M4 A FS–1 
SV008iG5A–2   0,75 kW 

SV008iG5A–
2NC   0,75 kW FFG5A–T006–(x) 6A 250 V AC 0,5 mA 

27 mA 
176,5 × 107,5 × 

40 
162,5 × 84 1,2 kg  M4 A FS–1 

SV015iG5A–2   1,5 kW FFG5A–T012–(x) 12 A 250 V AC 
0,5 mA 
27 mA 

176,5 × 107,5 × 
40 

162,5 × 84 1,3 kg  M4 A FS–2 

SV022iG5A–2   2,2 kW 

FFG5A–T020–(x) 20 A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

176,5 × 147,5 × 
45 

162,5 × 124 1,8 kg  M4 A FS–2 SV037iG5A–2   3,7 kW 

SV040iG5A–2   4,0 kW 

SV055iG5A–2   5,5 kW FFG5A–T030–(x) 30 A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

266 × 185,5 × 60 252 × 162 2 kg M4 B FS–2 

SV075iG5A–2   7,5 kW FFG5A–T050–(x) 50 A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

270 × 189,5 × 60 252 × 162 2,5 kg M4 B FS–2 

SV110iG5A–2   11 kW 
 100 A 250 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

      
SV150iG5A–2   15 kW 

SV180iG5A–2   18 kW 
 120 A 250 V AC 0,5 mA 

27 mA 
      

SV220iG5A–2   22 kW 

SV004iG5A–4   0,4 kW 
FFG5A–T005–(x) 5 A 380 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

175 × 76,5 × 40 161 × 53 1,2 kg  M4 A FS–1 
SV008iG5A–4   0,75 kW 

SV008iG5A–
4NC   0,75 kW 

FFG5A–T006–(x) 6A 380 V AC 0,5 mA 
27 mA 

176,5 × 107,5 × 
40 

162,5 × 84 1,2 kg  M4 A FS–1 
SV015iG5A–4   1,5 kW 

SV022iG5A–4   2,2 kW 

FFG5A–T011–(x) 11 A 380 V AC 0,5 mA 
27 mA 

176,5 × 147,5 × 
45 

162,5 × 124 1,5 kg  M4 A FS–2 SV037iG5A–4   3,7 kW 

SV040iG5A–4   4,0 kW 

SV055iG5A–4   5,5 kW 
FFG5A–T030–(x) 30 A 380 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

266 × 185,5 × 60 252 × 162 2 kg M4 B FS–2 
SV075iG5A–4   7,5 kW 

SV110iG5A–4   11 kW 
FFG5A–T051–(x) 51 A 380 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

368 × 258,5 × 65 354 × 217 2,5 kg M6 B FS–2 
SV150iG5A–4   15 kW 

SV185iG5A–4   18 kW FFG5A–T060–(x) 60 A 380 V AC 
0,5 mA 
27 mA 

460 × 288 × 65 446 × 246 2,8 kg M8 B FS–2 

SV220iG5A–4   22 kW FFG5A–T070–(x) 70 A 380 V AC 
0,5 mA 
27 mA 

460 × 288 × 65 446 × 246 2,8 kg M8 B FS–2 

 

Serija iG5A   /      Standardni filtri 

PRETVORNIK MOČ KODA TOK NAPETOST 
PARAZITNI 

TOK 

MERE 

D        Š        V 

VGRADNA 
ODPRTINA 
Y            X 

TEŽA VIJAKI SLIKA 
DUŠILNA 
TULJAVA 

NA IZHODU 

ENOFAZNI                                                                                                    (NAJV.)  

SV004iG5A–1   0,4 kW 
FE–M010–(x) 10 A 250 V AC 3,5 mA 150 × 55 × 45 140 × 36 0,6 kg --- C FS–1 

SV008iG5A–1   0,75 kW 

SV015iG5A–1   1,5 kW FE–M015–(x) 15 A 250 V AC 3,5 mA 150 × 55 × 45 140 × 36 0,6 kg --- C FS–1 

TRIFAZNI                                                                                                  NAZIV.       
NAJV. 

 

SV004iG5A–2   0,4 kW 

FE–T006–(x) 6A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

250 × 110 × 60 238 × 76 1,6 kg  --- C FS–2 SV008iG5A–2   0,75 kW 

SV008iG5A–
2NC   0,75 kW 

SV015iG5A–2   1,5 kW FE–T012–(x) 12 A 250 V AC 
0,5 mA 
27 mA 

250 × 110 × 60 238 × 76 1,6 kg  --- C FS–2 

SV022iG5A–2   2,2 kW 

FE–T020–(x) 20 A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

270 × 140 × 60 258 × 106 2,2 kg  --- C FS–2 SV037iG5A–2   3,7 kW 

SV040iG5A–2   4,0 kW 

FILTRI PROTI ELEKTROMAGNETNIM/RADIOFREKVENČNIM 

MOTNJAM ZA ELEKTRIČNA OMREŽJA 



 

v  

SV055iG5A–2   5,5 kW FE–T030–(x) 30 A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

270 × 140 × 60 258 × 106 2,4 kg  --- C FS–2 

SV075iG5A–2   7,5 kW FE–T050–(x) 50 A 250 V AC 0,5 mA 
27 mA 

270 × 140 × 90 258 × 106 3,2 kg --- C FS–2 

SV110iG5A–2   11 kW 
FE–T100–(x) 100 A 250 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

420 × 200 × 130 408 × 166 13,8 kg --- C FS–3 
SV150iG5A–2   15 kW 

SV185iG5A–2   18 kW 
FE–T120–(x) 120 A 250 V AC 0,5 mA 

27 mA 
420 × 200 × 130 408 × 166 13,8 kg --- C FS–3 

SV220iG5A–2   22 kW 

SV004iG5A–4   0,4 kW 

FE–T006–(x) 6A 380 V AC 0,5 mA 
27 mA 

250 × 110 × 60 238 × 76 1,6 kg  --- C FS–2 
SV008iG5A–4   0,75 kW 

SV008iG5A–
4NC   0,75 kW 

SV015iG5A–4   1,5 kW 

SV022iG5A–4   2,2 kW 

FE–T012–(x) 12 A 380 V AC 0,5 mA 
27 mA 

250 × 110 × 60 238 × 76 1,6 kg  --- C FS–2 SV037iG5A–4   3,7 kW 

SV040iG5A–4   4,0 kW 

SV055iG5A–4   5,5 kW 
FE–T030–(x) 30 A 380 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

270 × 140 × 60 258 × 106 2,4 kg  --- C FS–2 
SV075iG5A–4   7,5 kW 

SV110iG5A–4   11 W 
FE–T050–(x) 50 A 380 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

270 × 140 × 90 258 × 106 3,2 kg --- C FS–2 
SV150iG5A–4   15 kW 

SV185iG5A–4   18 kW FE–T060–(x) 60 A 380 V AC 
0,5 mA 
27 mA 

270 × 140 × 90 258 × 106 3,2 kg --- C FS–2 

SV220iG5A–4   
22 kW FE–T070–(x) 70 A 380 V AC 

0,5 mA 
27 mA 

350 × 180 × 90 338 × 146 7,5 kg --- C FS–2 

(x) (1) Industrijsko okolje EN50081–2 (razred A) -> EN61000–6–4:02 
(3) Domače in industrijsko okolje EN50081–1 (razred B) -> EN61000–6–3:02 
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SERIJA FF (Footprint) 

SLIKA A SLIKA B 

 

 

 

 

Izhodni kabli 

 

 

 

 

 

 

 

SERIJA FE (standardni) 

SLIKA C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIJA FE (dušilna tuljava na izhodu) 

 

KODA G Š V X Ø 

FS– 1 21 65 46 70 5 

FS– 2 28,5 105 62 90 5 

FS– 3  46 150 1 1 0  1 2 5  × 30 5 

 

 
 

Vector Motor Control Iberica S.L. 
C/ Mar del Carib, 10 
Pol. Ind. La Torre del Rector 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
(BARCELONA) ŠPANIJA 
Tel. (+34) 935 748 206 
Faks (+34) 935 748 248 
info@vmc.es 
www.vmc.es 
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Proizvajalec LS Industrial Systems Co., Ltd. Datum namestitve 
(prvega zagona)  

Št. modela SV–iG5A Garancijska doba  

Podatki o 
kupcu 

Ime  

Naslov  

Tel.  

Pooblaščeni 
prodajalec 

(distributer) 

Ime  

Naslov  

Tel.  

 

Garancijska doba znaša 12 mesecev po namestitvi ali 18 mesecev po izdelavi izdelka, če 
datum namestitve ni znan, vendar pa se lahko garancijski pogoji spremenijo glede na 

prodajne pogoje. 

 
Podatki o servisiranju MED GARANCIJSKO DOBO  
 
Če je bila med garancijsko dobo ob pričakovani in pravilni uporabi ugotovljena okvara delov, 
vzpostavite stik s pooblaščenim prodajalcem podjetja LS ali pooblaščenim serviserjem.   
 
Podatki o servisiranju IZVEN GARANCIJE  
Garancija ne velja v naslednjih primerih, tudi če do okvare pride med garancijsko dobo.  
 
� Do okvare je prišlo zaradi nepravilne ali malomarne uporabe oz. nesreče.   

� Do okvare je prišlo zaradi nepravilne napetosti ali nepravilnega delovanja ostalih naprav 

(napak). 

� Do okvare je prišlo zaradi potresa, požara, poplave, udara strele ali drugih naravnih nesreč. 

� Kadar tipska ploščica podjetja LS ni nameščena.  

� Po preteku garancijske dobe.  

Zgodovina pregledanih in popravljenih izdaj 
Št. Datum Izdaja Spremembe 
1 Februar 2004 Prva izdaja Vključeni samo modeli moči 5,5 in 7,5 kW 
2 September 2004 Druga izdaja Prva izdaja dopolnjena z modeli z močmi 0,4—4,0 kW 
3 Junij 2005 Četrta izdaja Spremembe podatkov za kupce 
4 Maj 2006 Peta izdaja Nadgrajena različica programske opreme (1.7) 
5 November 2007 Šesta izdaja Nadgrajena različica programske opreme (2.0) 
6 April 2008 Sedma izdaja Nadgrajena različica programske opreme (2.2) 

7 November 2008 Osma izdaja 
Dopolnjena vsebina o FILTRIH PROTI 

ELEKTROMAGNETNIM/RADIOFREKVENČNIM 
MOTNJAM ZA ELEKTRIČNA OMREŽJA 

8 Julij 2009 Deveta izdaja Nadgrajena različica programske opreme (2.3) 
 

Garancija 




