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I I. Warunki bezpieczeństwa 
Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz z napisami na falowniku jest niezbędne by bezpiecznie użytkować falownik, zapobiegać 
ewentualnym obrażeniom personelu oraz uniknąć szkód materialnych. Przed przystąpieniem do czytania niniejszej instrukcji należy dobrze 

zapoznać się z symbolami graficznymi i oznaczeniami podanymi poniżej. 
Objaśnienia symboli 

Symbol Znaczenie symboli 

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

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

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

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

Znaczenie symboli 
Symbol Znaczenie symboli 

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

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

   - Oznacza ostrzeżenie. Czynności, na które należy zwrócić szczególną uwagę są opisane wewnątrz lub w pobliżu  
     symbolu w  formie tekstu lub rysunku. 
  - Oznacza niebezpieczeństwo. To, co stanowi zagrożenie jest opisane wewnątrz symbolu lub w jego pobliżu w formie tekstu  
     lub rysunku. 

 Ograniczenia zastosowania  
Falownik jest przeznaczony do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników indukcyjnych w typowych aplikacjach przemysłowych. 
Dla falowników z  jednofazowym zasilaniem  wyjście falownika jest  trójfazowe i nie może zasilać jednofazowych silników. 

 Środki ostrożności 
Falownik nie może być używany w obiektach lub urządzeniach, gdzie istnieje ryzyko, że jakikolwiek błąd w jego działaniu może wprost 
powodować zagrożenie życia lub zdrowia (elektrownie nuklearne, kontrolery lotów (także kosmicznych), kontrolery sygnalizacji 
świetlnej, systemy podtrzymywania życia, systemy zabezpieczeń itp.). Jeżeli falownik ma zostać zastosowany w obiektach tego typu 
proszę najpierw skontaktować się z dostawcą. 
Falownik ten został wyprodukowany z przestrzeganiem najostrzejszych norm bezpieczeństwa. Tym niemniej w przypadku stosowania 
falownika w systemach, w których jego nieprawidłowe działanie może prowadzić do poważnych wypadków, należy dodatkowo 
instalować urządzenia zabezpieczające.  
Nie wolno stosować falownika do współpracy z urządzeniami innymi niż trójfazowe silniki indukcyjne (Zastosowanie falownika do 
współpracy z silnikami innymi niż trójfazowe może prowadzić do wypadków).  

1 
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■ Ogólne zasady postępowania

Zagrożenia 
Patrz 
punkt 

Zakaz roz-
montowywania 

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

2. 

Zakaz 

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

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

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

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

2.1 

2. 

2. 

2. 

Wskazane 

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

• Jeżeli z falownika zaczyna wydzielać się dym, nienaturalny zapach lub hałas natychmiast wyłącz zasilanie falownika.
Kontynuowanie pracy urządzenia w takim przypadku może być przyczyną pożaru. Następnie zwróć się do dostawcy 
falownika w celu jego naprawy. 

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

2.1 

3. 

3. 

 Uwaga Patrz 
punkt 

Nie dotykaj 

• Nie dotykaj radiatorów. Urządzenia te są gorące i w przypadku ich dotknięcia może nastąpić poparzenie 3. 

Wskazane 

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

1.1 

2 

I 
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I  Transport & instalacja 

Niebezpieczeństwo   Patrz punkt 

Zbronione 

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

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

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

1.4.4 

1.4.4 

1.4.4 

Niebezpieczeństwo Patrz punkt 

Wskazane 

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

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

• Nie używaj falownika, którego przedni panel został zdjęty, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
• Awaryjny system wyłączania (np. przycisk połączony z hamulcami maszyny) musi zostać zamontowany. Brak 

takiego systemu może doprowadzić do obrażeń osób pracujących przy maszynie. 
• Wszystkie urządzenia opcjonalne muszą być dostarczone przez firmę Toshiba. Używanie urządzeń opcjonalnych 

innej firmy może prowadzić do wypadków.
• Jeżeli używasz wyłącznik mechanizmowego niskiego napięcia należy zabudować go w szafie. Niewłaściwe 

wykonanie instalacji może grozić porażeniem  elektrycznym, co może być powodem obrażeń lub śmierci.

1.4.4 

1.4.4 

1.4.4 
1.4.4 

1.4.4 

10 

 Uwaga   Patrz punkt 

Zabronione 

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

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

2. 

1.4.4 

Wskazane 

• Jeżeli demontujesz i zakładasz pokrywę zacisków przy pomocy śrubokręta uważaj by nie pokaleczyć rąk.
• Naciskając zbyt mocno na śrubokręt można porysować I uszkodzić falownik.
• Przed zdjęciem pokrywy  zacisków zawsze wyłącz zasilanie. 
• Po podłaczeniu kabli załóż pokrywę zacisków.
• Zainstaluj falownik na ścianie lub na podporach zapewniających utrzymanie jego ciężaru, w przeciwnym razie 
może nastąpić jego upadek powodując czyjeś obrażenia. 
• Zainstaluj falownik na ścianie lub na podporach zapewniających utrzymanie jego ciężaru, w przeciwnym razie 
może nastąpić jego upadek powodując czyjeś obrażenia. 

1.3.2 

1.3.2 
1.3.2 
1.3.2 
1.4.4 

1.4.4 

3 
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 Podłączenie 

Niebezpieczeństwo Patrz punkt 

Zabronione 

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

• Nie wolno podłączać opornika hamującego pomiędzy zaciski PA i PC oraz PO i PC, gdyż grozi to jego zniszczeniem i 
pożarem. Aby właściwie go zainstalować postępuj zgodnie z instrukcją zapisaną w punkcie „Instalacja zewnętrznego 
opornika hamującego”. 

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

• Nie wyłączaj zewnętrznego zasilania obwodów sterujących kiedy używasz terminali VIA czy VIB jako wejścia logiczne.
Może to prowadzić do niekontrolowanej pracy falownika. 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

Niebezpieczeństwo Patrz punkt 

Wskazane 

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

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

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

• Przed wykonaniem instalacji należy dokonać następujących czynności:
(1) wyłączyć zasilanie 
(2) odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się, czy lampka sygnalizująca ładowanie nie świeci się 
(3) wykorzystując woltomierz o zakresie 400 VDC (lub więcej) sprawdzić, czy napięcie w głównym obwodzie DC 

(pomiędzy PA/+ i PC/- jest mniejsze niż 45V. 
Zaniechanie powyższych czynności może prowadzić do porażenia prądem podczas 
wykonywania instalacji elektrycznej. 
• Dokręcając śruby zacisków użyj właściwej siły, zgodnie z instrukcją. Zbyt lekkie dokręcenie śrub może prowadzić do pożaru. 
• Upewnij się czy napięcie zasilające zawiera się w zakresie +10%/-15% (podczas ciągłej pracy lub +/-10% przy pełnym

obciążeniu) znamionowego napięcia falownika. Dostarczenie napięcia innego niż zalecane może powodować uszkodzenie 
falownika, porażenie lub pożar. 

• Zaprogramuj parametr 109 kiedy używasz terminali VIA lub VIB jako wejścia logiczne.
Jeśli tego nie zrobisz , możliwe będzie wadliwe działanie falownika. 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 
1.4.4 

2.2 

    Uziemić 

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

2.1 
2.2 
10. 

 Uwaga Patrz punkt 

Zabronione 

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

2.1 

4 
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I  Obsługa falownika 

Niebezpieczeństwo 
  Patrz 
punkt 

Zabronione 

• Nigdy nie dotykaj wejściowych zacisków na górze po prawej kiedy przednia klapka jest otwarta. Może to spowodować 
porażeniem prądem. 

1.3.2 

Niebezpieczeństwo 
  Patrz 
punkt 

Zabronione 

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

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

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

3. 

3. 

  3. 

Wskazane 

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

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

3. 

3.  

 Uwaga   Patrz 
punkt 

Zabronione 

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

• Nie programuj poziom ochrony utyku (φ601) ekstremalnie nisko. 
Jeżeli poziom ochrony utyku (φ601) jest ustawiony na lub poniżej aktualnego prądu silnika, funkcja ochrony utyku będzie
cały czas aktywna. Zwiększenie częstotliwości falownika podczas hamowania odzyskowego może mieć miejsce. 
Nie ustawiaj poziom ochrony utyku  (φ601) poniżej 30% nad poziomem  aktualnego obciążenia.

3. 

6.16.2 

Wskazane 

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

• Prąd upływu może pojawiać się w obwodzie zasilania falownika I jest zależny od pojemności kabli wejściowych,
wyjściowych i silnika oraz parametrów wyposażenia dodatkowego. 
Wartość prądu upływu zależy od częstotliwości nośnej oraz długości kabli wejściowych I wyjściowych. Przetestuj i 
zastosuj właściwe rozwiązanie do zmniejszenia jego wartości.

1.4.1 

1.4.3 

Niebezpieczeństwo 
  Patrz 
punkt 

Wskazane 

• Niewłaściwe zaprogramowanie falownika może prowadzić  do jego uszkodzenia lud nieprawidłowego działania. 3.1 

5 
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 Praca ze zdalną klawiaturą 

Niebezpieczeństwo   Patrz punkt 

Wskazane 

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

• Odpowiedni system wyłącznika awaryjnego i blokady załączenia musi być zastosowany.
Jeśli brak jest takiego system, falownik nie można zatrzymać natychmiast co może prowadzić do obrażeń i 
wypadku.

6.19 

 Opcja restartu falownika po chwilowym zaniku napięcia zasilania 

 Uwaga   Patrz punkt 

Wskazane 

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

• Dołącz odpowiednie naklejki ostrzegające o możliwości samoczynnego ponownego załączenia do falownika,
silnika i napędzanych urządzeń w celu zapobieżenia urazom. 

6.12.1 

6.12.1 

 Opcja restartu falownika 

 Uwaga   Patrz punkt 

Wskazane 

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

• Dołącz odpowiednie naklejki ostrzegające o możliwości samoczynnego ponownego załączenia do falownika,
silnika i napędzanych urządzeń w celu zapobiegania urazom. 

6.12.3 

6.12.3 

 Pomiar niezawodności 

 Uwaga   Patrz punkt 

Wskazane 

• W celach zapobiegawczych, sprawdź przynajmniej raz w roku czy funkcja bezpiecznego wyłączania działa 
poprawnie. 

9.3 

6 
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I  Przegląd i konserwacja 

Niebezpieczeństwo   Patrz punkt 

Zabronione 

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

14.2 

Wskazane 

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

• Zanim przystąpisz do przeglądu wykonaj następujące czynności: 
(1) wyłączyć zasilanie 
(2) odczekać przynajmniej 15 minut, po czym upewnić się, czy lampka sygnalizująca ładowanie nie świeci się
(3) wykorzystując woltomierz o zakresie 400 VDC (lub więcej) sprawdzić, czy napięcie w głównym obwodzie 

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

14. 

14. 
14.2 

 Złomowanie 

 Uwaga   Patrz punkt 

Wskazane 

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

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

16. 

  Umieszczanie tabliczek ostrzegawczych 
Poniżej podano przykłady nalepek ostrzegawczych przeznaczonych do ostrzegania przed możliwymi zagrożeniami 

powodowanymi przez falownik, silnik lub napędzane urządzenie. Jeśli falownik ma zaprogramowaną opcję restartu po 
chwilowym zaniku napięcia zasilania (6.13.1) lub opcję samoczynnego powrotnego załączenia (6.13.3)  należy przykleić 
odpowiednią naklejkę w widocznym miejscu. 

Jeżeli w falowniku została zaprogramowana funkcja 
restart po chwilowym zaniku zasilania należy umieścić 
tego typu tabliczkę w widocznym miejscu.  

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

Uwaga (aktywna funkcja 
restartu) 

Nie podchodź do silnika lub maszyny. Silnik 
lub maszyna, które zatrzymały się z powodu 
braku zasilania mogą w każdej chwili zacząć 
działać. 

Uwaga (aktywna funkcja 
samoczynnego ponownego 
załączenia) 

 Nie podchodź blisko silnika lub maszyny. 
Silnik lub maszyna, które zatrzymały się na 
skutek nieprawidłowości zaczną działać po 
upływie zaprogramowanego czasu. 
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1. Przeczytaj zanim rozpoczniesz pracę
1.1 Sprawdź zgodność produktu z zamówieniem 

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

 Ostrzeżenie

Koniecznie 
wykonaj 

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

Poniżej objaśniono model i typ falownika 

Typ Rodzaj

V F M B 1 S - 2 0 0 7 P L Y - A 2 2 

Nazwa modelu 

TOSVERT 
VF-MB1 

Ilość faz napięcia zasilania 
S:  jedna faza 
Brak oznaczenia:Trzy fazy 

Moc silnika 

002 :    0.2kW 
004 :    0.4kW 
007 :  0.75kW 
015 :    1.5kW 
022 :    2.2kW 
037 :       4kW 
055 :    5.5kW 
075 :    7.5kW 
110 :     11kW 
150 :     15kW 

Funkcje dodatkowe I 

Brak: Brak filtra 
L:  Z wbudowanym filtrem 

zakłóceń 
elektromagnetycznych

Panel operacyjny 

P: Zamontowany 

Wykonanie specjalne 

A:numer kodu

Napięcie wejściowe 
(AC) 

2 : 200V to 240V 
4 : 380V to 500V 

Funkcje dodatkowe II 

Brak: Standardowe 
Y: Specjalne przeznaczenie 

Ostrzeżenie: Przed sprawdzeniem parametrów znamionowych falownika umieszczonego w szafie sterowniczej należy odłączyć 
napięcie zasilające.  

Instrukcja 

E6581697 

Zestaw naklejek bezpieczeństwa 

Samoprzylepne naklejki bezpieczeństwa w 6 językach. 

Tabliczka EMC  

A-2 
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1.3 Nazwy i funkcje 

1.3.1 Widok 

* CANopen jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

[Panel sterowniczy 1 

Kontrolka ％ 

Wyświetlanie w 
procentach.

Kontrolka PRG 

Świeci się, podczas 
programowania 
falownika. 
Miga gdy falownik jest w 
W trybie AUH lub GrU.

Kontrolka ładowania 

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

Kontrolka NET 

Pali się podczas 
używania opcji 
komunikacji. 

CANopen® LED 

Pali się i miga podczas 
używania komunikacji 
CANopen®. 

Kontrolka MON 

Pali się w trybie 
monitorowania. Miga gdy 
falownik jest w trybie 
podglądania przyczyn 
wyłączenia awaryjnego.

Kontrolka Hz 

Wyświetlanie w 
Hertzach.

Kontrolka EASY 

Świeci podczas pracy 
przycisku  EASY 

Kontrolka RUN 

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

Górna przykrywka 
zacisków 

Przykrywka zacisków 
zasilających do 4.0 kW. 
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[Panel sterowniczy 2 

Pokrętło 

Pokręcenie pokrętłem w 
prawo lub w lewo 
zmienia częstotliwość, 
parametry itd. 
Naciśnięcie pokrętła 
spowoduje 
zatwierdzenie 
ustawionej wartości itd.

Przycisk EASY 

Przełącza między 
łatwym a 
standardowym trybem 
programowiania.

Przycisk RUN 

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

Control terminal cover 

Zawsze zamykaj przykrywę 
przednią aby zapobiec 
przypadkowemu dotknięciu 
zacisków. 
Numer seryjny znajduje się z 
tyłu pokrywy. 

Przycisk MODE 

Przełącza między 
trybami Pracy, 
programowania i 
monitorowania.

Złącze RJ45 dla 
RS485/CANopen i 
innych opcji. 

RS485 

Naciśnięcie przycisku, 
gdy miga kontrolka RUN 
spowoduje zwolnienie i 
zatrzymanie falownika.

Przycisk STOP

A-4 
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[Otwarcie pokrywy] 

O wyświetlaczu 
LED na panelu operatora uży wa następujący ch symboli do wskazania parametrów lub operacji. 

Wyświetlacz LED (cyfry) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 

Wyświetlacz LED (litery) 
Aa Bb C c Dd Ee Ff Gg H h I i Jj Kk Ll 
a b c w d e f g h k i } j l 

Mm Nn O o Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
m n o x p q r s t u v y 

1） 2） 
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1.3.2 Otwieranie pokrywy zacisków 

 Warning 

Zabronione 

•Nigdy nie dotykaj wejściowych zacisków kiedy przednia klapka jest otwarta. Może
to spowodować porażeniem prądem. 

 Uwaga 

Wskazane 

• Podczas zdejmowania i instalacji pokrywki śrubokrętem, upewnij się że nie wyrządzisz sobie krzywdy. 
• Przyciskanie za mocno śrubokręta może spowodować zadrapanie falownika. 
• Zawsze wyłączaj zasilanie gdy zdejmujesz pokrywę przewodów. 
• Po okablowaniu upewnij się czy przykrywa została zamocowana. 

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami aby otworzyć przykrywkę zacisków. 

(1) Zdjęcie górnej pokrywy (wejścia) (VFMB1S-2002 do 2022PL, VFMB1-4004 do 4037PL) 

 1) 2)

Połóż palec na przykrywce. Pociągnij przykrywkę. 
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(2) Montowanie listew (wyjścia) (VFMB1S-2002 to 2022PL, VFMB1-4004 to 4037PL) 

 1) 2)

3) 

Włóż listwę na spód falownika. Przesuń listwę do góry. 

Włóż dostarczoną śrubę w otwór. 
Przykręć śrubę. 
Włóż załączone uziemienie do odpowiedniego 
otwory i przykręć je przy pomocy śrubokrętu. 
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(3) Zdejmowanie listwy (wyjścia)  (VFMB1S-2002 do 2022PL, VFMB1-4004 do 4037PL) 

 1) 2)

3) 

Odkręć uziemienie śrubokrętem  
Wyjmij śruby. 

Przesuń listwę w dół. 

Przesuwaj listwę aby ją zdjąć. 
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(4) Zdejmowanie listwy  (VFMB1-4055 do 4150PL)  

★Po okablowaniu upewnij się czy przykrywa została 
zamocowana. 

1) 2)

3) 

Włóż śrubokręt lub inny cienki przedmiot w otwór 

zaznaczony.
Naciśnij na śrubokręt. 

Podczas naciskania śrubokręta, przekręć 
pokrywę do dołu aby ją wyjąć.. 
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1.3.3 Zaciski obwodu głównego i zaciski sterujące 

1) Zaciski obwodu głównego
W przypadku podłączania kabli przy pomocy konektorów zaizoluj odsłonięte przewody rurkami 
izolacyjnymi lub użyj konektorów w izolacji. 
Użyj śrubokręta aby zluzować lub dokręcić śruby.

Modele 
VFMB1S-2002 do 2022PL 
VFMB1-4004 do 4037PL 

VFMB1-4055 do 4150PL 

Zacisk 
Wielkość 

śruby 
Moment 

Długość 
odizolowanej 

końcówki 

Wielkość 
śruby 

Moment 
Długość 

odzolowanej 
końcówki 

Wejście M3 0.6Nm 5.3lb  in 7-8mm 
M4 1.4Nm 12.4lb  in 9-10mm 

Wyjście M3 0.8Nm 7.1lb  in 9-10mm 
Uziemienie 
(wejście) 

M5 3.0Nm 26.6lb  in - 
M5 3.0Nm 26.6lb  in - 

Uziemienie 
(wyjście)) 

M4 1.4Nm 12.4lb  in - 

Szczegóły funkcji złącz, patrz 2.3.1. 

 
 

 

VFMB1S-2002 do 2007PL VFMB1S-2015, 2022PL 

Śruba M3 

Uziemienie 
(Śruba M4) 

Płytka EMC 

Śruba M3 

Śruba M3  

Uziemienie 
(Śruba M4) 

Płytka EMC  

Śruba M3 
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 VFMB1-4004 do 4015PL VFMB1-4022, 4037PL 

VFMB1S-2002 do 2022PL,  
VFMB1-4004 do 4037PL 

<Widok z góry> 

Śruba M3  

Uziemienie 
(Śruba M4) 

Płytka EMC  

Śruba M3  

Śruba M3 

Uziemienie 
(Śruba M4) 

Płytka EMC 

Śruba M3 

Złącza DC bus 
(PA / +, PC / -) 

Uziemienie 
(Śruba M5) Przełącznik uziemiający 

kondensatory filtrujące 

PC / - 

PA / + 
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Note1) Pocynuj końcówki kabli podłączanych do zacisków PO, PA/+, and PC/.. 
Note2) Uważaj jak montujesz przewody do listwy. 

VFMB1-4055, 4075PL 

VFMB1-4110, 4150PL 

Śruba M4  

Uziemienie 
(Śruba M5) 

Śruba M4 

Śruba M4 

Earth terminal 
(Śruba M5) 

Śruba M4 Przełącznik 
uziemiający 
kondensatory 
filtrujące 

Przełącznik 
uziemiający 
kondensatory 
filtrujące 
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2) Przełącznik uziemiający kondensatory filtrujące

W tym falowniku  jest wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy który jest uziemiony przez kondensator. 
Przełącznik odłącza kondensator od ziemi i likwiduje prąd upływu. Przełączanie wykonywać można 
tylko przy wyłączonym zasilaniu. 
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Naciśnięcie przełącznika uziemia kondensator. (Fabryczne 
ustawienie) 

Wyciągając przełącznik odłączamy kondensator od ziemi. 

Redukujemy prąd upływu. 

Naciśnięcie przełącznika uziemia kondensator. (Fabryczne 
ustawienie) 

Wyciągając przełącznik odłączamy kondensator od ziemi. 

Redukujemy prąd upływu. 

VFMB1S-2002 do 2022PL, VFMB1-4004 do 4037PL 

VFMB1-4055 do 4150PL 
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3) Zaciski obwodu sterującego 
Zaciski sterujące są takie same dla wszystkich falowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Przekrój przewodów 
Przewód 1 przewód 2 przewody o takim samym 

przekroju 
Drut 

0.3-1.5mm2 (AWG 22-16) 0.3-0.75mm2 (AWG 22-18) 
Linka 

 
Rekomendowane rurki zaciskowe 

Używaj rurek zaciskowej zgodnie z poniższą tebelą. 
Rozmiar śruby 
mm2  (AWG) 

Typ 
PHOENIX CONTACT Dinkle International.,Ltd 

0.34 (22) AI 0.34-6TQ DN00306 
0.5 (20) AI 0.5-6WH DN00506 

0.75 (18) AI 0.75-6GY DN00706 
1 (18) AI 1-6RD DN01006 

1.5 (16) AI 1.5-8BK DN01508 
2 X 0.5 (-) AI TWIN2 X 0.5-8WH DTE00508 
2 X0.75 (-) AI TWIN2 X 0.75-8GY DTE00708 

*1: Przyrząd do krempowania     CRIMPFOX ZA3 (PHOENIX CONTACT),  CT1 (Dinkle International., Ltd) 
           *2: Te rurki pozwalają zaciskać dwa przewody w jednej rurce. 

 
Odizolować na długość: 6  (mm) 
Śrubokręt: rozmiar mały 
(Grubość końcówki: 0.6 mm, szerokość: 3.5 mm) 
 

Rozmiar 
śruby 

Zalecany moment 
siły 

Śruba M3 
0.5 Nm 
4.4 lbin 

 

Szczegóły funkcji złącz, patrz 2.3.2  

*2 
*2 

SW1 

Logika dodatnia 

Logika ujemna 

PLC 

SW2 (S3) 

LOGgika 

PTC 

Zwora 
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1.4 Uwagi odnośnie zastosowania falownika 

1.4.1 Silniki 

Jeżeli falownik pracuje z silnikiem zwróć uwagę na poniższe punkty. 

 Ostrzeżenie 

Koniecznie 
wykonaj 

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

Porównanie zasilania silnika z falownika i z sieci 
Napięcie wyjściowe falownika jest uzyskiwane przy wykorzystaniu metody sinusoidalnej PWM 
(modulacji szerokości impulsu). Jednakże zarówno napięcie wyjściowe jak i prąd wyjściowy nie mają 
kształtu czystej sinusoidy. Kształty napięcia i prądu są jedynie zbliżone do przebiegu sinusoidalnego. 
Dlatego też przy sterowaniu silnika z falownika (w porównaniu z zasilaniem silnika bezpośrednio z sieci 
przemysłowej, gdzie napięcie jest sinusoidalne) silnik może się trochę bardziej grzać, głośniej pracować 
lub mieć większe wibracje. 

Praca na niskich obrotach 
Jeżeli falownik steruje silnikiem ogólnego przeznaczenia pracującym na niskich obrotach, następuje 
pogorszenie się warunków chłodzenia silnika. Gdy taki wypadek zaistnieje, należy zmniejszyć 
obciążenie poniżej obciążenia znamionowego. Jeżeli istnieje konieczność pracy ciągłej na niskich 
obrotach ze znamionowym momentem obrotowym, zalecane jest zastosowanie silnika VF specjalnie 
przystosowanego do współpracy z falownikami firmy Toshiba. W przypadku współpracy z silnikiem VF 
należy zamienić funkcję zabezpieczenia przeciążenia silnika na „Używany silnik VF (OLM)”. 

Nastawy zabezpieczenia przed przeciążeniem 
Falownik posiada zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniu w postaci układu wykrywania 
przeciążenia (elektroniczny przekaźnik termiczny). Wartość natężenia prądu odniesienia układu 
wykrywania przeciążenia jest ustawiona na wartość prądu znamionowego falownika. Musi być więc 
dostosowana również do prądu znamionowego silnika ogólnego przeznaczenia, który będzie 
podłączony do falownika. 

Praca na wysokich obrotach i przy częstotliwości powyżej 60Hz 
Praca silnika z częstotliwością wyższą niż 60Hz może powodować zwiększenie hałasu i wibracji. 
Istnieje również niebezpieczeństwo przekroczenia wytrzymałości mechanicznej silnika i wytrzymałości 
łożyskowania. Dlatego też prosimy o kontakt z producentem silnika w celu uzyskania dodatkowych 
informacji. 

Smarowanie mechanizmu obciążenia 
Praca przekładni redukcyjnych smarowanych olejem oraz motoreduktorów na niskich obrotach 
charakteryzuje się pogorszeniem smarowania mechanizmów. Dlatego też zaleca się skontaktowanie się 
z producentem danych urządzeń w celu ustalenia parametrów ich pracy. 
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Obciążenia małe i obciążenia o małej bezwładności 
Silnik może pracować niestabilnie (nadmierne wibracje, przeciążenia prądowe) w przypadku, gdy 
obciążymy go poniżej 5% jego obciążenia znamionowego lub gdy moment bezwładności obciążenia 
jest szczególnie mały. Jeżeli taki przypadek wystąpi, należy zmniejszyć częstotliwość nośną. 

 
Zjawisko niestabilnej pracy 

Zjawisko niestabilności może występować w następujących sytuacjach: 
 
⋅ współpraca falownika z silnikiem, którego parametry znamionowe wykraczają poza parametry 
zalecane dla falownika, 
⋅ współpraca falownika z silnikiem specjalnym np. iskrobezpiecznym. 
By poradzić sobie z powyższymi problemami należy zmniejszyć częstotliwość nośną falownika. 
 
⋅ Współpraca falownika z silnikiem sprzęgniętym z obciążeniem za pośrednictwem sprzęgła z dużym 
luzem. 
Kiedy używasz falownik w takiej konfiguracji zaprogramuj charakterystykę przyspieszania i zwalniania 
typu S. 
 
⋅ Podłączone jest obciążenie, które ma duże wahania obrotów jak np. ruch posuwistozwrotny. 
W takim przypadku ustaw czas odpowiedzi dla sterowania wektorowego lub przeł ą cz go na 
charakterystykę  U/F 

 
Hamowanie silnika przy zaniku zasilania. 

Silnik po odcięciu napięcia zasilania przechodzi w stan wybiegu i nie zatrzymuje się natychmiast. Aby 
zatrzymać go natychmiast po odcięciu zasilania zainstaluj dodatkowy hamulec. Dobierz odpowiedni typ 
hamulca spośród dostępnych rozwiązań mechanicznych i elektrycznych 

 
Obciążenia generujące moment obrotowy o przeciwnym zwrocie 

Jeżeli falownik jest podłączony do obciążenia, które generuje moment obrotowy o przeciwnym zwrocie, 
może zadziałać zabezpieczenie zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnego napięcia lub 
dopuszczalnego prądu i zatrzymać falownik. W takich przypadkach należy zastosować rezystor 
hamujący odpowiedni dla danego obciążenia.  
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Silniki z hamulcami 
Jeżeli podłączymy bezpośrednio silnik z hamulcem do wyjścia falownika, napięcie w momencie 
rozruchu silnika może być za niskie, co spowoduje, że hamulec nie zostanie zwolniony. W takim 
przypadku należy podłączyć obwód zasilający hamulec i obwód główny silnika do odrębnego źródła 
zasilania. 

Konfiguracja połączeń 1 Konfiguracja połączeń 2 

MC3 

MC2 

MC1 

MC2 
B 

IM 

MC3 

MC1 

MC3 

FLB   FLC   S2 (ST)       CC Trój-fazowe 
źródło 
napięcia 
zasilania 

MC2 RY 

Trój-fazowe 
źródło 
napięcia 
zasilania 

MC1 

MC2 
B 

P24 OUT 
IM 

RY 

+ – 

NO CC 

W przypadku konfiguracji połączeń 1 hamulec jest załączany i wyłączany poprzez MC2 i MC3. Jeżeli 
układ byłby skonfigurowany w inny sposób, mogłoby zadziałać zabezpieczenie zapobiegające 
przekroczeniu dopuszczalnego prądu, gdy zadziała hamulec i wirnik silnika zostanie zatrzymany. 
W przypadku konfiguracji połączeń 2 do załączania i wyłączania hamulca wykorzystano sygnał FM/OUT 
(sygnał wolnych obrotów). Załączanie i wyłączanie hamulca przy wykorzystaniu tego sygnału może być 
bardzo korzystne w takich zastosowaniach jak np. dźwigi. Skontaktuj się z producentem falownika w 
celu uzyskania dodatkowych informacji przed przystąpieniem do podobnego projektu. 

Measures to protect motors against surge voltages 
W systemach gdzie wykorzystywane są możliwości pracy falownika z napięciem zasilania 500V, bardzo 
wysokie napięcie pojawia się na wyjściu falownika. Kiedy na takie napięcie narażone są cewki silnika, 
może dojść do uszkodzenia ich izolacji, w zależności od długości kabli i sposobu ich ułożenia oraz ich 
typu. 
Kilka przykładów ograniczania skutków podwyższonego napięcia. 
(1) Zmniejsz częstotliwość nośną falownika. 
(2) Ustaw parametr F316  na 2 lub 3. 
(3) Użyj silnik z wyższym napięciem izolacji. 
(4) Zastosuj dławiki AC na wyjściu falownika . 
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1.4.2 Falowniki 

Zabezpieczenie falownika przeciw przekroczeniu dopuszczalnej wartości 
prądu 

Falownik posiada programowane zabezpieczenie zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnej wartości 
prądu. Jednakże wartość prądu, przy którym zadziała zabezpieczenie jest ustawiona tak, aby móc 
sterować silnikiem o największej mocy (z możliwych do podłączenia) bez zadziałania zabezpieczenia. 
Dlatego też, jeżeli sterujemy silnikiem o mniejszej mocy niż dopuszczalna, poziom zabezpieczenia 
prądowego i parametry elektronicznej ochrony termicznej muszą zostać zmienione. Gdy konieczne jest 
dokonanie zmian zajrzyj do punkt 5.13. i dokonaj ich zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. 

Moc falownika 
Nigdy nie należy sterować silnikiem dużej mocy przy zastosowaniu falownika o małej mocy, nawet jeżeli 
pracujemy z małymi obciążeniami. Tętnienia prądu mogą w takim przypadku przekroczyć dopuszczalną 
wartość szczytową prądu wyjściowego. W rezultacie mogą wystąpić przypadki zatrzymania falownika z 
powodu przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu. 

Kondensatory poprawiające współczynnik mocy 
Kondensatory poprawiające współczynnik mocy nie mogą być instalowane na wyjściu falownika. Jeżeli 
chcemy sterować silnikiem, który posiada już podłączone kondensatory poprawiające współczynnik 
mocy, należy je usunąć. W przeciwnym przypadku falownik może wyłączyć się awaryjnie lub 
kondensatory mogą ulec zniszczeniu. 

Usuń kondensatory poprawiające 
współczynnik mocy i tłumik przepięć 

Kondensatory poprawiające współczynnik mocy 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Falownik 
IM 

Podłączanie falownika do źródeł napięcia o parametrach innych niż 
znamionowe 

Podłączanie falownika do źródeł napięcia o wartościach napięć innych niż znamionowe nie jest 
dozwolone. Jeżeli nie dysponujesz źródłem napięcia o wartości znamionowej, użyj transformatora do 
podwyższenia lub obniżenia napięcia zasilania do wartości znamionowych falownika. 
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Wyłączniki nadmiarowo-pradowe gdy dwa lub więcej falowników zasilanych jest z 
tej samej linii zasilającej 

 

 MCCB1 

MCCBn+1 

MCCB3 

MCCB2 

INV1 

INV2 

INVn 

(bezpiecznik) 

 
Odłączenie pojedynczego bezpiecznika 

 
Jak pokazano powyżej, w głównym obwodzie zasilania falowników nie ma zamontowanego żadnego 
bezpiecznika. Jeżeli wiele falowników jest podłączonych do tego samego źródła zasilania, należy tak 
dobrać charakterystyki wyłączników automatycznych np. MCCB1 i MCCB2, że w przypadku 
wystąpienia zwarcia na falowniku INV1, to spowoduje to zadziałanie tylko wyłącznika MCCB2, a nie 
MCCB1. Jeżeli dobranie optymalnych charakterystyk wyłączników nie jest możliwe, zainstaluj szybki 
bezpiecznik szeregowo z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym  MCCB2  
 

Sieć zasilająca mocno odkształcona 
Jeżeli sieć zasilająca jest mocno odkształcona ponieważ na tym samym zasilaniu podłączone są 
przekształtniki tyrystorowe lub falowniki dużej mocy należy na wejściu falownika zamontować dławik 
sieciowy poprawiający współczynnik mocy, redukujący wysokie harmoniczne, itd. 
. 

 
 
 Złomowanie 

Patrz rozdział 16. 
 

MCCB: 
brak bezpiecznika 
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1.4.3 Jak postępować przy dużych prądach upływu 

 Ostrzeżenie 

Koniecznie 
wykonaj 

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

(1) Upływ prądu z obwodów falownika do ziemi 
Prądy upływu mogą pojawić się w falowniku w obwodach głównych lub w kablach wyjściowych.  Należy 
uwzględnić ten fakt stosując wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki przeciwpożarowe itp. Prądy 
upływu, mogą powodować zakłócenia na ekranach TV i tym podobnych urządzeniach. 

Zasilanie 

ELCB 

Falownik 

Falownik 

IM 

IM 

ELCB 

Drogi upływu prądu do ziemi 

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

od ziemi, . 
2. Zmniejsz częstotliwość nośną PWM. 

Nastawianie częstotliwości nośnej PWM odbywa się poprzez parametr F300. 
Zmniejszy to zakłócenia elektromagnetyczne ale, zwiększy się poziom głośności pracy silnika. 

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

Zasilanie Falownik  

Przekaźniki termiczna 

CT 

A 

IM 

Droga upływu prądu przez przewody 

(1) Przekaźniki termiczne. 
Wysokoczęstotliwościowa składowa prądu upływu płynąca przez przewody wyjściowe z falownika do 
pojemności pasożytniczych zwiększa wartość skuteczną prądu i może powodować, że zewnętrzne 
przekaźniki termiczne mogą nie funkcjonować prawidłowo. Jeżeli przewody łączeniowe są dłuższe niż 
50 m, jest bardzo prawdopodobne, że zewnętrzne przekaźniki termiczne nie będą funkcjonować 
prawidłowo z falownikami współpracującymi z silnikami o niewielkim prądzie znamionowym (rzędu 
kilkunastu amperów bądź mniejszym), ponieważ prądy upływu mogą stanowić w tym wypadku znaczny 
procent prądu skutecznego. 

Środki zaradcze:  
1. Używaj elektronicznych zabezpieczeń termicznych wbudowanych w falownik. Patrz rozdział 3.5. 

Nastawa tego zabezpieczenia odbywa się poprzez parametr 0λµ, τηρ ολµ, τηρ. 
2 Zmniejsz częstotliwość nośną. Może to powodować głośniejszą pracę silnika. Patrz rozdział 6.14.  
3. Pomocne w tym wypadku może się okazać podłączenie kondensatorów 

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

(2) Przekładnik prądowy i amperomierz 
Jeżeli wykorzystujemy zewnętrzny amperomierz z przekładnikiem prądowym do detekcji prądu 
wyjściowego falownika, wysokoczęstotliwościowa składowa prądu upływu może uszkodzić 
amperomierz. Jeżeli przewody łączeniowe są dłuższe niż 50 m, jest bardzo prawdopodobne, że 
wysokoczęstotliwościowa składowa prądu upływu przedostanie przez zewnętrzny przekładnik prądowy 
do obwodu pomiarowego i uszkodzi amperomierz. Zjawisko takie może zaistnieć zwłaszcza w 
przypadku falowników, które będą współpracować z silnikami o niewielkim prądzie znamionowym 
(poniżej kilkunastu amperów) i prądy upływu mogą stanowić w tym wypadku znaczny procent prądu 
znamionowego. 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

IM

Przekaźniki termiczne 

A-22 

1 



E6581697 

1 

Środki zaradcze:  
1. Wykorzystaj programowalne wyjście w obwodzie sterującym falownika. Prąd będzie wypływał przez 

zacisk FM/OUT. Podłącz amperomierz o zakresie 1mAdc lub woltomierz o zakresie 10V/1mA lub 
amperomierz 0-20mA (4-20mA) (Patrz rozdział 3.4 

2. Wykorzystaj funkcję monitorowania dostępną na panelu falownika do kontrolowania wartości prąd 
wyjściowego.  (Patrz rozdział 8.2.1) 

1.4.4 Instalacja falownika 

 Środowisko pracy falownika 
Falownik jest elektronicznym urządzeniem sterującym. Należy uwzględnić czynniki środowiskowe przed 
instalacją tak, by falownik pracował we właściwych warunkach. 

Uwaga 

Zabronione 

• Falownik VFMB1 jest elektronicznym urządzeniem sterującym. Uwzględnij czynniki środowiskowe przed
instalacją tak, by falownik pracował we właściwych warunkach. 
• Nie instaluj falownik w miejscach w których mógłby być narażony na kontakt z wodą lub innymi 

płynami. 
Może to prowadzić do porząenia elektrycznego lub pożaru.

Wykonaj 
koniecznie 

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

 Uwaga 

Zabronione 

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

pomieszczeniach, gdzie może wystąpić zjawisko skraplania lub 
zamarzania wody. Unikaj pomieszczeń, w których może dojść do 
kontaktu falownika z wodą, kurzem lub opiłkami. 

• Nie instaluj falownika w pomieszczeniach, w których będzie 
narażony na kontakt z substancjami żrącymi, utleniającymi itp. 

 
 
 

• Eksploatuj falownik w pomieszczeniach, w których panuje temperatura otoczenia z zakresu -10° C do 60°C. Instalując 
falownik w miejscach, gdzie temperatura przekracza 40°C zdejmij z niego górną naklejkę zabezpieczającą. (Patrz rozdział 
6.14) 

 

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

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

Uwaga: W przypadku, gdy falownik jest zainstalowany 
w miejscu, w którym występują wibracje, należy zastosować 
odpowiednie środki zabezpieczające przed nimi falownik. W 
tym celu skontaktuj się z producentem.. 

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

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

Indukcyjności (cewki): Podłącz tłumik przepięć na cewce. 
Hamulce: Podłącz tłumik przepięć na cewce. 
Styczniki elektromagnetyczne: Podłącz tłumik przepięć na 

cewce. 
Lampy fluorescencyjne: Podłącz tłumik przepięć na cewce. 
Oporniki: Odsuń od falownika najdalej jak się da. 
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 Instalacja 

Ostrzeżenie 

Zabronione 

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

Wykonaj 
koniecznie 

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

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

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

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

 Uwaga 

Wykonaj 
koniecznie 

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

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

(1) Typowa instalacja  
Zainstaluj falownik w dobrze wentylowanym miejscu. Zamocuj go do niepalnej podstawy (np. płyty 
metalowej) w pozycji pionowej. Jeżeli instalujesz kilka falowników, montuj je zawsze w rzędzie oraz 
pozostaw co najmniej 5cm odstępu między nimi. Jeżeli falowniki są zainstalowane w rzędzie, lecz bez 
zachowania odstępu pomiędzy sobą (jeden obok drugiego), należy usunąć górne uszczelnienia z 
falowników, a temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40°C. 

(2) Instalacja typu jeden przy drugim 
Montowanie falowników w szeregu poziomo wymaga redukcji pradu wyjściowego. 

3 cm lub 
więcej 

3 cm lub więcej 

5 cm lub więcej 

5 cm lub więcej 

Inverter 

Remove seals on top 

Falownik Falownik 
 

Falownik 

5 cm lub więcej 

5 cm lub więcej 

Typowa instalacja Instalacja jeden przy 
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Przedstawione na rysunkach wymiary to minimalne dopuszczalne odległości pomiędzy urządzeniami. Ze 
względu na to, że w urządzeniach chłodzonych powietrzem wentylatory oraz otwory wentylacyjne 
umieszcza się w górnych lub dolnych częściach obudowy, pozostaw tak dużo wolnej przestrzeni od góry i 
od dołu falowników jak to możliwe, aby zapewnić swobodny obieg powietrza. 

Uwaga: Nie instaluj falownika w miejscach, gdzie występuje duża wilgotność, wysoka temperatura lub 
duże ilości kurzu, pyłu metalowego, rozpylonego oleju. Jeżeli masz zamiar umieścić falownik w podobnych 
pomieszczeniach, skonsultuj to wpierw z producentem. 

(3) Montaż mniejszych modeli 
Falowniki VFMB1S-2002 do 2022PL i VFMB1-4004 do 4037PL mogą być instalowane obok siebie. 

 Wydzielanie ciepła przez falownik i wymagana wentylacja 
Straty energii podczas przetwarzania napięcia zmiennego (AC) na napięcie stałe (DC) i z powrotem na 
zmienne (AC) wynoszą około 5%. Energia ta zamieniana jest na ciepło. By zredukować wzrost 
temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej, musi ona być dobrze wentylowane oraz chłodzone. 

Klasa napięć Typ falownika 

Wydzielana ilość ciepła 
(W) 

Wymuszony przepływ 
powietrza chłodzącego 

(m3/min) 

Wielkość powierzchni 
potrzebna do 

wypromieniowania ciepła 
dla uszczelnionych szaf 

(m3) 

Wymagane 
zasilanie w 

trybie Stanby 
(W) 

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

Jedno 
fazowe 240V  VFMB1S- 

2002PL 
2004PL 
2007PL 
2015PL 
2022PL 

25 
38 
51 
81 
103 

27 
43 
56 
93 
112 

0.14 
0.22 
0.29 
0.46 
0.58 

0.15 
0.24 
0.32 
0.53 
0.63 

0.49 
0.76 
1.03 
1.62 
2.05 

0.54 
0.86 
1.11 
1.86 
2.23 

11 
11 
11 
11 
11 

Trzy fazowe 
500V VFMB1- 

4004PL 
4007PL 
4015PL 
4022PL 
4037PL 
4055PL 
4075PL 
4110PL 
4150PL 

28 31 0.16 0.18 0.55 0.63 15.3 
37 48 0.21 0.27 0.75 0.96 15.3 
63 77 0.36 0.44 1.26 1.54 15.3 
78 97 0.44 0.55 1.57 1.94 17.1 
125 154 0.71 0.87 2.50 3.07 17.1 
233 291 1.32 1.65 4.66 5.81 22 
263 352 1.49 2.00 5.26 7.05 22 
403 507 2.29 2.88 8.06 10.1 31 
480 611 2.72 3.47 9.59 12.2 31 
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 Uwzględnienie zakłóceń generowanych przez falownik przy 
projektowaniu układu sterowania 

Falownik generuje zakłócenia o wysokiej częstotliwości. Podczas projektowania układu sterowania należy 
wziąć tę okoliczność pod uwagę. Poniżej podano niektóre metody postępowania. 
•  Zaprojektuj okablowanie w ten sposób, by przewody obwodu głównego oraz przewody sterujące były 

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

•  Używaj ekranowanej skrętki na przewody sterujące. 
•  Oddziel od siebie przewody wejściowe (zasilanie) i wyjściowe (silnik) w obwodzie głównym. Nie 

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

•  Zacisk uziemiający falownika należy dobrze uziemić. 
•  Podłącz tłumik przepięć do każdego stycznika magnetycznego, do cewki każdego przekaźnika, które 

znajdują się w pobliżu falownika.
• Zainstaluj filtry przeciwzakłóceniowe, jeżeli będzie to konieczne. 
• Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną zainstaluj panel EMC i przymocuj do niego kable i 

ich ekrany. 

 Instalowanie kilku falowników w jednej szafie sterującej 
Jeżeli musisz zainstalować kilka falowników w jednej szafie sterowniczej, zwróć uwagę na poniższe 

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

taki sposób instalacji falowników, usuń z nich górne zabezpieczenia i nie przekraczaj temperatury 
otoczenia powyżej 40°C. 

• Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 40°C, pozostaw przynajmniej 5cm odstępu pomiędzy 
falownikami oraz usuń z nich górne zabezpieczenia. 

• Zapewnij co najmniej 20cm wolnego miejsca od góry i od dołu falowników.
• Zamontuj płyty odchylające strumień powietrza tak, by gorące powietrze z falownika umieszczonego 

niżej nie oddziaływało na falownik umieszczony powyżej.

Wentylator 

Falownik 

Płyta odchylająca 
strumień powietrza 

Falownik 
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2. Połączenia 
      

Zagrożenie 

 
 

Zakaz 
rozmontynto-
wowywania 

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

 
 

Zakaz 

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

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

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

 

     Uwaga 

 
 

Zakaz 

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

 

2.1 Uwagi odnośnie instalacji elektrycznej 
 

       Uwaga
  

 
 

Zakaz 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonaj 
koniecznie 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uziemić 

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

 Ostrzeżenie 

Zakaz 

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

 Eliminacja zakłóceń
Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych (jak np. zakłóceń radiowych), należy prowadzić przewody 
zasilania obwodu głównego (R/L1, S/L2, T/L3) oraz przewody do silnika (U/T1, V/T2, W/T3) w oddzielnych 
wiązkach. 

 Zasilanie obwodu głównego i sterującego
Obwód sterujący i obwód główny w falowniku mają to samo zasilanie. Jeżeli na skutek nieprawidłowego 
działania lub innego błędu nastąpi odłączenie zasilania od obwodu głównego, to obwód sterujący również 
zostanie pozbawiony zasilania. By mieć możliwość sprawdzenia przyczyny wyłączenia zasilania falownika, 
należy wykorzystać funkcję zapamiętywania przyczyny awaryjnego zatrzymania. 

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

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

• W przypadku zacisku uziemienia   należy wykonać połączenie przewodem o przekroju równym lub 
większym niż to podano w tabeli 10.1. Falownik zawsze należy uziemić (dla klasy napięć 240V – 
uziemienie typu D, dla klasy napięć 500V - uziemienie typu C). Do wykonania uziemienia użyj jak 
najgrubszego i jak najkrótszego przewodu i podłącz go tak blisko falownika, jak to tylko możliwe. 

• W celu dobrania przewodów o odpowiednim przekroju, patrz tabela 10.1. 
• Długość przewodów obwodu głównego wg tabeli 101 nie powinna przekraczać 30m. Jeżeli długość 

przewodów przekracza 30m, to przekrój przewodów powinien być większy.
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2.2 Podłączenie standardowe 

Ostrzeżenie

Zakaz 

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

• Nie wolno podłączać rezystorów do zacisków DC (nie wolno łączyć zacisków PA/+ oraz PC/-).
Działanie takie może prowadzić do pożaru.. 
Zobacz 6.13.4 szczegóły podłączenia rezystorów.

• W ciągu 15 minut od wyłączenia napięcia zasilania nie wolno dotykać zarówno przewodów jak i 
wyłączników automatycznych (MCCB) podłączonych do wejścia falownika. Dotykanie przewodów przed 
upływem 15 minut może doprowadzić do porażenia prądem. 

• Nie wyłączaj zewnętrznego zasilania  wejść VIA lub VIB kiedy są używane jako logiczne wejścia 
sterujące. Może to prowadzić do niekontrolowanego uruchomienia falownika.

Wykonaj 
koniecznie 

• Ustaw  parametr F109 gdy zaciski VIA lub VIB są używane jako binarne wejścia. Nie zastosowanie się 
do tego wymogu, może spowodować nie oczekiwaną pracę falownika. 

Uziemić

• Uziemienie powinno być wykonane starannie.
Jeśli uziemienie jest niewłaściwe może to prowadzić do porażenia lub pożaru na skutek awarii lub 
prądów upływu. 
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2.2.1 Podłączenie standardowe 1 

Poniższy rysunek pokazuje standardowe połączenie obwodu głównego (logika negatywna – wspólny zacisk CC). 

MCCB
R/L1
S/L2
T/L3

U/T1
V/T2
W/T3

RES

S1

S2

CC

P24

OUT

NO

FM CC VIA PP

+

-

PA/+ PC/-

Ry

VF-MB1

*2

Reset

*3

M

*5

FLC

FLB

FLA

*4

PB

*4

Noise
filter

MCCB(2P)
R/L1

S/L2/N
Power
supply

Single
phase

F

R

S3

*1

SINK

SOURCE
 SW1

PLC

LOGIC

RC

RY

+SU

STO

VIC VIB

PBe

*6

 SW2(S3)

PTC

Meter

External potentiometer (1k-10kΩ)

7.5V-1mA
(or 0-10V/0(4)-20mA)

Frequency
meter

(ammeter)

Operation panel

RS485
connector

Protective function
activation output

Power circuit

Control
circuit

Motor

Voltage signal: 0-+10V
(or -10-+10V)

Current signal: 4(0)-20mA

Forward

Reverse

Preset-speed 1

Preset-speed 2

Common

Speed reach
signal output

Braking resistor（Option）

Preset-speed 3

Main circuit power supply

1ph-240V class: single-phase 200-240V
-50/60Hz

3ph-500V class: three-phase 380-500V
-50/60Hz

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

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

Low-speed
signal output

*2: The T/L3 terminal is not provided for
single-phase models.
Use the R/L1 and S/L2/N terminals as
input terminals.

*3: When using the OUT output terminal in
sink logic mode, short the NO and CC
terminals.

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

power supplied from the inverter, an optional
control power backup device (CPS002Z) is
required. In such a case, the backup device
is used at the same time with the internal
power supply of the inverter.
The optional control power backup unit can
be used with both 240V and 500V models.

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

*1: Set the slide switch SW1 to sink side.
Refer to page B-9,10 for details.

*6: When STO terminal is used as compliance with
     safety standards, refer to section 9.3.

Control power
supply

CC

*1: Ustaw przełącznik SW1 na logikę 
ujemną. 
Szczegóły na stronach B-9,10. 

 
*2: Zacisk T/L3 nie jest używany w 

falownikach jednofazowych . 
Użyj R/L1 i S/L2/N do zasilania 
falownika . 

 
*3: Kiedy używasz wyjście OUT w logice 

negatywnej, połącz zaciski NO i CC.  

*4: Kiedy używasz wejścia VIA i VIB jako 
logiczne, zapoznaj się z rozdzialem 
7.2.1  

  
*5: Do zasilania obwodów sterujących  

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

 
*6: Jeżeli wejście STO używane jest  do 

wyłączeń awaryjnych, zapoznaj się z 
rozdziałem 9.3  

 

B-4 



E6581697 

2 

2.2.2 Standard connection diagram 2 

Poniższy rysunek pokazuje standardowe połączenie obwodu głównego (logika pozytywna – wspólny zacisk P24). 

MCCB
R/L1
S/L2
T/L3

U/T1
V/T2
W/T3

RES

FM CC VIA PP

+

-

PA/+ PC/-

VF-MB1

*2

M

*5

FLC

FLB

FLA

*4

PB

*4

MCCB(2P)
R/L1

S/L2 /N

S3

LOGIC

RC

RY

CC
+SUControl power

supply

VIC VIB

PB/e

*6

P24

OUT

NO

CC

*3

Ry

F

R

S1

S2

*1

SINK

SOURCE

 SW1

PLC

 SW2(S3)

PTC

Reset

Power circuit

Control
circuit

Motor

Forward

Reverse

Preset-speed 1

Preset-speed 2

Preset-speed 3
Operation panel

RS485
connector

Voltage signal: 0-+10V
(or -10-+10V)

Current signal: 4(0)-20mA

Speed reach
signal output

Braking resistor（Option）

Protective function
activation output

Main circuit power supply

1ph-240V class: single-phase 200-240V
-50/60Hz

3ph-500V class: three-phase 380-500V
-50/60Hz

Power
supply

Single
phase

Meter

External potentiometer (1k-10kΩ)

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

(ammeter)

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

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

Noise
filter

Low-speed
signal output

STO

Common

*2: The T/L3 terminal is not provided for
single-phase models.
Use the R/L1 and S/L2/N terminals as
input terminals.

*3: When using the NO output terminal in
source logic mode, short the P24 and
OUT terminals.

*5: To supply control power from an external
     power supply for backing up the control
     power supplied from the inverter, an optional

control power backup device (CPS002Z) is
required. In such a case, the backup device
is used at the same time with the internal
power supply of the inverter.

     The optional control power backup unit can
     be used with both 200V and 400V models.

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

*1: Set the slide switch SW1 to sink side.
Refer to page B-9,10 for details.

*6: When STO terminal is used as compliance with
     safety standards, refer to section 9.3.

*1:Ustaw przełacznik SW1 na logikę 
pozytywną. 
Szczegóły w rozdziale B-9,10. 

 
*2: Zacisk T/L3 nie jest używany w 

falownikach jednofazowych . 
 Użyj R/L1 i S/L2/N do zasilania 

falownika . 
 
*3: Kiedy używasz wyjście NO w logice 

pozytywnej, połącz zaciski P24 i OUT.
  

*4: Kiedy używasz wejścia VIA i VIB jako 
logiczne, zapoznaj się z rozdzialem 
7.2.1  

  
*5: Do zasilania obwodów sterujących  

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

 
*6: Jeżeli wejście STO używane jest  do 

wyłączeń awaryjnych, zapoznaj się z 
rozdziałem 9.3   
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2.3 Opis zacisków  
 

2.3.1 Opis zacisków zasilających 
 
 Podłączenie urządzeń dodatkowych 

 

 
Silnik 

Zasilanie 

Falownik 

Rezystor hamujący 

Wyłącznik 
nadmiarowo-

prądowy  
R/L1 

S/L2 

T/L3 

PBe PB 

V/T2 

U/T1 

W/T3 

M 

Łącznik 
elektroma-
gnetyczny 

Dławik 
wejściowy 

Filtr przeciw-
zakłoceniowy  

Dławik 
wyjściowy 

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

 Obwód zasilający 
Symbol zacisku Funkcja zacisku 

 Zacisk do uziemienia obudowy falownika. Falownik posiada trzy takie zaciski. 
do 4.0kW : 2 zaciski na górze, 1 zacisk na dole. 
5.5 do 15kW : 3 zaciski na dole. 

R/L1,S/L2,T/L3 
Klasa 240V: jednofazowa 200 do 240V-50/60Hz  
Klasa 500V : trzyfazowa 380 do 500V-50/60Hz 
* Modele jednofazowe mają tylko zaciski R/L1 i S/L2/N. 

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

PBe, PB 
Zaciski do podłączenia rezystorów hamujących. 
Zmień parametry φ304, φ305, φ308, φ309 jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

PA/+ Zacisk dodatniego potencjału wewnętrznego obwodu napięcia stałego. 

PC/- Zacisk ujemnego potencjału wewnętrznego obwodu napięcia stałego. 

Układ zacisków obwodu zasilania jest inny dla różnych mocy falownika. 
Zobacz 1.3.3.1). 
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2.2k 

+24V 

2.2k 

470 

F 
R 

RES 
S1 

EXT 

SW1 
SINK 

SOURCE 

S2 

27.4k 

S3 

27.4k 

+5V 

1k 

+5V 

27.4k 27.4k 

15k 

+5V 

+5V 

1k 

1k 

SW2 

2.3.2 Zaciski obwodu sterującego 
Listwa zacisków obwodu sterującego jest taka sama dla wszystkich modeli falowników. 
Wg funkcji i przeznaczenia zacisku, zobacz poniższą tabelę 

Zobacz punkt 1.3.3.3 o układzie zacisków obwodu sterującego. 

 Zaciski obwodu sterującego
Symbol 
zacisku 

Wejście / 
wyjście Funkcja Parametry 

techniczne Wewnętrzny obwód falownika 

F Wejście 

W
ie

lo
fu

nk
cy

jn
e 

st
yk

ow
e 

 w
ej

śc
ie

 p
ro

gr
am

ow
al

ne
 

Silnik będzie się obracał naprzód, 
jeżeli zaciski F i CC lub P24 i F są 
zwarte; silnik będzie zwalniał aż do 
całkowitego zatrzymania się, jeżeli 
zaciski F i CC są rozwarte (jeżeli 
zacisk ST jest w stanie ON).3 różne 
funkcję mogą być przypisane  

Brak napięcia 
Wejście binarne 
24Vdc-5mA lub 

mniej 

*Wybór logiki 
dodatniej/ ujemnej 

oraz PLC przez 
przełącznik SW1 

Wejście 
impulsowe (zacisk 

S2) 
Zakres 

częstotliwości: 
10pps～20kpps 

Wejście PTC 
(zacisk S3) 

PTC typu: P100 

R Wejście 

Silnik będzie się obracał do tyłu, 
jeżeli zaciski R i CC lub P24 i R są 
zwarte; silnik będzie zwalniał aż do 
całkowitego zatrzymania się, jeżeli 
zaciski F i CC są rozwarte (jeżeli 
zacisk ST jest w stanie ON).3 różne 
funkcję mogą być przypisane  

RES Wejście 

 Resetowanie błędu jest włączone 
jeżeli RES-CC lub P24-RES są 
połączone. Zwarcie tych zacisków 
RES-CC lub P24-RES nie będzie 
miało wpływu jeżeli falownik jest w 
trybie normalnej pracy. 2 różne 
funkcję mogą być przypisane. 

S1 Wejście 

Zwarcie zacisków S1-CC lub P24-
S1 spowoduje pracę z 
predefiniowaną prędkością. 
2 różne funkcję mogą być 
przypisane. 

S2 Wejście 

Zwarcie zacisków S2-CC lub P24-
S2 spowoduje pracę z 
predefiniowaną prędkością. 
Przez zmianę parametru F146 ten 
zacisk może być używany jaki 
impulsowe wejście. 

S3 Wejście 

Zwarcie zacisków S3-CC lub P24-
S3 spowoduje pracę z 
predefiniowaną prędkością. 
Przez przełączenie SW2 i zmianę 
parametru F147 ten zacisk może 
być używane jako wejście. 
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Symbol 
zacisku 

Wejście /  
wyjście Funkcja Parametry 

techniczne Wewnętrzny obwód falownika 

CC 
Wspólne 
wejście / 
wyjście 

Masa układu sterującego  
(3 zaciski) 

 

PP Wyjście Analogowe wyjścia napięcia wzorcowego 
10Vdc 

(dopuszczalne 
obciążenie: 10mA) 

+24V 
Voltage 

Regulator 
PP 

V I A 

Uwaga 
1) 

Wejście 

Wielofunkcyjne programowawalne 
wejście analogowe. 
Standardowe ustawienia fabryczne: 0-
10Vdc (1/1000 obrotów) i 0-60Hz (0-
50Hz) częstotliwość wejściowa. 

Poprzez zmianę parametru F109 zacisk ten 
może pełnić funkcję wielofunkcyjnego 
stykowego wejścia programowalnego. 

10Vdc 
(impedancja 

wewnętrzna: 30kΩ) 

V I B 

Uwaga 
1) 

Wejście 

Wielofunkcyjne programowawalne 
wejście analogowe. 
Standardowe ustawienia fabryczne: 0-
10Vdc (1/1000 obrotów) i 0-60Hz (0-
50Hz) częstotliwość wejściowa. 

Funkcja może zostać zmieniona na -10-+ 
przez parametr φ107 =. 

Poprzez zmianę parametru F109 zacisk 
ten może pełnić funkcję wielofunkcyjnego 
stykowego wejścia programowalnego. 

10Vdc 
(impedancja 

wewnętrzna: 30kΩ) 

V I C Wejście 
Wielofunkcyjne programowawalne 
wejście analogowe. 
0-20mA (4-20mA) wejście 

4-20mA 
(impedancja 
wewnętrzna: 

250Ω) 

Note 1) Gdy zaciski VIA oraz VIB są używane jako binarne wejścia, połącz  rezystor. 

CC 

U 

+5V 

16k 

15k 

VIA 
1k 

+5V 

16k 

15k 

VIB 

3.6k 

100k 

VIC 
250 

+5V 

1k 
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Symbol 
zacisku 

Wejście / 
wyjście Funkcja Parametry 

techniczne Wewnętrzny obwód falownika 

FM Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
analogowe Standardowe ustawienia 
fabryczne: częstotliwość wyjściowa. 
Funkcja ta może być zmieniona, 0-10Vdc 
napięcie lub 0-20mAdc (4-20mA) prąd 
wyjściowy poprzez parametr φ681. 
Maksymalne obroty. 1/1000. 

Amperomierz o 
zakresie 1mAdc 
Lub woltomierz  
0-10V DC  
Dopuszczalna 
rezystancja:  
1kΩ lub więcej 

0-20mA (4-20mA) 
DC amperomierz 
Dopuszczalna 
rezystancja:  
750Ω lub mniej 

P24 

Wyjście Wyjście napięcia zasilania 24Vdc 24Vdc-100mA 

 
Wejście 

Ten zacisk może być używany jako 
wspólny gdy zewnętrzne zasilanie jest 
używane poprzez zmianę przełącznika 
SW1 na PLC. 

- 

+SU 

Wejście 
Zasilanie DC dla obwodu sterującego. 
Podłącz urządzenie podtrzymujące 
zasilanie międy +SU a CC.(opcjonalne) 

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

Wyjście 

Używane wraz z STO dla funkcji 
bezpieczeństwa. 
Zaciski +SU i STO są zwarte przez 
metalową zworę jako ustawienie 
fabryczne. 

- 

STO 

Uwaga 
2) 

Wejście 

Gdy +SU oraz STO są zwarte, falownik 
pozostaje w trybie czuwania. (Ustawienie 
fabryczneg) Kiedy zociski zostaną 
rozwarte silnik hamowany jest 
wybiegiem.  
Zaciski te nie są wielofunkcyjnymi 
programowalnymi wejściami 
analogowymi  
Zaciski te posiadają funkcję 
bezpieczeństwa jak SIL II norma 
IEC61508. 

Niezależnie od 
SW1 
Włączone: DC17V 
lub więcej 
Wyłączone: Mniej 
niż DC12V 
(Wyłączone: 
Hamowanie 
wybiegiem) 

Uwaga 2) Gdy zacisk STO jest używany jako funkcja bezpieczeństwa, patrz 9.3. 

+24V 

68 

121 

Current 

+ 
– 

Voltage 

+ 
– 

FM 

+24V 

STO 
27.4k 

10k 

+5V 

CPU 

+24V 

Current 
limiter 

+SU 

U 

P24
 

EXT 

SW1 

B-9 



E6581697 

2 

Symbol 
zacisku 

Wejście / 
wyjście Funkcja Parametry 

techniczne Wewnętrzny obwód falownika 

OUT 
NO wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
typu otwarty kolektor.  
Standardowe ustawienia fabryczne: 
wykrywanie oraz sygnalizacja osiągnięcia 
określonych obrotów.  
Wielofunkcyjne wyjście do którego mogą 
być przypisane dwie różne funkcje.  
Zacisk NO jest izolowany od zacisku CC 

Przez zmianę ustawień parametru F669, 
ten zacisk może być używany jako 
wielofunkcyjne programowalne wyjście 
impulsowe.. 

Wyjście typu otwarty 
kolektor 
24Vdc-100mA 

Wyjście 
impulsowe prąd, 
10mA lub większy. 

Zakres 
częstotliwości 
impuslów:  
10～2kpps 

FLA 
FLB 
FLC 

Uwaga 
3) 

Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
przekaźnikowe. 
Wykrywanie zadziałania funkcji 
zabezpieczającej 
Zwarcie zacisków FLA i FLC rozwarcie FLB 
i FLC podczas zadziałania funkcji 
zabezpieczającej. 

Max. przełączenie  
250Vac-2A 
(cosφ=1) 
: przy obciążeniu 
rezystancyjnym 

30Vdc-1A 
250Vac-1A 
(cosφ=0.4) 

Min. dopuszczalne 
obciążenie 
5Vdc-100mA 
24Vdc-5mA 

RY 
RC 

Uwaga 
3) 

Wyjście 

Wielofunkcyjne programowalne wyjście 
przekaźnikowe. 
Standardowe ustawienia fabryczne 
wykrywanie i sygnalizacja wolnych 
obrotów.  
Wielofunkcyjne wyjście do którego mogą 
być przypisane dwie różne funkcje. 

Max. przełączenie  

250Vac-2A 
(cosφ=1) 
: przy obciążeniu 
rezystancyjnym 

30Vdc-1A 
250Vac-1A 
(cosφ=0.4) 

Min. dopuszczalne 
obciążenie 
5Vdc-100mA 
24Vdc-5mA 

 

Uwaga3) W pewnych przypadkach może zaistnieć szybkie włączanie i wyłączanie wyjścia (dzwonek), należy zastosować 
wówczas filtr 10ms lub większy.  W przypadku podłączania wyjść do PLC należy programowo zabezpieczyć się przed 
tym zjawiskiem. Należy używać wyjścia  OUT do pracy z PLC. 

4.7 

NO 

PTC 
OUT 

4.7 

+24V 
RY 

RC 

+24V 
FLB 

FLA 

FLC 
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 Logika ujemna/Logika dodatnia (Kiedy wewnętrzne zasilanie jest
używane) 

Sygnał zewnętrzny jest wykrywany przez falownik, jeżeli prąd wypływa z zacisku sterującego falownika 
(powodując tym samym jego ustawienie w stan załączenia (ON)). Urządzenie zewnętrzne jest widziane w 
tym wypadku jako odbiornik prądu, a zacisk wspólny ma potencjał ujemny. Taką konfigurację będziemy 
nazywać logiką ujemną (negatywną). Jest ona fabrycznie ustawiona jako standardowa (po dostarczeniu 
falownika przez Toshibę). 
W Europie stosuje się częściej logikę odwrotną – dodatnią (pozytywną). Oznacza to, że sygnał zewnętrzny 
jest wykrywany przez falownik, jeżeli prąd wpływa do zacisku sterującego falownika (powodując tym 
samym jego ustawienie w stan załączenia (ON)). Urządzenie zewnętrzne jest widziane w tym wypadku 
jako źródło prądu, a zacisk wspólny ma potencjał dodatni.  

Logika ujemna/ dodatnia może być przełącza za pomocą SW1. 

< Przykład połączeń kiedy używane jest zasilanie wewnętrzne > 

CC 

NO 

Logika dodatnia 

Inverter  

P24 

F 

Programmable 
controller  

Common 

Common 

Output  

Input 

Input 

24VDC 

Output 

Logika ujemna 

F 

CC Common 

Output 

Wejście 
24VDC 

Wyjście 

OUT 

P24 

24VDC 

CC 

NO 

OUT 

P24 

24VDC 

Input 

Common 

Inverter Programmable 
controller 
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 Logika ujemna/Logika dodatnia (Kiedy zewnętrzne zasilanie jest używane) 
 
Zacisk P24 może być użyty do podłączenia zewnętrzengo zasialnia. 
 

< Przykład połączeń kiedy używane jest zasilanie zewnętrzne> > 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przełacznik logiki wejść 
 
Zobacz w rozdziale 1.3.3 3) gdzie znajduje się przełącznik. 
 

(1) Zmiana logiki wejść : SW1 
Ustaw logikę wejść F, R, RES, S1, S2, i S3 za pomącą przełącznika SW1. 
Kiedy zewnętrzne źródło zasilania jest wykorzystywane przy logice negatywnej ustaw przełącznik  SW1 
na PLC  . 
Wybierz logikę pracy wejść przed włączeniem zasilania. 
Po upewnieniu się że wybrałeś właściwą logikę włącz zasilanie.. 

 
(2) Wybór funkcji wejścia S3: przełącznik SW2 

Wstawienie logiki wejścia  S3 wykonujemy przełącznikiem SW2 i parametrem φ147. 
Kiedy używasz wejście S3 jako logiczne, ustaw  SW2 na pozycję LOGIC i parametr φ147=0. 
Kiedy używasz S3 jako wejście PTC, ustaw SW2 na PTC a parametr φ147=1. 
Sprawdź czy ustawienie przełącznika SW2 and parametru φ147 pasują do siebie. 
Jeśli nie może to prowadzić do dysfunkcji falownika. 

Logika ujemna 
Slide switch SW1 : PLC side 

F Output  

Input 24VDC 

Output  

OUT 

NO 

24VDC 

Input 

Common 

Inverter  Programmable 
controller  

P24 Common 
24VDC 

SW1: PLC side  

CC 
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3. Obsługa falownika
 Zagrożenie

Zakaz 

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

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

• Nie wolno przebywać w pobliżu silnika, gdy silnik zatrzymał się awaryjnie, a uaktywniona jest funkcja 
samoczynnego, ponownego załączania falownika. Silnik w każdej chwili może niespodziewanie ruszyć,
co może doprowadzić do wypadku. 

     Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, np. zabezpieczyć silnik osłoną, by zapobiec wypadkom 
powstałym w wyniku niespodziewanego ruszenia silnika. 

Wykonaj 
koniecznie 

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

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

• Jeżeli falownik nie będzie używany przez dłuższy okres czasu odłącz go od napięcia zasilania. 
• Przed zresetowaniem falownika (po jego wcześniejszym wyłączeniu awaryjnym) upewnij się, że 

sygnały sterujące są w stanie nieaktywnym. Resetowanie falownika, gdy sygnały sterujące są w stanie 
aktywnym może spowodować niespodziewane uruchomienie silnika i doprowadzić do powstania 
obrażeń.

 Ostrzeżenie

Nie dotykaj 

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

Zakaz 

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

Wykonaj 
koniecznie 

• Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, silnik może zostać uszkodzony lub wykonać nieprzewidywalne 
ruchu. Upewnij się że ustawienia startowe są poprawne. 

Ustaw parametry startowe stosownie do wykorzystywanej logiki wejściowych sygnałów sterujących i częstotliwości 
podstawowej używanego silnika (jeżeli nie jesteś pewien które parametry ustawienia powinny być wybrane i jakie 
powinny mieć wartości skonsultuj się ze sprzedawcą). Każdy parametr startowy automatycznie zmienia wartości 
wszystkich parametrów związanych z logiką wejściowych sygnałów sterujących oraz częstotliwością podstawową 
wykorzystywanego silnika. (Zobacz tabele poniżej) 

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

operacyjny 
Wyświetlacz LED Operacja 

σετ Zasilanie włączone. (σετ miga) 

Przekręć pokrętło, wybierz kod regionu "ευ" (Europe). 

ευ⇔ιν ιτ Naciśnij pośrodku pokrętła aby zatwierdzić region. 

0.0 Wyświetlana jest częstotliwość pracy (gotowość). 

☆  Gdy wybór regionu jest wybrany w parametrach startowych, parametry startowe mogą zostać wywołane w 
następujący sposób. Uwaga,  wszystkie parametry zostaną przywrócone na domyślne.  
• Ustaw parametr τψπ na „13” 
• Ustaw parametr σετ na „0” 

☆ Wybór parametrów w tabeli na następnej stronie mogą zostać zmienione nawet gdy zostały wybrane podczas 
ustawień parametrów startowych.  

  eu 

asia 

  jp 

 usa 

C-2 
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 Ustawienie każdego parametru startowego 

Tytuł Funkcja 
ευ 

( Europa) 

υσα 
(Północna 
Ameryka) 

ασια 
(Azja, 

Oceania) 
Note 1) 

ϕπ 
( Japonia) 

υλ/ 
ϖλ/ 
φ170 

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

φ204 / 
φ213 / 
φ219 / 
φ330 / 
φ367 / 
φ814 

Punkt 2 zadawania 
częstotliwości 

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

ϖλϖ/ 

φ171 

Napięcie 
częstotliwości 
podstawowej  
1, 2 

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

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

πτ Charakterystyka V/F  0 0 0 2 

φ307 
Korekcja napięcia zasila-
jącego (limit napięcia 
wyjściowego) 

2 2 2 3 

φ417 Predkość silnika 1410(min-1) 1710(min-1) 1410(min-1) 1710(min-1) 
Note 1) Z wyłączeniem Japoni. 
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3.2 Uproszczona obsługa falownika VF-MB1 

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

Run / Stop : (1) Uruchamianie i zatrzymywanie z  panelu 
operacyjnego 

(2) Uruchamianie i zatrzymywanie przy użyciu 
sygnałów zewnętrznych 

Setting the frequency 
: (1) Ustawianie za pomocą pokrętła 

(2) Ustawianie przy użyciu sygnałów zewnętrznych 
(0-10Vdc, 4-20mAdc) 

Do wyboru sposobu wprowadzenia nastaw użyj parametrów podstawowych 
χµοδ(wybór trybu sterowania) i φµοδ (wybór trybu zadawania). 

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres regulacji Ustawienia fabryczne 

χµοδ Wybór trybu sterowania 

0: Zaciski wejściowe 
1: Panel operacyjny (włączając zdalny 
panel) 
2: komunikacja RS485 
3: komunikacja CANopen 
4: Opcje inne typu komunikacji 

1 

φµοδ Wybór trybu zadawania 

0: Pokretło (pamięta po zaniku zasilania) 
1: Zaciski wejściowe VIA 
2: Zaciski wejściowe VIB 
3: Pokretło(pamieta po naciśnieciu) 
4: komunikacja RS485 
5: UP/DOWN z zacisków wejściowych 
6: komunikacja CANopen 
7: Opcje inne typu komunikacji 
8: Zaciski wejściowe VIC 
9, 10: - 
11: Impulsy wejściowe (częstotliwość) 

0 

  ☆ FMOD=0 (pokrętło )  jest trybem gdzie po ustawieniu częstotliwości pokrętłem, częstotliwość jest zachowana nawet gdy 
zasilanie jest odłączone. 
☆ Szczegóły w rozdziale  5.6  dla φµοδ=4 do 7 i 11. 

C-4 
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3.2.1 Uruchamianie i zatrzymywanie silnika 

[Przykład procedury ustawienia  χµοδ] 
Panel 

operatorski 
Wyświetlacz 

LED 
Operacja 

0.0 

Wyświetlana jest częstotliwość pracy (Ustawienia tego dokonuje się przy 
niepracującym silniku!).(Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr φ710 - 
wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na 0 [wyświetlanie 
częstotliwości pracy]) 

αυη Wyświetl pierwszy podstawowy parametr αυη (historia). 

χµοδ Przekręć pokrętło i wybierz "χµοδ". 

1 
Naciśnij środek pokrętła aby przeczytać wartość parametru 
(Standardowe ustawienia fabryczne: 1). 

0 Przekręć pokrętło aby zmienić wartość parametru na 0. 

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

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

Użyj       i                 do włączenia i zatrzymania silnika . 

 : Start silnika.                            : Stop silnika. 

Ι Kierunek obrotów jest zdeterminowany przez ustawiony parametr φρ (obroty naprzód, obroty do tyłu). 
(0: przód, 1: tył)  

Ι Aby przełączyć obroty naprzód a obroty do tyłu za pomocą zdalnej klawiatury (opcjonalne), parametr 
φρ (obroty naprzód, obroty do tyłu) musi być ustawiony na 2 lub 3 (Zobacz 5.8) 

(2) Uruchamianie i zatrzymywanie silnika przy użyciu sygnałów zewnętrznych podłączonych 
(doprowadzonych) do listwy zacisków wejściowych (χµοδ = 0): logika ujemna 

Frequency 

ON 
OFF F-CC 

Slow down 
and stop F Zwarcie             i                 : praca do przodu 

Otwarte              i               : stop wybiegiem i zatrzymanie 

CC 

F CC 

MODE 

RUN 

RUN 

STOP 

STOP 
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(3) Hamowanie wybiegiem (Coast stop) 

 
 

 
 

 

Fabryczna nastawa zapewnia zatrzymywanie z 
deceleracją. By zaprogramować stop z wybiegiem 
należy dla wolnego wejścia zaprogramować  "6 (ST)" 
oraz parametr  φ110=0.
Rozwarcie ST-CC spowoduje zatrzymanie silnika 
wybiegiem. Wyświetlacz LED będzie sygnalizował οφφ.  
Stop z wybiegiem można także programując  "96 (FRR)" 
dla wolnego zacisku.  
W tym przypadku zatrzymanie wybiegiem następuje  po 
rozwarciu FRR and CC. 

Motor  
speed 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

F-CC 

ST-CC 

Coast stop 
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3.2.2 Ustawienie częstotliwości 
[Przykład procedury ustawiania φµοδ]: Zadawanie częstotliwości na wejściu VIA 

Panel operatorski Wyświetlacz LED Operacja 

0.0 
Wyświetlana jest częstotliwość pracy (Ustawienia tego dokonuje się przy 
niepracującym silniku!).(Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr φ710 - wybór 
wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na 0 [wyświetlanie częstotliwości pracy]) 

αυη Wyświetlany jest pierwszy  parametr  [Historia  (αυη)]. 

φµοδ Obróć pokrętło i wybierz "φµοδ".  

0 
Naciśnij środek pokrętła aby przeczytać wartość parametru. 
(Nastawa fabryczna: 0). 

1 Przekręć pokrętło aby zmienić wartość parametru na 1 (zacisk wejściowy  VIA). 

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

* dwukrotne naciśnięcie klawisza [MON] spowoduje przejście falownika w tryb standardowego monitorowania (wyświetlana 
jest aktualna częstotliwość pracy). 

(1) Zadawanie z panelu (φµοδ=0 or 3) 

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

 Przykład zadawania z panelu (ustaw φµοδ=3: naciśnij pokrętło) 
Panel operatorski Wyświetlacz LED Operacja 

0.0 
Wyświetlana jest częstotliwość pracy.(Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr 
φ710 - wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na 0 [wyświetlanie 
częstotliwości pracy]) 

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

50.0⇔φχ Zapisz ustawioną częstotliwość i nazwa parametru φχbędą wyświetlane 
naprzemiennie. 

 Przykład zadawania z panelu (ustaw φµοδ=0: naciśnij pokrętło) 
Panel operatorski Wyświetlacz LED Operacja 

0.0 
Wyświetlana jest częstotliwość pracy.(Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr 
φ710- wybór wielkości wyświetlanej – jest ustawiony na 0 [wyświetlanie 
częstotliwości pracy]) 

60.0 Ustaw częstotliwość pracy. 

- 60.0 Ustawiona wartość częstotliwości zostanie zapamiętana po zaniku zasilania. 

MODE 
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(2) Zadawanie częstotliwości za pomocą analogowych sygnałów zewnętrznych doprowadzonych do zacisków
wejściowych (φµοδ=1,2lub8) 

 Zadawanie częstotliwości 
1) Zadawanie częstotliwości za pomocą zewnętrznego potencjometru 

2) Zadawanie częstotliwosci sygnałem napięciowym (0-10V) 

3) Zadawanie sygnałem prądowym  (4-20mA) 

4) Zadawanie częstotliwości sygnałem napięciowym (-10-+10V) 

: Zadawanie częstotliwości 
za pomocą potencjometru 

★Potencjometr 
Użyj potencjometru (1k -10kΩ, 1/4W) 
Szczegóły w rozdziale 6.5.2. 

Częstotliwość 

50 or 60Hz 

0 
MIN MAX 

PP 

CC 

V I A 

Uwaga) Ustaw parametr f 1 0 9 =0 ,1 , or 2 . 

★Sygnał napięciowy 
Zadawanie sygnałem napięciowym (0-10V). 
Instrukcja strojenia wejścia w rozdziale 6.5.2. 

Uwaga) Ustaw parametr f 1 0 7 =0  , f 1 0 9 =0 . 

CC 

V I B + 

- 
: Sygnał napięciowy 0-10Vdc 

Częstotliwość 

50 lub 60Hz  

0 
0Vdc 10Vdc 

★Sygnał prądowy 
Zadawanie częstotliwości sygnalem prądowym (4-20mA). 
Szczegóły w rozdziale  6.5.2 . 

Częstotliwość 

50 lub 60Hz  

0 4mAdc 20mAdc 

* To ustawienie pozwala także na sygnał 0-20mAdc.

Uwaga) Ustaw parametr  f 2 1 6 =2 0 . 

CC 

V I C + 

- 

: Sygnał pradowy 4-20mAdc 

Uwaga) Ustaw parametr f 1 0 7 =1 , f 1 0 9 =0 . 

CC 

V IB + 

- 

: Napiecie wejściowe -10-+10Vdc 

★Sygnał napięciowy 
Zadawanie sygnałem napięciowym (-10-+10V). 
Szczegóły w rozdziale 6.5.2. 

-10Vdc 

+10Vdc 

Do przodu 

Do tyłu 

50 or 60Hz 

50 or 60Hz 
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3.3 Obsluga falownika VF-MB1 
 

Wprowadzenie jak obsługiwać falownik w prostych aplikacjach. 
 

Zadawanie częstotliwości pokrętłem, start/stop z panelu (1) 
 

(1) Podłaczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Ustaw parametry  (nastawa fabryczna)  
Tytuł Funkcja Programowane wartości 
χµοδ Sposób sterowania 1 
φµοδ Sposób zadawania częstotliwości 0 

(3) Obsługa 

Start/stop: Naciśnij                   i                 klawisze na  panelu. 
 
Zadawanie częstotliwości: Obracając pokrętłem zmieniamy częstotliwość wyjściową. Zadana częstotliwość jest 
pamiętana. 
 
*1: Jednofazowe falowniki posiadają tylko zaciski  R/L1 i S/L2/N. 

 

 
 

Ex.1 

RUN STOP 

Motor 

M 
R/L1 
S/L2 

T/L3 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Operation panel 

MCCB 

PBe PC/- PA/+ PB 

*1 
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Setting the frequency using the setting dial, and run/stop using the panel 
keypad (2) 

(1) Wiring 

 

(2) Ustaw parametry  
Tytuł Funkcja Programowane wartości 
χµοδ Sposób sterowania 1 
φµοδ Sposób zadawania częstotliwości 3 

(3) Obsługa 
Start/stop: Naciśnij                    i                klawisze na  panelu.  

Zadawanie częstotliwości:  Obracając pokrętłem zmieniamy częstotliwość wyjściową.  
Zadana częstotliwość jest pamiętana po naciśnięciu pokrętła.  
φχI zadana częstotliwość wyświetlana będzie naprzemiennie.  

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

Ex.2 

RUN STOP 

Motor 

M 
R/L1 

S/L2 

T/L3 

U/T1 
V/T2 

W/T3 

Operation panel 

MCCB 

PBe PC/- PA/+ PB 

*1
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Ustawienie częstotliwości przy pomocy pokrętła, i zatrzymanie i 
uruchomienie przy pomocy sygnałów zewnętrznych.

(1) Połączenie 

 

(2) Ustaw parametr 
Tytul Funkcja Programowana wartość 
χµοδ Wybór trybu sterowania 0 
φµοδ Wybór trybu zadawania częstotliwości 0 or 3 

(3) Obsługa  
Start/stop: ON/OFF wejścia F-CC, R-CC. (logika negatywna) 
Zadawanie częstotliwości:  Obracając pokrętłem zmieniamy częstotliwość wyjściową. 
*1: Jednofazowe falowniki posiadają tylko zaciski  R/L1 i S/L2/N. 

Ex.3 

Motor 

M 

F 

R/L1 
S/L2 
T/L3 

U/T1 
V/T2 

W/T3 

Forward 

R 

CC 

Reverse  

Zacisk wspólny 

MCCB 

Operation panel 

PBe PC/- PA/+ PB 

*1
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Ustawienie częstotliwości przy pomocy analogowych sygnałów zewnętrznych  i zatrzymanie i 
uruchomienie przy pomocy sygnałów zewnętrznych. 

(1) Wiring 

 

 

 

(2) Ustaw parametry 
Tytuł Funkcja Programowana wartość 
χµοδ Wybór trybu sterowania 0 
φµοδ Wybór trybu zadawania częstotliwości 1, 2 or 8 

(3) Obsługa  
Start/stop: ON/OFF wejścia F-CC, R-CC. (logika negatywna) 
Zadawanie częstotliwości: wejście VIA: sygnał 0-10Vdc (zewnętrzny potencjometr), wejście VIB: sygnał  0-10Vdc 
lub wejscie VIC: sygnał 4-20mAdc . 
Ι  Wybór wejścia  VIA, VIB lub VIC programuje się parametrem φµοδ. 

VIA : φµοδ＝1 
VIB : φµοδ＝2 
VIC : φµοδ＝8 

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

Ex.4 

Motor 

M 

F 

R/L1 
S/L2 
T/L3 

U/T1 
V/T2 
W/T3 

Forward 

R Reverse 

MCCB 

CC 

VIC 

Zacisk wspólny 

Sygnał prądowy:  
4∼20mA CC VIB PP 

Napięcie wejściowe: 0∼10V 

Zewnętrzny  potencjometr 
(Ewentualnie sygnał napięciowy do zacisków VIA-CC.) 

PBe PC/- PA/+ PB 

*1

VIA 
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3.4 Wybór pomiaru i kalibracja miernika 

φµσλ : Wybór wielkości mierzonej 

 φµ  : Kalibracja miernika 

• Funkcja 
Wyjście 0 - 1 mAdc, 0 (4) - 20 mAdc, 0 - 10 vdc może być wybrane jako sygnał wyjściowy z zacisku FM,
zależny od ustawień φ68ι. Kalibruj przy pomocy φµ. Użyj amperomierza o zakresie 0 -1mAdc.
φ692  musi być zaprogramowane jeśli wyjście ma zakres 4-20mA.  

[Ustawienia parametrów] 

Tytuł Funkcja Wielkość mierzona Przypuszczalna nastawa 
φνσλ= 17 

Nastawy 
fabryczne 

φµσλ Wielkość  
mierzona 

0: Częstotliwość wyjściowa  
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe   
4: Napięcie wyjściowe   
5:  Moc wejściowa 
6:  Moc wyjściowa 
7:  Moment 
8: - 
9:  Zakumulowana wartość obciążenia  silnika 
10: Zakumulowana wartość obciążenia falownika 
11: Zakumulowana wartość obciążenia (rezystora 

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

(wartość prądu wyjściowego 100% zakresu) 
16:  Wartość stała 2 

( wartość prądu wyjściowego 50% zakresu) 
17:   Wartość stała 3  

(inna niż prąd wyjściowy) 
18:   dane komunikacji  RS485 
19:   Do kalibracji (aktualna wartość φµ) 
20:  wartość wejściowa VIC input value 
21:  częstotliwość impulsów wejściowych 
22: - 
23: wartość sprzężenia zwrotnego PID 
24: Scałkowana moc wejściowa 
25: Scałkowana moc wyjściowa 

Maks. częstotliwość (φη) 
- 

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

1.85x zakres mocy 
1.85x zakres mocy 

2.5x zakres momentu 
- 

Zakres współczynnika 
Zakres współczynnika 
Zakres współczynnika 

Maks. częstotliwość (φη) 
Maks. wartości wej. 
Maks. wartości wej. 

- 

      - 

- 

Maks. wartość (100.0%) 
- 

Maks. wartości wej. 
Maks. wartości wej. 

- 
Maks. częstotliwość (φη) 

1000x F749 
1000x F749 

0 

φµ Kalibracja 
miernika - - - 
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 Rozdzielczość 
Maksymalna rozdzielczość  FM wynosi 1/1000. 

 Dla przykładu  stroimy wyjście na zakres  4-20mA 

f 6 9 1 =1, f 6 9 2 =0 f 6 9 1 =1, f 6 9 2 =20 

Prąd 

wyjściowy 

Output 

currrent 

Wartość wyliczana wewnętrznie Wartość wyliczana wewnętrznie 

 

0

2 0

(m A )

0 1 0 0 %

4

2 0

(m A )

0 1 0 0 %

f 6 9 2

Uwaga 1) Kiedy używasz wyjście  FM jako źródła prądu, upewnij się czy zewnętrzna rezystancja ma wartość mniejszą od  
750Ω. 
Użyj obciążenia o rezystancji 1kΩ dla pracy ze żródłem napięcia. 

Uwaga 2) φµσλ = 12 częstotliwość pracy silnika. 

 Kalibracja miernika parametr φµ 
Podłącz miernik jak pokazano poniżej . 

FM 

CC 

φµσλ = 0  

Falownik 

FM 

CC 

Falownik 

Wskazówka 
miernika może 
poruszać się w 
czasie pracy 
falownika. 

φµσλ=1 

Wskazówka 
miernika może 
poruszać się w 
czasie pracy 
falownika. 

+ 

- 

+ 

- 

* Miernik typu QS-60T. Jest
dostępny w opcjach 
wyposażenia falownika . 

* Miernik o zakresie 1,5x prąd 
wyjściowy falownika 

<Wskaźnik częstotliwości  wyjściowej> < Wskaźnik częstotliwości  wyjściowej > 
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[Przykład strojenia miernika podłaczonego do wyjścia FM] 

* sprawdź czy miernik został wyzerowany.
Czynności na panelu LED wyświetlacz Opis 

- 60. 0 Wyświetlana jest częstotliwość zadana. 
(Gdy parametr φ710 jest ustawiony na  0) 

αυη Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „historia” “αυη” . 

φµ Pokręć pokrętłem aby wybrać  φµ. 

60. 0 Częstotliwość pracy zostanie odczytana gdy naciśniesz pokrętło. 

60. 0

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

60.0 ⇔ φµ Naciśnij pośrodku pokrętła aby zachować ustawione parametry 
kalibracji. φν i ustawiona częstotliwość będą wyświetlane naprzemiennie 

+ 60. 0
Wyświetlacz powraca do początkowego wskazania  (wyświetlana jest 
częstotliwość pracy). (Jeżeli parametr φ710  wybór wielkości 
wyświetlanej – jest ustawiony na 0 [wyświetlanie częstotliwości pracy]). 

 Kalibracja miernika przy zatrzymanym falowniku 
• Strojenie wskazania prądu wyjściowego (φµσλ=1) 
Jeżeli podczas kalibracji miernika (pomiar prądu wyjściowego falownika) niestabilność wskazań jest na tyle duża, że 

uniemożliwia kalibrację, to należy ją przeprowadzić przy zatrzymanym falowniku.  
Jeżeli do kalibracji ustawimy parametr φµσλ = 15 dla stałego wyjścia 1 (prąd wyjściowy 100%), to na wyjściu otrzymamy sygnał 

odpowiadający 100% prądu znamionowego falownika. Pozwoli to wykalibrować miernik (ustawić odpowiedni parametr φν) 
Podobnie, jeżeli do kalibracji ustawimy φµσλ = 16 dla stałego wyjścia 2(prąd wyjściowy 50%), to na wyjściu otrzymamy sygnał 

odpowiadający 50% prądu znamionowego falownika na zacisku FM 
Po zakończeniu kalibracji ustaw parametr φνσλ na 1 (prąd wyjściowy). 

• Inne kalibracja (φµσλ = 0, 2 to14, 18, 20, 21, 23 to 25) 
φµσλ = 17: Kiedy programujemy na wartość stałą 3  (inna niż prąd wyjściowy), na wyjściu FM pojawia się sygnał zgodny z 

poniższym opisem . 
100% standardowej wartości sygnału oznacza : 
φµσλ=0, 2, 12, 23 : Maksimum częstotliwości (φH) 
φµσλ=3, 4 : 1.5 razy zakres napięciowy 
φµσλ=7 : 2.5 razy zakres momentu 
φµσλ=9 to11 : Zakres współczynnika obciążenia 
φµσλ=13, 14, 20, 21  : Maksimum wartości wejściowej (10V, or 20mA) 
φµσλ=18 : Maksimum  (100.0%) 
φµσλ=24, 25 : 1000x F749 

MODE 

MODE MODE 
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3.5 Ustawienie elektronicznego zabezpieczania termicznego 
 αυλ   : Wybór charakterystyki przeciążenia 

 τηρ   : Elektroniczne zabezpieczanie termiczne silnika poziom 1 

 ολµ   : Wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczania termicznego 

φ173 : Elektroniczne zabezpieczanie termiczne silnika poziom 2 

φ607 : Czas wykrywania 150% przeciążenia 

φ631 : Sposób wykrywania przeciążenia falownika 

φ632 : Elektroniczna pamięć termiczna 

φ657 : Poziom sygnalizacji alarmu przeciążenia 

• Funkcja 
Wybiera charakterystykę elektronicznego zabezpieczenia termicznego dostosowaną do parametrów 

znamionowych i charakterystyk silnika  

[Ustawianie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

αυλ Wybór charakterystyki 
przeciążenia 

0: - 
1: Charakterystyka stalomomentowa（150%-60s） 
2: Charakterystyka zmienno momentowa (120%-60s） 

0 

τηρ 
Elektroniczne 
zabezpieczanie termiczne 
silnika poziom 1 

10 – 100  (%) /  (A)   *1 100 

ολµ 
Wybór charakterystyki 
elektronicznego 
zabezpieczania termicznego 

Nastawa Kontrola 
przeciążenia Kontrola utyku 

0 

0 
Typowy 

silnik 

włączona wyłaczona 
1 włączona włączona 
2 wyłaczona wyłaczona 
3 wyłaczona włączona 
4 Silnik VF 

(specialny 
silnik) 

włączona wyłaczona 
5 włączona włączona 
6 wyłaczona wyłaczona 
7 wyłaczona włączona 

φ173 
Elektroniczne 
zabezpieczanie termiczne 
silnika poziom 2 

10 – 100  (%) /  (A)     *1 100 

φ607 Czas wykrywania 150% 
przeciążenia  10 – 2400  (s) 300 

φ631 Sposób wykrywania 
przeciążenia falownika 

0: 150%-60s (120%-60s) 
1: Oszacowanie temperatury  0 
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[Ustawianie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ632 Elektroniczna pamięć 
termiczna 

0: wyłączona  
1: włączona *2 0 

φ657 Poziom sygnalizacji alarmu 
przeciążenia 10-100 50 

*1: Prąd znamionowy falownika wynosi 100%. Gdy φ70ι  (Wybór jednostki napięcia i prądu) = ι (A (ampery)/V (wolty)) jest 
wybrany, wtedy jednostką obowiązującą są ampery (A).  

*2: φ632=1 : Wartość temperatury elektronicznego termicznego zabezpieczenia falownika i silnika jest pamiętana po 
wyłączeniu  zasilania.  Po włączeniu zasilania następuje powrót do obliczeń. 

 
 

1) Wybór ustawienia charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia 
 termicznego 0λµ i elektronicznego zabezpieczenia termicznego  
silnika poziom 1 τηρ i poziom 2  φι73 

 

Parametr ολµ (wybór charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia termicznego) pozwala na 
włączenie bądź wyłączenie zabezpieczenia przeciw przeciążeniu silnika (ολ2) oraz funkcji miękkiego 
utyku. Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu falownika (ολ1) jest zawsze aktywne, natomiast 
zabezpieczenie przed utykiem silnika (ολ2) może być włączane bądź wyłączane przy użyciu parametru 
ολµ. 

 
Wyjaśnienie pojęć 
Miękki utyk  – W przypadku wykrycia przeciążenia przez falownik, funkcja zabezpieczenia automatycznie obniża 

częstotliwość wyjściową jeszcze przed zadziałaniem zabezpieczenia przeciw przeciążeniu (0λ2). Funkcja 
miękkiego utyku nie dopuszcza do awaryjnego zatrzymania falownika i sprawia, że falownik kontynuuje 
pracę z dopuszczalnym prądem wyjściowym. Zastosowanie funkcji miękkiego utyku jest szczególnie 
przydatne przy współpracy z wentylatorami, pompami, dmuchawami i innymi urządzeniami o zmiennym 
momencie obrotowym, w których przy zmniejszeniu częstotliwości pracy zmniejsza się również prąd 
obciążenia. 

Uwaga: Nie należy używać funkcji miękkiego utyku w przypadku współpracy falownika z urządzeniami o stałym 
momencie obrotowym (np. z taśmociągami, których prąd obciążenia jest stały i nie zależy od 
częstotliwości pracy).  

 
 

[Współpraca z silnikami ogólnego przeznaczenia (nie dedykowanymi do współpracy z 
falownikami)] 
Jeżeli silnik ogólnego przeznaczenia pracuje na obrotach niższych niż jego obroty znamionowe, to chłodzenie silnika ulega 
pogorszeniu. Powoduje to przyśpieszenie zadziałania zabezpieczenia przeciw przeciążeniu tak, by nie dopuścić do przegrzania 
silnika. 
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 Wybór ustawienia charakterystyki elektronicznego zabezpieczania termicznego ολµ 

Nastawa Zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie przed utykieml 

0 tak nie 

1 tak tak 

2 nie nie 

3 nie tak 

 Wybór ustawienia elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika poziom 1 τηρ 
(identyczny  φ173) 

Jeżeli moc silnika jest mniejsza od mocy falownika lub jeżeli znamionowy prąd silnika jest mniejszy od znamionowego 
prądu falownika, należy ustawić poziom 1 elektronicznego zabezpieczenia termicznego ΤηΡ tak, by odpowiadało 
ono prądowi znamionowemu silnika 
* Kiedy wyświetlana jest wartość procentowa, to 100% = prąd wyjściowy (A) falownika.

t h r ×0.6 

t h r ×1.0 

Częstotliwość wyjściowa (

Współczynnik redukcji prądu wyjściowego 
[%]/[A] 

0 
30Hz  

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

[Przykład: gdy falownik VFMB1-2007PL jest podłączony do silnika 0.4kW o 2A prądzie znamionowym] 
Operacje na 

panelu LED display Opis 

0.0 
Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa 
Widok taki ma miejsce, jeżeli parametr φ7ι0 - wybór wielkości wyświetlanej – jest 
ustawiony na 0 

αυη Wyświetlany jest pierwszy parametr podstawowy „historia” (αυη) 

τηρ Pokręć pokrętłem aby wybrać τηρ 

100 Częstotliwość pracy zostanie zapisana gdy naciśniesz pokrętło (nastawa fabryczna 
100%). 

48 
Pokręć pokrętłem aby zmienić wartość na 48% (= prąd znamionowy silnika/ prąd 
znamionowy falownika  X 100=2.0/4.2X100) 

48⇔τηρ Pokręć pokrętłem aby zmienić wartość na 48% (= prąd znamionowy silnika/ prąd 
znamionowy falownika  X 100=2.0/4.2X100) 

MODE 
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Uwaga: Znamionowy prąd wyjściowy falownika powinien być policzony ze znamionowego prądu dla częstotliwości 
mniejszej niż 4kHz, bez względu na  ustawienie  PWM  (φ300). 
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 Wybór ustawienia charakterystyki elektronicznego zabezpieczenia 

termicznego ολµ 
Nastawa Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem 
Zabezpieczenie 
przed utykiem 

4 tak nie 

5 tak tak 

6 nie nie 

7 nie tak 
Silniki VF (silniki przystosowane do współpracy z falownikami) mogą pracować na obrotach znacznie niższych niż silniki 
ogólnego stosowania. Jednak w przypadku pracy przy częstotliwości poniżej 6Hz efekt chłodzenia również ulega pogorszeniu. 
 

 
 Wybór ustawienia elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika poziom 

1 τηρ (identyczny  φ173) 
Jeżeli moc silnika jest mniejsza od mocy falownika lub jeżeli znamionowy prąd silnika jest mniejszy od 
znamionowego prądu falownika, należy ustawić poziom 1 elektronicznego zabezpieczenia termicznego τηρ tak, by 
odpowiadało ono prądowi znamionowemu silnika. 
 

* Jeżeli wskazanie jest podawane w procentach [%], to 100% odpowiada prądowi znamionowemu falownika [A]. 
 

 
×1.0 

Częstotliwość wyjściowa (  

Współczynnik redukcji prądu wyjściowego [%]/[A] 

0 

Uwaga) Początek poziomu ochrony silnika jest ustawiony na 6 Hz. 

6Hz 

×0.6 

 
 

2) Limit czasu 150 % przeciążenia silnika φ607 
Przy pomocy parametru φ607 można ustawić czas, po którym następuje  wyłączenie awaryjne  silnika, gdy 
pracuje pod obciążaniem wynoszące 150% (ολ2) . Zakres nastawy 10 - 2400 sekund. 

3) Charakterystyka przeciążenia silnika φ631 
Falownik ma zaprogramowane zabezpieczenie chroniące go przed przeciążeniem. Zabezpieczenia tego nie 
można wyłączyć, a jego parametrów nie można zmieniać. Falownik posiada dwa rodzaje detekcji 
przeciążenie, można je wybrać programując parametr  φ631 (Sposób wykrywania przeciążenia falownika). 

 
[Ustawianie parametrów] 

Title Function Adjustment range Default setting 

φ631 
Sposób wykrywania przeciążenia 
falownika 

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

0 
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Jeżeli często zdarza się awaryjne zatrzymanie na wskutek przeciążenia falownika (0λι), to można temu 
zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczenia przeciwko utykowi silnika (zmniejszyć 
nastawę parametru φ60ι) albo zwiększyć czas przyśpieszania (αχχ) lub czas hamowania (δεχ). 

 φ631=0 (150%-60s), αυλ=1 (stałomomentowa charakterystyka) 
Zabezpieczenie jest odnoszone do obliczeniowej temperatury otoczenia, i dla pradu 150% czas po którym
nastepuje wyłaczenie wynosi 60 sec. 

Charakterystyka przeciążalności falownika

 φ631=1 (szacowanie temperatury falownika), αυλ=1 (charakterystyka stałomomentowa)
Ten parameter automatycznie dopasowuje poziom przeciążenia do szacowanej temperatury falownika. 

60 

100%: Znamionowy prąd falownika

czas [s] 

Prąd wyjściowy [%]
0

110% 150%

60 

100%: znamionowy prąd falownika

czas [s] 

Przeciążanie falownika

Prąd wyjściowy falownika [%]
0

110% 150%

Prąd [%] 
Czas przeciążenia [s] 

111 2400 
120 240 
130 120 
140 80 
150 60 
185 2 
200 0.5 
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Charakterystyka przeciążalności falownika

Uwaga 1: Jeśli obciążenie falownika przekroczy 150% zakresu znamionowego falownika i częstotliwość będzie 
mniejsza niż  0.1Hz, falownik może wyłączyć się awaryjnie (ολ1 lub  οχ1 do οχ3) w krótszym czasie. 

Uwaga 2: Jeżeli falownik pracuje z nastawami fabrycznymi, to gdy zaczyna się przeciążać następuje automatyczna 
redukcja częstotliwości nośnej by uniknąć wyłączenia awaryjnego  (ολ1 czy  οχ1 do οχ3).  Zmniejszenie 
częstotliwości nośnej falownika nie wpływa na jakość pracy sinika, powoduje tylko zwiększony hałas silnika.  
Jeśli nie chcesz by następowała redukcja częstotliwości nośnej , ustaw parametr φ316=0. 

Uwaga 3: Wartość poziomu przeciążenia jest zmienna i zależy od częstotliwości nośnej i częstotliwości wyjściowej. 
Uwaga 4: Szczegóły programowania parametru  αυλ=2 znajdują się w rozdziale 3.5.5. 

4) Elektroniczna pamięć termiczna   φ632
Kiedy zasilanie jest wyłączone,  jest możliwe zresetowanie lub utrzymanie poziomu przeciążenia. 
Ustawienie parametrów elektronicznej pamięci termicznej silnika i elektronicznej pamięci falownika daje 
dodatkowe zabezpieczenie pracy układu. 

[Ustawianie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ632 Elektroniczna pamięć termiczna   0: wyłaczone 
1: właczone 0 

Ι φ632=1 ta funkcja jest zgodna ze U.S. NEC standards. 
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5) Wybór charakterystyki przeciążenia αυλ 

Charakterystyki przeciążeniowe mogą byc zaprogramowane na  150%-60s lub 120%-60s. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

αυλ Wybór charakterystyki przeciążenia 

0: - 
1: stały moment （150%-60s） 
2:  zmienny moment（120%-
60s） 

0 

 
Ι  Opis nastawy αυλ=1 znajduje się w rozdziale  3.5.3). 
 

Uwaga 1)  W przypadku zaprogramowania  αυλ=2 , upewnij się czy jest zainstalowany dławik AC pomiedzy 
źródłem zasilania a falownikiem. 

 
 αυλ=2 (zmienny moment), φ631=0 (120%-60s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka przeciążalności falownika 
 
 

 

 
60 

100%: Prąd znamionowy falownika 

time [s] 

Obciążenie falownika 

Prąd wyjściowy [%] 
0 

105% 120% 

 
Prąd [%] 

Czas przeciążenia falownika [s]  
 

106 900 
110 180 
115 90 
120 60 
140 2 
165 0.5 
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  αυλ=2( Variable torque characteristic), φ631=1 (Temperature estimation)
Taka nastawa powoduje zmianę wartości przeciążenia w zależności od szacunkowej temperatury falownika.

Charakterystyka przeciążalności falownika

Note 1: Zakres prądu wyjściowego falownika jest zmieniany nastawą αυλ=1 or 2. 
Note 2: Wartość parametru αυλ podczas odczytu wynosi “0” . 
Note 3: Obecna nastawa typu charakterystyki momentowej możliwa jest do odczytania w trybie monitor .  

Zobacz tryb pracy monitor  rozdział  8.2.1. 

6) Poziom sygnalizacji alarmu przeciążenia φ657
Kiedy poziom przeciążenia falownika przekroczy wartość  φ657 zaprogramowaną w  (%) wartości poziomu 
przeciążenia wyłączenia awaryjnego  (OL2) , symbol  “L” będzie pojawiał się w lewej części wyświetlacza, 
sygnalizując prealarm  przeciążenia. 
Prealarm przeciążenia można przypisać do jednego z wyjść falownika.. 

[Programowanie] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ657 
Poziom sygnalizacji alarmu 
przeciążenia 10-100 (%) 50 

[Przykład nastawy] : Przypisanie prealarmy przeciążenia do wyjścia  OUT. 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

φ131 Wyjście  2A (OUT) 0-255 16: POL 

17 jest negacją tego sygnału. 

60 

100%: Prad znamionowy falownika

czas [s]

Prąd wyjsciowy [%]
0

105% 120%
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3.6 Praca z predefiniowanymi prędkościami (15 
predefiniowanych prędkości) 

 σρ1   to   σρ7   : predefiniowane prędkości 1 to 7 

φ287  to  φ294 : predefiniowane prędkości 8 to15 

• Funkcja 
Falownik umożliwia zdefiniowanie 15 prędkości (częstotliwości), które mogą być przełączane przy pomocy 
zewnętrznego zestyku. Częstotliwości mogą być definiowane w zakresie od dolnej granicy częstotliwości (LL) do 
górnej (UL). 

[Sposób ustawiania 
1) Start/stop 

The starting and stopping control is done from the terminal board. 
Tytuł Funkcja Zakresw nastaw Nastawa 

χµοδ Wybór trybu sterowania 

0: Zaciski wejściowe 
1: Panel falownika (panel zdalny także) 
2: RS485 
3: CANopen  
4: inne opcje komunikacyjne 

0 

Uwaga: Jeżeli sygnał ustawiania prędkości (analogowy, pokrętło, komunikacja itp) jest aktywny jednocześnie z 
funkcją wyboru predefiniowanych prędkości, ustaw sterowanie z wejść sterowania (parametr φµοδ�- wybór tryb 
zadawania częstotliwości). Patrz 3) lub punkt 5.5 
2) Ustawianie predefiniowanych prędkości 

Zdefiniuj tyle prędkości ile potrzebujesz 

[Programowanie parametrów] 
Ustawienia prędkość 1 -7 

Tytuł Funkcja Zakres regulacji Nastawa 
fabryczna 

σρ1- σρ7 Predefiniowane prędkości 1-7 λλ- υλ(Hz) 0.0 

Setting from speed 8 to speed 15 

Tytuł Funkcja Zakres regulacji Nastawa 
fabryczna 

φ287- φ294 Predefiniowane prędkości 8-15 λλ- υλ(Hz) 0.0 
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PPrzykład programowania predefiniowanych prędkości: Ustawienie przełącznika SW1 = SINK logika negatywna 
O: ON -: OFF (Inne sygnały zadawania prędkości  są aktywne tylko wtedy, gdy sygnały na wszystkich wejściach 
są w stanie „wyłączony” OFF) 

Terminal 
Preset-speed 

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

S1-CC  -  -  -  -  -  -  -  
S2-CC -   - -   - -   - -   
S3-CC - - -     - - - -     

RES-CC - - - - - - -         

Ι Funkcje zacisków są następujące. 
Zacisk S1 ................ wybór funkcji zacisku wejściowego 4A (S1)  

φ114=10 (prędkość predefiniowana 1: SS1) 
Zacisk S2 ................ wybór funkcji zacisku wejściowego 5 (S2)  

φ115=12 (prędkość predefiniowana 2: SS2) 
Zacisk S3 ................ wybór funkcji zacisku wejściowego 6 (S3)  

φ116=14 (prędkość predefiniowana 3: SS3) 
 Zacisk RES wybór funkcji zacisku wejściowego 3A (RES) 

φ113=16 (prędkość predefiniowana 4: SS4) 

Ι W nastawie fabrycznej, SS4  nie jest zadeklarowane. Zaprogramuj  SS4 do RES.  

 

CC 

S1 

S2 

RES 

S3 

Przykład układu połączeń. 

F (Forward run) 

CC 

RES 

S2 

S3 

S1 

Forward 

Preset-speed 1 (SS1) 

Preset-speed 3 (SS3) 

Preset-speed 4 (SS4) 

Preset-speed 2 (SS2) 

Common 
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3) Wykorzystywanie innych trybów zadawania z poleceniami predefiniowanych prędkości 

Wybór trybu sterowania  
χµοδ 

0: Zaciski wejściowe 

1: Panel falownika (panel zdalny),  
2: RS485  
3: CANopen 
4: Inna opcja komunikacji 

Wybór tryby zadawania 
φµοδ 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
5: UP/DOWN 

motopotencjom
etr 

8: Zacisk VIC 
11: Częstotliwość 

wejściowa 

0:Zadawanie 
pokrętłem 1 
(pamiętane po 
wyłaczeniu) 

3: Zadawanie 
pokrętłem 2 
(pamiętane po 
naciśnięciu 
pokrętła) 

4: RS485  
6: CANopen 
7: Inna opcja 

komunikacji 

1: Zacisk VIA 
2: Zacisk VIB 
5: UP/DOWN 

motopotencjom
etr 

8: Zacisk VIC 
11: Częstotliwość 

wejściowa 

0:Zadawanie 
pokrętłem 1 
(pamiętane po 
wyłaczeniu) 

3: Zadawanie 
pokrętłem 2 
(pamiętane po 
naciśnięciu 
pokrętła)) 

4: RS485  
6: CANopen 
7: Inna opcja 

komunikacji 

Polecenie  
zmiany 

predefiniowanej 
prędkości 

aktywne Komenda prędkości predefiniowanej ważna   Uwaga) 

Zadawanie z 
wejścia 

analogowego i 
UP/DOWN 

Zadawanie 
pokretlem 

Zadawanie przez 
komunikację 

Nieakty
wne  

Zadawanie z 
wejścia 

analogowego i 
UP/DOWN 

Zadawanie 
pokretlem 

Zadawanie przez 
komunikację 

 
 

Uwaga) Polecenie zmiany predefiniowanych prędkości zawsze mają wyższy priorytet niż inne polecenia zmiany prędkości 
wydawane w tym samym czasie. 

Przykład pokazujący pracę falownika z trójstopniową zmianą prędkości  

 

F-CC 

S1(SS1)-CC 

S2(SS2)-CC 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

s r 1  

s r 3  

s r 2  

Częstotliwość 
wyjściowa  [Hz] 

Czas 
[s]0 

Przykład pracy z  3-stopniowym zadawaniem  prędkości 

(Falownik nie akceptuje poleceń zmiany 
predefiniowanej prędkości 

) 
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4.  ZADAWANIE PARAMETRÓW 
4.1 Tryby pracy wyświetlacza 
This inverter has the following three display modes. 

  
      Tryb podstawowy Tryb podstawowy jest dostępny zaraz po włączeniu 

zasilania falownika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tryb programowania falownika W tym trybie można zaprogramować falownik . 
 

⇒ Sposób programowania jest przedstawiony w rozdziale  4. 2. 
 

Dostępne są dwa tryby przeglądania parametrów. Rozdział 4. 2 przedstawia szczegóły 
programowania  falownika. 
Uproszczony  tryb programowania: Fabrycznie tylko siedem najczęściej używanych parametrów 

jest dostępnych. 
Można dodatkowo udostepnić własne potrzebne parametry 
(max. 32 ). 

Standardowy  tryb programowania: Wszystkie parametry są dostępne. 
☆ Każde naciśnięcie klawisza EASY powoduje przejście pomiędzy trybem uproszczonym a 

standardowym. 
 

 

Tryb ten używany jest do monitorowania częstotliwości wyjściowej oraz zadawania. Ponadto 
wyświetla informacje dotyczące alarmów  podczas pracy lub komunikaty wyłączeń awaryjnych. 

・Wyświetla informację o częstotliwości wyjściowej  etc. 
  φ710 Ekran powitalny 

  (φ720Ekran powitalny zdalnej klawiatury) 
  φ702 Przeliczone jednostki 
・Wartość  zadawanej  częstotliwości  
・Status alarmu 

Jeśli podczas pracy falownika pojawi się jakieś niepożądane zjawisko, na 
wyświetlaczu zaczną "migać" naprzemiennie: alarm oraz częstotliwość 
Przyczyny alarmu mogą być następujące: 
- χ  jeżeli przekroczony jest poziom dopuszczalnego prądu falownika, 
- π jeśli wygenerowane napięcie jest wyższe niż dopuszczalne dla falownika, 
- λ jeśli skumulowane przeciążenie przekroczy 50% swojej wartości lub gdy 
temperatura głównego obwodu przekroczy punkt alarmowy, 
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0 .0
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Setting monitor modeStatus monitor mode

Standard monitor mode
（ At power source on）

RUN

MON
PRG

PRG

MODE

MODEMODE

   Tryb monitoringu Tryb monitoringu pozwala kontrolować statusy falownika, 
częstotliwość zadaną, prąd wyjściowy itp. 

⇒ Szczegóły w rozdziale 8. 

Aby przechodzić pomiędzy dostępnymi trybami należy za każdym razem wcisnąć klawisz MODE. 

 
 

Zadawanie częstotliwości 
⇒ Rozdział  3.2.2 

Wyszukianie i 
programowanie parametrów 
⇒ Rozdział  4.2 

Tryb monitoringu 
⇒ Rozdział  8.2 
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4.2 Jak ustawiać parametry 
Istnieją dwa tryby zadawania parametrów: uproszczony i standardowy. Wyboru trybu pracy dokonuje się po uruchomieniu 
falownika, programując parametr πσελ, później  w każdej chwili można go zmienić, naciskając klawisz EASY. Szczegóły  
znajdują się w sekcji 4.5 

Przykład używania pokrętła I klawiszy : 

Tryb uproszczony : Tryb pracy zmienia się na uproszczony po naciśnięciu 
klawisza EASY. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas 
komunikat: EASY. 
Tylko 7, najczęściej używanych parametrów, dostępnych 
jest podczas pracy w tym trybie.(nastawa fabryczna) 

Tryb uproszczony 
Tytuł Funkcja 

χµοδ Wybór sposobu sterowania 
φµοδ Sposób zadawania częstotliwości 

αχχ Czas przyspieszenia 1 

δεχ Czas hamowania 1 

τηρ Poziom zabezpieczenia silnika przed 
przeciążeniem 1 

φµ Strojenie miernika 

πσελ Wyświetlanie parametrów zarejestrowanych 

☆ W trybie uproszczonym, lampka EASY będzie świeciła.  
☆ Jeśli użytkownik naciśnie klawisz ESAY w momencie, kiedy używane jest pokrętło zwiększające/zmniejszające 

wartości ustawianych parametrów to wartości te nadal będą się zwiększać/zmniejszać, nawet jeśli użytkownik puści 
pokrętło. Jest to przydatna funkcja w przypadku ustawiania wysokich wartości na falowniku. 

Uwaga)    Parametry wyrażane liczbowo (αχχ etc.) zmieniają pracę falownika  wtedy, kiedy przekręcane jest pokrętło. 
Należy jednak pamiętać, że środek pokrętła musi zostać przyciśnięty, aby falownik zapamiętał ustawienia, nawet 
wtedy, kiedy zasilanie zostanie wyłączone. 
Uwaga inne parametry jak(φµοδ etc.) nie wpływają na pracę falownika podczas kręcenia pokrętłem. Aby nastawa 
aktywowała się  należy wcisnąć środek pokrętła. 

Naciśniecie pokrętła  - zatwierdza zadane 
parametry lub uruchamia wybraną aplikację. 
Note) 

Przekręć pokrętło, które służy do 

wybierania parametrów oraz 
zwiększania/zmniejszania zadanych 

Used to switch between the Easy and Standard 
setting modes.  
Each press alternately switches between the two 
modes in the standard monitor mode. 

Służy do przechodzenia z jednego trybu 
w drugi lub do powracania do głównego 
menu 

MODE EASY 
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Tryb standardowy  : Tryb ustawień zmienia się na standardowy, po naciśnięciu klawisza
EASY Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "στδ"  
Zarówno parametry podstawowe jak i rozszerzone będą wyświetlane. 

Parametry podstawowe    : Jest to grupa podstawowych parametrów 
potrzebnych do skonfigurowania falownika. 
⇒ Szczegóły w rozdziale  5. 

⇒ Zobacz rozdział 11.2  tabela parametrów.

Parametry rozszerzone : Parametry do konfiguracji detail I 
specjalnych funkcji. 
⇒ Szczegóły w rozdziale  6 . 
⇒ Zobacz rozdział 11.2  tabela parametrów.

Ze względów bezpieczeństwa poniższe parametry zostały zaprogramowane tak, że nie można ich zmieniać w czasie 
pracy falownika. 

［Podstawowe  parametry］ 
αυφ (Funkcje sterowania) φµοδ *1 (Wybór trybu zadawania częstotliwości) 
αυλ (Charakterystyki przeciążenia) φη (Maximum frequency) 
αυ1 (Automatyczne przyśp/zwalnianie) πτ (V/F wybór trybu sterowania) 
αυ2 (Funkcja makro – wzmoc. momentu) τψπ (Ustawienia  fabryczne) 
χµοδ *1 (Wybór trybu sterowania) σετ (Sprawdzenie ustawień  regionalnych) 

［Rozszerzone parametry］ 
φ104 to φ156 φ405 to φ417 
φ190 to φ199 φ451 
φ207 / φ258 / φ261 φ454 , φ458 
φ301 , φ302 φ480 to φ495 

φ304 to φ316 φ519 / φ603 / φ605 / φ608 / φ613 
φ319 φ626 to φ631 
φ328 to φ330 φ644 / φ669 / φ681 / φ750 / φ899 
φ340 , φ341 φ909 to φ913 
φ346 φ915 , φ916 
φ348 , φ349 φ980 

φ360 / φ369 α900 to α917 

φ375 to φ378 α973 to α977 
φ389 / φ400 

*1: χµοδ i  φµοδmoże zostać przeprogramowane podczas pracy parametrem  φ736=0.
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4.2.1 Programowanie w trybie uproszczonym  EASY 
Falownik można zaprogramować w tym trybie po naciśnięciu klawisza MODE, kiedy znajdujemy w trybie EASY 

 Zadawanie parametrów w trybie uproszczonym 

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

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

(3) Zmień wartość parametru. (przekręcając pokrętło.) 
(4) Wciśnij pokrętło aby zapisać zmiany.  

Ι Aby przejść z trybu uproszczonego do standardowego należ wcisnąć klawisz EASY. Na wyświetlaczu pojawi 
się στδ  co oznacza, że tryb został zmieniony. 

 Tryb ustawień uproszczonych (parametry zarejestrowane) 
Symbol Funkcja 

χµοδ Wybór trybu programowania 
φµοδ Wybór trybu zadawania czętotliwośi 

αχχ Czas przyspieszania 1 

δεχ Czas hamowania 1 

τηρ Poziom zabezpieczenia silnika 1 

φµ Strojenie miernika 

πσελ Wyświetlanie parametrów 
zarejestrowanych 

W każdej chwili można powrócić do 
trybu standardowego, wystarczy w 
dowolnym momencie nacisnąć 
kilkukrotnie klawisz MODE. 
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4.2.2 Programowanie w trybie standartowym Standard 
Falownik znajdzie się w tym trybie po naciśnięciu klawisza MODE, w chwili gdy wybrany  został tryb standardowy. 

         Zadawanie parametrów w trybie standardowym 

(1) Wybierz parametr, który ma być zmieniony (kręcąc pokrętłem) 

(2) Odczytaj wartość  parametru (naciśnij pokrętło) 

(3) Zmień wartość parametru (przekręcając pokrętło) 
(4) Naciśnij  pokrętło by zapisać ustawienie. 

Ι Aby przejść do trybu uproszczonego, należy nacisnąć klawisz εασψ w chwili, kiedy falownik znajduje się w trybie 
standardowym. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas komunikat "εασψ". 

W każdej chwili można powrócić do 
trybu standardowego, wystarczy w 
dowolnym momencie nacisnąć 
kilkukrotnie klawisz MODE. 
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 Ustawienia parametrów w trybie rozszerzonym. 

Każdy parametr rozszerzony składa się z  "φ"oraz 3-cyfrowego kodu. Najpierw należy wybrać i odczytać nagłówek , 
od "φ1−−" do "φ8−−". ("φ1−−": Punkt startowy parametru wynosi 100, "φ8−−": Punkt startowy parametru wynosi 800.) 

(5) Wybierz punkt startowy parametru, który chcesz zmienić (przekręcając pokrętło).  

(6) Naciśnij Enter, aby aktywować . (Naciśnij  pokrętło) 

(7) Wybierz parametr, który ma być zmieniony. 
(8) Odczytaj zaprogramowane ustawienie (naciskając  pokrętło) 

(9) Zmień wartość wybranego parametru (przekręcając pokrętło) 

(10) Naciśnij pokrętło by zapisać zmienione ustawienia. 

4.3 Funkcje przydatne do zmiany lub wyszukiwania parametrów 

W tym rozdziale  zostanie opisane jak wyszukiwać i zmieniać parametry 

Wyszukiwarka zmienionych parametrów (historia zmian)  αυη

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

parametr αυη. (Uwaga! Zmiany w ustawieniach parametrów będą pokazane także wtedy, gdy poczynione zmiany 

spowodują powroty do fabrycznych ustawień falownika)  

⇒ Szczegóły znajdują się w rozdziale 5.1. 

Grupy parametrów przeznaczone do określonego celu  αυφ

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

Aby użyć tej funkcji, wybierz αυφ.  

⇒ Szczegóły znajdują się w rozdziale 5.2. 

Resetowanie parametrów do ustawień fabrycznych  τψπ

 Zmiana zakresu i odczytywania parametrów 
ηι: Dokonano próby ustawienia wartości parametru wyższej niż dopuszczalny limit  
λο: Dokonano próby ustawienia wartości parametru niższej niż dopuszczalny limit  

Jeśli pojawi się któryś z powyższych komunikatów, nie będzie można ustawić wartości wyższych niż ηι ani niższych lniż  
λο. 
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Użyj parametru τψπ aby zresetować ustawienia i powrócić do ustawień fabrycznych, aby użyć tej funkcji ustaw 

parametr τψπ=3 lub 13. 
⇒ Więcej szczegółów w rozdziale 4.3.2. 

Resetowanie parametrów do własnych nastaw τψπ

Indywidualne ustawienia mogą być zapisywane w grupach i podobnie przywoływane.  
Ustawienia te mogą być używane jako indywidualne 
Aby użyć tej funkcji ustaw parametr τψπ=7 lub 8. 
⇒ Szczegóły w rozdziale 4.3.2. 

Wyszukiwanie zmienionych parametrów γρυ

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

należy wybrać parametr: γρυ 

⇒ Szczegóły w rozdziale 4.3.1. 

4.3.1 Wyszukiwanie i resetowanie zaprogramowanych 
parametrów 

 γρυ  : Automatyczne wyszukiwanie 

Note 1: Jeżeli powrócimy nastawą do wartości fabrycznej, parametr nie będzie widoczny w grupie γρυ.  
Note 2: Usunięcie parametru z tej grupy następuje po kilku sekundach, potrzebnych do porównania wartości 

parametrów z nastawami fabrycznymi.  Wyjście z tej grupy następuje przez naciśnięcie klawisza MODE. 

Note 3: Parametry które nie można zresetować nastawiając τψπ na 3 nie są wyświetlane. 
⇒Szczegóły w sekcji  4.3.2 . 

• Funkcja 
Automatycznie wyszukiwane są tylko te parametry których wartość została zmieniona i jest inna niż fabryczna 
nastawa. Parametry można zmieniać. 
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 Jak wyszukać zmienione parametry 
Działania na panelu Wyświetlacz LED  Funkcja 

0.0 
Wyświetlana jest częstotliwość  pracy. 
(W przypadku gdy zaprogramowany jest parametr  φ710=0 
[częstotliwość wyjściowa]) 

αυη Wyświetlana jest funkcja  "History function (αυη)." 

γρυ Kręcąc pokrętłem znajdź  γρυ.  

υ−−− Naciśnij pokrętło by wejść w wyszukiwanie parametrów zmienionych.  

or 
αχχ Wyszukaj interesujący cię parametr naciskając lub kręcąc pokrętło. 

8.0 Naciśnij pokrętło w celu odczytania wartości zaprogramowanej.  

5.0 Zmień wartość obracając pokrętło.  

5.0⇔αχχ 
Naciśnij pokrętło w celu zapamiętania żądanej wartości. Wartość 
zapisywana I nazwa parametru będą przemiennie wyświetlane. 

υ−−φ 
(υ−−ρ) 

Wykonaj te same czynności w celu odczytu lub zmiany innych 
parametrów. 

γρυ Kiedy pojawi sie  γρυ wyszukiwanie jest skończone. 

Parameter display 
↓ 

γρυ 
↓ 

φρ−φ 
↓ 

0.0 

Naciskając trzykrotnie klawisz MODE powracamy do wyświetlania 
częstotliwości pracy. 

MODE 

MODE 

MODE 

MODE 
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4.3.2 Powrót do nastaw fabrycznych 

 τψπ  : Nastawy fabryczne 

• Funkcje 
Istnieje możliwość powrotu do nastaw fabrycznych, skasowania czasu pracy, zapisania i powrotu do 
swoich nastaw.  

[Parameter setting] 
Title Function Adjustment range Default setting 

τψπ Nastawy fabryczne 

0: - 
1: nastawy dla  50Hz  
2: nastawy dla 60Hz  
3: Nastawy fabryczne 1 (inicjalizacja) 
4: Kasowanie historii wyłączeń 
5: Kasowanie czasu pracy 
6: Inicjalizacja typu 
7: Zapamiętanie parametrów 
użytkownika 
8. Ładowanie parametrów 
użytkownika   
9. Kasowanie czasu pracy 

wentylatorów  
10, 11: - 
12: Kasowanie licznika uruchomień
13: Nastawy fabryczne 2 (całkowita 

inicjalizacja ) 

0 

* Podczas odczytu tego parametru wyświetlane jest  ο. Poprzednia nastawa wyświetlana jest po lewej stronie.
Przykład: 3       0 

* τψπ nie może być zmieniany podczas pracy falownika. Zawsze zatrzymaj falownik przed programowaniem. 

Programowanie 

50 Hz default setting   (τψπ=1) 

Ustawiając τψπ na 1 ustawiamy parametry pracy z silnikiem o częstotliwości znamionowej 50 Hz. 
(Parametry nie wymienione poniżej nie ulegają zmianie.) 
• Max. częstotliwość  (φη) ：50Hz • Górny limit częstotliwości (υλ)      ：50Hz 
• Częstotliwość bazowa 1 (ϖλ) ：50Hz • Częstotliwość bazowa 2 (φ170)      ：50Hz
• VIA punkt 2 częstotliwość (φ204) ：50Hz • VIB punkt 2 częstotliwość (φ213)    ：50Hz
• VIC punkt 2  częstotliwość (φ219) ：50Hz • Automatic light-load high-speed operation 
• Regulator górny limit (φ367) ：50Hz frequency (φ330)    ：50Hz 
• Obroty silnika RPM (φ417) ：1410 min-1 • Zadawanie łączem szeregowym punkt 2 

częstotliwość (φ814)       ：50Hz 
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60 Hz nastawy fabryczne  (τψπ=2) 

Ustawiając τψπ na 1 ustawiamy parametry pracy z silnikiem o częstotliwości znamionowej 60 Hz. 
(Parametry nie wymienione poniżej nie ulegają zmianie.) 
• Max. częstotliwość  (φη) ：60Hz • Górny limit częstotliwości (υλ)          ：60Hz 
• Częstotliwość bazowa 1 (ϖλ) ：60Hz • Częstotliwość bazowa 2 (φ170)      ：60Hz 
• VIA punkt 2 częstotliwość (φ204) ：60Hz • VIB punkt 2 częstotliwość (φ213)    ：60Hz 
• VIC punkt 2  częstotliwość (φ219) ：60Hz • Automatic light-load high-speed operation  
• Regulator górny limit (φ367) ：60Hz frequency (φ330)                              ：60Hz 
• Obroty silnika RPM (φ417) ：1710 min-1 • Zadawanie łączem szeregowym punkt 2 

częstotliwość (φ814)                         ：60Hz 
 

Nastawy fabryczne  1 (τψπ = 3) 

Programując τψπ na 3 wracamy nastawami do wartości fabrycznych. 
Ι Kiedy 3 jest ustawione,  ινιτ  wyświetlane jest na czas konfiguracji parametrów, po czym znika. 

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

Kasowanie pamięci błędów  (τψπ = 4) 

Ustawiając τψπ na 4 kasujemy ostatnie cztery przyczyny wyłączeń awaryjnych. 
Ι Parametry nie są zmieniane. 
 

Kasowanie całkowitego czasu pracy (τψπ = 5) 

Ustawiając τψπ na 5 kasujemy całkowity czas pracy falownika na zero. 
 

Inicjalizacja typu  (τψπ = 6) 

Ustawiając  τψπ na  6 kasujemy błąd  ετψπ.  Jeśli błąd  ετψπ nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z dostawcą. 
 
 

Należy zwrócić uwagę że nie wszystkie parametry są przywracane do nastaw fabrycznych przy ustawianiu 
τψπ=3.   (Do przywracania wszystkich parametrów służy τψπ=13.)  
・αυλ ：Wybór charakterystyki przeciążenia  ・φ470～φ475：VIA/VIB/VIC zerow./wzmocnienie 
・φµσλ：Wybór miernika ・φ669：Wybór typu wyj. logic/częstotliwość 
・φµ  ：Strojenie miernika ・φ681：Wybór wyjścia analogowego 
・σετ ：Ustawianie regionu ・φ691：Strojenie charakterystyki wyjścia 
・φ107：Wybór wejścia analogowego  ・φ692：Zerowanie wyjścia analogowego 
・φ109：Wybór typu wejścia analog/logic ・φ880：Dowolna wartość użytkownika 

* : Przeczytaj “Komunikacja szeregowa” by zapoznać się z parametrami Cxxx. 
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Zapisywanie nastaw użytkownika (τψπ = 7) 

Ustawiając τψπ na 7 zapisujemy do pamięci wszystkie parametry. (Zobacz  4.2.7) 
 

Ładowanie parametrów użytkownika (τψπ = 8) 

Ustawiajac τψπ na 8 przeładowujemy wartości parametrów zapisane  τψπ na7. (Zobacz 4.2.7) 
Ι Ustawienia τψπ na 7 i 8, pozwala posiadać własne parametry w pamięci falownika. 
 

Kasowanie czasu pracy wentylatora  (τψπ = 9) 

Ustawiając τψπ na 9 kasujemy czas pracy wentylatora na zero. 
Parametru tego używa się po wymianie wentylatora. 
 

Kasowanie liczby uruchomień (τψπ = 12) 

Ustawiając τψπ na 12 kasujemy licznik uruchomień. 
 

Nastawy fabryczne  2 (τψπ = 13) 

Ustawiając τψπ na 13 wszystkie parametry wracają do nastaw fabrycznych.   
Kiedy 13 jest ustawiana, ινιτ jest wyświetlane na czas przepisywania nastaw fabrycznych, po czym znika. 
Pojawia się napis σετ. Należy teraz wykonać nastawy początkowe . W tym przypadku wszystkie parametry 
wracają do nastaw fabrycznych, błędy są kasowane. (Patrz 3.1.) 
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4.4 Wprowadzenie ustawień regionalnych 
 
 σετ : Potwierdzanie ustawień regionalnych 
 
 
 
 
 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

σετ Sprawdzenie ustawienia regionu 

0: Włączenie menu startowego 
1: Japan (tylko do odczytu)  
2: North America (tylko do odczytu)  
3: Asia (tylko do odczytu)  
4: Europe (tylko do odczytu)  

∗ 

* W zależności od parametrów startowych wyświetlane zostaną 1-4.  
 
 
• Zawartość ustawienia regionu 

Wyświetlany numer parametru  σετ wskazuje który region został wybrany w menu startowym.  
 

4: ευ (Europe) wybrane w menu startowym. 
3: ασια (Asia, Oceania) wybrane w menu startowym. 
2: υσα (North America) wybrane w menu startowym. 
1: ϕπ (Japan) wybrane w menu startowym. 
 

Włączenie menu startowego możliwe przez przypisanie wartości σετ=0.  
Szczegóły patrz 3.1.  
 
Uwaga: 1 - 4 wartości parametru σετ są tylko do odczytu. Uważaj, one nie mogą być nadpisane. 

• Funkcja 
Funkcja ta służy do sprawdzania jaki region jest przypisany do falownika.  
Ponowne włączenie menu startowego musi się dokonać w celu zmiany regionu. 
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4.5 Funkcje przycisku EASY 
 πσελ  : Wybór dostępnych trybów programowania 
 φ750  : EASY wybór funkcji przycisku EASY 
 φ751  to  φ782  : Programowanie grupy od 1 do 32 parametrów 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

πσελ 
Dostęp do trybu 
uproszczonego nastaw 
EASY po włączeniu zasilania 

0: Tryb standardowy po włączeniu zasilania  
1: Tryb uproszczony EASY po włączeniu zasilania 
2: Dostępny tylko tryb EASY  

0 

φ750 Funkcja przycisku EASY 

0: Przełaczenie trybów programowania Easy / 
standard  

1: Klawisz skrótu 
2: Przełącznik wyboru klawiatury lokalna / zdalna 
3: Wywietlanie minimum / maksimum 

0 

 
 Easy / Standard przełączanie trybu programowania (φ750=0) 

Możliwe jest przełączanie między standardowym trybem a uproszczonym za pomocą  przycisku EASY.  
Sposób w jaki parametry są odczytywane i wyświetlane zależą od wybranego trybu. 
Easy uproszczony tryb programowania. 
Pozwala wcześniej zarezerwowane parametry odczytywać i wyświetlać (maximum  32 ). 
Standardowy tryb programowania 
Tryb standardowy pozwala na dostęp do wszystkich parametrów. 
Za pomocą klawisza EASY wybierz tryb programowania, naciśnij MODE. 
Obracając pokrętłem wybieraj parametry do  których chcesz mieć dostęp. 
Relacja pomiędzy parametrem a wyborem trybu została pokazana poniżej. 
 πσελ =0 
* Kiedy zasilanie zostanie włączone, falownik jest w trybie standardowym. Naciśnij przycisk EASY aby przejść do 

trybu uproszczonego programowania. 
 πσελ =1 
* Kiedy zasilanie zostanie  włączone, falownik jest  w trybie uproszczonego programowania. Naciśnij przycisk EASY 

aby przejść do trybu standardowego. 
. πσελ =2 
* Zawsze w trybie łatwego ustawiania.  

• Funkcja 
Możliwe przełączanie między standardowym trybem a prostym trybem używając przycisku EASY.  
Do 32 dowolnych parametrów mogą być zarezerwowane do trybu łatwego programowania EASY.  
Następujące trzy funkcje można przypisać do przycisku  EASY w celu łatwego poruszania się w menu za 
pomocą jednego klawisza : 
• Ustawianie trybu programowania 
• Ustawianie funkcji szybkiego dostępu 
• Przełączanie klawiatury 
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[Jak wybrać parametry] 
Zarejetruj parametry wymagane od 1 do 32 (φ751 to φ782). Zauważ że parametry deklaruje się numerani transmisji szeregowej, 
zgodnie z numerami w tabeli.  

[Parameter setting] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 
fabryczna 

φ751 Parametr 1 trybu łatwego ustawiania 0-2999 3（χµοδ） 
φ752 Parametr 2 trybu łatwego ustawiania 0-2999 4（φµοδ） 
φ753 Parametr 3 trybu łatwego ustawiania 0-2999 9（αχχ） 
φ754 Parametr 4 trybu łatwego ustawiania 0-2999 10（δεχ） 
φ755 Parametr 5 trybu łatwego ustawiania 0-2999 600（τηρ） 
φ756 Parametr 6 trybu łatwego ustawiania 0-2999 6（φµ） 
φ757 Parametr 7 trybu łatwego ustawiania 

0-2999 
 

999 
(bez funkcji) 

φ758 Parametr 8 trybu łatwego ustawiania 
φ759 Parametr 9 trybu łatwego ustawiania 
φ760 Parametr 10 trybu łatwego ustawiania 
φ761 Parametr 11 trybu łatwego ustawiania 
φ762 Parametr 12 trybu łatwego ustawiania 
φ763 Parametr 13 trybu łatwego ustawiania 
φ764 Parametr 14 trybu łatwego ustawiania 
φ765 Parametr 15 trybu łatwego ustawiania 
φ766 Parametr 16 trybu łatwego ustawiania 
φ767 Parametr 17 trybu łatwego ustawiania 
φ768 Parametr 18 trybu łatwego ustawiania 
φ769 Parametr 19 trybu łatwego ustawiania 
φ770 Parametr 20 trybu łatwego ustawiania 
φ771 Parametr 21 trybu łatwego ustawiania 
φ772 Parametr 22 trybu łatwego ustawiania 
φ773 Parametr 23 trybu łatwego ustawiania 
φ774 Parametr 24 trybu łatwego ustawiania 
φ775 Parametr 25 trybu łatwego ustawiania 
φ776 Parametr 26 trybu łatwego ustawiania 
φ777 Parametr 27 trybu łatwego ustawiania 
φ778 Parametr 28 trybu łatwego ustawiania 
φ779 Parametr 29 trybu łatwego ustawiania 
φ780 Parametr 30 trybu łatwego ustawiania 
φ781 Parametr 31 trybu łatwego ustawiania 
φ782 Parametr 32 trybu łatwego ustawiania 0-2999 50（πσελ）  

Uwaga:  Jeżeli numer inny niż numer komunikatu jest określony, to jest on traktowany jako 999 (żadna funkcja nie została 
przypisana). 

 
 Funkcja klawisza skrótu (φ750=1) 
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Ta funkcja pozwala wybrać i zapisać w liście klawisza skrótu parametr który potrzebujemy zmieniać najczęściej, 
uzyskujemy do nie dostęp jednym naciśnięciem klawisza EASY. 
Skrót ten dostępny jest tylko w trybie wyświetlanie częstotliwości. 
[Operacje] 
Ustaw parametr φ750  na 1, wyszukaj parametr któremu chcesz przypisać funkcję skrótu, naciśnij i trzymaj  
wciśnięty klawisz EASY co najmniej przez 2 sekundy. W tym czasie zostanie zapisany do pamięci falownika. 
Odczytywanie tego parametru jest możliwe po naciśnięciu EASY. 
 

 Funkcja przełączania klawiatury lokalna/zdalna (φ750=2) 
Funkcja ta pozwala na łatwe przełączanie miejsca sterowania startu, stopu i zadawania częstotliwości. 
Zaprogramuj parametr φ750  na  2, wybierz klawiaturę zdalna lub lokalną za pomocą klawisza EASY. 
 
[Kiedy używany jest sterowanie z listwy zaciskowej] 
Jeżeli χµ0δ=0, przełączanie klawiatur nie jest dostepne. 
 
[Kiedy używany jest panel falownika] 
Klawisz  EASY przełącza klawiatury . 
 

■Funkcja pamiętania wartości szczytowych  (φ750=3) 
Ta funkcja udostępnia wartości szczytowe minimum, maksimum  φ709, φ966, φ968, φ970 and φ972, za pomocą 
przycisku  EASY. Pomiar minimum czy maksimum parametrów φ709, φ966, φ968, φ970 i φ972 powinien zostać 
wcześniej zaprogramowany zanim ustawimy φ750 na 3. 
Maksimum  i minimum wyświetlane są w wartościach absolutnych. 
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5. Parametry główne 
Przed użyciem falownika należy zaprogramować jego podstawowe parametry. 

5.1 Wyszukiwanie historii programowania  (αυη) 
 

 αυη  : Historia programowania 
 

      Funkcja (αυη): 
Za pomocą tej funkcji możemy przeglądnąć ostatnio programowane  5 parametrów,  które zaprogramowano na nastawę  

inną niż fabryczna. Przeglądane parametry można programować .  
 
    Uwagi do tej funkcji 

• Jeśli nie było zmienianych parametrów, ta funkcja jest pomijana i następna funkcja  “αυφ” jest wyświetlana. 
• ηεαδ i ενδ są wyświetlane by nie pomylić chronologii programowania.  

 
 Jak używać funkcji historia programowania 

Działania na 
panelu 

operacyjnym 
LED display Opis 

 0.0 Wyświetlana jest  częstotliwość  wyjściowa (falownik wyłączony). 
(Jeżeli parametr φ710=0 [Częstotliwość wyjściowa]) 

 
αυη Pierwsza funkcja “αυη” (historia programowania) jest wyświetlana. 

  
αχχ Ostatnio zmieniony parametr jest wyświetlony. 

 
8.0 Naciśnij na pokrętło by wyświetlić wartość parametru. 

 
5.0 Kręcąc pokrętłem ustaw żądaną wartość. 

 
5.0⇔αχχ Naciśnij pokrętło by zapisać w pamięci . Nazwa parametru i jego wartość 

będą wyświetlane przemiennie w czasie zapisywania . 

 
**** Kręcąc pokrętłem wybieramy następne parametry w celu sprawdzenia 

nastaw bądź ich zmiany. 
 ηεαδ 

(ενδ) 
ηεαδ: Pierwszy historyczny zapis 
ενδ: Ostatni historyczny zapis 

 Parameter  
display 

↓ 
αυη 

↓ 
φρ−φ 

↓ 

Naciśnij klawisz MODE by powrócić do funkcji “αυη.” 
Ponowne naciśnięcie klawisza MODE wprowadza do trybu 
monitorowania, następne naciśnięcie i wracamy do wyświetlania 
częstotliwości wyjściowej. 

MODE 
 

MODE 
 

MODE 
 

MODE 
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0.0 

Uwaga: Następujące parametry nie są rejestrowane w pamięci  αυη, nawet jeśli je zmieniono.   
φχ (Częstotliwość zadana z panelu operatorskiego),  αυφ (Funkcja szybkiego programowania), 
αυλ (Wybór charakterystyki przeciążenia),  αυ1 (Automatyczne przyspieszanie I zwalnianie), 
αυ2 (Funkcje wzmocnienia momentu),),  τψπ (Nastawy fabryczne), 
σετ (Potwierdzenie wyboru regionu),  φ700 (Blokada zmiany parametrów)  
φ737 (Blokada wszystkich klawiszy) ,  φ738 (Hasło do (φ700)) , 
φ739 (Weryfikacja hasła)  
 

 

5.2 Programowanie falownika za pomocą funkcji  (αυφ) 
 

 αυφ  : Łatwe programowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ustawianie parametów] 
Title Funkcja Zakres nastaw Fabryczna nastawa 

αυφ Łatwe programowanie 

0:- 
1: -   Uwaga 1 
2: Programowanie częstotliwości predefiniowanych 
3: Programowanie wejścia analogowego 
4: Programowanie przełączanych  parametrów silnika 
5: Podstawowe ustawienia silnika 

0 

Uwaga: 1) 1 jest dla fabrycznych ustawień. Nie używaj tego ustawienia.  
  

Funkcja αυφ: 

Funkcja łatwego programowania przywołuje tylko podstawowe  parametry niezbędne do zaprogramowania kilku podstawowych opcji pracy 

falownika. Po wybraniu tej funkcji, wybieramy potrzebną mam opcję programowania. Można łatwo przegotować do pracy  falownik 

programując parametry z kolejnych opcji. Funkcja łatwego programowania (αυφ) zawiera pięć opcji (grupy) parametrów. 
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 Jak używać funkcji łatwego programowania 
W tabeli poniżej przedstawione są kroki przykładowego postępowania, przy korzystaniu z tej funkcji. (Kiedy 
programujesz  αυφ = 2) 

Działania na panelu 
operacyjnym 

LED display Opis 

 
0.0 

Wyświetlana jest  częstotliwość  wyjściowa (falownik wyłączony). 
(Jeżeli parametr φ710=0 [Częstotliwość wyjściowa]) 

 
 αυη Pierwszy parameter  αυη) jest wyświetlany. 

 
 αυφ Kręcąc pokrętłem znajdź funkcję (αυφ). 

 
 0 Naciśnij pokrętło. Wyświetli się wtedy 0. 

 
 2 Kręcąc pokretłem ustaw wartość "2". 

 
 χµοδ 

Naciśnij pokrętło. Wyświetli się pierwszy parametr dostępny w tej 
funkcji  (zobacz w tabeli poniżej). 

 
* * * * 

Wybierając kolejne parametry można sprawdzić ich nastawy i je 
zmienić. 

 
ενδ ενδ sygnalizuje że sprawdziliśmy już wszystkie parametry. 

 
 
 
 
 
 

Display of parameter 
↓ 

αυφ 
↓ 

φρ−φ 
↓ 
0.0 

 

Trzykrotne naciśniecie klawisza MODE powoduje powrót wyświetlania 
częstotliwości wyjściowej. 

 
 
  

Jeżeli coś będzie niejasne w czasie programowania naciśnij MODE kilka razy by wejść ponownie w grupę αυη. 
ηεαδ i  ενδ  sygnalizują  pierwszy  i ostatni dostępny parametr. 
 

MODE 
 

MODE 
 

MODE 
 

MODE 
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        Tabela przedstawia listy parametrów dostępne po wybraniu okreslonej opcji 
Ustawianie prędkości 
predefiniowanych 

αυφ=2 

Parametry wejścia 
analogowege 

αυφ=3 

Programowanie 
przełączanych  

parametrów αυφ=4 

Podstawowe 
ustawienia silnika 

αυφ=5 
χµοδ 
φµοδ 
αχχ 
δεχ 
φη 
υλ 
φ111 
φ112 
φ113 
φ114 
φ115 
φ116 
σρ1 
σρ2 
σρ3 
σρ4 
σρ5 
σρ6 
σρ7 
φ287 
φ288 
φ289 
φ290 
φ291 
φ292 
φ293 
φ294 

χµοδ 
φµοδ 
αχχ 
δεχ 
φη 
υλ 
λλ 
φ109 
φ216 
φ217 
φ218 
φ219 

φ111 
φ112 
φ113 
φ114 
φ115 
φ116 
ϖλ 
ϖλϖ 
ϖβ 
φ415 
τηρ 
φ601 
αχχ 
δεχ 
φ170 
φ171 
φ172 
φ173 
φ185 
φ500 
φ501 

πτ 
ϖλ 
ϖλϖ 
φ405 
φ415 
φ417 
φ400 
 

 
 
 
 

5.3 Wybór charakterystyki przeciążenia silnika 
 
αυλ ：Wybór charakterystyki przeciążenia silnika 
 
Szczegóły w sekcji 3.5 . 
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5.4 Ustawianie czasu przyśpieszania i zwalniania 
 
αυ1 ：Automatyczne przyśpieszanie/zwalnianie 
 
αχχ ：Czas przyśpieszania 1 
 
δεχ ：Czas zwalniania 1 
  
•  Funkcja 

1) Czas przyśpieszania 1 αχχ oznacza czas zmiany częstotliwości wyjściowe od 0Hz do maksimum φη. 

2) Czas zwalniania 1 δεχ oznacza czas zmiany częstotliwości od φη do 0Hz.  
 

5.4.1 Automatyczne przyśpieszanie/zwalnianie 
 

Automatyczne przyśpieszanie/zwalnianie polega na samoczynnym doborze szybkości zmian prędkości w zależności od wielkości obciążenia 

silnika. 
αυ1  =1 

* Zmiana czasu przyspieszania i zwalniania możliwa jest w zakresie od 1/8 do 8 razy czasy ustawione w parametrach  αχχ i  δεχ, tak by 

nie przekroczyć parametrów znamionowych falownika. 
αυ1  =2 

* Automatycznie zmienia sie tylko czas przyśpieszania. Zwalnianie następuje zgodnie z czasem ustawionym w δεχ. 
 

 częstotliwość (Hz) 

Czas 
zwalniania 

Czas 
przyśpieszania 

f h  

Małe obciązenie 

czas 
[sec] 

0 

Skraca czasy przyśpieszania i zwalniania 

Czas 
zwalniania 

 
Czas 

przyśpieszania 

 

f h  

Duże obciążenie częstotliwość (Hz) 

czas 
[sec] 

0 

Wydłuża czasy przyśpieszania i zwalniania 
 

 
Set αυ1 można zaprogramować  na 1 lub 2. 

 
[Programowanie parametrów] 

Nazwa Funkcja Możliwości nastaw Nastawa fabryczna 

αυ1 Automatyczne 
przyspieszanie/zwalnianie 

0: wyłączone (ręczne) 
1: automatyczne 
2: automatyczne (tylko dla przyśpieszania) 

0 

Ι Ustawienie automatycznego przyspieszania/zwalniania  powoduje, że zmieniają się czasy przyspieszenia i 
zwalniania w zależności od zmian obciążenia. Dla układów wymagających stałych czasów należy skorzystać 
z parametrów αχχ, δεχ. 

Ι Ustawianie czasów  (αχχ, δεχ) wymaga uwzględnienia rodzaju i wielkości obciążenia oraz jego zmian. 
Ι Ustawiaj te parametry po podłączeniu falownika do silnika. 
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Ι Kiedy falownik pracuje z obciążeniem o znacznych fluktuacjach , w czasie przyśpieszania lub zwalniania 
może pojawić się błąd, i może nastąpić wyłączenie awaryjne. 

Ι Nie używaj  αυ1 =1 gdy stosujesz rezystor hamujący (opcja). 
 
[Metody programowania automatycznego przyspieszania/zwalniania] 

Działania na panelu 
operacyjnym 

LED 
display Operation 

 0.0 Wyświetlana jest  częstotliwość  wyjściowa (falownik wyłączony). 
(Jeżeli parametr φ710=0 [Częstotliwość wyjściowa]) 

 
αυη Pierwszy parametr “αυη” jest dostepny 

 
αυι Przekręć pokrętło i ustaw αυι. 

 
0 Naciskając pokretło podglądamy zaprogramowaną wartość . 

 
1 Ustaw pokrętłem 1 or 2. 

 
1⇔αυ1 Naciśnij pokrętło by zapamiętać nastawę . αυ1 i nastawa będą migotały przemiennie 

przez czas zapamiętywania. 

Ι Assigning the forced deceleration command (function number 120 to 123) to any logic input terminal, it can be 
changed automatic deceleration on a mandatory. 

 

5.4.2 Ręczne ustawianie czasu przyśpieszania i zwalniania 
 

Czas przyspieszania określa szybkość zmiany częstotliwości wyjściowej od  0.0 (Hz) do maksymalnej częstotliwości 
φη a czas zwalniania określa szybkość zmian od φη do 0.0 (Hz). 

 Częstotliwość 
wyjściowa(Hz) 

d e c  a c c  

f h  

Czas [sec] 
O 

a u 1  = 0  (Nastawa ręczna 
 

 
 
[Ustawianie parametru] 

Nazwa Funkcja Zakres regulacji Nastawa fabryczna 
αχχ Acceleration time 1 0.0-3600 (360.0) (s) 10.0 
δεχ Deceleration time 1 0.0-3600 (360.0) (s) 10.0 

Uwaga1):   Kiedy czas jest ustawiony na  0.0 sekund, falownik przyspiesza i zwalnia w czasie 0.05 sekund. 
Uwaga2):   Rozdzielczość nastaw może został powiększona do 0.01 sekundy parametrem φ519. 

 
Ι Ι    Jeśli zaprogramowana wartość jest krótsza niż optymalny czas wynikający z rodzaju obciążenia, mogą nastąpić 

wyłączenia z powodu przeciążenia prądem lub przekroczenia dopuszczalnego napięcia. Należy wtedy te czasy przedłużyć . 
(Dokładniejsza informacja znajduje się w rozdziale 13.1) 

MODE 
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5.5 Zwiększanie momentu rozruchowego 
 
αυ2 : Funkcja makro zwiększania momentu obrotowego 
  

• Funkcja  
Równocześnie włącza sterowanie wyjściem falownika (V/F)  oraz program automatycznego doboru 
parametrów silnika (auto-tuning on-line) w celu zwiększenia momentu generowanego w silniku. Procedura 
ta zawarta jest także w specjalnych sterowaniach  V/F takich jak sterowanie wektorowe.  

 
[Programowanie parametrów] 

Nazwa Funkcja Możliwości nastaw Nastawa fabryczna 

αυ2 Funkcja makro zwiększania 
momentu obrotowego 

0: Wyłączona 
1: Automatyczne forsowanie momentu  + 
auto-tuning 
2: Sterowanie wektorowe+ auto-tuning 
3: Oszczędzanie energii + auto-tuning 

0 

Uwaga1):  Nastawa wyświetlana jest po prawej stronie wyświetlacza i po zaprogramowaniu ustawia się na  0. Numer 
poprzedniej nastawy wyświetlany jest po lewej stronie.      Ex. 1      0  

Uwaga2) Auto-tuning jest wykonywany przed uruchomieniem silnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Zwiększanie momentu obrotowego automatycznie zgodnie z obciążeniem 

 
αυ2 ustawione na 1 (automatyczne wzmocnienie momentu + auto-tuning) 

 
Kiedy αυ2 jest ustawiona na 1 falownik utrzymuje prąd  przy aktualnej częstotliwości wyjściowej przez 
automatyczny dobór napięcia wyjściowego by zapewnić właściwy moment i stabilna pracę.  
 
Uwaga 1: Takie same właściwości zostaną osiągnięte jeżeli ustawimy  parametr πτ na 2 (automatyczne 

wzmocnienie momentu startowego) i  uruchomiony auto-tuning  czyli φ400 na 2 . 
⇒ Patrz  6.21 

Uwaga 2: Ustawiając  αυ2 na 1 automatycznie ustawia się πτ to 2. 
 

Ostrzeżenie:  
Przed zaprogramowaniem  jednej z instrukcji  αυ2 , odczytaj z tabliczki znamionowej silnika następujące 
parametry i je wpisz do falownika. 

ϖλ   : częstotliwość podstawowa (znamionowa)   1 ( Hz)  
ϖλϖ  : napięcie znamionowe 1 (V)  
φ405 : moc silnika  
φ415 : prąd znamionowy silnika  
φ417 : obroty znamionowe (rpm) 

Ustaw inne nastawy jeśli jest taka potrzeba. 
 

E-7 



 E6581697 

5 

 
 
2) Kiedy używamy sterowania wektorowego (zwiększamy moment startowy i 

osiągamy wysoką precyzję sterowania) 
 

αυ2 ustaw na  2 (sterowanie wektorowe + auto-tuning) 
 

Programując makrofunkcję αυ2 na 2 (sterowanie wektorowe + auto-tuning) zapewniamy wysoki moment startowy 
dla niskiego zakresu częstotliwości . Zapewnia to wysoka precyzję działania falownika przy zmianach obciążenia. 
Ta nastawa jest idealna do pracy z napędami wind, dźwigów i urządzeniami transportowymi . 

 
Uwaga 3: Takie same właściwości zostaną osiągnięte jeżeli ustawimy  parametr πτ na 3 (sterowanie 

wektorowe) i  uruchomimy auto-tuning  czyli φ400 na 2 . 
⇒ Patrz 6.21 

Uwaga 4: Ustawienie αυ2 to 2 automatycznie programuje πτ na 3. 
 
3) Oszczędzanie energii 
 

αυ2 ustaw na 3 (oszczędzanie energii + auto-tuning) 
 
Programując makrofunkcję αυ2 na 3 (oszczędzanie energii + auto-tuning), falownik obniża prąd wyjściowy by 
oszczędzać energię ale równocześnie nie pogorszyć jakości sterowania. 

 
Uwaga 5: Takie same właściwości zostaną osiągnięte jeżeli ustawimy  parametr πτ na 4 (automatyczne 

oszczędzanie energii) i uruchomimy auto-tuning φ400 na 2 . 
 
Uwaga 6: Kiedy αυ2 ustawimy na 3, πτ jest automatycznie nastawiany na 4. 

 
[Przykład programowania]] 

Działania na 
panelu 

operacyjnym 

LED display Operation 

 0.  0 Wyświetlana jest  częstotliwość  wyjściowa (falownik wyłączony). 
(Jeżeli parametr φ710=0 [Częstotliwość wyjściowa]) 

 
αυη Pierwszy parametr “αυη” jest dostepny 

 
αυ2 Kręcąc pokrętłem i ustaw αυ2 (wzmacnianie momentu napędowego 

makro-funkcja). 
 

0    0 Wartość parametru wyświetli się na panelu. 

 
0    3 Kręcąc pokrętłem ustawiamy 3 (automatyczne oszczędzanie energii). 

(Po prawej stronie ustawiana wartość, po lewej poprzednia nastawa.) 
 

0    3⇔ αυ2 Naciśnij pokrętło w celu wprowadzenia nastawy i jej zapamiętania. 
αυ2 i  wartość zapisywana będą wyświetlane na zmianę. 

        

MODE 
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Jeśli sterowanie wektorowe nie udaje się zaprogramować.... 
Najpierw przeczytaj uwagi wstępne do sterowania wektorowego w  5.12-9). 
1) Jeśli żądany moment nie może być osiągnięty ⇒patrz 6.21 dział 2 
2) Jeśli pojawia się błąd "ετν1" ⇒patrz 6.21 dział 4 

 
 
 
 αυ2 (Funkcja makro zwiększania momentu) i πτ (V/F wybór charakterystyki) 
Automatyczne zwiększanie momentu jest funkcją która zmienia nastawy  parametru sterowania proporcją V/F 
(πτ) i auto-tuning (φ400)  równocześnie. To znaczy że parametry powiązane zmieniają się automatycznie kiedy  
αυ2 jest zmieniane. 

 

  Automatycznie zmieniane parametry 

αυ2 πτ φ400 

0 0 wyświetlane po resecie - Potwierdza poprzednią nastawę πτ.  -  

1 Automatyczne wzmacnianie 
momentu + auto-tuning 2 Automatyczne wzmacnianie 

momentu 2 
Podczas 
wykonywania 
(0 po wykonaniu) 

2 Sterowanie wektorowe + 
auto-tuning 3 Sterowanie wektorowe 2 

Podczas 
wykonywania 
(0 po wykonaniu) 

3 Oszczedzanie energii + auto-
tuning 4 Oszczędzanie energii 2 

Podczas 
wykonywania 
(0 po wykonaniu) 

 
4) Zwiększanie momentu ręczne (V/F stała proporcja) 
 
Stała proporcja V/F jest właściwa dla takich obciążeń jak taśmociągi. Istnieje jednak możliwość zwiększenia 
momentu startowego ręcznie. 
 
Jeśli  charakterystyka stałej proporcji V/F jest programowana po zmianach αυ2, 

 

Ustaw charakterystykę V/F parametrem πτ = 0 (V/F constant). 
 ⇒ patrz 5.12.1) 
Uwaga 7:   W celu zwiększenia momentu należy powiększyć  wartość 1(ϖβ). 

Jak zwiększyć wartość 1(ϖβ) ⇒ patrz 5.13 
Uwaga 8:   Charakterystykę V/F ustawia się na πτ= 1 (zmienny moment) dla obciążeń takich jak pompy i 

wentylatory.. ⇒ patrz 5.12.2) 
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5.6 Wybór trybu sterowania i zadawania 
 
χµοδ : Tryb sterowanie 

φµοδ : Tryb zadawania prędkości 
  

• Charakterystyka 
Te parametry są używane do wyboru miejsca sterowania (panel operatorski, zaciski wejściowe czy 
komunikacja RS485), czyli priorytetu wprowadzania operacji stop czy zadawania częstotliwości (zacisk 
wejściowy  VI, pokrętło, RS485 czy UP/DOWN z zewnętrznych przycisków).  

 
< Wybór metody sterowania > 
[Programowanie parametrów) 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Fabryczna nastawa 

χµοδ Wybór metody sterowania 

0: Zaciski wejściowe 
1: Panel operatorski (wraz z zewnętrzną klawiaturą) 
2: RS485 
3: CANopen 
4: inne opcje komunikacji szeregowej 

1 

 
[Zaprogramowana wartość] 
 

0: Zaciski wejściowe Załącz, wyłącz zewnętrznymi sygnałami stykowymi. 

   

1: Panel operatorski Naciskając                i            włączamy i wyłączamy falownik. 

Działania te dotyczą także zewnętrznej klawiatury. 
   

2: RS485 Start i stop za pomocą rozkazów przesyłanych transmisją RS485. 
⇒ Patrz 6.33. 

   

3: CANopen Start i stop za pomocą rozkazów przesyłanych transmisją CANopen. 
⇒Patrz 6.33. 

   

4: inna transmisja Start i stop za pomocą rozkazów przesyłanych transmisją dostępną w opcjach. 
⇒Patrz 6.33. 

 
* Są dwa typy funkcji: funkcje które podporządkowują się komendom wybranym w χµοδ, i funkcje które 

podporządkowują się tylko komendom z zacisków wejściowych (funkcje numer 108, 109). Zobacz tablicę wyboru 
funkcji zacisków wejściowych 11.6. 

* Kiedy sterowanie jest przydzielone do transmisji szeregowej lub zacisków wejściowych, wtedy priorytet ma 
ustawianie  χµοδ. 

 
 
 

RUN STOP 
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< Wybór trybu zadawania prędkości > 
[Programowanie parametrów] 

Nazwa Funkcja Zakres nastaw Fabryczna nastawa 

φµοδ Tryb zadawania prędkości 1 

0: Pokrętło 1(pamiętanie po wyłączeniu zasilania) 
1: Wejście VIA 
2: Wejście VIB 
3: Pokrętło 2(pamiętanie po naciśnięciu) 
4: RS485  
5: UP/DOWN motopotencjometr wewnętrzny 
6: CANopen 
7: Inna opcja transmisji szeregowej 
8: Wejście VIC 
9, 10: - 
11: Częstoliwość wejściowa 

0 

 
[Programowanie] 
 
0: Pokrętło 1 

Częstotliwość zadaje się kręcąc pokrętłem na falowniku . Ustawiona 
częstotliwość zostanie zapamiętana nawet po wyłączeniu napięcia zasilania.  
⇒ Patrz sekcja 3.2.2 

   
 
1: Zacisk wejściowy VIA 

Częstotliwość jest zadawana zewnętrznym sygnałem analogowym. 
(VIA wejście: 0 –  10Vdc)  
⇒Patrz sekcja 3.2.2 i 7.3 

   
 
2: Zacisk wejściowy VIB 

Częstotliwość jest zadawana zewnętrznym sygnałem analogowym. 
 (VIB wejście l: 0 - +10Vdc or -10 - +10Vdc) 
⇒Patrz sekcja 3.2.2 i 7.3 

   
 
3:  Pokrętło 2 

Częstotliwość zadaje się kręcąc pokrętłem na falowniku . Ustawiona 
częstotliwość zostanie zapamiętana po naciśnięciu pokrętła.  
⇒Patrz sekcja 3.2.2 

   

4: RS485   Częstotliwość zadaje się za pomocą komunikacji RS485. 
⇒Patrz sekcja 6.33 

   
5: 

UP/DOWN frequency 
Częstotliwość zadawana jest przyciskami up/down wewnętrzny 
motopotencjometr. 
⇒Patrz sekcja 6.6.3 

   

6: CANopen  
Częstotliwość zadaje się za pomocą komunikacji CANopen . 
⇒Patrz sekcja 6.33 

   

7:  Communication  
option 

Częstotliwość zadaje się za pomocą komunikacji. 
⇒Patrz sekcja 6.33 
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8: Zacisk wejściowy VIC 
Częstotliwość jest zadawana zewnętrznym sygnałem analogowym. 
 (VIC wejście: 0 (4) - 20mAdc)                          
⇒Patrz sekcja 3.2.2 i 7.3 

   

11: Pulse train input 
Częstotliwość zadawana jest częstotliwością impulsów wejściowych. 
(S2 wejście: 10pps - 20kpps)                                        
⇒Patrz sekcja 6.6.5 

 
Ι Nie jest istotne w jaki sposób zaprogramowany jest paprametr χµοδ i φµοδ. Należy jednak zwrócić uwagę na 

zaprogramowanie następujących funkcji. 
• Funkcja resetu (czynna tylko gdy zaprogramujemy określone wejście na tą funkcję), 
• Funkcja standby (czynna tylko gdy zaprogramujemy określone wejście na tą funkcję). 
• Zewnętrzny sygnał wyłączenia (kiedy tak zaprogramowane jest jedno z wejść) 
• Zatrzymanie wybiegiem (kiedy tak zaprogramowane jest jedno z wejść). 

Ι W celu zmiany parametrów χµοδ i φµοδ, należy zatrzymać pracę falownika 
(Zmian podczas pracy można dokonywać gdy parametr φ736 jest ustawiony na 0.) 

Ι Wejście zadeklarowane  na φµοδ ma priorytet działania. 
 
 Programowanie częstotliwości stałych 

χµοδ: Ustaw na 0 (Sterowanie z zacisków wejściowych) 
φµοδ: Ważne dla wszystkich wejść. 

 
 Programowanie funkcji zacisków  

Przypisanie następujących funkcji pozwala przełączać zadawanie częstotliwości sygnałami ON/OFF na 
zaciskach wejściowych.  

Funkcja wejść  ON OFF 

48 Wybór lokalnie czy komunikacją Enabled during communication 
Local (Setting of χµοδ, φµοδ) Communication  

106 Zadawania częstotliwości Zacisk (VIA) czynny  Ustawienie  φµοδ  
Każdy z tych sygnałów może być zaprogramowany w negacji (49, 107). 
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 Przykład programowania sposobu sterowania falownikiem 
 

Zaciski wejściowe 
Klawiatura  (panel) 

Wew. 
komendy 

Zacisk wej. VIA 

Wew. 
zadawanie 
częstotliw. 

RS485       

Pokrętlo 2  
RS485  

UP/DOWN motopotencjometr 

Pokrętlo 1  

RS485 

Pokrętło 2  
(Up/down key)  

Blokada  
(wł.  kiedy 
φ732=0)  

   LOC 
/ REM 

Sposób 
sterowania 

χµοδ 

Zaciski 
wejściowe 

Wejście VIA  

Zadawanie 
częstotliwości 

φµοδ 

RS485  

Terminal block 
active (FMTB)  
Input terminal 

function 
: 106/107  

Panel  
(RUN/STOP key)  

Funkcja 
aktywnego 

wejścia (CMTB)  
Funkcja wejścia 

:108/109 

RS485 priorytet  
(SCLC)  

Funkcja wejścia 
:48/49  

Zdalna klawiatura (option) 
RKP007Z  

Frequency 
reference 
command 

forced 
switching 

FCHG 
: 104/105  

Zacisk wej. VIB 

CANopen 
Opcje komunikacji 

Zacisk wej. VIC 
Częstotliwość  

Zadawanie 
częstotliwości 2 

φ207 

Takie jak 
φµοδ 

CANopen  

Opcje komunikacji 
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5.7 Programowanie wyjścia analogowego i jego kalibracja 
 
φµσλ : Wybór rodzaju pomiaru 
 
 φµ  : Strojenie miernika 
 
Patrz sekcja 3.4. 
 
 

5.8 Wybór kierunku obrotów (Panel klawiatura) 
 
 φρ : Wybór kierunku obrotow  (Panel keypad) 
  

• Funkcja 
Uruchomiania i zatrzymywanie falownika nastepuje klawiszami  RUN i  STOP z panelu operatorskiego. 
Działa gdy χµοδ jest zaprogramowane na 1 (panel klawiatura).  

 
[Ustawianie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φρ Wybór kierunku  (Panel keypad) 

0: Do przodu 
1: Do tyłu 
2: Do przodu (F/R przełączanie ze 

zdalnej klawiatury) 
3: Do tyłu (F/R przełączanie ze zdalnej 

klawiatury) 

0 

Η Praca ze zdalną klawiaturą RKP007Z (option) : Kiedy φρ jest ustawione na  2 i wyświetlanie jest w 
standardowym trybie, naciśnięcie FWD/REV zmienia kierunek obrotów i wyświetla się komunikat  φρ−ρ. 
Naciśnięcie FWD/REV ponowne powoduje zmianę obrotów i wyświetla się komunikat  φρ−φ. 

Η Praca ze zdalną klawiaturą RKP002Z (option) : Kiedy φρ jest ustawione na  2 i wyświetlanie jest w 
standardowym trybie, naciśnięcie klawisza DOWN kiedy jest wciśnięty ENT zmienia kierunek obrotów  z do 
przodu na do tyłu, wyświetla się komunikat  φρ−ρ. 
Naciśniecie klawisza UP  gdy wciśnięty jest ENT zmienia kierunek obrotów z do tylu na do przodu i 
wyświetla się komunikat φρ−φ. 

Η Wyświetlenie kierunku obrotów w monitorze. Patrz 8.1. 
φρ−φ: bieg do przodu 
φρ−ρ: bieg do tylu 

Η Kiedy wejścia F i R są używane do  przełączania kierunku obrotów,  parametr  φρ forward/reverse jest 
nieaktywny. 
Zwarcie F-CC (Sink logic) czy P24-F (Source logic) : do przodu 
Zwarcie the R-CC (Sink logic) czy P24-R (Source logic) : do tylu 

Η W przypadku podania dwóch sygnałów jednocześnie, zgodnie z nastawą fabryczną falownik zatrzyma sie 
zwalniając zgodnie z nastawą. 

 Jednakże programując parameter  φ105 można wybrać pomiędzy zatrzymaniem a pracą do tyłu. 
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5.9 Maksymalna częstotliwość 
 
 φη : Maksymalna częstotliwość 
  

• Zastosowanie 
1) Programując zakres pracy falownika  (maksymalna częstotliwość wyjściową). 
2) Ta częstotliwość jest wykorzystywana do naliczania czasów akceleracji i deceleracji.  

 

 Częstotliwość 
wyjściowa (Hz) Gdy f h =80Hz 

Gdy f h =60Hz 

80Hz 

60Hz 

0                                            100%      Sygnał zadawania częstotliwości (%) 

・Funkcja ta determinuje zakres 
prędkości silnika I obciążenia. 

    Maksimum częstotliwości można 
zaprogramować jedynie przy 
niepracującym falowniku. 

 
 
Η Jeśli φη jest nieosiągalne, ustaw górny limit częstotliwości υλ. 
 
[Ustawianie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
φη Maksimum częstatliwości 30.0-500.0 (Hz) 80.0 
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5.10 Górny i dolny limit częstotliwości 
 
 υλ : Górny limit częstotliwości 
 
 λλ : Dolny limit częstotliwości 
  

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

 

 

0           100% 

u l  

f h  

Sygnał zadający 
* Częstotliwość nie może 

być większa niż u l . 

Górny limit 

0           100% 

f h  

l l  

Sygnał zadający 

 * Częstotliwość nie może 
być mniejsza niż l l . 

 Dolny limit 
Częstotliwość zadana (Hz) Częstotliwość zadana Hz) 

 
 
[Zadawanie parametrów] 

Tytuł Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
υλ Górny limit 0.5 - φη (Hz) ∗ 
λλ Dolny limit 0.0 - υλ (Hz) 0.0 

* Nastawa fabryczna zgodnie z opisem w rozdziale 11.5. 
 
Uwaga1)  Nie programuj υλ 10 razy większe niż  ϖλ (częstotliwość podstawowa 1)i φ170 (częstotliwość podstawowa 

2). Próba zaprogramowania wartości większej powoduje sygnalizację alarmu  α−05. 
Uwaga 2) Częstotliwość wyjściowa niższa niż zaprogramowana w φ240 (Częstotliwość startowa) nie będzie 

dostepna. Ustaw  φ240 na właściwą wartość. 
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5.11 Częstotliwość podstawowa 
 

 ϖλ : Częstotliwość podstawowa  1 
 
 ϖλϖ : Napięcie częstotliwości podstawowej 1 
  

• Funkcja 
Ustaw podstawową częstotliwość wyjściową i napięcie dla tej częstotliwości w dopasowaniu do 
parametrów znamionowych silnika.  

Uwaga: To jest ważny parametr by osiągnąć właściwy moment z silnika. 
 

 

N
ap

ię
ci

e 
w

yj
śc

io
w

e 
[V

] 

Napięcie częstotliwości 
podstawowej 

v l v  

 v l      Częstotliwość wyjściowa 

 

0 
 

 
[Zadawanie parametróΙ] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
ϖλ Częstotliwość podstawowa 1 20.0-500.0 (Hz) ∗ 

ϖλϖ Napięcie częstotliwości 
podstawowej 

50-330 (240V klasa) 
50-660 (500V klasa) ∗ 

* Nastawy fabryczne w sekcji  11.5. 
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5.12 Wybór charakterystyki sterowania 
 
πτ : Wybór charakterystyki  V/F 
  

• Funkcja 
Następujące tryby pracy są dostępne . 

 V/F stała proporcja 
 Zmienny moment 
 Automatyczne wzmacnianie momentu (*1) 
 Sterowanie wektorowe (*1) 
 Oszczędzanie energii (*1) 
 Dynamic energy-saving (Dla pomp i wentylatorów) 
 Sterowanie silników PM z magnesami trwałymi 
 V/F 5-punktowa charakterystyka 

 (*1) Programując makro instrukcję  αυ2 można automatycznie ustawić ten parameter i wykonać auto-
tunning..  

 
 [ustawianie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

πτ Charakterystyka V/F  

0: V/F stała 
1: Zmienny moment 
2: Automatyczne wzmacnianie momentu 
3: Sterowanie wektorowe 
4: Oszczędzanie energii 
5: Intensywne oszczędzanie energii 

(dla pomp i wentylatorów) 
6: PM silnik synchroniczny 
7: V/F 5-punktowa charakterystyka 
8: -  (*3) 

(*2) 

(*2): Nastawy fabryczne przedstawione są w rozdziale 11.5. 
(*3): Nie wykorzystuj tej nastawy. 
 
Uwaga: πτ jest dostępny tylko dla jednego silnika.  

Zmiana "V/F constant control" kiedy podłączamy drugi silnik, wymaga zaprogramowania πτ.  
Kolejność programowania jest następująca 
(W tym przykładzie  parametr πτ programujemy na  3 (Sterowanie wektorowe). 
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[Ustawianie charakterystyki V/F na 3 (sterowanie wektorowe bez czujnika położenia)] 
Działąnia na panelu LED display Opis 

 0.0 
Wyświetlana jest  częstotliwość  wyjściowa (falownik wyłączony). 
(Jeżeli parametr φ710=0 [Częstotliwość wyjściowa]) 

 
αυη Pierwszy parametr “αυη” jest dostepny 

 πτ Kręcąc pokrętłem w prawo odszukaj parametr πτ 

 
0 Naciśnij pokrętło  (wyświetli się 0).  

 
3 Kręcąc pokrętłem ustaw  3. 

 
3 ⇔ πτ 

Naciśnij pokrętło. Parametr πτ zostanie zaprogramowany  “3”. πτ i 
3 będą wyświetlane naprzemiennie. 

  
Uwaga: 

Kiedy charakterystyka V/F czyli parametr  πτ jest ustawiony na  2: Automatyczne wzmacnianie momentu, 
3: Sterowanie wektorowe, 4: Oszczędzanie energii, 5: Dynamiczne oszczędzanie energii, lub 6: PM silnik z 
magnesami stałymi, sprawdź czy następujące parametry zostały zaprogramowane zgodnie z tabliczką 
znamionową silnika. 

ϖλ : częstotliwość podstawowa 1 (częstotliwość znamionowa silnika) 
ϖλϖ : napięcie podstawowe 1 (napięcie znamionowe silnika)  
φ405 : moc silnika  
φ415 : prąd znamionowy 
φ417 : prędkość znamionowa 

Ustaw inne parametry silnika jeśli to niezbędne.   
 

1) Carakterystyka stałomomentowa obciążenia 
Zaprogramuj πτ to 0 (V/F constant) 

Taka nastawa jest odpowiednia dla taśmociągów, dźwigów lub obciążeń które mają taki sam moment przy 
niskiej prędkości jak i w całym zakresie. 

 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
(
%
) 

Napięcie znamionowe 
v l v  

Output frequency (Hz) 

 v b  

Częstotliwość znamionowa  v l  
0 

 
 
* W celu zwiększenia momentu należy ręcznie zaprogramować parametr  1 (ϖβ). 

⇒  Patrz sekcja 5.12. 

MODE 
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2) Ustawienie dla wentylatorów i pomp 

Zaprogramuj  πτ to 1 (variable torque) 

Ta charakterystyka jest odpowiednia dla pomp, wentylatorów i takich obciążeń dla których obciążenie rośnie w 
w kwadracie z częstotliwością.  
 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
(%

)

Base frequency voltage
v l v

 v b

Base frequency  v l
0

Output frequency (Hz)
 

 
3) Zwiększanie momentu rozruchowego 

Ustaw πτ na 2 (automatic torque boost control) 
Kontrolowany jest prąd obciążenia w całym zakresie prędkości I automatycznie doregulowywane jest napięcie 
wyjściowe w celu podniesienia momentu wyjściowego silnika. Zapewnia to stabilną prącę napędu. 
 

 

   :Zakres 
dostrajanie 
wzmocnienia 
momentu 

     

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
(%

) Base frequency voltage 
v l v  

Output frequency (Hz) Base frequency  v l   

0 

 
Note: Ten system sterowania może powodować drgania silnika w wyniku zwiększania i zmniejszania 

momentu.  W takim przypadku ustaw charakterystykę  V/F na πτ=0 (V/F constant) i powiększ 
parametr ϖβ. 
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Η Parametry silnika muszą być zaprogramowane 
Jeśli używasz silnik 4-biegunowy firmy Toshiba i ma tę samą moc co falownik, nie ma potrzeby programowania 
danych znamionowych silnika. W innym przypadku, należy zapisać dane z tebliczki znamionowej silnika 
ϖλ (częstotliwość znamionowa 1), ϖλϖ (napięcie  znamionowe 1), φ405 (moc silnika), φ415 (prąd znamionowy), 
φ417 (prędkość obrotowa silnika) 
Istnieją trzy procedury do ustawiania innych parametrów silnika. 
1) Automatyczne wzmacnianie momentu z autotuningiem. 
 Ustaw  αυ2 to 1. ⇒ Patrz rozdział 5.5. 
2) Autotuning .  
 Ustaw  φ400 to 2. ⇒Patrz rozdział 6.21. 
3) Każdy parametr może być ustawiany ręcznie.  ⇒Patrz rozdział 6.21. 
 

 
4) Sterowanie wektorowe – powiększa moment rozruchowy i pozwala osiągnąć 

wysoką precyzję sterowania 
Ustaw πτ na 3 (Vector control) 

Sterowanie wektorowe pozwala osiągnąć najwyższy moment przy niskich częstotliwościach. 
(1) Duży moment rozruchowy. 
(2) Właściwe gdy duża precyzja obrotów jest potrzebna przy niskich prędkościach. 
(3) Efektywna eliminacja fluktuacji obciążenia w przypadkach zwiększonego poślizgu silnika . 
 

Η Parametry silnika muszą być zaprogramowane 
Jeśli używasz silnik 4-biegunowy firmy Toshiba i ma tę samą moc co falownik, nie ma potrzeby programowania 
danych znamionowych silnika. W innym przypadku, należy zapisać dane z tebliczki znamionowej silnika 
ϖλ (częstotliwość znamionowa 1), ϖλϖ (napięcie  znamionowe 1), φ405 (moc silnika), φ415 (prąd znamionowy), 
φ417 (prędkość obrotowa silnika) 
Istnieją trzy procedury do ustawiania innych parametrów silnika. 
1) Automatyczne wzmacnianie momentu z autotuningiem. 
 Ustaw  αυ2 to 1. ⇒ Patrz rozdział 5.5. 
2) Autotuning .  
 Ustaw  φ400 to 2. ⇒Patrz rozdział 6.21. 
3) Każdy parametr może być ustawiany ręcznie.  ⇒Patrz rozdział 6.21. 

 
 

5) Oszczędzanie energii 
Ustaw πτ na 4 (Energy-saving) 

Funkcja oszczędzania energii polega na właściwym doborze prądu silnika w zależności od obciążenia.  
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Η Parametry silnika muszą być zaprogramowane 
Jeśli używasz silnik 4-biegunowy firmy Toshiba i ma tę samą moc co falownik, nie ma potrzeby programowania 
danych znamionowych silnika. W innym przypadku, należy zapisać dane z tebliczki znamionowej silnika
ϖλ (częstotliwość znamionowa 1), ϖλϖ (napięcie  znamionowe 1), φ405 (moc silnika), φ415 (prąd znamionowy), 
φ417 (prędkość obrotowa silnika) 
Istnieją trzy procedury do ustawiania innych parametrów silnika. 
1) Automatyczne wzmacnianie momentu z autotuningiem. 

Ustaw  αυ2 to 1. ⇒ Patrz rozdział 5.5. 
2) Autotuning .

Ustaw  φ400 to 2. ⇒Patrz rozdział 6.21. 
3) Każdy parametr może być ustawiany ręcznie. ⇒Patrz rozdział 6.21. 

6) Intensywne oszczędzanie energii
Ustaw πτ na 5 (Dynamic energy-saving) 

Bardziej oszczędny tryb pracy  niż gdy  πτ jest ustawione na 4 można osiągnąć dla określonego zakresu 
częstotliwości wyjściowej. W trybie tym falownik nie jest w stanie odpowiadać na szybkie zmiany obciążenia i 
należy go wykorzystywać do zasilanie pomp i wentylatorów wolnych od zmian parametrów pracy. 

Η Parametry silnika muszą być zaprogramowane 
Jeśli używasz silnik 4-biegunowy firmy Toshiba i ma tę samą moc co falownik, nie ma potrzeby programowania 
danych znamionowych silnika. W innym przypadku, należy zapisać dane z tebliczki znamionowej silnika
ϖλ (częstotliwość znamionowa 1), ϖλϖ (napięcie  znamionowe 1), φ405 (moc silnika), φ415 (prąd znamionowy), 
φ417 (prędkość obrotowa silnika) 
Istnieją trzy procedury do ustawiania innych parametrów silnika. 
1) Automatyczne wzmacnianie momentu z autotuningiem. 

Ustaw  αυ2 to 1. ⇒ Patrz rozdział 5.5. 
2) Autotuning .

Ustaw  φ400 to 2. ⇒Patrz rozdział 6.21. 
3) Każdy parametr może być ustawiany ręcznie. ⇒Patrz rozdział 6.21. 

7) Praca z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi
Ustaw πτ na 6 (PM motor control) 

Silniki synchroniczne  są małe, lekkie i bardziej sprawne niż silniki indukcyjne i można mini sterować w trybie 
bez czujnika położenia wału. 
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8) Ustawianie charakterystyki V/f 

Ustaw πτ na 7 (V/f 5-point setting) 

W tym trybie mozna zaprogramować 5-punktową charakterystykę V/f. 
 

[Programowanie parametrow] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
φ190 V/f 5-point setting VF1 frequency =0~φη Hz =0 
φ191 V/f 5-point setting VF1 voltage =0~100 % * =0 
φ192 V/f 5-point setting VF2 frequency =0~φη Hz =0 
φ193 V/f 5-point setting VF2 voltage =0~100 % * =0 
φ194 V/f 5-point setting VF3 frequency =0~φη Hz =0 
φ195 V/f 5-point setting VF3 voltage =0~100 % * =0 
φ196 V/f 5-point setting VF4 frequency =0~φη Hz =0 
φ197 V/f 5-point setting VF4 voltage =0~100 % * =0 
φ198 V/f 5-point setting VF5 frequency =0~φη Hz =0 
φ199 V/f 5-point setting VF5 voltage =0~100 % * =0 

* 100% zakres nastaw (200V class: 200V, 400V class: 400V) 
 

 

 

Base frequency
voltage 1   v l v

O
utput voltage

[V]/[%]

Output frequency [Hz]
    v b

  v l
Base frequency 1

0 f 1 9 8f 1 9 6f 1 9 4f 1 9 2f 1 9 0

f 1 9 3

f 1 9 9

f 1 9 7
f 1 9 5

f 1 9 1
VF1

VF2

VF3
VF4

VF5

V/f 5-point setting

 

Note 1: Koniecznie ustaw  (vb) na 3% lub podobnie. Wzmocnienie momentu zaprogramuj punktami charakterystyki.  
Note 2: Jeśli zaprogramujemy V/f w postaci nieregularnej krzywej, falownik pracować będzie po charakterystyce 

narysowanej pogrubioną linią. 
 
 
 
 
 
 
 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
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: Przestrzeń w 
której nie można 
programować 
5-punktowej 
charakterystyki 

Voltage 

Frequency 
0 

1Hz 

100% 

v l  
 

 
 

9) Uwagi do sterowania wektorowego 
1) Przy sterowaniu wektorowym należy zaprogramować następujące parametry.  

ϖλ (częstotliość znamionową 1), ϖλϖ (napięcie znamionowe 1), φ405 (moc silnika), φ415 (prąd 
znamionowy), φ417 (prędkość obrotową silnika) 

2) Sterowanie wektorowe działa efektywnie do częstotliwości pracy poniżej  (ϖλ). Dla częstotliwości 
większych sterowanie wektorowe jest nieefektywne. 

3) Programuj częstotliwość podstawową pomiędzy 40 a 120Hz gdy πτ=3. 
4) Używaj silniki o tej samej mocy co falownik lub o jedną wielkość mniejsze. Minimalna moc silnika wynosi 

0.1kW. 
5) Używaj silniki o 2-8 biegunów. 
6) Zawsze zasilaj jeden silnik do jednego falownika. Sterowanie wektorowe nie może równocześnie 

sterować kilkoma silnikami. 
Kiedy masz kilka silników, ustaw V/F na πτ=0. 

7) Maksymalna długość kabli do silnika wynosi 30 metrów. Jeśli stosujesz kable dłuższe niż  30 metrów, 
wykonaj auto-tuning by poprawić pracę przy niskich częstotliwościach na sterowaniu wektorowym. 

 Jednakże obniżenie napięcia na uzwojeniach silnika prowadzi do spadku obrotów silnika. 
8) Jeżeli stosujesz dławik na wyjściu falownika, może nastąpić falowanie momentu na silniku. Podczas 

wykonywania auto-tuningu może pojawić się komunikat (ετν1) praca wektorowa niemożliwa. 
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5.13 Manual torque boost - increasing torque boost at low 
speeds 

 
 ϖβ : Torque boost value 1 
  

• Function 
If torque is inadequate at low speeds, increase torque by raising the torque boost rate with this  
parameter.  

 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
[V

]/(
%

)

Base frequency voltage

Output frequency (Hz)

 v b

Base frequency  v l

v l v

 
 

[Parameter setting]  
Title Function Adjustment range Default setting 

ϖβ Torque boost value 1 0.0 - 30.0 (%) According to model 
(Refer to section 11.4) 

Η Valid when πτ is set to 0, 1, or 7. 
Note 1: The optimum value is programmed for each inverter capacity. Be careful not to increase the torque boost 

rate too much because it could cause an overcurrent trip at startup. 
 
 

5.14 Setting the electronic thermal 
 

 tηρ  : Motor electronic-thermal protection level 1 
 

 oλµ  : Electronic thermal protection characteristic selection 
 
Refer to section 3.5 for details  
 
 

5.15 Preset-speed operation (speeds in 15 steps) 
 
 sρ1  to  σρ7  ,  φ287  to  φ294  : Preset-speed frequency 1 to 15 
 
Refer to section 3.6 for details. 
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5.16 Process input value of PID control 
 
 fpid : Process input value of PID control 
 
Refer to section 6.20 for details. 
 
 

5.17 Standard default setting 
 
 tψπ : Default setting 
 
Refer to section 4.3.2 for details. 
 
 

5.18 Checking the region setting selection  
 
 σετ : Checking the region setting 
 
Refer to section 4.4 for details. 
 
 

5.19 Registered parameters display selection 
 
 πσελ : Registered parameters display selection 
 
Refer to section 4.5 for details. 
 
 

5.20 Searching for and resetting changed parameters 
 
 γρυ : Automatic edit function 
 
Refer to section 4.3.1 for details. 
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6. Pozostałe parametry  
Dodatkowe parametry są przeznaczone do wyrafinowanego sterowania, dokładnego strojenia i specjalnych wymagań. Lista 
parametrów przedstawiona jest w tabeli w rozdziale 11. 
 

6.1 Parametry wejść i wyjść 
 

6.1.1 Sygnał niskiego poziomu częstotliwości wyjściowej 
 
φ100 : Nastawa progu wykrywania niskiego poziomu częstotliwości  
  

• Funkcja 
Kiedy częstotliwość wyjściowa przekracza nastawę parametru φ100 sygnał ON jest generowany. Sygnał 
ten może być używany do sterowania hamulcem np. elektromagnetycznym. 
Można go także użyć do sygnalizacji pracy falownika gdy φ100 jest ustawiony na 0,0Hz, ponieważ 
wyjściowy sygnał ON jest generowany gdy częstotliwość wyjściowa jest większa niż  0,0Hz. 
* Wyjście otwarty kolektor RY-RC. (nastawa fabryczna) 

Wyjścia FLA-FLB-FLC i OUT można przypisać do tego parametru.  
 
[Programowanie] 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ100 Nastawa progu wykrywania niskiego poziomu 
częstotliwości 0.0 - φη (Hz) 0.0 

 

 
Częstotliwość 
wyjściowa 

Czas [s] 

 f 1 0 0  

Sygnał niskiego poziomu 
częstotliwości 
Zaciski RY-RC  

ON 
OFF 

Sygnał niskiego poziomu 
częstotliwości: negacja  

ON 
OFF 

[Hz] 

0 

Częstotliwość 
zadana 
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Przykład  podłączenia do wyjścia 
 Otwarty kolektor OUT (logika ujemna) 

Przykładowe podłączenie do wyjścia przekaźnikowego  
(styk) 

    
• Programowanie funkcji wyjść 

Nastawa fabryczna przypisuje sygnał niskiego poziomu prędkości  (ON ) do zacisku RY-RC. Nastawa 
ta może być zmieniona na sygnał zanegowany. 
[Programowanie] 

Symbol opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ130 Zacisk wyjściowy 1A (RY-RC) 0-255 
(Rozdział 11.7) 

4: LOW (Wykrywanie 
niskiego poziomu prędkości) 

 
Zaprogramowanie tego parametru na  5 powoduje negację sygnału wyjściowego. 
Uwaga) Parametr φ132 dotyczy wyjścia FLA-FLC-FLB, a φ131 zacisku  OUT.  

 

6.1.2 Wyjście sygnalizujące osiągnięcie zadanego poziomu 
częstotliwości 

 
φ102 : Tolerancjaa wyjścia sygnalizującego osiągnięcie wartości wymaganej 
  

• Funkcja 
Gdy częstotliwość wyjściowa falownika wynosi wartość zadana ± φ102, sygnał ON  
lub OFF jest generowany.  

 
[Programowanie] 
 Tolerancja wyjścia sygnalizującego osiągnięcie wartości zadanej 

symbol opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ102 Tolerancja sygnalizacji osiągnięcia wartości 
zadanej 0.0-φη (Hz) 2.5 

 
 Funkcje sygnałów wyjściowych 

symbol opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ131 wyjście 2A (OUT) 0-255 
(rozdział 11.7.) 

6: RCH (Wyjściowa częstotliwość osiągnęła wartość zadaną, 
(zakończył się proces przyśpieszania i zwalniania)) 

Zaprogramowanie tego parametru na  7 powoduje negację sygnału wyjściowego. 
Uwaga: Parametr  φ132 dotyczy wyjścia  FLA-FLC-FLB, a φ130 dotyczy zacisku  RY-RC. 

+24V

RY

RC

R
y

+24V

OUT

NO
CC

Ry

P24
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 Częstotliwość wyjściowa [Hz] 

Czas [s]  

 Wartość zadana  −  f 1 0 2   

ON   
OFF 

 

 Wartość zadana  +  f 1 0 2   
 Wartość zadana    

Sygnał osiągnięcia częstotliwości 
wyjście OUT - normalne 

Sygnał osiągnięcia częstotliwości: 
negacja 

ON  
OFF 

0 

 
 
 

6.1.3 Wyjście sygnalizyjące osiągniecie wartości wymaganej 
 
φ101 : Częstotliwość wymagana 
 
φ102 : Tolerancja wyjścia sygnalizującego osiągnięcie wartości wymaganej 
  

• Funkcja 
Kiedy częstotliwość osiąga wartość pomiędzy f101±f102, na zadeklarowanym wyjściu pojawia się 
sygnał  ON lub OFF.  

 
[Programowanie] 
Programowanie częstotliwości kontrolnej  i tolerancji 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ101 Częstotliwość wymagana 0.0-φη (Hz) 0.0 

φ102 
Tolerancja wyjścia sygnalizującego 
osiągnięcie wartości wymaganej 0.0-φη (Hz) 2.5 

 
 Funkcje sygnałów wyjściowych 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa 

φ131 Wyjście 2A (OUT) 0-255 
(Rozdział 11.7.) 

8: RCHF (Sygnalizacja osiągnięcia 
wymaganej częstotliwości) 

Programując ten parametr na  9 otrzymujemy sygnał zanegowany. 
Uwaga: Parametr  φ132 dotyczy wyjścia FLA-FLC-FLB, a  φ130 dotyczy zacisków RY-RC . 
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Rysunek przedstawia przebieg gdy częstotliwość zadana jest większa od wartości wymaganej ± tolerancja. 
 

 

Sygnalizacja osięgnięcia żądanego
 poziomu częstotliwości: 
wyjście OUT nienegowane  

wyjście OUT negowane  

 

Częstotliwość wyjściowa [Hz]  

Czas [s]  

f 1 0 1   -  f 1 0 2   

ON 
OFF 

f 1 0 1   + f 1 0 2   

f 1 0 1   

ON 
OFF 

0 

 
 
 

6.2 Programowanie funkcji wejść 
 

6.2.1 Priorytet sygnałów (gdy F i R są włączone ON) 
 
φ105 : Priorytet sygnałów (gdy F i R są włączone ON) 

 
• Funkcja 

Ten parametrr pozwala wybrać jak ma zachować się falownik gdy włączone zostaną równocześnie 
sygnały  forward run (F) i reverse run (R) . Można wybrać następujące opcje: 
1) praca do tyłu reverse run (R) 
2) zatrzymanie z deceleracją  

 
[Programowanie] 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ105 Priorytet  (równoczesne włączenie F i 
R) 

0: praca do tyłu reverse run (R) 
1: zatrzymanie z deceleracją 1 
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(1) [φ105 = 0 (Reverse)]: Wykres przedstawia zachowanie się silnika gdy sygnały F i R zostały podane 
równocześnie,  
silnik zacznie obracać się w kierumku rewesyjnym . 

 Częstotliwość  [Hz] 

 

Do przodu 
 
 
Do tyłu 

Sygnał do przodu F 

Sygnał do tyłu R 
Rewers 
 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

0 

Częstotlowość zadana 

Częstotlowość zadana 

 

Czas [s] 

 
 

(2) [φ105 = 1 (Stop)]: Wykres przedstawia zachowanie się silnika gdy sygnały F i R zostały podane 
równocześnie,  
silnik zatrzyma się po zaplanowanej deceleracji. 

 

 

 

Do przodu 
 
 
Do tyłu 

Sygnał F 

Sygnał R 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

Cząstotliwość [Hz] 

Wartość zadana 

Czas[s] 0 
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6.2.2 Programowanie parametrów wejścia VIB 
 
φ107 : Wejście analogowe  (VIB) 
  

• Funkcja 
Ten parametr pozwala wybrać zakres napięciowy wejścia VIB.  

 
[Programowanie] 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ107 
Wejście analogowe  
(VIB) 

0: 0-+10V 
1: -10-+10V 0 

Ι φ107=0 : Zakres napięcia wejściowego od 0 do +10Vdc pomiędzy zaciskami VIB-CC. 
Maksymalna rozdzielczość  1/1000 sygnału 0 - +10Vdc.  

Ι φ107=1 : Zakres napięcia wejściowego od -10 do +10Vdc pomiędzy zaciskami VIB-CC. 
Maksymalna rozdzielczość  1/1000 sygnału -10 to +10Vdc. 

 
 

6.2.3 Zmiana funkcji wejść VIA i VIB  
 
φ109 : Analogowe czy logiczne wejście (VIA/VIB) 
  

• Funkcja 
Ten parametr pozwala wybrać czy wejścia  VIA i  VIB będą analogowe czy logiczne.  

 
[Programowanie] 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ109 
Analogowe/logiczne  
(VIA/VIB) 

0: VIA – wejście analogowe 
VIB - wejście analogowe 

    

1: VIA - wejście analogowe 
VIB – wejście logiczne (logika ujemna) 

2: VIA - wejście analogowe 
VIB - wejście logiczne (logika dodatnia) 

3: VIA - wejście logiczne (logika ujemna) 
VIB - wejście logiczne (logika ujemna) 

4: VIA - wejście logiczne (logika dodatnia) 
VIB - wejście logiczne (logika dodatnia) 

Uwaga)  Kiedy używa się wejść VIA i VIB jako wejścia logiczne należy zamontować rezystor pomiędzy 
zaciskami P24 i VIA/VIB w przypadku pracy z logiką ujemną, albo pomiędzy zaciskami VIA/VIB  i CC w 
przypadku logiki dodatniej. (Rekomendowana rezystancja: 4,7kΩ-1/2W) 
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6.3 Wybór funkcji wejść 
 

6.3.1 Włączanie funkcji zawsze aktywnej (ON) 
 
φ104 : Funkcja zawsze aktywna 1 
 
φ108 : Funkcja zawsze aktywna 2 
 
φ110 : Funkcja zawsze aktywna 3 
  

• Funkcja 
Ten parametr nadaje wejściu status zawsze właczone – zawsze aktywne (ON).  

 
[Programowanie] 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ104 Funkcja zawsze aktywna 1 0-153 (Rozdział 11.6.) 0 (brak wyboru) 

φ108 Funkcja zawsze aktywna 2 0-153 (Rozdział 11.6.) 0 (brak wyboru) 

φ110 Funkcja zawsze aktywna 3 0-153 (Rozdział 11.6.) 6 (ST) 
 

 

 
 
 

     
       
 y g   

Fabryczna nastawa: ST (Standby) jest zawsze 
włączone ON. Przeprogramować to można 
nastepująco:  
 f 1 1 0 =0  (bez funkcji)  
 zaprogramować jedno z wejść na  6: ST (Standby).  
Zatrzymanie wybiegiem jest aktywne gdy wyjście ST 
(Standby) jest na OFF. Wyświetlacz sygnalizuje ten 
stan symbolem o f f  

Motor  
speed 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

F-CC 

ST-CC 

Coast stop 
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6.3.2 Programowanie funkcji wejść 
 
φ111 : Zacisk wejściowy 1A (F)  
 
φ112 : Zacisk wejściowy 2A (R)  
 
φ113 : Zacisk wejściowy 3A (RES) 
 
φ114 : Zacisk wejściowy 4A (S1) 
 
φ115 : Zacisk wejściowy 5 (S2) 
 
φ116 : Zacisk wejściowy 6 (S3) 
 

φ151 : Zacisk wejściowy 1B (F) 
 

φ152 : Zacisk wejściowy 2B (R) 
 

φ153 : Zacisk wejściowy 3B (RES) 
 

φ154 : Zacisk wejściowy 4B (S1) 
 

φ155 : Zacisk wejściowy 1C (F) 
 

φ156  : Zacisk wejściowy 2C (R) 

φ109 : Wejście analog/logic (VIA/VIB)  
 

φ117 : Zacisk wejściowy 7 (VIB) 
 

φ118 : Zacisk wejściowy 8 (VIA) 
 
⇒ Rozdział 7.2.1 zawiera szczegóły programowania logiki wejść. 
 
 

6.3.3 Programowanie funkcji wyjść 
 
φ130 : Zacisk wyjściowy 1A (RY-RC) 
 
φ131 : Zacisk wyjściowy 2A (OUT) 
 
φ132 : Zacisk wyjściowy 3 (FL) 
 
φ137 : Zacisk wyjściowy 1B (RY-RC) 
 
φ138 : Zacisk wyjściowy 2B (OUT) 
 
φ139 : Zacisk wyjściowy (RY-RC, OUT) 
 
⇒ Rozdział 7.2.2 zawiera szczegóły programowania logiki wyjść. 
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6.3.4 Porównanie sygnałów zadawania częstotliwości 
 
φ167 : Tolerancja detekcji zgodności sygnałów zadających częstotliwość 
 
φµοδ : Tryb zadawania częstotliwości 1 
 
φ207 : Tryb zadawania częstotliwości 2 
  

• Funkcja 
Jeśli częstotliwość zadająca zgodna z nastawą parametrów  φµοδ (lub φ207) jest równa wartości 
wejściowej na zaciski VIA  z tolerancją ± wartości parametru φ167, sygnalizowane jest to sygnałem 
wyjściowym ON lub OFF.  

 
 Częstotliwość zadana i tolerancja detekcji zgodności wartości zadających 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ167 Tolerancja wykrywania zgodności sygnałów 
zadających 0.0 ∼ φη (Hz) 2.5 

φµοδ Tryb zadawania częstotliwości 1 

0: pokrętło 1 (zapis nawet przy 
wyłączonym zasilaniu) 

1: Zacisk wejściowy VIA 
2: Zacisk wejściowy VIB 
3 pokrętło 2 (naciśnij aby 

zapamiętać) 
4: RS485 
5: UP/DOWN z zewnętrznych 

styków 
6: CANopen 
7: Opcja komunikacji 
8: Zacisk wejściowy 
9, 10: - 
11: wejście impulsowe 

0 

φ207 Tryb zadawania częstotliwości 2 1 

Uwaga: Sygnałem wyjściowym mogą być RY-RC, OUT or FLA-FLB-FLC, zaprogramowane  parametrami 
φ130, φ131, lub φ132 na 144 czy 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Ta funkcja może być użyta, dla przykładu, do sygnalizacji zgodności sprzężenia zwrotnego z 

wartością zadaną gdy wykorzystuje się funkcję PID.  
Patrz rozdział 6.20. 

 

Sygnał wyjściowy  
zanegowany 

Częstotliwość 
VIA 

-  f 1 6 7   

ON 
OFF 

f mo d   or f 2 0 7   
+ f 1 6 7   

ON 
OFF 

Sygnał wyjściowy  
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6.4 Podstawowe parametry 2 
 

6.4.1 Przełączanie parametrów silnika logicznym sygnałem 
wejściowym  

 
φ170 : Częstotliwość podstawowa 2 
 
φ171 : Napięcie dla częstotliwości 2 
 
φ172 : Forsowanie momentu obrotowego 2 
 
φ173 : Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika poziom 2 
 
φ185 : Zabezpieczenie przed utykiem poziom 2 

 
• Funkcja 

Parametry te pozwalają współpracować falownikowi przemiennie z dwoma różnymi silnikami.  
Uwaga: Parametr pt (wybór charakterystyki V/F) jest dostępny tylko dla silnika 1.  

Jeśli silnik  2  został wybrany, charakterystyka V/F będzie stałomomentowa.   
 
[Programowanie] 

Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ170 Częstotliwość podstawowa 2 20.0-500.0 *1 

φ171 Napięcie dla częstotliwości 2 50-330 (V) (240V class) 
50-660 (V) (500V class) *1 

φ172 Forsowanie momentu obrotowego 2 0.0-30.0 (%) 
Odpowiednio dla 

modelu  
(Rozdział 11.4) 

φ173 Elektroniczne zabezpieczenie termiczne 
silnika poziom 2 10-100 (%) / (A)    *2 100 

φ185 Zabezpieczenie przed utykiem poziom 2 10-199 (%) / (A),  
200 : Wyłaczone       *2 150 

*1: Nastawa zgodna z wielkością falownika. Rozdział 11.5. 
*2: Znamionowy prąd falownika odpowiada 100%. Gdy φ701 = 0 jednostkami prądu I napięcia są procenty, 

gdy φ701= 1 jednostkami prądu są A (ampery), a napięcia V (wolty). 
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 Przełączanie nastaw wejściami logicznymi 
Przełączenie na silnik  2, do wejść logicznych można przypisać następujące funkcje. Naprzykład jest możliwa 
zmiana  akceleracji/deceleracji 2 (AD2). Rozdział 6.15.1 .  
Możliwe jest  ustawienie 3 funkcji dla wejść F i R, oraz 2 funkcji dla wejść S1 i S2. 
 

Numer zaprogramowanej funkcji wejścia Sposób zmiany parametrów w zależności od logiki sygnałów 
wejściowych 24 

AD2 
26 

AD3 
28 

VF2 
32 

OCS2 

OFF OFF OFF OFF Nastawy 
fabryczne : 

πτ, ϖλ, ϖλϖ, ϖβ, τηρ, αχχ, δεχ, φσ02, 
φ601 

ON OFF OFF OFF αχχ ⇒ φσ00、δεχ ⇒ φ501、φ502 ⇒ φσ03 

OFF ON OFF OFF αχχ ⇒ φσ10、δεχ ⇒ φ511、φ502 ⇒ φσ12 

OFF OFF ON OFF 

Podczas zatrzymania : πτ ⇒ V/F constant , ϖλ ⇒ φ170,  
ϖλϖ ⇒ φ171, ϖβ ⇒ φ172, τηρ ⇒ φ173 
Podczas pracy : ϖλ ⇒ φ170, ϖλϖ ⇒ φ171,  
ϖβ ⇒ φ172, τηρ ⇒ φ173 

OFF OFF OFF ON φ601 ⇒ φ185 

Uwaga 1:  Każda z funkcji (25, 27, 29, 33) posiada funkcję zanegowaną.  
Uwaga 2:  Przełączenie πτ i"V/F constant" nie może sie wykonać podczas pracy . Należy zatrzymać silnik by 

wykonać zmianę. 
 ϖλ i φ170, ϖλϖ i φ171, ϖβ i φ172, τηρ i φ173 może być przełączane podczas pracy. 
Uwaga 3:  Wartość naliczona ochrony cieplnej jest pamiętana po przełączeniu silników. 
 

 
 Przykładowy schemat przełaczania charakterystyk silników : logika ujemna 

 
  

F (F: Forward run) 

CC 

S2(VF2) 

R(OCS2) 

S1(AD2) 

Forward run command 

2nd acceleration/deceleration switch 

2nd stall prevention operation switch 

2nd V/F setting switch 
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6.5 Pięcio punktowa charakterystyka V/f  
 

 φ190  : punkt 1 częstotliwość 
 φ191  : punkt 1 napięcie 
 φ192  : punkt 2 częstotliwość 
 φ193  : punkt 2 napięcie 
 φ194  : punkt 3 częstotliwość 
 φ195  : punkt 3 napięcie 

 φ196  : punkt 4 częstotliwość 
 φ197  : punkt 4 napięcie 
 φ198  : punkt 5 częstotliwość 
 φ199  : punkt 5 napięcie 

⇒ Patrz 8) rozdział  5.12. 
 
 

6.6 Programowanie priorytetu zadawania częstotliwości 
 

6.6.1 Wybór sygnału zadającego zależnie od wymagań 
sterowania 

 

 φµοδ : Tryb zadawania częstotliwości 1 
 φ200 : Priorytet wyboru częstotliwości 
 φ207 : Tryb zadawania częstotliwości 2 
  

• Funkcja 
Te parametry są używane w celu przełączenia sposobu zadawania częstotliwości pomiędzy dwoma 
sygnałami wejściowymi i wyboru źródła sygnału zadającego. 

• Ustawienie parametrów 
• Przełączenie wartości od częstotliwości wejściowej 
• Przełączenie sygnałem logicznym  
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 Programowanie 
Symbol Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φµοδ Tryb zadawania częstotliwości 1 

0: pokrętło 1 (zapis nawet przy 
wyłączonym zasilaniu) 

1: Zacisk wejściowy VIA 
2: Zacisk wejściowy VIB 
3 pokrętło 2 (naciśnij aby 

zapamiętać) 
4: RS485 
5: UP/DOWN z zewnętrznych 

styków 
6: CANopen 
7: Opcja komunikacji 
8: Zacisk wejściowy 
9, 10: - 
11: wejście impulsowe 

0 

φ207 
Wybór trybu ustawiania częstotliwości 
2 1 

φ200 Priorytet wyboru częstotliwości 

0: φµοδ przełączenie zadawania 
na  φ207 sygnałem logicznym 

1: φµοδ (φ207 gdy sygnał zadający  
dla φµοδ jest mniejszy niż 1.0 
Hz) 

0 

 
1) Przełączenie sygnałem logicznym (Funkcja zacisku wejściowego 104/105 : FCHG) 

Parametr priorytetu zadawania częstotliwości φ200 = 0 

Przełączanie pomiędzy  parametrami φµοδ i φ207 może być wykonywane sygnałem zewnętrznym 
podawanym na listwę zaciskową falownika. 
Należy wcześniej zaprogramować jedno z wejść falownika do realizacji tej funkcji (funkcja przypisana do 
wejścia : 104). 
Jeśli podawana jest komenda  OFF na wejście wybierane jest zadawanie zaprogramowane w parametrze 
φµοδ. 
Jeśli podawana jest komenda  ON na wejście wybierane jest zadawanie zaprogramowane w parametrze 
φ207. 
 
Uwaga)  Funkcja 105 jest negacją. 
 
 

2) Automatyczne przełaczanie żródła zadawania 
Należy zaprogramować φ200 = 1 

Przełączanie źródła zadawania pomiędzy  φµοδ i φ207 jest wykonywane automatycznie w zależności od 
wartości sygnału zadającego. 
Jeżeli częstotliwość zadana wybrana parametrem  φµοδ jest większa niż 1Hz: Realizowane jest zadawanie 
zgodne z φµοδ. 
Jeżeli częstotliwość zadana wybrana parametrem  φµοδ jest mniejsza niż 1Hz: Realizowane jest zadawanie 
zgodne z φ207. 
 
Ι Patrz rysunek  “Przykład pracy z przełączaniem  źródła zadawania” sekcja  5.6 
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6.6.2  Programowanie charakterystyki sygnałów zadających 

φ107 : Wybór sygnału analogowego (VIB) 

φ109 :  Wybór pomiędzy sygnałem  analogowym a logicznym  (VIA/VIB) 

φ201 : VIA punkt 1 charakterystyki 

φ202 : VIA punkt 1 częstotliwość 

φ203 : VIA punkt 2 charakterystyki 

φ204 : VIA punkt 2 częstotliwość 

φ209 : Filtr wejściowy  

φ210 : VIB punkt 1 charakterystyki 

φ211 : VIB punkt 1 częstotliwość 

φ212 : VIB punkt 2 charakterystyki 

φ213 : VIB punkt 2 częstotliwość 

φ216 : VIC punkt 1 charakterystyki 

φ217 : VIC punkt 1 częstotliwość 

φ218 : VIC punkt 2 charakterystyki 

φ219 : VIC punkt 2 częstotliwość 

φ810 : Wybór zadawania po komunikacji szeregowej 

φ811 : Zadawanie po komunikacji punkt 1 charakterystyki 

φ812 : Zadawanie po komunikacji punkt 1 częstotliwość 

φ813 : Zadawanie po komunikacji punkt 2 charakterystyki 

φ814 : Zadawanie po komunikacji punkt 2 częstotliwość 

• Uwaga 
Częstotliwość wyjściowa jest dopasowana do częstotliwości zadanej zgodnie z zewnętrznym sygnałem zadającym.
VIA  i VIB wejścia są ustawione na wejścia analogowe. 
φ209  filtr wejściowy sygnału analogowego służy do eliminacji zakłóceń. Gdy pojawi się niestabilna praca falownika 
należy zwiększyć ten parametr.  

Ι W celu dokładnego dostrojenia charakterystyki zadawania użyj  parametrów od φ470 do φ475. (Patrz 
rozdział  6.6.4) 
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[Programowanie parametrów] 

Tytuł Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ107 
Zakres sygnału zadajacego 
 (VIB) 

0: 0-+10V 
1: -10-+10V 0 

φ109 

Wybór rodzaju wejścia; wejście 
analogowe/logiczne 
 (VIA/VIB) 

0: Wejście analogowe zadawania 
VIB - wejście analogowe 

0 

1: VIA - wejście analogowe 
VIB - wejście stykowe (logika ujemna) 

2: VIA - wejście analogowe 
VIB - wejście stykowe (logika dodatnia) 

3: VIA - wejście stykowe (logika ujemna) 
VIB - wejście stykowe (logika ujemna) 

4: VIA - wejście stykowe (logika dodatnia) 
VIB - wejście stykowe (logika dodatnia) 

φ201 Wejście VIA, nastawa punktu 1 0-100 (%) 0 
φ202 Wejście VIA, nastawa punktu 1  0.0-500.0 (Hz) 0.0 
φ203 Wejście VIA, nastawa punktu 2 0-100 (%) 100 
φ204 Wejście VIA, nastawa punktu 2 0.0-500.0 (Hz) *1 
φ209 Filtr wejścia analogowego 2-1000 (ms) 64 
φ210 Wejście VIB, nastawa punktu 1 -100-+100 (%) 0 
φ211 Wejście VIB, nastawa punktu 1 0.0-500.0 (Hz) 0.0 
φ212 Wejście VIB, nastawa punktu 2 -100-+100 (%) 100 
φ213 Wejście VIB, nastawa punktu 2 0.0-500.0 (Hz) *1 

φ216 Wejście VIC, nastawa punktu 1 0-100 (%) 0 

φ217 Wejście VIC, nastawa punktu 1 0.0-500.0 (Hz) 0 

φ218 Wejście VIC, nastawa punktu 2 0-100 (%) 100 

φ219 Wejście VIC, nastawa punktu 2 0.0-500.0 (Hz) *1 

φ810 
Zadawanie z komunikacji 
szeregowej 

0: Disabled 
1: Enabled 0 

φ811 Punkt 1 zadawania 0-100 (%) 0 
φ812 Częstotliwość punktu 1 zadawania 0.0-fh (Hz) 0 
φ813 Punkt 2 zadawania 0-100 (%) 100 
φ814 Częstotliwość punktu  2 zadawania 0.0-fh (Hz) *1 

*1: Nastawy fabryczne zmieniają się w zależności od modelu falownika. Patrz rozdział  11.5. 
Uwaga 1: Nie programuj dla punku 1 i 2 tych samych wartości. Jeśli ustawisz takie same pojawi się 

komunikat  ερρ1 . 
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1) Strojenie wejścia 0-10Vdc  (VIA, VIB zaciski) 

  

 

 

 Sposób kształtowania 
charakterystyki zadawania. 

 Wzmocnienie i przesunięcie jest 
łatwo ustawiane.  

/ 

 1 00 ( %) 
10 V v olt age  signal 

/

0  ( Hz) 

/

0 (%) 
0 

/

50/60  (Hz) 

Zadawanie częstotliwości 

f 1 0 7 =0  
f 1 0 9 =0  
 

 
 

2) Strojenie wejścia 4-20mAdc (VIC zacisk) 
  

 

 

 Sposób kształtowania 
charakterystyki zadawania. 

 Wzmocnienie i przesunięcie jest 
łatwo ustawiane.  

 Jeśli zakres sygnału wejściowego 
jest 0 to 20 mA, ustaw f 2 0 1  na 0 . 


 100 (%) 
20mA current signal 


0 ( Hz) 


 20 (%) 
  4mA 


50/60 (Hz) 

Frequency commnd 

 
 

3) Strojenie wejścia -10-+10 Vdc  (VIB zacisk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sposób kształtowania 
charakterystyki 
zadawania. 

 Wzmocnienie i 
przesunięcie jest łatwo 
ustawiane.  

 


 


 



f213 

f 1 0 7 =1  
f 1 0 9 =0  

Obroty do przodu 

Obroty do tyłu 

  
 

F-16 

6 



 E6581697 
 

6 

6.6.3 Zadawanie częstotliwości za pomocą funkcji 
motopotencjometr 

 
φ264 : Wejście logiczne - UP szybkość zwiększania 
 
φ265 : Wejście logiczne - UP wielkość kroków częstotliwości 
 
φ266 : Wejście logiczne - DOWN szybkość zmiejszania 
 
φ267 : Wejście logiczne - DOWN wielkość kroków częstotliwości 
 
φ268 : Początkowa wartość UP/DOWN częstotliwości 
 
φ269 : Zmiana początkowej wartości częstotliwości UP/DOWN 
  

• Opis 
Te parametry są uzywane do zaprogramowania funkcji zewnętrznych sygnałów..  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Opis Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ264 Wejście logiczne - UP szybkość zwiększania 0.0 - 10.0 (s) 0.1 

φ265 Wejście logiczne - UP wielkość kroków 

częstotliwości 
0.0 - fh (Hz) 0.1 

φ266 Wejście logiczne - DOWN szybkość 
zmiejszania 0.0 - 10.0 (s) 0.1 

φ267 Wejście logiczne - DOWN wielkość kroków 
częstotliwości 0.0 - fh (Hz) 0.1 

φ268 Początkowa wartość UP/DOWN częstotliwości λλ - υλ (Hz) 0.0 

φ269 Zmiana początkowej wartości częstotliwości 
UP/DOWN 

0: Bez zmiany 
1: Ustawiona zostaje  φ268 po 

zaniku zasilania 
1 

 
Ι Te funkcje są aktywne gdy  φµοδ (Frequency setting mode selection 1) = 5.  
 

■ Funkcje wejść logicznych  
Programowanie wejść logicznych. 

Funkcja wejść ON OFF 
88 Częstotliwość UP Zwiększanie czestotliwości  Clear 

90 Częstotliwość DOWN Zmiejszanie częstotliwości  Clear 

92 Resetuj czestotliwość UP/DOWN OFF ∏ ON: Resetowanie czetotliwości  φ268 nastawa 

Funkcje o numerach (89, 91, 93) są sygnałami zanegowanymi. 
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 Sterowanie sygnałami ciągłymi (Przykład 1) 
Zaprogramuj pracę motopotencjometru tak by szybkość zmian wyjściowych częstotliwości była 
proporcjonalna do czasu trwania sygnałów wejściowych up czy down: 

Gradient przyrostu częstotliwości = φ265/φ264 
Gradient zmniejszania częstotliwości = φ267/φ266 

Zaprogramuj parametry jak pokazano na przykładzie  by zmiany częstotliwości wyjściowej w górę i w 
dół były synchroniczne do z zadawaniem: 

φ264 = φ266 = 1 
(φη/αχχ) ≥ (φ265/φ264) 
(φη/δεχ) ≥ (φ267/φ266) 

 
<<Przykładow przebiegi pracy motopotencjometru 1: Sterowanie sygnałami 

ciągłymi 
 

 

Kropkowane linie oznaczają opadanie częstotliwości wyjściowej. 
Czestotliwość  0 Hz  

Dolny limit częstotliwości 

Nachylenie f 2 6 7 ／f 2 6 6  
Nachylenie f 2 6 5 ／f 2 6 4  

Górny limit motopotencjometru 

 Sygnał DOWN 

Sygnał UP 

Rozkaz forward / reverse  

Kasowanie motopotencjometru 

 
 

Uwaga: Jeśli częstotliwość zadana jest mniejsza niż dolny limit częstotliwości i będzie zwiększała się od  0Hz 
po pierwszym uruchomieniu, częstotliwość wyjściowa nie pojawi się dopóki nie zostanie przekroczony 
dolny limit częstotliwości.  
W tym przypadku, czas potrzebny by częstotliwość zadana przekroczyła dolny limit częstotliwości 
może być szybciej osiągać dolny limit częstotliwości. 
 

 Zadawanie impulsowe (Przykład 2) 
Zaprogramuj parametry jak pokazano by osiągnąć zmianę częstotliwości na jeden krok (impuls): 

f264, f266  Czas powtarzania impulsów 
f265, f267 = zmiana częstotliwości na każdy impuls 
* Falownik nie rozpoznaje impulsów o czasie krótszym niż ustawiony w  f264 i f266. Czas 12ms lub 

dłuższy dla sygnału kasowania motopotencjometru jest dopuszczalny. 
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<<Przykładowe przebiegi 2: Zadawanie impulsami>> 

 
 Jeśli dwa sygnały pojawią się równocześnie 

• Jeśli sygnał kasowania i sygnały  up oraz down pojawią się równocześnie, priorytet będzie miał 
sygnał kasowania. 

• Jeśli sygnały  up i down pojawią się równocześnie, częstotliwość wyjściowa będzie zmieniać się w 
górę i dół.  

 Programowanie częstotliwości startowej 
Programowanie częstotliwości startowej innej niż  0.0 Hz (nastawa fabryczna ) po włączeniu falownika 
wybrać parametr  φ268 i zaprogramować pożądaną wartość. 
 

 O sposobie zmiany częstotliwości startowej 
Aby falownik automatycznie zapamiętał częstotliwość pracy przed wyłączeniem a po włączeniu 
rozpoczął prace z tą częstotliwością, ustaw parametr f269 (zmiana częstotliwości startowej) na 1 
(nastąpi zmiana wartości f268 kiedy zasilanie jest wyłączane). 
Należy zapamiętać że wartość  f268 zmienia się po każdym wyłączeniu zasilania. 
 

 Zakres zadawania czestotliwości 
Częstotliwość można zadawać w zakresie od 0.0Hz do fh (maksimum częstotliwości). Dolny limit 
czę stotliwoś ci zostanie ustawiony gdy zaprogramujemy funkcje kasowania, tzn. przypiszemy wartości 
92 lub 93 do jednego z wejść. 
 

 Dokładność zadawania częstotliwości 
Jeśli  f702 jest ustawiony na 1.00, częstotliwość zadajemy z dokładnością do 0.01Hz. 
 

Forward / reverse
command

UP signal

DOWN signal

Set frequency
clearing signal

Upper limit frequency

Command frequency(Hz)

(The dotted lines represent
effective output frequencies)

OHz
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6.6.4 Dokładne strojenie sygnału zadającego 
 

f470 : wejście VIA offset f473 : wejście VIB wzmocnienie 
 
f471 : wejście VIA wzmocnienie f474 : wejście VIC offset 
 
f472 : wejście VIB offset f475 : wejście VIC wzmocnienie 
  

• Funkcja 
Te parametry są używane do dokładnego strojenia analogowych sygnałów zadających  VIA, VIB, VIC  
by osiągnąć właściwą charakterystykę częstotliwości wyjściowej. 
Parametry te należy programować po zgrubnym ustawieniu charakterystyk parametrami od f201 do 
f204, od f210 do f213, od f216 do f219   

Rysunek poniżej pokazuje charakterystykę częstotliwości wyjściowej w funkcji sygnału zadającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Strojenie offsetu (f470, f472, f474) 

Falowniki fabrycznie mają zaprogramowany niewielki offset. Gwarantuje to w sposób jednoznaczny, że 
dla wejściowego sygnału zadającego równego zero, częstotliwość wyjściowa jest równa 0Hz.  

 
* Wzmocnienie sygnałów wejściowych (f471, f473, f475) 

Falowniki mają fabrycznie tak zaprogramowane nachylenie charakterystyki  (wzmocnienie) by dla 
maksymalnego sygnału wejściowego gwarantować maksymalna częstotliwość wyjściową. 

Default setting

f 4 7 1

Large

Small
Maximum frequency

Output frequency (Hz)

f 4 7 0

100%
10Vdc
20mAdc

0%
0V
4mA

0

Frequency setting signal（ VI input value） 

Large

Small

f472 
f474 

f473 
f475 

(Analog input value) 
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6.6.5 Zadawanie impulsami (czestotliwością) wejściowymi 
 

φ146 : Wejście logiczne / wejście impulsowe (S2) 
 
φ378 : Częstotliwość impulsów wejściowych 
 
φ679 : Filtr wejściowy 
  

• Funkcja 
Ten parametr jest używany do ustawienia charakterystyki częstotliwość impulsów wejściowych do 
częstotliwości wyjściowej falownika.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nasytaw Nastawa fabryczna 

f146 Wejście logiczne / impulsy (S2) 0: Wejście logiczne 
1: Ciąg impulsów wejściowych 0 

f378 Częstotliwość impulsów wejściowych 100-5000 (pps) 250 

f679 Filtr wejściowy 2-1000 (ms) 2 

 
Ι Funkcja ta jest aktywnw gdy parameter  fmod =11 i f146 =1.  
Ι Ilość impulsów na 1Hz ustawia się parametrem f378. 
Ι Przykładowe nastawy 

f378 = 250 (pps) :  imp. wejściowe = 250 (pps)  ⇒ częst. wyjściowa = 1.0 (Hz) 
 imp. wejściowe = 1k (pps)  ⇒ częst. wyjściowa = 4.0 (Hz) 
 imp. wejściowe = 20k (pps)  ⇒ częst. wyjściowa = 80.0 (Hz) 
f378 = 500 (pps) :  imp. wejściowe = 500 (pps)  ⇒ częst. wyjściowa = 1.0 (Hz) 
 imp. wejściowe = 1k (pps)  ⇒ częst. wyjściowa = 2.0 (Hz) 
 imp. wejściowe = 20k (pps)  ⇒ częst. wyjściowa = 40.0 (Hz) 
 

Uwaga) Minimalna wartość częstotliwości na wejściu  S2 wynosi 10 pps, maksymalna 20 kpps. 
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Starting frequency　 f 2 4 0

Output frequency (Hz)

0

Operation signal (F-CC)

Time

ON
OFF

6.7 Programowanie funkcji częstotliwości wyjściowej 

6.7.1 Częstotliwośćstartowa 
f240 : Ustawianie częstotliwości startowej 

• Funkcja 
Częstotliwość tę ustawia się parametrem φ240. Jest to częstotliwość od której rozpoczyna pracę 
falownik. Parametr  φ240 używamy gdy pojawienie się właściwego momentu rozruchowego opóźnia 
się z powodu istnienia czasów przyśpieszania i opóźniania. Nastawy częstotliwości startowej w 
zakresie od 0.5 do 3.0Hz jest rekomendowane. Występowanie przeciążenia może oznaczać że 
ustawiona częstotliwość jest zbyt duża i należy ją zmniejszyć poniżej częstotliwości poślizgu silnika. 

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f240 Częstotliwość startowa 0.1-10.0 (Hz) 0.5 
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6.7.2 Sterowanie start/stop poziomem częstotliwości zadanej 
f241 : Wartość częstotliwości uruchomiającą falownik 

f242 : Histereza działania start/stop 

• Funkcja 
Funkcja ta pozwala łatwo sterować falownikiem tylko sygnałem zadającym.

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f241 Wartość częstotliwości uruchomiającą falownik 0.0-fh (Hz) 0.0 

f242 Histereza działania start/stop 0.0-fh (Hz) 0.0 

0 A B 100%   Wartość sygnału zadającego 

f 2 4 1   +   f 2 4 2

f 2 4 1   -   f 2 4 2

Gdy wartość sygnału zadającego 
przekroczy punkt B, falownik rozpocznie 
pracę.  
Gdy wartość sygnału zadającego 
zmniejszy się poniżej punktu A, falownik 
wyłaczy się. 

Częstotliwość wyjściowa [Hz]  
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6.8 Hamowanie prądem stałym 

6.8.1 Hamowanie prądem DC 
f249 : Częstotliwość modulacji PWM podczas hamowania DC 

f250 : Częstotliwość rozpoczęcia hamowania DC  

f251 : Wartość prądu hamowania DC 

f252 : Czas hamowania DC 

• Funkcja 
Duży moment hamujący można uzyskać zasilając silnik prądem stałym. Ten parametr należy ustawić 
w zależności od parametrów silnika, czasu hamowania i częstotliwości startowej.  

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f249 Częstotliwość modulacji PWM podczas hamowania DC 2.0-16.0 (kHz) 4.0 
f250 Częstotliwość rozpoczęcia hamowania DC 0.0-fh (Hz) 0.0 
f251 Wartość prądu hamowania DC 0.0-100 (%) / (A) 50 
f252 Czas hamowania DC 0.0- 25.5 (s) 1.0 

Czas [s]  

Częstotliwość  startu 
hamowania DC  f 2 5 0

Prąd hamowania  DC  

f 2 5 1

Czas hamowania DC  

Częstotliwość wyjściowa [Hz]  

Hamowanie  DC 

Sygnał startu (F-CC) ON 
OFF 

Prąd wyjściowy [A] 

0 

0 

Częstotliwość 
zadana 

Uwaga1: Podczas hamowania DC poziom zabezpieczenia przed przeciążeniem zwiększa się. Poziom prądu 
DC należy dostosować do poziomu wyłączeń awaryjnych. 

Uwaga 2: Częstotliwość modulacji PWM programuje się parametrem  f249 . 
Uwaga 3: Hamowanie DC może być sterowane logicznym sygnałem wejściowym. Dla jednego z wejść należy 

zaprogramować wartość 22  (23 jest negacją). Hamowanie DC rozpoczyna się gdy uaktywnimy 
wejście  sygnałem ON, bez względu na parametry f250, f252. Gdy sygnał jest na  OFF, hamowanie 
odbywa się zgodnie z parametrem f252.  
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W obu przypadkach prąd hamowania jest zgodny z parametrem  f251. 
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6.8.2 Blokowanie ruchu wirnika 
 
f254 : Blokowanie obrotów wirnika silnika 
  

• Funkcja  
Ta funkcja jest używana do zapobiegania nieoczekiwanym obrotom wirnika silnika lub do wstępnego 
podgrzewania silnika.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f254 Blokowanie ruchu wirnika 0: Wyłaczone, 1: Włączone 0 
 
Jeśli funkcja  f254 jest zaprogramowana na 1, połowa wasrtości prądu zaprogramowana paramatrem  f251 
(DC prąd hamownia) będzie dostarczana do silnika w czasie działania funkcji blokowania wirnika. 
Przełączenie falownika w stan  standby  (ST sygnał) powoduje zanik prądu blokujacego. 
 

 

Próg właczenia hamowania DC  f 2 5 0   

Panel falownika LED 

Czas [s] 

Czestotliwość [Hz] 

Sygnał wejściowy praca (F-CC) 
ON 
OFF 

Prąd wyjściowy [A] 
0 

0 

Częstotliwość zadana 
 

Sygnał wejściowy stanby (ST-CC) 
ON 
OFF 

  f 2 5 1    
  2 

“d b ” . 
 “d b o n ” .   f 2 5 2    

 
Uwaga 1: Blokowanie obrotów wirnika może być tak samo uruchomione jak hamowanie prądem stałym przy 

pomocy sygnału zewnętrznego. 
Uwaga 2: Jeśli pojawi sie awaria zasilania wirnik silnika zacznie się obracać, funkcja blokowania obrotów wałka 

będzie wyłączona.  
Również gdy  nastąpi wyłączenia awaryjne falownika podczas blokowania ruchu wirnika i nastąpi 
powrót do pracy funkcją samoczynnego załączenia, funkcja blokowania obrotów wałka będzie 
wyłączona. 

Uwaga 3: Podczas blokowania wirnika , częstotliwość nośna modulacji PWM ustawiana jest parametrem f249. 
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6.9 Funkcja limitu czasu pracy z częstotliwością LL 

6.9.1 Limit czasu pracy na dolnym poziomie częstotliwości 

f256 : Funkcja limitu czasu pracy z częstotliwością LL 

f391 : Histereza  

• Funkcja 
Jeśli falownik pracuje ciągle na dolnym limicie częstotliwości przez czas dłuższy niż ustawiona 
parametrem  φ256, falownik wyłączy się i nastąpi automatycznie deceleracjia i wyłaczenie. W tym czasie
wyświetlany będzie komunikat  “λστπ” (przemiennie) na panelu. 
Funkcja ta będzie wyłączona gdy zaprogramujemy histerezę i falownik będzie pracował powyżej 
częstotliwości  (ll) +f391 (Hz).  

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f256 Limit czasu pracy przy częstotliwości LL 0.0: wyłączony 
0.1 - 600.0 (s) 0.0 

f391 Histereza działania 0.0-ul (Hz) 0.2 

Uwaga: Funkcja ta jest aktywna gdy podane są rozkazy forward/reverse.  
Podczas uruchamiania falownika, funkcja ta jest nieaktywna do momentu osiągnięcia poziomu dolnego 
limitu częstotliwości LL. 

Output frequency [Hz] 

λλ+φ391 
λλ 

Foward / reverse 

Time [s] 

φ256 

ON  
OFF 

φ256 φ256 
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6.10 Tryb pełzania 
 
f260 : Częstotliwość pełzania 
 
f261 : Sposób zatrzymywania 
 
f262 : Funkcja pełzania z panelu 
  

• Funkcja 
Użycie tej funkcji powoduje wolne obroty silnika na częstotliwości pełzania. Uruchomienie funkcji 
pełzanie generuje natychmiast na wyjściu falownika częstotliwość pełzanie z pominięciem akceleracji. 
Można również wybrać pomiędzy zwykłym uruchomieniem z panelu start/stop, a startem/stopem z 
częstotliwością pełzania.  

 
Użycie funkcji pełzania z wejścia logicznego wymaga zaprogramowania odpowiedniej funkcji wejścia. gdy 
używamy wejścia RES należy parametr f113 ustawić na  18. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f260 Czę stotliwoś ć  peł zania f240-20.0 (Hz) 5.0 

f261 Sposób zatrzymywania 
0: Deceleracja 
1: Stop wybiegiem 
2: Hamowanie DC 

0 

f262 Sterowanie pełzaniem z panelu 0: Wyłączone 
1: Włączone 0 

 
[Programowanie wejścia logicznego (RES-CC)] 

Przypisanie funkcji pełzanie do zacisku RES. 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f113 Wybór funkcji (RES) 0-203 18  
(Pełzanie) 

 
Uwaga 1: Podczas pracy z pełzaniem jest czynne wyjście LOW (sygnalizacja niskich obrotów), ale wyjście RCH 

(sygnalizacja osiągnięcia obrotów) i regulator PID nie pracują. 
Uwaga 2: Kiedy sterujemy falownikiem z panelu, programowanie funkcji pełzania do wejść logicznych nie jest 

konieczne. 
 
 
<Przykład sterowanie funkcją pełzania> 

RES-CC (JOG) ON + F-CC ON: Forward jog run 
 

RES-CC (JOG) ON + R-CC ON: Reverse jog run 
 

( Zwykłe sterowanie pracą falownika + F-CC ON: Forward run  
 Zwykłe sterowanie pracą falownika + R-CC ON: Reverse run ) 
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• Załączenie pełzania   (RES-CC) jest dostępne gdy częstotliwość pracy jest mniejsza niż częstotliwość 

pełzania. Funkcja nie jest aktywna gdy częstotliwość wyjściowa przewyższa pełzanie.  
• Silnik może pracować na pełzaniu gdy wejście pełzania jest aktywne (RES-CC). 
• Pełzanie ma priorytet, zawsze gdy nowe polecenie pojawia się podczas pełzania. 
• Zawsze dla  f261 = 0 lub 1, hamowanie prądem stałym ma jest dostępne kiedy φ603 = 2. 
• Nie ma limitu na częstotliwość pełzania, można ja zaprogramować do częstotliwości maksymalnej 

(parametr ul). 
 
 Sterowanie pełzaniem z panelu (gdy f262 jest ustawiony na 1) 

• Kiedy sterujemy pełzaniem z panelu, pokręć pokrętłem w prawo              wyświetli się fjog, gdy 

pokręcisz w lewo                wyświetli się rjog. 

• Gdy fjog jest wyświetlane należy nacisnąć przycisk          . Silnik będzie miał prędkość pełzania tak 
długo jak naciskamy przycisk. 

• Gdy rjog jest wyświetlane należy nacisnąć przycisk          . Silnik będzie miał prędkość pełzania tak 

długo jak naciskamy przycisk. 
• Podczas pełzania kierunek obrotów może być zmieniany za pomocą pokrętła. 

• Jeśli trzymamy wciśnięty przycisk           dłużej niż  20 sekund, wyświetli się alarm klawiatury  “e-17” . 
 

Poniż ej znajduje się  algorytm korzystania z klawisza           strzałki oznaczają jednorazowe naciśniecie.  
 

Standard monitor
mode

Status monitor
mode

Setting monitor
mode

MODEMODE

Panel jog modeMODE MODE   
Uwaga: Gdy falownik jest w pracy  (lampka RUN świeci) lub gdy polecenie zostało wydane, falownik nie 

może być przełączony w tryb sterowania pełzaniem z panelu. 

6.11 Przeskoki częstotliwości – mijanie częstotliwości 

 

 ST-CC 

 F-CC 

 R-CC 

 RES-
 

Zwykłe sterowanie pracą 
falownika 

Reverse 
Forward 

Forward 

0 

Czestotliwość 
zadana 

 (f 1 1 3 =1 8 ) 

Forward 
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rezonansowych 
 
f270 : Skok częstotliwości 1 
 
f271 : Szerokość skoku 1 
 
f272 : Skok częstotliwości 2 
 
f273 : Szerokość skoku 2 
 
f274 : Skok częstotliwości 3 
 
f275 : Szerokość skoku 3 
  

• Funkcja 
Układy napędowe posiadają własne częstotliwości rezonansowe, funkcja ta pozwala pomijać je 
wykonując przeskoki częstotliwości o zaprogramowanej szerokości.  
  

 
 

Szerokość skoku 1 (f 2 7 1 )  

Szerokość skoku 2 (f 2 7 3 ) 

Szerokość skoku 3 f 2 7 5 ) Skok 3 (f 2 7 4 )  

Skok 1 (f 2 7 0 ) 

Skok 2 (f 2 7 2 )  

Częstotliwość wyjściowa 
 (Hz) 

Frequency setting signal 
0  

 
[Proramowanie] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawy fabryczne 
f270 Skok częstotliwości 1 0.0-fh (Hz) 0.0 

f271 Szerokość skoku 1 0.0-30.0 (Hz) 0.0 

f272 Skok częstotliwości 2 0.0-fh (Hz) 0.0 

f273 Szerokość skoku 2 0.0-30.0 (Hz) 0.0 

f274 Skok częstotliwości 3 0.0-fh (Hz) 0.0 

f275 Szerokość skoku 3 0.0-30.0 (Hz) 0.0 

Uwaga 1: Nie programuj skoków tak by częstotliwości skoku i szerokości zachodziły na siebie. 
Uwaga 2: Podczas przyspieszania I zwalniania funkcja ta jest wyłączona. 
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6.12 Programowanie częstotliwości wejściami binarnymi 
 
f287  do  f294 : Służy do programowania częstotliwości od 8 to 15 
 
Patrz rozdział  3.6. 
 
 

6.13 Priorytety wyboru sterowania 
 

f295 : Priorytety wyboru sterowania 
 

f732 : Lokalnie/zdalnie zezwolenie na przełączenie 
  

• Funkcja 
Kiedy przełączamy miejsce sterowania ze zdalnego na lokalne, stan pracy i stopu oraz częstotliwość  
pracy z trybu zdalnego są przełączane ze zdalnego na lokalny. 
Inaczej gdy przełączamy z trybu lokalnego na zdalny parametry pracy nie są przenoszone.   

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f295 Priorytety wyboru sterowania 0: Wyłaczone 
1: Właczone 1 

f732 Lokalnie/zdalnie zezwolenie na 
przełączenie 

0: Zezwolenie 
1: Wyłaczone 1 

 
Ι                przycisk przeznaczony do przełaczania miejsca sterowania. 

Ustaw parametr  f750 (EASY wybór miejsca sterowania) = 2 (Lokalnie/ zdalnie). 

EASY kontrolka świeci się,  gdy jest sterowanie lokalne. 

Ι LOC/REM przycisk na klawiaturze zdalnej (opcja RKP007Z) może zostać użyty. 
W przypadku, gdy zaprogramujemy parametr f732 (Lokalnie/zdalnie zezwolenie na przełączenie) = 0 (Zezwolenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY 
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Przykład sterowania: Zdalne sterowanie ( cmod=0 : (Zaciski wejściowe)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remote mode Local mode 

 
ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

Key 

Output 
frequency 

F-CC 

Internal 
operation 
command 

Local mode Remote mode 

 
ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

Key 

Output 
frequency 

F-CC 

Internal 
operation 
command 

Set frequency at 
Remote mode 

 
Zadana częstotliwość i stan 
start/stop są przenoszone gdy 
przełączamy sterowanie ze 
zdalnego na lokalne. 
Silnik pracuje ciągle jak na 
przebiegach. 

 
Kiedy przełaczamy z trybu 
lokalnie na zdalnie , 
częstotliwość pracy i stan 
start/stop jest ustawiany zgodnie 
ze stanem sterowania zdalnego.  
Na przykładzie silnik pracuje 
ciągle ponieważ zdalne 
sterowanie na stan jest w trybie 
start. 

Ι By uniemożliwić przenoszeniu zadawania I stanu start/stop przy przełączeniu ze sterowania 
zdalnego na lokalne należy parametr φ295 ustawić na  “0”(wyłączone). W tym przypadku przycisk                  
jest aktywny gdy falownik jest wyłączony. 

EASY 
 

EASY 
 

EASY 
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6.14 PWM częstotliwość nośna 
 
f300 : PWM częstotliwość nośna 
 
f312 : Losowy tryb wyboru nośnej 
 
f316 : Sterowanie częstotliwością nośną 
  

• Funkcja 
1) Parametr φ300 pozwala na wybór wysokości dźwięku wydobywającego się z układu magnetycznego 

silnika przez zmianę częstotliwości nośnej PWM. Parametr ten pozwala na usuwaniu rezonansów 
silnika z obciążeniem czy wentylatorem lub jego pokrywą. 

2) Dodatkowo φ300 redukuje zakłócenia elektromagnetyczne falownika.  
 Uwaga: Gdy zakłócenia elektromagnetyczne są redukowane, hałas akustyczny rośnie. 
3) Losowy tryb nośnej powoduje losowe zmiany częstotliwości PWM, co zmniejsza dokuczliwość hałasu 

silnika.  
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna  

f300 PWM częstotliwość nośna  2.0-16.0 (kHz) 4.0 

f312 Losowy tryb wyboru nośnej 

0: Wyłączony 
1: Tryb losowy 1 
2: Tryb losowy 2 
3: Tryb losowy 3 

0 

f316 Sterowanie częstotliwością nośną 

0: Częstotliwość nośna bez redukcji 

1 

1: Częstotliwość nośna z automatyczną 
redukcją 

2: Częstotliwość nośna bez redukcji 
dla modeli 500V 
3: Częstotliwość nośna z automatyczną 
redukcją dla modeli 500V 

   Uwaga 1: Część modeli falowników wymaga redukcji prądu wyjściowego w zależności od częstotliwości nośnej  
PWM ustawionej f300 i temperatury otoczenia. Sprawdź w tabeli na następnej stronie. 

Uwaga 2: Gdy częstotliwość PWM jest ustawiona zbyt wysoko i nie jest włączona automatyczna redukcja, 
falownik może wyłączać się w wyniku przeciążenia. Należy wtedy zaprogramować automatyczną 
redukcję częstotliwości nośnej. 
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 Korekta zakresu prądowego. 
 
[Zasilanie jednofazowe 240V] 
Ι Zgodnie z parametrem aul (charakterystyki przeciążenia), korekty zakresu prądowego są następujące. 

VFMB1S- 
Temperatura 

otoczenia 
PWM częstotliwość nośna 

2.0k - 4.0 kHz 4.1k - 12.0 kHz 12.1k - 16.0 kHz 

2002PL 
40°C lub mniej  1.5 A 1.5 A 1.5 A 

40 ∼ 50°C 1.5 A 1.4 A 1.3 A 
50 ∼ 60°C 1.2 A 1.1 A 1.0 A 

2004PL 
40°C lub mniej 3.3 A 3.3 A 3.3 A 

40 ∼ 50°C 3.3 A 3.0 A 2.8 A 
50 ∼ 60°C 2.6 A 2.3 A 2.2 A 

2007PL 
40°C lub mniej 4.8 A 4.8 A 4.8 A 

40 ∼ 50°C 4.8 A 4.3 A 4.1 A 
50 ∼ 60°C 3.8 A 3.4 A 3.1 A 

2015PL 
40°C lub mniej 8.0 A 8.0 A 8.0 A 

40 ∼ 50°C 8.0 A 7.2 A 6.8 A 
50 ∼ 60°C 6.4 A 5.6 A 5.2 A 

2022PL 
40°C lub mniej 11.0 A 11.0 A 11.0 A 

40 ∼ 50°C 11.0 A 9.9 A 9.4 A 
50 ∼ 60°C 8.8 A 7.7 A 7.2 A 

 
 
[Zasilanie trójfazowe  500 V ] (VFMB1-4004 do 4037PL) 
Ι Zgodnie z parametrem aul (charakterystyki przeciążenia), korekty zakresu prądowego są następujące. 
 

VFMB1- 
Temperatura 

otoczenia 
PWM częstotliwość nośna 

2.0k - 4.0 kHz 4.1k - 12.0 kHz 12.1k - 16.0 kHz 

4004PL 
40°C lub mniej 1.5 A 1.5 A 1.2 A 

40 ∼ 50°C 1.5 A 1.4 A 1.1 A 
50 ∼ 60°C 1.2 A 1.1 A 0.8 A 

4007PL 
40°C lub mniej 2.3 A 2.3 A 1.8 A 

40 ∼ 50°C 2.3 A 2.1 A 1.6 A 
50 ∼ 60°C 1.8 A 1.6 A 1.2 A 

4015PL 
40°C lub mniej 4.1 A 4.1 A 3.3 A 

40 ∼ 50°C 4.1 A 3.7 A 2.9 A 
50 ∼ 60°C 3.3 A 2.9 A 2.1 A 

4022PL 
40°C lub mniej 5.5 A 5.5 A 4.4 A 

40 ∼ 50°C 5.5 A 5.0 A 3.9 A 
50 ∼ 60°C 4.4 A 3.9 A 2.8 A 

4037PL 
40°C lub mniej 9.5 A 9.5 A 7.6 A 

40 ∼ 50°C 9.5 A 8.6 A 6.7 A 
50 ∼ 60°C 7.6 A 6.7 A 4.8 A 
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[Zasilanie trójfazowe  500 V class] (VFMB1-4055 to 4150PL) 
Ι Parametr aul jest zaprogramowany na (Overload characteristic selection) = 1 (Constant torque characteristic) 

VFMB1- 
Temperatura 

otoczenia 
PWM częstotliwość nośna 

2.0k - 4.0 kHz 4.1k - 12.0 kHz 12.1k - 16.0 kHz 

4055PL 50°C lub mniej 14.3 A  13.0 A  11.5 A  
50 ∼ 60°C 11.4 A  11.4 A  9.2 A  

4075PL 50°C lub mniej 17.0 A  17.0 A  14.0 A  
50 ∼ 60°C 13.6 A  13.6 A  10.9 A  

4110PL 50°C lub mniej 27.7 A  25.0 A  20.0 A  
50 ∼ 60°C 22.2 A  19.4 A  15.2 A  

4150L 50°C lub mniej 33.0 A  30.0 A  26.0 A  
50 ∼ 60°C 26.4 A  23.0 A  18.0 A  

 
Ι Zasilanie trójfazowe  aul (Overload characteristic selection) = 2 (Variable torque characteristic) 

VFMB1- 
Temperatura 

otoczenia 
PWM częstotliwość nośna 

2.0k - 4.0 kHz 4.1k - 12.0 kHz 12.1k - 16.0 kHz 

4055PL 
40°C lub mniej 17.0 A  13.0 A  11.5 A  

40 ∼ 50°C 15.3 A  13.0 A  11.5 A  
50 ∼ 60°C 13.6 A  11.4 A  9.2 A  

4075PL 
40°C lub mniej 23.0 A  17.0 A  14.0 A  

40 ∼ 50°C 20.7 A  17.0 A  14.0 A  
50 ∼ 60°C 18.4 A  13.6 A  10.9 A  

4110PL 
40°C lub mniej 33.0 A  25.0 A  20.0 A  

40 ∼ 50°C 29.7 A  25.0 A  20.0 A  
50 ∼ 60°C 26.4 A  19.4 A  15.2 A  

4150PL 
40°C lub mniej 40.0 A  30.0 A  26.0 A  

40 ∼ 50°C 36.0 A  30.0 A  26.0 A  
50 ∼ 60°C 36.0 A  23.0 A  18.0 A  

 
* Jeśli temperatura otoczenia  przekracza 40°C (lub 50°C), zredukuj prąd wyjściowy według powyższych tabel. 
* Tabele uwzględnia montaż falowników zgodnie z opisem w rozdziale 1.4.4. 
      W przypadku innej instalacji, należy zapoznać się z dodatkową instrukcją  “Explanation of load reduction”. 
* Gdy parametr f316=0 lub 2, prąd znamionowy jest automatycznie zmniejszany i może pojawić się alarm  ol , 

jeśli prąd wyjściowy będzie za duży nastąpi wyłączenie awaryjne i pojawi się alarm ol3 .  
W tym przypadku, zredukuj poziom ochrony utyku  (f601) odpowiednio. 

* Wybór losowej częstotliwości nośnej stosuje się silnik pracuje na niskich obrotach I emituje nieznośny hałas.  
Można wybrać trzy tryby pracy z losowymi częstotliwościami PWM (f312=1, 2, 3). 
Jeśli częstotliwość nośna  (f300) jest większa niż 8.0 kHz, praca z losową częstotliwością nośną nie jest 
zalecana, ponieważ hałas przy wysokich częstotliwości nośnych jest mały.  

* Jeśli parametr f316 = 2 lub 3, ustaw parametr f300 (PWM carrier frequency) poniżej  4.0kHz. Wyjściowe 
napięcie można zredukować. 

* Częstotliwość PWM jest zwię kszana dla wysokich czę stotliwoś ci wyjś ciowych falownika, nawet gdy f300 
jest ustawiony na niską częstotliwość  PWM. 

* W przypadku gdy αυλ=2 , upewnij się że zamontowany jest dławik wejściowy pomiędzy linią zasilającą a 
falownikiem. 
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6.15 Zmiejszanie skutków wyłączeń awaryjnych 
 

6.15.1 Auto-restart (Restart zwalniającego wybiegiem silnika) 
 
f301 : Auto-restart sposób sterowania 

 

     Uwaga 
 
 
 

Obowiązko-
wo wykonaj 

• Zabezpiecz silnik i układ mechaniczny który napędza ponieważ jeśli silnik zatrzyma się w wyniku zaniku 
zasilania po jego powrocie samoczynnie wystartuje.  
Może to spowodować obrażenia. 

• Przymocuj tabliczkę z informacją o możliwości nagłego samoczynnego uruchomienia  silnika z 
towarzyszącą mu mechaniką. 

  
• Funkcja  

Parametr  f301 określa sposób wykrywania prędkości obrotowej i kierunku obrotów swobodnie 
kręcącego się silnika po zaniku zasilania, przed ponownym uruchomieniem. Pozwala to łagodnie 
uruchomić silnik dobierając właściwą częstotliwość wyjściową startu.   
Stan wykrywania obrotów silnika sygnalizowany jest komunikatem, "rtry" na wyświetlaczu. 

 
 

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f301 Sterowanie funkcją 
auto-restartu 

0: Wyłączone 
1: Auto –restart po zaniku zasilania 
2: Auto-restart po włączeniu i wyłączeniu ST 
3: 1 + 2 
4: Po włączeniu 

0 

 
1) Auto –restart po zaniku zasilania (Auto-restart function) 

 
 Zasilanie 

Obroty silnika  

Forward / reverse 
ON 
OFF  

 
Η Gdy f301 ma 1  lub 3: Funkcja ta wykonuje się  po zaniku zasilania i wykryciu jego powrotu. 
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2) Restart silnika podczas wybiegu 
 

 Obroty silnika 

Forward / reverse ON 
OFF 

ST-CC 
ON 
OFF  

 
Η Gdy  f301 ma 2 lub 3: Funkcja ta aktywna jest po wyłączeniu ST i jego ponownym włączeniu. 
Funkcja ST musi być przypisana do jednego z wejść logicznych, za pomocą parametru od φ111 do φ115. 
 

3) Kontrola obrotów silnika przy każdym starcie. 
Gdy f301 jest ustawiony na 4, kontrola prędkości silnika odbywa się po każdym uruchomieniu. 
Funkcja ta jest używana gdy silnik bez zasilania może się obracać pod wpływem wymuszenia zewnętrznego. 
  

Uwaga!! 
• Restart następuje po 1 sekundzie sprawdzeniu wielkości obrotów silnika. 

Uruchomienie silnika następuje z opóźnieniem. 
• Funkcję tę stosuje się gdy jeden falownik zasila jeden silnik. Gdy jeden falownik zasila kilka silników 

funkcja ta może działać niepoprawnie.  
• Gdy używamy tę funkcję, nie należy używać funkcji wykrywającej fazy wyjściowe (605). 
 
Aplikacje do dźwigów I podnośników 

Dźwigi i podnośniki mają obciążenie skierowane do dołu podczas oczekiwania na 
rozkaz pracy i restart silnika. Stosując falownik do takich maszyn należy 
zaprogramować parametr  "φ301=0" (Disabled), nie wolno używać funkcji 
samoczynnego restartu.  
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6.15.2 Odzyskowe zasilania falownika/Zwalnianie podczas 
zaniku zasilania/Synchronizacja przyspieszania /zwalniania 

 
 f302  : Odzyskowe zasilanie obwodów sterujących falownika 
 f317  : Synchronizacja czasu zwalniania 
 f318  : Synchronizacja czasu przyśpieszania 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f302 
Odzyskowe zasilanie obwodów 
sterujących falownika (kontrolowany 
czas zwalniania) 

0: Wyłączone 
1: Odzyskowe zasilanie sterowania 
2: Zatrzymanie w okeślonym czasie 
3: Synchronizacja  akceleracji /deceleracji 
4: Synchronizacja  akceleracji /deceleracji 
 (signal + failure) 

0 

f317 
Synchronizacja czasu deceleracji 
(czas pomiędzy rozpoczęciem 
zwalniania, a zatrzymaniem)  

0.0-3600 (360.0) (s) 2.0 

f318 

Synchronizacja czasu 
przyspieszania (czas pomiędzy 
rozpoczęciem przyśpieszania, a 
osiągnięciem prędkości pracy) 

0.0-3600 (360.0) (s) 2.0 

Uwaga 1: Czas przyśpieszania i zwalniania gdy f302=3 lub 4 powinien być zaprogramowany parametrami f317 i 
f318. 

Uwaga 2: Należy zwrócić uwagę na to, że obciążenie silnika może mieć różną bezwładność i parametry. 
  Dlatego należy użyć funkcji auto-restaru  (f301). 
Uwaga 3: Funkcja pełzania nie podlega synchronizacji przyśpieszania i zwalniania.  
 

 
 
 
 
 

• Funkcja 
1) Odzyskowe zasilanie  falownika: Gdy zasilanie zaniknie podczas pracy falownika ta funkcja 

pozwala na zasilanie falowniku energią odzyskiwaną z silnika.  
2) Zatrzymywanie dec. po zaniku zasilania: Kiedy zaniknie zasilanie ta funkcja zatrzymuje silnik szybko i 

zdecydowanie. Wymuszone zatrzymanie wykorzystuje energię z 
silnika by zapewnić poprawną pracę z falownika. 
(Czas zwalniania jest zmienny.) Kiedy wykonywana jest ta 
operacja komunikat  “στοπ” pojawia się na wyświetlaczu. 
Po zatrzymaniu, falownik jest wyłączony, aż nastąpi chwilowa 
zmiana rozkazy pracy.  

3) Synchnizacja acceleracji/deceleracji: Gdy falownik używany jest do maszyn tekstylnych i tą funkcją 
zatrzymujemy więcej niż jedną maszynę równocześnie, 
zapewnia to szybkie zatrzymanie po zaniku zasilania. Zapobiega 
to zerwaniu przędzy nawijanej na bobiny. 
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 Przykład gdy zaprogramujemy  f302=1 
[Zalilanie zostanie przerwane] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Chwilowy zanik zasilania] 
 

 

Η Czas przez który można podtrzymać pracę 
falowika zależy od bezwładności obciążenia i 
oporów ruchu. Przed użyciem tej funkcji 
należy wykonać test. 

Η Użycie funkcji restart pozwala falownikowi 
automatycznie powrócić do pracy bez 
oczekiwania na ponowny rozkaz startu. 

Prędkość silnika 

 

około  100ms～10s 

Napięcie zasilania 

Zatrzymanie wybiegiem 

Uwaga 4: Jeśli zanik zasilania nastąpi podczas zatrzymywania deceleracją 
silnika, funkcja odzyskiwania energii będzie niedostępna. 

Wewnętrzne  

napięcie DC 

Odzyskiwanie energii z  

 
silnika i jego obciążenia 

Obroty silnika 

Napięcie 
wejściowe  

Uwaga 5: Jeśli zanik zasilania nastąpi podczas zatrzymywania 
deceleracją silnika, funkcja odzyskiwania energii będzie 

 

Napięcie DC 

falownika 

 

Zwykła akceleracja 
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 Przebiegi gdy f302=2 

 

Obroty silnika 

Czas 

Napięcie wejściowe 

Czas zwalniania 
 

• Zawsze po zaniku zasilania, silnik zatrzymuje się z deceleracją.  Jeśli napięcie zasilające powróci, silnik i tak się 
zatrzyma.  

• Zanik napięcia zasilającego obwód główny falownika  sygnalizowany jest na wyświetlaczu komunikatem moff, jeśli 
silnik w tym czasie zatrzymywany jest  pojawia się napis "stop⇔0.0 (wyświetlany na zmianę)". I wtedy gdy 
powróci zasilanie silnik zatrzymywany jest bezwzględnie. 
 Przykładowo gdy zaprogramujemy f302=3 (oraz funkcja synchronizacji zostanie przypisana do wejścia S1) 

i f114 (Input terminal function selection 4A (S1)) =62 (Sygnał synchronizacji po zaniku zasilania)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Jeśli parametry f317, f318 mają zaprogramowane takie same czasy deceleracji i akceleracji oraz używamy wejść 

logicznych z funkcjami (62, 63) silniki zostaną zatrzymane w tym samym czasie.  
• Jeśli wymusimy sygnał synchronicznego zatrzymania, falownik rozpocznie zatrzymywanie silnika w czasie 

zaprogramowanym parametrem f317. (Charakterystyka typu S nie może być wykorzystana w tej funkcji.) 
Gdy silnik sie zatrzyma na wyświetlaczu pojawi się napis  “stop”.  

• Jeśli sygnał synchronicznego zatrzymania zostanie skasowany falownik rozpocznie przyspieszanie liniowe zgodnie 
z czasem f318. (Charakterystyka typu S nie może być wykorzystana w tej funkcji.) 
Gdy rozpocznie się przyśpieszanie napis “stop” zniknie. 

• Jeśli rozkazy  forward/reverse lub stop zostaną użyte podczas synchronicznego przyspieszania i zwalniania, 
synchroniczne zwalnianie i przyspieszanie zostanie skasowane. 

• Gdy silnik jest uruchamiany po synchronicznym zwalnianiu, powrót zasilania jest sygnałem synchronicznego startu.  
• W przypadku używania synchronicznego zatrzymywania, należy sprawdzić czy nie pojawi się awaria przekroczenia 

napięcia DC podczas deceleracji.  
 
 
 
 

 

 

Obroty silnika 

Czas 
φ317 

Falownik 1 

φ318 Falownik 2 

ON 
Sygnał S1 
synchronizacji  
po zaniku  
zasilania 
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 Przykład gdy  f302=4 
Synchronizacja zwalniania gdy pojawi sie sygnał synchroniczne zwalniaj lub zaniknie zasilanie oraz synchroniczne 
przyśpieszanie gdy zniknie sygnał zwalniania lub powróci zasilanie. 

 

Obroty silnika 

 

Czas 

Synchroniczne  
Przyspieszanie/ 
Zwalnianie 
(S1 terminal) 

f 3 1 7  

Falownik 1 

 

f 3 1 8  Falownik 2 

 

ON 

f 3 1 7  

f 3 1 8  

Zasilanie 
*1 

 

Power failure 
synchronized 
signal 

ON 

OFF 
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6.15.3 Funkcja samoczynnego ponownego załączenia 
 
f303 : Funkcja samoczynnego ponownego załączenia (ilość razy) 
 

    Ostrzeżenie 

 
 

Obowiązkowe 
czynności 

• Gdy funkcja samoczynnego ponownego załączenia jest włączona nie zbliżaj się do silnika.  
Silnik może nagle samoczynnie się uruchomić, może to grozić kontuzją. 

• Na silnik i element napędzane należy wykonać osłony.  
 

  
• Funkcja  

Funkcja powoduje automatycznie reset po awaryjnym wyłączeniu się falownika. Podczas ponownego 
włączenia, falownik rozpoznaje obroty silnika co pozwala na miękki rozruch.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f303 Ponowne załączenie (ilość razy) 0: wyłączone, 1-10 (krotność) 0 

 
Lista wyłączeń awaryjnych i szybkość wykonywania  ponownych załączeń. 

Przyczyna 
wyłączenia 

Ponowne załączenie Warunki  

Zanik zasilania 
 
Nadprądowe 
Nadnapięciowe 
Przeciążeniowe 
Przegrzanie 

Do 10 razy 
1 : Około 1 sec po awarii 
2: Około 2 sec po awarii 
3: Około 3 sec po awarii 

 
10: Około 10 sec po awarii 

Funkcja samoczynnego ponownego załączenia 
nie jest wykonywana, gdy pojawi się inna 
awaria niż wymienione w tabeli obok. 
Funkcja ta jest także kasowana, gdy po 
wykonaniu zaprogramowanej ilości prób nie 
udało się wprowadzić silnik do prawnej pracy. 

Η Ponowne załączenie nie jest wykonywane  w przypadkach następujących awarii: 
oc1, oc2, oc3, op1, op2, op3, ol1, ol2, ol3, oh, sout 

Η Wyjście sygnalizujące awarię  (FLA, FLB, FLC terminal signals) nie jest pobudzane podczas 
wykonywania funkcji samoczynnego ponownego załączenia. (Nastawa fabryczna) 

Η Jeśli chcemy sygnalizować działanie funkcji samoczynnego ponownego załączenia należy do wyjścia  
f132 (FLA, B i C ) zaprogramować146 lub 147. 

Η Symulowany czas chłodzenia jest zapewniony w przypadku awarii ol1 i ol2.  
Wtedy ponowne załączenie wykonuje się po upływie czasu symulowanego chłodzenia i ponownego 
załączenia. 

Η W przypadku wyłączenia nadnapięciowego od οπ1 do οπ3), samoczynne ponowne załączenie wykonuje 
się po spadku napięcia  DC do normalnego poziomu. 

Η W przypadku przegrzania falownika οη, ponowne załączenie wykonuje się gdy temperaturę falownika 
opadnie poniżej poziomu pozwalającego na pracę. 

Η Podczas wykonywanie funkcji ponownego samoczynnego załączenia na wyświetlaczu pojawia się napis  
rtry przemiennie z wielkością wybraną parametrem f710. 

Η Ilość powtórzeń prób ponownego załączenia jest kasowana w odpowiednim czasie po powrocie do 
stabilnej pracy falownika. "Stabilna praca falownika " oznacza powrót do pracy z zadaną częstotliwością. 

…
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6.15.4 Hamowanie dynamiczne (regeneracyjne) –  nagłe 
zatrzymanie silnika 

 
f304 : Wybór hamowania dynamicznego 
 
f308 : Rezystancja opornika hamującego 
 
f309 : Moc ciągła opornika hamującego 
 
f626 : Poziom ochrony nadnapięciowej 
  

• Funkcja 
Falownik nie posiada rezystora hamującego. Podłączenie zewnętrznego rezystora hamującego 
pozwala na: 
1) nagłe zatrzymanie silnika i zapobiega zbytniemu wzrostowi napięcia DC, komunikat  op 
2) ciągłe hamowanie obciążenia na przykład w napędach wind; 
3) przy pracy ze zmiennym obciążeniem które sinusoidalnie zmienia charakter z pobierającego 

energię na oddającego np: takich jak prasy.  
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f304 Hamowanie dynamiczne za 
pomocą rezystora 

0: Wyłączone 
1: Włączone, ochrona przeciążeniowa 

rezystora włączona 
2: Włączone 
3: Włączone, ochrona przeciążeniowa 

rezystora włączona 
(gdy ST załączone) 

4: Włączone (gdy ST załączone) 

0 

f308 Oporność rezystora hamującego 1.0-1000 (Ω) Odpowiednio dla modelu 
(Rozdział 11.4) f309 Moc ciągła rezystora 0.01-30.00 (kW) 

f626 Poziom ochrony nadnapięciowej  100-150 (%) 136 (240V class) 
141 (500V class) 

Η Zaprogramowanie do wyjścia pre-alarmu  (funkcje : 30,31), pozwala na kontrolę przeciążenia rezystora 
hamującego. 

Uwaga 1) Poziom  dynamiki hamowania jest definiowany parametrem f626. 
Uwaga 2) Jeśli  f304=1 do 4,  falownik automatycznie ustawiany jest na odzyskiwanie energii z silnika i 

tracenie jej na oporniku hamującym. 
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1) Połaczenie rezystora hamujacego (opcja) 
 
Rezystor hamujący z zabezpieczeniem termicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga 1:  TC (Cewka wyłączająca) jest podłączona jak pokazano na schemacie, kiedy wyłącznik główny 

MCCB posiada cewkę wyłączającą można go użyć zamiast stycznika MC. Transformator  
obniżający napięcie do 240V w przypadku falowników 500V. 

Uwaga 2: W celu zapobieganiu  pożarom, należy zastosować przekaźnik termiczny (THR). Chociaż falownik 
posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zbyt dużym prądem, przekaźnik 
termiczny jest potzrebny na wypadek uszkodzenie się falownika.  Wybierz właściwy przekaźnik 
termiczny dopasowany do mocy rezystora. 

 
 
 
 
 

Podłaczenie rezystora hamujacego z przekaźnikiem termicznym 
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[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Nastawa 
f304 Hamowanie dynamiczne 1 

f305 Ochrona nadnapięciowa 1 

f308 Oporność rezystora hamującego Proper value 

f309 Moc rezystora hamujacego Proper value 

f626 Poziom ochrony nadnapięciowej 136 (%) (240V class) 
141 (%) (500V class) 

 
Ι Gdy używamy falownika w zastosowaniach w których odbierana jest ciągła moc od obciążenia takich jak 

windy, wciągarki, prasy, maszyny kontrolujące naciąg lub w przypadkach gdy bezwładność elementów 
hamowanych jest bardzo duża należy użyć opornika zgodnie z mocą ciągłą odbieraną od obciążenia. 

Ι  Oporność rezystora hamującego powinna być większa niż wartość minimalna podawana dla danej 
wielkości falownika. Upewnij się czy prawidłowo zostały zaprogramowane parametry  f308 i f309 . 

Ι Kiedy używamy rezystor hamujący bez czujnika temperatury, należy zastosować przekaźnik termiczny o 
odpowiedniej charakterystyce termicznej. 
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2) Dodatkowe rezystory hamujące 
Opcjonalne rezystory hamujące przedstawione są w tabeli poniżej.  Wszystkie rezystory mają3% tolerancję. 

Typ falownika Rezystor hamujący 
Typ Parametry Moc ciągła 

VFMB1S-2002 to 2007PL PBR-2007 120W-200Ω 90W 
VFMB1S-2015, 2022PL PBR-2022 120W-75Ω 90W 
VFMB1-4004 to 4022PL PBR-2007 120W-200Ω 90W 

VFMB1-4037PL PBR-4037 120W-160Ω 90W 
VFMB1-4055PL PBR3-4055 240W-80Ω 96W 
VFMB1-4075PL PBR3-4075 440W-60Ω 130W 
VFMB1-4110PL PBR3-4110 660W-40Ω 190W 
VFMB1-4150PL PBR3-4150 880W-30Ω 270W 

Uwaga 1:Należy dobierać rezystory po względem mocy jak i rezystancji. 
Uwaga 2:Rezystory hamujące należy dobierać indywidualnie. W celu uzyskania dokładniejszej informacji 

należy zwrócić się do najbliższego przedstawiciela producenta. 
Uwaga 3: “PBR-” oznacza z czujnikiem temperatury. 

 
 

3) Minimalne wartości rezystancji oporników 
Minimalne wartości rezystancji SA przedstawione w tabeli poniżej. 
Nie podłączej rezystorów o oporności mniejszej niż przedstawiona tabeli. 

Moc wyjściowa 
falownika (kW) 

240V Class 500V Class 
Rezystancja 
standartowa 

Minimalna 
rezystancja 

Rezystancja 
standartowa 

Minimalna 
rezystancja 

0.2 200Ω 91Ω - - 
0.4 200Ω 91Ω 200Ω 114Ω 

0.75 200Ω 91Ω 200Ω 114Ω 
1.5 75Ω 44Ω 200Ω 67Ω 
2.2 75Ω 33Ω 200Ω 67Ω 
4.0 - - 160Ω 54Ω 
5.5 - - 80Ω 43Ω 
7.5 - - 60Ω 28Ω 
11 - - 40Ω 16Ω 
15 - - 30Ω 16Ω 

Uwaga: Upewnij się czy parameter  f308 jest poprawnie zaprogramowany. 
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6.15.5 Unikanie nadnapięciowych awarii 
 
f305 : Wykrywanie przekroczenie napięcia DC (ochrona nadnapięciowa) 

 
f319 : Regenerative over-excitation upper limit  

 
f626 : Poziom ochrony nadnapięciowej 
  

• Funkcja  
Te parametry są używane do utrzymywania stałej częstotliwości wyjściowej lub większej tak by nie 
przekroczyć wstępnego alarmu od zbyt dużego napięcia DC podczas deceleracji czy zmiennej 
częstotliwości pracy.  Czas deceleracji może ulec przedłużeniu gdy występuje przekroczenie limitu 
nadnapięciowego.  

 
Poziom ochrony nadnapięciowej 
 

DC Voltage 

Częstot. 
wyjściowa 

f 6 2 6  : Poziom ochrony nadnapięciowej 
  

 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f305 
Ochrona nadnapię ciowa 
(Sposób zatrzymania z 
deceleracją) 

0: Włączona 
1: Wyłączona 
2: Włączona (Sterowanie szybką deceleracją) 
3: Włączona (Sterowanie dynamicznie szybką 

deceleracją) 

2 

f319 
Ilość energii pochłanianej przez 
silnik podczas zwalniania 
(przewzbudzenie) 

100-160 (%) 120 

f626 Poziom ochrony nadnapięciowej 100-150 (%)  *1 136 (240V class) 
141 (500V class) 

*1: 100% odpowiada napięcie zasilania 200V dla modeli 240V i 400V dla modeli 500V. 
Ι Jeśli f305 jest ustawiony na 2 (sterowanie szybką deceleracją), falownik zwiększy napięcie wzbudzające 

na silniku by zwiększyć straty mocy, gdy wystąpi wstępny alarm nadnapięciowy i silnik będzie mógł 
zwalniać szybciej niż normalnie. 

Ι Jeśli f305 jest ustawiony na  3 (sterowanie dynamicznie szybką deceleracją), falownik zwiększał będzie 
napięcie na silnik od razu gdy rozpoczyna sie zwalnianie i silnik będzie zwalniał szybciej niż przy szybkiej 
deceleracji. 

Ι W czasie trwania limitu nadnapięciowego wstępny alarm p będzie pojawiał się na wyświetlaczu.  
Ι  Parametr f319 jest używany do zaprogramowania  maksimum strat energii, która zostanie wydzielona w 
silniku podczas deceleracji. Jeżeli podczas zwalniania nastąpi wyłączenie falownika z powodu zbyt dużego 
napięcia DC zwiększ jego wartość. Kiedy f305 wynosi 2 lub 3 ta funkcja jest aktywna. 
Ι  Parametr f626 służy do zaprogramowania poziomu ochrony nadnapięciowej. 
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6.15.6 Programowanie napięcia wyjściowego/Korekta 
napięcia wejściowego 

 
vlv : Napięcie znamionowe silnika 1 
 
f307 : Korekcja napięcia zasilającego (ograniczenie napięcia wyjściowego) 
  

• Funkcja 
Napięcie znamionowe silnika 
Parametr φ307 powoduje że napięcie dostosowuje się do nastaw parametrów vli ϖλϖ jeżeli 
częstotliwość nie przekracza vlv. (Ta funkcja działa gdy f307 jest ustawiony na  "0" lub "1".) 

         Korekcja napięcia zasilającego 
Parametr φ307 zapewnia stały  współczynnik V/F, nawet gdy napięcie wejściowe się zmienia. Monet 
silnika przy małych częstotliwościach jest wtedy stabilny.   

                              Korekta napięcia zasilającego:           Tę funkcję stosuje sie gdy napięcie wejściowe jest niestabilne. 
Ograniczenie napięcia wyjściowego:  Napięcie wyjściowe ogranicza się do poziomu znamionowego napięcia 

silnika. Stosuje się to gdy zasilamy silnik specjalny o niskim napięciu wzbudzenia. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

vlv Napięcie znamionowa 
silnika 1 

50-330 (240V class) 
50-660 (500V class) *1 

f307 
Korekta napięcia 
zasilającego 
(ograniczenie napięcia 
wyjściowego) 

0: Bez korekcji,  
Limit napięcia wyjściowego 

*1 

1: Korekcja,  
Limit napięcia wyjściowego 

2: Bez korekcji, 
Bez limitu napięcia, 

3: Korekcja, 
Bez limitu napięcia, 

*1: Nastawa fabryczna jest zmienna w zależności od menu startowego. Patrz rozdział 11.5. 
Ι Jeśli f307 jest ustawiona na  "0" lub "2", napięcie wyjściowe będzie zmieniało się proporcjonalnie do 

częstotliwości wyjściowej .  
Ι Zawsze gdy napięcie znamionowe silnika  (vlv parametr) jest ustawiony powyżej napięcia wejściowego, 

napięcie wyjściowe nie przekroczy napięcie wejściowe. 
Ι Proporcja napięcia do częstotliwości będzie dopasowana do parametrów znamionowych silnika. Dla 

przykładu gdy  f307 wynosi "0" lub "1" zapobiega się zwiększeniu napięcia wyjściowego gdy częstotliwość 
wyjściowa jest większa niż częstotliwość znamionowa silnika. 

Ι Gdy charakterystyka  V/F - parametr (πτ) jest ustawiony na od 2 do 6, napięcie jest korygowane zgodnie z 
nastawą parametru  f307. 
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[f307=0: Bez korekty napięcia/napięcie ograniczone] [f307=1: Kompensacja napięcia/ napięcie ograniczone] 

 

 

>1 wyjściowe napięcie będzie rosnąć wraz ze wzrostem 
napięcia wejściowego.  

 v l v   
Zakres napięcia 

* Powyższa aplikacja kiedy V/F parametrem  
   p t  jest ustawiona na "0" lub "1". 

W
yj

śc
io

w
e 

na
pi

ęc
ie

 
[Ｖ

] 

Wejściowe napięcie 

Częstotliwość wyj.  v l  

Wysoki
 

Niskie 

0 

Napięcie 
wejściowe 

 v l v  

  
 

[f307=2: Bez korekty napięcia /bez limitu napięcia] [f307=3: Kompensacja napięcia/ bez limitu napięcia] 
 

Input voltage 
High 

Low 

Output 
frequency 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
 

[V
] 

 v l   
0 

Input voltage 

* Powyższa aplikacja kiedy V/F parametrem  
   p t  jest ustawiona na "0" lub "1". 
 

>1 wyjściowe napięcie będzie rosnąć wraz ze wzrostem 

napięcia wejściowego.  

 v l v   
Rated voltage  

 
 
 

Note: Napięcie znamionowe ustawiane jest na 200V dla 240V modeli i 400V dla 500V modeli. 

 

 

 v l v   
 

Input voltage 
High 

Low 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
 

[V
] 

Output frequency  v l   
 

0 

 

* Zawsze gdy wejściowe napięcie jest większe niż 
ustawione w v l v , a częstotliwość wyjściowa jest 
większa od znamionowej silnika v l  , na wyjściu 
pojawi się napięcie większe od  v l v  . 

Input voltage 

High 

Low 

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
 

[V
] 

Output 
frequency 

 v l   0 

 v l v   
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6.15.7 Blokada obrotów wstecznych 
 
f311 : Blokada obrotów wstecznych 
  

• Funkcja 
Funkcjan ta zapobiega uruchomieniu falownika na wstecznych obrotach “do tyłu”  w wyniku błednych 
sygnałów wejściowych.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f311 Blokada obrotów wstecznych 
0: Oba kierunki dozwolone  
1: Do tyłu zabroniony 
2: Do przodu zabroniony 

0 

 
 

6.16 Zmiękczanie napędu 
 
f320 : Wzmocnienie zmiękczania 
 
f323 : Poziom momentu od którego następuje zmiękczanie 
 
f324 : Filtr pętli zmiękczającej 
  

• Funkcja 
Zmiękczanie napędu jest funkcją którą używa się gdy jedną maszynę napędza wiele falowników.  
Zastosowanie tego parametru pozwala dopasowywać obroty silnika do napędu wiodącego, 
równocześnie zapewniając właściwy moment napędowy – rozdział momentów pomiędzy 
poszczególne napędy.  

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f320 Wzmocnienie zmiękczania 0.0-100.0 (%) 0.0 

f323 Poziom momentu od którego 
następuje zmiękczanie 0-100 (%) 10 

f324 Filtr pętli zmiękczającej 0.1-200.0 100.0 
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Ι   Parametr ten powoduje że silnik pracuje na częstotliwości  f 1  (Hz) mniejszej niż wartość zadana f0  (Hz). 

Odchyłka częstotliwości  Δf (Hz) jest zależna od wielkości obciążenia silnika T1 (%). (Patrz wykres 
powyżej.) 

 
• Odchyłkę częstotliwości Δf możemy wyliczyć zgodnie z następującym wzorem. 

Δf (Hz)=  vl  × f320× ( T1 - f323)  
• Kiedy prąd czynny (moment napędowy) jest większy od parametru (f323), częstotliwość wyjściowa jest 

redukowana podczas pracy napędowej  i zwiększana podczas hamowania odzyskowego (praca 
prądnicowa). Powyższy wykres przedstawia pracę napędową. Podczas pracy prądnicowej następuje 
zwiększenie częstotliwości pracy w sposób analogiczny. 

• Funkcja zmiękczania aktywuje się po przekroczeniu prądu czynnego (momentu) ustawionego 
parametrem  f323.  

• Wielkość zmiękczania  Δf zależy od wielkości prądu czynnego (momentu napędowego) silnika T1.  
 
Uwaga: Jeśli częstotliwość znamionowa  vl przewyższa100Hz, do obliczeń brana jest wartość 100Hz.  

Zmiękczanie jest wykonywane pomiędzy częstotliwością startową (f240), a częstotliwością 
maksymalną (fh).  

 
[Przykładowe obliczenie] 
Parametry zaprogramowane: Częstotliwość znamionowa vl=60 (Hz), wzmocnienie zmiękczania f320=10 (%), 

początek zmiękczania f323=30 (%) 
Odchyłka częstotliwości  Δf (Hz) i częstotliwość pracy  f 1 obliczamy gdy częstotliwość zadana  f0  wynosi 50 
(Hz) a prąd czynny (moment) T1 jest 100 (%).  

Odchyłka częstotliwości Δf (Hz)=vl × f320 × (T1 - f323) 
=60 (Hz) × 10 (%) × (100 (%) - 30 (%)) 
=4.2 (Hz) 

Częstotliwość pracy f 1 (Hz) = f 0  - Δf = 50 (Hz) - 4.2 (Hz)=45.8 (Hz) 
 

Power running 
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6.17 Light-load high-speed operation function 
 

 f328  : Funkcje pracy na dużych prędkościach 

i małych obciążeniach 

 f329  : Małe obciążenie i duża prędkość 

strojenie 

 f330  : Małe obciążenie i duża prędkość  

automatycznego przełączania 

 f331  : Małe obciążenie i duża prędkość dolny 

limit częstotliwości przełączania 

 f332  : Małe obciążenie i duża prędkość czas 

opóźnienia 

 f333  : Małe obciążenie i duża prędkość czas 

wykrywania obciążenia 

 f334  : Małe obciążenie i duża prędkość czas 

wykrywania dużego obciążenia 

 

 f335  : Przełączanie momentu obciążenia podczas 

pracy 

 f336  : Duże obciążenie podczas pracy 

 f337  : Duże obciążenie podczas ciągłej pracy 

 f338  : Przełączenie obciążenia podczas 

hamowania  

⇒ Patrz dodatkowe instrukcje. 
 
 

6. 18 Funkcje dźwigowe 
 

6.18.1 Sterowanie funkcjami dźwigowymi 
 

 f340  : Czas pełzania 1 

 f341  : Wybór trybu hamowania 
 f342  : Wybór wejścia zadawania 
momentu 

 f343  : Moment początkowy 
 

 f344  : Współczynnik momentu 

 f345  : Czas hamowania 

 f346  : Częstotliwość pełzania 
 f347  : Czas pełzania 2 

 f348  :Funkcja uczenia czasu hamowania 

 • Funkcja 
Parametry te mogą być użyte do programowania sekwencji hamowania wind lub podobnych urządzeń. 
Zapewnia płynną pracę, silnik wytwarza wystarczający moment do czasu uruchomienia hamulca. 

 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f340 Czas pełzania 1 0.00-10.00 (s) 0.00 

f341 Wybór trybu hamowania 

0: Wyłączony 
1: nawijanie - podnoszenie  
2: odwijania - opuszczanie 
3: Horizontal operation 

0 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 
fabryczna 

f342 
Wybór wejścia zadawania 
momentu 

0: Wyłaczone, 1: VIA, 2: VIB 
3: VIC, 4: f343 0 

f343 Moment wciągający początkowy (ważne 
gdy  φ342=4) -250- +250 (%) 100 

f344 Współczynnik momentu 0-100 (%) 100 
f345 Czas hamowania 0.00-10.00 (s) 0.05 
f346 Częstotliwość pełzania f240 -20.0 (Hz) 3.0 
f347 Czas pełzania 2 0.00-10.00 (s) 0.10 

f348 Funkcja uczenia czasu hamowania 0:Wyłaczona 
1: Uczenie (0 po wykonaniu) 0 

 

 Procedura startowa 
Po komendzie start, falownik wytwarza w silniku moment zgodny z ustawionym parametrem f343. Kiedy tylko 
moment zostanie wygenerowany, poprzez wyjście logiczne falownika podawany jest sygnał luzowania hamulca. 
Po czasie luzowania ustawionym parametrem  f345, silnik rozpoczyna przyspieszanie. 

 
 Procedura zatrzymywania 

Po podaniu komendy stop, częstotliwość wyjściowa zmniejsza się do wartości częstotliwości pełzania ustawionej 
parametrem f346, po 1 czasie pełzania ustawionym parametrem  f340 uruchamiany jest hamulec. Wtedy 
częstotliwość pełzania jest jeszcze podtrzymywana przez czas f347. Gdy częstotliwość pełzania jest generowana 
sygnał wyjściowy falownika załącza hamulec. 
 

 

   Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

Moment  f 3 4 3   

Sygnał 
hamowania 

RUN komenda pracy 

Czas [s] 

Torque control Speed control 

 f 3 4 5   

 f 3 4 7  

Włączenie hamulca 
request 

Wyłączenie hamulca 

Generowanie momentu  

Częstotliwość 
pełzania 
  f 3 4 6   

Częstotliwośc startowa 
  f 2 4 0   

Rzeczywiste 
hamowanie 

  f 3 4 0   

 
Uwaga 1) Nie zmieniaj stanu wejścia RUN/STOPi sygnału forward/reverse podczas pełzania. 

Wykonaj blokadę uniemożliwiajacą zmianę powyższych sygnałów. 
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Ex.) Programowanie wyjścia  RY-RC do sterowania hamulcem. 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  
f130 Funkcja wyjścia  1A (RY-RC) 0-255 68 (Sterowanie hamulcem) 

 

 Funkcja uczenia [f348] 
Użycie tej funkcji, umożliwia automatyczne zaprogramowanie parametrów f345, f346 i  f347. 
Po wykonaniu testu, f342 zostanie zaprogramowany na 4 a f343 na 100. Jeśli niezbędne będzie dokładniejsze 
ustawianie, należy wykonać to manualnie. 
 
[Wykonywanie procedury uczenia] 
Ustaw parametr f348 na 1 i podaj komendę rozpoczęcia testu. (Częstotliwość i napis “tun” będzie wyświetlany 
przemiennie.) 
Parametr f343 (moment) jest ustawiony, czas zadziałania hamulca jest mierzony, i parametr f345 (czas zadziałania 
hamulca) jest programowany. f346 jest ustawiany automatycznie odpowiednio do stałych silnika. Podczas 
zatrzymywania parametr, f347 (czas pełzania) jest zapisywany. 
Note 2: Procedurę uczenia należy przeprowadzić pod lekkim obciążeniem. 
Note 3: Jeśli przeciwwaga jest zamocowana, może zdarzyć się że podczas testu pojawi się błąd. Należy wtedy 

strojenie wykonać ręcznie.  
Note 4: Procedurę uczenia (f348=1) powinno wykonać się dla normalnej rotacji gdy f341 jest ustawione na  1 

(nawijanie, podnoszenie) lub dla odwrotnej rotacji gdy f341 jest ustawione na  2 (odwijanie , podnoszenie). 
 
[Warto zapamietać] 
Note 5: Czas potrzebny na wzbudzenie silnika jest automatycznie ustawiany na podstawie stałych silnika. 

Kiedy falownik  VFMB1S-2022PL jest używany z silnikiem typu Toshiba 4P-2.2kW-60Hz-200V, czas 
wzbudzania wynosi około  0.1 do 0.2 sekundy. 
Dla innego typu silnika czas ten może być przedłużony. 

Note 6: Gdy używasz funkcji dźwigowych, użyj parametru au2 (automatyczne forsowanie momentu)  2 
(sterowanie wektorowe + auto-strojenie) oraz ustaw parametry silnika od f401 do f413. 

Note 7: Kiedy pracujesz z funkcjami dźwigowymi silnik powinien być podłączony do falownika, na podstawie 
prądu silnika jest wykonywana sekwencja pracy, bez silnika pojawi się błąd falownika. 

 
 Moment wstępny 
Funkcja ta pozwala uruchamiać napęd łagodnie 
ponieważ silnik wytwarza wystarczający moment 
przed wyłączeniem hamulca.  
 
 

 

[Wybór zewnętrznych sygnałów] 
 
 
 
 
 

φ342 
VIA-CC – 0~10V (0~250%) 1 

VIB-CC – 0~±10V (-250~250%) 2 

VIC-CC – 4(0)~20mA (0~250%) 3 

Wejście 
 napięciowe 

Wejście prądowe  

 

 

Reverse run 
 
Forward run 
 

Obciążenie wciągarki 
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6.18.2 Zderzanie i zatrzymanie 
 

φ382 : Najazd i zatrzymanie 
 
φ383 : Sterowanie szybkością najazdu i zatrzymaniem 
  

• Funkcja 
Ta parametry są używane do łagodnego najazdu i zatrzymania na wyłączniku krańcowym.  
 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ382 Najazd i zatrzymanie 0:Wyłączone, 1: Włączone 
2: - 0 

φ383 Częstotliwość najazdu 0.1-30.0 (Hz) 5.0 

Ι Funkcja ta jest aktywna gdy parametr jest ustawiony na  f382  = 1 .  
 

■ Programowanie wejść logicznych  
Zaprogramuj następujące funkcje do wejść logicznych. 
 

Funkcja wejścia  ON OFF 
140 Zwalnianie do przodu Zwolnienie do częstotliwości f383  Clear 

142 Zatrzymanie do przodu Zatrzymanie  Clear 

144 Zwalnianie przy rewersie Zwolnienie do częstotliwości f383 Clear 

146 Zatrzymanie rewersu Zatrzymanie Clear 

Odpowiednie numery  (141, 143, 145, 147) są zanegowane. 
 

<Przykładowy diagram> 
 
 

Forward

R - slow down

F - slow down

R - stop

F - stop

Reverse

Forward

Reverse

f 3 8 3

f 3 8 3
0

F-56 

6 



 E6581697 
 

6 

6.19 Funkcja zatrzymywania przyśpieszania/zwalniania 
 f349  : Zatrzymywanie przyśpieszania i 

zwalniania 
 f350  : Częstotliwość zatrzymania    

przyspieszania 
 f351  : Czas zatrzymania przyśpieszania 

 f352  : Częstotliwość zatrzymania 
zwalniania 

 f353  : Czas zatrzymania zwalniania 

 
 

• Funkcja 
Używając te parametry można zatrzymać na określony czas przyśpieszanie i zwalnianie, silnik obraca się 
wtedy na stałej prędkości. Istnieją dwa sposoby zatrzymania automatyczny na zadeklarawanych 
częstotliwościach i czasach lub wymuszany sygnałami zewnętrznymi. 
Te parametry są używane do zatrzymywanie i uruchamiania tekstylnych maszyn itp. 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f349 Zatrzymywanie przyśpieszania i zwalniania 
0:Wyłaczone 
1:Nastawami parametrów 
2:Wejściem logicznym 

0 

f350 Częstotliwość zatrzymania przyspieszania 0.0-fh (Hz) 0.0 
f351 Czas zatrzymania przyśpieszania 0.0-10.0 (s) 0.0 
f352 Częstotliwość zatrzymania zwalniania 0.0-fh (Hz) 0.0 
f353 Czas zatrzymania zwalniania 0.0-10.0 (s) 0.0 

Uwaga1: Częstotliwość zatrzymania przyśpieszanie (f350) nie powinna być mniejsza niż startowa (f240). 
Uwaga2: Częstotliwość zatrzymania zwalniania (f352) nie powinna być mniejsza niż wyłączająca (f243). 
Uwaga3: Jeśli częstotliwość wyjściowa jest obniżana przez funkcję ochrony utyku, funkcja zatrzymywania 

przyspieszania może być używana.  
1) Automatyczne zatrzymywanie przyśpieszania i zwalniania  

Ustaw wymagane częstotliwości f350 i f352 oraz wymagane czasy f351 i f353, ustaw też  f349 na 1. 
Kiedy częstotliwość zacznie się zmieniać silnik przestanie przyśpieszać i zatrzyma sie na wymagany czas na 
stałych obrotach.  

 

Output frequency [Hz]

 f 3 5 1
Time [s]

 f 3 5 3

 f 3 5 0

 f 3 5 2  
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2) Zatrzymanie przyśpieszania i zwalniania sygnałem zewnętrznym. 

Zaprogramuj 60 do jednego z wejść logicznych. Tak długo jak sygnał na to wejście jest podany, silnik nie zmienia 
prędkości. 
 

Output frequency [Hz]

Time [s]
Terminal board input

 
Np.) Kiedy używany wejścia S3  

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Przykładowa nastawa 

f116 Wejście logiczne  6 (S3) 0-203 
60  

 
 

 Jeśli podczas zatrzymania przyśpieszania aktywuje się funkcja ochrony utyku  
Częstotliwość momentalnie obniży się w rezultacie ochrony przed utykiem, ale czas zmniejszenia częstotliwości 
będzie wliczony do czasu zatrzymania przyspieszania. 

 
Output frequency [Hz]  

 f 3 5 0   
 f 3 5 2   

Time [s] 
 f 3 5 3   Utyk 

 

t1 ts t2 

 
f351 (Czas zatrzymania przyśpieszania (zwalniania)) = (t1 + t2 + ts) 

 
 Kontrola utyku 

Falownik automatycznie zmienia częstotliwość wyjściową kiedy wykryje przekroczenie prądu 
wyjściowego, przeciążenie silnika lub przekroczenie napięcia DC. Używając następujących parametrów 
można określić w jaki sposób falownik zabezpiecz przed utykiem: 
f 6 0 1  (Poziom ocgrony utyku 1) 
o l m (Eletroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem) 
f 3 0 5  (Limit napięcia DC) 

 
Uwaga: Ustawienie częstotliwości zadającej na poziomie częstotliwości zatrzymania przyspieszenia  (f350) wyłącza 

te funkcję.  
Podobnie, ustawienie częstotliwości zadającej na poziomie częstotliwości zatrzymania zwalniania (f352) 
wyłącza te funkcję. 
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6.20 Sterowanie regulatorem PID 
 

fpid : Wartość zadana regulatora PID  f369 : Sygnał sprzężenia zwrotnego 

   
f359 : Czas oczekiwania na pracęPID  f372 : Szybkość zwiększania  

f360 : Sterowanie PID (regulator prędkości PID)  

f361 : Filtr opóźniający  f373 : Szybkość zmniejszania  

f362 : Część proporcjonalna   f380 : Wybór kierunku działania  

f363 : Część całkująca  regulatora 

f366 : Część różniczkująca  f389 : Wejście sygnału zadającego 

f367 : Górny limit PID   

f368 : Dolny limit PID   
  

• Funkcja 
Sygnały sprzężenia zwrotnego  (4 to 20mA, 0 to 10V) z czujników procesów takie jak przepływu 
powietrza, przepływu innych mediów, ciśnienia itp. pozwalają zapewnić regulatorowi PID stabilność 
tych  parametrów.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
fpid Wartość zadana regulatora PID f368 - φ367 (Hz) 0.0 

f359 Czas oczekiwania na pracęPID 0-2400 (s) 0 

f360 Sterowanie PID 
0: Wyłączone 
1: Regulator PID 
2: Regulator prędkości PID 

0 

f361 Filtr opóźniający 0.0-25.0 (s) 0.1 

f362 Część proporcjonalna 0.01-100.0 0.30 

f363 Część całkująca 0.01-100.0 0.20 

f366 Część różniczkująca 0.00-2.55 0.00 

f367 Górny limit PID 0.0-fh (Hz) *1 

f368 Dolny limit PID 0.0-φ367 (Hz) 0.0 

f369 Sygnał sprzężenia zwrotnego 
0: Wyłączony, 1: VIA, 2: VIB, 3: 

VIC 
4 to 6: - 

0 

f372 Szybkość zwiększania (regulator 
prędkości PID) 0.1-600.0 (s) 10.0 

f373 Szybkość zmniejszania 0.1-600.0 (s) 10.0 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f380 Wybór kierunku działania regulatora 
PID 

0: Do przodu 
1: Do tyłu 0 

f389 PID control reference signal selection 

0: fmod/f207  
1: Wejście VIA 
2: Wejście VIB 
3: fpid 
4: komunikacja RS485 
5: motopotencjometr UP/DOWN  
6: komunikacja CANopen 
7: inne opcje komunikacyjne 
8: wejście VIC 
9, 10: - 
11: impulsy wejściowe 

0 

*1: Fabryczne dostawy są zmienne w zależności od modelu. Patrz rozdział 11.5. 
 
 
 

1) Przykładowe połączenie  
 

 
 

M

P

R/L1

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

VIA

CC

Pressure
transmitter

(1) Process
 value

   DC: 0 to 10V

(2)Feedback signals  DC : 4~20mA

CC

VIC
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2) Typowe podłączenie regulatora PID 

Zadawanie i sprzężenie zwrotne może być podłaczone w następujących kombinacjach. 
 

(1) Zadawanie (2) Sprzężenie zwrotne 
Wejście zadawania f389 Wejście sprzężenia zwrotnego φ369 

0: fmod/f207 
1: Wejście VIA 
2: Wejście VIB 
3: fpid 
4: Komunikacja RS485  
5: Motopotencjometr UP/DOWN  
6: Komunikacja CANopen 
7: Opcja komunikacji 
8: Wejście VIC 
9, 10: - 
11: Częstotliwość wejściowa 

0: Wyłaczone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4 to 6: - 

 
Uwaga 1: Nie wolno zaprogramować takiego samego wejścia zadawania jak i sprzężenia zwrotnego. 
Uwaga 2: Kiedy f389 jest ustawione na 3, wartość zadaną nastawia się parametrem fpid.  

Zauważ, że nie jest to wartość  fc . 
Uwaga 3: Aby falownik wysyłał potwierdzenie że wartość zadana jest równa wartości sprzężenia zwrotnego 

zaprogramuj do jednego z wyjść funkcję  144 lub 145 .  
Można także ustalić tolerancję dokładności detekcji zgodności sygnałów parametrem167. (Rozdział  6.3.4) 

 
 
3) Ustawiane parametru PID 

Ustaw "1" (Process type PID control operation) w parametrze f360 (PID control). 
(1) Ustaw acc(acceleration time), i dec (deceleration time) dopasowany do wymagań układu. 
(2) Proszę zaprogramować parametry limitów wartości zadanych i sterowanych. 
 

Zaprogramuj parameter f367(Process upper limit), i f368 (Process lower limit) 
Zaprogramuj wyjściową częstotliwość  ul(Upper limit frequency ) i ll (Lower limit frequency ) 

 
Note 4: Zaprogramuj jedno z wejść na 36 lub 37, pozwoli to włączać i wyłączać regulator sygnałem zewnętrznym. 
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4) Strojenie regulatora PID 
Strojenie regulatora PID wykonuje się odpowiednio do wymagań procesu, sygnału sprzężenia zwrotnego i 
obiektu regulowanego. 
Następujące parametry wymagają strojenia: 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f362 Wzmocnienie proporcjonalne  (P)  0.01 ∼ 100.0 0.30 

f363 Część całkująca (I)  0.01 ∼ 100.0 0.20 

f366 Część różniczkująca (D)  0.00 ∼ 2.55 0.00 
 
f362 (wzmocnienie części proporcjonalnej P) 

Ten parametr odpowiedzialny jest ze wzmocnienie regulatora, poprawna jego wartość zapewnia małe 
błędy pomiędzy wartością zadaną a sprzężeniem zwrotnym.  
Duża wartość sprzężenia zapewnia szybką odpowiedź regulatora . Zbyt duża może prowadzić do 
niestabilnej pracy, bądź generować oscylacje. 

 
 

Wolna odpowiedź (f 3 6 2  = Małe wzmocnienie) 

Wartość zadana 

Time 

Sprzężenie zwrotne 

Szybka odpowiedź 
(f 3 6 2  = duże wzm.) 

 
 
 
f363 (wzmocnienie części całkującej - I) 

Ten parametr odpowiada zaczęć całkującą regulatora PID.  Część całkująca kasuje wszystkie błędy 
(offset) do zera. 
Duża część całkująca  I redukuje odchyłki od wartości zadanej .  Zbyt duża może prowadzić do 
niestabilnej pracy. 
 

 

Odchyłka  

Wartość zadana 

Czas 

Sprzężenie zwrotne 

(f 3 6 3  = Duża 
wartość) 

(f 3 6 3  = Mała wartość) 

 
 

Ι Funkcja  52 przypisana do wejścia pozwala skasować część całkującą i różniczkującą sygnałem 
zewnętrznym . 
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f366 (część różniczkująca D) 
Ten parametr ustawia wzmocnienie części całkującej regulatora PID. Wzmocnienie określa szybkość 
odpowiedzi na szybkie zmiany (odchyłki) wartości sprzężenia zwrotnego. 
Ustawienie tego wzmocnienia większego niż niezbędne może powodować niestabilności częstotliwości 
wyjściowej i może prowadzić do generowania drgań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι Assign an input terminal function 52 (PID integral/derivative) to an input terminal, when that input 
terminal is ON, it is possible to calculate integral/derivative amounts always as 0 (zero). 
 

 
5) Strojenie wejścia sprzężenia zwrotnego 

Używając jednego z  wejść analogowych  (VIA, VIB, VIC), ich charakterystykę wejściową stroi się zgodnie z 
opisem w rozdziale 6.6.2. 
Jeśli sygnał sprzężenia zwrotnego jest zbyt mały, parametry skalujące można użyć do regulacji wzmocnienia 
tego sygnału. 
 

Przykład wejścia 0 - 10 Vdc voltage          Przykład wejścia 0 - 10 Vdc voltage                  Przykład wejścia 4-20 mA 

     

 

 
f 2 0 4  
(60Hz) 

f 2 0 2  
(0Hz) 

      0V 
f 2 0 1  
 0% 

     10V 
f 2 0 3  
100% 

VIA input value 

O
ut

pu
t f

re
qu

en
cy

 

 

 
f 2 1 3  
(60Hz) 

f 2 1 1  
(0Hz) 

      0V 
f 2 1 0  
 0% 

5V 
f 2 1 2  
100% 

VIB input value 

O
ut

pu
t f

re
qu

en
cy

 

 

 

f 2 1 9  
(60Hz) 

f 2 1 7  
(0Hz)  4mA 

f 2 1 6  
 20% 

20mA 
f 2 1 8  
100% 

VIC input value 

O
ut

pu
t f

re
qu

en
cy

 

 
 

 

Małe wzmocnienie 

(poprzednia odchyłka)-(obecna odchyłka) 

Wartość zprzężenia 

Czas 
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6) Ustawienie opóźnienia uruchomienia regulatora PID 

Można zaprogramować czas opóźnienia uruchomienia regulatora PID by rozpoczął pracę po uruchomieniu 
napędu. 
Falownik ignoruje sygnał sprzężenia zwrotnego, podnosi częstotliwość wyjściową do wymaganej wartości i 
po czasie f359 wprowadza regulator PID do w pracę. 
 
 

7) Przełączanie kierunku sprzężenia zwrotnego PID   
Charakterystyka PID może być rewersowana  
 

Wartość zadana  

Sprzężenie zwrotne 

− 

×(-1) 

PID  
Wyjście 

Odwracanie sygnału  

Sygnał wprost 

Wybór charakterystyki (parametrem lub wejściem logicznym)  

 
 Charakterystyka może być rewersowana poprzez zaprogramowanie parametru  f380 na 1. 
 Rewersowanie charakterystyki za pomocą wejścia logicznego. 

Należy wybrać funkcję jednego z wejść na 54/55: Przełączanie charakterystyki regulatora PID.  
(Uwaga) Jeśli rewersyjna charakterystyka jest zaprogramowana parametrem f380 i pojawi sygnał na 

wejściu logicznym w tym samym czasie, to charakterystyka będzie nienegowana. 
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6.21 Programowanie parametrów silnika 
 

6.21.1 Programowanie parametrów silników indukcyjnych 
 
f400 : Automatyczne strojenie f415 : Prąd znamionowy silnika  

f401 : Wzmocnienie kompensacji 
poślizgu 

f416 : Prąd jałowy silnika 

f402 : Automatyczne wzmocnienie 
momentu 

f417 : Prędkość znamionowa silnika 

f405 : Moc znamionowa silnika f459 : Bezwładność obciążenia 

Aby pracować w trybie sterowania wektorowego, automatycznego wzmacniania momentu, oszczędzania energii 
przeprowadzenie auto strojenia jest wymagane. Dostępne są trzy metody programowania auto strojenia. 

1) Używając makrofunkcji wzmacniania momentu (au2) następuje  ustawienie charakterystyki V/F  (pt) i 
przeprowadzenia autotuningu  (f400) . 

2) Ustawienie charakterystyki  (pt) i przeprowadzenie autotuningu  (f400) niezależnie  
3) Wybór charakterystyki (pt) i ręczne strojenie 
  

Uwaga:  
Jeśli ustawiamy charakterystyki pt na 2: automatyczne wzmocnienie momentu, 3: sterowanie wektorowe,  
4: oszczędzanie energii, 5: Dynamiczne oszczędzanie energii.  
Odczytaj z tabliczki znamionowej silnika  następujące  parametry.  

vl: Częstotliwość znamionowa 1  
vlv: Napięcie znamionowe 1  
f405: Moc silnika  
f415: Prąd silnika  
f417: Obroty silnika  

Ustaw też inne niezbędne parametry  
 
 
[Przykład 1: Ustawienie parametrów za pomocą makrofunkcji 

To jest najł atwiejsza metoda. Następuje ustawienie sterowania wektorowego i autotuningu jednocześnie. 
Zaprogramuj wcześniej parametry vl, vlv, f405, f415, f417 . 

Ustaw au2 na 1  (Automatic torque boost + auto-tuning) 
 

Ustaw au2 na 2  (Vector control + auto-tuning). 
 

Ustaw au2 na 3  (Energy-saving + auto-tuning) 
Patrz rozdział  5.5 . 
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[Przykład  2: Ustawienie sterowania wektorowego i autotuningu oddzielnie] 

Ustaw sterowanie wektorowe, automatyczne wzmocnienie momentu, oszczę dzanie energii oraz aututuning 
oddzielnie.  
Po ustawieniu pt V/F , wykonaj autotuning. 

Ustaw parametr f400 na 2 (Auto-tuning włączony) 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f400 Auto-tuning 

0: Auto-tuning wyłaczony 
1: Zainicjowanie f402 (po wykonaniu : 0) 
2: Auto-tuning wykonaj 

(po wykonaniu: 0) 
3: - 
4: Automatyczna kalkulacja parametrów silnika 

(po wykonaniu: 0) 
5: 4+2 (po wykonaniu: 0) 

0 

 
Ustaw f400 na 2 przed uruchomieniem falownika. Strojenie wykona się po włączeniu silnika.  

Ι Uwagi wstępne do autotuningu: 
(1) Zaprogramuj aututuning tylko wtedy gdy silnik jest podłączony do falownika i praca falownika zatrzymana. 

Jeśli aututunig wykonywany jest natychmiast po zatrzymaniu ze względu na podwyższone napięcie DC, strojen  
może dać niewłaściwe wyniki. 

(2) Napięcie podawane do silnika może spowodować minimalne obroty podczas autotuningu. W tym czasie pojawi  
się komunikat  “ατν” na wyświetlaczu. 

(3) Autotuning jest wykonywany podczas pierwszego uruchomienia po zaprogramowaniu parametru f400 na 2. 
Autotuning jest wykonywany zwykle przez trzy sekundy. Jeśli został przerwany silnik zostanie wyłączony 
awaryjnie, a na wyświetlaczu pojawi m się komunikat etn1 i nie zostaną zapisane stałe silnika. 

(4) Silniki wysoko obrotowe , z dużym poślizgiem czy inne specjalne silniki nie mogą być poddawane procedurze 
autotuningu. Dla tych silników, skorzystaj z opisu w przykładzie 3 poniżej. 

(5) Zabezpiecz dźwigi i windy w mechaniczną blokadę ruchu (hamulec mechaniczny). Bez tych obwodów istnieje 
ryzyko opadania ponieważ w czasie autotuningu w silniku nie jest generowany wystarczający moment. 

(6) Jeśli autotuning jest niemożliwy lub pojawi sie komunikat  błędu autotuningu "ετν1" , zapoznaj się z przykładem  
 
  

[Przykład  3: Ustaw sterowanie wektorowe i stałe silnika automatycznie] 
Po zaprogramowaniu parametrów  vl, vlv, f405, f415 i f417, parametry f402 i f416 są obliczane automatycznie. 

Ustaw parametr f400 na 4 (autokalkulacja parametrów silnika) 
Ustaw f400=5, kiedy autotuning się wykona. 
 

 
[Przykład 4: Ustaw sterowanie wektorowe i wykonaj manualne strojenie niezależne] 

Jeśli pojawi się błąd  "etn1" autotuningu lub kiedy charakterystykę wektorową chcesz ulepszyć wprowadź 
następujące parametry silnika. 
 
[Programowanie parametrów] 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f401 Wzmocnienie kompensacji poś lizgu 0-150 (%） 50 

f402 Wartość wzmocnienia momentu 0.1-30.0 (%) 
W zależności od 

mocy silnika 
(Patrz rozdział 

11.4) 

f405 Moc znamionowa silnika 0.01-22.00 (kW) 

f415 Prąd znamionowy silnika 0.1-100.0 (A) 

f416 Prąd jałowy silnika 10-90 (%) 

f417 Obroty znamionowe sinika 100-64000 (min-1) *1 

f459 Bezwładność obciążenia 0.1-100.0 (times) 1.0 

thr Poziom ochrony termicznej silnika 1 10-100 (%) / (A) 100 

*1: Nastawy fabryczne są zależne od modelu falownika. Patrz rozdział 11.5. 
 
Procedura programowanie   Dobór następujących parametrów: 
 
f401: Ustaw wzmocnienie obwodu kompensacji poślizgu silnika. Duży poślizg silnika będzie 

odpowiednio zredukowany.  Po ustawieniu  f417, dostrój parametr f401 . Bądź ostrożny zbyt duża 
wartość może powodować niestabilną pracę. 

f402: Strojenie rezystancji głównej silnika. Zmniejszanie się momentu silnika wynika ze zbyt małego 
napięcia dla niskich częstotliwości pracy, można to usunąć zwiększając ten parametr. Zwiększa  
ostrożnie tą wartość, może to prowadzić do wyłączeń awaryjnych falownika przy niskich 
prędkościach. 

f405:  Ustaw moc silnika zgodnie z tabliczką znamionową. 
f415: Ustaw prąd silnika zgodnie z tabliczką znamionową. 
f416: Ustaw prąd jałowy silnika . Wprowadź tę wartość w %, po przeprowadzeniu testu pracy. 

Zwiększanie tego parametru zwiększa wzbudzenie (magnesowanie) silnika.  
f417: Ustaw obroty silnika zgodnie z tabliczką znamionową. 
 
Η Metoda programowania momentu bezwładności  
 
f459: Wyregulowanie nadmiernych odpowiedzi prędkości. Duża wartość daje małe przeregulowanie 

czasów przyśpieszania i zwalniania. Nastawa fabryczna uwzględnia moment bezwładności wału 
silnika i wynosi 1, jeśli potrzeba ustaw ile razu całkowity moment bezwładności obciążenia  jest 
większy lub mniejszy od bezwładności wału silnika. 

thr : Jeśli moc zastosowanego silnika jest o jeden rozmiar mniejsza od falownika, zmniejsz 
termiczne zabezpieczenie silnika zgodnie z prądem znamionowym silnika. 
* Sterowanie wektorowe może pracować niewłaściwie go zastosowany silnik ma moc więcej niż 

dwa razy mniejszą od falownika. 
  

Uwaga: 
Jeśli moc silnika różni sie więcej niż dwa razy od mocy falownika sterowanie wektorowe będzie 
działało niepoprawnie  

 

F-67 



 E6581697 
 

6.21.2    Parametry silnika z magnesami trwałymi PM 
 
f400 : Automatyczne strojenie  f459 : Moment bezwłdności obciążenia 

f402 : Automatyczne wzmocnienie 
momentu 

f912 : q-axis indukcyjność 

f405 : Moc silnika f913 : d-axis indukcyjność 

f415 : Prąd silnika f915 : sposób sterowania silnikiem PM  

f417 : Obroty silnika  

 
Sterowanie wektorowe jest niezbędne dla silnika z magnesami trwałymi PM. Ustaw charakterystykę V/F parametr  (pt) 
na 6. 
  

Ostrzeżenie:  
Po zaprogramowaniu pt na 6, ustaw następujące parametry silnika zgodnie z tabliczką znamionową.  

vl: Częśtotliwość znamionowa 1 (that is calculated from Back EMF) 
vlv: Napięcie znamionowe 1 (that is calculated from Back EMF) 
f405: Moc silnika  
f415: Prąd silnika  
f417: Obroty silnika  
f912: Q axis indukcyjność na fazę 
f913: D axis indukcyjność na fazę 
 

 
 

[Selection 1: Programowanie silnika PM i auto-tuning ] 
Po ustawieniu pt =6 , wykonaj auto-tuning. 

Ustaw auto-tuning parametrem f400 na 2 (Auto-tuning włączony) 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f400 Auto-tuning 

0: Auto-tuning wyłaczony 
1: Zainicjowanie f402, f912, f913 (po 

wykonaniu : 0) 
2: Auto-tuning wykonaj 

(po wykonaniu: 0) 
3: - 
4: - 
5: - 

0 

Uwaga1) Kiedy  parametr pt= 6 jest wybrany, f400=3 do 5 do nie jest dostepne. 
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Ustaw f400 na 2 przed rozpoczęciem pracy falownika.  Autotuning wykona się po uruchomieniu silnika.   
Ι Uwagi do autotuningu 

(1) Przeprowadź autotuning gdy silnik jest podłączony i falownik zatrzymany. 
Jeśli aututunig wykonywany jest natychmiast po zatrzymaniu ze względu na podwyższone 
napięcie DC, strojenie może dać niewłaściwe wyniki. 

(2) Napięcie podawane do silnika może spowodować minimalne obroty podczas autotuningu. W tym 
czasie pojawia się komunikat  “ατν” na wyświetlaczu. 

(3) Autotuning jest wykonywany podczas pierwszego uruchomienia po zaprogramowaniu parametru 
f400 na 2. Autotuning jest wykonywany zwykle przez trzy sekundy. Jeśli został przerwany silnik 
zostanie wyłączony awaryjnie, a na wyświetlaczu pojawi m się komunikat etn1 i nie zostaną 
zapisane stałe silnika. 

(4) Silniki wysoko obrotowe  czy inne specjalne silniki nie mogą być poddawane procedurze 
autotuningu. Dla tych silników, skorzystaj z opisu w przykładzie 2 poniżej. 

(5) Zabezpiecz dźwigi i windy w mechaniczną blokadę ruchu (hamulec mechaniczny). Bez tych 
obwodów istnieje ryzyko opadania ponieważ w czasie autotuningu w silniku nie jest generowany 
wystarczający moment. 

(6) Jeśli autotuning jest niemożliwy lub pojawi sie komunikat  błędu autotuningu "ετν1" , zapoznaj się 
z przykładem 2.   

 
[Przykład 2: Ustawienie parametrów silnika  PM i ręczny tuning] 

Jeśli pojawi się błąd tuningu  "etn1" lub chcemy ulepszyć charakterystykę, należy ustawić stałe silnika. 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f402 Wartość wzmocnienia 
momentu 0.1-30.0 (%) W zależności od 

wielkości 
(Patrz rozdział 11.4) 

f405 Moc znamionowa silnika 0.01-22.00 (kW) 

f415 Prąd znamionowy silnika 0.1-100.0 (A) 

f417 Obroty znamionowe sinika 100-64000 (min-1) *1 

f459 Bezwładność obciążenia 0.1-100.0 (times) 1.0 

f912 Q axis indukcyjność na fazę 0.01-650.0 (mH) 10.00 

f913 D axis indukcyjność na fazę 0.01-650.0 (mH) 10.00 

thr Poziom ochrony termicznej 
silnika 1 10-100 (%) / (A) 100 

*1: Fabryczna nastawa zmienna zależna od menu startowego. 
 
Procedura ustawiania.  Dobierz następujące parametry: 
 
f402: Strojenie rezystancji głównej silnika. Zmniejszanie się momentu silnika wynika ze zbyt małego napięcia 

dla niskich częstotliwości pracy, można to usunąć zwiększając ten parametr. Zwiększa  ostrożnie tą 
wartość, może to prowadzić do wyłączeń awaryjnych falownika przy niskich prędkościach. Gdy 
posiadasz raport z pomiarów silnika, oblicz wartość tego parametru. 

 f402 =   3  X Rs X f415 / Vtype X 100 [%]  
   Rs rezystancja uzwojenia stojana [ohm])    Vtyp jest 200 lub 400 [V] (w zależności od klasy 

napięciowej). 
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f405:  Ustaw moc silnika zgodnie z tabliczką znamionową. 
f415: Ustaw prąd silnika zgodnie z tabliczką znamionową. 
f417: Ustaw obroty silnika zgodnie z tabliczką znamionową. 
 
Η Metoda programowania momentu bezwładności 
 
f459: Wyregulowanie nadmiernych odpowiedzi prędkości. Duża wartość daje małe przeregulowanie czasów 

przyśpieszania i zwalniania. Nastawa fabryczna uwzględnia moment bezwładności wału silnika i wynosi 
1, jeśli potrzeba ustaw ile razu całkowity moment bezwładności obciążenia  jest większy lub mniejszy od 
bezwładności wału silnika. 

thr : Jeśli moc zastosowanego silnika jest o jeden rozmiar mniejsza od falownika, zmniejsz termiczne 
zabezpieczenie silnika zgodnie z prądem znamionowym silnika. 
* Sterowanie wektorowe może pracować niewłaściwie go zastosowany silnik ma moc więcej niż dwa 

razy mniejszą od falownika. 
 

  
Uwaga: 

Jeśli moc silnika różni sie więcej niż dwa razy od mocy falownika sterowanie wektorowe będzie 
działało niepoprawnie.  

 
 
[Przykład 3: Nastawy silnika PM i optymalizacja momentu rozruchowego] 

Zawsze gdy auto-tuning został przeprowadzony i silnik nie może wystartować ustaw parametr f915 na 4 by 
uruchomić optymalizację momentu startowego.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f915 sterowanie 
silnikiem PM 

0: tryb 0 
1: tryb 1 
2: tryb 2 
3: tryb 3 
4: tryb 4 

3 

 
Η: f915=  0 (tryb 0) :  Bez kontroli pozycji rozruchowej  (Wirnik może obracać się odwrotnie w chwili rozruchu.) 
 1 (tryb 1) : Detekcja pozycji rozruchowej dla silnika z wydatnymi biegunami 
 2 (tryb 2) :  Detekcja pozycji rozruchowej dla silnika z wydatnymi biegunami.  Optymalizacja momentu 

rozruchowego 
 3 (tryb 3) :  Detekcja pozycji rozruchowej dla silnika z biegunami utajnionymi. 
 4 (tryb 4) :  Detekcja pozycji rozruchowej dla silnika z biegunami utajnionymi. Optymalizacja momentu 

rozruchowego 
 
 

Uwaga 2) f412, f458, f460 to f467, f480 to f499 (Specjalne współczynniki silnika od 1 do 11) są parametrami 
ustawianymi fabrycznie i nie należy ich zmieniać. 
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6.22 Ograniczenie momentu 
 

6.22.1 Ograniczenie momentu  
 
 f441  : Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 1 
 f443  : Poziom ograniczenia momentu 

hamującego 1 
 f444  : Poziom ograniczenia momentu 

napędowego 2 

 
 f445  : Poziom ograniczenia momentu 

hamującego 2 
 f454  : Strefa stałej mocy dla funkcji 

ograniczenia momentu 

 

 

 
• Funkcja 

Ta funkcja powoduje zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości wyjściowej gdy moment silnika osiągnie 
poziom ustawionego ograniczenia. Ustawienie parametru ograniczenia na  250% wyłącza działanie funkcji 
ograniczenia. 
Istnieje też możliwość wyboru pracy ze stałą mocą wyjściową bądź stałym momentem. 
Funkcja ta nie jest aktywna gdy parametr p t jest ustawiony na 0 ,1 ,7 . 

 

 
 Metoda programowania 
Gdy ustawiamy limit momentu, używany wewnętrznych parametrów (Poziom ograniczenia może być zadany 

zewnętrznym sygnałem.) 

+250% torque

-250% torque

Power
running

Regenerative Forward run

 f 4 4 3

 f 4 4 1

Regenerative

Power
running

 f 4 4 1

 f 4 4 3

Positive torque

Negative torque

Reverse run

: f 4 5 4 =0
: f 4 5 4 =1

 

Parametrem f454, można wybrać jak funkcjonuje ograniczenie momentu w strefie w której maleje pole magnetyczne w 
silniku pomiędzy stałą mocą wyjściową (f454=0: nastawa fabryczna), a stałem momentem (f454=1). 
Gdy wybiera się stałe ograniczenie momentu, powinno się zaprogramować parametr f307=1. 
Wartość ograniczenia momentu ustawia się parametrami f441 i f443. 
 

[Programowanie ograniczenia momentu napędowego] 
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f441 (Limit momentu 1) : Ustaw żądane ograniczenie momentu. 
[Programowanie ograniczenia momentu hamującego] 

f443 (Limit momentu hamującego 1) : Ustaw żądane ograniczenie momentu. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f441 Poziom ograniczenia momentu 1 0.0-249.9 (%),  
250.0: Wyłączone 250.0 

f443 
Poziom ograniczenia momentu 
hamujacego  1 

0.0-249.9 (%),  
250.0: Wyłączone 250.0 

f454 Wybór strefy ograniczenia momentu 
0: Stała moc wyjściowa 
1: Stały moment 0 

 
 

Możliwe jest zaprogramowanie dwóch różnych kompletów limitów . Szczegóły w rozdziale 7.2.1, jak 
przełączać wejściem logicznym limity. 

Limit momentu 1 : f 4 4 1  Limit momentu hamującego 1 : f 4 4 3  
Limit momentu 2 : f 4 4 4  Limit momentu hamującego 2 : f 4 4 5  

 
 

Uwaga: Jeśli wartość parametru f601 (poziom ochrony utyku) jest mniejsza niż ograniczenie momentu, wtedy wartość  
f601 jest traktowana jako limit momentu. 

 

6.22.2 Ograniczenie momentu podczas przyśpieszania/ zwalniania 
 f451  : Przyśpieszanie/zwalnianie po ograniczeniu momentu 

 
• Funkcja 

Funkcji tej używa się w połączeniu z mechanicznym hamulcem (np. dźwigi czy windy), powoduje to 
minimalizację czasu opóźnienia startu silnika i zabezpiecza przed spadnięciem ciężaru. 
Także, poprawia to odpowiedź silnika podczas impulsowania czy zabezpiecza przed ześlizgiwaniem 
obciążenia. 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f451 
Przyśpieszanie/zwalnianie po 
ograniczeniu momentu 

0: Synchroniczne przyśpieszanie/ zwalnianie 
1: Synchronizacja w minimalnym czasie 0 

 

(1) f451=0 (Synchroniczne przyśpieszanie/ zwalnianie) 
Zwiększanie częstotliwości wyjściowej jest zablokowane na czas ograniczenia momentu. W tym trybie pracy 
częstotliwość wyjściowa jest taka sama jak częstotliwość zadana. Częstotliwość zadana zaczyna narastać gdy 
moment zmaleje w wyniku wyłączenia hamulca. 
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 Częstotliwość  

[Hz] 

Czas [s]  

Moment [N·m] 

Czas [s] 

Poziom ograniczenia momentu 

Aktualna prędkość 

Gdyby ograniczenie 
momentu nie zadziałało 

Częstotliwość zadana 

Czas [s] 

Hamulec mechaniczny 
ON OFF 

(wyłączony
) 

 

 
(2) f451=1(Synchronizacja w minimalnym czasie) 

Częstotliwość wyjściowa nie zwiększa się, gdy falownik jest w trybie ograniczenia momentu. 
W tym trybie, częstotliwość wyjściowa jest dostosowywana do częstotliwości zadanej, podczas trwania ograniczenia 
momentu (hamulec mechaniczny) jest zmniejszana. Funkcji tej używa się do zabezpieczenia ładunku przed 
spadaniem i poprawieniem płynności impulsowania silnika. 
 

 Częstotliwość 

[Hz] 

Moment [N·m] 

Limit ograniczenia momentu 

Hamulec 

mechaniczny 

Czas [s]  

Czestotliwość aktualna 
(Szybkość przyspieszania zależna 
od ograniczenia momentu.) 

Częstotliwość zadana 

Czas [s]  

Czas [s]  

ON OFF 
(wyłączony) 

Ograniczenie momentu jest utrzymywane dopóki nie 

zwolni hamulec. 
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6.22.3 Programowanie czasu reakcji na utyk silnika  
 
 f452  : Detekcja czasu utyku silnika 
 
 

• Funkcja 
Funkcja ta służy wykrywaniu opadania windy. Jeśli utyk silnika trwa zbyt długo następuje wyłączenie 
awaryjne falownika. 

 
 

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f452 Dopuszczalny czas utyku silnika 0.00-10.00 (s) 0.00 

 

 
 

Czas [s] 

Częstotliwość 
wyjściowa [Hz] 

Czas [s] 

Prąd wyjściowy 
[%] 

f 6 0 1  

Krótszy niż 
f 4 5 2  

f 4 5 2  

“o t 2 ” 
wyłączenie 
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6.23 Czasy przyspieszania/zwalniania 2 i 3 
 

6.23.1 Wybór charakterystyk przyśpieszania/zwalniania  
 

 f502 : Charakterystyka przyspieszania/zwalniania 1 
 f506 : Dolny punkt przegięcia charakterystyki typu S 
 f507 : Górny punkt przegięcia charakterystyki typu S 
  

• Funkcja 
Parametry te pozwalają kształtować charakterystyką przyspieszania zwalniania.  

 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f502 Charakterystyka 
przyspieszania/zwalniania 1 0: liniowa, 1: typu S 1, 2: typu S 2 0 

f506 Dolny punkt przegięcia charakterystyki 
typu S 0-50 (%) 10 

f507 Górny punkt przegięcia charakterystyki 
typu S 0-50 (%) 10 

 
1) Liniowe przyspieszanie/zwalnianie 

Podstawowa charakterystyka 
przyśpieszania/zwalniania. 
Ta charakterystyka jest 
zwykle używana. 
 
 
 
 
 

 

 
2) Charakterystyka 1 przyśpieszania/zwalniania typu S  

Charakterystykę tą wybiera się by silnik szybko osiągnął poziom dużych obrotów ponad 60Hz z 
minimalnym szokiem przy przyspieszaniu/zwalnianiu. Charakterystyka ta jest odpowiednia dla 
urządzeń transportu pneumatycznego. 

    

 

Czas przyśpieszania 

   

 a c c   ×  f 5 0 6   %  a c c   ×  f 5 0 7   % 

Czas [s] 

CZęstotliwość wyjściowa [Hz] 

0 

Max. częstotliwości 
   

Wartość 
zadana 

 

Częstotliwość wyjściowa 
[Hz] 

δεχ αχχ  

Maximum 
częstotliwości  

 

Czas [s] 
0 
 
 

 

   

Czas zwalniania 

Max. częstotliwość 
   

Wartość zadana 

 d e c   ×  f 5 0 7   %  d e c   ×  f 5 0 6   % 

Czas [s] 

Częstotliwość wyjściowa 
[Hz] 

0 
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3) Charakterystyka 2 przyśpieszania/zwalniania typu S 

Select this pattern to obtain slow acceleration in a demagnetizing region with a small motor 
acceleration torque. This pattern is suitable for high-speed spindle operation. 

Set frequency

 

Actual acceleration time

Output frequency [Hz]

Time [s]
0

Base frequency

Set frequency

 

Actual deceleration time

Output frequency [Hz]

Time [s]
0

Base frequency

Maximum frequency
 

Maximum frequency
 

 

 
 

6.23.2 Przełączanie różnych czasów przyspieszania i zwalniania 
1, 2, 3 

 
f500 : Czas przyśpieszania  2 
 
f501 : Czas zwalniania  2 
 
f503 : Kształt narastania przyśpieszania /zwalniania 2 
 
f504 : Wybór charakterystyki 1,2,3  
 
f505 : Próg częstotliwości przełączania  charakterystyki 1 i 2  
  
f510 : Czas przyśpieszania  3 
 
f511 : Czas zwalniania  3 
 
f512 : Kształt narastania przyśpieszania /zwalniania 3 
 
f513 : Próg częstotliwości przełączania  charakterystyki 1 i 2  
 
f519 : Jednostka czasu  przyśpieszania /zwalniania 
  

• Funkcja 
Trzy czasy przyspieszania i trzy czasy zwalniania mogą być programowane indywidualnie. Metoda 
wyboru żądanego czasu czy zmiany odbywa się w następujący sposób: 

1) Wybór właściwych parametrów 
2) Przełączanie ze zmianą częstotliwości  
3) Przełączanie sygnałem zewnętrznym. 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f500 Czas przyśpieszania 2 0.0-3600 (0.00-360.0) [sec] 10.0 

f501 Czas zwalniania 2 0.0-3600 (0.00-360.0) [sec] 10.0 

f504 Wybór kształtu charakterystyki 
1: Acceleration/deceleration 1 
2: Acceleration/deceleration 2 
3: Acceleration/deceleration 3 

1 

f510 Czas przyśpieszania 3 0.0-3600 (0.00-360.0) [sec] 10.0 

f511 Czas zwalniania 3 0.0-3600 (0.00-360.0) [sec] 10.0 

f519 Jednostka czasu 
0: - 
1: 0.01s unit (po wykonaniu: 0) 
2: 0.1s unit (po wykonaniu: 0) 

0 

Ι Nastawa fabryczna jest w jednostkach 0.1s. Czas przyspieszania zwalniania  można programować z dokładnością 
do 0.01s ustawiając f519=1. Nastawa  f519 wróci na  0 po zaprogramowaniu. 

 
1) Przykładowe  nastawy 

 

 

Czas [s] 

Częstotliwość [Hz] 

   

 
 

   

   

 
   

   

 
   

0 

f 5 0 4 ＝1  
 
 
f 5 0 4 ＝2  
  
f 5 0 4 ＝3  

 
Czas przyspieszania/zwalniania 1 jest nastawiony fabrycznie.  Czasy  2 i 3 mogą być wybrane parametrem 
f504. 
Dostępne gdy  cmod=1 (sterowanie z panelu włączone) 
 

2) Przełączenie zależne od poziomu częstotliwości – Przełączanie odbywa się automatycznie zależnie od 
wartości częstotliwości wyjściowej, poziomy programuje się f505. 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f505 Poziom przełączenia 1 na 2 0.0 (wyłączone) 
0.1-υλ(Hz) 0.0 

f513 Poziom przełączenia 2 na 3 0.0 (wyłączone) 
0.1-υλ(Hz) 0.0 

Uwaga: Sposób przyśpieszania i zwalniania jest przełączany z charakterystyki 1 na 2 i z  2 na 3 podczas wzrostu 
częstotliwości wyjściowej, w zależności jak zmienia się częstotliwość. (Dla przykładu, jeśli f505 jest większa niż 
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f513, f513 charakterystyka 1 jest wybrana gdy częstotliwość  wyjściowa jest mniejsza niż ustawiona w  f505. ) 
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Output frequency [Hz]

Time [s]

Set frequency

0

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
(1) Przyspieszanie ze stromością ustawioną 

parametrem acc 
(2) Przyspieszanie ze stromością ustawioną 

parametrem f500  
(3) Przyspieszanie ze stromością ustawioną 

parametrem f510  

 (4) Zwalnianie ze stromością ustawioną 
parametrem f511 

(5) Zwalnianie ze stromością ustawioną 
parametrem f501  

(6) Zwalnianie ze stromością ustawioną 
parametrem dec 

 
3) Przełączanie sygnalem zewnętrznym 

 
Output frequency [Hz]

Set frequency

Time [s]
0

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Acceleration/deceleration switching signal 1

Acceleration/deceleration switching signal 2

 
(1) Przyspieszanie ze stromością ustawioną 

parametrem acc 
(2) Przyspieszanie ze stromością ustawioną 

parametrem f500  
(3) Przyspieszanie ze stromością ustawioną 

parametrem f510  

 (4) Zwalnianie ze stromością ustawioną 
parametrem f511 

(5) Zwalnianie ze stromością ustawioną 
parametrem f501  

(6) Zwalnianie ze stromością ustawioną 
parametrem dec 
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 Jak zaprogramować parametry 
a) Metoda sterowania: Zaciski wejsciowe 

Zaprogramuj cmod na 0. 
 

b) Przykładowo użyj wejścia S2 i S3 do sterowania przełączeniem. (Można użyć inne wejścia.) 
 
S2: Wybór przyspieszania/zwalniania  1 
S3: Wybór przyspieszania/zwalniania  2 

 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f115 Wybór funkcji wejścia 5 (S2) 0-203 
24 (czas 

przyspieszania/zwalniania  
2) 

f116 Wybór funkcji wejścia 6 (S3) 0-203 
26 (czas 

przyspieszania/zwalniania  
3) 

 
 Wybór kształtu przyspieszania/zwalniania 

Kształt przyśpieszania /zwalniania  może być wybierany indywidualnie pomiędzy 1,2 i 3 metodą. 
1) charakterystyka liniowa 
2) charakterystyka 1 typu S 
3) charakterystyka 2 typu S 
 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  
f502 Wybór przyspieszania/zwalniania 1 0: Liniowa 

1: S typ 1 
2: S typ 2 

0 

f503 Wybór przyspieszania/zwalniania 2 0 

f512 Wybór przyspieszania/zwalniania 3 0 

Η Programowanie przyśpieszaniem/zwalnianiem patrz  6.23.1. 
Η Obie charakterystyki typu S mają możliwość programowania dolnego i górnego punktu przegięcia parametrami 

φ506 i φ507. 
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6.24 Funkcje zabezpieczające 
 

6.24.1 Setting motor electronic thermal protection 
 
  thr  : Termiczne zabezpieczenie silnika elektroniczne poziom 1 
 
φ173 : Termiczne zabezpieczenie silnika elektroniczne poziom 2 
 
f607 : Czas przeciążenia silnika 150% 
 
f632 : Elektroniczna pamięć termiczna 
  

• Funkcja 
Te funkcje pozwalają na kształtowanie elektronicznych charakterystyk ochrony silnika zgodnie z 
wymaganiami silnika.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

thr Termiczne zabezpieczenie silnika 
elektroniczne poziom 1 10-100 (%) / (A) 100 

f173 Termiczne zabezpieczenie silnika 
elektroniczne poziom 2 

10-100 (%) / (A) 100 

f607 Czas przeciążenia silnika 150% 10-2400 (s) 300 

f632 Elektroniczna pamięć termiczna 0: Wyłączona, 1: Włączona 0 
Szczegóły w rozdziale 3.5. 
Uwaga 1:   100% oznacza prąd z tabliczki znamionowej silnika. 
 

6.24.2 Programowanie poziomu ochrony przed utykiem 
 
f601 : Poziom ochrony przed utykiem  1 
 
f185 : Poziom ochrony przed utykiem  2 
 

    Ostrzeżenie 

 
 

Zabronione 

• Nie programuj poziomu ochrony przed utykiem  (f601) bardzo małego.   
Jeśli poziom ochrony przed utykiem (f601) jest ustawiony na lub poniżej prądu jałowego silnika, funkcja 
ochrony przed utykiem będzie zawsze aktywna i nastąpi zwiększenie częstotliwości gdy napęd będzie 
chciał oddawać energię .  
Nie programuj  (f601) poniżej 30% przy pracy w normalnych warunkach. 

  
• Funkcja 

Ten parametr wpływa na częstotliwość wyjściową tak by nie przekroczyć prądu wyjściowego 
ustawionego parametrem  φ601l.   
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[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f601 Poziom ochrony utyku 1 10-199 (%) / (A),  

200: Wyłączone 150 
f185 Poziom ochrony utyku 2 

 
[Stan wyświetlacza podczas działania funkcji ochrony utyku] 

Podczas alarmu oc, (gdy prąd przekracza poziom ochrony utyku), częstotliwość wyjściowa się zmienia. W 
tym samym czasie po lewej stronie wyświetlacza wyświetlana jest litera  "c". 

Przykładowy widok wyświetlacza 
 c  50 

 
Η Przełączenie poziomu utyku z f601 na f185 może odbywać się sygnałem zewnętrznym poprzez wejście 

logiczne.  
Szczegóły w rozdziale 6.4.1 . 

 Uwaga 1:   100% oznacza prąd z tabliczki znamionowej silnika. 
 

6.24.3 Inverter trip retention 
 
f602 : Podtrzymywanie stanu wyłączenia awaryjnego 
  

• Funkcja 
Jeśli nastąpi wyłączenie awaryjne falownika, ten parametr umożliwia zapamiętanie tego stanu. Informacja ta 
zostanie zapisana w pamięci, i będzie pamiętana nawet po resecie następującym po zaniku zasilania.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f602 Podtrzymywanie stanu wyłączenia 
awaryjnego 

0: Kasowanie po zaniku zasilania 
1: Pamiętanie po zaniku zasilania 0 

Η Osiem ostatnich wyłączeń awaryjnych można podglądać w trybie monitora. (Patrz rozdział  8.3) 
Η Dane dotyczące aktualnego wyłączenia awaryjnego są kasowane po wyłączeniu zasilania. Te dane można 

oglądnąć w historii wyłączeń awaryjnych. (Patrz rozdział 8.2.2) 
Η Dane wyłączenia awaryjnego są podtrzymywane zawsze po zaniku zasilania oraz podczas ponownego 

samoczynnego włączenia. 
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■ Przepł yw informacji gdy f602=1 
 
 

Awaria 

Kasowanie 
awarii z panelu 
lub z wejścia 
logicznego  

Wyłączenie 
zasilania, po 
powrocie reset 
falownika.  

Całkowity reset  

Gdy przyczyna 
wyłączenia nie 
ustąpiła 

Gdy przyczyna 
wyłączenia ustąpiła 
 

Powrót do 
normalniej pracy  

Awaria istnieje.  
・Informacja o awarii na 
wyswietlaczu 
・Sygnał awarii FL jest 

aktywny. 

Awaria jest podtrzymywana 
・Informacja o awarii na 
wyswietlaczu 
・Sygnał awarii FL nie jest 

aktywny.  
 

6.24.4 Wyłączenie bezpieczeństwa 
 
f515: Czas zwalniania po wyłączeniu bezpieczeństwa 
 
f603: Rodzaj wyłączenia bezpieczeństwa 
 
f604: Czas hamowania prądem DC podczas wyłączenia bezpieczeństwa 
  

• Funkcja  
Wybór metody zatrzymywania po sygnale stop bezpieczeństwa. Gdy aktywny jest stop, na wyświetlaczu pojawia się  e i 
aktywuje się sygnał  FL.  
Gdy wybierasz f603 na 2 (Hamowanie prądem stałym), ustaw f251 (wartość prąduDC) i f604 (czas hamowania prądem DC 
podczas wyłączenia bezpieczeństwa). 
Kiedy f603 jest nastawiane na 3 (Zwalnianie z zadaną deceleracją ), ustawf515 (Czas zwalniania).  

 
1) Wyłączenie bezpieczeństwa z zacisków wejściowych 

Wyłączenie bezpieczeństwa można wykonać stykiem czynnym lub biernym. Poniżej przedstawiono 
procedury które można wywołać sygnałem wyłączenia bezpieczeństwa.  
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f515 Czas zwalniania podczas wyłaczenia 0.0-3600 (360.0) (s) 10.0 

f603 Rodzaj zatrzymania podczas 
wyłączenia bezpieczeństwa 

0: Zatrzymanie wybiegiem 
1: Czas zwalniania 
2: Hamowanie prądem stałym DC 
3: Czas zwalniania (f515) 
4: Szybkie zatrzymanie 
5: Dynamiczne szybkie zatrzymanie 

0 

f604 Czas hamowania prądem DC 
podczas wyłączenia bezpieczeństwa 0.0-25.5 (s) 1.0 

f251 Wartość prądu DC  0 ∼ 100 (%) 50 
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Przykładowa nastawa) Gdy wyłączenie bezpieczeństwa przypisane jest do wejścia S2 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f114 Wybór funkcji wejścia 4A (S1)  0 - 203 20: EXT (Wyłączenie 
bezpieczeństwa)  

21 jest negacją funkcji 20. 
Uwaga 1) Wyłączenie bezpieczeństwa jest możliwe także ze specjalnego wejścia podczas sterowania z panelu 

operatorskiego. 
 
2) Wyłączenie bezpieczeństwa z panelu operatorskiego 

Wyłączenie bezpieczeństwa z panelu operatorskiego jest możliwe poprzez naciśnie przycisku STOP na 
panelu dwa razy gdy sterownie z panelu nie jest aktywne. 

(1) Pierwsze naciśnięcie  STOP  ................ "eoff" będzie wyświetlane. 
(2) Ponowne naciśnięcie STOP ................. Sterowanie przejdzie w tryb zatrzymania awaryjnego zgodnie z 

wybramyn algorytmem parametrem f603 .  
Po czym, "e" będzie wyświetane i  przekaźnik FL bedzie aktywny.  

Uwaga:   Gdy sygnał wyłączenia bezpieczeństwa jest podawany na wejście falownika nie można wykonać resetu. 
Reset można przeprowadzić po zdjęciu sygnału wyłączenia bezpieczeństwa. 
 

6.24.5 Detekcja awarii fazy wyjściowej 
 
f605 : Sposób detekcji braku fazy wyjściowej 
  

• Funkcja 
Ten parametr określa sposób kontroli prądu faz wyjściowych falownika. Jeśli zostanie wykryty brak prądu 
której z faz przez jedną sekundę lub dłużej, nastąpi wyłączenie awaryjne i zostanie aktywowane wyjście 
przekaźnikowe FL . W tym samym czasie komunikat  epho będzie wyświetlany. 
Ustawiając f605 na 5 możliwe jest przełączenie silnika z zasilania z sieci na pracę z falownika. 
Błąd fazy może pojawić się dla specjalnych silników np. wysokoobrotowych.  

 
f605=0: Bez wyłączenia awaryjnego (przekaźnik FL nieaktywny). 
f605=1: Po włączeniu zasilania, kontrola faz wyjściowych jest wykonywana tylko podczas pierwszego 

uruchomienia po włączeniu zasilania. Falownik zostanie wyłączony awaryjnie jeśli zanik fazy trwać 
będzie dłużej niż jedną sekundę. 

f605=2: Falownik sprawdza fazy wyjściowe za każdym uruchomieniem. Falownik zostanie wyłączony awaryjnie 
jeśli zanik fazy trwać będzie dłużej niż jedną sekundę. 

f605=3: Falownik kontroluje obecność faz wyjściowych podczas pracy. Falownik zostanie wyłączony awaryjnie jeśli 
zanik fazy trwać będzie dłużej niż jedną sekundę. 

f605=4: Falownik kontroluje obecność faz wyjściowych podczas każdego uruchomienia i podczas pracy. Falownik 
zostanie wyłączony awaryjnie jeśli zanik fazy trwać będzie dłużej niż jedną sekundę. 

f605=5: Jeśli pojawi się przerwa we wszystkich fazach, restart nastąpi po powrocie wszystkich połączeń fazowych. 
Falownik nie sprawdza braku fazy po chwilowym zaniku zasilania. 

Uwaga1)    Sprawdzenie faz wyjściowych jest wykonywane podczas autotuningu zgodnie z procedurą 
zaprogramowaną w tej funkcji. 
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Uwaga 2)   Kiedy parametr pt=5 lub 6 , f605=od 3 do 5 nie są aktywne. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f605 Sposób detekcji braku fazy wyjściowej 
 

0: Wyłączona 
1: Po pierwszym starcie po włączeniu 

zasilania 
2: Po każdym uruchomieniu 
3: Podczas pracy 
4: Po uruchomieniu + podczas 
pracy 
5: Wykrywanie przerwy na wyjściu 

0 

 

6.24.6 Wykrywanie braku fazy zasilającej 
 
f608 : Wykrywanie braku fazy zasilającej 
  

• Funkcja 
Ta funkcja wykrywa uszkodzenie fazy wejściowej. Jeśli niewłaściwe napięcie pojawi się na kondensatorach przez kilka 
minut lub więcej nastąpi wyłączenie awaryjne falownika i przekaźnik FL zostanie załączony. Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat  eph1. Detekcja nie jest możliwa gdy obciążenie jest bardzo małe lub gdy zasilamy silnik dużo mniejszy niż 
moc falownika. 
Jeśli zasilamy falownik z sieci o mocy dużo większej niż moc falownika (większej niż 200kVA lub 10 krotna moc 
falownika), wykrywanie błędów fazy może być zakłócone. W takich przypadkach należy zastosować dławiki sieciowe.  

f608=0: Brak detekcji (Przekaźnik FL nieaktywny) 
f608=1: Kontrola faz dokonuje podczas pracy falownika. Falownik wyłączy się awaryjnie gdy niewłaściwe napięcie 

na kondensatorach będzie się utrzymywało przez kilka minut lub dłużej. (Przekaźnik  FL zostanie 
załączony) 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f608 Wykrywanie braku fazy zasilającej 0: Wyłączone 
1: Włączone 1 

 
Uwaga 1:  Programując φ608 na 0 (kontrola fazy wejściowej wyłączona) może spowodować uszkodzenie 

kondensatorów w obwodzie głównym falownika jeśli kontynuowana będzie praca z dużym obciążeniem 
bez jednej fazy. 

Uwaga 2:  Parametr f608 jest nieaktywny dla modeli jednofazowych. 
Uwaga 3:  Kiedy zasilamy falownik prądem stałym, ustaw  f608=0. 
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6.24.7 Funkcje kontrolne przy małych prądach 
 
f609 : Histereza detekcji małych prądów 
 
f610 : Poziom wyłączenia awaryjnego przy zbyt małym prądzie 
 
f611 : Poziom wykrywania małego prądu 
 
f612 : Dopuszczalny czas pracy ze zbyt małym prądem  
  

• Funkcja 
Jeśli prąd wyjściowy zmniejszy się poniżej wartości zaprogramowanej parametrem f611 i nie 
wzrośnie ponad wartość  f611+f609 w czasie ustawionym f612, nastapi wyłaczenie awaryjne i 
załaczy przekaźnik FL. Komunikat uc zostanie wyświetlony.   

f610=0: Bez wyłączenia awaryjnego (Przekaźniki FL nieaktywny). 
Sygnalizacja pracy ze zbyt małym prądem może być zaprogramowana jedną z funkcji wyjść logicznych.  

f610=1: Wyłączenie awaryjne (Przekaźnik FL aktywny) następuje gdy prąd wyjściowy spadnie poniżej wartości  f611 i 
utrzyma się  przez czas  f612. 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f609 Histereza detekcji małych prądów 1-20 (%) 10 

f610 Poziom wyłączenia awaryjnego przy zbyt 
małym prądzie 

0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne 0 

f611 Poziom wykrywania małego prądu 0-150 (%) / (A) 0 

f612 Dopuszczalny czas pracy ze zbyt małym 
prądem 0-255 (s) 0 

 
<Przykład> 
Funkcja wyjścia logicznego zaprogramowana na: 26 (UC) Sygnalizacja zbyt małego prądu 
f610 = 0 (Tylko alarm) 

 Czas [sec] 

f 6 1 1 +f 6 0 9  
f 6 1 1  

Prąd wyjściowy 
(%) 

Sygnał zbyt 
małego prądu 

f 6 1 2  lub 
krócej 

f 6 1 2  

ON 
OFF OFF 

 
* Kiedy zaprogramujemy f610 na 1 (Wyłączenie awaryjne), Wyłączenie awaryjne następuje po upływie czasu 
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ustawionego parametrem f612. Po wyłączeniu,  Sygnał zbyt małego prądu jest włączony ON. 

6.24.8 Wykrywanie zwarcia na wyjściu 
 
f613 : Sposób wykrywania zwarcia na wyjściu 
  

• Funkcja  
Ta funkcja sprawdza czy nie ma zwarcia na wyjściu falownika krótkim impulsem. Możliwa jest też kontrola standardowym 
impulsem. Kiedy pracujemy z silnikiem o małej impedancji np. szybkoobrotowym należy zaprogramować kontrolę krótkim 
impulsem.  

 
 
f613=0: Detekcja wykonywana jest standardowym impulsem zawsze po uruchomieniu falownika. 
f613=1: Detekcja wykonywana jest standardowym impulsem po uruchomieniu falownika pierwszy raz po włączeniu 

zasilania i po resecie. 
f613=2: Detekcja wykonywana jest krótkim impulsem zawsze po uruchomieniu falownika. 
f613=3: Detekcja wykonywana jest krótkim impulsem po uruchomieniu falownika pierwszy raz po włączeniu zasilania i 

po resecie. 
 

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f613 

 
Sposób wykrywania zwarcia na 
wyjściu 

 

0: Zawsze (standard impuls) 
1: Tylko po włączeniu zasilania 

(standard impuls) 
2: Zawsze (krótki impuls) 
3: Tylko po włączeniu zasilania 

(krótki impuls) 

0 
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6.24.9 Przekroczenie dopuszczalnego momentu 
 
f615 : Przekroczenie dopuszczalnego momentu 
 
f616 : Limit dopuszczalnego momentu 
 
f618 : Dopuszczalny czas przekroczenia momentu 
 
f619 : Histereza przekroczenia momentu 
  

• Funkcja 
Jeśli moment wzrośnie ponad wartość ustawioną parametrem  f616 i nie zmniejszy się poniżej 
wartości f616-f619 i stan ten trwać będzie dłużej niż czas f618, nastąpi wyłaczenie awaryjne lub 
pojawi się tylko alarm. ot jest wtedy wyświetlane.  

 
f615=0:  ................. Bez wyłączenia awaryjnego  (przekaźnik FL nieaktywny).  

Alarm przekroczenia momentu może być przypisany do jednego z wyjść logicznych. 
f615=1:  ................. Wyłączenie awaryjne (przekaźnik FL aktywny) tylko po przekroczeniu momentu f616 

przez czas dłuższy niż f618. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f615 Przekroczenie dopuszczalnego 
momentu 

0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne 0 

f616 Limit dopuszczalnego momentu 0 (wyłączony), 
1-250 (%) 150 

f618 Dopuszczalny czas przekroczenia 
momentu 0.0-10.0 (s)    Uwaga 0.5 

f619 Histereza przekroczenia momentu 0-100 (%) 10 

Uwaga: f618= 0.0 sekund jest najkrótszym czasem detekcji utyku. 
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<Przykład> 
1) Wyjście logiczne zaprogramowane na : 28 (OT) Sygnalizacja przekroczenia 

momentu f615=0 (Tylko alarm) 
 

 

Czas [sec] 

f 6 1 6 －f 6 1 9  

f 6 1 6  

Moment (%) 

Sygnalizacja 
przekroczenia 
momentu 

Mniej niż f 6 1 8  f 6 1 8  

ON OFF OFF 

 
 

Kiedy f615 = 1 (wyłączenie awaryjne), falownik zostanie wyłączony jeśli zostanie przekroczony moment  
po czasie  f618. W tym przypadku, wyjście sygnalizacyjne pozostanie włączone. 
 

6.24.10 Sterowanie pracą wentylatora chłodzącego 
 
f620 : Sterowanie załączeniem/wyłączeniem wentylatora 

  
• Funkcja 

Programuj pracę ciągłą wentylatora tylko wtedy gdy temperaturę otoczenia jest duża podczas pracy falownika. Jeżeli 
wentylator załącza się automatycznie, przedłuża to żywotność wentylatora.  

 
f620=0: Wentylator chłodzący jest automatycznie załączany. Wentylator włącza się gdy temperatura 

otoczenia jest zbyt wysoka. 
f620=1: Wentylator jest załączony zawsze gdy falownik jest uruchomiony. 
 
Η Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, zawsze po zatrzymaniu falownika wentylator chłodzący jest 

sterowany automatycznie. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f620 Sterowanie wentylatorem  0: sterowanie automatyczne, 1: Zawsze 
włączony 0 
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6.24.11 Programowanie alarmu przekroczenia całkowitego 
czasu pracy falownika 

 
f621 : Dopuszczalny całkowity czas pracy falownika 
  

• Funkcja  
Ta funkcja uruchamia alarm po przekroczeniu całkowitego czasu pracy falownika ustawionego 
parametrem  f621.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f621 Dopuszczalny czas pracy 
falownika 0.0-999.0 (100 godzin) 876.0 

Η "0.1" oznacza 10 godzin, "1.0" oznacza 100 godzin. 
Ex.: 38.5 oznacza = 3850 (godzin) 

Η Monitor display of cumulative operation time alarm. 
Funkcja ta może być wykorzystywana do zgłaszania konieczności wymiany podzespołów których żywotność 

się skończyła. 
Przykład alarmu na wyświetlaczu:  µ}1}}} 

Η Sygnalizacja przekroczenia ustawionych godzin pracy falownika. 
Przypisać  do wyjś cia wł aś ciwą  funkcję . 

 
Ex.: Programowanie funkcji wyjścia sygnalizującego przekroczenie czasu pracy 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f131 Wyjście logiczne 2A 
(OUT) 0-255 56: COT (Sygnalizacja przekroczenia czasu 

pracy) 
Wartość 57 jest negacją. 
Η Aktualny czas pracy można sprawdzić poprzez funkcję monitora. Patrz rozdział  8. 
Η Licznik aktualnego czas pracy można zerować, programując  typ=5. 
Patrz rozdział  4.3.2. 
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6.24.12 Nadnapięciowe zabezpieczenie 
 
f627 : Nadnapięciowe wyłączenie / alarm 
  

• Funkcja 
Parametr ten decyduje czy falownik wyłączając się awaryjnie, ma zgłosić awarię czy też nie. 
Wyłączenie  sygnalizowane jest komunikatem  "up1".  

 
f627=0: Praca falownika jest wyłączana. Jednakże falownik nie jest wyłączany w trybie awaryjnym. 

(Przekaźnik FL nie jest aktywny). 
Falownik nie jest zatrzymywany gdy napięcie nie wrośnie ponad  64 % napięcia nominalnego. 

f627=1: Falownik jest zatrzymywany w trybie wyłączenia awaryjnego (przekaźnik FL jest aktywny), dzieje się 
to tylko wtedy gdy napięcie DC przekroczy o 64% zakres nominalny . 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f627 Nadnapięciowe wyłączenie / 
alarm 

0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne  
2: - 

0 

 
6.24.13 Analog input break detection 

 
f633 : Analog input break detection level (VIC) 
 
f644 : Operation selection of analog input break detection (VIC) 
 
f649 : Fallback frequency 
 

• Funkcja 
Falownik zostanie wyłączony awaryjnie gdy wartość sygnału na wejściu VIC jest mniejsza niż wartość zaprogra-
mowana przez dłużej niż 0.3 sekundy. Kod wyłączenia awaryjnego to "e-18", a komunikat alarmu "al05" jest 
wyświetlany.  

f633=0: Wyłączone....Bez kontroli. 
f633=1-100.... Falownik zostanie wyłączony awaryjnie gdy wartość sygnału na wejściu VIC jest mniejsza niż 

nastawa przez dłużej niż 0.3 sekundy. 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f633 Poziom sygnału wyłączającego (VIC) 0: Wyłączone 
1-100% 0 

f644 
Poziom sygnału wejścia (VIC), poniżej 
którego można zaprogramować 
następujące funkcje 

0: Wyłączenie awaryjne 
1: Tylko alarm (Zatrzymanie wybiegiem) 
2: Tylko alarm (praca z nastawąf649) 
3: Tylko alarm (Normalna praca) 
4: Tylko alarm (Deceleracja) 

0 

f649 Częstotliwość cofania ll-ul(Hz) 0.0 

Uwaga :  Poziom napięcia na wejściu  VIC może być niewłaściwy dla poprawnej pracy urządzenia, funkcja ta 
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pozwala na właściwą reakcję falownika w tym stanie. 
  

 
6.24.14 Alarm sygnalizujący konieczność wymiany podzespołów 

 
f634 : Przeciętna temperatura otoczenia (Alarm wymiany części) 

 
• Funkcja 

Można zaprogramować falownik tak, by obliczał żywotność wentylatora chłodzącego, kondensatorów 
obwodu mocy i obwodów sterowania na podstawie czasów włączenia falownika do sieci, pracy 
falownika, wielkości prądu wyjściowego  (licznika energii wyjściowej), czasu pracy wentylatora i 
średniej temperatury otoczenia ustawionej parametrem f634, informacje te są wyświetlane i falownik 
może zgłaszać alarm gdy upłynie czas wymiany poszczególnych podzespołów. 
   

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f634 Przeciętna temperatura otoczenia 
(Alarm wymiany części) 

1: -10 do +10°C 
2: 11-20°C 
3: 21-30°C 
4: 31-40°C 
5: 41-50°C 
6: 51-60°C 

3 

Η Komunikaty dotyczące wymiany podzespołów.  
Informacje dotyczące wymiany podzespołów (Patrz rozdział 8) znajdują się a w statusie trybu monitora  i 
pozwalaja sprawdzić termin wymiany.  

Przykładowy komunikat na wyświetlaczu:  µ}}111 
Η Wyjściowy sygnał alarmu błędu  

Sygnał alarmu przekroczenia terminu wymiany podzespołów jest przypisany do wyjścia. 
Przykładowa nastawa)  

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f131 Wyjście 2A (OUT)  0-255 128: LTA (Alarm wymiany 
podzespołów)  

Nastawa 129 jest negacją. 
Uwaga 1:  Używając parametru  f634 wprowadzasz średnią roczną temperaturę w otoczeniu falownika. Bądź 

ostrożny nie wprowadzaj  najwyższej rocznej temperatury. 
Uwaga 2:  Zaprogramuj  f634 w czasie instalacji falownika, nie zmieniaj tej nastawy po rozpoczęciu pracy. 

Zmiana nastawy może doprowadzić do błędnego wyliczenia terminu wymiany podzespołów. 
Η Licznik energii, całkowity czas pracy wentylatora, całkowity czas pracy falownika można sprawdzać 

poprzez tryb monitora. (Patrz rozdział 8) 
Η Liczniki czasu pracy wentylatora I całkowity czas pracy falownika można resetować, ustawiać  0(zero) 

parametrem typ. (Patrz rozdział 4.3.2) 
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6.24.15 Obsługa czujnika PTC termicznego silnika  

 
f147 : Wejście logiczne / wejście czujnika PTC (S3) 
 
f645 : Rodzaj alarmu od czujnika PTC 
 

f646 : Wartość progowa rezystancji czujnika PTC  
 

 
• Funkcja 
      Ta funkcja pozwala zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem za pomocą czujnika wbudowanego w 

silnik. Komunikat na wyświetlaczu “e-32”. 
 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f147 Wejście logiczne / wejście PTC (S3) 
0: Wejście logiczne 
1: Wejście PTC  0 

f645 Wybór alarmu 
1: Wyłączenie awaryjne 
2: Tylko alarm 1 

f646 Wartość rezystancji PTC  100-9999 (Ω) 3000 

Uwaga : Gdy wykorzystywany jest czujnik PTC, ustaw f147=1 (PTC) i przełącz mikroswitch SW2 na pozycję 
PTC. 

Η Poziom wyłączenia awaryjnego jest definiowany parametrem f646. Poziom alarmu wynosi 60% nastawy 
f646 . 

Η Podłącz czujnik o charakterystyce PT100 pomiędzy zaciski S3 i CC.  
Poziom detekcji temperatyry programowany jest parametrem f646. 
 

[Schemat połaczeń] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Wyjscie sygnalizyjace alarm termiczny PTC  

Alarm PTC jest przypisywany do wyjścia 
Przykład) Kiedy alarm od  PTC jest zaprogramowany do wyjścia logicznego. 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

 

S3 

CC 
PT100 

F-93 



 E6581697 
 

f131 Wyjście logiczne 2A (OUT)  0-255 150: PTCA  
(sygnał od PTC)  

Wartość  151 jest negacją. 
 
 

6.24.16 Alarm od przekroczenia ilości uruchomień 
 
f648 : Ilość uruchomień 
  

• Funkcja 
Jeżeli licznik uruchomień przekroczy wartość w parametrze f648 , nastąpi wyświetlenie komunikatu i 
sygnał alarmu na wyjściu jest wystawiony.   

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f648 Ilość uruchomień 0.0-999.0 (10000 times) 999.0 

Η “0.1” oznacza  1000 uruchomień, a "1.0" oznacza 10000. 
 Np.: 38.5 na wyświetlaczu = 385000 (razy) 
Η Wyświetlacz  podczas alarmu przekroczenia uruchomień 

Ilość wykonanych uruchomień  można sprawdzić w trybie monitora (Patrz rozdział 8). 
Przykładowy stan wyświetlacza:  µ 1}}}} 

Η Sygnalizacja wyjściem alarmu od przekroczenia ustawionej ilości uruchomień  
Alarm od przekroczenia uruchomień przypisany do wyjścia logicznego. 

Przykład)  
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f131 Wyjście2A (OUT)  0-255 162: NSA (przekroczona 
ilość uruchomień)  

Watrość 163 jest negacją. 
Η Ilość rozruchów można sprawdzić w trybie monitora. (patrz rozdział 8). 
Η Licznik ilości uruchomień kasuje się programując  typ=12. (Patrz rozdział 4.3.2) 
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6.25 Praca przeciwpożarowa 
 
f650 : Programowanie funkcji forsowania pracy na wypadek pożaru  
 
f294 : Programowana częstotliwość pracy 15 
  

• Funkcja 
Forsowanie pracy falownika na specjalnej częstotliwości może być wymagane w przypadkach awaryjnych. Dwa 
typy operacji można wybrać poprzez wejścia logiczne. 
(1) Funkcja wejścia 56 (FORCE) : Sygnał wejściowy po pojawieniu się jest podtrzymywany. 

  Silnik będzie pracował na częstotliwości ustawionej “f294”. 
  Silnik nie ma możliwości zatrzymania gdy wyłączenie awaryjne się pojawi. 

Uwaga: W tym przypadku tylko zanik zasilania zatrzyma pracę napędu. 
 

(2) Funkcja wejścia 58 (FIRE) : Sygnał wejściowy po pojawieniu się jest podtrzymywany. 
  Silnik będzie pracował na częstotliwości ustawionej“f294”. 

Uwaga: W tym przypadku napęd zatrzyma się gdy zaniknie zasilanie lub pojawi się sygnał na wejściu logicznym 
zatrzymania awaryjnego.    

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f650 Forsowanie pracy pożarowej 
0: Wyłączone 
1: Włączone 

0 

f294 Prędkość programowana 15 ll-ul (Hz) 0.0 
 
 [Przykład] 
Wejście “RES” zostanie zaprogramowane. 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa  

f113 Wejście 3A (RES) 0 - 203 56 ( Forsowanie pracy ) 

f113 Wejście 3A (RES) 0 - 203 58 ( Praca pożarowa ) 
Nastawy 57, 59 są negacjami. 
Η “fire” i wartość częstotliwości wyjściowej będzie wyświetlana przemiennie . 
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6.26 Modyfikacja głównego sygnału zadajacego 
 

 f205  : Wejście VIA  punkt 1 
 

 f206  : Wejście VIA punkt 2  
 

 f214  : Wejście VIB punkt 1  
 

 f215  : Wejście VIB punkt 2  
 

 f220  : Wejście VIC punkt 1  
 

 f221  : Wejście VIC punkt 2  
 

 f660  : Modyfikacja przez sumowanie 
 

 f661  : Modyfikacja przez mnożenie 
 

 f729  : Sygnał mnożący z panelu 
 
 

• Funkcja 
Te parametry są przeznaczone do modyfikacji sygnału zadającego w zależności od zewnętrznego sygnału wejściowego. 

 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ205 VIA punkt 1 0-250 (%) 0 

φ206 VIA punkt 2  0-250 (%) 100 

φ214 VIB punkt 1  -250-+250 (%) 0 

φ215 VIB punkt 2  -250-+250 (%) 100 

φ220 VIC punkt 1  0-250 (%) 0 

φ221 VIC punkt 2  0-250 (%) 100 

f660 Wejście sygnału sumującego 

0: Wyłączone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: fc 

0 

f661 Wejście sygnału mnożącego 

0: Wyłączone 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: f729 

0 

φ729 Mnożnik z panela -100-+100 (%) 0 
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Funkcja modyfikująca sygnał zadający ma nastepujacy wzór:: 
 

Częstotliwość zadana × (1+ )+Wartość w  [Hz] wybrana f660 
 
 
1) Dodawanie 

W tym przypadku zewnętrzna wartość częstotliwości jest dodawana do wartości zadanej.  
 

[Np.1: VIA (Wartość zadana), VIC (Sygnał modyfikacji)]   [Np.2: VIB (Wartość zadana), VIA (Sygnał modyfikacji)] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.1: 
f660=3 (VIC input), f661=0 (disabled) 
 Output frequency = Reference frequency + Override (VIC input [Hz])  
 
Ex.2:  
f660=1 (VIA input), f661=0 (disabled) 
 Output frequency = Reference frequency + Override (VIA input [Hz])  
 
 

Wartość w [%] wybrana φ661 
100 

 
 Częstotliwość 
wyjściowa 

Zmodyfikowana 
częstotliwość 

Wartość dodana 
(VI/II input) 

0 10V 

Zmodyfikowana 
częstotliwość 

 f h  

Wartość 
dodawana 
(VIC input) 0 

10V 

f h  

VIA wej. 
(Wartość 
zadana) ( ) VIBwej. 

(Wartość 
zadana) ( ) 

Częstotliwość 
wyjściowa 

 

Do tyłu 

 

Do przodu 

- f h  

-10V 
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2) Mnożenie 
W tym przypadku sygnał zadawania jest mnożony przez wartość z dodatkowego wejścia.  
 

[Np.1: VIA (Częstotliwość zadana), VIC (Wartość mnożnika)]   [Ex.2: VIB (Częstotliwość zadana), VIA (Wartość 
mnożnika)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.1: 
f660=0 (Wyłączone), f661=3 (VIC input), fmod=1(VIA input), fh=8=0, ul=8=0 
VIA input, (f201=0, f202==0, f203=100, f204=8=0) 
VIC input (f216=0, f220=0, f218=100, f221=100) 
⇒ Nastawy VIA : Patrz 7.3.1, Nastawy VIC: Patrz 7.3.2.  
 Wyj. częstotliwość = Częstot. zadana × {1 + (VIC wej. [%]/100)}  
 
Ex.2: 
f660=0 (Wyłączone), f661=1 (VIA input), fmod=2 (VIB input), fh=8=0, ul=8=0 
VIB input (f210=0, f211==0, f212=100, f213=8=0) 
VIA input (f201=0, f205=0, f203=100, f206=100) 
⇒ Nastawy VIB: Patrz 7.3.3, Nastawy VIA: Patrz 7.3.1.  
 Wyj. częstotliwość = Częstot. zadana × {1 + (VIA wej. [%]/100)}  
 
Np.3: 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f729 Mnożnik wprowadzany z panelu -100- +100% 0 

 
 Wyj. częstotliwość = Częstot. zadana × {1 + (wartość w f729 [%]/100}  
 

 Wyjściowa 
częstotliwość 
 

0 10V 

Po modyfikacji 

f h  Wyjściowa 
częstotliwość 

0 10V 

Po modyfikacji 

f h  

VIA input 
(Zadawanie
) ( ) 

VIB input 
(Zadawanie
) ( ) 

Do tyłu 

 

Do przodu 

 

- f h  

-10V 
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6.27 Wybór funkcji dla wejścia analogowego 
 

 f214  : VIB wartość dla punktu 1 
 

 f215  : VIB wartość dla punktu 2 
 

 f663  : Wybór funkcji przypisanej do wejścia analogowego (VIB) 
 

 
• Funkcja  

Funkcje te pozwalają programować parametry które można zmieniać w sposób ciągły za pomocą sygnałów 
dostarczanych na wejście analogowe. 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 
f214 VIB wartość punktu 1  -250-+250 (%) 0 
f215 VIB wartość punktu 2 -250-+250 (%) 100 

f663 
Funkcja przypisana wejściu 
(VIB) 

0: Zadawanie częstotliwości 
1: Czas przyspieszania/zwalniania 
2: Górny limit częstotliwości 
3, 4: - 
5: Wzmocnienie momentu 
6: Poziom ochrony utyku 
7: Poziom ochrony termicznej silnika 
8 to 10: - 
11: Częstotliwość podstawowa 

0 

Η  Wejście VIB powinno być ustawione na tryb  analogowy. Zakres napięcia dla  wejścia od 0% do +100%. 
    Od -100% do 0% nie można ustawiać. 
Η Parametr  f663 można wybierać zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Nastawa f663 Regulowany parametr VIB : 0%  VIB : 100%  

0: Zadawanie 
czestotliwości 

- - - 

1: Czas 
przyspieszania/zwal
niania 

acc, dec, f500,  
f501, f510, f511 

Wartość sygnału 
wejściowego x f214 

Wartość sygnału 
wejściowego x f215 

2: Górny limit 
czę stotliwoś ci 

ul Wartość sygnału 
wejściowego x f214 

Wartość sygnału 
wejściowego x f215 

5: Wzmocnienie 
momentu 

vb, f172 Wartość sygnału 
wejściowego x f214 

Wartość sygnału 
wejściowego x f215 

6: Poziom ochrony 
utyku 

f185, f601 Wartość sygnału 
wejściowego x f214 

Wartość sygnału 
wejściowego x f215 

7: Poziom ochrony 
termicznej silnika 

thr, f173 Wartość sygnału 
wejściowego x f214 

Wartość sygnału 
wejściowego x f215 

11: Częstotliwość 
podstawowa 

vlv, f171 Wartość sygnału 
wejściowego x f214 

Wartość sygnału 
wejściowego x f215 

Uwaga: Falownik sam przelicza nastawy, nie zmieniaj więc nastaw parametrów. 
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6.28 Adjustacja parametrów 
 

6.28.1 Wyjście inpulsowe  
 
f669 : Wyjście logiczne/wyjście impulsowe (OUT) 
 
f676 : Funkcja wyjścia impulsowego (OUT) 
 
f677 : Maksymalna ilość impulsów  
f678 : Filtr częstotliwości wyjściowej 
   

• Funkcja  
Impulsy wyjściowe SA generowane przez wyjście OUT. 
Należy więc wybrać funkcję obsługi wyjścia i zaprogramować maksymalną częstotliwosć wyjściową.    

Np.: Gdy częstotliwość wyjściowa  wynosi (0 to 60Hz) częstotliwość (ilość impulsów na sekundę) ustawiamy na 
0 do 600 impulsów 
fh=60.0, f669=1, f676=0, f677=0.60 

[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw 

Zalecana 
wartość dla 
maksimum 

f677 

Nastawa 
fabryczna 

f669 
Wejście logiczne/impulsy 
wyjściowe (OUT) 

0: Wyjście logiczne 
1: Impulsy wyjściowe – 0 

f676 
Pulse train output function 
selection (OUT) 

0: Częstotliwość wyjściowa 
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (mierzone naDC) 
4: Napięcie wyjściowe (U zadane) 
5: Moc wejściowa 
6: Moc wyjściowa 
7: Moment 
8: - 
9: Całkowita energia wyjściowa 
10: Całkowita energia wejściowa 
11: PBR (Rezystor hamujący) Całkowita 

moc rezystora 
12: Częstotliwość zadana (po 

kompensacji) 
13: wartość sygnału wejściowego VIA  
14: wartość sygnału wejściowego VIB 
15: Stała nastawa 1  

(Prąd wyjściowy 100%) 
16: Stała nastawa 2 

(Prąd wyjściowy 50%) 
17: Stała nastawa 3  

(Inna niż prąd wyjściowy) 
18: Dana z komunikacji szeregowej 
19: - 
20: wartość sygnału wejściowego VIC  
21, 22: - 

fh 
185% 

fh 
150% 
150% 
185% 
185% 
250% 

- 
100% 
100% 
100% 

 
fh 
 

10 V 
10 V  
185% 

 
185% 

 
100% 

 
100.0% 

- 
20mA 

- 

0 
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23:wartość sygnału sprzężenia  PID  100% 

 
 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw 

Zalecana 
wartość dla 
maksimum 

f677 

Nastawa 
fabryczna 

f677 
Maksymalna ilość 
impulsów 0.50-2.00 (kpps) – 0.80 

f678 Filtr częstotliwości 
wyjściowej 2-1000 (ms) – 64 

 
Ι Zalecany miernik  

Typ: K3MA-F (OMRON)  
Sposób połączenia: OUT-E4, NO-E5 

 
Uwaga 1: Kiedy watość parametru f676 osiągnie “ Zalecaną wartość dla maksimum”, ilość impulsów ustawiona 

parametrem f677 jest generowana na wyjściu (OUT) 
Uwaga 2: Czas trwania jednego impulsu jest stały. 

Wypełnienie impulsów osiąga 50% dla maksymalnej liczby impulsów ustawionej parametrem f677.  
Jednakże wypełnienie jest zmienne.  
Dla przykładu, czas trwania impulsu  około 0.6 ms gdy f677=0.80,  
 około 0.5 ms gdy f677=1.00,  
 około 0.3 ms gdy f677=1.60.  

Uwaga 3: Minimalna częstotliwość impulsów wynosi 10pps. W przypadku pracy na wielkościach mniejszych od 
podanej ,należy pamiętać ż Zalecana wartość dla maksimum  na wyjściu nie pojawią się impulsy. 

Uwaga 4: f676 = 12 sygnalizuje częstotliwość sterowania silnikiem. 
 
 
 

6.28.2 Kalibracja wyjść analogowych 
 
f681 : Wybór rodzaju wyjścia analogowego 
 
f684 : Wielkość filtru wyjściowego 
 
f691 : Nachylenie charakterystyki wyjściowej 
 
f692 : Offset wyjścia analogowego 
  

• Funkcja 
Wyjście analogowa FM może pracować w trybie od 0 do 1mAdc, 0 do 20mAdc, i 0 do 10Vdc w 
zależności od nastawy  f681. Nastawa fabryczna to od 0 do 1mAdc.  

* Zalecany miernik wyjś ciowy: Kiedy korzystasz z miernika QS60T, ustaw f681=0  (0 to 1mA). 
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[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f681 Rodzaj wyjścia analogowego 
0: Miernik (0 to 1mA) 
1: Prąd (0 to 20mA) wyjściowy  
2: Napięcie (0 to 10V) wyjściowe 

0 

f684 Filtr wyjściowy 2-1000 (ms) 2 

f691 Nachylenie charakterystyki 0: Opadająca  
1: Narastająca  1 

f692 Offset wyjścia -1.0 - +100.0 (%) 0.0 

Uwaga 1: Dla 0 do 20mAdc (4 do 20mAdc), lub 0 do 10Vdc, ustaw f681  1 lub 2.  
 

■   Przykładowe nastawy 
 

f681=1, f691=1, f692=0(%) f681=1, f691=1, f692=20(%) 
 

0
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(mA)

0 100%

O
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Internal calculated value  

4

20
(mA)

0 100%
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Internal calculated value  
 

f681=1, f691=0, f692=100(%) f681=1, 691=0, f692=100(%) 
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: Large gain
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Internal calculated value  
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Internal calculated value  
 

Ι Wyjście analogowe może być strojone parametrem φµ. 
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6.29 Parametry obsługi panelu 
 

6.29.1   Zabezpieczenia przed zmianą parametrów i blokada przycisków 
 
f700 : Sposób blokady klawiatury 
 
f730 : Blokada zadawania częstotliwości (fc) 
 
f731 : Wykrywanie podłączenia dodatkowej klawiatury 
 
f732 : Blokada klawisza Lokalnie/zdalnie na zdalnej klawiaturze 
 
f733 : Blokada klawisza RUN 
 
f734 : Funkcja stop awaryjny z klawiatury zabroniona 
 
f735 : Funkcja resetu z klawiatury zabroniona  
 
f736 : Zmiana parametrów cmod/fmod zabroniona podczas pracy 
 
f737 : Wszystkie klawisze zablokowane 
 
f738 : Wprowadzanie hasła (f700) 
 
f739 : Weryfikacja hasła 
  

• Funkcja 
Ten parametr zezwala lub zakazuje sterowania klawiszami  RUN i STOP na klawiaturze i 
programowania parametrów. Umożliwia tez wprowadzenia hasła zezwalającego na wykonywanie 
określonych czynności z klawiatury.   

[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f700 Sposób blokady klawiatury 

0: Brak blokady 
1: Zapis zabroniony (Panel i 

klawiatura dodatkowa) 
2: Zapis zabroniony (1 + RS485 

komunikacja) 
3: Odczyt zabroniony (Panel i 

klawiatura dodatkowa) 
4: Odczyt zabroniony (3 + RS485 

komunikacja) 

0 

f730 Blokada zadawania częstotliwości (fc) 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

φ731 Wykrywanie podłączenia dodatkowej 
klawiatury 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f732 Blokada klawisza Lokalnie/zdalnie na 
zdalnej klawiaturze 0: Brak blokady, 1: Blokada 1 

f733 Blokada klawisza RUN 
 (RUN key) 

0: Brak blokady, 1: Blokada 0 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f734 Funkcja stop awaryjny z klawiatury 
zabroniona 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f735 Funkcja resetu z klawiatury zabroniona 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f736 Zmiana parametrów cmod/fmod 
zabroniona podczas pracy 

0: Brak blokady, 1: Blokada 1 

φ737 Wszystkie klawisze zablokowane 0: Brak blokady, 1: Blokada 0 

f738 Wprowadzanie hasła (f700) 
0: Brak hasła  
1-9998 
9999: Hasło 

0 

f739 Weryfikacja hasła 
0: Brak hasła 
1-9998 
9999: Hasło 

0 

Ι Zaprogramowanie zezwolenia na edycję parametrów do wejścia logicznego (funkcja 110, 111), można wykonać bez względu 
na zaprogramowanie parametru  f700. 
Uwaga1: f700=2 lub 4 zostanie uaktywnione po resecie falownika. 
 
Jeśli hasło zabezpieczające jest niezbędne, skorzystaj z następujących metod postępowania.  
 

■ Wprowadzanie hasła zabezpieczającego 
Przygotowanie:  Parametry inne niż f700, f738, i f739 nie mogą być zmieniane (programowane) gdy  f700 zostanie 
zaprogramowane na 1 do 4.  
(1) Kiedy odczytamy f738 lub f739 i ich nastawa wynosi  0, hasło nie jest zaprogramowane. Można je zaprogramować.  
(2) Kiedy odczytamy f738 lub f739 i ich nastawa wynosi  9999, hasło  jest zaprogramowane.  
(3) Jeśli hasło nie jest ustawione, jeden raz można go ustawić. Wprowadź wartość pomiędzy 1 a9998 w f738. Liczba ta będzie 

hasłem. By powrócić do programowania trzeba wprowadzić tę liczbę, nie zapomnij jej.  
(4) Nastawy f700 nie można zmienić.  
 
Uwaga2: Jeśli zapomniałeś hasła, nie możesz wrócić do programowania. Nie zapomnij hasła. 
Uwaga3: Hasła nie można zaprogramować gdy  f700=0 . 

Hasło można zaprogramować po wcześniejszym ustawieniu  f700=1 do4 . 
Uwaga4:Zczytanie hasła do czytnika parametrów (opcja) jest możliwe wciągu 5 minut po jego wprowadzeniu φ738. Proszę 

zwrócić uwagę, że zczytanie nie będzie możliwe po upływie  5 minut lub po wyłączeniu zasilania, ponieważ zacznie 
działać ochrona hasłem. 

■ Usuwanie hasła  
(1) Jeżeli w parametrach f738 i f739 są wyświetlane wartości 9999, hasło jest ustawione. Zmiana parametrów wymaga 

wprowadzenia hasła.  
(2) Wprowadź wartość  (od1 do 9998) do f738, taką jaka była zapisana w f739.  
(3) Jeśli hasło sie zgadza, komunikat pass pojawi sie na wyświetlaczu i hasło zastało przyjęte. 
(4) Jeśli hasło jest niepoprawne, komunikat fail pojawi sie na wyświetlaczu i pozostaniemy na parametrze f739 .  
(5) Kiedy hasło jest wprowadzone, parametr f700 można zmienić.  
(6) Po ustawieniu f700=0, wszystkie parametry można programować.  
 
Uwaga 5: Wprowadzanie hasła do  φ739 jest możliwe 3 razy. Nie można próbować wprowadzać hasło jeśli podało sie zły kod 3 
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razy. Ponowne próby wprowadzania hasła można ponowić po resecie z powodu wyłączenia zasilania.
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Jeśli  zabezpieczenie dostępu do parametrów jest potrzebne za pomocą wejścia logicznego, zaprogramuj to 
w następujący sposób.  
 

■ Zabezpieczenie przed programowaniem i zczytywaniem parametrów 
Ustaw "Zabezpieczenie edycji parametrów" lub "Zabezpieczenie czytania/edycji parametrów"  dla jednego z 
wejść logicznych. 
Uaktywnienie funkcji " Zabezpieczenie edycji parametrów " uniemożliwia zmianę parametrów.  
Uaktywnienie funkcji " Zabezpieczenie czytania/edycji parametrów " uniemożliwia zmianę parametrów i ich 
odczyt. 
Przykład zaprogramowania wejść S1 i S2. 
 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

f114 Wejście logiczne 4A (S1)  0-203 200: PWP 
(Zabezpieczenie edycji parametrów)  

f115 Wejście logiczne 5 (S2)  0-203 202: PRWP 
(Zabezpieczenie czytania/edycji parametrów)  

Wartości 201, 203 sa negacjami tych funkcji. 
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6.29.2 Zmiana jednostek (A/V) z procentów na wolty i ampery 
 
f701 :Wybór jednostek napięcia i prądu 
  

• Funkcja 
Ten parametr jest używany do zmiany jednostek wyświetlanych na wyświetlaczu. 

% ⇔ A (ampery)/V (wolty)   
Prąd 100% = Zakres prądowy falownika  
Wyjściowe/wyjściowe napięcie 100% = 200Vac (240V model), 400Vac (500V model) 
 

 Przykładowe nastawy 
Dla falownika VFMB1S-2015PL (prąd znamionowy: 8.0A) zakres obciążenia (100% obciążenie), 
wyświetlanie wygląda następująco: 

 
1) Wyś wietlanie w procentach 2) Wyś wietlanie w woltach/amperach 

 
 
 
 
 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 
fabryczna 

f701 Jednostki 0: % 
1: A (ampere) / V (volt) 0 

  
* Parametr  f701 modyfikuje na następujące wielkości: 

• Wyświetlanie prądu : Monitorowanie prądu: Prąd obciążenia, prąd czynny 
  Poziom ochrony termicznej 1 & 2    τηρ, f173 
  Prąd hamowania DC                    f251  
  Poziom ochrony utyku 1 & 2                    f601, f185 
  Poziom zbyt małego pradu                    f611 
• Wyświetlanie napięcia : Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe 
Uwaga) Napięcie podstawowe (znamionowe silnika) 1 & 2(ϖλϖ, φ171) zawsze wyświetlane jest w V.   

 

 



  

  

Output current: 
8.0A 

Input voltage: 
200V  

Input voltage:  
   100% 

Output current: 
   100% 

% 

% 
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6.29.3 Wyświetlanie prędkości silnika lub liniowej napędu 
 
f702 : Współczynnik - mnożnik  częstotliwości 
 
f703 : Wybór wielkości przeliczanych  
 
f705 : Nachylenie charakterystyki wielkości przeliczanych  
 
f706 : Offset charakterystyki 
  

• Funkcja 
Częstotliwość czy inne wielkości wyświetlane w monitorze mogą być przeliczone na dowolne 
wielkości czy to obrotów silnika, czy inne wielkości fizyczne związane z obciążeniem itd. 
Używając tego parametru możemy operować wielkościami fizycznymi związanymi z regulacja PID 
procesów technologicznych.  

 
Wartość zaprogramowanego mnożnika  w f702 powoduje wykonanie następującego działania : 

 
 Wartość wyświetlana  = Wielkość wyjściowa częstotliwości  ×  f702 
 
1) Wyświetlanie prędkości silnika 

Przełączenie z wyświetlania wartości częstotliwości pracy 60Hz (nastawa fabryczna) na 1800min-1 
(prędkość obrotowa silnika  4 biegunowego) 
 

 
   

 f 7 0 2 ＝3 0 .0 0  
6 0 ×3 0 .0 0 =1 8 0 0  

f 7 0 2 ＝0 ． 0 0  

H z 

 
 

2) Wyświetlanie w jednostkach technologicznych  
Przełączenie z wyświetlania wartości częstotliwości pracy 60Hz (nastawa fabryczna) na 6m/min-1 
(prędkość transportera) 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Ten parametr przelicza wartość częstotliwości przez wartość dodatnią mnożnika. Nie znaczy to 

też że aktualna prędkość silnika czy prędkość liniowa wyliczana jest z dużą dokładnością. 
 
 
 
 
 

60.0 .  6.00  
φ702＝0．00  φ702＝0.10 

60×0.10=6.00 

Hz 
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[Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f702 Wartość mnożnika 0.00: Brak przelicznika  
0.01-200.0 (razy) 0.00 

f703 Wybór parametrów przeliczanych 0: Wszystkie częstotliwości 
1: Parametry PID  0 

f705 Nachylenie charakterystyki 0: Charakterystyka opadająca 
1: Charakterystyka narastająca 1 

f706 Offset 0.00-fh (Hz) 0.00 
  

* Mnoznik f702 odnosi się do następujących wielkości: 
W przypadku gdy f703=0 
• Dowolna jednostka na wyświetlaczu                  Czestotliwość  zadana, Czestotliwość pracy, 

sprzężenie PID, Częstotliwość zadana po korekcji, 
Czestotliwość pracy przy wyłączeniu awaryjnym 

 Parametry związane z częstotliwością fc, fh, ul, ll, sr1 ∼ sr7,  
f100, f101, f102, f167, f190, f192, f194, f196, 
f198, f202, f204, f211, f213, f217, f219 
f240, f241, f242, f250, f260, f265, f267, f268, 
f270 to f275,  
f287 ∼ f294, f330, f331, f346, f350, f367, f368, 
f383,  
f390 to f393, f505, f513, f649, f812, f814, a923 to 
a927   

W przypadku gdy f703=1 
• Dowolne jednostki regulatora PID fpid, f367, f368 
Uwaga) Częstotliwość znamionowa silnika  1 i 2 jest zawsze w  Hz.    

 
 Przykład gdy fh wynosi 80 a f702 = 10.00 

 
f705=1, f706=0.00 f705=1, f706=20.00 
 

0

800

Operation
panel display

0 80
Output frequency

(Hz)

200

1000

0
0

80 (Hz)
Output frequency

Operation
panel display

 
 

 
 
 
f705=0, f706=80.00 

F-109 



 E6581697 
 

 

0

800

0 80 (Hz)
Output frequency
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panel display

 
 
 

6.29.4 Programowanie wielkości kroku pokretła zadającego  
 
f707 : Wielkość kroku 1 (1-skok obrotu pokrętła) 
 
f708 : Wielkość kroku 2 (wyświetlacz) 
  

• Funkcja 
Umożliwia zmianę wielkości kroku częstotliwości zadanej na jeden skok pokrętła na panelu. 
Można zaprogramować interwały  1 Hz, 5 Hz, 10 Hz.  

 
Uwaga 1: Ustawienie tych parametrów jest nieaktywne gdy używamy funkcji (φ702). 
Uwaga 2: Ustaw f707 inne niż 0. Kiedy zwiększamy częstotliwość kręcąc pokrętłem i jeśli  ul (górny limit 

częstotliwości) jest mniejszy niż jeden skok pokrętła , alarm  hi pojawi się na wyświetlaczu ponieważ 
częstotliwość wyjściowa nie może przekroczyć tego punktu.  
Podobnie, kiedy zmniejszamy częstotliwość kręcąc w lewo i jeden skok pokrętła spowodował by 
przekroczenie dolnego limitu częstotliwości  ll (dolni limit częstotliwości), alarm lo pojawi się na 
wyświetlaczu, częstotliwość zadana nie może być mniejsza od tego punktu. 

 
 

 Kiedy f707 jest inne niż  0.00, i f708 = 0 (wyłączone) 
 
Podczas normalnej pracy zadawanie częstotliwości odbywa się z rozdzielczością  0.1 Hz na każdy skok 
pokrętła. Jeśli f707 nie równa się 0.00, częstotliwość zadana zwiększać się będzie o wartość zapisaną w  
f707 na każdy skok pokrętła. Podobnie odbywa się to podczas zmniejszania częstotliwości. 
W tym przypadku , wyjściowa częstotliwość wyświetlana w standartowym trybie monitora zmnienia sie o 0.1 
Hz, jak zwykle. 
 

 Kiedy f707 jest inne niż  0.00, i f708 nie jest równe  0  
Częstotliwość wyświetlana zmienia się o wartość wyliczoną ze wzoru . 

Output frequency displayed in standard monitor mode = Internal output frequency × 

 
 
 
 
 

φ708 
φ707 
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 [Programowanie parametrów] 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f707 Wielkość kroku 1 (na jeden skok 
pokrętła) 

0.00: wyłączone 
0.01-fh (Hz) 0.00 

f708 Wielkość kroku 2 (panel display) 0: wyłączone 
1-255 0 

 
 Przykład  1 

f707 = 0.00 (wyłączone) 
Kręcąc pokrętłem o jeden skok, częstotliwość zadana zmienia się o 0.1 Hz.  
Kiedy f707 = 10.00 (Hz) jest ustawione  
Kręcąc pokrętłem o jeden skok, częstotliwość zadana zmienia się 10.00 Hz, od 0.00 do 60.00 (Hz). 
 

 Przykład  2 
Kiedyf707=1.00 (Hz), i f708=1: 
Kręcąc pokrętłem o jeden skok, częstotliwość zadana  fc zmienia się co  1Hz: 0→ 1 → 2 → ... → 60 (Hz) i  
wartość wyświetlana zmienia się też o jeden co krok. Użycie tej nastawy ukrywa dziesiętne i wyświetla tylko 
wartości całkowite. 
 
 
 
 

6.29.5 Zmiana parametru inicjującego pracę falownika 
 
f710 : Wybór rodzaju parametru inicjującego prace falownika 
 
f720 : Wybór rodzaju parametru inicjującego dla klawiatury dodatkowej 
  

• Funkcja 
Ten parametr ustawia jaka wielkość wyświetlana będzie po włączeniu zasilania.  

 
 Zmiana parametru inicjującego pracę falownika po włączeniu zasilania 

Po włączeniu zasilania, standartowy tryb pracy monitora wyświetla częstotliwość pracy falownika (nastawa 
fabryczna) w postaci "0.0" lub "off". Ten format może zostać zmieniony za pomocą parametru  f710. Nowy 
format nie będzie wyświetlał prefiksów typu t lub c. Po włączeniu zasilania dodatkowy panel będzie 
wyświetlał format zaprogramowany parametrem f720. 
 
Ι Możliwe jest zaprogramowanie różnego format wyświetlania po włączeniu zasilania dla panelu falownika i 

dodatkowego wyświetlacza. 
 

F-111 



 E6581697 
 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f710 Wybór inicjującego trybu 
wyświetlania   

0: Częstotliwość pracy (Hz/free unit) 
1: Prąd wyjściowy (%/A) 
2: Częstotliwość zadana (Hz/free unit) 
3: Napięcie wejściowe (DC detection) (%/V) 
4: Napięcie wyjściowe (command value) (%/V) 
5: Moc wejściowa (kW) 
6: Moc wyjściowa (kW) 
7: Moment (%) 
8: - 
9: Całkowita moc silnika 
10: Całkowita moc falownika 
11: PBR (Rezystor hamujący) całkowita moc 
12: Częstotliwość zadana  (po kompensacji) 

(Hz/free unit) 
13: VIA wartość sygnału (%) 
14: VIB wartość sygnału (%) 
15 to 17: - 
18: Specjalny kod komunikacji 
19: - 
20: VIC wartość sygnału (%) 
21: Częstotliwość impulsów (kpps) 
22: - 
23: sprzężenie PID  (Hz/free unit) 
24: Licznik energii wejściowej (kWh) 
25: Licznik energii wyjściowej (kWh) 
26: Obciążenie silnika (%) 
27: Obciążenie napędu (%) 
28: Prąd falownika (A) 
29: Wyjście FM (%) 
30: Częstotliwość impulsów wyjściowych (kpps) 
31: Całkowity czas pracy (100 hours) 
32: Cumulative fan operation time (100 hours) 
33: Całkowity czas pracy wentylatora (100 

hours) 
34: Ilość uruchomień (10000 razy) 
35: Ilość uruchomień do przodu (10000 razy) 
36: Ilość uruchomień  wstecz (10000 razy) 
37 to 39: - 
40: Prąd falownika  (Po korekcie od 

częstotliwości nośnej) 
41 to 51: - 

0 

f720 
Wybór inicjującego trybu 
wyświetlania dla klawiatury 
dodatkowej   

0 

Ι Dla nastawy f710 / f720=18, zapoznaj się z dodatkową instrukcją dotyczącą komunikacji szeregowej. 
Uwaga: Jeśli f720=18 , stała wartość jest wyświetlana. 
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6.29.6 Zmiana wyświetlania parametrów w trybie monitora 
 
f711  do f718 : Statusy od 1 do 8 
 
Zmiana wielkości wyświetlanych w trybie monitora.  
⇒ Patrz rozdział 8. 
 
 

6.29.7 Zmiana sposobu wyświetlania monitorowanych 
parametrów 

 
f709 : Funkcje hold dla trybu monitora 
 
f746 : Filtr parametrów wyswietlanych 
 

 
• Funkcja  

Można zaprogramować funkcje podtrzymujące wyświetlanie typu “hold’ lub filtrować je. 
 

 
 
Ι Jeśli  φ709 wynosi 0, monitorowane są wartości zaprogramowane parametrem φ710 i są wyświetlane jedne 

po drugich. Dla  trybu pamiętania minimalnych pików, te wartości będą pamiętane dla każdego uruchomienia 

i wyświetlane.  Kiedy silnik jest zatrzymany ostania wartość jest pamietana i podtrzymywana do czasu 
ponownego uruchomieniem. 
Maksimum i minimum jest pamiętane po zaniku i powrocie  zasilania czy resecie przyciskiem  EASY. 
Ι “Prąd wyjściowy”, “Napięcie wejściowe”,  “Napięcie wyjściowe” and “Moment” może być filtrowany stałą 
czasową z f746. 
⇒ Szczegóły patrz rozdział  8. 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

φ709 Funkcje podtrzymujące 
0: W czasie rzeczywistym 
1: Zapamiętanie piku 
2: Zapamiętanie minimum  

0 

f746 Stała czasowa filtra 8-1000 (ms) 200 
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6.29.8 Kasowanie rozkazów sterujących 
 
f719 : Kasowanie rozkazów sterujących gdy sygnał  (ST) jest wyłączony 
  

• Funkcja 
Kiedy nie jest pobudzone wejście (ST) sygnały sterujące zostaną  przywrócone, po podaniu sygnału  
ST na wejście. Można też wybrać opcję że restart nastąpi dopiero po powrocie sygnału ST i 
naciśnięciu klawisza  RUN.  

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f719 
Kasowanie rozkazów 
sterujących gdy zanika  sygnał 
(ST) 

0: Kasowanie sygnałów sterujących  
1: Powrót rozkazów sterujących 1 

 
 

6.29.9 Wybór trybu zatrzymanie z panelu operatorskiego 
 
f721 : Wybór trybu zatrzymanie z panelu operatorskiego 

  
• Funkcja 

Ten parametr umożliwia wybór trybu zatrzymania silnika, gdy uruchomiliśmy falownik przyciskiem        
i zatrzymujemy napęd klawiszem               . 
  

 
1) Zatrzymywanie z czasem deceleracji 

Silnik zwalnia zgodnie z zaprogramowanym czasem w parametrach δεχ (lub φ501 czy φ511). 
2) Stop wybiegiem 

Falownik odcina zasilanie od silnika. Silnik zatrzymuje się wybiegiem, zależnie od  bezwładności 
obciążenia.  Może to trwać bardzo długo. 

 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f721 Wybór trybu zatrzymanie 0: Deceleracja 
1: Wybieg 0 

 

RUN 

STOP 
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6.30 Funkcje rejestratora 
 

 f740  : Wyzwalanie rejestratora 
 

 f741  : Częstość rejestracji 

 
 f742  : Dana 1 

 
 f743  : Dana 2 

 
 f744  : Dana 3 

 
 f745  : Dana 4 

 
 

• Funkcja 
Ten parameter jest umozliwia pamietanie danych dla wyłaczenia awaryjnego lub sygnału wyzwalajacego. 
Falownik może pamiętać 4 rodzaje zaprogramowanych parametrów z 43 dostepnych, i 100 punktów 
pomiarowych dla każdego z nich. 
Sposób pamiętania pomiarów: 
• Wyłączenie awaryjne: Dane zapamietane są zprzed wyłączenia 
• Wyzwalanie: Dane zbierane są posygnale wyzwalajacym 
 
Uwaga: Do odczytu na PC. 

 
 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f740 Wyzwalanie rejestratora 

0: Wyłączone 
1: Po awarji 
2: Po wyłączeniu 
3: 1+2 

1 

f741 Częstość pomiarów 

0: 4ms 
1: 20ms 
2: 100ms 
3: 1s 
4: 10s 

2 

f742 Dana 1 0-42 0 
f743 Dana 2 0-42 1 
f744 Dana 3 0-42 2 
f745 Dana 4 0-42 3 

Uwaga1: Nie wyłączaj falownika przed odczytaniem rejestratora, zanik zasilania kasuje pomiary. 
Uwaga2: Kiedy f741=0 lub 1, ustaw f678 (Stała filtracji) mniejsze niż f741 . 
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1) Sposób rejestracji gdy: f740=1 
(Przykład przebiegu prądu) 

 

 :Dane 

Rejestracja 1 

Wyłączenie 

Sygnał awarji FL l 

Przebieg prądu 
 

 

 
 

2) Rejestracja po sygnale wyzwalającym: f740=2 
 

 

Dane 1 

Sygał wyzwalający 

 
 

 
 
 
Np.) Użycie terminala S3 jako sygnału wyzwalającego 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa przykładowa 

f116 Wejście 6 (S3) 0-203   76: Wyzwalanie 
rejestratora 

Sygnał 77 jest negacją. 
 
Uwaga 1: Kiedy falownik wyłącza sie awaryjnie i nie ma sygnału wyzwalającego zapamiętane są dane od 

wyłączenia awaryjnego. 
Uwaga 2: Dane są uaktualniane po każdym wyzwoleniu. 
Uwaga 3: Gdy wykonywana jest funkcja powrotnego załączenia, dane pamiętane są z pierwszej awarii. Dane są 

kasowane  gdy powrotne załączenie zostanie poprawnie przeprowadzone. 
 

[Rodzaje pomiarów możliwe do zaprogramowania w f742 do f745] 
Nastawa 
fabryczna 

Komunikacja 
Nr. 

Nazwa 
Jednostka i 

rozdzielczość 

0 FD00 Częstotliwość pracy 0.01Hz 
1 FD03 Prąd wyjściowy 0.01% 
2 FD02 Częstotliwość zadana 0.01Hz 
3 FD04 Napięcie wejściowe (DC pomiar) 0.01% 
4 FD05 Napięcie wyjściowe (wartość sterująca) 0.01% 
5 FD29 Moc wejściowa 0.01kW 
6 FD30 Moc wyjściowa 0.01kW 
7 FD18 Moment 0.01% 
9 FD23 Obciążenie sumaryczne  silnika 0.01% 

10 FD24 Obciążenie sumaryczne falownika 0.01% 
11 FD25 Obciążenie rezystora hamującego 0.01% 
12 FD15 Częstotliwość zadana (po kompensacji) 0.01Hz 
13 FE35 VIA sygnał 0.01% 
14 FE36 VIB sygnał 0.01% 
18 FA51 Kod komunikacji - 
20 FE37 VIC sygnał 0.01% 
21 FE56 Częstotliwość impulsów wyjściowych 1pps 
23 FD22 PID sygnał sprzężenia zwrotnego 0.01Hz 
24 FE76 Energia  wejściowa 1kWh 
25 FE77 Energia wyjściowa 1kWh 
26 FE26 Obciążenie falownika 1% 
27 FE27 Współczynnik obciążenia 1% 
40 FD06 Status wejść - 
41 FD07 Status wyjść - 
42 FD01 Status falownika - 

 

 Ściaganie danych rejestratora 
Ściąganie danych z rejestratora wymaga sprzętu komunikacyjnego z falownikiem. 
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 Adresy rejestratora dla komunikacji z PC 
 

Adres 
komunikacji Funkcja 

Minimalna wartość/ 
czytana Zakres odczytu 

Nastawa 
fabryczna 

E000 Numer najstarszego pomiaru 1/1 0~99  0 
E100 Dana 1 dla ścieżki 1 1/1 0~ffff 0 
 Dana 2~99 dla ścieżki 1 1/1 0~ffff 0 
E199 Dana 100 dla ścieżki 1 1/1 0~ffff 0 
E200 Dana 1 dla ścieżki 2 1/1 0~ffff 0 
 Dana 2~99 dla ścieżki 2 1/1 0~ffff 0 
E299 Dana 100 dla ścieżki 2 1/1 0~ffff 0 
E300 Dana 1 dla ścieżki 3 1/1 0~ffff 0 
 Dana 2~99 dla ścieżki 3 1/1 0~ffff 0 
E399 Dana 100 dla ścieżki 3 1/1 0~ffff 0 
E400 Dana 1 dla ścieżki 4 1/1 0~ffff 0 
 Dana 2~99 dla ścieżki 4 1/1 0~ffff 0 
E499 Dana 100 dla ścieżki 4 1/1 0~ffff 0 

Ex.) Kiedy częstotliwość pracy jest rejestrowana to odczyt zapisu wygląda następująco: 
Dana odczytana  (1f40) h=8000 ⇒ 8000×0.01Hz=80.0Hz 

 
 Relacja pomiędzy numerem najstarszego pomiaru a danymi 

Tabela pokazuje zależność pomiędzy rejestrem numeru najstarszej komórki (E000) a danymi ścieżek (1 to 4). 
 

Wskaźnik najstarszego pomiaru (E000) 0 1 2 - 98 99 

Ścieżka rejestratora 1（E100～E199） E100 E101 E102 - E198 E199 
Ścieżka rejestratora 2（E200～E299） E200 E201 E202 - E298 E299 
Ścieżka rejestratora 3（E300～E399） E300 E301 E302 - E398 E399 
Ścieżka rejestratora 4（E400～E499） E400 E401 E402 - E498 E499 

 

<Przykładowy odczyt> Jeśli E000 wynosi 2: 
 (Najstarsza dana)       (Ostatnia dana) 
Ścieżka rejestratora 1 E102   ~   E199,  E100,  E101 
Ścieżka rejestratora 2 E202   ~   E299,  E200,  E201 
Ścieżka rejestratora 3 E302   ~   E399,  E300,  E301 
Ścieżka rejestratora 4 E402   ~   E499,  E400,  E401 

 

Uwaga 1: Parametry f742 do f745 służą do wybrania wielkości elektrycznych które chcemy rejestrować. 
Uwaga 2: Komórka pamięci E000 automatycznie powiększa się podczas rejestracji pomiarów. 
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6.31 Wewnętrzny licznik energii 
 

 f748  : Włączenie licznika energii 
 

 f749  : Jednostka wyświetlanej energii  
 

• Funkcja 
Licznik energii można skasować za pomocą zewnętrznego sygnału logicznego gdy do jednego z wejść 
przypiszemy funkcję 74 lub 75. 

 
 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f748 Wł ą czenie licznika energii 0: Wyłączony 
1: Włączony 0 

f749 Jednostka wyświetlanej energii 

0:1=1kWh 
1:1=10kWh 
2:1=100kWh 
3:1=1000kWh 

W zależności od 
wielkości modelu 
(Patrz rozdział  

11.4) 
 
 

6.32 Przypisanie parametrów do trybu EASY 
 
f750 : wybór funkcji klawisza EASY  
 
f751  do f782 : Wybór parametrów od 1 do 32 
 
⇒ Patrz rozdział 4.5 . 
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6.33 Funkcje komunikacji szeregowej 
 

6.33.1 Nastawa funkcji komunikacji szeregowej 
 
f800 : Szybkość transmisji f814 : Częstotliwość punktu 2  
  
f801 : Błąd parzystości  
  
f802 : Numer falownika f829 : Wybór protokołu komunikacji 
  
f803 : Czas braku komunikacji  
  
f804 : Rodzaj alarmu gdy brak komunikacji  f856 : Ilość biegunów silnika  
  
f805 : Czas czekania na komunikację  
  
f806 : Wybór master czy slave podczas 

komunikacji pomiędzy falownikami 
f870 : Dana zapisywana 1 

  
 f871 : Dana zapisywana 2 
  
f808 : Przekroczenie czasu komunikacji  f875 : Dana czytana 1 
  
 f876 : Dana czytana 2 
  
f810 : Strojenie charakterystyki 

zadawania po komunikacji 
szeregowej 

f877 : Dana czytana 3 

  
f811 : Punkt  1 f878 : Dana czytana 4 
  
f812 : Częstotliwość punktu 1  f879 : Dana czytana 5 
  
f813 : Punkt 2 f899 : Reset funkcji komunikacyjnych 
  

 
 
      

Ostrzeżenie
 

 
 
 

Wskazane 
działania 

• Ustaw parametr czas oczekiwania na komunikację (f803) i skutek braku komunikacji (f804). 
   Jeśli nie ustawisz tych parametrów, falownik nie zatrzyma się natychmiast po zaniku komunikacji i może 

dojść do wypadku lub obrażeń.  
• Układ wyłączenia awaryjnego i blokady załączenia powinien zostać zamontowany. 
    Jeśli nie zainstalujemy takiego wyposażenia, falownik nie może być zatrzymany natychmiast i może 

dojść do wypadku lub obrażeń. 
 

Patrz instrukcja Communications Function Instruction Manual . 
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• Funkcja 

2-przewodowa transmisja RS485 jest zabudowana w falowniku standartowo.  
Możliwe jest połączenie z falownikiem głównym (masters) w celu uruchomienia transmisji pomiedzy 
falownikami. Połączenie komputera i falownika  do komunikacji  jest możliwa. 
<Funkcje transmisji z komputerem> 

Następujące funkcje są dostępne przy komunikacji falownika z komputerem 
(1) Monitorowanie statusu falownika (częstotliwość wyjściowa, prąd, napięcie) 
(2) Przesyłanie rozkazów RUN, STOP i innych sterujących komend do falownika 
(3) Odczyt, edycja, i zapisywanie parametrów 

< Funkcje komunikacji falownik-falownik > 
Ta funkcja pozwala ustawić połączenie sieciowe  przenoszące rozkazy sterujące wprost do wielu 
falowników (bez użycia komputera). 

Η Licznik czasu braku komunikacji  …Funkcja ta pozwala na kontrolę przerwania komunikacji. Kiedy 
minie ustawiony czas nastąpi wyłączenie awaryjne falownika  
(err5 jest wyświetlane na panelu) lub pojawia się alarm na wyjściu 
(“t” jest wyświetlane).  

Η Transmisja rozkazów po komunikacji  …Funkcja ta umożliwia przesyłanie rozkazów do wielu falowników 
za pomocą jednego bloku transmisji. 

Η Komunikacja peer-to-peer …Funkcja ta umożliwia przesłanie rozkazów z falownika (masters) 
do wszystkich falowników podporządkowanych  (slave) po tej 
samym bloku transmisji. Pozwala to na pracę równoczesną, 
synchronizacje wielu napędów. 

Η Protokół komunikacji …Protokół falowników Toshiba i Modbus RTU. 
  

 
Ι Opcje dla 2-przewodowego RS485. 

(1) Konwerter do łącza USB (Typ: USB001Z) 
Kabel do komunikacji pomiędzy falownikiem o konwerterem (Typ: CAB0011 (1m), CAB0013 (3m), 
CAB0015 (5m)) 
Kabel pomiędzy konwerterem a komputerem: Używaj typowy kabel USB 1.1 lub  2.0 . (Typ: A-B, Długość 
kabla: 0.25 to 1.5m)  

(2) Czytnik parametrów (Typ: RKP002Z)  
Kabel komunikacyjny (Typ: CAB0011 (1m), CAB0013 (3m), CAB0015 (5m)) 

(3) Zdalna klawiatura (Typ: RKP007Z)  
Kabel komunikacyjny (Typ: CAB0071 (1m), CAB0073 (3m), CAB0075 (5m)) 
 

Uwaga1) W przypadku korzystania z powyższych opcji, ustaw parametr  f805=0.00 
 

 Programowanie Startu/stopu przez komunikację 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 

fabryczna 
Przykładowa 

nastawa 

cmod Sposób sterowania 0 - 4 1 (Panel 
falownika) 

2 (komunikacja 
RS485) 
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 Zadawanie prędkości poprzez komunikację szeregową 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa 
fabryczna 

Przykładowa 
nastawa 

fmod Sposób zadawania czestotliwości  0 - 11 0 (Pokętło 
falownika 1) 

4 (komunikacja 
RS485 ) 

 
 

 Parametry komunikacji (2-przewodowy RS485) 
Prędkość komunikacji, parzystość, numer falownika, błąd komunikacji, czas zaniku komunikacji, wyłączenie 
awaryjne z tego powodu itd. 
 
 
[Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f800 Szybkość transmisji 
3: 9600bps 
4: 19200bps 
5: 38400bps 

4 

f801 Błąd parzystości 
0: NON (No parity) 
1: EVEN (Even parity) 
2: ODD (Odd parity) 

1 

f802 Numer falownika 0-247 0 

f803 Czas oczekiwania na transmisję 
*1 

0: Wyłączone 
0.1-100.0 (s) 0.0 

f804 Skutek zaniku komunikacji  *1 

0: Tylko alarm  
1: Wyłączenie awaryjne (Stop 

wybiegiem)  
2: Wyłączenie awaryjne (Stop z 

deceleracją)  

0 

f805 Czas oczekiwania na 
komunikację 0.00-2.00 0.00 

f806 
Nastawa master czy slave dla 
komunikacji pomiędzy 
falownikami  

0: Slave (0 Hz rozkaz gdy falownik 
master ma awarię) 

1: Slave (Kontynuuje pracę gdy 
master ma awarię) 

2: Slave (Zatrzymanie awaryjne 
gdy master ma awarię) 

3: Master (przesyłanie rozkazów 
pracy) 

4: Master (przesyłanie 
częstotliwości wyjściowej) 

0 

f808 Communication time-out 
detection condition 

0: Valid at any time 
1: Communication selection of 

fmod or cmod 
2: 1 + during operation 

1 

f810 
Kształtowanie charakterystyki 
zadawania po komunikacji 
szeregowej 

0: Wyłączone 
1: Włączone 

0 

f811 Punkt 1 0-100 0 
f812 Czestotliwość punktu 1  0.0-fh 0 
f813 Punkt 2 0-100 100 
f814 Czestotliwość punktu 2  0.0-fh *2 

f829 Protokół komunikacji 0: Toshiba inverter protocol 
1: Modbus RTU protocol 0 
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Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f856 Liczba biegunów silnika 

1: 2 bieguny 
2: 4 bieguny 
3: 6 bieguny 
4: 8 bieguny 
5: 10 bieguny 
6: 12 bieguny 
7: 14 bieguny 
8: 16 bieguny 

2 

f870 Dane zapisywane 1 

0: Nie wybrane 
1: Informacja o rozkazie 1 
2: Informacja o rozkazie 2 
3: Częstotliwość zadana 
4: Wyjście cyfrowe dla komunikacji 
5: Wyjście analogowe dla 
komunikacji 
6: Rozkaz prędkości 

0 

f871 Dane zapisywane 2 0 

f875 Dane do odczytania 1 
0: Nie wybrane 
1: Status informacji 
2: Częstotliwość wyjściowa 
3: Prąd wyjściowy 
4: Napięcie wyjściowe 
5: Informacja o alarmie 
6: PID sprzężenie zwrotne 
7: Wejście logiczne 
8: Wyjście logiczne 
9: VIA sygnał 
10: VIB sygnał  
11: VIC sygnał 
12: Napięcie wejściowe (DC 
detection) 
13: Prędkość silnika 
14: Moment 

0 

f876 Dane do odczytania 2 0 

f877 Dane do odczytania 3 0 

f878 Dane do odczytania 4 0 

f879 Dane do odczytania 5 0 

f899 Reset poprzez komunikację  0: - 
1: Reset (po wykonaniu: 0) 0 

*1: Wyłączone ........ oznacza że falownik nie wyłaczy sie po wykryciu błędu komunikacji. 
 Wyłaczenie awaryjne  Falownik wyłączy sie gdy zostanie wykryty bład transnisii. 

W tym przypadku wyświetli się komunikat err5 na panelu . 
 Alarm ................ Kiedy zostanie wykryty błąd komunikacji, alarm zasygnalizowany zostanie na jednym z 

wyjść logicznych.   
Funkcja wyjścia: 78 (RS485 błąd komunikacji) lub 79 (RS485 błąd komunikacji negacja)  

*2:Nastawy fabryczne są zmienne i znajdują się w menu startowym. Patrz rozdział 11.5. 
 
Uwaga2) Zmiana parametrów f800, f801 i f806 nie daje skutku dopóki nie nastąpi wyłączeni I ponowne 

włączenie zasilania. 
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6.33.2 Transmisja  RS485 

 
 Programowanie funkcji transmisji szeregowej 

Rozkazy pracy  i zadawanie częstotliwości mają priorytet po komunikacji szeregowej. (Podrzędne są  
rozkazy z panelu czy zacisków wejściowych.)  Dlatego rozkazy pracy i zadawanie częstotliwości mają 
priorytet bez względu na nastawy parametrów  cmod i  fmod.  Jednakże, ustawiając funkcje  48: SCLC 
(przełącz sterowanie z komunikacji na lokalne) dla wejścia logicznego można stanem tego wejścia 
zdecydować czy sygnały sterujące mają priorytet po komunikacji czy zgodnie z nastawami w cmod  i  fmod.  
 

 Specyfikacja transmisji 
Opis Specyfikacja 

Protokół komunikacji TOSHIBA inverter protocol MODBUS-RTU  
protocol 

Interface RS485 compliant  

Schemat połączeń  Pół duplex [terminatory (Oporniki kończące na obu końcach linii 
niezbędne)] 

Okablowania 2-żyłowe  

Dystans transmisji 500 m max. (maksymalna długość)  

Ilość podłączonych urządzeń 32max. (łącznie z głównym komputerem), Falowników podłączonych 
pod transmisję 32max.  

Schemat synchronizacji Synchronizacja start-stop  

Szybkość komunikacji 9600 bps do 38.4kbps 

Sposób transmisji <ASCII mode> JIS X0201 8-bit(ASCII) 
<Binary mode> Binary codes fixed to 8 bits 

Binary codes fixed to 
8 bits 

Dedekcja błędu 1 Parzystość: Even/Odd/Non parity (wybór parametrem) 

Dedekcja błędu 2 Kontrola sumy CRC 

Bit stopu Odbierany przez falownik : 1bit / Wysyłany przez falownik : 2 bits 

Format transmisji Mniej znaczący bit pierwszy 

Charakter formatu transmisji 11-bit characters (Stop bit =1 , with parity) 

Numer falownmika <ASCII mode> 0-99 
<Binary mode> 0-63 (3Fh) 1-247 

Broadcast communication 
Inverter Number should be set to 
<ASCII mode> ** (*? or ?* (?=0-9) is available) 
<Binary mode> 255 (0FFh) 

Inverter Number 
should be set to 0 

Długość ramki Zmienna 

Korekcja błędów Brak 

Response monitoring Brak  

Inne 

Reakcja falownika na brak komunikacji: Wybór pomiędzy wyłączenie 
awaryjne /alarm/brak reakcji 
∏ Kiedy wybrany jest alarm można go sygnalizować wyjściem.   

Wyświetlany jest komunikat  err5. 
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 Przykładowe połaczenie falowników z komputerem PC 
<Niezależna komunikacja> 

Przykład pzresyłania częstotliwości zadanej z komputera głównego do falownika numer 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Given away": Tylko falownik wybrany numerem odbiera dane. Wszystkie inne falowniki ignorują te 
dane i oczekują na dalszą transmisję. 

*  : Używaj  terminali do rozgałęzienia połączeń. 
 
(1) Dana wysyłana jest przez komputer główny. 
(2) Dana odbierana jest przez wszystkie falowniki ale potwierdzana jest tylko przez właściwy falownik. 
(3) Dane jest dekodowana i wykonywana tylko przez falownik o właściwym numerze. 
(4) Wybrany falownik odpowiada potwierdzając otrzymaną daną. 
(5) W rezultacie tylko falownik o właściwym numerze wykonuje przekazywany rozkaz. 
 

 

INV 

No.29 

INV 

No.30 

~ ~ 
: Wiring 
: Data (Host → INV) 
: Response data (INV → Host) 

Given 
away 

Given 
away 

Given 
away 

Given 
away 

Given 
away 

INV 

No.03 

INV 

No.02 

INV 

No.01 

INV 

No.00 

H H H H H 

Host computer 
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<Komunikacja transmisja >  
Przykład gdy wysyłamy rozkazy równocześnie do wszystkich falowników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η : Rozdzielenie  kabli pomiędzy terminalami falowników.  
 
(1) Dane wysyła główny komputer.  
(2) Falowniki odbierają dane od głównego komputera i numer falownika jest sprawdzany .  
(3) Kiedy * następuje po falowniku z wybranym numerem, to jest sygnał do rozpoczęcia transmisji. 

Rozkazy są dekodowane i wykonywane.  
(4) W celu zapobiegnięciu konfliktowi transmisji tylko falownik następny po wybranym odpowiada do 

komputera głównego. 
(5) W rezultacie, wszystkie falowniki wykonują te same zadania.  
 
Note: Wybranie numeru falownika dla grupy i transmisji dla grupy.  
(Funkcja tylko dla trybu ASCII . Dla innych trybów, patzr Communications Function Instruction Manual.)  
(Ex) KIedy jest ustawiony *1,falowniki 01, 11, 21, 31 to 91 mogą transmitować.  

W tym przypadku, falownik 01 odpowiada. 
 

 : Wiring 
: Data (Host → INV) 
: Response data (INV → Host) 

INV 

No.29 

INV 

No.30 

~ ~ 

INV 

No.03 

INV 

No.02 

INV 

No.00 

H H H H H 

INV 

No.01 

Host computer 

F-126 

6 



 E6581697 
 

6 

 Peer-to-peer komunikacja 
Kiedy wszystkie podrzędne falowniki są podłączone  by pracować w taki sam sposób jak falownik główny. 

Master inverter

INV

No.29

INV

No.30

~~
: Wiring
: Data (Master → Slave)

INV

No.03

INV

No.02

INV

No.01

INV

No.00

H H H HH

 
 

 Η: Użyj terminali do rozgałęzienia kabli. 
 

(1) Falownik główny (master) transmituje częstotliwość pracy do falowników podrzędnych. 
(2) Falowniki podrzędne otrzymują zadana częstotliwość i ją zachowują. 
(3) W rezultacie wszystkie falowniki pracują na tej samej częstotliwości. 
Uwaga: Falownik masters zawsze wysyła informację do falowników slave.. 

Falowniki slave są zawsze w stanie standby dopóki nie otrzymają rozkazu częstotliwości zadanej. 
 

6.33.3 Notatki dowolne 
 
f880 : Notatki dowolne 
  

• Funkcja 
Umozliwia wprowadzenia numeru identyfikującego.  

 
 [Programowanie parametrów] 

Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f880 Dowolna nototka 0 – 65530 (65535) 0 

 
 

6.33.4 CANopen 
 
c700  do c799  : CANopen komunikacyjne parametry 
 
Patrz “CANopen communication Instruction Manual”. 
 

6.33.5 Dowolna opcja komunikacji 
 
c000  do c119  : Parametry opcji komunikacji 
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c150  to c199  : ProfiBus DP option parameters  
c200  to c249  : DeviceNet option parameters  
c500  to c549  : EtherNet common parameters  
c550  to c599  : EtherNet IP option parameters  
c600  to c649  : Modbus TCP option parameters 
 
Η: ProfiBus DP option  (Type: PDP003Z) 
     DeviceNet option  (Type: DEV003Z) 
     EtherNet IP/Modbus TCP option (Type: IPE002Z) 
Patrz Instruction Manual dla opcji. 
 

6.34 Parametry silnika ze stałymi magnesami 
 
f910 : Step-out detection poziom prądu 
 
f911 : Step-out detekcja czasu 
 
f912 : q-axis indukcyjność  
f913 : d-axis indukcyjność 
  

• Funkcja 
Jeśli silnik z magnesami stałymi  (PM motor) traci synchronizację i jeśli prąd magnesujący zwiększa się 
i pozostaje powyżej wartości ustawionej parametrem  f910 przez czas ustawiony w  f911, falownik 
wyłączy się awaryjnie.  
"sout" jest wyświetlane.  

 
Tytuł Funkcja Zakres nastaw Nastawa fabryczna 

f910 Kontrola poziomu prądu przy utracie 
synchronizacji 1 - 150 (%) 100 

f911 Detekcja czasu utraty synchronizacji 0.00: No detection  
0.01-2.55 (s) 0.00 

f912 q-axis indukcyjność 0.01-650.0 (mH) 10.00 

f913 d-axis indukcyjność 0.01-650.0 (mH) 10.00 

⇒ Patrz rozdział 6.21.2 o nastawach parametrów silników synchronicznych. 
Note 1: Kiedy używasz silniki z magnesami stałymi, skonsultuj sie z Twoim przedstawicielem  Toshiby, by 

sprawdzić czy falowniki są kompatybilne do tych silników. 
Note 2: Falownik może wykrywać zgubienie kroku (strata synchronizacji) w kilku przypadkach, ponieważ 

używa do tego elektronicznej metody wykrywania utraty synchronizacji. By unikać detekcji błędu, 
rekomendowane jest zainstalowanie mechanicznego dekodera utraty synchronizacji. 
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6 

6.35 Traverse function 
 
f980 : Traverse selection  
f981 : Traverse acceleration time  
f982 : Traverse deceleration time  
f983 : Traverse step  
f984 : Traverse jump step 
 
Patrz “Traverse function Instruction Manual” . 
 
 
 

6.36 Programowanie funkcji logicznych 
 
a900  do a977  : Programowanie funkcji logicznych 
 
Patrz “Logic sequence function Instruction Manual” . 
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7. Sterowanie sygnałami zewnętrznymi  
7.1 Sterowanie sygnałami zewnętrznymi 

 
Falownik można sterować zdalnie.  
Ustawienia parametrów różnią się w zależności od sposobu sterowania. Określ sposób sterowania (rodzaj 
sygnałów wejściowych, zadawania prędkości) zastosuj się do poniższej procedury ustawiania parametrów. 
 
[Procedura ustawiania parametrów] 

 
 

* Dla ustawień komunikacji, patrz instrukcja komunikacja rozdział 6.33.  

Sprawdź zewnętrzne sygnały 

 Zadanie częstotliwości z panela  
φµοδ = 0 (Ustawienie 1)  
 
φµοδ = 3 (Ustawienie 2)  

 Zadanie częstotliwości z zewnętrzengo sygnału  
φµοδ = 1 (Zaciski VIA)  
 2 (Zaciski VIB) 
 5 (Góra/Dół z 

zewnętrznego wejścia 
cyfrowego) 

 8 (Zaciski VIC) 
 11 (Wejście impulsowe) 
 4, 6, 7 (Komunikacja) 

Sygnał uruchomienia:  
Panel  

Prędkość zadana: 
Panel 

Patrz 3.3 
Przykład 1), 2) 

Sygnał uruchomienia: 
Panel 

Prędkość zadana: 
Zaciski 

Sygnał uruchomienia: 
Zaciski 

Prędkość zadana: 
Panel 

Sygnał uruchomienia: 
Zaciski 

Prędkość zadana: 
Zaciski 

 Run/stop z zewnętrznego sygnałul  
χµοδ = 0 (zaciski) * 
 2, 3, 4 (komunikacja)  

* Logika może być przełączana. 
 

 Run/stop z panelu  
 
χµοδ = 1 (panel)  

Patrz 3.3 
Przykład 3) 

    

  
   

  

Patrz 3.3 
Przykład 4) 

    

  
   

  

+ 

RUN STOP 
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7.2 Zastosowanie operacji przez sygnał Wej/Wyj (praca z 
listwy)  

 
Logika ujemna czy dodatnia wybierana jest przełącznikiem SW1. 
 

7.2.1 Funkcja zacisków 
wejściowych 

 
Funkcja ta jest używana, by  sygnał z zewnętrznego 
 sterownika podawany na wejście falownika został 
właściwie wykonany przez oprogramowanie falownika.  
Możliwość wyboru spośród wielu różnych funkcji  
pozwala na elastyczne projektowanie systemu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ustawienia funkcji wejść logicznych 
 

Symbol 
zacisku Tytuł Funkcja Zakres Wartości 

fabryczne 

F 
φ111 Wybór zacisku wejściowego 1A (F) 

0-203   Uwaga 1) 
2 (F)  

φ151 Wybór zacisku wejściowego 1B (F) 0 (brak funkcji) 
φ155 Wybór zacisku wejściowego 1C (F) 0 (brak funkcji) 

R  
φ112 Wybór zacisku wejściowego 2A (R) 

0-203   Uwaga 1) 
4 (R)  

φ152 Wybór zacisku wejściowego 2B (R) 0 (brak funkcji) 
φ156 Wybór zacisku wejściowego 2C (R) 0 (brak funkcji) 

RES φ113 Wybór zacisku wejściowego 3A (RES) 
0-203   Uwaga 1) 8 (RES)  

φ153 Wybór zacisku wejściowego 3B (RES) 0 (brak funkcji) 

S1 φ114 Wybór zacisku wejściowego 4A (S1) 
0-203   Uwaga 1) 10 (SS1)  

φ154 Wybór zacisku wejściowego 4B (S1) 0 (brak funkcji) 
S2 φ115 Wybór zacisku wejściowego 5 (S2) 0-203   Uwaga 3) 12 (SS2) 
S3 φ116 Wybór zacisku wejściowego 6 (S3) 0-203   Uwaga 4) 14 (SS3) 
VIB φ117 Wybór zacisku wejściowego 7 (VIB) 8-55   Uwaga 5) 16 (SS4) 
VIA φ118 Wybór zacisku wejściowego 8 (VIA) 8-55   Uwaga 6) 24 (AD2) 
VIA 
VIB φ109 

Wybór wejścia analogowego/cyfrowego 
(VIA/VIB)  0-4 0 

[Zaciski sterujące]  

FLA

FLC

FLB

CC

FM

CC

P24

CC

PP

VIB

VIC

VIA

RY

RC

OUT

NO

F

R

S1

S2

S3

RES

STO

+SU

SW1

SOURCE

PLC

SINK

SW2(S3)

LOGIC

PTC

G-2 
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F to VIB φ144 Czas odpowiedzie zacisku wejścoiwego 1-1000 (ms)   Uwaga 7) 1 
Uwaga 1) Wiele funkcji przypisanych do pojedynczego zacisku pracuje jednocześnie.  
Uwaga 2) W przypadku ustawienia zawsze aktywnych funkcji, przypisz numer do φ104, φ108 i φ110 (Wybór zawsze 

aktywnych funkcji). 
Uwaga 3) W przypadku użycia zacisku  S2 jako cyfrowego wejścia, ustaw parametr φ146=0 (wejście logiczne). 
Uwaga 4) W przypadku użycia zacisku  S3 jako cyfrowego wejścia, ustaw przełącznik SW2 na „LOGIC” cyfrową 

stronę i parametr φ146=0 (wejście cyfrowe). 
Uwaga 5) W przypadku użycia zacisku VIB jako cyfrowego wejścia, ustaw parametr φ109=1 do 4 (wejście logiczne). 
Uwaga 6 W przypadku użycia zacisku VIA jako cyfrowego wejścia, ustaw parametr φ109=3 lub 4 (wejście logiczne). 
Uwaga 7) Kiedy stabilna praca nie może zostać osiągnięta ze względu na ustawienie częstotliwości szumów zwiększ 

φ144. 
 Połączenia  

1) Wejście logiczne 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
2) Sterowanie (logika ujemna)  tranzystorem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przykład zastosowania  ··· sterowanie 3-przewodowe 
 

 
F 

CC 

S2 

Obroty w prawo 

 
Obroty w lewo 

HD 

R 

Obroty w prawo (F) : Naciśnij w prawo (F), praca w prawo na 
zadanej częstotliwości. 

Obroty w lewi (R) : Naciśnij w lewo (R) praca w lewo na 
zadanej częstotliwości. 

HD (S2): naciśnij HD (S2) zwolnienie i zatrzymanie. 

CC 

Input terminal  
Działa przez zwarcie wejście i CC 

(masa).   

Inverter 
Relay a-contact With sink settings 

 Sterowanie przez podłączenie zacisku 
wejściowego i CC (masa)  z wyjściem 
programowalnego sterownika.  
 Zastosuj tranzystor 5 mA 24 V dc.  

Inverter Programmable controller 

CC 

Input terminal  

G-3 
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R  

F  

HD 

Power 
Supply 

Note 2) 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

Forward 
  

Reverse 
  

0 

Note 3) 

Output 
frequency  

 
Uwaga 1) Ustaw φ110 = 6 (ST: standby) i χµ0δ = 0 praca 3-przewodowa. Przypisz HD (zatrzymanie pracy) 

do jakiegokolwiek wejścia. Gdy przypiszesz zacisk S2 jak pokazano powyżej, ustaw φ114 = 50 
(HD: zatrzymanie pracy). 

Uwaga 2) Jeśli zaciski są włączone przed włączeniem zasilania, wejścia są ignorowane gdy zostaje 
załączone zasilanie (Zapobiega to nieoczekiwanym włączeniom). Po włączeniu zasilania, należy 
ponownie przełączyć styki na włączone.  

Uwaga 3) Gdy HD jest OFF, F oraz R są ignorowane nawet przy ustawieniu ich na włączone. R nie pracuje 
nawet gdy jest włączony przy HD na włączony. Podobnie w takim stanie, F nie pracuje nawet gdy 
jest włączony. Przełącz F i R na wyłączone a potem je włącz.  

Uwaga 4) Podczas pracy 3-przewodowej, podanie rozkazu pracy na powoli kasuje wyłącza falownik. 
Uwaga 5) Należy pamiętać, że hamowanie prądem stałym jest kontynuowana nawet gdy sygnał staru 

pojawi się w czasie hamowania.  
Uwaga 6) Tylko sygnały F i R współpracują z HD (zatrzymanie pracy). Gdy F lub R jest użyta z innymi 

funkcjami, należy pamiętać, że inne funkcje nie współpracują z funkcją zatrzymania. Przykład, gdy 
F i SS1 są zgrupowane, F zatrzymuje, a SS1 nie. 

 

Symbol zacisku Tytuł Funkcja Zakres Przykład 

S2  φ115 Wybór wejścia 5 (S2)  0-203 50: HD (Wstrzymanie 
pracy) 

G-4 

7 



 E6581697 
 

 List ustawień funkcji wejść cyfrowych 
 

Wartość parametru 
zaprogramowana 

Funcja  

Wartość parametru 
zaprogramowana 

Funkcja Logika 
dodatnia Negacja  Logika 

dodatnia 
Negacja 

 0  1 Brak funkcji  70  71 Nastawa fabryczna   *1 

 2  3 Do przodu  74  75 Kasowanie licznika energii (kWh) 

 4  5 Do tyłu  76  77 Sygnał ponowny wyzwalania rejestracji scieżki 

 6  7 Standby  78  79 Duża prędkość małe obciążenie 

 8  9 Reset   80  81 Podtrzymanie sygnału  RY-RC 

 10  11 Wybór prędkości 1   82  83 Podtrzymanie sygnału  OUT-NO  

 12  13 Wybór prędkości 2   88  89 Zwiększ częstotliwość zadaną   *2 

 14  15 Wybór prędkości 3   90  91 Zmniejsz częstotliwość zadaną   *2 

 16  17 Wybór prędkości 4   92  93 Skasuj częstotliwośćzadaną   *2 

 18  19 Pełzanie   96  97 Rozkaz zatrzymania wybiegiem 

 20  21 Zatrzymanie awaryjne sygnałem zew.  98  99 Wybór kierunku pracy Forward/reverse 

 22  23 Hamowanie prądem DC   100  101 Polecenie Run/Stop 

 24  25 2 czasy acceleration/deceleration  104  105 Przełączanie sygnału zadającego 

 26  27 3 czasy akceleracji/deceleracji  106  107 Wybór zadawania z wejścia analogowego 

 28  29 2 charakterystyka  V/F   108  109 Sterowanie wejściem cyfrowym 

 32  33 2 poziom ochrony utyku  110  111 Zezwolenie na edycję parametrów 

 36  37 Kontrola pracy  regulatora PID   120  121 Szybki stop 1 

 46  47 Wejścia awarii przegrzania  122  123 Szybki stop 2 

 48  49 Sterowanie localne / komunikacja  134  135 Zezwolenie na pracę “trawerse” 

 50  51 Sterowanie  3-przewodowe  136  137 Nastawa fabryczna   *1 

 52  53 Kasowanie części całkującej PID   140  141 Deceleracja do przodu 

 54  55 Przełączanie charakterystyki PID  142  143 Stop pracy do przodu 

 56  57 Wymuszanie pracy  144  145 Deceleracja do tyłu 

 58  59 Prędkość przeciwpożarowa  146  147 Stop pracy do tyłu 

 60  61 Zatrzymanie akceleracji/deceleracji 148   do 151 Nastawa fabryczna   *1 

 62  63 Synchronizacja sygnału zaniku 
zasilania 

 200  201 Edycja parametrów zabroniona 

 64  65 Sygnał wyzwalania rejestracji scieżki  202  203 Odczyt parametrów zabroniony 

*1:  Nie zmieniaj nastawy tego parametru. 
*2: Aktywne gdy φµοδ (tryb wyboru częstotliwości) = 5 (UP/DOWN z zewnętrznego wejścia logicznego) ustawiony.  

Zakres częstotliwości od  =0 do υλ (górna granica częstotliwości). Czas przyspieszenia/ zwolnienia odnosi się 
do ustawionej częstotliwości αχχ/δεχ gdy prędkość przyspieszenia zwolnienia jest wyłączona.  

 

☆ Patrz rozdział 11.6 szczegóły funkcji zacisków wejściowych. 
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7.2.2 Funckja zacisków wyjściowych (logika ujemna) 
 
 
Funkcja ta jest używana w celu dopasowania sygnałów   
do zewnętrznych urządzeń współpracujących z falownikiem.  
Można wybrać wiele funkcji dla wyjść. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Zastosowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga1) W celu zapobiegania skutkom migatania wyjść należy zaprogramować filtr wyjściowy 10ms lub większy. 
 
 
 

[Listwa zaciskowa]  

 
FLA, B, C Ustaw parametr f 1 3 2 .  
Uwaga 1) 

RY Ustaw parametr f 1 3 0  i 1 3 7 .  
Uwaga 1) 

OUT ustaw parametr f 1 3 1  i 1 3 8 .  

FLA 
FLB 
FLC FL 

RC 

OUT 

NO 

RY 

FLA

FLC

FLB

CC

FM

CC

P24

CC

PP

VIB

VIC

VIA

RY

RC

OUT

NO

F

R

S1

S2

S3

RES

STO

+SUSW2(S3)

LOGIC

PTC

SW1

SOURCE

PLC

SINK
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 Przypisanie jednej funkcji do zacisku wyjściowego   
Symbol 
zacisku Tytuł Funkcja Zakres Ustawienia fabryczne 

RY-RC φ130 Wybór zacisku wyjściowego 
1A 

0 - 255 

4 (Sygnalizacja niskiej 
częstotliwości)  

OUT  φ131 
Wybór zacisku wyjściowego 
2A 

6 (Częstotliwość zadana 
zgodna z wyjściową) 

FL  
(A, B, C)  φ132 

Wybór zacisku wyjściowego 
3 10 (Sygnał błędu)  

Uwaga 2) Gdy zostanie przypisany 1 typ funkcji do zacisku RY-RC, ustaw tylko φ130. 
    Pozostaw parametr φ137 jako ustawienie standardowe (φ137 = 255). 
Uwaga 3) Gdy zostanie przypisany 1 typ funkcji do zacisku OUT, ustaw tylko φ131. 
 Pozostaw parametr φ138 jako ustawienie standardowe (φ138 = 255). 

 

 

 Przypisanie dwóch typów funkcji do zacisku wyjściowego (RY-RC, OUT)  
Symbol 
zacisku Tytuł Funkcja Zakres Ustawienia fabryczne 

RY-RC φ130 Wybór zacisku 
wyjściowego 1A 

0 - 255 

4 (Sygnalizacja niskiej 
częstotliwości)  

OUT φ131 
Wybór zacisku 
wyjściowego 2A  

6 (Częstotliwość 
zadana zgodna z 

wyjściową) 

RY-RC φ137 
Wybór zacisku 
wyjściowego 1B 

255 (Zawsze ON) 
OUT φ138 Wybór zacisku 

wyjściowego 2B  

RY-RC, OUT φ139 Wybór logiki wyjścia 

0: φ130 i φ137 
φ131 i φ138 

0 

1: φ130 lub  φ137 
φ131 i φ138 

2: φ130 i φ137 
φ131 lub  φ138 

3: φ130 lub  φ137 
φ131 lub  φ138 

Uwaga 4) φ131 i φ138 są zawsze aktywne gdy φ669 = 0: cyfrowe wyjście (ustawienie fabryczne).  
Funkcja jest nieaktywna gdy φ669 = 1: Wyjście impulsowe jest ustawione. 
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(1) Wyjściowe sygnały przy dwóch typach funkcji jednocześnie 
włączonych.  
Przebiegi sygnałów wyjściowych gdy parametr φ139 = 0 lub 2. 

 

☆ Wykres czasowy  

 ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

f 1 3 0  

f 1 3 7  

RY-RC 
Output 

 
 

 (2) Sygnały wyjściowe gdy jedna z dwóch typów funkcji jest ciągle 
włączona. 
Przebiegi sygnałów wyjściowych gdy parametr φ139 = 1 lub 3. 
 

☆ Wykres czasowy  
 ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

f 1 3 0  

f 1 3 7  

RY-RC 
Output 
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(3) Wynik iloczynu (AND) lub sumy (OR) dwóch 
zaprogramowanych funkcj. 

 
 Ustawienia funkcji zacisku wyjściowego 

Symbol 
zacisku Tytuł  Funkcja Zakres Wartości fabryczne 

RY-RC φ130 Wybór zacisku wyjściowego 1A 

0-255 

4 
(LOW) 

OUT φ131 Wybór zacisku wyjściowego 2A 6 
(RCH) 

RY-RC φ137 Wybór zacisku wyjściowego 1B 255 
(zawsze ON) 

OUT φ138 Wybór zacisku wyjściowego 2B 255 
(zawsze ON) 

RY-RC/ 
OUT φ139 Wybór logiki wyjścia 

0: φ130 i φ137 
φ131 i φ138 

0 

1: φ130 lub  φ137 
φ131 i φ138 

2: φ130 i φ137 
φ131 lub  φ138 

3: φ130 lub  φ137 
φ131 lub  φ138 

 
Dwie różne funkcje mogą być przypisane do wyjść (RY-RC i OUT-NO), oraz dwie logiki mogą być wybrane 
przez φ139. Iloczyn logiczny (AND) lub suma logiczna (OR) dwóch przypisanych funkcji jest wystawiona jako 
wyjście, w zależności od ustawień parametru φ139. 
Jeżeli φ139 = 0, iloczyn (AND) parametrów φ130 i φ137 będzie sterował wyjściem RY-RC. 

 Suma logiczna (OR) parametrów φ131 i  φ138 będzie sterował wyjściem OUT-NO. 
Jeżeli φ139 = 1, Suma logiczna (OR) parametrów φ130 i φ137 będzie sterował wyjściem RY-RC. 

 iloczyn (AND) parametrów φ131 i φ138 będzie sterował wyjściem OUT-NO. 
Jeżeli φ139 = 2, iloczyn (AND) parametrów φ130 i φ137 będzie sterował wyjściem RY-RC. 

 Suma logiczna (OR) parametrów φ131 i φ138 będzie sterował wyjściem OUT-NO. 
Jeżeli φ139 = 3, Suma logiczna (OR) parametrów φ130 i φ137 będzie sterował wyjściem RY-RC. 

 Suma logiczna (OR) parametrów φ131 i φ138 będzie sterował wyjściem OUT-NO. 
 

Ι Aby przypisać tylko jedną funkcję do wyjścia, przypisz funkcje do φ130 i φ131 pozostaw φ137 do φ139 jako 
wartości fabryczne. 

 
Uwaga:  φ138 (OUT-NO): Włączone tylko gdy φ669=0 
  Wyłączone oraz odczyt nie dostępny jeżeli φ669 = 1.  
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(4) Podtrzymywanie sygnału wyjściowego w stanie ON  
 
Ι Jeżeli warunki do aktywacji przypisanych funkcji do wyjść RY-RC i OUT-NO zgadzają się i wyjście ustawi 

się na ON, sygnały wyjściowy jest podtrzymywany na ON, nawet jeżeli warunki się zmienią (funkcja 
podtrzymywania wartości wyjścia). 

 
Ι Przypisz do wejściowego zacisku funkcje od 80 do 83.  

 
 Funkcja wejść 

Nr funkcji Kod Funkcja Działanie 

80 HDRY Podtrzymanie wyjścia RY-RC 

ON: Jednokrotne włączenie - RY-RC 
podtrzymane. 
OFF: Stan RY-RC zmienia się w czasie 

rzeczywistym zależnie od warunków. 

82 HDOUT Podtrzymanie wyjścia OUT-
NO 

ON: Jednokrotne włączenie - OUT-NO 
podtrzymane. 
OFF: Stan OUT-NO zmienia się w czasie 

rzeczywistym zależnie od warunków. 
Każdy z następnych numerów (81, 83) jest negacją. 
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 Lista ustawień funkcji wyjść 
 
 
 

 
 
Lista parametrów przekroczenie których jest sygnalizowana na  zacisku wyjściowym  

Wartość parametru 
zaprogramowana 

Funcja  

Wartość parametru 
zaprogramowana 

Funkcja Logika 
dodatnia  

Logika 
ujemna  

Logika 
dodatnia 

Logika 
ujemna 

 0  1 Dolna granica częstotliwości  106  107 Małe obiążenie 

 2  3 Górna granica częstotliwości  108  109 Duże obciążenie 

 4  5 Sygnał  detekcji niskich obrotów  120  121 Dolny limit częstotliwości zatrzymania 

 6  7 Sygnał osiągnięcia docelowej częstotliwości  
(zakończenie przyspieszania / zwalniania) 

 122  123 Synchonizacja po zaniku zasilania 

 8  9 Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości  124  125 Proces “traverse” 

 10  11 Sygnał awaryjnego zatrzymania  126  127 Deceleracja w procesie “traverse” 

 14  15 Wstępny alarm nadprądowy  128  129 Alarm o częściach  zamiennych 

 16  17 Wstępny alarm wykrycia przeciążenia  130  131 Pre-alarm przekroczenia momentu 

 20  21 Wstępny alarm przegrzania  132  133 Wybór zadawanie częstotliwości 1/2 

 22  23 Wstępny alarm nadnapięciowy  136  137 Panel / zdalna klawiatura 

 24  25 Wykrywanie zaniku napięcia zasilającego  138  139 Forsowanie pracy 

 26  27 Detekcja zbyt małego prądu  140  141 Praca z wybraną częstotliwością 

 28  29 Detekcja zbyt dużego momentu obrotowego  144  145 Sygnał zgodny z częstotliwością 
zadaną 

 30  31 Przeciążenie rezystora pre-alarm  146  147 Sygnał błędu 

 40  41 Praca  150  151 Alarm przegrzania PTC 

 42  43 Ważna awaria  152  153 Sygnał bezpiecznego momentu 

 44  45 Lekka awaria  154  155 Sygnał wejściowy przerywający 
wykrywanie alarmów 

 50  51 Stan pracy wentylatora ON/OFF  156  157 Stan wejścia F 

 52  53 Pełzanie  158  159 Stan wejścia R 

 54  55 Sterowanie z panelu / sterowanie z zacisków  160  161 Alarm wymiany wentylatora 

 56  57 Alarm przekroczenie czasu pracy  162  163 Alarm przekroczenia ilości rozruchów 

 58  59 Błąd komunikacji  166  167 Proces przyspieszania 

 60  61 Obroty naprzód/ wstecz  168  169 Proces zwalniania 

 62  63 Gotowość do pracy 1  170  171 Stan pracy ze stałą prędkością 

 64  65 Gotowość do pracy 2  172  173 Hamowanie prądem stałym DC 

 68  69 Hamowanie 174 to 179 Współczynnik fabryczny *1 

 70  71 Pre-alarm 222 to 253 Logika wyjść od 1 to 16 

 78  79 Błąd komunikacji RS485 254 Zawsze OFF 

 92  93 Przypisanie wyjść danych 255   Zawsze ON  

 94  95 Przypisanie danych do wyjścia 2   

*1: Nie zmieniaj wartości tego parametru.. 
 

Uwaga 1) ON z pozytywną logiką : Wyjście typu otwarty kolektor lub przekaźnik ON. 
 OFF z pozytywną logiką : Wyjście typu otwarty kolektor lub przekaźnik OFF.  

<Wyjaśnienie pojęć>  
 Alarm  …... Alarm gdy wartość ustawiona została osiągnięta.  
 Pre-alarm …... Alarm gdy falownik przypadkowo przekroczy ustawiona wartość.  
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 ON z negatywną logiką : Wyjście typu otwarty kolektor lub przekaźnik OFF.  
 OFF z negatywną logiką : Wyjście typu otwarty kolektor lub przekaźnik ON.  

 
☆ Patrz rozdział 11.7. 
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7.3 Instrukcja programowania prędkości zadanej (sygnał 
analogowy) ze źródła zewnętrznego 

 
Wejścia analogowych mogą być sterowane  
sygnałami (zewnętrzny potencjometr, 0-10 V DC, 
4 (0) to 20mA DC, -10 do +10V DC).  
Wybór funkcji wejść analogowych umożliwia   
swobodne projektowanie systemu. 
Maksymalna rozdzielczość 1/1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Programowanie wejść analogowych  

 
Symbol 
zacisku 

Tytuł Funkcja Zakres 
Wartości 
fabryczne 

- φ200 
Wybór częstotliwości 
priorytetowej 

0, 1 0 

VIA 

φ201 Wejście VIA punkt 1 zadawanie  0 - 100% 0 

φ202 
Wejście VIA punkt 1 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz 0.0 

φ203 Wejście VIA punkt 2 zadawanie 0 - 100% 100 

φ204 
Wejście VIA punkt 2 
częstotliwość  

0.0 - 500.0Hz *1 

- φ207 
Tryb wyboru sposobu zadawania 
częstotliwości 2 

0-11 1 

VIA do VIC φ209 Filtr wejścia analogowego  4 - 1000 ms   Uwaga 
1) 

64 

VIB 

φ210 Wejście VIB punkt 1 zadawanie  0 - 100% 0 

φ211 
Wejście VIB punkt 1 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz 0.0 

φ212 Wejście VIB punkt 2 zadawanie 0 - 100% 100 

φ213 
Wejście VIB punkt 2 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz *1 

VIC 
φ216 Wejście VIC punkt 1 zadawanie 0 - 100% 0 

φ217 
Wejście VIC punkt 1 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz 0.0 

FLA

FLC

FLB

CC

FM

CC

P24

CC

PP

VIB

VIC

VIA

RY

RC

OUT

NO

F

R

S1

S2

S3

RES

STO

+SUSW2(S3)

LOGIC

PTC

SW1

SOURCE

PLC

SINK
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φ218 Wejście VIC punkt 2 zadawanie 0 - 100% 100 

φ219 
Wejście VIC punkt 2 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz *1 

 
*1: Wartości domyślne zależą od ustawień wartości początkowych w menu. Patrz rozdział 11.5. 
Uwaga1) Gdy praca stabilna nie może zostać osiągnięta ze względu na zakłócenia, zwiększ φ209. 
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7.3.1 Ustawienia zależne od napięcia wejściowego (0 do 10 V) 
 
Możesz zadawać częstotliwość przez sygnał analogowy 0-10V podawany na zaciski VIA i CC.  
 
Przykład 
 

Tytuł Funkcja Zakres Wartości 
fabryczne Przykład 

χµοδ Wybór miejsca sterowania 0 – 4 1  
(panel)  

0  
(zaciski)  

φµοδ Wybór miejsca zadawania 0 – 11 0  
(pokrętło 1)  

1 
(zaciski VIA) 

φ109 
Wybór wejścia 
analogowego/ cyfrowego  
(VIA/VIB)  

0 – 4 0 
0 - 2 

(sygnał napięciowy 
(0 – 10V)) 

φ201 
Wejście VIA punkt 1 
zadawanie 0 - 100% 0 0 

φ202 
Wejście VIA punkt 1 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz 0.0 0.0 

φ203 Wejście VIA punkt 2 
zadawanie 0 - 100% 100 100 

φ204 
Wejście VIA punkt 2 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz *1 50.0/60.0 

φ209 Filtr wejścia analogowego  2 - 1000 ms 64 64 
*1: Wartości domyślne zależą od ustawień wartości początkowych w menu. Patrz rozdział 11.5. 
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7.3.2 Zadawanie sygnałem prądowym (4 to 20 mA) 
Możesz zadawać częstotliwość przez sygnał analogowy 4(0)-20mA podawany na zaciski VIC i CC. 
Przykład 
 

Tytuł Funkcja Zakres Ustawienia 
fabryczne Przykład 

χµοδ Wybór miejsca sterowania 0 – 4 1  
(panel)  

0  
(zacisk)  

φµοδ Wybór miejsca zadawania 0 – 11 0  
(pokrętło 1)  

8 
(zacisk VIC) 

φ216 
Wejście VIC punkt 1 
zadawanie 0 – 100% 0 20 (lub 0) 

φ217 
Wejście VIC punkt 1 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz 0.0 0.0 

φ218 
Wejście VIC punkt 2 
zadawanie 0 – 100% 100 100 

φ219 
Wejście VIC punkt 2 
częstotliwość 0.0 - 500.0Hz *1 50.0/60.0 

φ209 Filtr wejścia analogowego  2 - 1000 ms 64 64 
*1: Wartości domyślne zależą od ustawień wartości początkowych w menu. Patrz rozdział 11.5. 
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7.3.3 Zadawanie sygnalem (-10 do +10 V)   
Możesz zadawać sygnałem (-10)-(+10)V do zacisków VIB i CC.  
 
Przykład 
 

Tytuł Funkcja Zakres Ustawienia 
fabryczne Przykład 

χµοδ Wybór miejsca sterowania 0 – 4 1  
(panel)  

0  
(listwa zaciskowa)  

φµοδ Wybór miejsca zadawania 0 – 11 0  
(pokrętło 1)  

2 
(listwa zaciskowa 

VIB) 

φ107 Wybór wejścia 
analogowego (VIB) 

0: 0-+10V 
1: -10-+10V 0 1 

(-10 - +10V) 

φ109 
Wybór wejścia 
analogowego/ cyfrowego 
(VIA/VIB) 

0 – 4 0 
0 

(wejście 
analogowe) 

φ210 Wejście VIB punkt 1 
ustawienie  0 - 100% 0 0 

φ211 Wejście VIB punkt 1 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz 0.0 0.0 

φ212 Wejście VIB punkt 2 
ustawienie 0 - 100% 100 100 

φ213 Wejście VIB punkt 2 
częstotliwość  0.0 - 500.0Hz *1 50.0/60.0 

φ209 Filtr wejścia analogowego  2 - 1000 ms 64 64 
*1 Wartości domyślne zależą od ustawień wartości początkowych w menu. Patrz rozdział 11.5. 
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8 

8. Monitorowanie stanu pracy falownika  
8.1 Przepływ monitorowania stanu pracy falownika 

 

 

αυη φ60.0 

60.0 φρ−φ 

τ0.10 

µ <> 

οχ1 ⇔ 8 

οπ3 ⇔ 3 

οη ⇔ 2 

οχ3 ⇔ 1 

ϖω01 

y 
       ☆  Tryb monitorowania 
    ( patrz 4.1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MON 

Około 20 różnych  
typów danych 

☆  Około 20 różnych typów 

danych może być 

monitorowanych. 

Pozycje monitoringu są  

ustawiane przez 

parametry od φ711 do  

φ716. 
Podczas normalnej  
pracy:   
Monitorowanie w  
czasie rzeczywistym 
(patrz 8.2.1) 
W przypadku wyłą- 
czenia awaryjnego:  
Dane zebrane w  
czasie awarii zostaną 
zachowane 
patrz 8.3.2 

     . 

y 

y 

PRG 

RUN 

  

  

  

 µ     2 

 τ8.56 

 ο   } 1 

        
Około 10 różnych  
typów danych 

 Do 8 razy 

☆ Około 10 różnych 

predefiniowanych 

danych może być 

monitorowanych, po 

wyłączeniu, włączeniu  

zasilania. Dane  

zebrane w czasie  

awarii  

zostaną zachowane  

patrz 8.2.2 

Szczegóły wyłączenia awaryjnego  

zachowane w trybie monitoringu 

Uwaga: aby wrócić do oryginalnego trybu  

wyświetlania, naciśnij klawisz:  MODE. 

Algorytm  postępowania w trybie monitoringu 

Tryb ustawienia monitoringu 

Standardowy tryb monitorowaia 

Tryb monitorowania stanu 

MODE MODE 

MODE 
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MODE 

 
MODE 

 

8.2 Monitorowanie stanu pracy falownika 
 

8.2.1 Tryb monitorowanie stanu podczas normalnej pracy 
W tym trybie możesz monitorować stan pracy falownika. 
Aby wyświetlić tryb monitorowania stanu podczas normalnej pracy: 

Naciśnij przycisk MODE dwukrotnie. 

 

Wielkość 
wyświetlana 

Panel 
operators

ki 

Wyświetla
cz LED 

Numer 
funkcji 

komunikacji
. 

Opis 

Częstotliwość 
pracy  60.0 

 

Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa (Widok 
taki ma miejsce, jeżeli parametr φ710 wybór wielkości 
wyświetlanej – jest ustawiony 
na 0 [wyświetlanie częstotliwości pracy]) 

Tryb nastawiania 
parametrów  

 
αυη Wyświetlany jest pierwszy parametr “αυη” 

(historia). 

Kierunek obrotów 
 

φρ−φ FE01 Wyświetlany jest kierunek obrotów. 
(φρ−φ: obroty w prawo, φρ−ρ: obroty w lewo) 

Częstotliwość 
zadana 

 
φ60.0 FE02 Wyświetlana jest częstotliwość zadana (Hz/inna 

jednostka). ( w przypadku gdy φ7ιι = 2) 

Prąd obciążenia  * 
 

χ 80 FC02 
Wyświetlana jest wartość prądu wyjściowego 
falownika (prąd obciążenia) (%/A) 
( w przypadku gdy φ72 = ι )) 

Napięcie 
wejściowe  * 

 
ψ100 FC05 

Wyświetlana jest wartość napięcia (DC) 
wejściowego falownika . (%/V) 
( w przypadku gdy φ7ι3 = 3 ) 

Napięcie wyjściowe *  
 

π100 FC08 
Wyświetlana jest wartość napięcia (DC) 
wejściowego falownika . (%/V) 
( w przypadku gdy φ7ι4 = 4 )) 

Moc wejściowa  * 
 

k12.3 FC06 Wyświetlana jest wartość mocy (kW) wejściowe. 
( w przypadku gdy φ715=5 ) 

Moc wyjściowa  *  
 

h11.8 FC07 Wyświetlana jest wartość mocy (kW) wyjściowej. 
w przypadku gdy φ716=6 ) 

Współczynnik 
obciążenia 
falownika * 

 
λ 70 FE27 

Wyświetlany jest współczynnik obciążenia 
falownika. (%). 
(w przypadku gdy φ717=27 ) 

Częstotliwość 

pracy  * 

 
ξ60.0 FE00 

Wyświetlana jest częstotliwość pracy. (Hz/ inna 
jednostka) 
w przypadku gdy φ718=0 ) 

* Monitorowana wielkość może być ustawiona przez parametry φ710 do φ718, (φ720).  Uwaga 12 
Uwagi zobacz H-8.  

 

Uwaga 1 

Uwaga 2 

Uwaga 3 
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8 

 
Wielkość 

wyświetlana Panel  Wyświet-
lacz LED 

Numer 
komunikacji

. 
Opis 

Stany wejść 
sterujących  

 

}}ι}}ι}ι FE06 

Wyświetlany jest stan ON/OFF sygnałów na 
zaciskach wej. (F, R, RES, S1, S2, S3, VIB, VIA)  
 
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 
 
 

Stany wyjść 
sterujących 

 

0 }ιι FE07 

Wyświetlany jest stan ON/OFF sygnałów na 
zaciskach wyjściowych (RY-RC, OUT, FL). 
 
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 

Wersja CPU1 
 

ϖ101 FE08 Wyświetlana jest wersja jednostki mikroprocesorowej 
CPU1. 

Wersja CPU2 
 

ϖω01 FE73 Wyświetlana jest wersja jednostki 
mikroprocesorowej CPU2. 

Prąd znamionowy 
falownika 

 
α33.0 FE70 Wyświetlany jest prąd znamionowy (a). 

Przeciążenie i usta-
wienia regionalne 

 
χ−ευ 0998 

0099 
Wyświetlane jest charakterystyka przeciążenia i 
ustawienie regionalne. 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 1 

 
οπ2⇔1 FE10 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 1 (wyświetlane 

zamiennie) 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 2 

 
οη ⇔2 FE11 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 2 (wyświetlane 

zamiennie) 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 3 

 
οπ3 ⇔3 FE12 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 3 (wyświetlane 

zamiennie)  

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 4 

 
ολ1 ⇔4 FE13 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 4 (wyświetlane 

zamiennie) 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 5 

 
ολρ ⇔5 FD10 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 5 (wyświetlane 

zamiennie) 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 6 

 
οχ1 ⇔6 FD11 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 6 (wyświetlane 

zamiennie) 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 7 

 
οχ2 ⇔7 FD12 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 7 (wyświetlane 

zamiennie) 

Przyczyna awaryj-
nego zatrzymania 8 

 
νερρ⇔8 FD13 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 8 (wyświetlane 

zamiennie) 

Uwaga 7 

0 }ιι 

FL RY-RC 

OUT 

}}ι}}ι}ι 

VIA 

S3 

F 
R 

S2 

VIB 

S1 
RES 

Uwaga 6 
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MODE 

 

Patrz H-uwagi 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o 
wymaganej 

wymianie części 
zamiennych 

 

µ }}}}ι FE79 

Wyświetlany jest stan ON/OFF wentylatora chłodzącego, 
kondensatorów na płytkach elektroniki, głównych 
kondensatorów, łączny czas pracy, ilość uruchomień. 

 
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
uruchomień   

 
ν34.5 FD32 Numer startu (10000 razu) 

Łączny czas pracy  
τ0.10 FE14 

Wyświetlany jest łączny czas pracy w momencie 
występowania błędu. 
(0.1=10 godzin, 1.00=100 godzin) 

Domyślny tryb 
wyświetlania 

 
60.0  Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa. 

 

8.2.2 Wyświetlanie szczegółowych informacji o błędach 
Mogą być wyświetlane szczegółowe informacje o błędach (1 - 8) jak pokazano w tabeli poniżej, przez naciśnięcie 
pokrętła kiedy błąd został wcześniej wybrany w trybie monitoringu. 
"Wyświetlanie szczegółowych informacji o występujących błędach" zobacz 8.3.2, szczegółowe informacje mogą 
być wyświetlane, nawet po wyłączeniu zasilania lub resecie. 
 
 

Wielkość 
wyświetlana 

Panel 
operatorski 

Wyświetlacz 
LED Opis 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 1 

 οχ1 ⇔1 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 1 (wyświetlane 
zamiennie) 

Ciągłe błędy  
 

ν 2 
Dla OCA, OCL, oraz Err5, ilość razy (max 31) występowania 
tego samego błędu. Szczegółowe informacje są przedstawio-
ne po lewej i prawej stronie wyświetlacza. 

Częstotliwość 
pracy 

 
ξ6=0 Wyświetlana jest częstotliwość pracy w momencie 

występowanie błędu. 

Kierunek obrotów 
 

φρ−φ 
Wyświetlany jest kierunek obrotówów w momencie 
występowania błędów. (φρ−φ: obroty w prawo, φρ−ρ: obroty 
w lewo) 

Częstotliwość 
zadana  * 

 
φ8=0 Wyświetlana jest częstotliwość zadana w momencie 

występowanie błędu. 

Prąd obciążenia 
 

χ150 Wyświetlany jest prąd obciążenia w momencie występowanie 
błędu. (%/A) 

Napięcie 
wejściowe 

 
ψ120 Wyświetlane jest napięcie wejściowe w momencie 

występowanie błędu. (%/V). 

Napięcie 
wyjściowe 

 
π100 Wyświetlane jest napięcie wyjściowe w momencie 

występowanie błędu. (%/V). 

Uwaga 8 

Uwaga 9 

Uwaga 1 

Uwaga 10 

Uwaga 2 

µ  }}}}ι 

Cooling fan 
Cumulative 
operation time Control circuit board 

capacitor 
Main circuit  
capacitor 
 
 

Number of starting 

Uwaga 3 

Uwaga 1 
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MODE 

 

 

 

 

Stany wejść 
sterujących 

 

}}ι}}ι}ι 

Wyświetlany jest stan ON/OFF sygnałów na zaciskach 
wejściowych (F, R, RES, S1, S2, S3, VIB, VIA). 
 
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stany wyjść 
sterujących 

 

0 }ιι 

Wyświetlany jest stan ON/OFF sygnałów na zaciskach 
wyjściowych (RY-RC, OUT, FL). 
 
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 
 
 

Łączny czas pracy  
τ(56 

Wyświetlany jest łączny czas pracy w momencie 
występowania błędu. 
(0.1=10 godzin, 1.00=100 godzin) 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 1 

 
οχ1 ⇔ 1 Naciśnij ten przycisk aby wrócić do przyczyny awaryjnego 

zatrzymania 1. 

* Monitorowana wartość błędu nie jest zawsze zapamiętana jako maksymalna wartość ze względu na czas wykrycia. 
Zobacz  H-8  

Uwaga 4 
}}ι}}ι}ι 

VIA 

S3 

F 
R 

S2 

VIB 

S1 
RES 

Uwaga 5 

Uwaga 9 

0 }ιι 

FL RY-RC 

OUT 
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8 MODE 

 

MODE 

 

8.3 Wyświetlanie informacji o błędach 
 

8.3.1 Wyświetlanie kodu błędu 
W przypadku, gdy falownik zostanie awaryjnie zatrzymany, wyświetlana jest informacja o ewentualnej 
przyczynie błędu. W trybie monitorowania informacje o błędach są zapamiętywane. 
Wyświetlanie kodu błędu, zobacz 13.1 
Monitorowana wartość błędu nie jest zawsze zapamiętana jako maksymalna wartość ze względu na czas 
wykrycia 

 

8.3.2 Wyświetlanie informacji o błędzie w momencie 
zatrzymania awaryjnego 

W momencie występowania błędu, te same informacje które są opisane w 8.2.1, "Tryb monitorowania podczas 
normalnej pracy” zostaną wyświetlone, jak pokazano tabeli poniżej, jeżeli falownik nie jest wyłączony lub 
zresetowany  
Aby wyświetlić informacje obłędzie po wyłączeniu zasilania lub zresetowaniu falownika, należy wykonać kroki 
opisane w 8.2.2, "Wyświetlanie szczegółowych informacji o błędach. 

 
 Przykład wywołania informacji o błędach 

Wielkość 
wyświetlana 

Panel 
operatorski 

Wyświetlacz 
LED 

Numer 
funkcji  Opis 

Przyczyna błędów   οπ2 
 

Tryb monitorowania stanu pracy falownika (kod błędu 
miga, jeżeli wystąpiło zatrzymanie awaryjne). Silnik 
zatrzymuje się wybiegiem). 

Tryb nastawiania 
parametrów 

 
αυη 

Wyświetlany jest pierwszy parametr αυη(historia). 

Kierunek obrotów 
 

φρ-φ FE01 
Wyświetlany jest kierunek obrotów. (φρ−φ:obroty w 
prawo, φρ−ρ: obroty w lewo). 

Częstotliwość 
zadana  * 

 
φ60.0 FE02 

Wyświetlana jest częstotliwość zadana w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego (Hz/inna 
jednostka). (W przypadku gdy φ711=2 ) 

Prąd obciążenia  * 
 

χ130 FC02 
Wyświetlana jest wartość prądu wyjściowego falownika 
w momencie wystąpienia zatrzymania awaryjnego 
(%/A).(W przypadku gdy φ712=1 ) 

Napięcie 
wejściowe  * 

 
ψ141 FC05 

Wyświetlana jest wartość napięcia (DC) wejściowego 
falownika w momencie wystąpienia zatrzymania 
awaryjnego (%/V). (W przypadku gdy φ713=3 ) 

Napięcie 
wyjściowe  * 

 
π100 FC08 

Wyświetlana jest wartość napięcia wyjściowego 
falownika w momencie wystąpienia zatrzymania 
awaryjnego (%/V). W przypadku gdy φ714=4 ) 

Moc wejściowa  * 
 

k12.3 FC06 Wyświetlana jest moc wejściowa falownika. (W 
przypadku gdy φ715=5 ) 

Moc wyjściowa  *  
 

h11.8 FC07 Wyświetlana jest moc wyjściowa falownika. (W 
przypadku gdy φ716=6 ) 

Współczynnik 
obciążenia 
falownika  * 

 
λ 70 FE27 

Wyświetlany jest współczynnik obciążenia falownika 
(%). (W przypadku gdy φ717=27 ) 

Częstotliwość 
pracy * 

 
ξ60.0 FE00 

Wyświetlana jest częstotliwość pracy w momencie 
wystąpienia zatrzymania awaryjnego (Hz/ inna 
wartość). W przypadku gdy φ718=0 ) 

* Wielkości monitorowane mogą być wybrane przez parametry φ710 do φ718 (φ720).  Uwaga 12 

Uwaga 2 

Uwaga 1 

Uwaga 3 

Uwaga 1 
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Patrz H-8 uwagi.  
Wielkość 

wyświetlana 
Panel 

operatorski 
Wyświetla

cz LED 
Numer 
komunikacji Opis 

 
 
 
 
 
Stan wejść 
sterujących  

 

}}ι}}ι}ι FE06 

Wyświetlany jest stan ON/OFF sygnałów sterujących 
na wejściach (F, R, RES, S1, S2, S3, VIB, VIA). 
 
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stan wyjść 
sterujących  

 

0 }ιι FE07 

Wyświetlany jest stan ON/OFF sygnałów sterujących 
na zaciskach wyjściowych (RY-RC, OUT, FL)  
ON: 1 
OFF: } 
 
 
 

Wersja CPU1 
 

ϖ101 FE08 Wyświetlana jest wersja jednostki mikroprocesorowej 
CPU1. 

Wersja CPU2 
 

ϖω01 FE73 Wyświetlana jest wersja jednostki mikroprocesorowej 
CPU2. 

Prąd znamionowy 
falownika 

 
α33.0 FE70 Wyświetlany jest prąd znamionowy falownika (A). 

Przeciążenie i 
ustawienia 
regionalne 

 
χ−ευ 0998 

0099 
Wyświetlana jest charakterystyka przeciążenia i 
ustawienia regionalne. 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 1 

 

οπ2 ⇔1 FE10 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 1 (wyświetlane 
zamiennie) 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 2 

 

οη ⇔2 FE11 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 2 (wyświetlane 
zamiennie) 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 3 

 

οπ3 ⇔3 FE12 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 3 (wyświetlane 
zamiennie) 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 4 

 

ολ1⇔4 FE13 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 4 (wyświetlane 
zamiennie) 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 5 

 

ολρ ⇔5 FD10 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 5 (wyświetlane 
zamiennie) 

Przyczyna 
awaryjnego 

 
οχ1 ⇔6 FD11 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 6 (wyświetlane 

zamiennie) 

Uwaga 4 

}}ι}}ι}ι 

VIA 

S3 

F 
R 

S2 

VIB 

S1 
RES 

Uwaga 7 

Uwaga 5 0 }ιι 

FL RY-RC 

OUT 

Uwaga 6 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 7 
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MODE 

 

zatrzymania 6 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 7 

 

οχ2 ⇔7 FD12 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 7 (wyświetlane 
zamiennie) 

Przyczyna 
awaryjnego 
zatrzymania 8 

 

νερρ⇔8 FD13 Przyczyna awaryjnego zatrzymania 8 (wyświetlane 
zamiennie) 

Patrz H-8 uwagi.  
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o 
konieczności 

wymiany części 
zamiennych 

 

µ }}}}ι FE79 

Wyświetlany jest stan ON/OFF wentylatora 
chłodzącego, kondensatorów na płytkach 

elektroniki, głównych kondensatorów, łączny czas 
pracy, liczba uruchomień. 

 
ON: 1 
OFF: } 

 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
uruchomień 

 

 
ν34.5 FD32 Liczba uruchomień (10000 razy) 

Łączny czas pracy  
τ0.10 FE14 

Wyświetlany jest łączny czas pracy w momencie 
występowania błędu. 

(0.1=10 godzin, 1.00=100 godzin) 
Domyślny tryb 
wyświetlania 

 

 
οπ2  Wyświetlana jest częstotliwość wyjściowa. 

 
Uwaga 1: Znaki po lewej znikną powyżej  100 Hz. (Np: 120 Hz równa się ι20.0) 
Uwaga 2: Możesz przełączyć pomiędzy %  A (Amper)/V (Wolt), używając parametru φ70ι  (wybór jednostki 

prądu/ napięcia).  
Uwaga 3: Wyświetlane jest napięcie (DC) razy 1/   2   ( wartość skuteczna napięcia wejściowego).  
Uwaga 4 : < VIA >    φ109 = 3, 4 (wejście logiczne): ON/OFF w zależności od zacisku VIA . 

φ109 = 0 do 2 (wejście analogowe): zawsze OFF. 
< VIB>    φ109 =1 do 4 (wejście logiczne): ON/OFF w zależności od zacisku VIB. 

φ109 = 0 (wejście analogowe): zawsze OFF. 
< S3 >     φ147 = 0 (wejście logiczne):  ON/OFF w zależności od zacisku S3. 

φ147 =1 (wejście PTC): zawsze OFF. 
< S2 >     φ146 = 0 (wejście logiczne):  ON/OFF w zależności od zacisku S2. 

φ146 =1 (wejście impulsowe): zawsze OFF. 
Uwaga 5:  < OUT >  φ669 = 0 (wyjście logiczne):  ON/OFFw zależności od zacisku OUT . 

φ669 =1 (wyjście impulsowe): zawsze OFF. 
Uwaga 6: Wyświetlane są charakterystyki przeciążenia falownika oraz ustawienia regionalne. 

c-xx : αυλ=1 (Charakterystyka stałego momentu). 
v-xx : αυλ=2 (Charakterystyka zmiennego momentu). 

Uwaga 7 

Uwaga 7 

Uwaga 8 

Uwaga 9 

µ  }}}}ι 

Cooling fan 
Cumulative 
operation time Control circuit board 

capacitor 
Main circuit  
capacitor 
 
 

Number of starting 
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x-eu : Menu główne wybrane na ευ. 
x-as : Menu główne wybrane na ασια. 
x-us : Menu główne wybrane na υσα. 
x-jp : Menu główne wybrane na ϕπ. 

Uwaga 7: Przyczyny awaryjnego zatrzymania są wyświetlane w następującej sekwencji: 1 (ostatnia przyczyna 

awaryjnego zatrzymania) ⇔2⇔3⇔4⇔5⇔6⇔7⇔8 (najstarsza przyczyna awaryjnego zatrzymania). 

Jeżeli nie występowało awaryjne zatrzymanie, “νερρ”zostanie wyświetlone. Szczegóły o przyczynach 
awaryjnego zatrzymania 1 do 8 mogą być wyświetlone przez naciśnięcie pokrętła kiedy przyczyna 

awaryjnego zatrzymanie jest wyświetlana  1 do 8 Więcej informacji zobacz 8.2.2. 
Uwaga 8: Alarm  o konieczności wymiany części zamiennych jest wyświetlany na podstawie obliczonej 

wartości z średniej rocznej temperatury otoczenia, określonej przez  φ634, czasu włączenia falownika, 
czas pracy silnika oraz prądu obciążenia. Użyj tego alarmu jedynie jako wskazówki ponieważ opiera się 
na oszacowaniu. 

Uwaga 9: Łączny czas pracy wzrasta tylko gdy falownik pracuje. 
Uwaga 10: Jeżeli nie ma błędów, νερρ jest wyświetlany. 
Uwaga 11: Wyświetlane wielkości wymienione poniżej są wartościami wyrażonymi w procentach. 

• Prąd obciążenia: Wyświetlony jest monitorowany prąd. Jednostka może być zamieniona na 
A (Ampery). 

• Napięcie wejściowe: Wyświetlane napięcie jest zależne od konwersji mierzonego napięcia DC 
na AC. Wartość odniesienia  (100% wartości) wynosi 200 woltów dla 240V 
modeli,  100 woltów dla 120V modeli. Jednostka może być zamieniona na 
V (Wolty). 

• Napięcie wyjściowe: Wyświetlane napięcie jest zadanym napięciem wyjścia. Wartość 
odniesienia (100% wartości) wynosi  200V dla obu 120V oraz 240V modeli. 
Jednostka może być zamieniona na V (Wolty). 

• Momenty obrotowy: Wymagany prąd do wygenerowania momentu obrotowego obliczany jest z 
prądu obciążenia przez funkcje wektorowe. Obliczona wartość jest 
wyświetlana. Wartość odniesienia (100% wartości) w czasie kiedy prąd 
obciążenia wynosi 100%.  

• Współczynnik obciążenia falownika: W zależności od częstotliwości nośnej PWM (φ300) 
rzeczywisty prąd może stać się mniejszy niż prąd podany na tabliczce 
znamionowej. Z rzeczywistym prądem w tym czasie (po redukcji) 100%, część 
prądu obciążenia jest podana w procentach. Współczynnik obciążenia jest 
także używany do obliczenia warunków awaryjnego przeciążenia (ολι). 
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Uwaga 12: Wyświetlany jest stan znacznika * przy parametrach φ710 do φ718 i φ720. 

Parametr Numer 
Wyświetlacz 

LED 
Funkcja Jednostka 

Numer 
komunikacji 

φ710  
do φ718,  
φ720 

0 ξ60.0 Częstotliwość pracy Hz / inna jednostka FE00 
1 χ16.5 Prąd wyjściowy     *1 % / A FC02 
2 φ50.0 Częstotliwośćzadana Hz / inna jednostka FE02 
3 ψ100 Napięcie wejściowe (DC )     *1 % / V FC05 
4 π 90 Napięcie wyjściowe (wartość zadana)    *1 % / V FC08 
5 κ 3.0 Moc wejściowa kW FC06 
6 η 2.8 Moc wyjściowa kW FC07 
7 θ 80 Moment     *1 % FC04 
9 γ 60 Średnia wartość obiążenia silnika % FE23 
10 λ 80 Średnia wartość obiążenia falownika % FE24 

11 ρ 80 Średnia wartość obiążenia rezustora 
hamujacego 

% FE25 

12 β51.0 Częstotliwość zadana (po kompensacji) Hz / inna jednostka FE15 
13 α 65 Wartość wejściowa VIA % FE35 
14 β 45 Wartość wejściowa VIB % FE36 

φ710,  
φ720 

18 ξξξξ Kod transmisji - FA51 

φ710 
 do φ718, 
φ720 

20 χ 35 Wartość wejściowa VIC  % FE37 
21 π0.80 Częstotliwość zadająca (wejście impulsowe) kpps FE56 
23 δ40.0 PID sprzężenie zwrotne Hz / inna jednostka FE22 

24 κ356 Moc wejściowa 
W zależności od 

φ749 
FE76 

25 η348 Moc wyjściowa 
W zależności 

od φ749 
FE77 

26 γ 75 Współczynnik obciążenia silnika % FE26 
27 λ 70 Współczynnik obciążenia falownika % FE27 
28 α33.0 Prąd falownika A FE70 
29 φ 70 FM watość wyjścia % FE40 
30 π0.80 Częstotliwość wyjściowa kpps FD40 
31 π34.5 Całkowity czas włączenia do zasilania 100 godzin FE80 
32 φ28.6 Całkowity czas pracy wentylatora 100 godzin FD41 
33 τ27.7 Całkowity czas pracy 100 godzin FE14 
34 ν89.0 Ilość uruchomień 10000 razy FD32 
35 φ45.5 Ilość uruchomień do przodu 10000 razy FD33 
36 ρ43.5 Ilość uruchomień do tyłu 10000 razy FD34 

H-10 
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40 α33.0 Prąd falownika (Korekta od częstotkiwości 
nośnej) A FD70 

*1: Te monitorowane wartości są filtrowane z nastawą φ746. Zobacz rozdział 6.29.7. 
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9. Kroki, które należy poczynić aby spełnić 
wymogi na znak CE 

9.1 Dyrektywa CE 
 
W Europie wytyczne EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) jak również wytyczne pracy z bezpiecznymi 
napięciami, które weszły w życie odpowiednio w latach 1996 i 1997, nakładają obowiązek na producentów 
umieszczania znaku CE na swoich produktach w celu zapewnienia zgodności produktu z wytycznymi CE. 
Falownik nie pracuje nigdy jako pojedyncze urządzenie. Przeznaczony jest głównie instalowania w szafach 
sterowniczych oraz do współpracy z innymi urządzeniami lub systemami, więc jego bezpośrednia zgodność z 
wytycznymi EMC nie jest brana pod uwagę. Tym nie mniej znak CE musi być umieszczany na falownikach ze 
względu na zgodność z wytycznymi odnośnie pracy z bezpiecznymi napięciami. 
 
Znak CE musi być umieszczony na wszystkich urządzeniach i systemach, które wykorzystują falownik jako 
podzespół, ze względu na to, że wszystkie te urządzenia podlegają pod wytyczne pracy z bezpiecznymi 
napięciami. Jeżeli urządzenia są produktami końcowymi, mogą podlegać również pod inne normy związane 
bezpośrednio z tymi produktami. Obowiązkiem każdego producenta urządzenia końcowego jest umieszczenie 
znaku CE na swoich urządzeniach. W tym rozdziale podano sposób montażu falownika oraz jakie kroki należy 
podjąć, by falownik jako podzespół systemu spełniał wymogi EMC. 
 
Przetestowaliśmy reprezentatywną partię falowników, zainstalowanych jak to opisano w dalszej części 
podręcznika, na zgodność z EMC. Jednak nie jesteśmy w stanie przetestować wszystkich urządzeń na 
zgodność z EMC, chociażby dlatego, że nie da sie określić, jak i gdzie falowniki będą instalowane oraz jak będą 
podłączone do systemu lub do innych urządzeń. Innymi słowy zgodność całości systemu z EMC zależy od 
sposobu montażu falowników, układu wszystkich współpracujących ze sobą urządzeń, połączeń pomiędzy nimi 
itp. Dlatego też sprawdzenie i dostosowanie systemu lub współpracujących ze sobą urządzeń do wymagań 
EMC należy od poszczególnych użytkowników. 
 

9.1.1  Dyrektywa EMC 
 
Znak CE musi zostać umieszczony na każdym końcowym produkcie, który zawiera falownik lub silnik. Falowniki 
spełniają wymagania EMC, jeśli jest do nich podłączony filtr EMI zalecany przez Toshibę oraz jeżeli 
odpowiednio jest poprowadzone i wykonane okablowanie. 

 
 Wytyczne EMC 

2004/108/EC 
 
Wytyczne EMC są zasadniczo podzielone na dwie kategorie: odporność na zakłócenia oraz emisja zakłóceń, z 
których każda jest podzielona na oddzielne kategorie związane ze środowiskiem, w którym pracują urządzenia. 
Falowniki, jako urządzenia przeznaczone do pracy w przemyśle (i współpracujące z urządzeniami 
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przemysłowymi) są objęte testami i wymaganiami podanymi w tabeli 1. Testy i wymagania na systemy jako 
produkty końcowe są w zasadzie takie same jak na falowniki jako pojedyncze urządzenia  
 
Tabela 1 EMC standard 

 
Kategoria Podkategoria Norma Próba 

Emisja 
zakłóceń 

Zakłócenia wypromieniowane 

IEC 61800-3 

CISPR11(EN55011)  
Zakłócenia wnoszone do sieci CISPR11(EN55011) 

Odporność 
na 

zakłócenia 

Wyładowania elektrostatyczne IEC61000-4-2 
Pole magnetyczne o 
częstotliwościach radiowych 

IEC61000-4-3 

Szybko zmienne zakłócenia 
przejściowe 

IEC61000-4-4 

Przepięcia atmosferyczne IEC61000-4-5 
Zakłócenia o częstotliwościach 
radiowych indukowane i 
przychodzące 

IEC61000-4-6 

Spadki napięcia / Przerwy w napięciu 
zasilania 

IEC61000-4-11 

 
 

9.1.2 Metody zapewnienia zgodności z EMC 
 

Ten rozdział wyjaśnia, jakie środki należy przedsięwziąć, by spełnić wymagania EMC. 
 
(1) Falownik ten posiada filtr EMC 

 
 

Tabela 2  Kombinacje falownika i filtra EMC  
 

klasa 240 V, jednofazowe 
Kombinacje falownika i filtra 

Typ falownika 

Zakłócenia wnoszone 
do sieci IEC61800-3,  

kategoria C2  
(PWM 4kHz oraz 

długość okablowania 
silnika 10m lub mniej) 

Zakłócenia wnoszone 
do sieci IEC61800-3,  

kategoria C2  
(PWM 12kHz oraz 

długość okablowania 
silnika 5m lub mniej) 

VFMB1S-2002PL 

Wbudowany filtr Wbudowany filtr 
VFMB1S-2004PL 
VFMB1S-2007PL 
VFMB1S-2015PL 
VFMB1S-2022PL 
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klasa 500 V, trójfazowe 
Kombinacje falownika i filtra 

Typ falownika 

Zakłócenia wnoszone 
do sieci IEC61800-3,  

kategoria C2  
(PWM 4kHz oraz 

długość okablowania 
silnika 10m lub mniej) 

 

Zakłócenia wnoszone 
do sieci IEC61800-3,  

kategoria C2  
(PWM 12kHz oraz 

długość okablowania 
silnika 5m lub mniej) 

Zakłócenia wnoszone 
do sieci IEC61800-3,  

kategoria C3  
(PWM 12kHz oraz 

długość okablowania 
silnika 25m lub mniej) 

VFMB1-4004PL 

Wbudowany filtr Wbudowany filtr - 
VFMB1-4007PL 
VFMB1-4015PL 
VFMB1-4022PL 
VFMB1-4037PL 
VFMB1-4055PL 

- - Wbudowany filtr VFMB1-4075PL 
VFMB1-4110PL 
VFMB1-4150PL 

 
(2) Stosuj przewody ekranowane do podłączenia źródła zasilania i sygnałów sterujących, filtrów. Prowadź 

polaczenia w ten sposób, by były jak najkrótsze. Zachowaj odpowiednia odległość pomiędzy przewodami 
zasilającymi i sterującymi, pomiędzy przewodami zasilającymi wejściowymi i wyjściowymi. Nie prowadź tych 
przewodów równolegle, ani nie mocuj ich ze sobą. Staraj sie by przewody te sie przecinały. 

(3) Zainstaluj falownik i filtry na tej samej metalowej płycie. Skuteczna metoda eliminacji wypromieniowywanych 
zakłóceń jest umieszczenie falownika w szczelnej stalowej szafie sterowniczej. Metalowa płyta, do której 
przymocowany jest falownik, powinna być starannie uziemiona przy pomocy jak najgrubszych i jak 
najkrótszych przewodów. Zachowaj odpowiedni dystans pomiędzy przewodami zasilającymi a uziemiającymi. 

(4) Poprowadź przewody wejściowe i wyjściowe filtrów zakłóceń elektromagnetycznych jak najdalej od siebie. 
(5) Aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne wypromieniowywane przez przewody, należy stosować 

przewody ekranowane, uziemione do metalowej płyty. Przewody powinny być uziemione w pobliżu falownika, 
szafy sterowniczej bądź filtru (w odległości 10cm). Bardzo dobre rezultaty ograniczenia zakłóceń daje równie� 
poprowadzenie przewodów przez ferrytowe rdzenie. 

(6) W celu efektywniejszego tłumienia zakłóceń instaluj filtry indukcyjne na wyjściu falownika oraz prowadź 
przewody uziemiające przez rdzenie ferrytowe. 
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[Przykład okablowania] 

 
 
 

 

 

Install the shield cable after 
modifying it as shown below. 

Remove the covering of the cable 
and fix the shield in the metal saddle. 

Power supply wiring (Shielded cables) 
R/L1, S/L2, T/L3 
(R/L1, S/L2/N) 

EMC plate 

Motor wiring (Shielded cables) 
U/T1, V/T2, W/T3 Braking resistor wiring (Shielded cables) 

PBe, PB 

Control wiring (Shielded cables)  
 

VFMB1S-2002 do 2022PL, VFMB1-4004 do 4037PL 
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Power supply wiring 
(Shielded cables) 
R/L1, S/L2, T/L3 

EMC plate 

Motor wiring (Shielded cables) 
U/T1, V/T2, W/T3 

Braking resistor wiring 
(Shielded cables) 
PBe, PB 

Control wiring (Shielded cables) 

Install the shield cable after 
modifying it as shown below. 

Remove the covering of the cable 
and fix the shield in the metal saddle. 

Earth wiring 

Control wiring (Shielded cables) 

Fixed by 
insulation lock 

 
 
 

VFMB1-4055 do 4150PL 
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9.1.3 Dyrektywa niskiego napięcia 
 

Dyrektywa niskiego napięcia jest przeznaczona dla bezpieczeństwa systemów oraz maszyn. Wszystkie falowniki 
Toshiby są oznaczone przez CE według normy EN 50178 i mogą być instalowane oraz importowane do krajów 
europejskich 
 

Norma: IEC61800-5-1 
Poziom zanieczyszczenia: 2  
Kategoria przepięciowa: 3   
 

9.1.4 Metody zapewnienia zgodności z dyrektywą niskiego 
napięcia 

 
W przypadku współpracy falownika z innymi urządzeniami lub w systemach należy przedsięwziąć następujące 
środki aby zapewnić zgodność z dyrektywą niskiego napięcia 
(1) Zainstaluj falownik w szafie sterowniczej i dokonaj jego starannego uziemienia. Wykonując czynności 

konserwacyjne bądź bardzo ostrożny, aby nie dotknąć żadnej części falownika będącej pod napięciem. 
(2) Podłącz uziemienie do zacisku uziemiającego na płytce EMC lub zainstaluj płytkę EMC (w standardzie) i 

połącz inny przewód do zacisku uziemiającego na płytce EMC. Patrz tabela w rozdziale 10.1 
(3) Zainstaluj wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik po stronie wejściowej falownika. (Patrz 10.1 oraz 9.2.3) 
 
 

9.3 Zgodność z normami bezpieczeństwa 
 
Falownik posiada funkcję bezpieczeństwa “Safe Torque Off”, która jest zgodna z normami bezpieczeństwa. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo w systemach mechanicznych z tym falownikiem muszą być przestrzegane normy w 
całym systemie. 
Aby być bardziej szczegółowym, aby system spełniał następujące normy bezpieczeństwa. Falownik musi być 
skonfigurowany jak pokazano na następnej stronie, z zaciskiem "Safe Torque Off" (zacisk STO na tabliczce 
zaciskowej) tak że zatrzyma wybiegiem lub zwolnieniem w przypadku błędu 
Aby zapewnić, że silni zatrzyma się wybiegiem lub zwolnieniem w przypadku nieprawidłowej pracy. STO został 
zaprojektowany z redundancją i z diagnostyką, która wykrywa niecodzienne błędy przy dopuszczalnym poziomie, 
dodatkowo obwód jak i oprogramowanie wyłącza pracę w przypadku niecodziennego wydarzenia. Ta funkcja 
bezpieczeństwa jest certyfikowana przez organizację “INERIS.”  
● Falownik spełnia wymogi IEC/EN61508 SIL2. 

(Skrót “SIL” oznacza “Safety Integrity Level,” skala wydajności bezpieczeństwa.) 
● Falownik należy do kategorii 3 standardu bezpieczeństwa EN954-1. 
● Falownik zapewnia dwie metody zatrzymania zdefiniowane w IEC/EN61800-5-2. 

Jedno z nich to “STO” które odnosi się do “wybieg i stop”. 
 
EN61508 jest międzynarodowym standardem, które określa poziom bezpieczeństwa dla systemów wyposażonych w 
elektroniczne i elektryczne urządzenia, oraz SIL2 stosuje się do systemów, które są skonfigurowane na 
niebezpieczne wartości od 10-6 do 10-7, jak pokazano w tabeli poniżej. 
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 << IEC/EN61508 skala wydajności bezpieczeństwa>> 
SIL Tryb pracy ciężki lub ciągły  
4 10-9 ~ 10-8 
3 10-8  ~ 10-7 
2 10-7  ~ 10-6 
1 10-6  ~ 10-5 

 
Europejski standard EN954-1, podstawowy standard bezpieczeństwa dla układów mechanicznych, skategoryzowany 
wg stopnia niebezpieczeństwa 
Umieszczone w Kategorii 3 maszyny, które są zaprojektowane z redundancją, tak że pojedynczy błąd nie spowoduje 
pogorszenia w zakresie bezpieczeństwa. 
Związek między kategorią i funkcją bezpieczeństwa, patrz tabela poniżej. 
 

<<Kategorie bezpieczeńśtwa wg EN 954-1>> 
Kategoria Podstawowe zasady 

bezpieczeństwa 
Wymagania sterowania systemu Zachowanie w przypadku awarii 

B Wybór elementów, które 
są zgodne z 
obowiązującymi 
normami. 

Sterowanie zgodne z praktyką 
inżynierską. 

Możliwość utraty funkcji 
bezpieczeńśtwa. 

1 Dobór komponetnów i 
podstawowe zasady 
bezpieczeńśtwa. 

Stosowanie sprawdzonych 
komponentów oraz przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa. 

Możliwość utraty funkcji 
bezpieczeńśtwa, ale z mniejszym 
prawdopodobieństwem niż w 
przypadku B 

2 Dobór komponetnów i 
podstawowe zasady 
bezpieczeńśtwa 

Cykliczne testy. Przerwy w testach 
powiny być dobrane do maszyn i ch 
zastosowań. 

Błąd wykryty w każdym teście. 

3 Struktura obwodów 
bezpieczeństwa 

Pojedynczy błąd nie może 
powodować utraty funkcji 
bezpieczeństwa. 
Pojedynczy błąd musi być wykryty. 

Funkcja bezpieczeńśtwa 
zapewnione z wyjątkiem przypadku 
nagromadzenia. 

4 Struktura obwodów 
bezpieczeństwa. 

Pojedynczy błąd nie może 
powodować utraty funkcji 
bezpieczeństwa. 
Pojedynczy błąd musi być wykryty w 
lub trakcie następego wywołania 
funkcji bezpieczeńśtwa. 
Nagromadzenie błędów nie może 
powodować ustraty funkcji 
bezpieczeńśtwa. 

Funkcja bezpieczeńśtwa zawsze 
zapewniona. 

Trzy poniższe metody zatrzymania wybrane zostały w zgodności z IEC60204-1. 
Metoda zatrzymania 1 (Kategoria zatrzymania 0): Zatrzymanie poprzez wyłączenie zasilania 
Metoda zatrzymania 2 (Kategoria zatrzymania 1): Najpierw sterowanie układu mechanicznego tak aby się zatrzymał, 
następnie odcięcie zasilania.  
Metoda zatrzymania 3 (Kategoria zatrzymania 2): Najpierw odcięcie zasilania, następnie sterowanie układu 
mechanicznego tak aby się zatrzymał. 

 

  Uwaga 
 

 
Wykonaj koniecznie 

Dla lepszego utrzymania, sprawdź przynajmniej raz do roku "Safe Torque Off" funkcję 
bezpieczeństwa czy pracuje prawidłowo. 

I-7 



 E6581697 
 

 
 
Kategoria bezpieczeństwa 1: EN954-1 kategoria1, IEC/EN61508, SIL1 
Kategoria zatrzymania: IEC/EN60204-1 
 
Zatrzymanie wybiegiem pod kontrolą MC w obwodzie głównym 
 
(1) Przykład połączenie dla logiki ujemnej (wspólny: CC) 

• W takim połączeniu zacisk STO nie jest używany. To podłączenie podlega pod kategorie 0 zatrzymanie 
zgodną z  IEC/EN60204-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/L1

B1

S/L2
T/L3

U/T1
V/T2

W/T3

MCCB2

T1

CP
F
R

RES
S1
S2
S3
CC

MCCB1 MC1

FLA

FLB

+SU

FLC

Rs

Rs

MC1

Rs

M

(a)

*2

FM CC VIB VIA VIC PP

＋

－

(a)

(a)
(a)

(a)

PA/+ PBe PBPC/-

SOURCE

PLC
SINK

S
W
1

LOGIC

PTC

S
W
2

STO

P24

OUT Ry
*3

*1

Control power supply
backup (option)

From (a)

PB1 (Run) PB2 (Stop)

b-contact of
overload relay

Surge
suppressor

400/200V
transformer

 (400V class only)

 (or -10~+10V)
Voltage signal : 0~+10V

Current signal : 4(0)~20mA

External potentiometer (1k-10kΩ)
(or voltage signal between VIA and CC:0~10V)

Motor

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

Forward run signal
Reverse run signal
Reset
Preset speed 1
Preset speed 2
Preset speed 3
Common

Default
 settings

Speed reach
signal output

Braking resistor (option)

NO

CC
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Symbol Opis 
B1 VF-MB1 
MCCB1 Bezpiecznik 
MC1 Stycznik magnetyczny 
MCCB2 Bezpiecznik transformatorów 
T1 Transformator 400/200V (dla klasy 400V) 
CP Bezpiecznik obwodu 
PB1 Przycisk przełączenia (Run) 
PB2 Przycisk przełączenia (Stop/emergency stop) 
Rs Przekaźnik sterujący 

*1: Zaciski modeli jednofazowych R/L1 oraz S/L2/N. 
*2: Układ sterowania falownika zasilany jest z obwodu mocy, jeżeli potrzebne jest zasilanie gdy obwody mocy są 

wyłączone należy zastosować moduł opcjonalny CPS002Z. Zasilacz zewnętrzny dostarczany jest w wersji 240V 
i  500V. 

*3: Fabrycznie, przekaźnik FL ustawiony jest na błąd. 

I-9 



 E6581697 
 

 
Kategoria bezpieczeństwa 1: EN954-1 kategoria1, IEC/EN61508, SIL1 
Kategoria zatrzymania: IEC/EN60204-1 
 
Zatrzymanie wybiegiem pod kontrolą MC w obwodzie głównym 
 
(2) Przykład połączenie dla logiki dodatniej (wspólny: P24) 

• W takim połączeniu zacisk STO nie jest używany. To podłączenie podlega pod kategorie 0 zatrzymanie 
zgodną z IEC/EN60204-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/L1

B1

S/L2
T/L3

U/T1
V/T2

W/T3

MCCB2

T1

CP

MCCB1 MC1

FLA

FLB

+SU

FLC

Rs

Rs

MC1

Rs

M

FM CC VIB VIA VIC PP

＋

－

(a)

(a)
(a)

(a)

PA/+ PBe PBPC/-

SOURCE

PLC
SINK

S
W
1

LOGIC

PTC

S
W
2

STO

P24

OUT

NO

CC

Ry

F
R

RES
S1
S2
S3

(a)

*2

*3

*1

Control power supply
backup (option)

From (a)

PB1 (Run) PB2 (Stop)

b-contact of
overload relay

Surge
suppressor

Transformer

 (or -10~+10V)
Voltage signal : 0~+10V

Current signal : 4(0)~20mA

External potentiometer (1k-10kΩ)
(or voltage signal between VIA and CC:0~10V)

Motor

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

Forward run signal
Reverse run signal
Reset
Preset speed 1
Preset speed 2
Preset speed 3
Common

Speed reach
signal output

Braking resistor (option)

Default
 settings
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Symbol Opis 
B1 VF-MB1 
MCCB1 Bezpiecznik 
MC1 Stycznik magnetyczny 
MCCB2 Bezpiecznik transformatorów 
T1 Transformator 400/200V (dla klasy 400V) 
CP Bezpiecznik obwodu 
PB1 Przycisk przełączenia (Run) 
PB2 Przycisk przełączenia (Stop/emergency stop) 
Rs Przekaźnik sterujący 

*1: Zaciski modeli jednofazowych R/L1 oraz S/L2/N. 
*2: Układ sterowania falownika zasilany jest z obwodu mocy, jeżeli potrzebne jest zasilanie gdy obwody mocy są 

wyłączone należy zastosować moduł opcjonalny CPS002Z. Zasilacz zewnętrzny dostarczany jest w wersji 240V 
i  500V. 

*3: Fabrycznie, przekaźnik FL ustawiony jest na błąd. 
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Kategoria bezpieczeństwa 1: EN954-1 kategoria1, IEC/EN61508, SIL1 
Kategoria zatrzymania: IEC/EN60204-1 
 
Zatrzymanie wybiegiem pod kontrolą MC w obwodzie głównym 
 
(3) Przykład połączenie dla logiki ujemnej (wspólny: CC) 

•  W takim połączeniu, zacisk STO służy do podłączenia urządzeń zabezpieczających. Obwód wyłącznik 
bezpieczeństwa jest nadzorowany przez zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa. Ten przekaźnik może być 
współdzielony przez kilka falowników. 

•  Jeśli zacisk STO jest rozwarty, silnik zatrzyma się wybiegiem. Ten przypadek należy do kategorii zatrzymania 
0 zgodnej z IEC/EN60204-1.  

•  Silnik nie może się ponownie uruchomić, przed zwarciem zacisku STO 
•  Podczas korzystania z falownika do sterowania pracą hamulca mechanicznego (np podczas korzystania z 

dźwigu), połącz przewody z wyjścia zacisku przekaźnika bezpieczeństwa z układem sterowania hamulca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/L1

B1

S/L2
T/L3

U/T1
V/T2

W/T3

PA/+ PBe PBPC/-

A2 A1
XPS AC B2

Y1

Logic

Y2

Pb2

ESC

F1L1(+)

 24V, 48V, 115V, 230V

N (-)

Pb1

K1 K2

K2

K1

13 23 33 Y43

Y44342414PEA2

+SU
SOURCE

PLC
SINK

F
R

RES
S1
S2
S3
CC

STO

MCCB1

FLA

FLB

FLC

FM CC VIB VIA VIC PP

M

＋

－

S
W
1

LOGIC

PTC

S
W
2

(a)

*4
 *3

(a)

(a)

(a)
(a)

(a)

 *1

P24

OUT Ry

 *2 *4

*5

From (a)

 (or -10~+10V)
Voltage signal : 0~+10V

Current signal : 4(0)~20mA

External potentiometer (1k-10kΩ)
(or voltage signal between VIA and CC:0~10V)

Motor

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

Forward run signal
Reverse run signal
Reset
Preset speed 1
Preset speed 2
Preset speed 3
Common

Speed reach
signal output

Braking resistor (option)

Default
 settings

NO

CC
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Symbol Opis 
B1 VF-MB1  
MCCB1 Bezpiecznik 
B2 Przekaźnik bezpieczeństwa: XPS-AC (producent Schneider Electric) 
F1 Bezpiecznik 
Pb1 Przycisk przełączenia 2b (przycisk bezpieczeństwa) 
Pb2 Przycisk przełączenia (reset i start) 

*1: Zaciski dla modeli jednofazowych to R/L1 oraz S/L2/N. 
*2: Zasilanie: AC/DC24V, AC48V, AC115V, AC230V 
*3: Jeżeli wyłącznik bezpieczeństwa jest użyty, zacisk STO rozewrze się co spowoduje zatrzymanie silnika 

wybiegiem 
*4: Pb2 używany jest do restartu/startu falownika po włączeniu zasilania lub w przypadku użycia wyłącznika 

bezpieczeństwa 
ESC używany jest do ustawiania resetu/startu dla zewnętrznych urządzeń. 

*5: Aby połączyć przekaźnik bezpieczeństwa do zacisku STO, użyj koncentryka RG174/U (MIL-C17) lub KX3B 
(NFC93-550) 2.54 mm lub więcej oraz długiego na 2 m lub mniej. W przypadku korzystania z przewodów 
ekranowanych, uziem je. 
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Kategoria bezpieczeństwa 3: EN954-1 kategoria3, IEC/EN61508, SIL2 
Kategoria zatrzymania 0: IEC/EN60204-1 
 
Zatrzymanie wybiegiem pod kontrolą STO 
 
(4) Przykład połączenie dla logiki dodatniej (wspólny: P24) 

•  W takim połączeniu, zacisk STO służy do podłączenia urządzeń zabezpieczających. Obwód wyłącznik 
bezpieczeństwa jest nadzorowany przez zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa. Ten przekaźnik może być 
współdzielony przez kilka falowników. 

•  Jeśli zacisk STO jest rozwarty, silnik zatrzyma się wybiegiem. Ten przypadek należy do kategorii zatrzymania 
0 zgodnej z IEC/EN60204-1.  

•  Silnik nie może się ponownie uruchomić, przed zwarciem zacisku STO 
•  Podczas korzystania z falownika do sterowania pracą hamulca mechanicznego (np podczas korzystania z 

dźwigu), połącz przewody z wyjścia zacisku przekaźnika bezpieczeństwa z układem sterowania hamulca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/L1

B1

S/L2
T/L3

U/T1
V/T2

W/T3

PA/+ PBe PBPC/-

A2 A1
XPS AC B2

Y1

Logic

Y2

Pb2

ESC

F1L1(+)

 24V, 48V, 115V, 230V

N (-)
Pb1

K1 K2

K2

K1

13 23 33 Y43

Y44342414PEA2

+SU

SOURCE

PLC
SINK

STO

MCCB1

FLA

FLB

FLC

FM CC VIB VIA VIC PP

M

＋

－

S
W
1

LOGIC

PTC

S
W
2

(a)

*5

 *2

 *3

(a)

(a)
(a)

(a)

 *1

P24

OUT

NO

CC

Ry

F
R

RES
S1
S2
S3

*4

*4

(a)

From (a)

 (or -10~+10V)
Voltage signal : 0~+10V

Current signal : 4(0)~20mA

External potentiometer (1k-10kΩ)
(or voltage signal between VIA and CC:0~10V)

Motor

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

Speed reach
signal output

Braking resistor (option)

Forward run signal
Reverse run signal
Reset
Preset speed 1
Preset speed 2
Preset speed 3

Default
 settings

CC
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Symbol Opis 
B1 VF-MB1  
MCCB1 Bezpiecznik 
B2 Przekaźnik bezpieczeństwa: XPS-AC (producent Schneider Electric) 
F1 Bezpiecznik 
Pb1 Przycisk przełączenia 2b (przycisk bezpieczeństwa) 
Pb2 Przycisk przełączenia (reset i start) 

*1: Zaciski dla modeli jednofazowych to R/L1 oraz S/L2/N. 
*2: Zasilanie: AC/DC24V, AC48V, AC115V, AC230V 
*3: Jeżeli wyłącznik bezpieczeństwa jest użyty, zacisk STO rozewrze się co spowoduje zatrzymanie silnika 

wybiegiem 
*4: Pb2 używany jest do restartu/startu falownika po włączeniu zasilania lub w przypadku użycia wyłącznika 

bezpieczeństwa 
ESC używany jest do ustawiania resetu/startu dla zewnętrznych urządzeń. 

*5: Aby połączyć przekaźnik bezpieczeństwa do zacisku STO, użyj koncentryka RG174/U (MIL-C17) lub KX3B 
(NFC93-550) 2.54 mm lub więcej oraz długiego na 2 m lub mniej. W przypadku korzystania z przewodów 
ekranowanych, uziem je. 
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Kategoria bezpieczeństwa 3: EN954-1 kategoria3, IEC/EN61508, SIL1 
Kategoria zatrzymania 1: IEC/EN60204-1 
 
Zatrzymanie zwolnieniem pod kontrolą STO 
 
(5) Przykład połączenie dla logiki ujemnej (wspólny: CC) 

•  W takim połączeniu, zacisk STO służy do podłączenia urządzeń zabezpieczających. Obwód wyłącznik 
bezpieczeństwa jest nadzorowany przez zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa. Ten przekaźnik może być 
współdzielony przez kilka falowników. 

• W przypadku zatrzymania awaryjnego, zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa wyda rozkaz zatrzymania. 
Przy tym poleceniu, silnik zatrzyma się. Wtedy, przekaźnik bezpieczeństwa rozewrze STO na określony czas  
(max. 30 sek) wg ustawienia przekaźnika Ta operacja wchodzi w zakres kategorii zatrzymania 1 zgodenj z 
IEC/EN60204-1. 

• Dla takiego połączenia, funkcja wydająca rozkaz obrotów w prawo musi być przypisana zaciskowi F, funkcja 
wydająca rozkaz obrotów w lewo musi być przypisana zaciskowi R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/L1

B1

S/L2
T/L3

U/T1
V/T2

W/T3

F1L1(+)
(+)(-)

N (-)

A1

- +

A2

24V
115V
230V

PE S33 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 14 24 58 68

S21

XPS  ATE

S11 B1

K3 K1

K1

K2
K1

Logic

K2K3

K4

K1 K2

1 2

K2 K4

S12 S22 13 23 57 67

78

77 Y+

K3

K4

ESC

Pb1

F
R

RES
S1
S2
S3
CC

STO

MCCB1

FLA

FLB

+SU

FLC

M

Pb1

(a)

*6

*3

 *2

 *1

SOURCE

PLC
SINK

S
W
1

LOGIC

PTC

S
W
2

FM CC VIB VIA VIC PP

＋

－

(a)

(a)
(a)

(a)

P24

OUT Ry

Y88 ~ Y91

PA/+ PBe PBPC/-

*4
*4

(a)

From (a)

 (or -10~+10V)
Voltage signal : 0~+10V

Current signal : 4(0)~20mA

External potentiometer (1k-10kΩ)
(or voltage signal between VIA and CC:0~10V)

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

Speed reach
signal output

Motor

Braking resistor (option)

Reset
Preset speed 1
Preset speed 2
Preset speed 3

Default
 settings

NO

CC
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Symbol Opis 
B1 VF-MB1  
MCCB1 Bezpiecznik 
B2 Przekaźnik bezpieczeństwa: XPS-ATE (producent Schneider Electric) 
F1 Bezpiecznik 
Pb1 Przycisk przełączenia 2b (przycisk bezpieczeństwa) 
Pb2 Przycisk przełączenia (reset i start) 

*1: Zaciski dla modeli jednofazowych to R/L1 oraz S/L2/N. 
*2: Zasilanie: AC/DC24V, AC48V, AC115V, AC230V 
*3: Jeżeli wyłącznik bezpieczeństwa jest użyty, zacisk STO rozewrze się co spowoduje zatrzymanie silnika 

wybiegiem 
*4: Pb2 używany jest do restartu/startu falownika po włączeniu zasilania lub w przypadku użycia wyłącznika 

bezpieczeństwa 
ESC używany jest do ustawiania resetu/startu dla zewnętrznych urządzeń. 

*5: Jeżeli wymagany czas zatrzymania wynosi 30 sekund lub więcej, użyj przekaźnika bezpieczeństwa XPS-AV, 
który umożliwi ustawienie czasu zatrzymania do 300 sekund. 

*6: Aby połączyć przekaźnik bezpieczeństwa do zacisku STO, użyj koncentryka RG174/U (MIL-C17) lub KX3B 
(NFC93-550) 2.54 mm lub więcej oraz długiego na 2 m lub mniej. W przypadku korzystania z przewodów 
ekranowanych, uziem je. 
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Kategoria bezpieczeństwa 3: EN954-1 kategoria3, IEC/EN61508, SIL2 
Kategoria zatrzymania 1: IEC/EN60204-1 
 
Zatrzymanie zwolnieniem pod kontrolą STO 
 
(6) Przykład połączenie dla logiki dodatniej (wspólny: P24) 

•  W takim połączeniu, zacisk STO służy do podłączenia urządzeń zabezpieczających. Obwód wyłącznik 
bezpieczeństwa jest nadzorowany przez zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa. Ten przekaźnik może być 
współdzielony przez kilka falowników. 

• W przypadku zatrzymania awaryjnego, zewnętrzny przekaźnik bezpieczeństwa wyda rozkaz zatrzymania. 
Przy tym poleceniu, silnik zatrzyma się. Wtedy, przekaźnik bezpieczeństwa rozewrze STO na określony czas  
(max. 30 sek) wg ustawienia przekaźnika Ta operacja wchodzi w zakres kategorii zatrzymania 1 zgodenj z 
IEC/EN60204-1. 

• Dla takiego połączenia, funkcja wydająca rozkaz obrotów w prawo musi być przypisana zaciskowi F, funkcja 
wydająca rozkaz obrotów w lewo musi być przypisana zaciskowi R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/L1

B1

S/L2
T/L3

U/T1
V/T2

W/T3

F
R

RES
S1
S2
S3

STO

MCCB1

FLA

FLB

+SU

FLC

M

F1L1(+)
(+)(-)

N (-)

A1

- +

A2

24V
115V
230V

PE S33 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 14 24 58 68 Y88 ~ Y91

S21

XPS  ATE

S11 B1

K3 K1

K1

K2
K1

Logic

K2K3

K4

K1 K2

1 2

K2 K4

S12 S22 13 23 57 67

78

77 Y+

K3

K4

ESC

Pb1

Pb1

 *2

*4

*6

PA/+ PBe PBPC/-

*3

 *1

FM CC VIB VIA VIC PP

＋

－

(a)

(a)
(a)

(a)

SOURCE

PLC
SINK

S
W
1

LOGIC

PTC

S
W
2

P24

OUT

NO

CC

Ry

*4

(a)

(a)

From (a)

 (or -10~+10V)
Voltage signal : 0~+10V

Current signal : 4(0)~20mA

External potentiometer (1k-10kΩ)
(or voltage signal between VIA and CC:0~10V)

7.5V-1mA
(or 0-10V/4-20mA)

Frequency
meter

Speed reach
signal output

Motor

Braking resistor (option)

Reset
Preset speed 1
Preset speed 2
Preset speed 3

Default
 settings

CC
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Symbol Opis 
B1 VF-MB1  
MCCB1 Bezpiecznik 
B2 Przekaźnik bezpieczeństwa: XPS-ATE (producent Schneider Electric) 
F1 Bezpiecznik 
Pb1 Przycisk przełączenia 2b (przycisk bezpieczeństwa) 
Pb2 Przycisk przełączenia (reset i start) 

*1: Zaciski dla modeli jednofazowych to R/L1 oraz S/L2/N. 
*2: Zasilanie: AC/DC24V, AC48V, AC115V, AC230V 
*3: Jeżeli wyłącznik bezpieczeństwa jest użyty, zacisk STO rozewrze się co spowoduje zatrzymanie silnika 

wybiegiem 
*4: Pb2 używany jest do restartu/startu falownika po włączeniu zasilania lub w przypadku użycia wyłącznika 

bezpieczeństwa 
ESC używany jest do ustawiania resetu/startu dla zewnętrznych urządzeń. 

*5: Jeżeli wymagany czas zatrzymania wynosi 30 sekund lub więcej, użyj przekaźnika bezpieczeństwa XPS-AV, 
który umożliwi ustawienie czasu zatrzymania do 300 sekund. 

*6: Aby połączyć przekaźnik bezpieczeństwa do zacisku STO, użyj koncentryka RG174/U (MIL-C17) lub KX3B 
(NFC93-550) 2.54 mm lub więcej oraz długiego na 2 m lub mniej. W przypadku korzystania z przewodów 
ekranowanych, uziem je.  
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10. Urządzenia peryferyjne  
       

Warning
 

 
 

Wskazane 

•    Gdy używasz łączników do falownika, muszą być one zainstalowane w szafce. Zaniechanie tego 
wskazania może być przyczyną porażenia prądem i śmierci lub powstania poważnych obrażeń ciała. 

 
 
 
 

Uziemić 

•    Starannie i pewnie podłącz przewody uziemiające. W przeciwnym przypadku zwarcie lub prądy upływu 
mogą prowadzić do porażenia prądem i śmierci lub powstania poważnych obrażeń ciała. 

 
 

10.1 Wykaz przewodów łączeniowych i aparatury 
 
 

 Selection of cable size 

Klasa 
napięciowa 

Moc silnika 
(kW) 

Wymiary przewodów (mm2) (Patrz uwaga 4) 
Obwód gł ówny 

(Patrz uwagi: 1, 5) 
Dławik DC 

(opcjonalny) Przewód uzmieniający 

Zgodny z 
IEC 

Japonia 
(JEAC800

1-2005)  

Zgodny z 
IEC 

Japonia 
(JEAC800
1-2005) 

Zgodny z 
IEC 

Japonia 
(JEAC800

1-2005) 

Jednofazowe  
240V 

0.2 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
0.4 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
0.75 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
1.5 2.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
2.2 4.0 2.0 1.5 2.0 4.0 3.5 

Trójfazowe  
500V 

0.4 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
0.75 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
2.2 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
4.0 2.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.0 
5.5 4.0 2.0 1.5 2.0 4.0 3.5 
7.5 6.0 3.5 2.5 2.0 6.0 3.5 
11 10.0 5.5 4.0 2.0 10.0 5.5 
15 16.0 8.0 6.0 3.5 16.0 5.5 

18.5 16.0 8.0 - - - - 

 
Uwaga 1: Przekrój przewodów, które można łączyć do zacisków wejściowych R/L1, S/L2 i T/L3 jednofazowe 

modele: R/L1 i S/L2/N) i wyjściowych U/T1, V/T2 i W/T3 gdy długość przewodu nie przekracza 30m. 
Jeżeli istnieje potrzeba doprowadzenia falownika do standardu UL, użyj przewodów określonych w 
rozdziale 9. 

Uwaga 2: Dla obwodu sterującego używaj przewodu ekranowego o średnicy 0.75 mm2 lub grubszych. 
Uwaga 3: Jako przewód uziemiający wskazane jest wybrać przewód taki, jak podano w tabeli lub grubszy. 
Uwaga 4: długość (ekranowane przewody miedziane z izolatorem o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze 

75 °C), stosowane w temperaturze otoczenia 50 °C lub niższej. 
Uwaga 5: W przypadku ustawiania αυλ=2 upewnij się że średnica przewodu zasilającego  jest odpowiednia do 

mocy silnika.  
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 Wykaz aparatury łączeniowej 

Napięcie 
Moc silnika 

(kW) 
 

Prąd wejściowy (A) Wyłącznik nadmiaro-prądowy (MCCB) 
Wyłącznik róźnicowy (ELCB) 

Stycznik 
(MC) (Uwagi 1 do 4) 

Bez 
dławika z ACL 

Bez dławika z ACL Bez dławika z ACL 
Prąd 

znamio-
nowy 
(A) 

MCCB 
(ELCB) 

Prąd 
znamio-

nowy 
 (A) 

MCCB 
(ELCB) 

Prąd 
znamio-

nowy 
 (A) 

Model 

Prąd 
znamio-

nowy 
 (A) 

Model 

Jedno-
fazowy 
240V 

 

0.2 3.4 2.4 5 

NJ30E 
(NJV30E) 

5 

NJ30E 
(NJV30E) 

20 

CA13 

20 

CA13 
0.4 6.0 4.4 10 10 20 20 

0.75 10.1 8.1 15 10 20 20 

1.5 17.6 15.3 30 20 32 
CA20 

20 

2.2 23.9 21.3 30 30 32 32 CA20 

Trój-
fazowy 
500V 

 
Uwaga 

6) 

0.4 2.1 1.5 5 

NJ30E 
(NJV30E) 

5 

NJ30E 
(NJV30E) 

20 

CA13 

20 

CA13 

0.75 3.6 2.6 5 5 20 20 

1.5 6.5 4.7 10 10 20 20 

2.2 8.7 6.4 15 10 20 20 

4.0 13.7 10.3 20 15 20 20 

5.5 20.7 14.0 30 20 32 
CA20 

20 

7.5 26.5 18.1 30 30 32 32 
CA20 

11 36.6 24.1 50 
NJ50EB 

(NJV50EB) 
40 NJ50EB 

(NJV50EB) 
50 CA25 32 

15 47.3 36.6 60 
NJ100FB 

(NJV100FB) 

50 60 CA35 50 CA25 

18.5 52.6 44.0 75 60 
NJ100EB 

(NJV100EB) 
80 CA50 60 CA35 

Zalecany wyłącznik nadmiarowo prądowy (MCCB) musi być podłączony po stronie pierwotniej falownika.  
 
Note 1: Modele firmy Toshiba. 
Note 2: Podłącz tłumiki przepięć do cewek przekaźników i styczników. 
Note 3: Jeżeli używasz dodatkowego stycznika MC z podwójnymi stykami w obwodzie sterującym, podłącz styki 

równolegle do siebie, by poprawić niezawodność. 
Note 4: Jeżeli silnik ma przełączane zasilanie z falownika I bezpośrednio z sieci zasilającej zastosuj właściwy 

wyłącznik silnikowy do ochrony silnika. 
Note 5: Wybierając wyłącznik nadmiarowo-prądowy dopasuj go do mocy zwarciowej sieci zasilającej.  
Note 6: Dla obwodów sterujących i kontrolnych  o napięciu 200V - 240V zastoruj transformator redukujący 

napięcie z  500V. 
Note 7: W przypadku ustawienia αυλ=2, upewnij się że średnica przewodu zasilającego  jest odpowiednia do 

mocy silnika. 
Note 8: W celu kontroli prądu upływu przeczytaj paragraph  1.4.3. 
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10.2 Instalowanie stycznika 
 

Jeżeli używasz falownika bez zainstalowanego stycznika w obwodzie zasilania, zastosuj wyłącznik z cewką 
wybijakową do rozwierania obwodu zasilania, gdy zadziała funkcja zabezpieczająca falownika. 
Kiedy używasz opcjonalnego modułowego hamulca, zainstaluj stycznik lub bezpiecznikowy hamulec z cewką 
wybijającą, co spowoduje otwarcie obwodu kiedy przekaźnik wykrywania uszkodzeń (FL) w falowniku lub 
aktywny jest zainstalowany zewnętrzny przekaźnik przeciążeniowy. 

 

 Stycznik magnetyczny w obwodzie zasilania falownika 
Aby odłączyć falownik od zasilania w każdym z następujących przypadków, należy zainstalować stycznik 
pomiędzy falownikiem a zasilaniem 

 
(1) Jeżeli przekaźnik termiczny silnika zadziała 
(2) Jeżeli aktywna jest funkcja wykrywania uszkodzeń (FL) 
(3) W wypadku awarii zasilania (dla zapobiegania auto-restartu). 
(4) Jeżeli przekaźnik zabezpieczający rezystor hamujący i moduł hamujący zadziała. 
 

Jeżeli używasz falownika bez zainstalowanego stycznika w obwodzie zasilania, zainstaluj wyłącznik 
nadmiarowo prądowy z cewką wyłączającą aby w przypadku awarii nastąpiło wyłączenie zasilania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Przykład połączenia stycznika 

 
Uwagi do zainstalowania stycznika 

•  Nie używaj stycznika do wyłączania i uruchamiania falownika, gdy zachodzi potrzeba jego częstego 
wyłączania i uruchamiania. Wykorzystaj do tego celu przyciski podłączone do zacisków F i CC (obroty w 
prawo) oraz R i CC (obroty w lewo). 

• Podłącz tłumik przepięć do cewki stycznika. 

MC
Inverter

R/L1 U/T1

V/T2

W/T3

F

R

CC

S/L2

T/L3

FLC

Forward run

Reverse run

Motor

FLB

FLA

MCCB

Power supply M
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 Stycznik w obwodzie sterowania silnikiem 
Stycznik może być również zainstalowany w obwodzie sterowania silnikiem w celu odłączania silnika lub 
zasilania od obciążenia, gdy falownik chwilowo przestał działać. 

Uwagi do zainstalowania stycznika 
• Upewnij się, czy stycznik nie jest w stanie załączyć sieci zasilającej do wyjścia falownika. 
•   Jeżeli stycznik jest podłączony pomiędzy falownikiem a silnikiem, należy unikać wyłączania i załączania 
stycznika podczas normalnej pracy. Załączenia i wyłączenia falownika podczas normalnej pracy powoduje 
przetężenie prądu na wyjściu falownika, co może prowadzić do jego wadliwego działania. 

 
 

10.3 Instalowanie przekaźnika termicznego 
 

1) Falownik posiada elektroniczne zabezpieczenie termiczne przeciw przeciążeniu. Jednakże w 
następujących przypadkach należy ustawić poziom zadziałania elektronicznego zabezpieczenia 
termicznego (τηρ) oraz zainstalować pomiędzy falownikiem a silnikiem odpowiedni przekaźnik: 

• gdy prąd znamionowy silnika jest różny od odpowiedniego silnika ogólnego zastosowania Toshiby 
• gdy sterujemy pojedynczym silnikiem z obciążeniem mniejszym niż obciążenia standardowych silników 

lub gdy sterujemy więcej niż jednym silnikiem. 
2) Jeżeli sterujemy silnikiem o stałym momencie obrotowym, takim jak silniki VF Toshiby, należy 

odpowiednio ustawić właściwości elektronicznego zabezpieczenia termicznego (używany silnik VF). 
3) Zalecane jest stosowanie silnika z wbudowanym przekaźnikiem termicznym, by zapewnić należytą 

ochronę silnika, zwłaszcza, gdy pracuje on na niskich obrotach. 
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(1) Input AC reactor
(ACL)

Molded-case circuit breaker
MCCB

Power supply

Magnetic contactor
MC

Zero-phase reactor
core-type
radio noise
reduction filter

N.F

N.F

Inverter

(3)

M

(4) Braking resistor

Motor

Zero-phase reactor
core-type
radio noise
reduction filter

(2) EMC noise reduction filter
(Compliant with European
standards) (3)

(5) Motor-end surge voltage
suppression filter
(for 500V models only)

10.4 Opcjonalne urządzenia zewnętrzne 
 

Następujące urządzenia zewnętrzna są opcjonalne do niniejszej serii. 
 
 

(6) Programator : RKP002Z 
(7) Zdalna klawiatura : RKP007Z 
(8) Zdalny panel sterujący : CBVR-7B1 
(9) Miernik : QS60T 
(10) Zestaw FRH : FRH kit 
(11) Konwerter USB : USB001Z 
(12) Komunikacja Profibus DP : PDP003Z 
(13) Komunikacja DeviceNet : DEV003Z 
(14) Komunikacja EtherNet IP/ Modbus TCP  
    : IPE002Z 
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 Jak zamontować opcjonalny moduł komunikacyjny 
 

Wyłącz zasilanie, odczekaj przynajmniej 15 minut, upewnij się że wskaźnik zasilania nie pali się. 
 
・Montaż ・Demontaż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Zmiana okablowania 

 
・Dla falowników o mocy : 4.0kW lub mniej ・Dla falowników o mocy: 5.5kW lub więcej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Przymocuj opaską 
zaciskową 

① Naciśnij zaczep 
②Pociągnij kartę komunikacji. 

①Zdejmij dodatkową przykrywę falownika  
②Włóż opcjonalny moduł komunikacyjny. 

 

① 

② 

① 

② 
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11. Tabela z parametrami i danymi  
11.1 Parametry użytkownika 

 

Symbol Funkcja Jednostk
a 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nastawa 

użytkownika 
Patrz 
punkt 

φχ Częstotliwość zadawana z panelu 
operatorskiego 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  3.2.2 

 

11.2 Podstawowe paramerty 
 
• Funkcje nawigacyjne 

Symbol 
Numer 
funkcji 

komunikacji 
Funkcja Jednostka Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika 

Patrz 
punkt 

αυη - Historia użytych 
parametrów 

- - Wyświetla 5 ostatnio zmienianych 
parametrów.  
* (Parametry mogą być edytowany) 

-  4.3 
5.1 

αυφ 0093 Kreator funkcji - - 0: - 
1: - 
2: Kreator programowania prędkości 
3: Kreator sygnałów analogowych 
4: Kreator przełączania silnika 1/ 
5: Kreator ustawiania danych silnika 

0  4.3 
5.2 

αυλ 0094 Wybór charakterystyki 
przeciążenia 

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

0  3.5 
5.3 
6.14 

αυ1 0000 Automatyczne 
przyspieszanie/ zwalnianie 

- - 0: Wyłączony (ustawienie ręczne) 
1: Automatyczny 
2: Automatyczny (tylko przy 
przyspieszaniu) 

0  5.4 
 

αυ2 0001 Zwiększanie momentu 
obrotowego funkcji makro 

- - 0: Wyłączony 
1: Automatyczne zwiększanie 

momentu obrotowego + autotuning 
2: Sterowanie wektorowe + autotuning 
3: Oszczędzanie energii + autotuning 

0  5.5 
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• Parametry podstawowe 
 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostka Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika 

Patrz 
punkt 

χµοδ 0003 Tryb sterowania - - 0: Zacisk wejściowy 
1: Panel operacyjny (wraz ze zdalnym) 
2: RS485  
3: CANopen 
4: Opcja komunikacji 

1  3.2 
5.6 
7.3 

φµοδ 0004 Tryb zadawania 
częstotliwości 1 

- - 0: pokrętło 1 (zapis nawet przy 
wyłączonym zasilaniu) 

1: Zacisk wejściowy VIA 
2: Zacisk wejściowy VIB 
3 pokrętło 2 (naciśnij aby zapamiętać) 
4: RS485 
5: UP/DOWN z zewnętrznych styków 
6: CANopen 
7: Opcja komunikacji 
8: Zacisk wejściowy 
9, 10: - 
11: wejście impulsowe 

0  3.2 
5.6 

6.3.4 
6.6.1 
7.3 

φµσλ 0005 Wybór wielkości 
wysyłanej na miernik 

- - 0: Częstotliwość wyjściowa 
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (pomiar DC) 
4: Napięcie wyjściowe (wartość 

wyliczona) 
5: Moc wejściowa 
6: Moc wyjściowa 
7: Moment 
8: - 
9: Współczynnik średniego obciążenia 

silnika  
10: Współczynnik średniego obciążenia 

falownika 
11: PBR (rezystor hamujący) 

współczynnik obciążenia rezystora 
12: Częstotliwość zadana  (po 

kompensacji) 
13: wielkość sygnału VIA  
14: wielkość sygnału VIB 
15: Stała  wielkość 1 

(prąd wyjściowy 100%) 
16: Stała  wielkość 2 

(prąd wyjściowy 50%) 
17: Stała  wielkość 3 

(inna niż prąd wyjściowy) 
18: dana z RS485  
19: Strojenie (wartość sygnału φµ) 
20: wielkość sygnału VIC 
21: Częstotliwość wejściowa - zadająca 
22: - 
23: wielkość sprzężenia zwrotnego PID 
24: Scałkowana moc wejściowa 
25: Scałkowana moc wyjściowa 

0  3.4 
5.7 

φµ 0006 Strojenie miernika - - - -  

φρ 0008 Wybór pracy 
naprzód/ wstecz 
(Panel operacyjny) 

- - 0: Forward – do przodu 
1: Reverse – do tyłu 
2: Forward run (F/R przełączanie ze 

zdalnej klawiatury) 
3: Reverse run (F/R przełączanie ze 

zdalnej klawiatury) 
 
 
 
 

0  5.8 

K-2 

11 



 E6581697 
 

11 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostka Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika 

Patrz 
punkt 

αχχ 0009 Czas przyśpieszania 
1 

s 0.1/0.1 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0  5.4 

δεχ 0010 Czas zwalniania 1 s 0.1/0.1 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0   

φη 0011 Maksymalna 
częstotliwość 

Hz 0.1/0.01 30.0-500.0 80.0  5.9 

υλ 0012 Górny limit 
częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.5-φη *1  5.10 

λλ 0013 Dolny limit 
częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.0-υλ 0.0   

ϖλ 0014 Częstotliwość 
znamionowa 1 

Hz 0.1/0.01 20.0-500.0 *1  5.11 

ϖλϖ 0409 Napięcie 
znamionowe 1 

V 1/0.1 50-330 (240V) 
50-660 (500V) 

*1  5.11 
6.15.6 

πτ 0015 Wybór trybu 
sterowania V/F 

- - 0: V/F stałe 
1: Zmienny moment 
2: Automatyczne wzmacnianie momentu 
3: Vector control 
4: Oszczędzanie energii 
5: Zaawansowane oszczędzanie energii 

(dla pomp i wentylatorów) 
6: Sterowanie silnika synchronicznego 
7: V/F 5-punktowa charakterystyka 
8: - 

*1  5.12 

ϖβ 0016 Wzmocnienie 
momentu 
obrotowego 1 

% 0.1/0.1 0.0-30.0 *2  5.13 

τηρ 0600 Elektroniczne 
zabezpieczenie 
termiczne silnika 
poziom 1 

% 
(A) 

1/1 10-100 100  3.5 
5.14 

6.24.1 

ολµ 0017 Wybór 
charakterystyki 
elektronicznego 
zabezpieczenia 
termicznego 

- - Nasta
wa  

Zabezpieczenie 
przed 
przeciążeniem 

Zabezpieczenie 
przed utykiem 

0  3.5 
5.14 

0 
Silnik 
standardo
wy 

TAK NIE 
1 TAK TAK 
2 NIE NIE 
3 NIE TAK 
4 

Silnik VF 

TAK NIE 
5 TAK TAK 
6 NIE NIE 
7 NIE TAK 

σρ1 0018 Predefiniowana 
prędkość 1 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  3.6 
5.15 

σρ2 0019 Predefiniowana 
prędkość 2 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

σρ3 0020 Predefiniowana 
prędkość 3 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

σρ4 0021 Predefiniowana 
prędkość 4 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

σρ5 0022 Predefiniowana 
prędkość 5 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

σρ6 0023 Predefiniowana 
prędkość 6 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

σρ7 0024 Predefiniowana 
prędkość 7 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φπιδ 0025 Wartość zadana 
regulatora PID  

Hz 0.1/0.01 φ368 - φ367 0.0  5.16 
6.20 

*1: Wartości parametrów zależna od ustawień początkowych. Zobacz 11.5. 
*2: Wartości parametrów zależna od mocy. Zobacz 11.4. 
*8: Parametry te mogą być zmienione na 0.01s przez ustawienie φ519=1. 
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Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednost
ka 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nastawa 

użytkownika 
Patrz 
punkt 

τψπ 0007 Nastawy 
fabryczne 

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

0  3.1 
4.3 

4.3.2 
5.17 

σετ 0099 Sprawdzenie 
ustawienia regionu 

* 5 

- - 0: Włączenie menu startowego 
1: Japan (tylko do odczytu)  
2: North America (tylko do odczytu)  
3: Asia (tylko do odczytu)  
4: Europe (tylko do odczytu) 

*1  3.1 
4.4 
5.18 

πσελ 0050 Dostęp do trybu 
uproszczonego 
nastaw EASY po 
włączeniu zasilania 

- - 0: Tryb standardowy po włączeniu zasilania  
1: Tryb uproszczony EASY po włączeniu zasilania 
2: Dostępny tylko tryb EASY 

0  4.5 
5.19 

φ1−− - Parametry 
dodatkowe od 100 

- - - - - 4.2.2 

φ2−− - Parametry 
dodatkowe od 200 

- - - - -  

φ3−− - Parametry 
dodatkowe od 300 

- - - - -  

φ4−− - Parametry 
dodatkowe od 400 

- - - - -  

φ5−− - Parametry 
dodatkowe od 500 

- - - - -  

φ6−− - Parametry 
dodatkowe od 600 

- - - - -  

φ7−− - Parametry 
dodatkowe od 700 

- - - - -  

φ8−− - Parametry 
dodatkowe od 800 

- - - - -  

φ9−− - Parametry 
dodatkowe od 900 

- - - - -  

α−−− - Parametry 
dodatkowe od A 

- - - - -  

χ−−− - Parametry 
dodatkowe od C 

- - - - -  

γρυ - Parametry użyte 
do programowania 

- - - - - 4.3.1 
5.20 

*1: Wartości parametrów zależna od ustawień początkowych. Zobacz 11.5. 
*5: Ustaw “0” aby aktywować menu. Zobacz 11.5. 
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11.3 Parametry dodatkowe 
 
• Parametry wejścia/ wyjścia 1 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ100 0100 Próg sygnalizacji 
minimalnej 
częstotliwość 
wyjściowej 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0  6.1.1 

φ101 0101 Próg sygnalizacji 
żądanej 
częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0  6.1.3 

φ102 0102 Histereza progu 
F101 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 2.5  6.1.2 
6.1.3 

φ104 0104 Wybór funkcji 
zawsze aktywnej 1 

- - 0-153  *6 0 (No 
function) 

 6.3.1 

φ105 0105 Wybór priorytetu 
(gdy F i R są 
włączone) 

- - 0: Praca do tyłu - rewers 
1: Stop z programowanym czasem  
zwalniania 

1  6.2.1 

φ107 0107 Zakres sygnału 
zadajacego 
(VIB) 

- - 0: 0 - +10V 
1: -10V - +10V 

0  6.2.2 
6.6.2 
7.3 

φ108 0108 Wybór funkcji 
zawsze aktywnej 2 

- - 0-153  *6 0 (No 
function) 

 6.3.1 

φ109 0109 Wybór rodzaju 
wejścia; wejście 
analogowe/logiczne 

(zacisk VIA/VIB) 

- - 0: Wejście analogowe zadawania 
VIB – wejście analogowe 

0  6.2.3 
6.3.2 
6.6.2 
7.2.1 
7.3 

1: VIA – wejście analogowe 
VIB – wejście stykowe (logika 
ujemna) 

2: VIA – wejście analogowe 
VIB - wejście stykowe (logika 
dodatnia) 

3: VIA - wejście stykowe (logika 
ujemna) 

VIB - wejście stykowe (logika 
ujemna) 

4: VIA - wejście stykowe (logika 
dodatnia) 

VIB - wejście stykowe (logika 
dodatnia) 

φ110 0110 Wybór funkcji 
zawsze aktywnej 3 

- - 0-153  *6 6 
(ST) 

 6.3.1 

φ111 0111 Input terminal 
selection 1A (F) 

- - 0-203  *6 2 
(F) 

 6.3.2 
7.2.1 

 φ112 0112 Input terminal 
selection 2A (R) 

- - 4 
(R) 

 

φ113 0113 Wybór funkcji 
wejścia 3A (RES) 

- - 8 
(RES) 

 

φ114 0114 Wybór funkcji 
wejścia 4A (S1) 

- - 10 
(SS1) 

 

φ115 0115 Wybór funkcji 
wejścia 5 (S2) 

- - 12 
(SS2) 

 

φ116 0116 Wybór funkcji 
wejścia 6 (S3) 

- - 14 
(SS3) 

  

φ117 0117 Wybór funkcji 
wejścia 7 (VIB) 

- - 8-55  *6 16 
(SS4) 

 6.3.2 
7.2.1 

φ118 0118 Wybór funkcji 
wejścia 8 (VIA) 

- - 24 
(AD2) 

  

*6: Zobacz 11.6 szczegóły funkcji zacisków wejściowych. 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostk

a 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika Patrz punkt 

φ130 0130 Wybór funkcji wyjścia 
1A  
(RY-RC) 

- - 

0-255  *7 

4 
(LOW)  

6.3.3 
7.2.2 

 
φ131 0131 Wybór funkcji wyjścia 

2A (OUT) 
- - 6 

(RCH)  
 

φ132 0132 Wybór funkcji wyjścia 
3 (FL) 

- - 10 
(FL) 

  

φ137 0137 Wybór funkcji wyjścia 
1B  
(RY-RC) 

- - 255 
(zawsze ON) 

  

φ138 0138 Wybór funkcji wyjścia 
2B (OUT) 

- - 255 
(zawsze ON) 

  

φ139 0139 Wybór logiki wyjścia (RY-
RC, OUT) 

- - 0: φ130 and φ137 
φ131 and φ138 

0   

1: φ130 or  φ137 
φ131 and φ138 

2: φ130 and φ137 
φ131 or  φ138 

3: φ130 or  φ137 
φ131 or  φ138 

φ144 0144 Filtr wejściowy ms 1/1 1-1000 1  7.2.1 

φ146 0146 Wejście logiczne / 
częstotliwość 
wejściowa (S2) 

- - 0: Wejście logiczne 
1: Częstotliwość wejściowa 

0  6.6.5 

φ147 0147 Wejście logiczne / 
wejście PTC (S3) 

- - 0: Wejście logiczne 
1: Wejście PTC 

0  2.3.2 
6.24.15 

φ151 0151 Wybór funkcji wejścia 1B 
(F) 

- - 

0-203  *6 

0  6.3.2 
7.2.1 

φ152 0152 Wybór funkcji wejścia 
2B (R) 

- - 0   

φ153 0153 Wybór funkcji wejścia 
3B (RES) 

- - 0   

φ154 0154 Wybór funkcji wejścia 
4B (S1) 

- - 0   

φ155 0155 Wybór funkcji wejścia 
1C (F) 

- - 0   

φ156 0156 Wybór funkcji wejścia 
2C (R) 

- - 0   

φ167 0167 Tolerancja wykrywania 
zgodności sygnałów 
zadających 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 2.5  6.3.4 

*6: Zobacz 11.6 szczegóły funkcji zacisków wejściowych. 
*7: Zobacz 11.7 szczegóły funkcji zacisków wejściowych. 
 
• Podstawowe parametry 2 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednost
ka 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ170 0170 Częstotliwość 
podstawowa 2 

Hz 0.1/0.01 20.0-500.0 *1  6.4.1 

φ171 0171 Napięcie dla 
częstotliwości 2 

V 1/0.1 50-330 (240V) 
50-660 (500V) 

*1  

φ172 0172 Forsowanie 
momentu 
obrotowego 2 

% 0.1/0.1 0.0-30.0 *2  

φ173 0173 Elektroniczne 
zabezpieczenie 
termiczne silnika 
poziom 2 

% 
(A) 

1/1 10-100 100  3.5 
6.4.1 
6.24.1 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ185 0185 Zabezpieczenie 
przed utykiem 
poziom 2 

% 
(A) 

1/1 10-199,  
200 (Wyłączony) 

150  6.4.1 
6.24.2 

φ190 0190 V/f 5-punktowe 
ustawienie 
częstotliwości VF1 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0  5.12 
6.5 

φ191 0191 V/f f 5-punktowe 
ustawienie 
napięcia VF1  

% 0.1/0.01 0.0-125.0 0.0   

φ192 0192 V/f 5-punktowe 
ustawieni 
częstotliwości VF2  

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ193 0193 V/f 5-punktowe 
ustawienie 
napięcia VF2 

% 0.1/0.01 0.0-125.0 0.0   

φ194 0194 V/f 5-punktowe 
ustawienie 
częstotliwości VF3 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ195 0195 V/f f 5-punktowe 
ustawienie 
napięcia VF3  

% 0.1/0.01 0.0-125.0 0.0   

φ196 0196 V/5-punktowe 
ustawienie 
częstotliwości VF4  

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ197 0197 V/f f 5-punktowe 
ustawienie 
napięcia VF4 

% 0.1/0.01 0.0-125.0 0.0   

φ198 0198 V/f 5-punktowe 
ustawienie 
częstotliwości VF5  

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ199 0199 V/f f 5-punktowe 
ustawienie 
napięcia VF5 

% 0.1/0.01 0.0-125.0 0.0   

 
• Parametry zadawania częstotliwości 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ200 0200 Priorytet wyboru 
częstotliwości 

- - 0: φµοδ przełączenie zadawania na  
φ207 sygnałem logicznym 

 

0 

 

6.6.1 
7.3 

  1: φµοδ (φ207 gdy sygnał zadający  dla 
φµοδ jest mniejszy niż 1.0 Hz) 

φ201 0201 Wejście VIA, 
nastawa punktu 1 

% 1/1 0-100 0  6.6.2 
7.3 

φ202 0202 Wejście VIA, 
nastawa punktu 1 

Hz 0.1/0.01 0.0-500.0 0.0  

φ203 0203 Wejście VIA, 
nastawa punktu 2 

% 1/1 0-100 100  

φ204 0204 Wejście VIA, 
nastawa punktu 2 

Hz 0.1/0.01 0.0-500.0 *1  

φ205 0205 Wejście VIA, 
nastawa punktu 1 

% 1/0.01 0-250 0  6.26 

φ206 0206 Wejście VIA, 
nastawa punktu 2 

% 1/0.01 0-250 100  

φ207 0207 Wybór trybu 
ustawiania 
częstotliwości 

- - 0-11 (tak jak φµοδ) 1  6.3.4 
6.6.1 
7.3 

*1: Zależne od ustawień początkowych. Zobacz 11.5. 
*2: Wartości parametrów zależą od mocy. Zobacz 11.4. 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika Patrz punkt 

φ209 0209 Filtr wejścia 
analogowego 

ms 1/1 2-1000 64  6.6.2 
7.3 

φ210 0210 Wejście VIB, 
nastawa punktu 1 

% 1/1 -100-+100 0   

φ211 0211 Wejście VIB, 
nastawa punktu 1 

Hz 0.1/0.01 0.0-500.0 0.0   

φ212 0212 Wejście VIB, 
nastawa punktu 2 

% 1/1 -100-+100 100   

φ213 0213 Wejście VIB, 
nastawa punktu 2 

Hz 0.1/0.01 0.0-500.0 *1   

φ214 0214 Wejście VIB, 
nastawa punktu 1 

% 1/0.01 -250-+250 0  6.26 
6.27 

φ215 0215 Wejście VIB, 
nastawa punktu 2 

% 1/0.01 -250-+250 100   

φ216 0216 Wejście VIC, 
nastawa punktu 1 

% 1/1 0-100 0  6.6.2 
7.3 

φ217 0217 Wejście VIC, 
nastawa punktu 1 

Hz 0.1/0.01 0.0-500.0 0.0   

φ218 0218 Wejście VIC, 
nastawa punktu 2 

% 1/1 0-100 100   

φ219 0219 Wejście VIC, 
nastawa punktu 2 

Hz 0.1/0.01 0.0-500.0 *1   

φ220 0220 Wejście VIC, 
nastawa punktu 1 

% 1/0.01 0-250 0  6.26 

φ221 0221 Wejście VIC, 
nastawa punktu 2 

% 1/0.01 0-250 100   

φ239 0239 Specjalny fabryczny 
współczynnik 2A 

- - - -  * 3 

φ240 0240 Częstotliwość 
startowa 

Hz 0.1/0.01 0.1-10.0 0.5  6.7.1 

φ241 0241 Częstotliwość pracy 
początkowej 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0  6.7.2 

φ242 0242 Histereza 
częstotliwości 
początkowej 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ249 0249 PWM 
częstotliwość 
nośna podczas 
hamowania 
prądem stałym 

kHz 0.1/0.1 2.0-16.0 4.0  6.8.1 

φ250 0250 Częstotliwość 
początkowa 
hamowania prądem 
stałym 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ251 0251 Prąd hamowania %(A) 1/1 0-100 50   

φ252 0252 Czas hamowania 
prądem stałym 

s 0.1/0.1 0.0-25.5 1.0   

φ254 0254 
 

Kontrola pozycji 
wału silnika  

- - 0: wyłaczona 
1: właczona (po hamowaniu DC) 

0  6.8.2 

φ256 0256 Czas prace na 
częstotliwości 
minimalnej po którym 
następuje autostop 

s 0.1/0.1 0: Wyłączony 
0.1-600.0 

0.0  6.9.1 

φ257 0257 Specjalny 
fabryczny 
współczynnik 2B 

- - - -  * 3 

φ258 0258 Specjalny 
fabryczny 
współczynnik 2C 

- - - -  * 3 

*1: Nastawy fabryczne zależą od mocy falownika. Zobacz 11.5. 
*3: Współczynniki fabryczne nie zmieniaj tych nastaw. 
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Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednostk
a 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ260 0260 Częstotliwość 
pomocnicza 

Hz 0.1/0.01 φ240－20.0 5.0  6.10 

φ261 0261 Sposób zatrzymania z 
prędkości pomocniczej 

- - 0: Deceleration stop 
1: Coast stop 
2: DC braking stop 

0   

φ262 0262 Wybór częstotliwości 
pomocniczej z 
klawiatury 

- - 0: Invalid 
1: Valid 

0   

φ264 0264 Zewnętrzne wejście UP 
czas odpowiedzi 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.1  6.6.3 

φ265 0265 Zewnętrzne wejście UP – 
krok zmiany 
częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.1   

φ266 0266 Zewnętrzne wejście 
binarne DOWN czas 
odpowiedzi 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.1   

φ267 0267 Zewnętrzne wejście 
binarne DOWN krok 
Zmiany częstotliwości 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.1   

φ268 0268 Początkowa wartość 
częstotliwości do zmian 
UP/DOWN 

Hz 0.1/0.01 λλ−υλ 0.0   

φ269 0269 Zmiana początkowej 
wartości częstotliwości 
UP/DOWN 

- - 0: Bez zmiany 
1: Ustawienie φ268 po wyłączeniu 
zasilania  

1   

φ270 0270 Częstotliwość przeskoku 
1 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0  6.11 

φ271 0271 Szerokość przeskoku 
histereza 1 

Hz 0.1/0.01 0.0-30.0 0.0   

φ272 0272 Częstotliwość przeskoku 
2 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ273 0273 Szerokość przeskoku 
histereza 2 

Hz 0.1/0.01 0.0-30.0 0.0   

φ274 0274 Częstotliwość przeskoku 
3 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ275 0275 Szerokość przeskoku 
histereza 3 

Hz 0.1/0.01 0.0-30.0 0.0   

φ287 0287 Predefiniowana prędkość 
8 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  3.6 
6.12 

φ288 0288 Predefiniowana 
prędkość 9 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φ289 0289 Predefiniowana 
prędkość 10 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φ290 0290 Predefiniowana 
prędkość 11 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φ291 0291 Predefiniowana 
prędkość 12 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φ292 0292 Predefiniowana 
prędkość 13 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φ293 0293 Predefiniowana 
prędkość 14 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  

φ294 0294 Predefiniowana 
prędkość 15 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  3.6 
6.25 

φ295 0295 Zdefiniowanie sposobu 
sterowania 

- - 0: Disabled 
1: Enabled 

0  6.13 

φ298 0298 Współczynnik 
fabryczny 2D 

- - - -  * 3 

*3: Współczynniki fabryczne nie zmieniaj tych nastaw. 
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• Parametry trybu pracy 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednost
ka 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ300 0300 Częstotliwość nośna 
PWM 

kHz 0.1/0.1 2.0 -16.0 4.0  6.14 

φ301 0301 Wybór sterowania 
funkcją 
automatycznego 
restartu 

- - 0: wyłączona 
1: Auto-restart po wyłączeniu awaryjnym 
2: Po wyłączeniu i włączeniu  ST  
3: 1+2 
4: przy poruszającym się silniku 

0  6.15.1 

φ302 0302 Funkcja zasilania z 
odzyskiwanej energii  
(zatrzymywanie z 
deceleracją) 

- - 0: wyłączona 
1: podtrzymanie pracy falownika z 

energii obciążenia po zaniku zasilania 
2: Zatrzymanie z deceleracją  po zaniku  

zasilania 
3: Synchroniczne przyspieszanie i 

zwalnianie sygnałem 
4: Synchroniczne przyspieszanie i 

zwalnianie sygnałem i po zaniku 
zasilania 

0  6.15.2 

φ303 0303 Funkcja 
samoczynnego 
ponownego 
załączania (krotność 
powtarzania) 

krotn
ość 

1/1 0: wyłączone 
1-10 

0  6.15.3 

φ304 0304 Hamowanie 
dynamiczne 

- - 0: wyłączone 
1: włączone, ochrona rezystora 

włączona 
2: włączone 
3: włączone, ochrona rezystora 

włączona (gdy ST terminal zał) 
4: włączone (gdy ST terminal zał) 

0  6.15.4 

φ305 0305 Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 
(Wybór trybu 
powolnego 
zatrzymania) 

- - 0: włączone 
1: wyłączone 
2: włączone (sterowanie szybkim 

zatrzymaniem) 
3: właczone (dynamiczne sterowanie 

szybkim zatrzymaniem) 

2  6.15.5 

φ307 0307 Korekta napięcia 
zasilania 
(ograniczenie 
napięcia 
wyjściowego) 

- - 0: Napięcie zasilające niekorygowane,  
napięcie wyjściowe limitowane 

*1  6.15.6 

1: Napięcie zasilające korygowane,  
napięcie wyjściowe limitowane 

2: Napięcie zasilające niekorygowane,  
Napięcie wyjściowe niegraniczone 

3: Napięcie zasilające korygowane,  
Napięcie wyjściowe niegraniczone 

φ308 0308 Rezystancja 
opornika 
hamującego 

Ω 0.1/0.1 1.0-1000 *2  6.15.4 

φ309 0309 Moc ciągła 
rezystora 

kW 0.01/0.01 0.01-30.00 *2   

φ310 0310 Specjalny 
fabryczny 
współczynnik 3A 

- - - -  * 3 

φ311 0311 Zabroniony kierunek 
obrotów 

- - 0: dozwolone oba kierunki 
1: do tyłu zabronione 
2: do przodu zabronione 

0  6.15.7 

φ312 0312 Tryb losowy PWM - - 0: wyłączony 
1: Random mode 1 
2: Random mode 2 
3: Random mode 3 

0  6.14 

*1: Nastawy fabryczne zależą od mocy falownika. Patrz 11.5. 
*2: Nastawy fabryczne zależą od mocy falownika. Patrz 11.4. 
*3: Współczynniki fabryczne nie zmieniaj tych nastaw. 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy 

Nastawa 
fabryczn

a 

Nazwa 
użytkow

nika 
Patrz punkt 

φ316 0316 Wybór trybu 
sterowania 
częstotliwości nośnej 

- - 0: Częstotliwość nośna bez redukcji 1  6.14 

1: Częstotliwość nośna z redukcją automatyczną 
2: Częstotliwość nośna bez redukcji 

Dla modeli 500V 
3: Częstotliwość nośna z redukcją 

automatyczną 
Dla modeli 500V 

φ317 0317 Czas 
synchronicznego 
zwalniania   

s 0.1/0.01 0.0-3600 (360.0) 2.0  6.15.2 

φ318 0318 Czas 
synchronicznego 
zwalniania   

s 0.1/0.01 0.0-3600 (360.0) 2.0   

φ319 0319 Energia którą jest 
tracona w silniku 
podczas 
deceleracji 

% 1/1 100-160 120  6.15.5 

φ320 0320 Zmiękczenie 
charakterystyki 

% 0.1/0.1 0.0-100.0 0.0  6.16 

φ323 0323 Wielkość 
momentu od 
którego następuje 
zmiękczenie 

% 1/1 0-100 10   

φ324 0324 Filtr zmiękczania - 0.1/0.1 0.1-200.0 100.0   

φ328 0328 Funkcje pracy na 
dużych 
prędkościach i 
małych 
obciążeniach 

- - 0:Wyłączona 
1:funkcje pracy na dużych prędkościach 
włączane automatycznie z komendą F 
2: funkcje pracy na dużych prędkościach 
włączane automatycznie z komendą R 
3: funkcje pracy na dużych prędkościach 
włączane parametrem φ330 i komendą F 
4: funkcje pracy na dużych prędkościach 
włączane parametrem φ330 i komendą R 

0  6.17 

φ329 0329 Małe obciążenie i 
duża prędkość 
strojenie 

- - 0:bez strojenia 
1:strojenie pracy do przodu 
2:strojenie pracy do tyłu 

0   

φ330 0330 Małe obciążenie i 
duża prędkość 
częstotliwość 
automatycznego 
przełączania 

Hz 0.1/0.01 30.0-ul *1   

φ331 0331 Małe obciążenie i 
duża prędkość 
dolny limit 
częstotliwości 
przełączania 

Hz 0.1/0.01 5.0-ul 40.0   

φ332 0332 Małe obciążenie i 
duża prędkość 
czas opóźnienia 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.5   

φ333 0333 Małe obciążenie i 
duża prędkość 
czas wykrywania 
obciążenia 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 1.0   

*1: Nastawy fabryczne zależą od wielkości falownika. Patrz 11.5. 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ334 0334 Małe obciążenie i 
duża prędkość 
czas wykrywania 
dużego 
obciążenia 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.5  6.17 

φ335 0335 Przełączanie 
momentu 
obciążenia 
podczas pracy 

% 1/0.01 -250- +250 50   

φ336 0336 Duże obciążenie 
podczas pracy 

% 1/0.01 -250- +250 100   

φ337 0337 Duże obciążenie 
podczas ciągłej 
pracy 

% 1/0.01 -250- +250 50   

φ338 0338 Przełączenie 
obciążenia 
podczas 
hamowania 

% 1/0.01 -250- +250 50   

φ340 0340 Czas pełzania 1 s 0.01/0.01 0.00-10.00 0.00  6.18.1 

φ341 0341 Wybór trybu 
hamowania 

- - 0: Wyłączona 
1: nawijanie 
2: odwijanie 
3: Horizontal operation 

0   

φ342 0342 Wybór wejścia 
zadawania 
momentu 

- - 0: Wyłączona 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: φ343 

0   

φ343 0343 Moment wciągający 
początkowy (ważne 
gdy  φ342=4) 

% 1/0.01 -250- +250 100   

φ344 0344 Współczynnik 
momentu 

% 1/0.01 0-100 100   

φ345 0345 Czas hamowania s 0.01/0.01 0.00-10.00 0.05   

φ346 0346 Częstotliwość 
pełzania 

Hz 0.1/0.01 φ240 -20.0 3.0   

φ347 0347 Czas hamowania 
2 

s 0.01/0.01 0.00-10.00 0.10   

φ348 0348 Funkcja uczenia 
czasu hamowania 

- 1/1 0: Wyłączona 
1: Learning (0 after adjustment) 

0   

φ349 0349 Funkcja opóźnienia 
Acceleration/decele
ration  

- 1/1 0: Wyłączona 
1:Parameter setting 
2:Terminal input 

0  6.19 

φ350 0350 Opóźnienie 
częstotliwości 
przyspieszania 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ351 0351 Opóźnienie czasu 
przyspieszania 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.0   

φ352 0352 Opóźnienie 
częstotliwości 
zwalniania 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ353 0353 Opóźnienie czasu 
zwalniania 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.0   

φ359 0359 Czas oczekiwania na 
sterowanie PID 

s 1/1 0-2400 0  6.20 

φ360 0360 Sterowanie PID - - 0: Wyłączona 
1: Process type PID control 
2: Speed type PID control 

0   

φ361 0361 Czas opóźnienia s 0.1/0.1 0.0-25.0 0.1   

φ362 0362 Wzmocnienie członu 
proporcjonalnego 

- 0.01/0.01 0.01-100.0 0.30   
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostk

a 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkow

nika 
Patrz punkt 

φ363 0363 Wzmocnienie członu 
całkującego 

- 0.01/0.01 0.01-100.0 0.20  6.20 

φ366 0366 Wzmocnienie członu 
różniczkującego 

- 0.01/0.01 0.00-2.55 0.00   

φ367 0367 Górny limit regulatora 
PID 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη *1   

φ368 0368 Dolny limit regulatora 
PID 

Hz 0.1/0.01 0.0-φ367 0.0   

φ369 0369 Wybór wejścia 
sprzężenia zwrotnego 

- - 0 Wyłączona 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4 do 6: - 

0   

φ372 0372 Szybkość zwiększania 
(regulator prędkości 
PID) 

s 0.1/0.1 0.1-600.0 10.0   

φ373 0373 Szybkość 
zmniejszania 
(regulator prędkości 
PID) 

s 0.1/0.1 0.1-600.0 10.0   

φ375 0375 Współczynnik 
fabryczny 3B 

- - - -  * 3 

φ376 0376 Współczynnik 
fabryczny 3C 

- - - -   

φ378 0378 Częstotliwość 
wejściowa 

pps 1/1 100-5000 250  6.6.5 

φ380 0380 Wybór charakterystyki 
obrotów w przód/ wstecz 
sterowania PID 

- - 0: Forward 
1: Reverse 

0  6.20 

φ382 0382 Zwolnij i zatrzymaj 
w wybranej pozycji  

- - 0: Wyłączona 
1: Włączona  
2: - 

0  6.18.2 

φ383 0383 Częstotliwość wolnego 
najeżdżania na 
krańcówkę 

Hz 0.1/0.01 0.1-30.0 5.0   

φ384 0384 Współczynnik 
fabryczny 3D 

- - - -  * 3 

φ385 0385 Współczynnik 
fabryczny 3E 

- - - -   

φ386 0386 Współczynnik 
fabryczny 3F 

- - - -   

φ389 0389 Wejście sygnału 
zadawania PID  

- - 0: φµοδ/f207 selected 
1: Terminal board VIA 
2: Terminal board VIB 
3: φπιδ 
4: RS485 communication 
5: UP/DOWN from external logic 

input 
6: CANopen communication 
7: Communication option 
8: Terminal board VIC 
9, 10: - 
11: Pulse train input 

0  6.20 

φ390 0390 Specjalny fabryczny 
współczynnik 3G 

- - - -  * 3 

φ391 0391 Autostop w przypadku 
osiągnięcia dolnej 
granicy częstotliwości 
pracy ciągłej 

Hz 0.1/0.01 0.0-υλ 0.2  6.9.1 

*1: Default setting values vary depending on the setup menu setting. Refer to section 11.5. 
*3: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
• Torque boost parameters 1 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostk

a 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ400 0400 Auto-tuning - - 0: Autotuning wyłączony 0  6.21 

1 Inicjalizacja φ402 (po wykonaniu : 0) 
2: Autotuning realizowany 

(po wykonaniu: 0) 
3: - 
4: Stałe silnika automatyczna 
kalkulacja 

(po wykonaniu: 0) 
5: 4+2 (po wykonaniu: 0) 

φ401 0401 Poślizg % 1/1 0-150 50   

φ402 0402 Wielkość 
automatycznego 
forsowania momentu 
obrotowego 

% 0.1/0.1 0.1-30.0 * 2   

φ405 0405 Znamionowa moc silnika kW 0.01/0.01 0.01-22.00 * 2   

φ412 0412 Specjalny współczynnik 
silnika 1 

- - - -  * 4 

φ415 0415 Znamionowy prąd silnika A 0.1/0.1 0.1-100.0 * 2  6.21 

φ416 0416 Prąd jałowy % 1/1 10-90 * 2   

φ417 0417 Znamionowa prędkość 
silnika 

min-1 1/1 100-64000 *1   

φ441 0441 Limit momentu 1  % 1/0.01 0-249%,  
250: Wyłączona 

250  6.22.1 

φ443 0443 Limit momentu 
hamowania 1 

% 1/0.01 0-249%,  
250: Wyłączona 

250   

φ444 0444 Limit momentu 2  % 1/0.01 0-249%,  
250: Wyłączona 

250   

φ445 0445 Limit momentu 
hamowania 2  

% 1/0.01 0-249%,  
250 Wyłączona 

250   

φ451 0451 Przyspieszanie i 
zwalnianie po limicie 
momentu 

- 1/1 0: In sync with acceleration / 
deceleration  

1: In sync with min. time 

0  6.22.2 

φ452 0452 Czas detekcji utyku s 0.01/0.01 0.00-10.00 0.00  6.22.3 

φ454 0454 Wybór strefy 
ograniczenia momentu 

- - 0:Constant output limit 
1:Constant torque limit 

0  6.22.1 

φ458 0458 Specjalny 
współczynnik silnika 2 

- - - -  * 4 

φ459 0459 Moment bezwładności czas 0.1/0.1 0.1-100.0 1.0  6.21 

φ460 0460 Specjalny 
współczynnik silnika 3 

- - - -  * 4 

φ461 0461 Specjalny 
współczynnik silnika 4 

- - - -   

φ462 0462 Specjalny 
współczynnik silnika 5 

- - - -   

φ467 0467 Specjalny 
współczynnik silnika 6 

- - - -   

*1: Default setting values vary depending on the setup menu setting. Refer to section 11.5. 
*2: Default setting values vary depending on the capacity. Refer to section 11.4. 
*4: Motor specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
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• Parametry wejścia/ wyjścia 2 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednost
ka 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ470 0470 Offset wejścia VIA - 1/1 0-255 128  6.6.4 

φ471 0471 Wzmocnienie 
wejścia VIA 

- 1/1 0-255 128  

φ472 0472 Offset wejścia VIB - 1/1 0-255 128   

φ473 0473 Wzmocnienie 
wejścia VIB 

- 1/1 0-255 128   

φ474 0474 Offset wejścia VIC - 1/1 0-255 128   

φ475 0475 Wzmocnienie 
wejścia VIC 

- 1/1 0-255 128   

 
• Parametry związane z forsowaniem momentu obrotowego 2 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostk

a 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ480 0480 Specjalny 
współczynnik silnika 7 

- - - -  * 4 

φ485 0485 Specjalny 
współczynnik silnika 8 

- - - -   

φ490 0490 Specjalny 
współczynnik silnika 9 

- - - -  

φ495 0495 Specjalny 
współczynnik silnika 
10 

- - - -  

φ499 0499 Specjalny 
współczynnik silnika 
11 

- - - -   

*4: Motor specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
 
• Parametry związane z czasem przyspieszania i zwalniania 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostk

a 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ500 0500 Czas przyspieszania 2 s 0.1/0.1 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0  6.23.2 

φ501 0501 Czas zwalniania 2 s 0.1/0.1 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0  

φ502 0502 Charakterystyka 1 
przyspieszania/ 
zwalniania 

- - 0: liniowa 
1: S-krzywa 1 
2: S-krzywa 2 

0  6.23.1 

φ503 0503 Charakterystyka 2 
przyspieszania/ 
zwalniania 

- - 0  6.23.2 

φ504 0504 Przyśpieszanie 
/zwalnianie (1, 2 , 3) 

- - 1: Acceleration/deceleration 1 
2: Acceleration/deceleration 2 
3: Acceleration/deceleration 3 

1  

φ505 0505 Częstotliwości 
przełączania 
charakterystyki 
przyspieszania/ 
zwalniania 1 i 2 

Hz 0.1/0.01 0.0 (wyłączony) 
0.1-υλ 

0.0  

φ506 0506 Dolne zakrzywienie 
charakterystyki typu S 

% 1/1 0-50 10  6.23.1 

φ507 0507 Górne zakrzywienie 
charakterystyki typu S 

% 1/1 0-50 10   

φ510 0510 Czas przyspieszania 3 s 0.1/0.01 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0  6.23.2 

*8: These parameters can be changed to 0.01s unit by setting φ519=1. 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ511 0511 Czas zwalniania 3 s 0.1/0.01 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0  6.23.2 

φ512 0512 Przyśpieszanie 
zwalnianie 3  

- - 0:liniowe 
1: S-krzywa 1 
2: S-krzywa 2 

0   

φ513 0513 Częstotliwość 
przełaczania 
acceleration/decel
eration 2 i  3  

Hz 0.1/0.01 0.0 (disabled) 
0.1-υλ 

0.0   

φ515 0515 Czas zwalniania 
po wyłaczeniu 
awaryjnym 
bazpieczeństwa 

s 0.1/0.01 0.0-3600 (360.0)  *8 10.0  6.24.4 

φ519 0519 Jednostki 
programowania 
acc i dec 

- - 0: - 
1: 0.01s rozdzielczość (po zapamiętaniu: 0) 
2: 0.1s rozdzielczość (po zapamiętaniu:: 0) 

0  6.23.2 

*8: These parameters can be changed to 0.01s unit by setting φ519=1. 
 
• Parametry związane z zabezpieczeniami 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy 
Nastawa 
fabryczn

a 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ601 0601 Poziom 1 
zabezpieczenia 
przed utykiem 

% 
(A) 

1/1 10-199， 
200 (wyłączony) 

150  6.24.2 

φ602 0602 Zapamiętywanie 
przyczyn wyłączeń 
awaryjnych falownika 

- - 0: Kasowanie po wyłaczeniu zasilania 
1: Pamiętanie po wyłaczeniu zasilanlia 

0  6.24.3 

φ603 0603 Wybór awaryjnego 
zatrzymania 

- - 0: stop wybiegiem 
1: stop ze zwalnianiem 
2:Hamowanie bezpieczeństwa prądem DC  
3: Stop ze zwalnianiem (φ515) 
4: Szybki stop ze zwalnianiem 
5: Szybki dynamiczny stop ze zwalnianiem 

0  6.24.4 

φ604 0604 Hamowanie 
prądem stałym DC 
po wyłączeniu 
bezpieczeństwa 

s 0.1/0.1 0.0-20.0 1.0   

φ605 0605 Wybór trybu detekcji 
błędu fazy 
wyjściowej 

- - 0: wyłączony 
1: po uruchomieniu (tylko raz po włączeniu zasilania) 
2: po uruchomieniu (ciągle) 
3: podczas pracy 
4: po uruchomieniu + podczas pracy 
5: Wykrywanie uszkodzenia podłączeń wyjściowych 

0  6.24.5 

φ607 0607 Czas 150% 
przeciążenia silnika 

s 1/1 10-2400 300  3.5 
6.24.1 

φ608 0608 Wybór detekcji błędu 
fazy wejściowej 

- - 0: wyłączony 
1: włączony 

1  6.24.6 

φ609 0609 Detekcja zbyt 
małego prądu 
histerezy 

% 1/1 1-20 10  6.24.7 

φ610 0610 Zbyt mały prąd - - 0: Tylko alarm 
1: wyłączenie 

0  

φ611 0611 Detekcja małego 
prądu 

% 
(A) 

1/1 0-150 0  

φ612 0612 Czas detekcji 
małego prądu 

s 1/1 0-255 0  

φ613 0613 Wykrywanie 
zwarcia wyjścia 

- - 0: Ciągłe (standardowy impuls) 
1: Tylko po włączeniu zasilania 

(standardowy impuls) 
2: Ciągle (krótki impuls) 
3: Tylko po włączeniu zasilania 

 (krótki impuls) 

0  6.24.8 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ615 0615 Wybór zatrzymania 
awaryjnego po 
przekroczeniu 
momentu 
obrotowego / alarmu 

- - 0: Tylko alarm 
1: wyłączenie 

0  6.24.9 

φ616 0616 Wielkość momentu 
obrotowego 
awaryjnego 
zatrzymania 

% 1/0.01 0 (wyłączony) 
1-250 

150  

φ618 0618 Czas detekcji zbyt 
wysokiego momentu 

s 0.1/0.1 0.0-10.0 0.5  

φ619 0619 Histereza detekcji 
zbyt wysokiego 
momentu 
obrotowego 

% 1/1 0-100 10   

φ620 0620 Sterowanie 
włączeniem i 
wyłączeniem 
wentylatora 

- - 0: ON/OFF control 
1: Always ON 

0  6.24.10 

φ621 0621 Nastawa alarmu 
całkowitego czasu 
pracy 

100 
godzi

n 

0.1/0.1 
(=10 godzin) 

0.0-999.0 876.0  6.24.11 

φ626 0626 Nad napięciowa 
ochrona utyku 

% 1/1 100-150 *2  6.15.4 
6.15.5 

φ627 0627 Wybór trybu 
załączenia 
zabezpieczenia 
podnapięciowego 

- - 0: Tylko alarm 
1: wyłączenie  
2: - 

0  6.24.12 

φ631 0631 Metoda 
wykrywania 
przeciążenia 
falownika 

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

0  3.5 

φ632 0632 Elektroniczna 
pamięć termiczna 

- - 0: wyłączony 
1: włączony 

0  3.5 
6.24.1 

φ633 0633 Detekcja rozłączenia 
wejścia 
analogowego (VIC) 

% 1/1 0: wyłączony,  
1-100 

0  6.24.13 

φ634 0634 Średnia rocznej 
temperatury 
otoczenia 

- - 1: -10 to +10°C 
2: 11-20°C 
3: 21-30°C 
4: 31-40°C 
5: 41-50°C 
6: 51-60°C 

3  6.24.14 

φ644 0644 Wybór funkcji po 
wykryciu przerwy 
w obwodzie (VIC) 

- - 0: wyłączenie awaryjne 
1: Tylko alarm (stop wybiegiem) 
2: Tylko alarm (φ649 częstotliwość) 
3: Tylko alarm (normalna praca) 
4: Tylko alarm (stop ze zwolnianiem) 

0  6.24.13 

φ645 0645 Wybór funkcji po 
zadziałaniu PTC  

- - 1: wyłączenie awaryjne 
2: Tylko alarm 

1  6.24.15 

φ646 0646 Opornoś ć  PTC  Ω 1/1 100-9999 3000   

φ648 0648 Ilość uruchomień 
po których 
zgłaszany jest 
alarm 

10000 
times 

0.1/0.1 0.0-999.0 999.0  6.24.16 

φ649 0649 Cofnięta 
częstotliwość 

Hz 0.1/0.01 λλ-υλ 0.0  6.24.13 

φ650 0650 Włączenie funkcji 
wymuszenia pracy 
pożarowej 

- - 0 wyłączony 
1: włączony 

0  6.25 

φ656 0656 Współczynnik 
fabryczny 6A 

- - - -  * 3 

φ657 0657 Poziom alarmu 
przeciążeniowego 

% 1/1 10-100 50  3.5 

φ660 0660 Dodatkowe 
wejście 

- - 0: wyłączony 
1: VIA 

0  6.26 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

2: VIB 
3: VIC 
4: fc 

*2: Default setting values vary depending on the capacity. Refer to section 11.4. 
*3: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ661 0661 Mnożnik 
dodatkowego 
wejścia 

- - 0: wyłączony 
1: VIA 
2: VIB 
3: VIC 
4: f729 

0  6.26 

φ663 0663 Wybór funkcji 
wejścia 
analogowego 
(VIB) 

- - 0: Zadana częstotliwość 
1: Czas acceleration/deceleration  
2: Górny limit częstotliwości 
3, 4: - 
5: Wartość wzmocnienia momentu 
6: Poziom ochrony utyku 
7: Poziom ochrony cieplnej silnika 
8 to 10: - 
11: Częstotliwość podstawowa 

0  6.27 

 
• Parametry wyjścia 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ669 0669 Wyjście logiczne / 
wyjście impulsowe 
(OUT) 

- - 0: Wyjście logiczne 
1: Wyjście impulsowe (częstotliwość) 

0  6.28.1 

φ676 0676 Wybór funkcji 
wyjścia impulsowego 
(OUT) 

- - 0: Częstotliwość wyjściowa 
1: Prąd wyjściowy 
2: Częstotliwość zadana 
3: Napięcie wejściowe (napięcie DC) 
4: Output voltage (command value) 
5: Moc wejściowa 
6: Moc wyjściowa 
7: Moment 
8: - 
9: Współczynnik obciążenia silnika 
10: Współczynnik obciążenia falownika 
11: Współczynnik obciążenia rezystora 

PBR  
12: Częstotliwość zadana  (po 

kompensacji) 
13: wartość wejściowa VIA  
14: wartość wejściowa VIB  
15: Wartość stała 1  

(prąd wyjściowy 100%) 
16: Wartość stała 2 

(prąd wyjściowy 50%) 
17: Wartość stała 3  

(inna niż prąd wyjsciowy) 
18: Dana z komunikacji 
19: - 
20: wartość wejściowa VIC  
21, 22: - 
23: wartość sprzężenia zwrotnego PID  

0   

φ677 0677 Maksymalna 
częstotliwość  

kpps 0.01/0.01 0.50-2.00 0.80   

φ678 0678 Filtr wyjściowy ms 1/1 2-1000 64   

φ679 0679 Filtr wejściowy ms 1/1 2-1000 2  6.6.5 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ681 0681 Wybór typu wyjścia 
analogowego 

- - 0: Miernik (0 to 1 mA) 
1: Prąd (0 to 20 mA)  
2: Napięcie (0 to 10 V) 

0  3.4 
6.28.2 

φ684 0684 Filtr wyjścia 
analogowego 

ms 1/1 2-1000 2   

φ691 0691 Nachylenie wyjścia 
analogowego 

- - 0: Charakterystyka opadająca 
1: Charakterystyka narastająca 

1   

φ692 0692 Offset wyjścia 
analogowego 

% 0.1/0.1 -1.0－+100.0 0.0   

φ693 0693 Specjalny fabryczny 
współczynnik 6B 

- - - -  * 3 

*3: Specjalny fabryczny współczynnik jest ustawiany przez producenta. Nie zmieniaj tego parametru. 
 
• Parametry związane z panelem operatorskim 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ700 0700 Zabezpieczenie 
przed zmianą nastaw 

- - 0: Wyłączone 
1: Programowanie zabronione (panel i zdalna 

klawiatura) 
2: Programowanie zabronione (1 + RS485) 
3: Odczyt zabroniony (panel i zdalna klawiatura 
4: Odczyt zabroniony (3 + RS485) 

0  6.29.1 

φ701 0701 Jednostki wskazań - - 0: % 
1: A (ampery)/V (volt) 

0  6.29.2 

φ702 0702 Skalowanie wskazań mnożni
k 

0.01/0.01 0.00: wyświetlanie częstotliwości 
0.01-200.0 

0.00  6.29.3 

φ703 0703 Wybór 
częstotliwości 
przeliczanych 

- 1/1 0: wszystkie wyświetlane częstotliwości 
1: częstotliwości dotyczące PID  

0   

φ705 0705 Nachylenie 
charakterystyki 

- 1/1 0: charakterystyka narastająca 
1: charakterystyka opadającą 

1   

φ706 0706 Przesunięcie 
charakterystyki 
(offset) 

Hz 0.1/0.01 0.00-φη 0.00   

φ707 0707 Zmiana 
częstotliwości po 
skoku pokrętła 1 

Hz 0.01/0.01 0.00: wyłączone 
0.01-φη 

0.00  6.29.4 

φ708 0708 Zmiana 
częstotliwości po 
skoku pokrętła 2 

- - 0: wyłączone 
1-255 

0   

φ709 0709 Funkcje 
podtrzymywania 
pomiaru 

- - 0: ciągły pomiar 
1: pamiętanie największej wartości 
2: pamiętanie najmniejszej wartości 

0  6.29.7 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ710 0710 Wielkość 
przedstawiana na 
wyświetlaczu 

- - 0: Częstotliwość wyjściowa (Hz/dowolna jednostka) 
1: Prąd wyjściowy (%/A) 
2:Częstotliwość zadana  (Hz/dowolna jednostka) 
3: Napięcie zasilania (napięcie DC) (%/V) 
4: Napięcie wyjściowe (wartość zadana) (%/V) 
5: Scałkowana moc wejściowa (kW) 
6: Scałkowana moc wyjściowa (kW) 
7: Moment (%) 
8: - 
9: Współczynnik  średni obciążenia silnika 
10: Współczynnik średni obciążenia falownika 
11: Współczynnik obciążenia  PBR  
12: Częstotliwość zadana  (po kompensacji) (Hz/ 

dowolna jednostka) 
13: sygnał wejściowy VIA (%) 
14: sygnał wejściowy VIB (%) 
15 to 17: - 
18: Kod z komunikacji 
19: - 
20: sygnał wejściowy VIC (%) 
21: częstotliwość zadająca (kpps) 
22: - 
23: wielkość sprzężenia zwrotnego PID (Hz/ 

dowolna jednostka) 
24: moc wejściowa (kWh) 
25: moc wyjściowa (kWh) 
26: obciążenie silnika (%) 
27: obciążenie napędu (%) 
28: Prąd falownika (A) 
29: wartość sygnału  FM (%) 
30: Wartość częstotliwości wyjścia impulsowego 

(kpps) 
31: Sumaryczna moc  (100 godzin) 
32: Czas pracy wentylatora (100 godzin) 
33: Czas pracy falownika (100 godzin) 
34: Ilość uruchomień (10000 razy) 
35: Ilość uruchomień do przodu (10000 razy) 
36: Ilość uruchomień do tyłu (10000 razy) 
37 to 39: - 
40: Prąd znamionowy falownika (skorygowany od 

częstotliwości nośnej) 
41 to 51: - 

0  6.29.5 
8.2.1 
8.3.2 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ711 0711 Monitoring 1 - - 0: Częstotliwość wyjściowa (Hz/dowolna jednostka) 
1: Prąd wyjściowy (%/A) 
2:Częstotliwość zadana  (Hz/dowolna jednostka) 
3: Napięcie zasilania (napięcie DC) (%/V) 
4: Napięcie wyjściowe (wartość zadana) (%/V) 
5: Scałkowana moc wejściowa (kW) 
6: Scałkowana moc wyjściowa (kW) 
7: Moment (%) 
8: - 
9: Współczynnik  średni obciążenia silnika 
10: Współczynnik średni obciążenia falownika 
11: Współczynnik obciążenia  PBR  
12: Częstotliwość zadana  (po kompensacji) (Hz/ 

dowolna jednostka) 
13: sygnał wejściowy VIA (%) 
14: sygnał wejściowy VIB (%) 

2  6.29.6 
8.2.1 
8.3.2 

φ712 0712 Monitoring 2 - - 1   

φ713 0713 Monitoring 3 - - 3   
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednostka 

Minimalny 
krok 

nastawiania 
Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ714 0714 Monitoring 4 - - 15 to 17: - 
18: Kod z komunikacji 
19: - 
20: sygnał wejściowy VIC (%) 
21: częstotliwość zadająca (kpps) 
22: - 
23: wielkość sprzężenia zwrotnego PID (Hz/ 

dowolna jednostka) 
24: moc wejściowa (kWh) 
25: moc wyjściowa (kWh) 
26: obciążenie silnika (%) 
27: obciążenie napędu (%) 
28: Prąd falownika (A) 
29: wartość sygnału  FM (%) 
30: Wartość częstotliwości wyjścia impulsowego 

(kpps) 
31: Sumaryczna moc  (100 godzin) 
32: Czas pracy wentylatora (100 godzin) 
33: Czas pracy falownika (100 godzin) 
34: Ilość uruchomień (10000 razy) 
35: Ilość uruchomień do przodu (10000 razy) 
36: Ilość uruchomień do tyłu (10000 razy) 
37 to 39: - 
40: Prąd znamionowy falownika (skorygowany od 

częstotliwości nośnej) 
41 to 51: - 

4   

φ715 0715 Monitoring 5 - - 5   

φ716 0716 Monitoring 6 - - 6   

φ717 0717 Monitoring 7 - - 27   

φ718 0718 Monitoring 8 - - 0   

φ719 0719 Kasowanie 
komendy 
uruchomienia gdy 
ST jest wyłączone 

- - 0: Rozkaz pracy kasowany  
1: Rozkaz pracy pamiętany 

1  6.29.8 

φ720 0720 Wielkość 
przedstawiana na 
wyświetlaczu 
zdalnym 

- - 0-51 (Patrz φ710) 0  6.29.5 
8.3.2 

φ721 0721 Sposób 
zatrzymanie 
przyciskiem stop 
na panelu 

- - 0: stop ze zwalnianiem 
1: stop wybiegiem 

0  6.29.9 

φ729 0729 Wielkość do 
porzeliczenia 
wartości zadanej 

% 1/1 -100-+100 0  6.26 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ730 0730 Zapamiętywanie 
prędkości pracy z 
panelu (φχ) 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0  6.29.1 

φ731 0731 Wykrywanie 
odłączenia  
zdalnej klawiatury 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0   

φ732 0732 Przełączanie 
sterowanie z 
dodatkowej 

klawiatury 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

1  6.13 
6.29.1 

φ733 0733 Panel operatorski 
zabroniony 
(RUN key) 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0  6.29.1 

φ734 0734 Wyłączenie awaryjne 
z panelu 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0  

φ735 0735 Reset z panelu - - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0  

φ736 0736 χµοδ / φµοδ 
zabronione 
zmiany podczas 

pracy 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

1  

φ737 0737 Wszystkie funkcja 
panelu 

- - 0: Dozwolone 
1: Zabronione 

0   

φ738 0738 Ustawienie hasła 
(φ700) 

- - 0: bez hasła 
1-9998 
9999: hasło 

0   

φ739 0739 Podanie hasła - - 0: bez hasła 
1-9998 
9999: hasło 

0   

φ740 0740 Sposób 
wyzwalania 
rejestracji ścieżek  

- - 0: Wyłączone 
1: Przed wyłączeniem awaryjnym 
2: Wyzwalaniem zewnę trznym 
3: 1+2 

1  6.30 

φ741 0741 Częstość pomiaru 
danych 

- - 0: 4ms 
1: 20ms 
2: 100ms 
3: 1s 
4: 10s 

2   

φ742 0742 Ścieżka  1 - - 

0-42 

0   

φ743 0743 Ścieżka  2 - - 1   

φ744 0744 Ścieżka  3 - - 2   

φ745 0745 Ścieżka  4 - - 3   

φ746 0746 Filtr układu 
pomiarowego 

ms - 8-1000 200  6.29.7 

φ748 0748 Licznik energii - - 0: Wyłączony 
1: Włączony 

0  6.31 

φ749 0749 Wybór jednostki 
licznika energii 

- - 0:1=1kWh 
1:1=10kWh 
2:1=100kWh 
3:1=1000kWh 

*2   

*2: Default setting values vary depending on the capacity. Refer to section 11.4. 
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ750 0750 Funkcja klawisza 
EASY  

- - 0: Easy / standardowe 
programowanie  

1: Klawisz skrótu 
2: Local / remote klawiatura 
3: Monitor peak / minimum hold 

trigger 

0  4.5 
6.32 

φ751 0751 Tryb ustawiania 
parametrów 1 

- - 

0-2999 
(Set by communication number) 

3  4.5 
6.32 

φ752 0752 Tryb ustawiania 
parametrów 2 

- - 4   

φ753 0753 Tryb ustawiania 
parametrów 3 

- - 9   

φ754 0754 Tryb ustawiania 
parametrów 4 

- - 10   

φ755 0755 Tryb ustawiania 
parametrów 5 

- - 600   

φ756 0756 Tryb ustawiania 
parametrów 6 

- - 6   

φ757 0757 Tryb ustawiania 
parametrów 7 

- - 999   

φ758 0758 Tryb ustawiania 
parametrów 8 

- - 999   

φ759 0759 Tryb ustawiania 
parametrów 9 

- - 999   

φ760 0760 Tryb ustawiania 
parametrów 10 

- - 999   

φ761 0761 Tryb ustawiania 
parametrów 11 

- - 999   

φ762 0762 Tryb ustawiania 
parametrów 12 

- - 999   

φ763 0763 Tryb ustawiania 
parametrów 13 

- - 999   

φ764 0764 Tryb ustawiania 
parametrów 14 

- - 999   

φ765 0765 Tryb ustawiania 
parametrów 15 

- - 999   

φ766 0766 Tryb ustawiania 
parametrów 16 

- - 999   

φ767 0767 Tryb ustawiania 
parametrów 17 

- - 999   

φ768 0768 Tryb ustawiania 
parametrów 18 

- - 999   

φ769 0769 Tryb ustawiania 
parametrów 19 

- - 999   

φ770 0770 Tryb ustawiania 
parametrów 20 

- - 999   

φ771 0771 Tryb ustawiania 
parametrów 21 

- - 999   

φ772 0772 Tryb ustawiania 
parametrów 22 

- - 999   

φ773 0773 Tryb ustawiania 
parametrów 23 

- - 999   

φ774 0774 Tryb ustawiania 
parametrów 24 

- - 999   

φ775 0775 Tryb ustawiania 
parametrów 25 

- - 999   

φ776 0776 Tryb ustawiania 
parametrów 26 

- - 999   

φ777 0777 Tryb ustawiania 
parametrów 27 

- - 999   
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

φ778 0778 Tryb ustawiania 
parametrów 28 

- - 

0-2999 
(ustawiony numer komunikacji) 

999  4.5 
6.32 

φ779 0779 Tryb ustawiania 
parametrów 29 

- - 999   

φ780 0780 Tryb ustawiania 
parametrów 30 

- - 999   

φ781 0781 Tryb ustawiania 
parametrów 31 

- - 999   

φ782 0782 Tryb ustawiania 
parametrów 32 

- - 50   

φ799 0799 Specjalny fabryczny 
współczynnik 7A 

- - - -  *3 

*3: Specjalny fabryczny współczynnik jest ustawiany przez producenta. Nie zmieniaj tego parametru. 
 
• Parametry transmisji danych 

Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nastawa 
użytkownika Patrz punkt 

φ800 0800 Szybkość transmisji - - 3: 9600bps 
4: 19200bps 
5: 38400bps 

4  6.33.1 

φ801 0801 Parzystość - - 0: NON (No parity) 
1: EVEN (Even parity) 
2: ODD (Odd parity) 

1  

φ802 0802 Adres falownika - 1/1 0-247 0  

φ803 0803 Czas oczekiwania na 
komunikację 

s 0.1/0.1 0.0: Wyłączone, 
0.1-100.0 

0.0  

φ804 0804 Czynności po 
przekroczeniu czasu 
oczekiwania 

- - 0: Tylko alarm 
1: Wyłączenie awaryjne (Stop wybiegiem) 
2: Wyłączenie awaryjne (Deceleration stop) 

0   

φ805 0805 Przekroczony 
czas braku 
komunikacji 

s 0.01/0.01 0.00-2.00 0.00   

φ806 0806 Wybór master czy 
slave pomiędzy 
falownikami  

- - 0: Slave (0 Hz dla pozostałych napędów gdy 
uszkodzony jest falownik master) 

1: Slave (pozostałe napędy kontynuują pracę 
gdy uszkodzony jest falownik master) 

2: Slave (wyłączenie awaryjne gdy 
uszkodzony jest falownik master) 

3: Master (przekazuje rozkazy o częstotliwości 
pracy) 

4: Master (przekazuje sygnał o swojej 
częstotliwości wyjściowej) 

0   

φ808 0808 Warunek liczenia 
czasu braku 

komunikacji 

- - 0: Liczenie czasu zawsze 
1: Gdy wybrany jest tryb pracy z komunikacją 

φµοδ or χµοδ 
2: 1 + podczas pracy 

1   

 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednost
ka 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nazwa 

użytkownika Patrz punkt 

φ810 0810 Programowanie 
zadawania z 
komunikacji 

- 1/1 0: Wyłączone 
1: Włączone 

0  6.6.2 
6.33.1 

φ811 0811 Punkt 1 
zadawania 

% 1/1 0-100 0   

φ812 0812 Częstotliwość 
punktu 1 
zadawania 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη 0.0   

φ813 0813 Punkt 2 
zadawania 

% 1/1 0-100 100   
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownika Patrz punkt 

φ814 0814 Częstotliwość 
punktu  2 
zadawania 

Hz 0.1/0.01 0.0-φη *1   

φ829 0829 Wybór protokołu 
komunikacji 

- - 0: Protokół falownika Toshiba 
1: Protokół Modbus RTU 

0  6.33.1 

φ856 0856 Ilość biegunów 
silnika 

- - 1: 2 bieguny 
2: 4 bieguny 
3: 6 bieguny 
4: 8 bieguny 
5: 10 bieguny 
6: 12 bieguny 
7: 14 bieguny 
8: 16 bieguny 

2   

φ870 0870 Blok zapisu danych 
1 

- - 0: Nie wybrane 
1: Polecenie 1 
2: Polecenie 2 
3: Częstotliwość zadana 
4: Dana wyjściowa na zacisk  
5: Wyjście analogowe 
6: Polecenie zadawania prędkosci 

0   

φ871 0871 Blok zapisu 
danych 2 

- - 0   

φ875 0875 Blok zapisu 
danych 1 

- - 0: Nie wybrane 
1: Status informacji 
2: Częstotliwość wyjściowa 
3: Prąd wyjściowy 
4: Napięcie wyjściowe 
5: Informacja o alarmie 
6: Wartość sprzężenia PID  
7: Zacisk wejściowy 
8: Zacisk wyjściowy 
9: Zacisk VIA  
10:Zacisk VIB  
11: Zacisk VIC  
12: Napięcie wejściowe (DC detection) 
13: Prędkość silnika 
14: Moment 

0   

φ876 0876 Blok zapisu 
danych 2 

- - 0   

φ877 0877 Blok zapisu 
danych 3 

- - 0   

φ878 0878 Blok zapisu 
danych 4 

- - 0   

φ879 0879 Blok zapisu 
danych 5 

- - 0   

φ880 0880 Wolne notatki - 1/1 0-65530 (65535) 0  6.33.3 

φ898 0898 Specjalny 
fabryczny 
współczynnik 8A 

- - - -  *3 

φ899 0899 Funkcja resetu - - 0: - 
1: Reset (po wykonaniu: 0) 

0  6.33.1 

*1: Default setting values vary depending on the setup menu setting. Refer to section 11.5. 
*3: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
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• Parametry silnika PM 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednostk
a 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nastawa 

użytkownika Patrz punkt 

φ900 0900 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9A 

- - - -  *3 

φ901 0901 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9B 

- - - -   

φ902 0902 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9C 

- - - -   

φ909 0909 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9D 

- - - -   

φ910 0910 Step-out detekcja 
poziomu prądu 

% 
 

1/1 1-150 100  6.34 

φ911 0911 Step-out detekcja 
czasu 

s 0.01/0.01 0.00: No detection  
0.01-2.55 

0.00   

φ912 0912 q-axis indukcyjność mH 0.01/0.01 0.01-650.0 10.00  6.21.2 
6.34 

φ913 0913 d-axis indukcyjność mH 0.01/0.01 0.01-650.0 10.00   

φ914 0914 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9E 

- - - -  * 3 

φ915 0915 Sterowanie silnikiem 
synchronicznym PM 

- - 0: Mode 0 
1: Mode 1 
2: Mode 2 
3: Mode 3 
4: Mode 4 

3  6.21.2 

φ916 0916 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9F 

- - - -  * 3 

φ917 0917 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9G 

- - - -   

φ918 0918 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9H 

- - - -   

φ919 0919 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9I 

- - - -   

φ920 0920 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9J 

- - - -   

φ930 0930 Specjalny fabryczny 
współczynnik 9K 

- - - -   

*3: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
 

• Traverse parametry 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednostka Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nastawa 

użytkownika Patrz punkt 

φ980 0980 Traverse wybór - 1/1 0: wyłączony 
1: włączony 

0  6.35 

φ981 0981 Czas przyspieszania s 0.1/0.1 0.1-120.0 25.0   

φ982 0982 Czas zwalniania s 0.1/0.1 0.1-120.0 25.0   

φ983 0983 Krok % 0.1/0.1 0.0-25.0 10.0   

φ984 0984 Traverse skok kroku % 0.1/0.1 0.0-50.0 10.0   
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• Programowanie sterownika PLC 
Symbol Numer funkcji 

komunikacji Funkcja Jednost
ka 

Minimalny krok 
nastawiania Zakres nastawy Nastawa 

fabryczna 
Nastawa 

użytkownika Patrz punkt 

α900 A900 Wejście  11 - - 0: Bez funkcji 
1: Terminal F 
2: Terminal R 
3: Terminal RES 
4: Terminal S1 
5: Terminal S2 
6: Terminal S3 
7: Terminal VIB 
8: Terminal VIA 
9 to 20: - 
21 to 24: Wirtualny zacisk 1 to 4 
25 to 32: Wewnętrzny zacisk 1 to 8 
918 to 934: Numer funkcji logicznej 
1000 to 1255: Numer wyjścia  
2000 to 2099: FD00 to FD99 
3000 to 3099: FE00 to FE99 

0  6.36 

α901 A901 Funkcja wejścia 
12 

- - 0:NOP (bez funkcji) 
1:ST  
2:STN 
3:AND 
4:ANDN 
5:OR 
6:ORN 
7:EQ  
8:NE 
9:GT 
10:GE  
11:LT 
12:LE  
13:ASUB 
14:ON  
15:OFF  
16:COUNT 1  
17:COUNTR 2  
18:HOLD  
19:SET  
20:RESET  
21:CLR 
22:CLRN 

0   

α902 A902 Wejście 12 - - 0-3099 (jak α900) 0   

α903 A903 Funkcja wejścia 
13 

- - 0-22 (jak α901) 0   

α904 A904 Wejście 13 - - 0-3099 (jak α900) 0   

α905 A905 Funkcja wejścia 1 - - 0-3099 (jak α901) 0   

α906 A906 Wejście 21 - - 0-3099 (jak α900) 0   

α907 A907 Funkcja wejścia 
22 

- - 0-22 (jak α901) 0   

α908 A908 Wejście 22 - - 0-3099 (jak α900) 0   

α909 A909 Funkcja wejścia 
23 

- - 0-22 (jak α901) 0   

α910 A910 Wejście 23 - - 0-3099 (jak α900) 0   

α911 A911 Funkcja wyjścia 
wyznaczona 2 

- - 0-3099 (jak α900) 0   
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

α912 A912 Wejście 31 - - 0-3099 (Same as α900) 0  6.36 

α913 A913 Funkcja wejścia 
32 

- - 0-22 (Same as α901) 0   

α914 A914 Wejście 32 - - 0-3099 (Same as α900) 0   

α915 A915 Funkcja wejścia 
33 

- - 0-22 (Same as α901) 0   

α916 A916 Wejście 33 - - 0-3099 (Same as α900) 0   

α917 A917 Funkcja wyjścia 
wyznaczona 3 

- - 0-3099 (Same as α900) 0   

α918 A918 Dana 1 wyjście 
procent 

% 0.01/0.01 

0.00-200.0 

0.00   

α919 A919 Dana 2 wyjście 
procent 

% 0.01/0.01 0.00   

α920 A920 Dana 3 wyjście 
procent 

% 0.01/0.01 0.00   

α921 A921 Dana 4 wyjście 
procent 

% 0.01/0.01 0.00   

α922 A922 Dana 5 wyjście 
procent 

% 0.01/0.01 0.00   

α923 A923 Częstotliwość 
wyjściowa 1 

Hz 0.1/0.01 

0.0-500.0 

0.0   

α924 A924 Częstotliwość 
wyjściowa 2 

Hz 0.1/0.01 0.0   

α925 A925 Częstotliwość 
wyjściowa 3 

Hz 0.1/0.01 0.0   

α926 A926 Częstotliwość 
wyjściowa 4 

Hz 0.1/0.01 0.0   

α927 A927 Częstotliwość 
wyjściowa 5 

Hz 0.1/0.01 0.0   

α928 A928 Dana czasu 
wyjściowego 1 

s 0.01/0.01 

0.01-600.0 

0.01   

α929 A929 Dana czasu 
wyjściowego 2 

s 0.01/0.01 0.01   

α930 A930 Dana czasu 
wyjściowego 3 

s 0.01/0.01 0.01   

α931 A931 Dana czasu 
wyjściowego 4 

s 0.01/0.01 0.01   

α932 A932 Dana czasu 
wyjściowego 5 

s 0.01/0.01 0.01   

α933 A933 Liczba krotności 
danej wyjściowej 1 

times 1/1 

0-9999 

0   

α934 A934 Liczba krotności 
danej wyjściowej 2 

times 1/1 0   
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Symbol Numer funkcji 
komunikacji Funkcja Jednost

ka 
Minimalny krok 

nastawiania Zakres nastawy Nastawa 
fabryczna 

Nazwa 
użytkownik

a 
Patrz punkt 

α935 A935 Wejście 41 - - 0-3099 (tak jak α900) 0  6.36 

α936 A936 Funkcja wejscia 
42 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α937 A937 Wejście 42 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α938 A938 Funkcja wejscia 
43 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α939 A939 Wejście 43 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α940 A940 Funkcja wyjścia 
wyznaczona 4 

- - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α941 A941 Wejście 51 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α942 A942 Funkcja wejscia 
52 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α943 A943 Wejście 52 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α944 A944 Funkcja wejscia 
53 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α945 A945 Wejście 53 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α946 A946 Funkcja wyjścia 
wyznaczona 5 

- - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α947 A947 Wejście 61 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α948 A948 Funkcja wejscia 
62 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α949 A949 Wejście 62 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α950 A950 Funkcja wejscia 
63 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α951 A951 Wejście 63 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α952 A952 Funkcja wyjścia 
wyznaczona 6 

- - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α953 A953 Wejście 71 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α954 A954 Funkcja wejscia 
72 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α955 A955 Wejście 72 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α956 A956 Funkcja wejscia 
73 

- - 0-22 (tak jak α901) 0   

α957 A957 Wejście 73 - - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α958 A958 Funkcja wyjścia 
wyznaczona 7 

- - 0-3099 (tak jak α900) 0   

α973 A973 Wirtualne wejście 
sekcja 1 

- - 

0-203   *6 

0   

α974 A974 Wirtualne wejście 
sekcja 2 

- - 0   

α975 A975 Wirtualne wejście 
sekcja 3 

- - 0   

α976 A976 Wirtualne wejście 
sekcja 4 

- - 0   

α977 A977 Wybór funkcji 
logiki 

- - 0:Wyłaczona 
1: Logika funkcji + sygnał zezwolenia 
2: zawsze włączona 

0   

*6: Refer to section 11.6 for details about input terminal function.  
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• Parametry opcji komunikacyjnych 
Title Function Reference 

χ000−χ119 Parametry wspólna dla opcji komunikacyjnych 6.33.5 

χ150−χ199 ProfiBus DP parametry  

χ200−χ249 DeviceNet parametry  

χ500−χ549 EtherNet parametry  

χ550−χ599 EtherNet IP parametry  

χ600−χ649 Modbus TCP parametry  

χ700−χ799 CANopen parametry 6.33.4 

Note) Refer to each Instruction Manual for option about detailed specifications. 

 

11.4 Nastawy fabryczne w zależności od parametrów 
znamionowych 

 

Model falownika 

Forsowanie 
momentu 

obrotowego 

Rezystancja 
opornika 

hamujacego 

Moc 
rezystora 

Automatyczne 
forsowanie 
momentu 

obrotowego 

Moc 
znamionowa 

silnika 

Prąd 
znamionowy 

silnika 

Prąd jałowy 
silnika 

Poziom 
ochrony 

nadnapięcio
wej 

Jednostka 
wyś wietlanej 

mocy 

 ϖβ／φ172 
(%) 

φ308 
(Ω) 

φ309 
(kW) 

φ402 
(%) 

φ405 
(kW) 

φ415 
(A) 

φ416 
(%) 

φ626 
(%) 

φ749 

VFMB1S-2002PL 6.0 200.0 0.12 8.3 0.20 1.2 70 136 0 
VFMB1S-2004PL 6.0 200.0 0.12 6.2 0.40 2.0 65 136 0 
VFMB1S-2007PL 6.0 200.0 0.12 5.8 0.75 3.4 60 136 0 
VFMB1S-2015PL 6.0 75.0 0.12 4.3 1.50 6.2 55 136 0 
VFMB1S-2022PL 5.0 75.0 0.12 4.1 2.20 8.9 52 136 0 
VFMB1-4004PL 6.0 200.0 0.12 6.2 0.40 1.0 65 141 0 
VFMB1-4007PL 6.0 200.0 0.12 5.8 0.75 1.7 60 141 0 
VFMB1-4015PL 6.0 200.0 0.12 4.3 1.50 2.4 55 141 0 
VFMB1-4022PL 5.0 200.0 0.12 4.1 2.20 4.5 52 141 0 
VFMB1-4037PL 5.0 160.0 0.12 3.4      4.00  *1 7.4 48 141 1 
VFMB1-4055PL 4.0 80.0 0.24 2.6 5.50 10.5 46 141 1 
VFMB1-4075PL 3.0 60.0 0.44 2.3 7.50 14.1 43 141 1 
VFMB1-4110PL 2.0 40.0 0.66 2.2 11.00 20.3 41 141 1 
VFMB1-4150PL 2.0 30.0 0.88 1.9 15.00 27.3 38 141 1 

    *1: W przypadku ustawień regionalnych JP, φ405 wynosi 3.7(kW). 
 

11.5 Nastawy fabryczne początkowe 
 

Nastaw
a Region 

Częstotliwość Napięcie znamionowe 1 & 2 V/F 

Korekcja napięcia 
zasilania  

(granica napięcia 
wyjściowego) 

Znamionowa 
prędkość silnika 

υλ, ϖλ, φ170, φ204, 
φ213, φ219, φ330, φ367, 

φ814  
(Hz) 

ϖλϖ, φ171 (V) 
πτ φ307 

φ417 
(min-1) 240V 500V 

ευ Europe 50.0 230 400 0 2 1410 
ασια Asia 50.0 230 400 0 2 1410 
υσα North America 60.0 230 460 0 2 1710 
ϕπ Japan 60.0 200 400 2 3 1710 

Uwaga) patrz rozdział 3.1. 
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11.6 Funkcje wejść sterujących 
 

 It can be assigned the function No. in the following table to parameter φ104, φ108, φ110 το φ118, φ151 το φ156, α973 το α976. 
• Tabela funkcji wejść sterujących 1 

Nr 
funkcji. Symbol Funkcja Działąnie Odniesienie 

0,1 - Bez funkcji Wyłaczone - 
2 F Rozkaz pracy do przodu (Forward) ON: Forward , OFF: zatrzymanie z deceleracją 3.2.1 
3 FN Negacja sygnału Forward Negacja  F 7.2.1 
4 R Rozkaz pracy do tyłu (Rewers) ON: Reverse run, OFF: zatrzymanie z deceleracją  
5 RN Negacja sygnału Rewers Negacja R  
6 ST Standby ON: Gotowy do działania 

OFF: Stop wybiegiem  
3.2.1 
6.3.1 

7 STN Negacja standby Negacja ST 6.15.1 
8 RES Rozkaz resetu ON: Wykonywanie rozkazu resetu 

ON ∏ OFF: Trip reset 
13.2 

9 RESN Negacja sygnału resetu Negacja RES  
10 SS1 Rozkaz preset-speed 1 

Wybór 15-prekości od SS1 do SS4 (SS1N do SS4N) (4 bity) 

3.6 
11 SS1N Negacja rozkazu preset-speed 1 7.2.1 
12 SS2 Rozkaz preset-speed 2  
13 SS2N Negacja rozkazu preset-speed 2  
14 SS3 Rozkaz preset-speed 3  
15 SS3N Negacja rozkazu preset-speed 3  
16 SS4 Rozkaz preset-speed 4 3.6 
17 SS4N Negacja rozkazu preset-speed 4  
18 JOG Prędkość pełzania ON: Pełzanie 

OFF: Skasowanie pełzania 
6.10 

19 JOGN Negacja rozkazu prędkości pełzania Negacja JOG  
20 EXT Wyłączenie awaryjne sygnałem zewnętrznym ON: ε zatrzymanie 

OFF: po zatrzymaniu wg φ603, wyłączenie awaryjne 
6.24.4 

21 EXTN Negacja rozkazu wyłaczenia awaryjnego Negacja EXT  
22 DB Hamowanie prądem stałym DC ON: hamowanie, OFF: brak hamowania 6.8.1 
23 DBN Negacja rozkazu hamowanie prądem stałym DC Negacja DB  
24 AD2 Drugi tryb  acceleration/deceleration ON: drugie parametry przyśpieszania i zwalniania 

OFF: pierwsze parametry przyśpieszania i zwalniania 
6.4.1 
6.23.2 

25 AD2N Negacja rozkazu włączania 2 trybu acc/dec negacja AD2  
26 AD3 Trzeci tryb  acceleration/deceleration ON: trzecie parametry przyśpieszania i zwalniania 

OFF: Acc/dec 1 lub 2 
 

27 AD3N Negacja rozkazu włączania 3 trybu acc/dec Negacja AD3  
28 VF2 Drugi typ charakterystyki V/F ON: tryb drugi V/F 

(V/F fixed, φ170, φ171, φ172, φ173) 
OFF: tryb pierwszy V/F 
(πτ, ϖλ, ϖλϖ, ϖβ, τηρ)  

6.4.1 

29 VF2N Negacja rozkazu drugiego typu charakterystyki V/F Negacja VF2  
32 OCS2 Drugi poziom ochrony przed utykiem ON: Włączony rozkaz z parametru φ185 

OFF: Włączony rozkaz z parametru φ601 
6.4.1 
6.24.2 

33 OCS2N Negacja rozkazu drugi poziom ochrony przed utykiem Negacja OCS2  
36 PID Odblokowanie regulatora PID  ON: regulator PID odblokowany 

OFF: regulator PID zablokowany 
6.20 

37 PIDN Negacja rozkazu odblokowania regulatora PID Inversion of PID  
46 OH2 Zewnętrzny sygnał awarii termicznej ON: οη2 stop, OFF: Wyłączone 7.2.1 
47 OH2N Negacja rozkazu zewnętrznego sygnały awarii termicznej Negacja  οη2  
48 SCLC Sterowanie lokalne / komunikacja Dostępne gdy włączona jest komunikacja 

ON: Lokalnie (Nastawa χµοδ, φµοδ) 
OFF: Komunikacja 

5.6 
6.33 

49 SCLCN Negacja rozkazu sterowanie lokalne / komunikacja Negacja SCLC  
50 HD Sterowanie z podtrzymaniem (3-przewodowe sterowanie) ON: F (forward run), R: (reverse run) podtrzymane, 3-

przewodowe sterowanie 
OFF: Stop ze zwalmianiem 

7.2.1 

51 HDN Negacja rozkazu sterowania z podtrzymaniem (3-
przewodowe sterowanie) 

Negacja HD  
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• Tabela funkcji wejść sterujących 2 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

52 IDC Zerowanie członu całkujacego i różniczkujacego PID ON: zerowanie, OFF: wyłączone 6.20 
53 IDCN Negacja rozkazu zerowania członu całkujacego i 

różniczkujacego PID 
Negacja IDC  

54 DR Przełączenie parametrów regulatora PID ON: Odwrotna charakterystyka z φ380 
OFF: Charakterystyka φ380 

 

55 DRN Negacja rozkazu przełączania parametrów regulatora 
PID 

Negacja DR  

56 FORCE Forsowanie operacji pracy ON: Wymuszanie pracy falownika po sygnale awarii 
 (φ294 częstotliwość) 
OFF: Normal operation 

6.25 

57 FORCEN Negacja rozkazu forsowania operacji pracy Negacja FORCE  
58 FIRE Prędkość przeciwpożarowa ON: Fire speed operation (φ294 frequency) 

OFF: Normal operation 
 

59 FIREN Negacja rozkazy prędkości przeciwpożarowej Inversion of FIRE  
60 DWELL Dodatkowe acc/dec ON:  Acceleration/deceleration  

OFF: Normalne działania 
6.19 

61 DWELLN Negacja rozkazy dodatkowego acc/dec Negacja DWELL  
62 KEB Synchronizacja sygnału zaniku zasilania ON: Stop z deceleracją gdy nastąpił zanik zasilania 

OFF: Normal operation 
6.15.2 

63 KEBN Negacja rozkazu synchronizacji sygnału zaniku 
zasilania 

Negacja KEB  

64 MYF Sygnał wyzwalania rejestracji scieżki ON:  rejestracja ścieżki 
OFF: normalna praca 

6.36 

65 MYFN Negacja rozkazu sygnału wyzwalania rejestracji scieżki Negacja MYF  
70, 71 Współczynnik fabryczny - *1 

74 CKWH Kasowanie licznika energii (kwh)  ON: Kasowanie licznika energii (kwh)  
OFF:Wyłaczone 

6.31 

75 CKWHN Negacja rozkazu kasowania licznika energii (kwh) Inversion of CKWH  
76 TRACE Sygnał ponowny wyzwalania rejestracji scieżki ON: rejestracja ścieżki 

OFF: normalna praca 
6.30 

77 TRACEN Negacja rozkazu sygnału ponownego wyzwalania 
rejestracji scieżki 

Negacja TRACE  

78 HSLL Duża prędkość małe obciążenie  ON: Duża prędkość małe obciążenie zabronione 
OFF: Duża prędkość małe obciążenie dozwolone 

6.17 

79 HSLLN Negacja rozkazu duża prędkość małe obciążenie Negacja HSLL  
80 HDRY Podtrzymanie sygnału  RY-RC  ON: Podtrzymanie sygnału RY-RC 

OFF: Normalne działanie 
7.2.2 

81 HDRYN Negacja rozkazu podtrzymania sygnału  RY-RC Negacja HDRY  
82 HDOUT Podtrzymanie sygnału  OUT-NO  ON: Podtrzymanie OUT-NO 

OFF: Normalne działanie 
 

83 HDOUT
N Negacja sygnału podtrzymania sygnału  OUT-NO Negacja HDOUT  

88 UP Zwiększanie częstotliwości  UP ON: Zwiększanie częstotliwości 
OFF: Normalna praca 

6.6.3 

89 UPN Negacja rozkazu zwiększania częstotliwości  UP Negacja UP  
90 DWN Zmniejszanie częstotliwości DOWN ON: Zmniejszanie częstotliwości 

OFF: Normalna praca 
 

91 DWNN Negacja rozkazu zmniejszania częstotliwości DOWN Negacja DWN  
92 CLR Kasowanie częstotliwości UP/DOWN OFF ∏ ON: kasowanie częstotliwości UP/DOWN  
93 CLRN Negacja rozkazu kasowanie częstotliwości UP/DOWN Negacja CLR  
96 FRR Rozkaz zatrzymania wybiegiem ON: Stop wubiegiem (Gate OFF) 

OFF: Normalna praca 
3.2.1 

97 FRRN Negacja rozkazu zatrzymanie wybiegiem Negacja FRP  
98 FR Wybór kierunku pracy Forward/reverse  ON: Forward  

OFF: Reverse  
7.2.1 

99 FRN Negacja rozkazu wyboru kierunku pracy 
Forward/reverse Negacja FR  

*1: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
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• Tabela funkcji wejść sterujących 3 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

100 RS Polecenie Run/Stop  ON: Praca 
OFF: Stop 

7.2.1 

101 RSN Negacja rozkazu Run/Stop Negacja RS  
104 FCHG Wybór sygnału zadajacego ON: φ207 (φ200=0) 

OFF: φµοδ 
5.6 

105 FCHGN Negacja rozkazu wybór sygnału zadającego Negacja HDRY  
106 FMTB Wybór zadawania z wejścia analogowego ON: Wejście (VIA) właczone 

OFF: Zadawanie z φµοδ 
 

107 FMTBN Negacja rozkazu wybór zadawania z 
wejścia analogowego 

Negacja FMTB  

108 CMTB Sterowanie wejściem cyfrowym ON: Sterowanie z wejścia cyfrowego ałączone 
OFF: Sterowanie zgodne z χµοδ 

 

109 CMTBN Negacja rozkazu sterowanie wejściem 
cyfrowym 

Negacja CMTB  

110 PWE Zezwolenie na edycję parametrów ON: Zezwolenie na edycję parametrów 
OFF: Edycja dostępna  według  φ700 

6.29.1 

111 PWEN Negacja rozkazu zezwolenie na edycję 
parametrów 

Negacja PWE  

120 FSTP1 Rozkaz szybkiego zatrzymania 1 ON: Zatrzymanie z krótkim zwalnianiem 
OFF: Normalna praca 
(Uwaga operacja jest kontynuowana po zmianie stanu z ON 
na OFF) 

5.4.1 

121 FSTP1N Negacja rozkazu szybkiego zatrzymania 1 Negacja FSTP1  
122 FSTP2 Rozkaz szybkiego zatrzymania 2 ON: Automatyczna  deceleracja 

OFF: Normalna praca 
(Uwaga operacja jest kontynuowana po zmianie stanu z ON 
na OFF)  

 

123 FSTNP2 Negacja rozkazu szybkiego zatrzymania 2 Negacja FST  
134 TVS Zezwolenie na pracę “trawerse” ON: Zezwolenie na pracę “trawerse” 

OFF: Normalna praca 
6.35 

135 TVSN Negacja rozkazu zezwolenie na pracę 
“trawerse” Negacja TVS  

136, 137 Współczynnik fabryczny - *1 
140 SLOWF Deceleracja do przodu ON: Deceleracja do przodu z φ383  

OFF: Normalna praca 
6.18.2 

141 SLOWFN Negacja rozkazu deceleracja do przodu Negacja SLOWF  
142 STOPF Stop pracy do przodu ON: Stop pracy do przodu 

OFF: Normalna praca 
 

143 STOPFN Negacja rozkazu stop pracy do przodu Negacja STOPF  
144 SLOWR Deceleracja do tyłu ON: Deceleracja do tyłu z φ383 

OFF: Normalna praca 
 

145 SLOWRN Negacja rozkazu deceleracja do tyłu Negacja SLOWR  
146 STOPR Stop pracy do tyłu ON: Stop pracy do tyłu 

OFF: Normalna praca 
 

147 STOPRN Negacja rozkazu stop pracy do tyłu Negacja STOPR  
148 to 151 Współczynnik fabryczny - *1 

200 PWP Edycja parametrów zabroniona ON: Edycja parametrów zabroniona 
OFF: Zgodnie z φ700 

6.29.1 

201 PWPN Rozkaz negacji edycja parametrów 
zabroniona 

Negacja PWP  

202 PRWP Odczyt parametrów zabroniony ON: Odczyt dostepny / edycja zabroniona 
OFF: Zgodnie z φ700 

 

203 PRWPN Rozkaz negacji odczyt parametrów 
zabroniony 

Negacja PRWP  

*1: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
 
Note 1: Function No. that are not described in the table above are assigned "No function". 
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• Opis priotytetów wejść 
 
 

 

 
 

 

Code Function
No.

2,3
4,5

6,7 8,9 10,11
12,13
14,15
16,17

18
19

20
21

22
23

24,25
28,29
32,33

36,37
52,53
54,55

48
49
106
107
108
109

50
51

88,89
90,91
92,93

96
97

110
111
200
201

122
123

F/
R

2,3
4,5 X ○ ○ ○ X X ○ ○ ○ ○ ○ X ○ X

ST 6,7 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎

RES 8,9 ○ ○ ○ ○ X ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SS1/
SS2/
SS3/
SS4

10,11
12,13
14,15
16,17

○ X ○ X X X ○ ○ ○ ○ ○ X ○ X

JOG 18,19 ○ X ○ ◎ X X ○ ◎ ○ X ○ X ○ X

EXT 20,21 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎

DB 22,23 ◎ X ○ ◎ ◎ X ○ ◎ ○ ◎ ○ X ○ X

AD2/
VF2/
OCS2

24,25
28,29
32,33

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PID/
IDC/
PIDSW

36,37
52,53
54,55

○ ○ ○ ○ X ○ X ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SCLC/
FMTB/
CMTB

48,49
106,107
108,109

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HD 50,51 ○ X ○ ○ X X X ○ ○ ○ ○ X ○ X

UP/
DWN/
CLR

88,89
90,91
92,93

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FRR 96,97 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

PWE/
PWP

110,111
200,201 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FST 122,123 ◎ X ○ ◎ ◎ X ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ X ○

    ◎ Priority  ○ Enabled  X Disabled

K-35 



 E6581697 
 

11.7 Funkcje wyjść sterujących 
 
Funkcje które można przypisac do wejść sterujących  φ130 do φ138, φ157, φ158. 
 

• Tabela funkcji wyjść sterujących 1 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

0 LL Dolna granica częstotliwości ON: Częstotliwość wyjściowa przekroczyła ustawioną wartość 
λλ .  

OFF: Częstotliwość wyjściowa jest równa lub mniejsza od  λλ.  

5.10 

1 LLN Negacja dolnej granicy częstotliwości Negacja ΛΛ  
2 UL Górna granica częstotliwości ON: Wyjściowa częstotliwość jest równa lub wyższa od υλ .  

OFF: Wyjściowa częstotliwość jest mniejsza niż  υλ.  
 

3 ULN Negacja górnej granicy częstotliwości Negacja ΥΛ  
4 LOW Sygnał  detekcji niskich obrotów ON: Wyjściowa częstotliwość jest równa lub wyższa od φ100.  

OFF: Wyjściowa częstotliwość jest mniejsza niż  φ100.  
6.1.1 
7.2.2 

5 LOWN Negacja sygnał u detekcji niskich obrotów Negacja LOW  
6 RCH Sygnał osiągnięcia docelowej częstotliwości 

(zakończenie przyspieszania / zwalniania) 
ON: Częstotliwość wyjściowa osiągnęła wartość ±φ102 

(histereza).  
OFF: Częstotliwość wyjściowa nie osiągnęła wartość ±φ102 

(histereza). 

6.1.2 
7.2.2 

7 RCHN Sygnał osiągnięcia docelowej częstotliwości 
(zakończenie przyspieszania / zwalniania) 
(zanegowany) 

Negacja RCHF  

8 RCHF Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości ON: Częstotliwość wyjściowa mieści się w zakresie 
φ101±±φ102   

OFF: Częstotliwość wyjściowa przekroczyła wartość 
φ101±±φ102  

6.1.3 

9 RCHFN Sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości 
(zanegowany) 

Negacja RCHF  

10 FL Sygnał awaryjnego zatrzymania ON: wystąpiło awaryjne zatrzymanie  
OFF: nie wystąpiło awaryjne zatrzymanie 

7.2.2 

11 FLN Negacja sygnału błędu  Negacja FL  
14 POC Wstępny alarm nadprądowy ON: Prąd wyjściowy jest równy lub większy od φ601 . 

OFF: Prąd wyjściowy jest mniejszy niż φ601. 
6.24.2 

15 POCN Wstępny alarm nadprądowy (zanegowany) Negacja POC  
16 POL Wstępny alarm wykrycia przeciążenia ON: 50% lub więcej obliczonej wartości poziomu ochrony 

przeciwprzeciążeniowej 
OFF: mniej niż 50% obliczonej wartości poziomu ochrony 

przeciwprzeciążeniowej 

3.5 

17 POLN Wstępny alarm wykrycia przeciążenia 
(zanegowany) 

Negacja POL  

20 POH Wstępny alarm przegrzania ON: Okoł o. 95°C lub więcej element IGBT  
OFF: mniej niż 95°C element IGBT (90°C lub mniej po wykryciu) 

7.2.2 

21 POHN Wstępny alarm przegrzania (zanegowany) Negacja POH  
22 POP Wstępny alarm nadnapięciowy ON: wykrywanie nadnapięciowe czynne 

OFF: wykrywanie nadnapięciowe anulowane 
6.15.5 

23 POPN Wstępny alarm nadnapięciowy (zanegowany) Negacja POP  
24 MOFF Wykrywanie zaniku napięcia zasilającego ON: Wykrywanie zaniku napięcia zasilającego (MOFF) czynne 

OFF: Wykrywanie podnapięciowe anulowane 
6.24.12 

25 MOFFN Wykrywanie zaniku napięcia 
zasilającego(zanegowane) 

Negacja MOFF  

26 UC Detekcja zbyt małego prądu ON: Prąd wyjściowy jest mniejszy niż φ611 przez czas  φ612  
OFF: Prąd wyjściowy jest większy  niż φ611 lub czas  φ612 jest 
krótszy 

6.24.7 

27 UCN Detekcja zbyt małego prądu (zanegowany) Negacja UC  
28 OT Detekcja zbyt dużego momentu obrotowego ON: Moment obrotowy jest równy lub większy od φ616 dla φ618  

OFF: Moment obrotowy jest mniejszy niż φ616.  
(φ616-φ619 po włączeniu wykrywania) 

6.24.9 

29 OTN Detekcja zbyt dużego momentu obrotowego 
(zanegowane) 

Negacja OT  
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• Tabela funkcji wyjść sterujących 2 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

30 POLR Przeciążenie rezystora pre-alarm ON: 50% lub więcej wartości parametru  φ309  
OFF: mniej niż  50% wartości parametru  φ309  

6.15.4 

31 POLRN Negacja przeciążenia rezystora pre-alarm Negacja POLR   
40 RUN Praca ON: Gdy falownik pracuje lub hamuje pradem stałym (δβ) 

OFF: Falownik zatrzymany 
7.2.2 

41 RUNN Negacja run/stop Negacja RUN  
42 HFL Ważna awaria ON: Wyłaczenie z powodu (οχα, οχλ, οτ, ε, εεπ1, ετν, επηο, 

ερρ2～5, οη2, υπ1, εφ2, υχ, ετψπ, επη1) 
OFF: W innych przypadkach 

 

43 HFLN Negacja ważna awaria Inversion of HFL  
44 LFL Lekka awaria ON: Wyłączenie z powodu (οχ1～3, οπ1～3, οη, ολ1～3, ολρ) 

OFF: W innych przypadkach 
 

45 LFLN Negacja lekka awaria Negacja LFL  
50 FAN Stan pracy wentylatora ON/OFF ON: Wentylator chłodzący pracuje 

OFF: Wentylator wyłaczony 
6.24.10 

51 FANN Negacja stanu pracy wentylatora ON/OFF Negacja FAN  
52 JOG Pełzanie ON: Pełzanie 

OFF: Inne niż pełzanie operacje 
6.10 

53 JOGN Negacja pełzania Negacja JOG  
54 JBM Sterowanie z panelu / sterowanie z zacisków ON: Sterowanie z zacisków 

OFF: Inny sposób sterowania 
5.6 

55 JBMN Negacja sterowanie z panelu / sterowanie z 
zacisków 

Negacja JBM  

56 COT Alarm przekroczenie czasu pracy ON: Czas pracy wynosi  φ621 lub wiecej 
OFF: Czas pracy jest mniejszy niż  φ621 

6.24.11 

57 COTN Negacja alarmu przekroczenia czasu pracy Negacja COT  
58 COMOP Błąd komunikacji ON: Błąd komunikacji 

OFF: Brak błędu komunikacji 
6.33 

59 COMOPN Negacja błędu komunikacji Negacja COMOP  
60 FR Obroty naprzód/ wstecz ON: obroty naprzód 

OFF: obroty wstecz 
(Poprzedni stan jest pamiętany dopóki silnik nie zatrzyma 
się) 

7.2.2 

61 FRN Obroty naprzód/ wstecz (zanegowane) Negacja FR  
62 RDY1 Gotowość do pracy 1 ON: Gotowość  ( ST / RUN) 

OFF: Inne stany 
 

63 RDY1N Negacja gotowości do pracy 1 Negacja RDY1  
64 RDY2 Gotowość do pracy 2 ON: Gotowość  ( ST / RUN) 

OFF: Inne stany 
 

65 RDY2N Negacja gotowości do pracy 2 Negacja RDY2  
68 BR Hamowanie ON: hamowanie 

OFF: hamowanie wykonane 
6.18 

69 BRN Negacja hamowania Negacja BR  
70 PAL Pre-alarm ON: Jeden z alarmów wystąpił  

ON POL, POHR, POT, MOFF, UC, OT, LL stop, COT, I 
zanik napiecia zasilania. 
lub χ, π, ορ, η  

OFF: Inne stany 

7.2.2 

71 PALN Negacja pre-alarmu Negacja PAL  
78 COME Błąd komunikacji RS485 ON: Wystąpił błąd komunikacji,  

OFF: Komunikacji działa prawidłowo 
6.33 

79 COMEN Błąd komunikacji RS485 (zanegowana) Negacja COME  
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• Tabela funkcji wyjść sterujących 3 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

92 DATA Przypisanie wyjść danych ON: Bit 0  FA50 jest włączony  
OFF: Bit 0  FA50 jest wyłączony 

6.33 

93 DATAN Przypisanie wyjść danych (zanegowane) Negacja DATA  
94 DATA2 Przypisanie danych do wyjścia 2 ON: bit1 of FA50 is ON 

OFF: bit1 of FA50 is OFF 
 

95 DATA2N Negacja przypisanie danych don wyjścia 2 Negacja DATA2  
106 LLD Małe obiążenie ON: Moment mniejszy niż  (φ335～φ338) 

OFF: Moment równy (φ335～φ338) lub większy 
6.17 

107 LLDN Negacja małego obiążenia Negacja LLD  
108 HLD Duże obciążenie ON: Moment równy (φ335～φ338) lub większy 

OFF: Moment mniejszy niż  (φ335～φ338) 
 

109 HLDN Negacja dużego onciążenia Negacja HLD  
120 LLS Dolny limit częstotliwości zatrzymania ON: Dolny limit częstotliwości ciągłej pracy 

OFF: Inny stan 
6.9.1 

121 LLSN Negacja dolnego limitu częstotliwości 
zatrzymania 

Negacja LLS  

122 KEB Synchonizacja po zaniku zasilania ON: Działanie synchroniczne po zaniku zasilania 
OFF: Inny stan 

6.15.2 

123 KEBN Negacja synchonizacji po zaniku zasilania Negacja KEB  
124 TVS Proces “traverse”  ON:  proces „traverse” 

OFF: Inny stan 
6.35 

125 TVSN Negacja procesu “traverse” Negacja TVS  
126 TVSD Deceleracja w procesie “traverse” ON: Deceleracja w procesie “traverse” 

OFF: Inny stan 
 

127 TVSDN Negacja deceleracji w procesie “traverse” Negacja TVSD  
128 LTA Alarm o częściach  zamiennych ON: Należy wymienić części wymienne  

OFF: Nie ma potrzeby wymieniać części zamiennych 
6.24.14 

129 LTAN Alarm o częściach zamienny (zanegowany) Negacja LTA  
130 POT Pre-alarm przekroczenia momentu ON: Prąd czynny wynosi 70% φ616 lub wiecej 

OFF: Moment jest mniejszy niż  φ616x70%-φ619 
6.24.9 

131 POTN Negacja pre-alarmu przekroczenia momentu Negacja POT  
132 FMOD Wybór zadawanie częstotliwości 1/2 ON: Zadawanie 2 zgodne z (φ207) 

OFF: Zadawanie 1 zgodne z (φµοδ) 
5.6 

133 FMODN Negacja wyboru zadawania częstotliwości 
1/2 

Negacja FMOD  

136 FLC Panel / zdalna klawiatura ON: Sterowanie z panelu 
OFF: Inny stan 

5.6 

137 FLCN Negacja panel / zdalna klawiatura Negacja FLC  
138 FORCE Forsowanie pracy ON: Forsowanie pracy 

OFF: : Inny stan 
6.25 

139 FORCEN Negacja forsowania pracy Negacja FORCE  
140 FIRE Praca z wybraną częstotliwością ON: Praca z wybraną częstotliwością 

OFF: Inny stan 
 

141 FIREN Negacja pracy z wybraną częstotliwością Negacja FIRE  
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• Tabela funkcji wyjść sterujących 4 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

144 PIDF Sygnał zgodny z częstotliwością zadaną ON: Częstotliwość  φ389 i φ369 jest pomiędzy ±φ167. 
OFF: Inny stan 

6.3.4 
6.20 

145 PIDFN Negacja sygnał zgodny z częstotliwością 
zadaną 

Negacja PIDF   

146 FLR Sygnał błędu ON: Falownik wyłączył się awaryjnie lub powtarzanie jest w 
toku.  

OFF: Falownik nie zatrzymał się awaryjnie lub powtarzanie 
nie jest w toku 

6.15.3 

147 FLRN Negacja sygnał błędu  Negacja FLR  
150 PTCA Alarm przegrzania PTC  ON: temperatura PTC wynosi φ646 lub więcej 

OFF: Temperatura PTC jest mniejsza niż  φ646 
6.24.15 

151 PTCAN Negacja alarm przegrzania PTC Negacja POT  
152 STO Sygnał bezpiecznego momentu ON: Sygnał bezpiecznego momentu 

OFF: Inny stan 
9.3 

153 STON Negacja sygnału bezpiecznego momentu Negacja FMOD  
154 DISK Sygnał wejściowy przerywający wykrywanie 

alarmów 
ON: Wartość sygnału VIB jest równa lub większa  φ633  
OFF: Wartość sygnału VIB jest mniejsza niż φ633 

6.24.13 

155 DISKN Negacja sygnał wejściowy przerywający 
wykrywanie alarmów 

Negacja FLC  

156 LI1 Stan wejścia F  ON: F jest w stania ON 
OFF: F jest w stanie OFF 

7.2.2 

157 LI1N Negacja stanu wejścia F Inversion of FORCE  
158 LI2 Stan wejścia R  ON: R jest w stania ON  

OFF: R jest w stania OFF 
 

159 LI2N Negacja stanu wejścia R Negacja FIRE  
160 LTAF Alarm wymiany wentylatora ON: Należy wymienić wentylator 

OFF: Wentylator nie wymaga wymiany 
6.24.14 

161 LTAFN Negacja alarmu wymiany wentylatora Negacja PIDF  
162 NSA Alarm przekroczenia ilości rozruchów ON: Ilość rozruchów jest większa równa  φ648  

OFF: Ilość rozruchów jest mniejsza niż  φ648 
6.24.16 

163 NSAN Negacja alarmu przekroczenia ilości 
rozruchów 

Negacja NSA  

166 DACC Proces przyspieszania ON: Falownik wykonuje cykl przyspieszania 
OFF: Inny stan 

7.2.2 

167 DACCN Negacja procesu przyspieszania Negacja DACC  
168 DDEC Proces zwalniania ON: Falownik wykonuje cykl zwalniania 

OFF: Inny stan 
 

169 DDECN Negacja procesu zwalniania Negacja DDEC  
170 DRUN Stan pracy ze stałą prędkością ON: Stała prędkość 

OFF: Inny stan 
 

171 DRUNN Negacja stanu pracy ze stałą predkością Negacja DRUN  
172 DDC Hamowanie prądem stałym DC  ON: Hamowanie prądem stałym DC 

OFF: Inny stan 
6.8.1 

173 DDCN Negacja hamowania prądem stałym DC Negacja DDC  
174 to 179 Współczynnik fabryczny - *1 

*1: Factory specific coefficient parameters are manufacturer setting parameters. Do not change the value of these parameters. 
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• Tabela funkcji wyjść sterujących 5 
Nr 

funkcji. Symbol Funkcja Działanie Odniesienie 

222 LSFO1 Logika wyjścia  1 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 1 ma stan ON 
OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 1 ma stan OFF 

6.36 

223 LSFO1N Negacja logika wyjścia  1 Negacja LSFO1  
224 LSFO2 Logika wyjścia  2 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 2 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 2 ma stan OFF 
 

225 LSFO2N Negacja logika wyjścia  2 Negacja LSFO2  
226 LSFO3 Logika wyjścia  3 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 3 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 3 ma stan OFF 
 

227 LSFO3N Negacja logika wyjścia  3 Inversion of LSFO3  
228 LSFO4 Logika wyjścia  4 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 4 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 4 ma stan OFF 
 

229 LSFO4N Negacja logika wyjścia  4 Inversion of LSFO4  
230 LSFO5 Logika wyjścia  5 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 5 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 5 ma stan OFF 
 

231 LSFO5N Negacja logika wyjścia  5 Inversion of LSFO5  
232 LSFO6 Logika wyjścia  6 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 6 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 6 ma stan OFF 
 

233 LSFO6N Negacja logika wyjścia  6 Inversion of LSFO6  
234 LSFO7 Logika wyjścia  7 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 7 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 7 ma stan OFF 
 

235 LSFO7N Negacja logika wyjścia  7 Inversion of LSFO7  
236 LSFO8 Logika wyjścia  8 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 8 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 8 ma stan OFF 
 

237 LSFO8N Negacja logika wyjścia  8 Inversion of LSFO8  
238 LSFO9 Logika wyjścia  9 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 9 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 9 ma stan OFF 
 

239 LSFO9N Negacja logika wyjścia  9 Inversion of LSFO9  
240 LSFO10 Logika wyjścia  10 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 10 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 10 ma stan OFF 
 

241 LSFO10N Negacja logika wyjścia  10 Inversion of LSFO10  
242 LSFO11 Logika wyjścia  11 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 11 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 11 ma stan OFF 
 

243 LSFO11N Negacja logika wyjścia  11 Inversion of LSFO11  
244 LSFO12 Logika wyjścia  12 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 12 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 12 ma stan OFF 
 

245 LSFO12N Negacja logika wyjścia  12 Inversion of LSFO12  
246 LSFO13 Logika wyjścia  13 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 13 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 13 ma stan OFF 
 

247 LSFO13N Negacja logika wyjścia  13 Inversion of LSFO13  
248 LSFO14 Logika wyjścia  14 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 14 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 14 ma stan OFF 
 

249 LSFO14N Negacja logika wyjścia  14 Inversion of LSFO14  
250 LSFO15 Logika wyjścia  15 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 15 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 15 ma stan OFF 
 

251 LSFO15N Negacja logika wyjścia  15 Inversion of LSFO15  
252 LSFO16 Logika wyjścia  16 ON: Jeśli spełnione są warunki wyjście 16 ma stan ON 

OFF: Jeśli nie spełnione są warunki wyjście 16 ma stan OFF 
 

253 LSFO16N Negacja logika wyjścia  16 Inversion of LSFO16  
254 AOFF Zawsze OFF Zawsze OFF 7.2.2 
255 AON Zawsze ON Zawsze ON  

Note 1: As function No. that are not described in the table above are assigned "No function", output signal is always “OFF” 
at even number, output signal is always “ON” at odd number. 
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12. Specyfikacja  
12.1 Modele i ich standardowe dane techniczne 

 
 Standardowe dane techniczne 

 
Parametr Dane techniczne 

Napięcie wejściowe 1-fazowe 240V 
Silnik (kW) 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 

Pa
ra

m
et

ry
 

zn
am

io
no

w
e 

Typ VFMB1S 
Model 2002PL 2004PL 2007PL 2015PL 2022PL 

Moc (kVA) Uwaga 1) 0.6 1.3 1.8 3.0 4.2 
Znamionowy prąd 

wejściowy (A)  
Uwaga 2) 

1.5 
(1.5) 

3.3 
(3.3) 

4.8 
(4.8) 

8.0 
(8.0) 

11.0 
(11.0) 

Znamionowe napięcie 
wyjściowe 3) 

3-fazowe 200V do 240V 

 Przeciążenie 150％-60 sekund, 200%-0.5 sekund (120％-60 sekund, 165%-0.5 sekund) Uwaga 2) 

Za
si

la
ni

e Napięcie i częstotliwość 1-fazowe 200V do 240V - 50/60Hz 
Dapuszczalny zakres Napięcia zasilania od 170 do 264V Uwaga 4), częstotliwość ±5% 

Zalecana moc zasilania 
(kVA) Uwaga 5) 0.8 1.4 2.3 4.0 5.4 

Stopień ochrony (IEC60529) IP20 
Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem 
Kolor RAL7016 
Wudowany filtr EMCr 

 
Parametr Dane techniczne 

Napięcie wejściowe Napięcie wejściowe 

Silnik (kW) Silnik 
(kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 

Pa
ra

m
et

ry
 

zn
am

io
no

w
e 

Typ VFMB1 
Model 4004PL 4007PL 4015PL 4022PL 4037PL 4055PL 4075PL 4110PL 4150PL 

Moc (kVA) Uwaga 1) 1.1 1.8 3.1 4.2 7.2 11 13 21 25 
Znamionowy prąd 

wyjściowy (A)  
Uwaga 2) 

1.5 
(1.5) 

2.3 
(2.3) 

4.1 
(4.1) 

5.5 
(5.5) 

9.5 
(9.5) 

14.3 
(17.0) 

17.0 
(23.0) 

27.7 
(33.0) 

33.0 
(40.0) 

Znamionowe napięcie 
wyjściowe 3) 

3-fazowe 380V do 500V 

Przeciążenie 150％-60 sekund, 200%-0.5 sekundy (120％-60 sekund, 165%-0.5 sekundy) Uwaga 2) 

Za
si

la
ni

e Napięcie i częstotliwość 3-fazowe 380V do 500V - 50/60Hz 
Dapuszczalny zakres Napięcie zasilania 323 do 550V Uwaga 4), częstotliwość ±5% 

Zalecana moc zasilania 
(kVA) Uwaga 5) 1.6 2.6 4.7 6.3 10.1 15.2 19.6 26.9 34.9 

Stopień ochrony (IEC60529) Stopień ochrony (IEC60529) 
Metoda chłodzenia Metoda chłodzenia 
Kolor Kolor 
Wudowany filtr Wudowany filtr 

Note 1. Dla modeli klasy napięciowej 240V moc jest liczona przy 220V, a 440V dla modeli klasy 500V. 
Note 2. Jest to wartość kiedy wybór charakterystyki przeciążeniowej (parametr αυλ) jest stała charakterystyką momentu. 

Wartość w ( ) dla różnych charakterystyk momentu. 
Wyjściowy prąd musi być zmniejszony wg częstotliwości nośnej PWM, temperatury otoczenia and zasilania. (Patrz 
6.14) 

Note 3. Maksymalne napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe. 
Note 4. Przy 180V-264V dla modeli 240V, przy 342V-550V dla modeli 500V gdy falownik pracuje w trybie ciągłym (obciążenie 

100%). 
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Note 5. Zalecane zasilanie różni się od wartości zasilania, ze względu na impedancje. 
 
 Wspólne dane techniczne 

Parametr Dane techniczne 

G
łó

w
ne

 p
ar

am
et

ry
 s

te
ro

w
an

ia
 

Metoda sterownia Przebieg sinusoidalny generowany metodą PWM 
Znamionowe napięcie 
wyjściowe 

Znamionowe napięcie wyjściowe 50 - 330V (klasa 240V) i 50 - 660V (klasa 500V) przez zmiane napięcia wejściowego  

Zakres częstotliwości 
wyjściowej 

0.1 - 500.0Hz, nastawa fabryczna: 0.5 - 80Hz, maksymalna częstotliwość: 30 - 500Hz 

Rozdzielczość nastawiania 
częstotliwości 

0.1Hz: z wejścia analogowego (gdy maksymalna częstotliwość jest 100Hz), 0.01Hz: z panelu sterowania. 

Dokładność częstotliwości Nastawa cyfrowa: ±0.01% częstotliwości maksymalnej (10 do +60°C) 
Nastawa analogowa: ±0.5% częstotliwości maksymalnej (25°C ±10°C) 

Charakterystyki napięcie/ 
częstotliwość 

Stałe V/f, zmienny moment, automatyczne zwiększenie momentu obrotowego, sterowanie wektorowe, automatyczne 
oszczędzanie energii, autotuning. Częstotliwość podstawowa (20 400Hz) i wzmocnienie momentu obrotowego (0 
30%), ustawianie częstotliwości startowej (0.1 10Hz); 

Nastawianie częstotliwości Pokrętło na panelu, zewnętrzny potencjometr (impedancja znamionowa : 1 10kΩ), 0 10Vdc / 0 5Vdc (impedancja 
wejściowa: VI=30kΩ), 4 20mAdc(impedancja wejściowa: 250Ω). 

Lista zaciskowa 
częstotliwości bazowej 

Charakterystykę można ustawić dowolnie w dwóch punktach. Możliwość ustawienia: wejście analogowe (VIA, VIB, 
VIC). 

Przeskok częstotliwości Trzy częstotliwości mogą być ustawione. Ustawienie przeskoku częstotliwości i histerezy. 
Górna i dolna granica 
częstotliwości 

Górna granica częstotliwości: 0- max. częstotliwość, dolna granica częstotliwości: od 0 do  górna granica 
częstotliwości 

Częstotliwość nośna PWM Zakres 2.0k do 16.0kHz (fabrycznie: 4.0kHz). 
Regulator PID Ustawianie regulatora PID. Kontrola działania regulatora i pętli sprzężenia zwrotnego 

Sp
ec

yf
ik

ac
ja

 p
ra

cy
 

Czas przyspieszania i 
zwalniania 

Programowanie dwóch kompletów: czasów przyśpieszania i zwalniania (0.0 to 3000 sek.), automatyczna funkcja 
zwalniania/ przyspieszania, charakterystyka S przyspieszania/ zwalniania. Sterowanie wymuszeniem szybkiego 
zwalniania. 

Hamowanie DC Próg uruchomienia hamowania częstotliwości: 0 – maksymalna częstotliwość, poziom napięcia hamowania: 0 do 
100%, czas hamowania: 0 to 25.5 sekundy, awaryjne hamowanie DC. 

Hamowanie dynamiczne Wbudowany obwód sterowania z rezystorem hamującym (opcjonalne). 
Funkcje zacisków 
wejściowych 
(programowalne) 

Wybór spośród 110 funkcji takich jak np. sygnał startu z obrotami w określonym kierunku, sygnał pracy w trybie 
pełzania, sygnał wyboru funkcji podstawowych, sygnał reset itp. Przełączanie logiki zacisków wejściowych (dodatnia / 
ujemna). 

Funkcje zacisków 
wyjściowych 
 (programowalne) 

Wybór spośród 150 funkcji takich jak np. sygnał osiągnięcia dolnej lub górnej granicy częstotliwości, sygnał detekcji 
niskiej prędkości, sygnał osiągnięcia zadanej prędkości i sygnał błędu Wyjścia typu otwarty kolektor i przekaźnikowe. 

Obroty w prawo/ w lewo Przyciski RUN i STOP na panelu operatorskim używaj odpowiednio aby uruchomić i zatrzymać napęd. Jak również 
przy pomocy komunikacji i wejść logicznych. 

Pełzanie Funkcja pełzania dostępna jest z zacisków wejściowych oraz z przycisków. 
Funkcja predefiniowania 
prędkości 

Częstotliwość zadana + 15prędkości kodowane stanem 4 zacisków. 

Funkcja ponownego 
samoczynnego startu 

Możliwość zaprogramowania do 10 automatycznych restartów po zadziałaniu niektórych funkcji ochronnych. 

Blokada programowania/ 
ustawianie hasła 

Możliwość blokowania zmian parametrów, ustawień częstotliwości i użycia panelu operatorskiego, zatrzymania 
awaryjnego lub resetu. Możliwość ochrony przed zmianą parametrów przez ustanowienie 4 znakowego hasła. 

Podtrzymywanie zasilania 
elektroniki 

Możliwość utrzymania zasilania falownika i silnika w ruchu używając jego energii kinetycznej w przypadku krótkiego 
zaniku zasilania (fabrycznie: OFF) 

Funkcja autorestartu W przypadku chwilowego braku zasilania, falownik pamięta ostatnią prędkość obrotową silnia i częstotliwość aby 
łagodnie zrestartować silnik. Ta funkcja może być też wybrana kiedy przełączane jest źródło zasilania. 

Małe obciążenie a 
wysokie obroty 

Można poprawić sprawność maszyny przez zwiększenie prtędkości gdy obciążenie jest  małe.  

Funkcja zmiękczania  Gdy dwa lub więcej falowników z slnikami pracuje na to samo urządzenie należy użyć tej funkcji by zapobiegnąć 
niestabilności napędów. 

Strojenie falownika  Strojenie sygnałów zewnętrznych jest możliwe podczas pracy falownika.  
Sygnał detekcji błędu 1c- wyjście przekaźnikowe oraz 1a- wyjście przekaźnikowe:  Uwaga 2) 

Dopuszczalne obciążenie styku : 250Vac-2A (Przy obciążeniu rezystancyjnym cosΦ=1), 30Vdc-1A , 250Vac-1A 
(cosΦ=0.4) 

Minimalne obciążenie : 5Vdc-100mA, 24Vdc-5mA 

 
 
 

Parametr Dane techniczne 
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Fu
nk

cj
e 

za
be

zp
ie

cz
aj

ąc
e Funkcje zabezpieczające Przeciw utykowi, ograniczenie prądu, przeciw przeciążeniu prądowemu, przeciw zwarciu, przeciw przeciążeniu 

napięciowemu, ograniczenie napięcia, podnapięciowe, przeciw zwarciom do ziemi, przeciw zanikowi fazy napięcia 
zasilania, przeciw zanikowi fazy wyjściowej, przeciążeniowe elektroniczne zabezpieczenie termiczne, przeciw 
przeciążeniu silnika podczas startu, przeciw przekroczeniu momentu obrotowego podczas startu, alarmy, przeciw 
przegrzaniu, całkowity czas pracy, stop awaryjny 

Właściwości elektronicznego 
zabezpieczania termicznego 

Przełączanie: silnik standardowy a silnik VF, między dwoma kompletami nastaw: silnika, awaryjnego zatrzymania w 
przypadku przeciążenia, dwoma poziomami zabezpieczenia przed utykiem, wybór zatrzymania silnika w przypadku 
przeciążenia 

Funkcja resetu Reset wykonuje się przez zwarcie styku 1a, wyłączenie zasilania lub przyciskiem z panelu operatorskiego. Funkcja ta 
jest używana do zapisu i kasowania błędów. 

Fu
nk

cj
e 

w
yś

w
ie

tla
cz
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Alarmy Alarmy sygnalizują utyk, przekroczenie napięcia, przeciążenie prądowe, zbyt niskie napięcie zasilania, samoczynne 
powtórne załączenie, osiągnięcie limitów górnych bądź dolnych 

Przyczyny błędów Przeciążenie prądowe, przeciążenie napięciowe, przegrzanie, zwarcie, zwarcie do ziemi, przeciążenie prądowe 
falownika, przeciążenie prądowe sieci przy starcie, przeciążenie silnika podczas startu, błąd CPU, błąd EEPROM, błąd 
RAM, błąd ROM. (Do wyboru: stop awaryjny, zbyt niskie napięcie zasilania, za mały prąd, przekroczenie momentu 
obrotowego, przeciążenie silnika, zanik fazy wejściowej, zanik fazy wyjściowej)) 

Funkcja monitoringu Częstotliwość pracy, częstotliwość zadana, obroty wprzód/w tył, prąd wyjściowy, napięcie sieci, napięcie wyjściowe, 
moment obrotowy, współczynnik obciążenia falownika, moc wejściowa, moc wyjściowa, informacje o zaciskach 
wejściowych, informacje o zaciskach wyjściowych, wersja CPU1, wersja CPU2, PID wartość sprzężenia zwrotnego, 
zadana częstotliwość (po kompensacji), przyczyny awaryjnego zatrzymania 1 do 8, informacje o częściach 
zamiennych, całkowity czas pracy 

Funkcja monitoringu 
błędów 

Przechowywania informacji o przyczynach awaryjnego zatrzymania: numer awaryjnego zatrzymania, częstotliwość 
pracy kierunek obrotów, prąd przeciążenia, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, informacje o zaciskach 
wejściowych, informacje o zaciskach wyjściowych, całkowity czas pracy 

Wyjście dla miernika Analogowe wyjście: amperomierz o zakresie 1 mA dc  
0 20mA (4 to 20 mA) wyjście: DC amperomierz(dopuszczalna rezystancja obciążenia: mniej niż 750 Ω)  
0 10V wyjście: DC woltomierz (dopuszczalna rezystancja obciążenia: więcej niż 1 kΩ) 

Rozdzielczość: Maksymalnie 1/1000  
4cyfowy wyświetlacz LED 
7mio segmentowy 

Częstotliwość: częstotliwość wyjściowa falownika 
Alarmy: utyk „C”, przeciążenie napięciowe „P”, przeciążenie „L”, przegrzanie „H”, "T" komunikacja 
Stan falownika: częstotliwość, przyczyna zadziałania funkcji zabezpieczającej, napięcie wejściowe / wyjściowe, prąd 
wyjściowy, nastawy parametrów itp. 

Zmiana jednostki: np. prędkość obrotowa silnika jako wielokrotność częstotliwości wyjściowej 
Lampki sygnalizacyjner Lampki sygnalizują stany falownika świeceniem, takie jak RUN, MON, PRG, %, Hz, EASY, CANopen, NET. Świecenie 

lampek sygnalizuje też że obwód główny falownika jest pod napięciem. 

Ś
ro

do
w

is
ko

 Miejsce zabudowy Pomieszczenie zamknięte nie narażone na promienie słoneczne, agresywny gaz, wybuchowy gaz, łatwopalny gaz, 
opary oleju czy kurzu wibracje mniejsze niż 5.9 m/s 2 (10 do 55 Hz). 

Wysokość npm  3000 m lub mniej ((powyżej 1000 m należy zredukować prąd maksymalny) Uwaga 3) 
Temperatura otoczenia -10 to +60°C  Note 4) 
Temperatura składowania -25 to +70°C 
Wilgotność względna 5 to 95% (bez wykroplenia). 

Uwaga 1. Maksymalne napięcie wyjścia jest takie same jak napięcie wejście. 
Uwaga 2.  Szybkie załączanie i wyłączanie  (dzwonek) może wystąpić przy pewnych sytuacjach, należy zaprogramować 

wtedy filtr 10ms lub większy.   
Uwaga 3. Maksymalny prąd wyjściowy należy zmniejszać o1% na każde 100 m powyżej 1000 m. Na przykład, 90% dla 2000 

m i 80% dla 3000 m. 
Uwaga 4. Przy instalacji falownik przy falowniku, usuń nalepkę na górze falownika. Dodatkowo, jeżeli temperatura otoczenia 

przekracza 50°C, zmniejsz maksymalny prąd wyjściowy falownika. (Patrz 6.14)  
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12.2 Wymiary i ciężar 
 

 Outside Wymiary i ciężar 
 

Napięcie 
zasilania Moc silnika (kW) Typ falownika Wymiar (mm) Rysunek Waga (kg) W H D W1 H1 H2 

1-fazowe 
240V 

0.2 VFMB1S-2002PL 
45 

270 232 
29 

258 47 
A 1.7 0.4 VFMB1S-2004PL 

0.75 VFMB1S-2007PL 1.8 
1.5 VFMB1S-2015PL 60 42 B 2.1 
2.2 VFMB1S-2022PL 2.2 

3-fazowe 
500V 

0.4 VFMB1-4004PL 
45 

270 

232 

29 
258 47 

A 
1.8 

0.75 VFMB1-4007PL 1.9 1.5 VFMB1-4015PL 
2.2 VFMB1-4022PL 60 42 B 2.2 
4.0 VFMB1-4037PL 2.4 
5.5 VFMB1-4055PL 150 220 130 210 12 C 4.3 7.5 VFMB1-4075PL 
11 VFMB1-4110PL 180 310 160 295 20 D 6.8 
15 VFMB1-4150PL 6.9 

Uwag. Wymiar H na rysunku C nie zawiera wymiarów panelu operatorskiego. 
 
 

 Rysunki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys.A 
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13. Zanim zadzwonisz do serwisu 
- Informacje o błędach 

13.1 Przyczyny zatrzymań awaryjnych/ alarmów i środki 
zaradcze 

 
W przypadku pojawienia się problemu przeanalizuj jego przyczyny przy pomocy poniższej tabeli. 

Jeżeli okaże się, że problemu nie można rozwiązać przy pomocy środków zaradczych podanych w tabeli lub 
niezbędna jest wymiana podzespołów, skontaktuj się przedstawicielstwem Toshiby. 

 
Kod błędu Kod alarmu Sytuacja awaryjna Możliwe przyczyny Środki zaradcze 

οχ1 0001 
 

Przeciążenie prądowe 
podczas przyspieszania 

• Czas przyspieszenia αχχ jest za krótki. • Zwiększ czas przyspieszenia αχχ. 

• Nie właściwa nastawa V/F. • Sprawdź nastawę V/F. 

• Próba restartu po chwilowym zaniku 
napięcia zasilania przy obracającym się 
silniku 

• Użyj φ301 (automatyczny restart) i φ302 
(zasilanie energią oddawaną przez silnik). 

•   Używany jest specjalny silnik (np. o niskiej 
impedancji. 

• w przypadku πτ=0, 1, 7, zmniejsz ϖβ. 
• w przypadku πτ=2 do 6, ustaw φ415 (prąd 

znamionowy silnika) i użyj auto-tuningu. 
• Używany jest silnik o niskiej indukcyjności 

(wysokoobrotowy). 
• Użyj falownik o jeden stopień większy.  

 
οχ2 
 

0002 
 

Przeciążenie 
prądowe podczas 
zwalniania 

• Czas hamowania δεχ jest za krótki. • Zwiększ czas hamowania δεχ. 
• Używany jest silnik o niskiej indukcyjności 

(wysokoobrotowy). 
• Użyj falownik o jeden stopień większy. 

οχ3 
 

0003 
 

Przeciążenie prądowe 
podczas pracy ze stałą 
prędkością 

• Nagłe zmiany obciążenia silnika. 
• Obciążenie zachowuje się nienaturalnie 

• Zredukuj fluktuacje obciążenia. 
•   Sprawdź obciążenie (sterowanie urządzenia). 

• Używany jest silnik o niskiej indukcyjności 
(wysokoobrotowy). 

• Użyj falownik o jeden stopień większy. 

οχλ 0004 Przeciążenie prądowe 
podczas startu (po 
stronie obciążenia) 

•   Uszkodzona izolacja obwodu głównego od 
strony wyjścia lub izolacja silnika. 
• Silnik ma zbyt małą impedancję. 

•   Sprawdź przewody, połączenia i izolację 
silnika. 

• Ustaw φ613=2, 3 
οχα 0005 Przeciążenie prądowe 

wyjścia podczas startu 
•   Uległ uszkodzeniu któryś z podzespołów w 
obwodzie głównym. 

• Skontaktuj się z serwisem. 

* 
επη1 

0008 Błąd fazy wejściowe •   Wystąpił brak fazy na wejściu obwodu 
głównego. 
•   Kondensator w obwodzie głównym nie ma 
pojemności. 

•   Sprawdź wejście obwodu głównego falownika, 
silnik itp. 
•   Sprawdź kondensator w obwodzie głównym.. 

* 
επηο 

0009 Błąd fazy wyjściowej •   Wystąpił brak fazy na wyjściu obwodu 
głównego. 

•   Sprawdź wyjście obwodu głównego falownika, 
silnik itp. 
•   Uaktywnij φ605(detekcja błędu fazy wyjściowej). 

οπ1 000A Przeciążenie 
napięciowe podczas 
przyspieszania 

•   Nie dopuszczalne zmiany napięcia 
wejściowego 
(1) Moc źródła zasilania jest większa niż 
200kVA 
(2) Zostały dołączone / odłączone kondensatory 
poprawiające współczynnik mocy 
(3) Do tej samej linii zasilającej jest dołączone 
urządzenie tyrystorowe. 

• Podłącz odpowiedni dławik na wejściu. 

•   Próba restartu po chwilowym zaniku napięcia 
zasilania przy obracającym się silniku. 

• Użyj φ301 (automatyczny restart) i φ302 
(sterowanie energią oddawaną przez silnik). 

οπ2 000B Przeciążenie 
napięciowa podczas 

• Czas hamowania δεχ jest za krótki. 
(zbyt duża moc oddawana przez silnik) 

• Zwiększ czas hamowania δεχ. 
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hamowania • ograniczenie działania przeciążenia 
napięciowego φ305 = 1. (Wyłączone). 

•    Uaktywnij φ305 do 0, 2, 3 (ograniczenie 
działania przeciążenia napięciowego).. 

•   Nie dopuszczalne zmiany napięcia 
wejściowego. 
(1) Moc źródła zasilania jest większa niż 
200kVA 
(2) Zostały dołączone / odłączone kondensatory 
poprawiające współczynnik mocy 
(3) Do tej samej linii zasilającej jest dołączone 
urządzenie tyrystorowe 

• Podłącz odpowiedni dławik na wejściu. 

οπ3 000C Przeciążenie 
napięciowe podczas 
pracy ze stałą 
prędkością 

•   Nie dopuszczalne zmiany napięcia 
wejściowego 
(1) Moc źródła zasilania jest większa niż 
200kVA 
(2) Zostały dołączone / odłączone kondensatory 
poprawiające współczynnik mocy 
(3) Do tej samej linii zasilającej jest dołączone 
urządzenie tyrystorowe. 

• Podłącz odpowiedni dławik na wejściu. 
 
 
 
 

•   Silnik oddaje energię do falownika, gdyż 
obciążenie wymusza pracę na wyższej 
częstotliwości niż zadana częstotliwość 
falownika. 

• Zainstaluj opcjonalny moduł hamujący. 

ολ1 000D Przeciążenie silnika • Czas przyspieszenia ACC jest za krótki. • Zwiększ czas przyspieszenia αχχ. 

• Zbyt duży prąd hamowania DC. •   Zredukuj prąd hamowania φ251 oraz czas 
hamowania φ252 

• Niewłaściwa nastawa V/F. • Sprawdź nastawę V/F. 

•   Próba restartu po chwilowym zaniku napięcia 
zasilania przy obracającym się silniku 

• Użyj φ301 (automatyczny restart) i φ302 
(sterowanie energią oddawaną przez silnik). 

• Zbyt duże obciążenie. •   Zastosuj falownik o większych parametrach 
znamionowych. 

ολ2 000E Przeciążenie silnika • Niewłaściwa nastawa V/F. • Sprawdź nastawę V/F. 
• Silnik jest zablokowany mechanicznie. •   Sprawdź obciążenie (sterowane urządzenie). 
• Długotrwała praca na niskich obrotach. 

•   Podczas pracy pojawiło się zbyt duże 
obciążenie. 

•   Ustaw parametr ολµ tak, by silnik mógł 
pracować na niskich obrotach. 

ολ3 003E Główny moduł 
przeciążenia 

•   Częstotliwość nośna jest za wysoka i prąd 
obciążenia wzrasta przy niskich obrotach. 
(głównie przy 15Hz lub mniejszej). 

• Zwiększ częstotliwość pracy.  
• Zmniejsz obciążenie.  
• Zmniejsz częstotliwość nośną.  

 •  Gdy silnik startuje przy 0Hz, użyj funkcji auto 
restartu.  
• Ustaw częstotliwość nośną φ316 na 1. 

(częstotliwość nośna bez automatycznej 
redukcji). 

ολρ 000F Przeciążenie 
rezystora 
hamujacego 

• Czas hamowania jest za krótki. 
• Zbyt szybkie hamowanie 
 

• Zwiększ czas hamowania δεχ. 
• Zwiększ moc rezystora PBR hamującego i  

parametr φ309. 

* 
οτ 

0020 Zatrzymanie awaryjne z 
powodu przeciążenia 
momentu obrotowego 1 

 •   Moment obrotowy osiągnął limit podczas 
pracy. 

 •   Włącz φ615 (wybór awaryjnego zatrzymanie z 
powodu przeciążenia momentu obrotowego). 
• sprawdź listę błędów 

οτ2 0041 Zatrzymanie 
awaryjne z powodu 
przeciążenia 
momentu 
obrotowego 2 

• Przeciążenie utyku lub momentu 
przekroczyło φ452 podczas normalniej 
pracy. 

• Zmniejsz obciążenie. 
• Zwiększ poziom prądu utyku lub limit 

ograniczenia momentu. 

οη 0010 Przegrzanie • Nie działa wentylator chłodzący. 
 

•   Wznów pracę falownika dopiero wtedy, gdy 
temperatura jednostki dostatecznie spadnie. 

• Zbyt wysoka temperatura. • Zrestartuj falownik gdy wystarczająco się 
schłodzi. 

• Zatkane otwory wentylacyjne. •   Zapewnij wystarczająco dużo miejsca wokół 
falownika. 

•   W pobliżu falownika znajduje się inne 
urządzenie wytwarzające ciepło. 

•   Nie umieszczaj innych urządzeń 
wytwarzających ciepło obok falownika. 

οη2 002E Wyłączenie z powodu • Alarm przekroczenia temperatury  (funkcja • Silnik jest przegrzany, sprawdź chłodzenie 

M-2 

13 



 E6581697 
 

13 

przegrzania 
urządzenia 
zewnętrznego 

wejścia 46 or 47) jest sygnalizowany przez 
czujnik zewnętrzny. 

silnika i jego prąd znamionowy. 

ε 0011 Zatrzymanie awaryjne •   Nastąpiło awaryjne zatrzymanie z panelu 
sterowania lub poprzez polecenie zdalne w 
trakcie automatycznego lub zdalnego 
sterowania. 

• Zresetuj falownik. 
• Jeżeli przycisk zatrzymania awaryjnego jest 

wciśnięty, zresetuj falownik po jego zluzowaniu 

εεπ1 0012 Błąd 1 pamięci 
EEPROM 

• Wystąpił błąd podczas zapisu danych. •  Odłącz napięcie zasilania, a następnie włącz je 
ponownie. Jeżeli błąd nie ustąpił, skontaktuj się 
z serwisem. 

εεπ2 0013 Błąd 2 pamięci 
EEPROM 

•   Napięcie zasilania zostało odłączone 
podczas wyboru rodzaju nastaw fabrycznych 
(ustawianie parametru τψπ. 

•   Odłącz napięcie zasilania, a następnie włącz je 
ponownie i jeszcze raz dokonaj wyboru rodzaju 
nastaw fabrycznych (ustawianie parametru τψπ) 

εεπ3 0014 Błąd 3 pamięci 
EEPROM 

• Wystąpił błąd podczas zapisu danych. • Odłącz napięcie zasilania, a następnie włącz 
je ponownie. Jeżeli błąd nie ustąpił, skontaktuj 
się z serwisem. 

ερρ2 0015 Błąd pamięci RAM • Uszkodzenie pamięci RAM. • Skontaktuj się z serwisem. 

ερρ3 0016 Błąd pamięci ROM  • Uszkodzenie pamięci ROM. • Skontaktuj się z serwisem. 

ερρ4 0017 Błąd 1 jednostki 
mikroprocesora 

• Uszkodzona jednostka mikroprocesorowa. • Skontaktuj się z serwisem. 

ερρ5 0018 Błąd transmisji danych •   Pojawił się błąd podczas komunikacji.  •  Sprawdź urządzenia zewnętrzne, połączenia 

ερρ7 001A Uszkodzenie czujnika 
prądu 

• Czujnik prądu został uszkodzony. • Skontaktuj się z serwisem. 

ερρ8 001B Dodatkowy  błąd  1 • Pojawił sie błąd karty opcjonalnej 
 (taki jak komunikacja kart dodatkowych). 

• Sprawdź montaż kart dodatkowych. 

ερρ9 001C Bład klawiatury 
dodatkowej 

• Po podaniu sygnału  RUN ze zdalnej 
klawiatury, jej odłączenie jest wykrywane po 
10 sekundach. 

• W przypadku odłączania zdalnej klawiatury 
zatrzymaj falownik. 

• Ten błąd można wyłączyć ustawiając  φ731=1. 
* 
υχ 

001D Zbyt niski prąd •   Prąd wyjściowy zmalał do poziomu detekcji. •   Uaktywnij φ610 (detekcja niskiego prądu). 
•   Sprawdź poziom detekcji dla systemu (φ609, 
φ611, φ612). 
•   Skontaktuj się z serwisem, jeżeli ustawienia są 
prawidłowe. 

* 
υπ1 

001E Zbyt niskie napięcie (w 
obwodzie zasilającym) 

•   Napięcie wejściowe w obwodzie zasilającym 
jest zbyt małe. 

• Sprawdź napięcie wejściowe. 
 •   Uaktywnij φ627 (zatrzymywanie przy zbyt 
niskim napięciu) 
 •   By rozwiązać problem chwilowego 
zatrzymywania z powodu zbyt niskiego napięcia 
ustaw φ627=ο. Uaktywnij φ302 (sterowanie energią 
oddawaną przez silnik) oraz φ301 (automatyczny 
restart)  

ετν 
ετν1 
ετν2 
ετν3 

0028 
0054 
0055 
0056 

Błąd autotuningu • Parametry silnika ϖλ, ϖλϖ, φ405, φ415, φ417 
nie są ustawione poprawnie 

• Wpisz parametry z kolumny obok takie jak są 
na tabliczce znamionowej silnika I 
przeprowadź auto-tunning. 

• Ustaw parametr φ416 mniejszy niż 70% 
obacnej wartości I przeprowadź  auto-tuning 
ponownie. 

• Silnik z klasą mocy 2 lub mniejszą niż użyty 
falownik. 

• Przewód wyjściowy jest za cienki. 
• Falownik jest przystosowany do innego 

zasilania niż trójfazowego. 

• Wpisz parametry z kolumny obok takie jak są 
na tabliczce znamionowej silnika I 
przeprowadź auto-tunning. 

• Ustaw φ400=1. 
 

• Silnik nie jest podłączony. 
 

• Podłącz silnik. 
• Sprawdź stycznik wyjściowy. 

• Silnik się obraca. 
 

• Wykonaj auto-tunnig po zatrzymaniu silnika. 

• Parametr πτ=6 jest ustawiony oraz silnik 
wysokoobrotowy jest podłączony 

• Zastosuj falownik o jeden stopień większy. 
 

εφ2 0022 Zwarcie do ziemi •   Wystąpiło zwarcie do ziemi w przewodach 
wyjściowych lub w silniku. 

•   Sprawdź przewody wyjściowe oraz silnik w celu 
znalezienia zwarcia. 

• Przeciążenie rezystora hamujacego • Zwiększ czas zwalniania δεχ. 
• Ustaw  poprawnie parametry napięcia 

zasilajacego  φ307 to 1 or 3. 
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* 
σουτ 

002F Brak obrotów (tylko 
dla silnika 
synchronicznego) 

• Wał silnika jest zablokowany 
• Jedna z faz wyjściowych jest rozwarta 
 
• Zbyt duże obciążenie 
 
• Użycie funkcji hamowania DC. 

• Odblokuj wał silnika. 
• Sprawdź połączenie między falownikiem a 

silnikiem. 
• Wydłuż czas przyspieszania/ hamowania. 
 
• Wyłącz funkcją kontroli obrotów kiedy 

używasz hamowania prądem DC . 
πρφ 003B Błąd momentu • Bład momentu  • Skontaktuj się z serwisem. 

ετψπ 0029 Błąd modelu falownika • Bład momentu • Skontaktuj się z serwisem. 

ε−13 002D Błąd prędkości • Napięcie wejściowe jest niestabilne. 
• Błąd prędkości spowodowany został 

przekroczeniem granicy napięcia górnego. 

• Sprawdź napięcie na wejściu. 
• Zainstaluj opcjonalny moduł hamowania 

dynamicznego. 
* 
ε−18 

0032 Przerwa w sygnale 
analogowym 

• Poziom sygnału analogowego 
doprowadzonego do wejścia VIC jest równy lub 
mniejszy niż poziom ustawionego 
parametru φ633. 

•   Sprawdź przewody doprowadzające sygnał 
analogowy i jeżeli nie znajdziesz żadnych przerw 
zmień ustawienie parametru φ633 

ε−19 0033 Błąd komunikacji 
między procesorami 

•   Pojawił się błąd komunikacji pomiędzy 
procesorami sterującymi. 

• Skontaktuj się z serwisem. 

ε−20 0034 Zbyt duże zwiększenie 
Momentu obrotowego 

•   Parametr zwiększania momentu φ402 ma 
zbyt dużą wartość 
• Impedancja silnika jest zbyt mała. 

•   Ustaw parametr φ402 automatycznego 
zmniejszania momentu. 
• Ustaw auto-tuning. 

ε−21 0035 Błąd 2 jednostki 
mikroprocesora 

• Uszkodzona jednostka mikroprocesorowa. • Skontaktuj się z serwisem. 

ε−23 0037 Błąd jednostki 
dodatkowej 2 

• Dodatkowa jednostka jest uszkodzona • Skontaktuj się z serwisem. 

ε−26 003A Błąd 3 jednostki 
mikroprocesora 

•   Uszkodzona jednostka mikroprocesorowa. • Skontaktuj się z serwisem. 

ε−32 0040 Błąd PTC • Zabezpieczenie termiczne PTC  • Sprawdź PTC w silniku 

ε−37 0045 Blokada wału • Wał silnika nie został zablokowany w trybie 
serwo 

• Zmniejsz obciążenie 

* Możesz wybrać włączenie/wyłączenie zatrzymania awaryjnego poprzez parametry. 
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 [Informacje o alarmach. Każdy z poniższych komunikatów wyświetlany jest jako ostrzeżenie i nie powoduje awaryjnego 
zatrzymania. 

Kod błędu Sytuacja awaryjna Możliwe przyczyny Środki zaradcze  

οφφ ST jest w stanie OFF •   Obwód STCC jest rozwarty. • Zewrzyj obwód STCC. 

µοφφ Niskie napięcie 
zasilania w obwodzie 
głównym 

•   Napięcie pomiędzy fazami R, S i T jest za 
niskie. 

   •   Zmierz napięcie zasilania w obwodzie 
głównym. Jeżeli napięcie mieści się w określonych 
granicach, falownik wymaga naprawy. 

ρτρψ Falownik pracuje w 
trybie automatycznego 
restartu 

• Działa funkcja restartu. 
• Wystąpiło chwilowe zatrzymanie. 

   •   Jeżeli po określonym czasie nastąpi restart, to 
falownik działa poprawnie. Restart nastąpi 
automatycznie, dlatego też należy zachować 
szczególną ostrożność. 

ερρ1 Błąd nastawiania 
częstotliwości 

•   Dwie kolejne nastawy częstotliwości są 
położone zbyt blisko siebie. 

•   Zmień nastawy tak, by kolejne nastawy 
częstotliwości były położone daleko od siebie. 

χλρ Akceptacja polecenia 
kasowania błędu 

•   Ten komunikat jest wyświetlany, gdy 
naciśniety zostanie przycisk STOP podczas 
wyświetlania kodu błędu. 

•   Naciśnij przycisk STOP jeszcze raz, by 
skasować informację o błędzie. 

εοφφ Akceptacja polecenia 
awaryjnego 
zatrzymania 

•   Awaryjne zatrzymanie z panelu sterowania 
podczas sterowania automatycznego lub 
zdalnego. 

•   Naciśnij przycisk STOP w celu awaryjnego 
zatrzymania. Naciśnij dowolny inny przycisk, by 
anulować awaryjne zatrzymanie. 

η1/ 
λο 

Górna/dolna granica 
nastawy Naprzemian 
wyświetlane są kod 
oraz nastawa. 

•   Stwierdzono błąd w nastawie podczas 
zapisu lub odczytu. 

• Sprawdź poprawność nastawy. 

ηεαδ/ 
ενδ 

Wyświetlanie pierwszej 
lub ostatniej pozycji 

•   Wyświetlana jest pierwsza lub ostatnia 
pozycja w grupie αυη. 

•   Naciśnij klawisz MON aby wyjść z grupy 
danych. 

δβ Hamowanie prądem 
stałym DC 

• Trwa hamowanie prądem stałym •   Jeżeli komunikat zniknie po kilkudziesięciu 
sekundach, to falownik działa poprawnie (uwaga) 

ε1 
ε2 
ε3 

Wyświetlanie zbyt dużej 
ilości pozycji 

•   Wyświetlana wartość (np. częstotliwość) 
zawiera więcej pozycji niż może ich pokazać 

•   Kiedy wyświetlana jest wartość częstotliwości 
zmniejsz ustawienie parametru φ702. (jednostka 
użytkownika) 

στοπ Funkcja blokady 
zatrzymywania po 
chwilowym zaniku 
napięcia zasilania 
uaktywniona. 

•   Funkcja blokady zatrzymywania po 
chwilowym zaniku napięcia zasilania 
(parametr φ302) uaktywniona. 

•   Aby ponowić pracę zresetuj falownik lub 
ponownie podaj sygnał pracy. 

λστπ Autostop ze względu na 
ciągłą pracę przy zbyt 
małej częstotliwości 

•   Funkcja automatycznego stopu 
φ256 uaktywniona. 

•   Dezaktywuj funkcje automatycznego stopu, 
zwiększ częstotliwość powyżej dolnej granicy 
częstotliwości (LL) + 0.2 Hz lub wyłącz tą funkcję. 

ινιτ Inicjalizacja parametrów •   Proces przywracania parametrom 
standardowych nastaw fabrycznych. 

•   Jeżeli komunikat zniknie po chwili (po kilku lub 
kilkudziesięciu sekundach), to falownik działa 
poprawnie 

α−01 Alarm 1 • W przypadku gdy πτ=7, występują 
przynajmniej dwie takie same wartości 
parametrów ϖλ, φ190, φ192, φ194, φ196, 
lub φ198 przy 0.0Hz. 

• Ustaw róźne wartości. 

α−02 Alarm 2 • W przypadku πτ=7, nachylenie 
charakterystyki jest zbyt duże. 

• Ustaw U/V bardzej płasko. 

α−05 Górna granica 
częstotliwości wyjścia 

•   Podjęto próbę pracy przy częstotliwość 10 
razy większej niż znamionowa (ϖλ lub φ170 

•   Ustaw częstotliwość do10 kronie razy większej 
niż częstotliwość znamionowa.  

α−17 Uszkodzenie klawisza 
na panelu operacyjnym 

•   Klawisz RUN lub STOP jest naciśnięty 
dłużej niż przez 5 sekund. 
• Klawisz RUN lub STOP jest uszkodzony. 

• Sprawdź panel operacyjny. 

α−28 Alarm zacisku 3 • Wartości przełącznika SW2 oraz 
parametru φ147 są róźne. 

• Porównaj ustawienia SW2 z φ147. 
• Wyłącz i włącz zasilania po zmianie tych 

parametrów 
ατν Auto-tuning • Trwa autotuning •   Prawidłowo informacja znika po kilku 

sekundach. 
(Uwaga): Jeżeli wybrano funkcję ON/OFF dla hamowania prądem stałym, to działanie falownika należy uznać 

za poprawne, gdy po rozwarciu wybranego zacisku i zacisku CC zniknie napis „δβ”.,   
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αλοσ Przerwa w kablu 
zadawania 
analogowego 

• Sygnał na wejściu VIC jest poniżej 
poziomu sygnału ustawionego φ633 i 
φ644 . 

• Sprawdź kabel. Sprawdź nastawy φ633 i φ644. 

φιρε Praca wymuszona • “φιρε” i częstotliwość pracy wyświetlana na 
zmianę sygnalizuje tryb wymuszonej pracy 
falownika w razie pożaru. 

• Jest to sygnalizacja trybu pracy wymuszonej. 

πρα Sygnał STO 
wyłączony 

• Zacisk STO jest rozwarty. • Zewrzyj STO z + SU. 

πασσ／ 
φαιλ 

Weryfikacja hasła 
 

• Po ustawieniu hasła (φ738), następuje 
jego weryfikacja φ739 

• Jeżeli hasło jest poprawne, πασσ jest 
wyświetlane w przeciwnym razie wyświetlane 
jest φαιλ. 

εασψ／ 
στδ 

Przełączanie trybu 
wyświetlania tryb 
EASY/ Standardowy 
 

• Przycisk EASY został wciśnięty w trybie 
standardowym. 

• Gdy εασψ świeci,tryb εασψ jest ustawiony, 
gdy świeci στδ tryb standardowy jest 
ustawiony 

σετ Wymagane 
wprowadzenie 
ustawień 
regionalnych 

• Parametr ustawień regionalnych został 
ustawiony na 0. 

• Ustaw regionalne ustawienia przy pomocy 
pokrętła 

     Patrz 3.1. 

νερρ Brak błedów • Brak zapisu o błedach, zapis błedów 
został usunięty. 

• Praca normalna. 

ν−−− Brak szczegółowych 
informacji o błędach 

• Odczyt szczegółowych informacji o 
błędach możliwy przez naciśnięcie 
pokrętła, mruga νερρ ⇔ numer. 

• Praca normalna. 
Aby wrócić naciśnij przycisk MODE. 

 
 

χ Alarm przeciążenia prądowego To samo co οχ 
π Alarm przeciążenia napięciowego To samo co οπ  
λ Alarm przeciążenia To samo co ολ1 i ολ2 
η Przegrzanie To samo co οη  
τ Alarm komunikacji  To samo co ερρ5  

 
 

Jeżeli wystąpi kilka alarmów jednocześnie, to na wyświetlaczu pojawi się któryś z komunikatów.  
χπ, πλ, χπλ 
Migające alarmy χ, π, λ, η, τ są wyświetlane w tej kolejności od lewej do prawej. 

 

M-6 

13 



 E6581697 
 

13 

13.2 Wznawianie pracy po wystąpieniu awaryjnego 
zatrzymania 

 
Po zatrzymaniu awaryjnym nie należy uruchamiać falownika, jeżeli nie usunięto przyczyny zatrzymania. Próba 
uruchomienia falownika bez usunięcia przyczyny zatrzymania może skończyć się ponownym awaryjnym 
zatrzymaniem. 

 
Wznowienie pracy falownika po awaryjnym zatrzymaniu można zrealizować w następujący sposób: 
  
(1) Odłączając napięcie zasilania (napięcie powinno być wyłączone tak długo, aż nie zgaśnie kontrolka LED) 

Patrz punkt 6.14.2 (pamiętanie przyczyn awaryjnych zatrzymań φ602. 
(2) Przy pomocy sygnału zewnętrznego (zwierając zaciski RES i CC): Funkcja resetu musi być przypisana 

wejściu (numer funkcji 8, 9) 
(3) Z panelu sterowania 
(4) Przy pomocy zdalnego polecenia (z urządzenia zewnętrznego). (Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego 

urządzenia).  
 
Przed zresetowaniem falownika z panelu sterowania wykonaj następujące czynności. 

1. Naciśnij przycisk STOP i upewnij się, że na wyświetlaczu pojawił się komunikat χλρ. 
2. Kolejne naciśniecie przycisku STOP spowoduje zresetowanie falownika, jeżeli tylko przyczyna 

awaryjnego zatrzymania została usunięta. 
 
Ι W Jeżeli aktywne jest któreś z zabezpieczeń przeciw przeciążeniu (ολ1 : przeciążenie falownika, ολ2 : 

przeciążenie silnika), to falownika nie będzie można zresetować ani przy pomocy sygnału 
zewnętrznego ani z panelu sterowania, dopóki nie upłynie czas przeznaczony na ochłodzenie 
urządzeń. 

 
Czas chłodzenia     ... ολ1 : około 30 od pojawienia się awaryjnego zatrzymania 

ολ2 : około 120 od pojawienia się awaryjnego zatrzymania 
ολρ : około 20 od pojawienia się awaryjnego zatrzymania 

 
Ι Jeżeli falownik zatrzymuje się awaryjnie z powodu przegrzania (οη) nie resetuj go natychmiast, ale 

poczekaj aż temperatura w jego wnętrzu spadnie, ponieważ temperatura w środku falownika jest 
monitorowana i nastąpi ponowne wyłączenie awaryjne. 

Ι Falownik nie może być zresetowany, jeżeli sygnał wyłączenia awaryjnego pochodzi z zacisków 
wejściowych 

Ι Falownika nie może być zresetowany, jeżeli pre-alarm pojawił się. 
  

[Ostrzeżenie] 
Wyłączenie oraz ponowne załączenie napięcia zasilania spowoduje natychmiastowy reset falownika. Można 
wykorzystywać tę metodę, jeżeli konieczne jest natychmiastowe zresetowanie urządzenia. Należy zauważyć 
jednak, że zbyt częste stosowanie tej metody może doprowadzić do uszkodzenia silnika lub całej instalacji.  
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13.3 Jeżeli silnik nie chce pracować, brak komunikatów o 
błędach ... 

 
Jeżeli silnik nie chce pracować, a brak jest jakichkolwiek komunikatów obłędach, postępuj według 
następującego schematu, by ustalić przyczynę niesprawności: 
 

 
 

Silnik nie chce się obracać 

Czy wyświetlacz jest wygaszony? Sprawdź napięcie zasilania i zabezpieczenie. 
Czy zasilanie jest podłączone poprawnie? 

Prawidłowo 
podłącz zasilanie 

Skontaktuj się z serwisem 

Czy wyświetlony jest komunikat 
o f f ? 

• Obwód ST-CC jest rozwarty. Zewrzyj obwód pomiędzy CC a zaciskiem ST, do 
którego przyporządkowana jest funkcja standby 

• Obwód FRR i CC jest zwarty. Rozewrzyh obwód pomiędzy CC a zaciskiem FRR do 
którego przyporządkowana jest funkcja sterowania wybiegiem.  

• Sprawdź czy paramert (f 1 1 0 )jest zawsze aktywny (Patrz 6.3.2) 

Czy wyświetlony jest komunikat 
o błędach? 
(Patrz 1.3.1) 

Usuń przyczynę awarii oraz zresetuj falownik (patrz punkt 13.2) 

Czy wyświetlony jest r t r y  
i kod błędu? 

Falownik pracuje w trybie restartu. Funkcja restartu może zostać wyłączona przez 
awaryjne zatrzymanie falownika lub przez odłączenie napięcia zasilania.  
 

Czy wyświetlone jest = o ? 

Czy pali się kontrolka 
RUN/STOP? 
 

Czy zgaszona jest kontrolka 
RUN/STOP? 
 

• Sprawdź, czy sygnał ustawiania częstotliwości nie jest zero 
• Sprawdź nastawę parametru f mo d  (punkt 3.2) 
• Sprawdź sygnały nastawiania częstotliwości (punkty 1 i 2) (6.5.2) 
• Sprawdź, czy częstotliwość startowa nie jest wyższa od częstotliwości pracy (punkt 6.6) 
• Sprawdź, czy ustawienie częstotliwości (częstotliwość predefiniowanej prędkości itp.) nie 

wynosi zero. 
• Sprawdź, czy silnik nie jest zablokowany lub przeciążony. Zmniejsz obciążenie jeżeli jest 

to konieczne. 
  

Określ przyczynę niesprawności przy pomocy funkcji wyświetlania parametrów (rozdział 11) oraz funkcji monitorowania stanu falownika 
(rozdział 8) 
 

• Kiedy wybrany jest panel operatorski. Naciśnij przycisk RUN aby rozpocząć pracę. 
• Sprawdź czy na panelu operatorskim ustawiona częstotliwość jest właściwa (Zobacz 

3.2.2.) 
• Kiedy inne sterowanie jest wybrane. Zmień nastawy wyboru trybu sterowania c mo d . 

(Zobacz 3.2.1) 

• Kiedy wybrany jest panel operatorski: Zmień wybór trybu zadawania  c mo d  (Zobacz 
3.2.) 

• Możesz sprawdzić ustawienia zacisków wejściowych na wyświetlaczu. (Zobacz 8.2.)  
• Kiedy inne sterowanie jest wybrane... Sprawdź czy zewnętrzny tryb zadawania jest 

aktywny.  

TAK: 
NIE  : 
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13.4 Jak określić przyczynę pozostałych błędów 
 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie innych problemów i ewentualne metody ich rozwiązywania. 
Problem Środki zaradcze 

Silnik obraca się w 
przeciwnym kierunku. 

•   Zamień kolejność faz na zaciskach wyjściowych U, V i W. 
•   Zmień funkcje zacisków, do których doprowadzone są sygnały zmiany kierunku obrotów 

(w prawo i w lewo) z urządzenia zewnętrznego (patrz punkt 7.2.1). 
•   Zmień ustawienia parametru φρ w przypadku użycia panela operatorskiego. 

Silnik się obraca, lecz 
prędkość zmienia się w 
nienaturalny sposób. 

• Zbyt duże obciążenie. Zmniejsz obciążenie silnika. 
• Aktywna funkcja miękkiego utyku. Wyłącz funkcję miękkiego utyku (patrz punkt 3.5) 
• Maksymalna częstotliwość φη i górna granica częstotliwości υλ mają zbyt małe 

nastawy. Zwiększ nastawy φη i υλ. 
• Sygnał nastawy częstotliwości jest zbyt mały. Sprawdź sygnał nastawy częstotliwości, 

układ, połączenia itp. 
• Sprawdź charakterystyki nastaw (nastawy punktu 1 i 2) sygnałów częstotliwości (patrz 

punkt 6.6.2) 
• Jeżeli silnik pracuje na niskich obrotach, sprawdź czy działa funkcja zabezpieczająca 

przed utykiem, gdyż forsowanie momentu obrotowego jest zbyt duże. Ustaw 
odpowiednio forsowanie momentu rozruchowego ϖβ oraz czas przyśpieszania αχχ 

(patrz punkty 5.13 oraz 5.4) 
Silnik nie przyspiesza lub nie 
zwalnia spokojnie. 

• Czas przyspieszania (αχχ) lub czas zwalniania (δεχ) ma ustawioną za małą wartość. 
Zwiększ czas przyspieszania (αχχ) lub czas zwalniania. 

Silnik pobiera zbyt duży prąd. • Zbyt duże obciążenie. Zmniejsz obciążenie silnika. 
• Jeżeli silnik pracuje na niskich obrotach, sprawdź, czy forsowanie momentu obrotowego 

nie jest zbyt duże (punkt 5.13) 
Obroty silnika są większe lub 
mniejsze od nastawionych. 

• Silnik ma nieprawidłowe napięcie znamionowe. Dobierz silnik z odpowiednim napięciem 
znamionowym. 

• Napięcie na zaciskach silnika jest zbyt niskie. Sprawdź nastawę parametru ϖλϖ 
(napięcie dla częstotliwości podstawowej (patrz punkt  5.11). Wymień przewody łączące 

falownik silnikiem na przewody o większym przekroju 
• Błędnie dobrana przekładnia. Dobierz przekładnię poprawnie. 
• Błędnie nastawiona częstotliwość wyjściowa. Ustaw częstotliwość poprawnie. 
• Ustaw częstotliwość podstawową (patrz punk 5.11) 

Prędkość silnika zmienia się 
podczas pracy. 

• Obciążenie jest zbyt duże lub zbyt małe. Zmniejsz wahania obciążenia 
• Falownik lub silnik nie mają wystarczająco dużo mocy do pracy przy takim obciążeniu. 

Dobierz falownik lub silnik o odpowiednich parametrach znamionowych. 
• Sprawdź czy zmienia się sygnał zadawania częstotliwości 
• Jeżeli V/F sterowanie wyborem parametru πτ jest ustawione na 3, sprawdź 

sterowanie wektorowe, warunki itd. (Patrz 5.12) 
Nie można zmieniać nastaw 
parametrów. 

• Zmień parametr: zakaz wyboru parametru φ700 na 0 (włączony) jeżeli był ustawiony 
na 1 do 4 (wyłączony). 

• Ustaw kod weryfikacji φ739, jeżeli hasło zostało ustawione przez φ738. (patrz 6.29.1) 
• Wyłącz zaciski wejściowe cyfrowe, jeżeli zaciski te są przypisany zaciską menu 

200 do 203 (edycja parametru / zakaz odczytu). 
• Z przyczyn bezpieczeństwa, niektóre parametry nie mogą być 

przeprogramowane gdy falownik pracuje. (Patrz 4.2) 
Radzenie sobie z problemami dotyczącymi nastaw parametrów 
Jeżeli zapomniałeś, które 
parametry zostały 
zresetowane 

• Można wyszukać wszystkie zresetowane parametry i zmienić ich nastawy (patrz punkt 
4.3.1). 

Jeżeli chcesz przywrócić 
wszystkim parametrom ich 
standardowe nastawy 
fabryczne 

• Można przywrócić wszystkim parametrom ich standardowe nastawy fabryczne (patrz 
4.3.2). 
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14. Przegląd i konserwacja urządzeń  
 

    
Ostrzeżenie  

 
 
 
 
 

Wykonaj 
koniecznie 

· Codziennie należy przeprowadzać przegląd urządzeń. Jeżeli przegląd urządzeń nie będzie 
przeprowadzany codziennie, potencjalne zagrożenia nie zostaną zawczasu wykryte. W konsekwencji może 
to doprowadzić do wypadku. 
· Przed przeprowadzeniem przeglądu należy wykonać następujące czynności: 
(1) Wyłączyć napięcie zasilania. 
(2) Poczekać co najmniej 15 minut, a następnie sprawdzić i upewnić się, że kontrolka wysokiego napięcia 
jest zgaszona. 
(3) Przy pomocy miernika napięcia o zakresie co najmniej 400VDC należy sprawdzić czy napięcie stałe na 
zaciskach obwodu głównego (pomiędzy PAPC) jest mniejsze niż 45V. 
Jeżeli przegląd jest przeprowadzany bez wykonania wyżej podanych czynności, może to prowadzić do 
porażenia prądem.  

Przeprowadzaj kontrolę regularną i okresową, aby zapobiec uszkodzeniu falownika, ponieważ czynniki środowiskowe takie, jak: 
wysoka temperatura, wilgotność, kurz, wibracje niekorzystnie wpływają na komponenty falownika oraz przyspieszają ich 
starzenie. 

 

14.1 Regularne przeglądy 
 

Ze względu na to, że elementy elektroniczne nagrzewają się podczas pracy, falownik należy instalować w zimnych, dobrze 
wentylowanych i pozbawionych kurzu pomieszczeniach. Zapewni to bezawaryjną pracę falownika. 
Regularne przeglądy mają za zadanie zapewnienie właściwych warunków pracy falownika jak również wyszukiwanie oznak 
nieprawidłowego działania falownika poprzez porównanie obecnych i wcześniejszych parametrów pracy. 

Przedmiot 
przeglądu 

Procedura przeglądu 
Kryteria oceny Sprawdzany element Częstość 

sprawdzania Sposób sprawdzania 

1.Warunki 
wewnętrzne 

1) Kurz, gaz, 
temperatura 

Sporadycznie 1) Wizualnie, zmysł 
powonienia, termometr 

1) Popraw warunki pracy, 
gdy są niezadowalające. 

2) Woda i inne ciecze Sporadycznie 2) Wizualnie 2)Sprawdź czy nie ma 
kondensacji wody. 

3)Temperatura 
otoczenia 

Sporadycznie 3) Termometr 3) Max. temperatura: 60°C 

2.Moduły i 
podzespoły 1) Wibracje i hałas Sporadycznie Ręczne sprawdzenie 

szafy sterowniczej 

Jeżeli stwierdzono 
nieprawidłowości, należy 
otworzyć szafę i sprawdzić 
transformator, dławiki, 
styczniki, przekaźniki, 
wentylator itp. Wstrzymaj 
pracę systemu, jeżeli zajdzie 
taka konieczność. 

3. Parametry 

1) Prąd obciążenia Sporadycznie Amperomierz 
elektromagnetyczny AC 

Sprawdzenie, czy parametry 
te są w zakresie parametrów 
znamionowych i nie różnią 
się znacząco od poprzednich 
wyników pomiarów.. 

2) Napięcie (*) Sporadycznie Woltomierz 
prostownikowy AC 

3)  Temperatura Sporadycznie Termometr 
*) Wyniki pomiaru mogą się trochę różnić w zależności od użytego woltomierza. Staraj się przeprowadzać 

pomiary przy pomocy tego samego przyrządu. 
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 Sytuację na które należy zwrócić uwagę 
1. Coś nienaturalnego dzieje się z instalacją 
2. Coś nienaturalnego dzieje się z systemem chłodzenia 
3. Nienaturalne wibracje i hałas 
4 Przegrzanie lub odbarwienia 
5. Nienaturalny zapach 
6. Nienaturalne wibracje silnika, hałas lub przegrzanie 
7. Przyczepność lub gromadzenie obcych substancji (substancji przewodzących) 
 

 Uwagi dotyczące czyszczenia 
Aby wyczyścić falownik, wytrzyj kurz z wierzchu używając miękkiej szmatki, nie próbuj usunąć zabrudzeń czy 
plam z innych części. Jeżeli uporczywe plamy nie ustępują, należy je usunąć, przecierając zwilżoną szmatką 
etanolem. 
Nigdy nie wolno używać środków chemicznych z poniższej listy, użycie ich spowoduje uszkodzenie lub 
ściągnięcie izolacji.  
 

Aceton Chlorek etylenu Tetrachloroetan 
Benzen Oktan etylenu Trichloroetylen 
Chloroform Gliceryna Ksylen 

 
 
 

14.2 Przeglądy okresowe 
 
Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane raz na 3 do 6 miesięcy w zależności od warunków pracy.       

Warning
 

 
 
 

Wykonaj 
konieczność 

  •   Przed przeprowadzeniem przeglądu należy wykonać następujące czynności: 
(1) Wyłączyć napięcie zasilania. 
(2) Poczekać co najmniej 15 minut, a następnie sprawdzić i upewnić się, że kontrolka wysokiego napięcia 
jest zgaszona. 
(3) Przy pomocy miernika napięcia o zakresie co najmniej 800VDC należy sprawdzić czy napięcie stałe na 
zaciskach obwodu głównego (pomiędzy PAPC) jest mniejsze niż 45V. 
Jeżeli przegląd jest przeprowadzany bez wykonania wyżej podanych czynności, może to prowadzić do 
porażenia prądem. 

 
 
 

Zakaz 

 •   Nigdy nie wymieniaj żadnych podzespołów. Może to spowodować porażenie prądem, inne obrażenia 
lub pożar. W celu wymiany podzespołów skontaktuj się z serwisem. 
 

 

N-2 

14 



 E6581697 
 

14 

 Sprawdź 
1. Sprawdź, czy śruby na zaciskach, do których podłączone są przewody, nie obluzowały się. Dokręć je, 

gdy zajdzie taka konieczność. 
2. Sprawdź, czy oczkach zaciskowe na przewodach są dobrze zaciśnięte. Sprawdź wizualnie, czy nie ma 

śladów przegrzania.  
3. Sprawdź wizualnie, czy przewody nie są uszkodzone. 
4. Usuń zgromadzony kurz i brud przy pomocy odkurzacza, zwłaszcza z otworów wentylacyjnych i płyt 

drukowanych. Zawsze utrzymuj wymienione miejsca w czystości, gdyż zbierający się kurz i brud mogą 
powodować uszkodzenia. 

5. Jeżeli falownik nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy podłączyć go do zasilania co 
najmniej raz na dwa lata i sprawdzić, czy działa poprawnie. Falownik powinien pracować bez 
podłączonego silnika przez co najmniej pięć godzin. Zaleca się nie podłączać zasilania z sieci, lecz 
stopniowo zwiększać napięcie przy pomocy transformatora 

6. Jeżeli zajdzie potrzeba zmierz rezystancję izolacji używając do tego miernika rezystancji izolacji o 
napięciu 500V. Pomiarów dokonuj tylko na płycie zacisków układu zasilania falownika. Nigdy nie 
sprawdzaj rezystancji izolacji pomiędzy innymi zaciskami lub pomiędzy zaciskami układu sterowania na 
płytce drukowanej. Podczas sprawdzania rezystancji izolacji silnika, odłącz przewody pomiędzy 
falownikiem i silnikiem (zaciski U, V i W). Podczas sprawdzania rezystancji izolacji pozostałych 
urządzeń instalacji, koniecznie odłącz je od falownika, by na falownik nie przedostawało się napięcie. 

 
Uwaga: Podczas sprawdzania rezystancji izolacji falownika należy odłączyć wszystkie połączenia z innymi 
urządzeniami 

500V
(megger)

R/L 1 S/L 2 T/L 3 U/T 1 V/T 2 W/T 3

 
7. Nigdy nie przeprowadzaj na falowniku testów odporności na wysokie napięcie, gdyż mogą one 

uszkodzić wewnętrzne elementy elektroniczne. 
8. Pomiary napięcia i badania temperaturowe 
 Zalecane przyrządy pomiarowe: 

 Po stronie wejściowej ... Woltomierz elektromagnetyczny  ( ) 

 Po stronie wyjściowej ... woltomierz magnetoelektryczny z prostownikiem  ( ) 

 Regularnie przeprowadzane pomiary temperatury na początku pracy, podczas pracy i po wyłączeniu są 
efektywną metodą na wczesne wykrywanie pojawiających się uszkodzeń. 
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 Wymiana zużytych elementów 
Falownik jest skonstruowany z różnorodnych elementów elektronicznych włączając w to elementy 
półprzewodnikowe.  
Właściwości i charakterystyki niektórych elementów zmieniają się z upływem czasu, co jest związane z 
materiałami, z których są wykonane. Zjawiska te mogą powodować nie tylko pogorszenie się wydajności 
falownika, ale również mogą doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Z tego względu należy co jakiś 
czas przeprowadzać kontrole stanu falownika. 

 
Uwaga: Ogólnie rzecz biorąc, czas życia określonego elementu zależy od temperatury i od warunków 
środowiskowych, w jakich dany element pracuje. Okres pracy poniższych elementów podany jest dla 
przypadku, gdy są one używane w normalnych warunkach. 

 
1) Wentylator 
Czas pracy wentylatora, służącego do chłodzenia grzejących się elementów, wynosi około . Jeżeli w 
trakcie przeglądu za10 lat zauważymy zwiększoną głośność pracy lub wibracje, to wentylator należy 
koniecznie wymienić. 

2) Kondensator filtrujący 
Do eliminowania tętnień w obwodzie stałoprądowym są używane elektrolityczne kondensatory aluminiowe 
o wielkiej pojemności. Parametry tych elementów również ulegają pogorszeniu z upływem czasu. W 
warunkach normalnej pracy wymiana ich jest wymagana co ok. 5 lat. 

< Sprawdzenie stanu kondensatorów > 
• Brak wypływu elektrolitu 
• Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa 
• Pomiar pojemności i rezystancji izolacji 

 
Uwaga:  W celu wymiany podzespołów skontaktuj się z serwisem lub przedstawicielstwem Toshiby. W 

celu uniknięcia wypadków nigdy nie wymieniaj żadnych części samodzielnie. Bardzo pomocne 
w określaniu czasu wymiany elementów może być zliczanie czasu pracy falownika (funkcja 
falownika). 

N-4 

14 



 E6581697 
 

14 

 Okres wymiany elementów 
Poniższa tabela przedstawia okres wymiany niektórych elementów, z założeniem, że pracują one w 
normalnych warunkach (temperatura otoczenia, obciążenie, czas pracy). „Okres wymiany” nie jest 
rozumiany jako okres konserwacji, lecz jako czas, po którym prawdopodobieństwo uszkodzenia danego 
elementu nie jest jeszcze zbyt  

Użyj także funkcji zliczanie czasu pracy falownika. 
 

Nazwa elementy Standardowy okres 
Wymiany Uwaga 1: Wymiana elementu lub podzespołu 

Wentylator 10 lat Zamontuj nowy wentylator 
Obwód główny 
aluminiowego 
kondensatora 
elektrolitycznego 

10 lat uwaga 2 Zamontuj nowy 

Przekaźniki - Należy wymienić jeżeli wynik sprawdzenia jest 
negatywny 

Aluminiowy 
elektrolityczny 
kondensator 
zamontowany na płytce 
drukowanej 

10 lat uwaga 2 Zamontuj nowy 

Uwaga 1: Cykl wymiany jest obliczany przy założeniu, że średnia temperatura otoczenia wynosi w ciągu 
roku 40°C. Otoczenie musi być pozbawione agresywnych gazów, mgły olejowej i kurzu. 

 Uwaga 2: Dane dotyczą gdy prąd wyjściowy wynosi prądu zanmionowego falownika. Uwaga 3: Czas życia 
elementów w dużym stopniu zależy od warunków pracy. 

 

14.3 Telefon do serwisu 
 

Sieć serwisów firmy Toshiba została podana na końcu niniejszej instrukcji. W przypadku wykrycia sytuacji 
awaryjnych skontaktuj się z serwisem firmy poprzez przedstawicielstwo handlowe.  
Podczas telefonicznej rozmowy z serwisem oprócz objawów uszkodzenia należy podać również parametry 
falownika z tabliczki znamionowej i współpracujące z falownikiem urządzenia opcjonalne. 

 

14.4 Przechowywanie falownika 
 

W przypadku przechowywania falownika przez krótszy lub dłuższy okres czasu należy zastosować się do 
następujących zaleceń. 
 
1.  Przechowuj falownik w pomieszczeniach dobrze przewietrzanych z dala od miejsc o podwyższonej 
temperaturze i wilgotności oraz które zawierają dużo kurzu, zanieczyszczeń lub pyłu metalicznego. 
2.  Jeżeli obwody elektroniczne falownika są w opakowaniach antystatycznych, nie zdejmuj tych opakowań 
podczas przechowywania. Opakowanie antystatyczne należy zdjąć dopiero przed podłączeniem falownika 
do źródła napięcia. 
 
Jeżeli falownik nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy podłączyć go do zasilania co najmniej 
raz na dwa lata, by zregenerować właściwości kondensatorów elektrolitycznych oraz sprawdzić, czy 
falownik działa poprawnie. Falownik powinien pracować przez co najmniej pięć godzin. Zaleca się nie 
podłączać zasilania z sieci, lecz stopniowo zwiększać napięcie przy pomocy transformatora. 
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15. Gwarancja 
Wadliwe elementy i podzespoły falownika podlegają nieodpłatnej naprawie, jeżeli spełnione są następujące warunki: 
 
1. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko modułu  falownika. 
2. Dowolny podzespół, który uległ uszkodzeniu podczas pracy w normalnych warunkach w czasie 12 miesięcy od daty 

dostarczenia falownika podlega wymianie lub naprawie bez dodatkowych opłat. 
3. Użytkownik ponosi koszty naprawy w następujących przypadkach, nawet jeżeli nie minął okres gwarancji. 

• Usterki i uszkodzenia falownika spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, nieautoryzowane naprawy lub 
modyfikacje 

•  Zniszczenia spowodowane przez upadki falownika lub wypadki podczas transportu po zrealizowanej dostawie 
• Usterki i uszkodzenia spowodowane przez ogień, słoną wodę, wiatr, żrące gazy, trzęsienia ziemi, sztorm lub 

powódź, wyładowania atmosferyczne, niewłaściwe napięcia zasilania i inne 
• Uszkodzenia spowodowane przez użytkowanie falownika niezgodne z jego przeznaczeniem 

4. Wszystkie koszta poniesione przez Toshibę wynikające z serwisu będą przeniesione na użytkownika zgodnie z umową 
gwarancyjną pomiędzy użytkownikiem a Toshibą, która to umowa ma priorytet nad wymienionymi wyżej warunkami 
gwarancji. 
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16. Złomowanie falownika 
        Ostrzeżenie 

 
 
 

Koniecznie 
wykonaj 

•   Jeżeli chcesz złomować falownik, zleć tę czynność specjaliście od usuwania odpadów przemysłowych.* 
Składowanie, wywóz i usuwanie odpadów przemysłowych przez osoby nie uprawnione do wykonywania 
tego rodzaju czynności jest karalne jako naruszenie prawa. (prawa odnośnie usuwania i przetwarzania 
odpadów przemysłowych). 
(*) Osoba, która specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów przemysłowych.) 

 
Ze względów bezpieczeństwa nie złomuj nieużywanych falowników samodzielnie, ale zleć tę czynność specjaliście od 
usuwania odpadów przemysłowych. 
Niewłaściwe złomowanie falowników może spowodować wybuch kondensatorów elektrolitycznych i emisję trujących 
gazów mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu.. 
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