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1Wstęp. 
 Przemienniki częstotliwości serii VF61 służą do regulacji prędkości obrotowej 
trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych o napięciu znamionowym 380 do 460V. 
Przemienniki tej serii mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba dokładnej 
regulacji i kontroli prędkości obrotowej silnika. Stosowanie przemiennika zapewnia łagodny 
rozruch i stabilne obroty niezależnie od zmian napięcia i częstotliwości sieci zasilającej. Duża 
liczba parametrów pracy jakie można zaprogramować w tych urządzeniach pozwala na 
dostosowanie ich do praktycznie każdych potrzeb. Za ich stosowaniem przemawia również 
fakt dużych oszczędności energetycznych jakie uzyskuje się w przypadku sterowania silnika 
za pośrednictwem przemiennika.  
 Przemienniki z serii VF61 stanowią rozwiązanie oparte na najnowocześniejszych 
elementach półprzewodnikowych o bardzo dużej niezawodności IPM-IGBT i wyposażone są 
w wielofunkcyjny wyświetlacz dostarczający obsłudze wszystkich niezbędnych informacji o 
stanie pracy urządzenia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 Przemienniki serii VF61 standardowo posiadają stopień ochrony IP20. Przemiennik  
nie powinien być instalowany w następujących miejscach: o bardzo dużym zapyleniu, dużej 
wilgotności, narażonych na działanie kropli wody lub innych cieczy, gdzie występują gazy o 
działaniu korozyjnym, przy narażeniu na silne wibracje. Wilgotność względna nie powinna 
przekraczać 90% (bez kondensacji). Wysokość zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 
m.n.p.m. Przemiennik powinien być zainstalowany pionowo z zachowaniem minimalnej 
wolnej przestrzeni po bokach jak na rysunku poniżej. Dla przemienników o mocy powyżej 
11kW podane  odległości należy zwiększyć dwukrotnie. Powietrze przepływa przez 
przemiennik od dołu do góry. Zewnętrzne urządzenia należy instalować w taki sposób aby nie 
zmniejszyć efektywności chłodzenia przemiennika. Temperatura otoczenia w czasie pracy 
przemiennika powinna zawierać się w granicach 0÷50oC, zaś w czasie przechowywania w 
granicach -20÷+60oC.  

VF61

A

A

BB

A>10cm
B>5cm

VF61

wylot

wlot

 
 
Straty mocy w przemienniku wynoszą poniżej 5% mocy silnika. Poniżej podano zależność na 
obliczenie wymaganego przepływu powietrza przy montowaniu przemiennika w obudowie 
szafowej. 

 
V=3,3

 
%

Pp
Tout−Tin

%
0,05%Pm
Tout−Tin

=3,3  

gdzie:  V-wymagany przepływ powietrza [m3/s] 
 Pp- strata mocy w przemienniku [kW] 
 Pm- moc dołączonego silnika [kW] 
 Tin- temperatura powietrza na wlocie szafy [oC] 
 Tout- temperatura powietrza na wylocie szafy [oC] (nie należy przekraczać 50oC) 

 
 
UWAGA!!! 
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1. Nigdy nie wolno otwierać pokrywy przy załączonym urządzeniu. 
2. Po wyłączeniu przemiennika należy odczekać aż do wygaszenia diody CHG 

znajdującej się na płycie drukowanej obwodów mocy. Dioda CHG sygnalizuje 
obecność wysokiego napięcia na zaciskach przemiennika (naładowane kondensatory 
elektrolityczne). 

3. Należy pamiętać, że radiator może być gorący po długotrwałej pracy z dużym 
obciążeniem lub pracy w wysokiej temperaturze otoczenia. 

 

1Połączenia elektryczne. 
1.1 Połączenia toru głównego. 
 Połączeń elektrycznych toru głównego należy dokonać zgodnie z poniższym 
schematem. 

 Układ hamowania dynamicznego DB dostarczany jest jako opcja. Przemienniki o 
mocy do 15kW wymagają stosowania rezystora DBR i zabezpieczenia termicznego. 
Pozostałe elementy są standardowo wbudowane w przemiennik. W przemiennikach o mocy 
powyżej 15kW układ hamowania dynamicznego składa się z układu zewnętrznego 
hamowania DB, rezystora DBR i zabezpieczenia termicznego. Przemiennik nie posiada 
wówczas zacisku B, lecz zacisk -. 

   R     S     T MR MT  U    V     W  B    2+   1+

Wyjściowy filtr
zakłóceń radioel.

(opcja)

M

380-460V
0 ~40 0Hz

zakłóceń radioel.
(opcja)

Wejściowy filtr

380-460V
50~60Hz

         2+   1+

DCL

Układ zewnętrzny
hamowania DB

0 2 4

N PR P

DBR

zasilanie silnik

VF61

VF61
PE

PE
PE

PE

PE

cja DB dla P>15kW

opcja DB dla P  15kW£
DBR

OPASKA

 

 Dławik DCL jest stosowany dla przemienników o mocach od 22kW i stanowi 
standartowe wyposażenie przemiennika. Dla mniejszych mocy zaciski 1+ i 2+ są zwierane. 
 Zaciski MR i MT są instalowane w przemiennikach o mocy powyżej 11kW i służą do 
kontroli stanu urządzenia również wtedy gdy nie jest doprowadzone zasilanie do zacisków 
RST. 
 Wejściowe i wyjściowe filtry zakłóceń radioelektrycznych stosowane są w przypadku 
konieczności eliminacji zakłóceń. Połączenie pomiędzy przemiennikiem a silnikiem powinno 
być wykonane kablem ekranowanym a długość połączenia powinna być mniejsza od 30m. W 
przypadku konieczności stosowania dłuższego połączenia należy porozumieć się z dostawcą 
przemiennika. 

Uwagi:  



1
1.1  

. Dołączenie sieci zasilającej lub kondensatorów do zacisków 
wyjściowych U V W może spowodować uszkodzenie przemiennika.  
3. Powinny być wykonane połączenia ochronne zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. Przemiennik nie zapewnia izolacji galwanicznej pomiędzy wejściem i 
wyjściem. 
4. Długotrwała praca przemiennika przy zaniku jednej fazy zasilającej powoduje 
znaczne zmniejszenie bezawaryjnego czasu pracy urządzenia. 
5. Ekrany powinny być dołączone do metalowej płyty montażowej przemiennika 
opaskami. 
6. Po wyłączeniu przemiennika należy odczekać aż do wygaszenia diody CHG 
znajdującej się na płycie drukowanej obwodów mocy. Dioda CHG sygnalizuje obecność 
wysokiego napięcia na zaciskach przemiennika (naładowane kondensatory 
elektrolityczne). 
7. W przypadku stosowania stycznika wejściowego czas pomiędzy włączeniem i 
wyłączeniem zasilania nie powinnien być krótszy od 10 minut 
1.2Redukcja zakłóceń elektromagnetycznych. 

 
 Przy spełnieniu poniższych wymagań układ z przemiennikiem spełnia normę 
europejską EN50081-2 w zakresie emisji zakłóceń i normę EN50082-2 w zakresie odporności 
na zakłócenia zewnętrzne. 

 
1. Przewody zasilające, sterownicze i wyjściowe powinny być prowadzone oddzielnie aby 
uniknąć wzajemnego przedostawania się zakłóceń. 
   
2. Przemiennik i filtry montować blisko siebie, na możliwie dużej powierzchni metalowej, 
stanowiącej „masę" dla sygnałów zakłócających. 
    
3. Stykające się z „masą" powierzchnie filtrów, opasek kabli ekranowanych i sama „masa" w 
miejscu styku muszą być przewodzące elektrycznie, nie mogą być pokryte farbą, folią itp. 
      
4. Płyta montażowa stanowiąca „masę" powinna być uziemiona. Przy instalowaniu kilku 
przemienników uziemienia nie mogą tworzyć pętli. W przypadku istnienia sieci uziemiającej 
PE dodatkowe uziemienie wspólnej „masy" jest zbędne. Uziemienie powinno być wykonane 
w sposób zapewniający jak najmniejszą impedancję dla wysokich częstotliwości (droga jego 
poprowadzenia musi być jak najkrótsza, zaś najlepszym przewodem jest przewód o przekroju 
płaskim, np. bednarka). 
     
5. Przewody ochronne montować zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa 
pamiętając, że w zakresie częstotliwości sygnałów zakłócających ze względu na efekt 
naskórkowości i ich indukcyjność nie zapewniają zwarcia  do masy, tzn. nie mogą zastąpić 
powierzchni metalowej „masy". 
    
6. Przewody ochronne rozprowadzić z jednego punktu „gwiazda" do wszystkich miejsc 
wymagających ochrony. Pętle przewodów mogą powodować indukowanie i sprzęganie się 
zakłóceń z otoczeniem.  
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7. Połączenie pomiędzy przemiennikiem a silnikiem powinno być wykonane kablem 
ekranowanym (przeznaczonym do tego celu) o odpowiednim przekroju. Przewód powinien 
składać się z: 3 żył zasilających silnik, 1 ochronnej i ekranu. W przypadku gdy filtr sieciowy 
nie jest montowany bezpośrednio przy przemienniku należy połączenie pomiędzy filtrem a 
przemiennikiem wykonać kablem ekranowanym. 
     
8. Ekran kabla silnikowego powinien być całym obwodem połączony z korpusem silnika z 
jednej strony a z drugiej z „masą" metalowej płyty.  Ekran powinien być łączony do „masy" 
obejmą metalową zapewniającą kontakt elektryczny na całym obwodzie przewodu 
ekranowanego. Przewód ochronny (umieszczony w ekranie razem z przewodami zasilającymi 
silnik) powinien być dołączony z jednej strony do zacisku ochronnego silnika a z drugiej do 
zacisku ochronnego po stronie zasilania. 
         
9. Ekran przewodów sterujących powinien być dołączony tylko z jednej strony do masy         
przemiennika (zacisk 34 lub 10). 
      
10. Pomiędzy poszczególnymi metalowymi elementami konstrukcji powinny być wykonane 
połączenia ochronne wyrównawcze (celem zapewnienia właściwej ochrony 
przeciwporażeniowej). 
 
1.3 Połączenia listwy zaciskowej sterującej. 



 

250

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

52MA

86A

4k7

4k7

VCO

-15V

+15V

+15V

+15V

+15V

- +
F

Praca "do przodu"

Praca "do tyłu"
Praca manewrowa "do przodu"
Praca manewrowa "do tyłu"

Kasowanie stanu awaryjnego

M-IN-5
M-IN-4
M-IN-3
M-IN-2
M-IN-1

M-IN-6

Wyjście analogowe
napięciowe

M-O-1

M-O-4
M-O-3

M-O-2

Pomiar 
częstotliwości

Sygnalizacja pracy
przemiennika

Sygnalizacja stanu
awaryjnego

Wyjścia 
wielofunkcyjne

Wejścia 
wielofunkcyjne

Potencjometr zadawania
częstotliwości dla jednego

W10kkierunku pracy

Potencjometr zadawania
częstotliwości dla obu

W10kkierunków pracy

31
32
33
34
35

31
32
33
34
35

U

Sterowanie ze źródła napięciowego
0...10V lub -10V...0...10V

31
32
33
34
35

I

Sterowanie ze źródła 
prądowego 4..20mA

1ms

1
6f

0V

+10V

f-częstotliwość wyjściowa przemiennika
Przebieg napięcia na zaciskach 8-10

VFC61

47k
220k

wyjście analogowe

 6f

11*4k7

+24V

12

14

11     13    15    16

Podłączenie przekaźnika

 

Uwagi: 
1. Zabrania się łączenia zacisków 10 i 34 (masy) listwy z zaciskiem ochronnym 

przemiennika. 
2. W obwodach ekranowanych ekran powinien być dołączony do masy tylko z jednej 

strony (do zacisku masy przemiennika). 
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3. Przewody sterownicze powinny być prowadzone oddzielnie od przewodów 
silnoprądowych. 

 
 

Zaciski 1,2: Przemiennik w stanie roboczym. Zaciski 1-2 są zwarte gdy przemiennik znajduje 
się w stanie roboczym, tzn. pomiędzy przemiennikiem a silnikiem następuje 
wymiana energii. Zestyk 1A 230V~ lub 1A 30V-. 

 
 
Zaciski 3÷5: Sygnalizacja stanu awaryjnego. Zaciski 4-5 są zwarte gdy przemiennik pracuje 

poprawnie lub nie jest zasilany. W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego 
następuje rozwarcie zacisków 4-5 i zwarcie zacisków 3-4. Zaciski 3-4 pozostają 
zwarte do momentu skasowania stanu awaryjnego. Zestyk 1A 230V~ lub 1A 
30V-. 

 
 
Zaciski 8,10:Wyjście pomiaru częstotliwości. Na wyjście to podawane są impulsy o stałej 

szerokości (1ms) i amplitudzie (10V) i o częstotliwości powtarzania 6 razy 
większej od częstotliwości wyjściowej. Wyjście napięciowe o maksymalnej 
obciążalności 2kW. Możliwe jest dołączenia miernika analogowego. Uśrednione 
napięcie wyjściowe wynosi Uwy[V] = 0,06 * Fwy[Hz], czyli częstotliwości 
wyjściowej 50Hz odpowiada napięcie wyjściowe 3V. Połączenie pomiędzy 
zaciskami listwy i obciążeniem powinno być wykonane jednym kablem 
wielożyłowym ekranowanym. 

 
 
Zaciski 9,10: Wyjście analogowe. Wyjście analogowe jednego z następujących parametrów: 

napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy, moment (moment prądu), częstotliwość 
wyjściowa. Wyjście napięciowe o obciążalności maksymalnej 10kW. Możliwość 
regulacji wzmocnienia w zakresie 50÷150% i przesunięcia poziomu wyjściowego 
w zakresie -5,0÷+5,0%. Poziom sygnału wyjściowego w zależności od wybranej 
wielkości wyjściowej przedstawia poniższa tabela. 

 
Wybrana wielkość Napięcie wyjściowe wyjścia analogowego 

Vout Napięcie wyjściowe 7,5V�400V 
Iout Prąd wyjściowy 5V�100% prądu znamionowego 
Torq Moment (moment prądu) ±5V�100% momentu znamionowego dla obu kierunków 
Fout Częstotliwość wyjściowa ±10V�Top.F dla obu kierunków wirowania 
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Zaciski 11÷16:  Wyjścia wielofunkcyjne M-O-1÷M-O-4. Wielofunkcyjne wyjścia 
informacyjne typu "otwarty kolektor". Można wybrać do czterech z następujących 
informacji: osiągnięcie zadanej częstotliwości, detekcja częstotliwości (2 punkty), 
zakończenie zadanego programu, zbyt niskie napięcie, wstępna sygnalizacja 
przeciążenia, osiągnięcie określonego momentu, sterowanie zdalne (poprzez 
listwę zaciskową), sygnalizacja kierunku wirowania, kod stanu awaryjnego, próba 
startu po wyłączeniu awaryjnym. Zacisk 14 jest wspólną masą dla wszystkich 
wyjść (emiter). W przypadku sterowania cewką przekaźnika zacisk 12 należy 
dołączyć do cewki przekaźnika po stronie zasilania, drugie wyprowadzenie cewki 
dołączyć do zacisku odpowiedniego wyjścia zaś do zacisku 14 dołączyć masę 
zasilania przekaźnika. Obciążalność każdego z wyjść 24V= 20mA. Wyjścia 
odseparowane galwanicznie od układu. Pod pojęciem wyłączenia danego wyjścia 
rozumiemy stan w którym pomiędzy odpowiadającymi mu zaciskami panuje 
wysoka impedancja (rozwarcie). 

 
 
Zaciski 17÷23: Sterowanie przemiennikiem z listwy. Uaktywnienie sterowania daną funkcją 

przemiennika za pomocą listwy zaciskowej następuje po wybraniu za pomocą 
konsoli rodzaju sterowania REM lub po ustawieniu w nastawach specjalnych 1 
miejsca sterowania daną funkcją na TERMINAL. Sterowanie z listwy zaciskowej 
dla funkcji RESET jest zawsze aktywne.  

  Zwarcie zacisków 17-18 powoduje pracę przemiennika do przodu (START-F), 
zaś rozwarcie powoduje zatrzymanie przemiennika (STOP). Zwarcie zacisków 
18-19 powoduje pracę do tyłu (START-R), zaś rozwarcie powoduje zatrzymanie 
(STOP).  Zwarcie zacisków 18-20 powoduje pracę manewrową do przodu (JOG-
F), zaś rozwarcie powoduje zatrzymanie (STOP). Zwarcie zacisków 18-21 
powoduje pracę manewrową do tyłu (JOG-R), zaś rozwarcie powoduje 
zatrzymanie (STOP). Zwarcie zacisków 18-23 powoduje skasowanie stanu 
awaryjnego (RESET). Zaciski te normalnie powinny być rozwarte. Zaciski 18 i 
22 są zaciskami wspólnymi. 

 
Zaciski 24÷30:  Wejścia wielofunkcyjne M-IN-1÷M-IN-6. Zwarcie odpowiednich zestyków 

danego wejścia powoduje uaktywnienie zaprogramowanej dla danego wejścia 
funkcji. Możliwy jest wybór następujących funkcji:  przyspieszanie, zwalnianie, 
hamowanie prądem stałym (3 punkty), wybór czasu narastania/zmniejszania 
częstotliwości, wybór zadanej wstępnie częstotliwości, zewnętrzny alarm, stan 
STOP, utrzymywanie częstotliwości, przejście do następnego przedziału pracy 
programowej. Zacisk 30 jest zaciskiem wspólnym dla wszystkich wejść. W 
przypadku wybrania dla któregoś z wejść stopu awaryjnego B (Emrg Stop-B) 
pozostawienie otwartych zacisków tego wejścia powoduje stan takiego stopu. W 
pozostałych przypadkach auaktywnienie funkcji ustawionej dla danego wejścia 
następuje po zwarciu zacisków tego wejścia. 

 
 
 
 Rezystancja wejściowa dla wejścia napięciowego jest większa od 10kW, zaś dla wejścia 

prądowego jest równa 250W. 
 

 



1Programowanie przemiennika. 
 

Konsola sterująca została wyposażona w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. Wyróżniamy trzy 
tryby pracy konsoli: 
1).Tryb operacyjny 
2).Tryb funkcyjny 

3).Tryb monitorowy   
 

 Wybór trybu pracy konsoli realizowany jest za pomocą 3 klawiszy: OPR, FUNC i 
MONI. W każdym z tych trybów konsola spełnia odmienną funkcję. Przejście pomiędzy 
poszczególnymi stanami może być wykonane w dowolnym momencie. Poniżej 
przedstawiono wygląd konsoli sterującej z rozmieszczeniem poszczególnych klawiszy. Część 
z klawiszy spełnia podwójną funkcję i posiada opis u góry i u dołu. Opis górny jest opisem 
numerycznym zaś dolny funkcyjnym. Wyboru pomiędzy opisami dokonuje się poprzez 
przyciskanie klawisza SHIFT, przy czym jeśli w górnym prawym rogu wyświetlacza LCD 
wyświetlany jest znak � to obowiązuje górny opis. 

 

S E T

STOP

START

.0

87 9

SHIFTOPR FUNC MONI

DIR REM RST

4 5 6

+/-

JOG

1 2 3

FOR REV
Klawisz

Klawisz dół
Klawisz góra

Kl
op

awisze dla trybu
eracyjnego

Kla
tryb

wisze wyboru 
u pracy Klawisz przejścia pomiędzy opisem

dolnym i górnym klawiszy

Znak sygnalizujący że obowiązuje

Wyświetlacz LCD

reset

Klawisz szybkiego przewijania do góry

opis górny klawiszy

Klawisz wprowadzania danych

 

1.1 Praca w trybie operacyjnym. 



 Po naciśnięciu klawisza OPR konsola przechodzi do trybu operacyjnego. W trybie 
tym  za pomocą komend DIR i REM dokonuje się wyboru miejsca zadawania częstotliwości, 
wydawania polecenia startu i pracy manewrowej, o ile w nastawach specjalnych 1 o 
numerach 63, 64 i 65 wybrane jest  DIR/REM.  W przypadku gdy w nastawie 
odpowiadającej odpowiedniej komendzie ustawione jest inne miejsce sterowania to 
sterowanie  odbywa się zgodnie z nastawą, niezależnie od ustawienia za pomocą DIR i REM 
z konsoli. Po naciśnięciu klawisza DIR przemiennik przyjmuje komendy (np. START ) z 
klawiatury konsoli, zaś REM - z listwy zaciskowej (po naciśnięciu REM jedynymi 
dostępnymi komendami z konsoli są RST i STOP). Ponowne naciśnięcie klawisza DIR 
powoduje przejście przemiennika do stanu sterowania z konsoli, pod warunkiem że 
przemiennik nie jest w stanie roboczym. Pod pojęciem stanu roboczego rozumiemy taki stan 
w którym przemiennik w sposób aktywny steruje silnikiem, tzn. pomiędzy przemiennikiem i 
silnikiem następuje wymiana energii. Komenda RST  dostępna jest niezależnie od ustawień 
zarówno z klawiatury jak i z listwy zaciskowej i służy do kasowania stanu awaryjnego 
przemiennika. Pod pojęciem stanu awaryjnego rozumiemy taki stan w którym przemiennik 
sygnalizuje wystąpienie awarii (np. zanik napięcia zasilającego) i nie przyjmuje komend poza 
komendą RST. 

 

Komendy FOR i REW służą do wyboru kierunku wirowania silnika (również dla pracy 
manewrowej). FOR - do przodu, REW - do tyłu. 
 JOG - komenda pracy manewrowej. W czasie gdy klawisz ten jest naciśnięty 
częstotliwość wyjściowa przemiennika równa jest częstotliwości pracy manewrowej, zaś jego 
zwolnienie powoduje zatrzymanie silnika.  
 Komenda START służy do przejścia przemiennika w stan sterowania silnikiem (start 
przemiennika).  
 Komenda STOP powoduje przejście przemiennika w stan zatrzymywania silnika (stop 
przemiennika). Wydanie komendy STOP nie oznacza automatycznego przejścia 
przemiennika ze stanu roboczego do stanu spoczynku. Po wydaniu komendy STOP przy 
pracy przemiennika i ustawieniu przemiennika do zatrzymywania obniżaniem częstotliwości 
przemiennik stopniowo obniża częstotliwość wyjściową przy jednoczesnym pulsowaniu 
napisu RUN na wyświetlaczu LCD a po obniżeniu częstotliwości do 0 przemiennik 
przechodzi do stanu spoczynku i w miejscu napisu RUN wyświetlony zostaje napis STOP. 
 Ponadto w trybie operacyjnym wyświetlane są informacje mówiące o stanie 
przemiennika oraz numer wybranego kodu informacyjnego, jego nazwa oraz odpowiadająca 
mu wartość (np. częstotliwość wyjściowa). 

 

* OPERATION *

(00) FOUT
60.0 [Hz]

Informuje o trybie operacyjnym
REM - rodzaj sterowania - zdalne
RUN - stan przemiennika - w stanie roboczym

Numer i nazwa kodu informacyjnego
Wartość i jednostka parametru 

FOR - kierunek wirowania - do przodu
JOG - rodzaj pracy manewrowej - do przodu

REM/RUN/FOR/JOG

kodu informacyjnego
 

1.1 Praca w trybie funkcyjnym. 
 



 W trybie tym można dokonać sprawdzenia oraz zmiany parametrów wszystkich 
nastaw przemiennika. Po naciśnięciu klawisza FUNC konsola przechodzi do funkcyjnego 
trybu pracy, zaś na wyświetlaczu LCD wyświetlane są: numer nastawy, nazwa nastawy i 
wartość parametru nastawy. Wyboru nastaw podstawowych o numerach 00 do 16  dokonuje 
się klawiszami góra/dół. Zmiany wybranej nastawy dokonuje się przyciskając klawisz SET. 
Pojawia się wówczas dodatkowa linia w dolnej części wyświetlacza z migającym kursorem, 
zaś klawiatura automatycznie przechodzi do trybu numerycznego, tzn. klawiszom 
przyporządkowany jest opis znajdujący się nad nimi. Klawiszami numerycznymi należy 
wprowadzić żądaną wartość parametru nastawy a następnie ponownie przycisnąć klawisz 
SET (w przypadku gdy nastawa danej funkcji nie jest wartością liczbową na wyświetlaczu 
pojawiają się wszystkie możliwe nastawy z których należy wybrać jedną używając klawiszy 
góra/dół a następnie przycisnąć SET). Wówczas znika dolna linia a w miejscu starej wartości 
parametru pojawia się nowa wartość. W przypadku podania błędnej wartości wyświetlany jest 
komunikat errror wraz z opisem przyczyny błędu. Należy wtedy przycisnąć klawisz RST 
(reset) i wpisać z klawiatury poprawną wartość parametru. W celu wyboru nastawy z nastaw 

specjalnych 1 (lub  nastaw specjalnych 2) należy wybrać nastawę podstawową nr 16, 
następnie ustawić nastawę na Sp.set-1 (lub Sp.set-2) według podanego powyżej sposobu, a 
następnie postępować jak dla nastaw podstawowych. 

line_speed = Fout
Top.F % (L − SP.Adjust)

 

 
Sposób zmiany częstotliwości wyjściowej z 45,0 Hz na 50,0 Hz. 

 
1. Przycisnąć klawisz FUNC. Konsola przejdzie do trybu funkcyjnego zaś na wyświetlaczu 

pojawią się następujące napisy 

 

* FUNCTION SET * Informuje o trybie funkcyjnym
(00) - numer ustawianej nastawy
Ref (Set).F - nazwa ustawianej nastawy

Wartość parametru nastawy

(00) Ref (Set).F
45.0  [Hz] (numer i nazwa zmieniane klawiszami gora/dół)

 

2.Przycisnąć klawisz SET. Wskazanie wyświetlacza będzie jak poniżej. Następnie przycisnąć 
klawisze 5 i 0.  

3.Ponownie przycisnąć klawisz SET. Wskazanie wyświetlacza będzie jak poniżej, zaś 
wprowadzanie nowej wartości będzie zakończone. Aby przejść do trybu operacyjnego (np. w 

celu uruchomienia przemiennika) należy przycisnąć klawisz OPR. 

* FUNCTION SET * Informuje o trybie funkcyjny
(00) - numer ustawianej nast

Wartość parametru nastawy

f (Set).F
45.0  [Hz]

(00) Re

0.0  [Hz] Wprowadzana wartość. Miga
oznacza miejsce wpisywania
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* FUNCTION SET * Informuje o trybie funkcyjnym
(00) - numer kodowy ustawianej nastawy

Nowa wartość wprowadzonego parametru 

(00) Ref (Set).F
50.0  [Hz]

nastawy w miejscu starej wartości

 

 
1.1 Praca w trybie monitorowym. 
 
 W trybie tym możliwe jest uzyskanie informacji o przemienniku i jego pracy. Po 
przyciśnięciu klawisza MONI konsola przechodzi do trybu monitorowego. Wyboru 
informacji  o żądanym numerze kodowym dokonuje się klawiszami góra/dół. Na 
wyświetlaczu LCD wyświetlany jest numer wybranego kodu informacyjnego, jego nazwa 
oraz odpowiadająca mu wartość. 

 

Informuje o trybie monitorowym
DIR - rodzaj sterowania - z klawiatury konsoli
RUN - stan przemiennika - w stanie pracy

Numer i nazwa kodu informacyjnego
Wartość parametru kodu i jego jednostka

FOR - kierunek wirowania - do przodu

* MONITOR *
DIR/RUN/FOR
(02) Iout

2.0 [A]

 

Kody informacyjne 
N 1) Nazwa kodu Wyświetlana informacja Jednostka Uwagi 
00  Fout Częstotliwość wyjściowa Hz   
01  Fref Częstotliwość zadawana Hz  
02  Iout Prąd wyjściowy A Wartość skuteczna 
03  Vout Napięcie wyjściowe V Wartość skuteczna 
04  Torq out Moment (moment pr¹du) % Prąd w tej fazie co mierzone napięcie 
05  Vdc Napięcie stałe obwodu 

pośredniczącego 
V Prawidłowa wartość przy Uzaś=380V ok. 560VDC 

06  Motor speed Obroty synchroniczne silnika rpm (obr./ 
min.) 

Obroty silnika obliczone na podstawie 
częstotliwości wyjściowej 

07  Ol counter Licznik przeciążenia % Stan licznika przeciążenia silnika - maksymalna 
wartość 100% 

08  1.1.1XLine speed Wskazanie dla przekonwertowanej 
wartości Fout zgodnie z ustawieniem 
w kodzie nr 93 

  

09  I 1term check Stan zacisków wejściowych  
operacyjnych (patrz tabela poniżej) 

bit 1 gdy zacisk wejściowy jest w stanie aktywnym 
w przeciwnym wypadku 0, słowo 6 bitowe 

10  I 2term check Stan zacisków wejścia 
wielofunkcyjnego (patrz tab. poniżej) 

bit j.w. 

11 O-term check Stan zacisków wyjścia 
wielofunkcyjnego (patrz tab. poniżej) 

bit 1 gdy zacisk wyjściowy jest w stanie aktywnym 
w przeciwnym wypadku 0, słowo 6 bitowe 

12     
13     
14     
15 ROM Version Versja pamięci ROM  "XX-XX" odpowiada wersji o nazwie VF61-XX-

XX przy konwersji znaków literowych na znaki 
numeryczne wg reguły: A=0, B=1, itd. 

16 Special moni Dla nastaw producenta   



17 Trouble moni Historia 5 ostatnich stanów 
awaryjnych  

 Parametry pracy w momencie wystąpienia stanu 
awaryjnego 

1.1  

1). N - numer kodu informacyjnego 
 

 

17:START-F
19:START-R
20:JOG-F
21:JOG-R
23:RESET
nie używane

KOD 09 I 1term check KOD 10  I 2term check

0 - stan wyłączenia, 1 - stan włączenia

15:M-O-3
16:M-O-4
1-2:52MA
3-4-5:86A

KOD 11  O-term check

24:M-IN-1
25:M-IN-2
26:M-IN-3
27:M-IN-4
28:M-IN-5
29:M-IN-6

11:M-O-1
13:M-O-2

 

 Na przykład, gdy wartość kodu 11 (O-term check) wynosi 000001 oznacza to że: 
wyjścia wielofunkcyjne M-O-1÷M-O-4 są wyłączone (tzn. odpowiadające im zaciski są 
rozwarte), przekaźnik 52MA jest wyłączony (zaciski 1-2 są rozwarte), zaś przekaźnik 86A 
jest włączony (sygnalizowany jest stan awarii poprzez zwarcie zacisków 3-4). 
 
1.1Zabezpieczanie wprowadzonych danych. 

 
 Wszystkie ustawione parametry pracy przemiennika można zabezpieczyć przed 
przypadkową bądź celową zmianą przez osoby niepowołane. W tym celu należy podnieść do 
góry konsolę i przełącznik nr 4 przełącznika SW1 znajdującego się w prawym dolnym rogu 
ustawić w położeniu ON. Powyższą operację należy przeprowadzić gdy przemiennik jest w 
stanie spoczynku (nie jest w stanie roboczym). 
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przełącznik SW1

przycisk SW2

 

1.1 Wybór parametru wyświetlanego na wyświetlaczu LED. 
 

 Na wyświetlaczu LED można wyświetlić wartość parametrów odpowiadających 
kodom informacyjnym od 00 do 08 oraz wartość parametru odpowiadającego kodowi nr 15. 
Wyboru parametru dokonuje się przez ustawienie nastawy nr 96 LED-Disp.Sel (nastawy 
specjalne 1) lub przyciskanie przycisku SW2. Po każdorazowym przyciśnięciu przycisku 
SW2 wyświetlany jest numer kodowy informacji i jej nazwa, zgodnie z tabelą kodów 
informacyjnych dla trybu monitorowego z jednym wyjątkiem: kodowi o numerze 9 na 
wyświetlaczu LCD odpowiada kod nr 15 trybu monitorowego. Każde kolejne przyciśnięcie 
przycisku SW2 powoduje zwiększenie numeru kodu o 1, zaś wyświetlanie wartości 
parametru informacji kodowej rozpoczyna się po odczekaniu kilku sekund. 
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1.1 Automatyczny pomiar rezystancji pierwotnej silnika.  
 

 Przeprowadzenie automatycznego pomiaru rezystancji pierwotnej silnika nie jest 
konieczne, ale pomaga zapewnić poprawną pracę przemiennika. 
 Przed wykonaniem procedury automatycznego pomiaru rezystancji pierwotnej silnika 
należy wprowadzić prawidłowe parametry współpracującego silnika w nastawach specjalnych 
2 o następujących numerach: 17, 18, 19, 20, 21, 22. Należy pamiętać o tym, że w trakcie 
pomiaru musi być wykonane normalne połączenie ochronne silnika, gdyż pomiar ten 
związany jest z podawaniem napięcia na zaciski silnika. Ponadto silnik musi być 
nieobciążony.  
Procedura pomiaru. 
1. Przycisnąć klawisz OPR i upewnić się czy przemiennik jest w stanie sterowania z konsoli i 

czy znajduje się w stanie spoczynku, co jest sygnalizowane napisami DIR i STOP. Jeśli 
nie to należy doprowadzić przemiennik do takiego stanu.   

 

* OPERATION *

(00) FOUT
 0.0 [Hz]

DIR/STOP/FORDIR-miejsce sterowania
z konsoli
STOP-przemiennik w
stanie spoczynku

 

2. Przełączyć przełącznik nr 3 przełącznika SW1 w pozycję ON. Następnie przycisnąć 
klawisz START. Na wyświetlaczu LED zostanie wyświetlony napis rI-ch informujący o 
trwaniu pomiaru. Po około 20s na wyświetlaczu zostaje wyświetlony napis rIEnd 
informujący o zakończeniu pomiaru. 

3. Przełączyć przełącznik nr 3 przełącznika SW1 w pozycję OFF. Pomiar jest zakończony a 
jego wyniki wprowadzone do pamięci przemiennika.  

 
 

1.1 Sprowadzanie nastaw przemiennika do nastaw fabrycznych. 
 

W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia do przemiennika nastaw fabrycznych 
należy posłużyć się automatycznym wprowadzaniem nastaw fabrycznych. W tym celu należy 
upewnić się czy przemiennik jest w stanie spoczynku, co jest sygnalizowane wyświetlaniem 
na wyświetlaczu LCD napisu STOP. Następnie należy przełączyć przełącznik nr 1 
przełącznika SW1 w pozycję ON. Na wyświetlaczu LED wyświetlane będą różne napisy. Po 
wyświetleniu napisu Sure należy przełączyć przełącznik nr 1 przełącznika SW1 w pozycję 
OFF. Wszystkie nastawy przemiennika zostają sprowadzone do nastaw fabrycznych i 
zapamiętane. 
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1.1 Szybki wybór nastawy o znanym numerze. 

 
 Wybór nastawy lub kodu informacyjnego o znanym numerze klawiszami góra/dół jest 
kłopotliwy. Możliwy jest szybki wybór nastawy o znanym numerze przy pomocy klawiszy 
numerycznych. W celu wyboru kodu informacyjnego należy nacisnąć klawisz MONI a 
następnie SHIFT. W miejsce pulsującego starego numeru należy wprowadzić przy pomocy 
klawiszy numerycznych numer żądanego kodu i przycisnąć klawisz SET.  

Informuje o trybie monitorowym

Numer i nazwa informacji kodowej

* MONITOR *
DIR/RUN/FOR
(02) Iout

4.0 [A]
Miejsce wpisywania numeru kodu

Klawiatura w trybie numerycznym

 
 
W przypadku wyboru nastawy należy przycisnąć klawisz FUNC i postępować analogicznie. 
Należy pamiętać o tym, że aby wybrać nastawę specjalną należy najpierw dokonać wyboru 
rodzaju nastawy (w kodzie nr 16 nastaw podstawowych) a dopiero potem wybrać nastawę o 
żądanym numerze. 

 
 

1 
1.1 Stany awaryjne. 

 
  W przypadku występowania stanu awaryjnego lub uszkodzenia przemiennika 
wyświetlana jest informacja na wyświetlaczach LCD i LED zaś przemiennik podejmuje 
odpowiednie działanie ochronne i sygnalizuje awarię stykami przekaźnika 86A (przez 
zwarcie zacisków 3 i 4 listwy sterującej). W takim przypadku należy posłużyć się poniższą 
tabelą celem ustalenia przyczyny awarii i podjęcia odpowiednich działań. Można także 
wykorzystać informacje o stanie awaryjnym zapisane w pamięci w kodzie informacyjnym nr 
17 Trouble moni. W tym celu po wybraniu kodu Trouble moni należy nacisnąć przycisk 
SHIFT a następnie przycisnąć cyfrę odpowiadającą interesującemu nas stanowi awaryjnemu. 
W celu ponownego uruchomienia przemiennika należy nacisnąć klawisz OPR a potem RST 
co powoduje skasowanie stanu awaryjnego. W przypadku gdy przemiennik ustawiony jest do 
sterowania z listwy zaciskowej i na listwę podawany jest sygnał START skasowanie stanu 
awaryjnego jest możliwe po zdjęcie sygnału START na czas wykonywania powyższych 
czynności.  



 Dla awarii: Fu, oU, oPEr, PnEr możliwe jest takie zaprogramowanie 
przemiennika, że po wystąpieniu awarii następuje automatyczne skasowanie stanu 
awaryjnego i przemiennik podejmuje próbę ponownego uruchomienia (ustawianie w nastawie 
specjalnej 1 nr 42 Retrial.Cnt).  
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Stany awaryjne 

Wskazanie na 
wyświetlaczu 

Przyczyna sygnalizacji Działanie 
ochronne 

86A ON Możliwa przyczyna i przeciwdziałanie 

LCD LED     
Over Current oc Zadziałanie wyjściowego zabezpieczenia 

nadprądowego 
STOP tak Przekroczenie dopuszczalnego prądu 

wyjściowego. Patrz p. 5.2.2 
IGBT Fault iGbt Uszkodzenie IGBT (IPM)  j.w. tak Uszkodzenie tranzystora wyjściowego IGBT. 

Inne możliwości: nadmierny prąd wyjściowy, 
przeciążenie, przegrzanie, złe zasilanie 
obwodu bramki. Patrz p. 5.2.4 

IGBT (U) Fault iGt1 Uszkodzenie IGBT (IPM) faza U j.w. tak  
IGBT (V) Fault iGt2 Uszkodzenie IGBT (IPM) faza V  j.w. tak  
IGBT (W) Fault iGt3 Uszkodzenie IGBT (IPM) faza V  j.w. tak  
Over heat OH Przegrzanie (dla mocy powyżej 75kW) j.w. tak Patrz p. 5.2.9 
Over Voltage oU Przekroczenie dopuszczalnego napięcia w 

obwodzie prądu  stałego 
j.w. tak Patrz p. 5.2.3 

Over Load oL Przeciążenie (zadziałanie bezpiecznika  
termicznego elektronicznego) 

j.w. tak Przekroczenie prądu znamionowego o 50% 
przez  ponad 1 minutę. Patrz p. 5.2.5 

Blown DC Fuse Fu Przepalenie bezpiecznika w obwodzie prądu 
stałego 

brak tak Zadziałanie przy uszkodzeniu IGBT. Patrz p. 
5.2.6 

Start Failure StrF Stan awaryjny przy rozruchu  STOP tak Zadziałanie gdy przemiennik nie startuje przez 
10ms od momentu podania sygnału startu  

Over Freq. oF Przekroczenie częstotliwości j.w. tak Zadziałanie przy przekroczeniu nastawionej 
częstotliwości granicznej 

EXT.Failure-1 En1 Zewnętrzna awaria 1 (wejście wielofunkcyjne) j.w. tak Sygnalizowana awaria zewnętrzna. Sprawdzić 
stan wejścia wielofunkcyjnego 

EXT.Failure-2 En2 Zewn. aw. 2 j.w. tak  
EXT.Failure-3 En3 Zewn. aw. 3 j.w. tak  
EXT.Failure-4 En4 Zewn. aw. 4 j.w. tak  
Panel Error PnEr Awaria konsoli j.w. tak Sprawdzić złącze konsoli 
Option Error oPEr Awaria wewnętrznej opcji j.w. tak Sprawdzić płytkę opcji 
EEPROM Error cS2 Awaria pamięci przechowywania danych j.w. tak Skontaktować się ze sprzedawcą 
Wygaszenie cS1 Awaria pamięci programu ROM j.w. tak Skontaktować się ze sprzedawcą 
j.w. uU Zbyt niskie napięcie sieci zasilającej j.w. nie Awaria zasilania. Sygnalizowane przy spadku 

napięcia poniżej 320V. Brak jednej fazy. 
j.w. EnGon Stop bezpieczeństwa j.w. nie  

 
1.1Problemy przy uruchamianiu i w czasie pracy. 
 W przypadku gdy przemiennika nie można uruchomić lub w trakcie pracy występuje 
stan awaryjny należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami. Jeżeli podjęte działania 
nie dadzą pozytywnych rezultatów należy porozumieć się z dostawcą. 

 
 
 

1.1.1 Silnik nie pracuje. 
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Czy informacja o awarii
jest wyświetlana na 
wskaźniku?

Czy praca jest 
zadana na DIR
czy REM

Czy miejsce zada-
wania częstotliwości
jest ustawione na 
DIR czy REM?

Czy nastawiona jest
częstotliwość 0?

Czy przekaźnik
52MA sygnalizuje
stan pracy

Sprawdzić silnik

Czy jest napięcie 
zadające na 
zaciskach 33-34?

Zadać właściwą 
wartość często-
tliwości

Wymienić płytkę
drukowaną VFC61

Sprawdzić zaciski
17-18 lub 18-19
i połączenia zewn.

Sprawdzić
połączenia obwodu
wejściowego

Czy zaciski 
17-18 lub 18-19 
są zwarte?

NIE

DIR

DIR

NIE

TAK

REM

REM

NIE

NIE

NIE

TAK
TAK

Nadmierny prąd wyjściowy.
Sprawdzić czy na wyjściu nie występuje
zwarcie lub doziemienie. Patrz p. 5.2.2 

Uszkodzenie IGBT. Patrz p. 5.2.4

Zbyt wysokie napięcie obwodu DC. 
Wydłużyć czas hamowania i sprawdzić
połączenia układu hamowania DB
(jeśli jest stosowany). Patrz p. 5.2.3

Przeciążenie
Sprawdzić czy zadano właściwą
wartość "OL" i czy obciążenie
nie jest zbyt dużę. Patrz p. 5.2.5

Przepalenie bezpiecznika DC.
Sprawdzić IGBT. Patrz p. 5.2.6

Awaria przy starcie.
Prawdopodobnie wystąpił chwilowy
zanik napięcia zasilającego.

EEPROM error.
Awaria pamięci przechowującej dane

Zbyt wysoka częstotliwość.
Sprawdzić zadaną wartość
częstotliwości granicznej

TAK

 

1.1.1 Wyświetlany jest komunikat oc. 

 

Czy jest zadany zbyt krótki 
czas przyspieszania?

Czy wyjście przemiennika jest zwarte?

Czy jest doziemienie

Czy są wprowadzone właściwe dane silnika

Czy jest właściwe obciążenie

Wymienić przemiennik

Usunąć zwarcie lub doziemienie

Wydłużyć czas przyspieszania.

Zmodyfikować wprowadzone dane silnika

Sprawdzić obciążenie

NIE

TAK

TAK

NIE

NIETAK

NIE

NIE

TAK

TAK

 

 
 

1.1.1 Wyświetlany jest komunikat oU. 



 

Czy czas zwalniania jest za krótki?

Czy zadano właściwą regenerację?

Wymienić przemiennik

Sprawdzić obciążenie

Wydłużyć czas zwalniania

Wymienić rezystor DB

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

Czy rezystor hamowania DB jest 
uszkodzony (jeśli jest używany)?

 

 
1.1.1 Wyświetlany jest komunikat iGbt. 

 

Przestały pracować
wentylatory przemiennika?

Zwarcie na wyjściu
przemiennika?

Doziemienie na silniku?

Wymienić przemiennik

Sprawdzić wentylatory
i połączenia

Usunąć zwarcie

Usunąć doziemienie

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

 

1.1.1 Wyświetlany jest komunikat oL. 

Czy silnik jest przeciążony? Czy obciążenie można zmniejszyć?

Czy moc silnika jest większa
od mocy przemiennika? Wymienić przemiennik na większy

Wymienić przemiennik

Usunąć przyczynę 
przeciążenia

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

 
1.1.1 Wyświetlany jest komunikat Fu. 

 

Zwarte wyjście przemiennika Usunąć zwarcie

Usunąć doziemienieDoziemienie

Wymienić przemiennik

TAK

TAK
NIE

NIE

 

1.1.1 Nie można zmienić prędkości obrotowej silnika. 



 

Skorygować nastawy

Użyć wejścia wielofunkcyjnego

Sprawdzić zaprogramowne czasy

Zmniejszyć obciążenie

Czy prędkość obrotowa jest właściwie zadana?

Czy praca jest wg zadanych wartości(preset)?

Czy realizowana jest praca wg programu?

Czy silnik jest przeciążony?

Wymienić przemiennik

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

 

1.1.1 

 

Czy jest równowaga prądów 
trzech faz przemiennika?

Czy silnik i obciążenie są sprawne?

Wymienić przemiennik

Czy obciążenie jest tętniące?

Sprawdzić i usunąć usterki

NIE

TAK
TAK

TAK

NIE

 

1.1.1 Wyświetlany jest komunikat OH. 

Czy wolna przestrzeń wokół przemiennika
nie jest zbyt ograniczona

Czy wentylatory przemiennia pracują?

Wymienić przemiennik

Zwiększyć wolną przestrzeń 

Sprawdzić wentylatory i połączenia

Zmniejszyć temperaturę otoczenia
poniżej 50o C

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

przekracza 50oC
Czy temperatura otoczenia przemiennika

 

1.1.1  



1   
1.1 Pomiar rezystancji izolacji. 

Przed przeprowadzeniem pomiaru rezystancji izolacji 
należy odłączyć wszystkie przewody zewnętrzne a 
następnie oczyścić przemiennik. Wszystkie zaciski 
wejściowe listwy zaciskowej obwodu głównego należy 
zewrzeć ze sobą zgodnie z poniższym rysunkiem. Nie 
wolno mierzyć rezystancji izolacji na zaciskach listwy 
zaciskowej steru`jącej. 

 

- B +2+1 R S T U V W

Megaomomierz
500V DC

Zworki zacisków

 
 

 Następnie zmierzyć rezystancję izolacji pomiędzy zwartymi zaciskami i zaciskiem 
ochronnym przemiennika używając megaomomierza prądu stałego o napięciu pomiarowym 
500V (Rizol>10MW). Po przeprowadzeniu pomiaru usunąć wszystkie zwierki i przywrócić 
połączenia do stanu początkowego. Należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo uszkodzenia 
urządzenia w przypadku podania napięcia zasilającego przy błędnych połączeniach.  

 
UWAGA!!! 

1. Nigdy nie wolno otwierać pokrywy przy załączonym urządzeniu. 
2. Po wyłączeniu przemiennika należy odczekać aż do wygaszenia diody CHG 
znajdującej się na płycie drukowanej obwodów mocy. Dioda CHG sygnalizuje obecność 
wysokiego napięcia na zaciskach przemiennika (naładowane kondensatory 
elektrolityczne). 
3. Dołączenie sieci zasilającej do zacisków wyjściowych może spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 
4. Należy pamiętać że przemiennik nie zapewnia izolacji galwanicznej pomiędzy 
wejściem i wyjściem. 

2 
 W celu utrzymania urządzenia w optymalnym stanie i pełnego wykorzystania jego 
możliwości należy przeprowadzać okresowe przeglądy co każde 6 miesięcy, w zakresie 
szerszym niż codzienne oględziny. Przeglądy powinny być dokonywane przez personel 
posiadający dostateczną wiedzę i uprawnienia. 

 



Wykaz czynności przeglądów okresowych. 
Część przemiennika Zakres czynności 

Obudowa i radiator Sprawdzić czy nie występują pęknięcia, oczyścić otwory wentylacyjne, radiator i 
pokrywę. 

Wentylator Sprawdzić czy wentylator pracuje poprawnie. Oczyścić wentylator z kurzu. Po okresie 
3÷5 lat użytkowania przy pracy 12 godzin na dobę wymienić wentylator. 

Wnętrze przemiennika W przypadku nagromadzenia się kurzu oczyścić płytkę drukowaną i inne elementy 
elektroniczne. 

Listwy zaciskowe i śruby 
mocujące 

Sprawdzić czy nie wystąpiły poluzowania połączeń śrubowych przewodzących prąd 
elektryczny i mocujących. Dociągnąć w razie potrzeby. 

Złącza Sprawdzić stabilność płytki drukowanej i stan złączy. 
Przewody Sprawdzić czy nie występują uszkodzenia izolacji przewodów lub ich deformacja. 
Kondensatory elektrolityczne 
obwodu pośredniczącego 

Wymienić kondensatory wykazujące przecieki lub ze zmienioną barwą. Zaleca się 
wymianę kondensatorów pracujących ponad 5 lat przy założeniu że urządzenie pracowało 
10 godzin dziennie przy temperaturze otoczenia 35oC lub wyższej (patrz uwaga poniżej).   
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Uwaga. Przy wymianie kondensatorów przechowywanych dłużej niż 3 lata należy 

postępować w następujący sposób. 
 

1.  Zamontować kondensatory do przemiennika. 
2. Zasilić przemiennik napięciem równym 80% napięcia znamionowego przez czas 1 godziny. 

Następnie zasilić przemiennik napięciem równym 90% napięcia znamionowego przez 
czas 1 godziny. Następnie zasilić przemiennik napięciem znamionowym przez 5 godzin. 
W czasie przeprowadzania powyższych operacji przemiennik powinien być w stanie 
STOP. 

 
 

UWAGA!!! 
1. Nigdy nie wolno otwierać pokrywy przy załączonym urządzeniu. 
2. Po wyłączeniu przemiennika należy odczekać aż do wygaszenia diody CHG 

znajdującej się na płycie drukowanej obwodów mocy. Dioda CHG sygnalizuje 
obecność wysokiego napięcia na zaciskach przemiennika (naładowane kondensatory 
elektrolityczne). 

3. Należy pamiętać że radiator może być gorący po długotrwałej pracy z dużym 
obciążeniem lub pracy w wysokiej temperaturze otoczenia.  

4. Dołączenie sieci zasilającej do zacisków wyjściowych może spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 

5. Należy pamiętać że przemiennik nie zapewnia izolacji galwanicznej pomiędzy 
wejściem i wyjściem. 

6. Zablokowanie wentylatora (wentylatorów) może spowodować jego uszkodzenie lub (i) 
uszkodzenie urządzenia. 

 

1Dane elektryczne. 
 Dane elektryczne typoszeregu przemienników częstotliwości VF61-XXX44. 

 
Typ przemiennika 2R2 3R7 5R5 7R5 11 15 22 30 37 45 55 75 110 160 200 250 

Moc silnika kW 2,2 3,7 5,4 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 110 160 200 250 
Moc wyjściowa kVA 4,2 7 9,9 13 18,3 24,8 35,1 47,6 57,5 70,5 92,5 112 160 229 282 351 
Prąd wyjściowy A 5,5 9,2 13 17 24 32,5 46 62,5 75,5 92,5 111 146 210 300 370 460 
Napięcie wyj. V 3 fazowe  380V do 460V zgodnie z napięciem wejściowym 
Napięcie wej. V 3-fazowe 380V do 460V  ±10% 
Częstot. wej. Hz 50Hz  do 60Hz  z tolerancją  ±5% 
Moc wejściowa kVA 4,1 7 10,3 14,1 20,5 28 32 46,1 56,9 69,2 84,6 116 170 247 308 385 



Typ dławika DCL Bez dławika 2244  3044  3744  4544  5544  9044 11044 16044  20044  25044  
Przek. przew. 
wejściowych 

mm2 2  2  2 2  3,5  5,5  8  14 14 22 38 60 80 150 200 250 

Przek. przew. 
wyjściowych 

mm2 2  2  2  3,5  3,5  5,5  8  8  14 22 38 60 80 150 250 250 

Przek. przew. 
dławika DCL 

mm2  Bez dławika 8 14 22 38 38 60 100 200 250 2*150 

Chłodzenie Chłodzenie wymuszone wewnętrznym wentylatorem 

 

 Uwaga: 1. Napięcie wyjściowe nie może przekraczać wejściowego napięcia zasilającego. 
  2. Długość przewodów pomiędzy przemiennikiem i silnikiem nie powinna 
przekraczać 30m. 
     W przypadku konieczności stosowania dłuższych przewodów porozumieć się z 
dostawcą. 
  3. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony bezpiecznkami o wartości dobranej 
do        obciążenia przemiennika. 

1Wymiary gabarytowe. 
    
 

 Wymiary przemienników VF61 o mocach 11kW do 110kW. 
 

Typ 
przem. 

W 
mm 

W1 
mm 

W2 
mm 

D 
mm 

D1 
mm 

H 
mm 

H1 
mm 

Masa 
kg 

Sruby 
mocuj. 

VF61-1144 255 190 242 245 135 410 395 18 M6 
VF61-1544 255 190 242 245 135 410 395 18 M6 
VF61-2244 300 240 292 245 135 460 445 22 M6 
VF61-3044 430 360 422 270 168 575 555 40 M8 
VF61-3744 430 360 422 270 168 575 555 40 M8 
VF61-4544 500 410 492 300 155 600 575 43 M10 
VF61-5544 500 410 492 300 155 600 575 43 M10 
VF61-7544 500 410 500 350 - 720 695 61 M10 
VF61-11044 620 530 620 350 - 770 745 79 M10 
VF61-16044 500 410 500 350 - 1 000 975 99 M10 
VF61-20044 680 600 680 380 - 1 000 975 187 M10 
VF61-25044 680 600 680 380 - 1 000 975 194 M10 

 
 
 
 
 

Wymiary dławików DCL. 
Typ 

przem. 
Typ 

dławika 
W 

mm 
W1 
mm 

D 
mm 

D1 
mm 

H 
mm 

Masa 
kg 

Śruby 
mocuj. 

VF61-2244 DCL2244 120 192 60 48 235 6 M6 
VF61-3044 DCL3044 120 192 60 48 235 6,5 M8 
VF61-3744 DCL3744 120 195 90 75 238 10 M8 
VF61-4544 DCL4544 120 186 90 75 230 10 M10 
VF61-5544 DCL5544 125 194 110 90 248 14 M10 
VF61-7544 DCL7544 125 209 110 92 263 16 M10 
VF61-11044 DCL11044 135 219 135 117 323 24 M12 
VF61-16044 DCL16044 145 251 145 124 365 28 M12 
VF61-20044 DCL20044 145 256 145 130 370 35 M12 
VF61-25044 DCL25044 155 283 155 141 407 40 M16 
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1 
 

 Przemienniki serii VF61 mogą być wyposażane w opcje spełniające specjalne 
życzenia użytkowników. Opcje o pozycjach 1÷3 są montowane we wnętrzu przemiennika i 
nie wymagają zewnętrznego zasilania. 

 

Lp Opcja 
1 Opcja OP1. 
2 Opcja OP2. 
3 Dodatkowe wyjścia prądowe i napięciowe 
4 Miernik analogowy do pomiaru częstotliwości 
5 Układ hamowania dynamicznego  
6 Zestaw do oddzielnego montowania konsoli sterującej 
7 Stacyjki sterownicze dostosowane do potrzeb odbiorcy 
8 Wyjściowy dławik filtracyjny 
9 Filtr wejściowy przeciwzakłóceniowy 

1  PB =
TB*N
974 ; [kW]

 
 

1.1 Opcja OP-1. 
 

 Opcja OP1 realizuje następujące funkcje: 
   
1) Automatyczna regulacja obrotów (prędkości obrotowej silnika ASR) 
 
 W standardowych przemiennikach serii VF61 możliwe jest ograniczenie zmian 
obrotów silnika spowodowanych zmianami obciążenia do wartości +/- 1,0 % poprzez 
wykorzystanie kompensacji częstotliwości poślizgu. Jednak przy nagłych zmianach 
obciążenia prędkość obrotowa silnika może zmieniać się zgodnie ze znamionowym 
poślizgiem silnika. Opcja ASR (automatycznej regulacji obrotów) dokonuje pomiar aktualnej 
prędkości obrotowej silnika przy pomocy generatora impulsów (PG) i może doregulować 
obroty silnika z dokładnością do +/-0,1%, niezależnie od stanu obciążenia silnika. 
 
2) Wyjście prądowe 4 - 20 mA 
 
 Przemienniki z serii VF61 w wykonaniu standardowym posiadają analogowe wyjście 
napięciowe. Opisywana opcja posiada przetwornik napięcie/prąd, umożliwiający korzystanie 
ze standardowego sygnału wyjściowego (stałoprądowego) 4 - 20mA, powszechnie 
używanego w zastosowaniach przemysłowych. Możliwe jest jednoczesne wykorzystywanie 
analogowego wyjścia napięciowego i analogowego wyjścia prądowego 4 - 20 mA. Poniżej 
podano wielkości, które mogą być przedstawiane przy pomocy sygnału prądowego. 
 
Vout - napięcie wyjściowe 
Iout - prąd wyjściowy 
Torq - prąd informujący o momencie 
Fout - częstotliwość wyjściowa 
 



3) Separowane wejście 4 - 20 mA (funkcja prądowego zadawania częstotliwości) 
 

 
Przemienniki serii VF61 są standardowo wyposażone w funkcję prądowego zadawania 
częstotliwości wyjściowej standardowym przemysłowym sygnałem prądowym 4 - 20 mA. 
Niniejsza opcja umożliwia zadawanie częstotliwości wyjściowej standardowym 
przemysłowym sygnałem prądowym 4 - 20mA z separacją, co gwarantuje izolowanie od 
obwodów zewnętrznych oraz tworzy zabezpieczenie przed zakłóceniami. (Możliwe jest 
sterowanie sygnałem napięciowym 0 - 10 V z separacją). 
 
 
1.1 Opcja OP-2. 
  
 Opcja OP-2 posiada wbudowany interfejs RS232C oraz RS422/RS485 do komunikacji 
z innymi urządzeniami wykorzystującymi ten standard np. sterowniki przemysłowe, 
komputery, modemy. Aby możliwe było sterowanie i kontrola stanów pracy przemiennika 
poprzez złącze szeregowe należy stworzyć odpowiednie oprogramowanie dostosowane do 
indywidualnych wymagań użytkownika. Program sterujący może być napisany w dowolnym 
języku programowania (np. Basic, Pascal, C, C++, asembler) posiadającym funkcje obsługi 
złącza szeregowego. 
 
 

Dane techniczne 
Typ interfejsu RS422/RS485 RS232C 
Zasilanie +5V po stronie przemiennika (bezpośrednio z przemiennika) 

 +5 V po stronie urządzenia współpracującego  
(z przemiennika za pośrednictwem przetwornicy DC/DC) 

Max. długość łącza   1000m 3m 
Max. ilość urządzeń 1:31 1:1 
Sposob transmisjii  asynchroniczny, pół dupleks, kodowanie NRZ, dane ASCII 7 bitów, suma kontr. 
Prędkość transmisji 2400/4800/9600/19200 bps 2400/4800/9600 bps 
Sposób podłączenia Listwa zaciskowa Złącze typu molex 5051-04 

 
 

1.1 Dodatkowe wyjścia prądowe i napięciowe 
 
 Opcja INV5 do przemiennika częstotliwości VF61 przetwarza sygnał niosący 
informację o częstotliwości wyjściowej pobierany z zacisku Z8 listwy zaciskowej 
przemiennika na sygnały: prądowy 4-20mA (lub 0-20mA) i napięciowy 0-10V. Przetwarza 
także napięciowy sygnał analogowy z zacisku Z9 listwy zaciskowej przemiennika na sygnały: 
prądowy 4-20mA (lub 0-20mA) i napięciowy 0-10V. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z 
wyjść napięciowych i prądowych. Wyjścia napięciowe powinny być obciążone rezystancją 
nie mniejszą niż 3kΩ, zaś prądowe nie większą niż 500Ω. Opcja montowana jest we wnętrzu 
przemiennika i jest zasilana z przemiennika. 
 
 



Informację o częstotliwości wyjściowej przemiennika pobieraną z zacisku 8 listwy 
zaciskowej przemiennika stanowią impulsy prostokątne o stałej amplitudzie (10V względem 
masy) i szerokości (1ms). Częstotliwość powtarzania tych impulsów jest 6 razy większa od 
częstotliwości wyjściowej przemiennika. Impulsy te są w opcji INV5 uśredniane a następnie 
przetwarzane na sygnał napięciowy lub prądowy.  Płytki wyregulowane są tak że 
częstotliwości wyjściowej 50Hz odpowiada maksymalna wartość sygnału wyjściowego. W 
przypadku gdy maksymalna wartość sygnału wyjściowego ma być osiągana dla innej 
częstotliwości należy przy tej częstotliwości wyjściowej ustawić potencjometrem 
montażowym REG F (na plytce opcji) maksymalną wartość sygnału wyjściowego. Pomiar 
dla standartowego wykonania opcji możliwy jest gdy parametr TOP F (funkcja nr 5) 
przemiennika ma wartość nie większą niż 120Hz (po wcześniejszym uzgodnieniu rownież dla 
TOP F > 120Hz). 
 
 Drugie z wyjść jest wyjściem uniwersalnym  jednej z wybranych wielkości: napięcia 
wyjściowego, prądu wyjściowego, momentu (moment prądu), częstotliwości wyjściowej, 
przy czym podawana jest bezwzględna wartość wielkości wyjściowej.  
 
 Oznaczenia: F1, F2, F3, A1, A2, A3 umieszczone są na płytce drukowanej jako opis 
zacisków wyjściowych. Wyjście częstotliwości posiada zaciski: F1 (masa), F2 (sygnał 
prądowy) i F3 (sygnał napięciowy 0-10V). Wyjście uniwersalne posiada zaciski: A1 (masa), 
A2 (sygnał prądowy) i A3 (sygnał napięciowy 0-10V). Wszystkie masy są razem połączone 
ze sobą, połączone sa także z masą obwodow sterujących przemiennika (zaciskami 10 i 34). 
 
 
 
  Po zamontowaniu płytki opcji we wnętrzu przemiennika należy połączyć zacisk Z8 
przemiennika z zaciskiem Z8 opcji i zacisk Z9 przemiennika z zaciskiem Z9 opcji. Wybór 
rodzaj sygnału wyjściowego 0-20mA lub 4-20mA dokonywany jest poprzez odpowiednie 
ustawienie przełączników przełącznika typu DIP-SWITCH znajdującego się na płytce 
drukowanej (zgodnie z opisem na płytce). Wartość nastawy specjalnej 2 Term-9.Gain nr 27 
należy ustawić na 100% w przypadku pomiaru prądu lub momentu wyjściowego, na 50% w 
przypadku pomiaru częstotliwości wyjściowej lub na 67% przy pomiarze napięcia 
wyjściowego. Natomiast w nastawie specjalnej 1 nr 91 Term-9.Sel należy wybrać żądaną 
wielkość wyjściową. 
  
 
1.2 Miernik analogowy. 
 
 Możliwy jest pomiar wartości bezwzględnej częstotliwości wyjściowej przy pomocy 
miernika analogowego. Połączenie pomiędzy zaciskami Z8 i Z10 listwy i miernikiem 
powinno być wykonane jednym kablem ekranowanym o długości nie przekraczającej kilku 
metrów. 
 
 
1.3 Opcja dynamicznego hamowania  -  VFDB 



 Konstrukcja przemienników serii VF61 bez wyposażenia dodatkowego 
nie pozwala na uzyskanie momentu hamowania większego niż 10% - 15% momentu 
znamionowego. Dlatego też, w przypadku gdy istnieje potrzeba szybkiego zahamowania 
silnika z większym momentem, należy stosować układy dodatkowe które pozwolą na 
odebranie energii powstałej podczas hamowania i przetworzenie jej na energię cieplną. Do 
tego celu służy opcja dynamicznego hamowania w skład której wchodzą: 
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 - płytka sterująca 
 - moduł rezystorów 
 
 Typ płytki sterującej i modułu rezystorów zależy od typu przemiennika i mocy 
traconej podczas hamowania. Podstawowym czynnikiem od którego zależy typ opcji 
dynamicznego hamowania jest wielkość energii zwracanej przez silnik do przemiennika. W 
tym celu należy obliczyć maksymalną moc  hamowania tzn. moc jaka ma być wytracona na 
dołączonym module rezystorów. Wielkość tą można policzyć za pomocą następującego 
wzoru: 
 
 
     
 

gdzie : 
PB  -  maksymalna moc hamowania 
TB  -  moment hamowania [kgsm] uzyskany na wale silnika  
N   -  prędkość obrotowa [obr/min] na początku fazy 
hamowania 
 

 Ponieważ energia oddawana przez silnik podczas hamowania zamieniana jest w 
energię cieplną, powodującą grzanie się rezystorów konieczne jest robienie przerw po 
każdym zahamowaniu silnika. Przy mocy hamowania równej maksymalnej (znamionowej) 
czas ten opisuje rysunek:   
 

 

1 
 

1.1 Nastawy podstawowe. 
 

Nastawy podstawowe 
N 1) Wskazania na 

ekranie LCD 
Zadawany parametr Zakres nastaw Nastawa 

fabryczna 
Jedno- 

stka 
Z 2) 

00  Ref(Set).F  Częstotliwość wyjściowa zadawana -Top.F®Top.F 0,0  Hz  t 
01  FOR-JOG.F Częstotliwość pracy manewrowej ''do przodu'' 0,0® 30,0 5,0  Hz t 
02  REV-JOG.F Częstotliwość pracy manewrowej ''do tyłu''     
03  Preset1.F Częstotliwość pracy programowej 1 

Zadana częstotliwość 1 
-Top.F®Top.F 0,0  Hz t 

04  Preset2.F Częstotliwość pracy programowej 2 
Zadana częstotliwość 2 

-Top.F®Top.F    
05  Top.F Częstotliwość maksymalna F.max3)®400,0  60,0 Hz t 
06  PC-Base.F Częstotliwość bazowa przy pracy ze stałą mocą 30,0 ®Top.F 60,0 Hz n 
07  Rated.Out.V Znamionowe napięcie wyjściowe 

(dla przem. 200V i 400V) 
200V 140®250 200 V t 

   400V 280®500 400 V t 



08  Accl.Time Czas przyspieszania 1 
(narastania częstotliwości) 

0,1®3600,0 30,0 s n 

09  Decl.Time Czas zwalniania 1 
(zmniejszania częstotliwości)     

10  Torq.Boost Poziom podniesienia momentu 0,0®20,0 0,0 % t 
11 Min.F Częstotliwość minimalna 0,0®10,0 0,5 Hz t 
12 OL.Set Poziom przeciążenia 80®110 100 % t 
13 V/F.Pattern Charakterystyka V/F linear - liniowa                                                                      * 4) 

sqr.law - kwadratowa 
bend - łamana 

n 

14 Start.Mode Sposób startu Min.F start - start od częstotliwości minimalnej                      * 
free start - start od częstotliwości rzeczywistej 

n 

15 Stop.Mode Sposób zatrzymywania decel stop - obniżaniem częstotliwości                                    * 
free stop - wybiegiem 

n 

16 Function up Wybór nastaw specjalnych 
(kody nastaw powyżej 16) 

Sp.set-1 - nastawy specjalne 1                                                 * 
Sp.set-2 - nastawy specjalne 2 
Option - nastawy specjalne opcyjne 

t 
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1) N - numer nastawy. 

2) Z - zmiana parametru nastawy w czasie pracy przemiennika. Litera t oznacza możliwość 
zmiany parametru również wtedy, gdy przemiennik znajduje się w stanie roboczym, zaś 

litera n oznacza możliwość zmiany danego parametru tylko w stanie spoczynku. 
3) Oznaczenie Fmax w kodzie nr 5 Top.F oznacza bezwzględną maksymalną wartość 

częstotliwości ustawioną w nastawach Ref(set).F i PC-Base.F 
4) Znakiem * oznaczono nastawę fabryczną. 

 
Uwaga. 

Przy zmianie wartości w nastawie TOP.F należy także zmienić nastawę OF.Set o numerze 21 
w nastawach specjalnych 1. Wartość OF.Set musi być większa od TOP.F.  

1.1 Nastawy specjalne 1. 
 

1) N - numer nastawy. 
2) Z - zmiana parametru nastawy w czasie pracy przemiennika. Litera t oznacza możliwość 

zmiany parametru również wtedy, gdy przemiennik znajduje się w stanie roboczym, zaś 
litera n oznacza możliwość zmiany danego parametru tylko w stanie spoczynku. 

3) Znakiem * oznaczono nastawę fabryczną.  
1.1 Nastawy specjalne 2. 

 
Nastawy specjalne 2 

N 1) Wskazania na 
ekranie LCD 

Zadawany parametr Zakres nastaw Nastawa 
fabryczna 

Jedno- 
stka 

Z 2) 

17 Motor.Cap Znamionowa moc silnika 0,4®moc przemiennika moc 
przemiennika 

kW n 

18  Motor.V Znamionowe napięcie silnika 
(dla przemienników 200V i 
400V) 

200V 160®240 200 V n 

   400V 320®480 400 V n 
19  Motor.I Znamionowy prąd silnika 1,0®znamionowego prądu 

przemiennika 
prąd 

przemiennika 
A n 

20 Motor.F Znamionowa częstotliwość zasilania silnika 30,0®400,0 60,0 Hz n 
21  Motor.RPM Znamionowe obroty silnika 300®24000 1740,0 rpm(obr./

min.) 
n 

22  Motor.Pole Liczba biegunów silnika 2:4:6:8 n 
23  Motor.RIdrop Spadek napięcia na pierwotnej rezystancji 

silnika przy znamionowym prądzie silnika. 
Wyrażony w % napięcia znamionowego silnika. 
Możliwy jest automatyczny pomiar tego 
parametru 

0,00®25,00 5,00 % n 



24  DB.V Napięcie robocze hamowania 
 prądem stałym (dla  przem. 200V 
i 400V) 

200V 270®370 360 V t 

   400V 540®740 720 V t 
25  0-10V.Gain Wzmocnienie napięcia na  zacisku 33  

zadawania częstotliwości dla napięć dodatnich 
50,0®150,0 100,0 % t 

26  -10-0V.Gain Wzmocnienie napięcia na  zacisku 33  
zadawania częstotliwości dla napięć ujemnych 

50,0®150,0 100,0 % t 

27  Term-9.Gain Wzmocnienie na  zacisku 9 wyjścia 
analogowego 

50®150 100 % t 

28  Term-9.Ofset Przesunięcie na zacisku 9 wyjścia analogowego -5,0®5,0 0,0 % t 
29 VDC.DET.Gain Wzmocnienie pomiaru napięcia stałego 90®110 100 % t 
30 CRT.DET.Gain Wzmocnienie pomiaru prądu wyjściowego 50®150 100 % t 
31 FCL.Level Poziom FCL 80®100 100 % t 

1.1  

 
1) N- numer nastawy. 

2) Z - zmiana parametru nastawy w czasie pracy przemiennika. Litera t oznacza możliwość 
zmiany parametru również wtedy, gdy przemiennik znajduje się w stanie roboczym, zaś 

litera n oznacza możliwość zmiany danego parametru tylko w stanie spoczynku. 
 

1.1Nastawy opcyjne. 
 

Nastawy dla opcji 
N 1) Wskazania na 

ekranie LCD 
Zadawany parametr Zakres nastaw Nastawa 

fabryczna 
Jedno- 

stka 
Z 2) 

17 4®20out.Sel Wybór danych dla wyjścia 4-20mA Vout - napięcie wyjściowe 
Iout - prąd wyjściowy                                                              * 
Torq - moment 
Fout - częstotliwość wyjściowa 
Internal mon - nastawa dla producenta 

t 

18  4®20out.Gain Wzmocnienie wyjścia 4-20mA 50,00®150,00 100,00 % t 
19  4®20out.Offset Przesunięcie wyjścia 4-20mA -1,00®1,00 0,00 % t 
20 ISOin.Gain Wzmocnienie wejścia z separacją 50,0®150,0 100,00 % t 
21  ISOin.Ofset Przesunięcie wejścia z separacją -1,00®1,00 0,00 % t 
22  PG-Pulse Liczba impulsów czujnika obrotów ASR 100®2400 600 P/R n 
23  ASR.P-Gain Wzmocnienie opcji ASR 1,0®200,0 5,0 --- t 
24  ASR.I-Time Czas całkowania opcji ASR 0,20®200,00 10,00 mSec t 

 

1) N - numer nastawy. 
2) Z - zmiana parametru nastawy w czasie pracy przemiennika. Litera t oznacza możliwość 
zmiany parametru również wtedy, gdy przemiennik znajduje się w stanie roboczym, zaś litera 
n oznacza możliwość zmiany danego parametru tylko w stanie spoczynku. 


