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1. Wstęp. 
 Przemienniki częstotliwości serii VF61M służą do regulacji prędkości obrotowej silników 
indukcyjnych klatkowych o napięciu znamionowym 200÷230V. Zasilanie przemienników jest 
jednofazowe 200÷230V 50/60Hz. 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. Dostępne są różne rodzaje sterowania: z 
kontrolą zależności V/F oraz metodą wektorową. Za ich stosowaniem przemawia również fakt 
dużych oszczędności energetycznych jakie uzyskuje się w przypadku sterowania silnika za 
pośrednictwem przemiennika. Przemienniki z serii VF61M stanowią rozwiązanie oparte na 
najnowocześniejszych elementach półprzewodnikowych o bardzo dużej niezawodności i wyposażone 
są w wyświetlacz LED dostarczający obsłudze wszystkich niezbędnych informacji o stanie pracy 
urządzenia.  
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2. Dane techniczne. 
 
Typ przemiennika VF61M-R422 VF61M-R722 VF61M-1R522 VF61M-2R222 
Moc silnika kW 0,4 0,75 1,5 2,2 
Moc wyjściowa kVA 1,2 1,6 3 4 
Prąd wyjściowy A 3 4 7,5 10 
Napięcie wyjściowe V 3 fazowe  0V do 230V (nie więcej niż napięcie wejściowe) 
Napięcie zasilające V 1-fazowe 200V do 230V ±10% 
Częstotliwość wejściowa Hz 50Hz  do 60Hz  z tolerancją ±5% 
Chłodzenie  Przez konwekcję 

 
Wymuszone wewnętrznym 

wentylatorem 
Przekroje przewodów 
zasilających i wyjściowych 

mm2 2,0 2,0 3,5 5,5 

Sprawność % >95% 
Prąd max odłącznika zasilającego A 15 20 30 40 
Masa kg 1,3 2,3 2,3 2,4 
 
Parametr Opis 
Sposób sterowania Modulacja PWM równoważna sinusoidzie, kontrola zależności V/F lub kontrola 

wektorowa 
Zakres częstotliwości 
wyjściowych 

0,5÷320Hz  

Rozdzielczość częstotliwości 0,1Hz z panelu operacyjnego; 0,2Hz z wejść analogowych  
Dokładność częstotliwości ±0,01% częstotliwości maksymalnej przy sterowaniu cyfrowym (-10÷+50 oC) 

±0,5% częstotliwości maksymalnej przy sterowaniu analogowym (25± 10oC) 
Częstotliwość nośna 2,2÷12kHz  (programowana) 
Wbudowany regulator PI Regulator typu PI o regulowanym wzmocnieniu składowej proporcjonalnej, 

całkowej i czasach przyspieszania i zwalniania 
Charakterystyki V/F Liniowa (stałe V/F), kwadratowa, automatyczna regulacja momentu, sterowanie 

metodą wektorową, sterowanie z oszczędzaniem energii 
Korekcja momentu 0÷30% ,  możliwa praca z automatyczną korekcją momentu 
Moment początkowy do 150% momentu znamionowego 
Czasy narastania i 
zmniejszania częstotliwości 

Zadawanie czasów narastania i zmniejszania częstotliwości w zakresie 0,1÷3600s 
lub automatyczne przyspieszanie i zwalnianie. Może być wybrana jedna z dwóch 
różnych charakterystyk 

Hamowanie prądem stałym Przy zatrzymywaniu poprzez obniżanie częstotliwości możliwe jest hamowanie 
prądem stałym o programowanym napięciu (0÷100% napięcia znamionowego) i 
czasie trwania 0÷20s 

Start po powrocie napięcia 
zasilającego 

Zakaz startu lub ponowny automatyczny start po powrocie napięcia zasilającego 

Przeciążalność 150% znamionowego prądu przemiennika przez czas  do 1 minuty 
Kierunek obrotów silnika Dwa kierunki pracy 
Hamowanie dynamiczne Opcjonalnie zewnętrzny rezystor hamujący, wewnętrzny tranzystor hamujący 
Przeskakiwanie 
częstotliwości 

Mogą być wybrane maksymalnie trzy wartości częstotliwości które będą 
pomijane 

Częstotliwość manewrowa Zadawana w zakresie 0,5÷20Hz dla obu kierunków obrotu 
Przekaźnik sygnalizacyjny 
awarii 

Sygnalizuje stan awaryjny przemiennika (zestyk 230V~; 0,3A; cosφ=0,4) 
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3. Instalowanie przemiennika. 
 Przemienniki serii VF61M 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 (powyżej 5,9m/s2 dla częstotliwości 10÷50Hz). 
Przemiennik nie powinien być instalowany w pobliżu elementów emitujących silne zakłócenia 
elektromagnetyczne, w szczególności cewek, styczników elektromagnetycznych, lamp 
fluoroscencyjnych. W przypadku zainstalowania w pobliżu wymienionych elementów należy 
zamontować elementy ograniczające wielkość pojawiających się prądów impulsowych. Przemiennik 
powinien być zainstalowany na płycie metalowej lub innej niepalnej powierzchni. W celu 
zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej najlepszym miejscem do zainstalowania 
przemiennika jest metalowa obudowa szafowa. 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. 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 i przechowywania przemiennika powinna zawierać się w 
granicach -10÷40oC lub -10÷50oC po zerwaniu naklejki umieszczonej na otworach wentylacyjnych 
w górnej części przemiennika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straty mocy w przemienniku wynoszą około 5% mocy silnika. Poniżej podano zależność na 
obliczenie wymaganego przepływu powietrza przy montowaniu przemiennika w obudowie szafowej. 

A 
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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!!! 
1. Nigdy nie wolno zdejmować pokrywy przy załączonym urządzeniu. 
2. Po wyłączeniu przemiennika przed zdjęciem pokrywy należy odczekać około 10 minut aż do  

wygaszenia lampki CHARGE sygnalizującej obecność wysokiego napięcia we wnętrzu 
przemiennika (naładowane kondensatory elektrolityczne). 

3. Należy pamiętać, że radiator może być gorący po długotrwałej pracy z dużym obciążeniem 
lub pracy w wysokiej temperaturze otoczenia. 
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4.  Połączenia toru głównego. 
 Połączeń elektrycznych toru głównego należy dokonać zgodnie z poniższym schematem.  
 
 

opcja 

Płyta metalowa 

Filtr wyjściowy 
(opcja) 

Dławik ferrytowy 

Silnik 200-230V 
0~320Hz 

M 

VF61M listwa zaciskowa mocy 

          N  L1 PE 
Filtr wejściowy 

(opcja) 
          N  L1  PE 

zasilanie 
220-230V 50-60Hz 

DB 

 PB   PA  P0       R       S         T       U        V      W      E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rezystor DB jest stosowany jako opcja (wyposażenie dodatkowe) w przypadku 
wykorzystywania układ hamowania dynamicznego. 

Filtry wejściowe i wyjściowe stosowane są w przypadku konieczności redukcji zakłóceń 
radioelektrycznych generowanych przez przemiennik częstotliwości. 

Długość połączenia pomiędzy przemiennikiem a silnikiem powinna być mniejsza od 30m. 
  
 
Uwagi:  
1. Dołączenie sieci zasilającej do zacisków U V W może spowodować uszkodzenie przemiennika. 
2. Dołączenie kondensatorów do zacisków wyjściowych przemiennika lub silnika może 

spowodować uszkodzenie przemiennika. 
3. Powinno być wykonane połączenia ochronne silnika i przemiennika zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. Przemiennik nie zapewnia izolacji galwanicznej pomiędzy 
wejściem i wyjściem. Wewnętrzne zabezpieczenie przemiennika przed doziemieniem nie 
zabezpiecza obsługi przed porażeniem. 

3. Przewody powinny być prowadzone w sposób wykluczający możliwość ich zwarcia, a w 
szczególności nie powinny się krzyżować bezpośrednio przy listwie zaciskowej. 

4. Zasilanie przemiennika powinno być jednofazowe 220V. Dołączenie zasilania 380V powoduje 
uszkodzenie przemiennika. 

5. Przewód ochronny przemiennika powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 3,5mm2. 
 



 

 
    

Przemiennik częstotliwości VF61M 
Instrukcja obsługi 

Strona  

Stron   23 
 7 

 

4.1 Zasady montażu redukujące problemy kompatybilności elektromagnetycznej. 
 

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. 
W celu zapewnienia redukcji zakłóceń elektromagnetycznych należy montować sieciowe filtry 
zakłóceń radioelektrycznych. Należy stosować tylko filtry przeznaczone do pracy z przemiennikiem. 
 
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.  

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 COM). 

10.Pomiędzy poszczególnymi metalowymi elementami konstrukcji powinny być wykonane 
połączenia ochronne wyrównawcze (celem zapewnienia właściwej ochrony 
przeciwporażeniowej). 
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5.  Połączenia listwy zaciskowej sterującej. 
 
 
 

II 

PP 

CC 

VIA 

VIB 
15k 

15k 1-10kΩ 
0,25W 

15k

150 
15k 

250 

10k 

FL

FLB 

FLC 

Sygnalizacja stanu 
awaryjnego 

Wyjścia wielofunkcyjne OUT1 i OUT2 (z 
przykładowo dołączonymi przekaźnikami 
PK1 i PK2) 

PK1 

PK2 
+24V

Wyjście analogowe (domyślnie 
pomiar częstotliwości wyjściowej) 

Sterowanie napięciowe B 0-10V 

Sterowanie napięciowe A 0-10V 

100n 
4k7 

15k 

15k 10V 

4k7 100n 
1k 

1k

1k 

10k A 

A 

F 

R 

FM 

RST 

S1 

II 

PP 

CC 

VIA 

CC 
S2 

15k

150 250 
A 

A 

15k 

VIB 

940 +24V

OUT1 

P24 
OUT2 

+5V 
A 

+5V +24V +24V 

10V 

Zadawanie częstotliwości 
potencjometrem przez wejście B 

1-10kΩ 
0,25W 

II 

PP 

CC 

VIA 

VIB 
15k 

15k 
940 +24V

10V 

940 +24V

Zadawanie częstotliwości 
potencjometrem przez wejście A 

 
 
 
 
 Praca „do przodu” 
 Kasowanie stanu awaryjnego 
 

Praca „do tyłu”  
Wejście wielofunkcyjne 1  

 
 Wejście wielofunkcyjne 2 
 

Sterowanie prądowe 4-20 mA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie zaciski z wyłączeniem zacisków FLA, FLB i FLC są połączone galwanicznie z częścią 
elektroniczną układu i mają wspólną masę CC.  
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Zaciski FLA, FLB, FLC: Sygnalizacja stanu awaryjnego. Zaciski FLB-FLC są zwarte gdy 

przemiennik pracuje poprawnie lub nie jest zasilany. W przypadku wystąpienia stanu 
awaryjnego następuje rozwarcie zacisków FLB-FLC i zwarcie zacisków FLA-FLC. 
Zaciski te pozostają zwarte do momentu skasowania stanu awaryjnego. Zestyk FLA-FLC 
2A 250V~ lub 2A 30V=, FLB-FLC 2A 30V=. Zaciski odizolowane galwanicznie od 
pozostałej części układu. 

 
 
 
 
Zacisk FM: Wyjście analogowe napięciowe dla częstotliwości wyjściowej lub prądu wyjściowego.  

Obciążalność maksymalna 7,5k�, impedancja wyjściowa 4,7k�, napięcie znamionowe 
wyjściowe 7,5V (przy obciążeniu 7,5k�). Możliwość regulacji poziomu wyjściowego w 
zakresie 0÷100% dla częstotliwości wyjściowej powyżej 40% wartości maksymalnej 
(FMAX). Możliwość regulacji poziomu wyjściowego w zakresie 0÷100% dla prądu 
wyjściowego o wartości 40% do 225% prądu znamionowego. Dokładność wyjściowego 
sygnału wynosi ±3%.   

 
 
 
Zaciski OUT1 i OUT2:  Wyjścia wielofunkcyjne informacyjne typu "otwarty kolektor". Można 

wybrać po 1 z 10 informacji dla każdego z wyjść. Domyślnie dla wyjścia OUT1 
przyjmowane jest przekroczenie częstotliwości 0,5Hz, zaś dla wyjścia OUT2 osiągnięcie 
zadanej częstotliwości. Zacisk CC jest wspólną masą dla obu wyjść (emiter). W 
przypadku sterowania cewką przekaźnika zacisk P24 należy dołączyć do cewki 
przekaźnika po stronie zasilania, drugie wyprowadzenie cewki dołączyć do zacisku 
odpowiedniego wyjścia. Obciążalność każdego z wyjść 24V= 50mA. Pod pojęciem 
wyłączenia danego wyjścia rozumiemy stan w którym pomiędzy odpowiadającymi mu 
zaciskami panuje wysoka impedancja (rozwarcie). 

 
Zaciski F, R, RST: Sterowanie przemiennikiem z listwy. Uaktywnienie sterowania przemiennikiem 

za pomocą listwy zaciskowej następuje po ustawieniu w nastawach podstawowych 
miejsca wydawania komend sterujących na TERMINAL. 

 Zwarcie zacisków F-CC powoduje pracę przemiennika do przodu (START-F), zaś 
rozwarcie powoduje zatrzymanie przemiennika (STOP). Zwarcie zacisków R-CC 
powoduje pracę do tyłu (START-R), zaś rozwarcie powoduje zatrzymanie (STOP).  
Jednoczesne zwarcie zacisków F-CC i R-CC powoduje pracę do tyłu. Zwarcie zacisków 
RST-CC powoduje skasowanie stanu awaryjnego (RESET). Zaciski te normalnie 
powinny być rozwarte. Dla każdego z podanych zacisków wejściowych możliwe jest 
ustawienie innej funkcji, tak jak dla zacisków S1 i S2. Wymagana obciążalność styków 
sterujących 24V= 10mA. 

 
 
Zaciski S1 i S2:  Wejścia wielofunkcyjne S1 i S2. Zwarcie zacisków danego wejścia z zaciskiem CC 

powoduje uaktywnienie zaprogramowanej dla danego wejścia funkcji. Dla każdego 
wejścia możliwy jest wybór jednej z 38 funkcji. Domyślnie dla wejścia S1 przyjmowana 
jest funkcja SS1, zaś dla wejścia S2 funkcja SS2. Wymagana obciążalność styków 
sterujących 24V= 10mA. 
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Zaciski VIA i II: Zewnętrzne zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru, źródła 
napięciowego lub prądowego, przy czym wszystkie sposoby wzajemnie się wykluczają 
(w danej chwili może być wykorzystywany tylko jeden rodzaj zadawania). Schemat 
połączeń w zależności od sposobu zadawania częstotliwości jest przedstawiony na 
rysunku przedstawiającym listwę zaciskową. Obowiązuje liniowa zależność pomiędzy 
sygnałem wejściowym a częstotliwością wyjściową. Wejście bez separacji galwanicznej. 
Połączenia pomiędzy źródłem sygnału zadającego (lub potencjometrem) i zaciskami 
listwy powinny być wykonane jednym kablem wielożyłowym ekranowanym. Wejście 
napięciowe 0÷10V, prądowe 4÷20mA. Rezystancja wejściowa dla wejścia napięciowego 
wynosi 30,55k�, zaś dla wejścia prądowego 400�. Potencjometr powinien mieć 
rezystancję 1÷10k�zaś moc nie mniejszą niż 0,25W 

 
Zacisk VIB: Zewnętrzne zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru lub źródła 

napięciowego, przy czym wszystkie sposoby wzajemnie się wykluczają (w danej chwili 
może być wykorzystywany tylko jeden rodzaj zadawania). Wejście niezależne od wejścia 
VIA. Schemat połączeń w zależności od sposobu zadawania częstotliwości jest 
przedstawiony na rysunku przedstawiającym listwę zaciskową. Obowiązuje liniowa 
zależność pomiędzy sygnałem wejściowym a częstotliwością wyjściową. Wejście bez 
separacji galwanicznej. Połączenia pomiędzy źródłem sygnału zadającego (lub 
potencjometrem) i zaciskami listwy powinny być wykonane jednym kablem 
wielożyłowym ekranowanym. Wejście napięciowe 0÷10V. Rezystancja wejściowa dla 
wejścia napięciowego wynosi 30k�. Potencjometr powinien mieć rezystancję 1÷10k�  
zaś moc 0,25W 

 
Zacisk PP: Zasilanie zewnętrznego potencjometru zadawania częstotliwości. Źródło napięcia stałego 

o wartości 10V, wartość rezystancji dołączonego potencjometru  1÷10k� 
  
Zacisk P24: Zasilanie zewnętrznych przekaźników. Źródło napięcia stałego o wartości 24V i 

maksymalnej obciążalności 100mA (bez ograniczania prądu). 
 
Zaciski CC: Zaciski wspólne (masa) dla wszystkich pozostałych zacisków (za wyjątkiem FLA, FLB 

i FLC). Oba zaciski CC listwy są połączone ze sobą. 
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6. Pulpit sterujący. 
 

Pulpit sterujący został wyposażony w wyświetlacz LED, klawiaturę, potencjometr zadawania 
częstotliwości i dodatkowe diody sygnalizacyjne.  

6.1 Tryby pracy. 
Wyróżniamy trzy tryby pracy pulpitu sterującego. 

Tryb pracy - wyświetlania częstotliwości wyjściowej lub treści stanu awaryjnego w 
przypadku jego zaistnienia 

Tryb programowania - wyświetlania lub zmiany nastaw 
Tryb monitorowy - wyświetlania parametrów pracy przemiennika 
 

 
 

 
 

6.2 Funkcje przycisków: 
 
MON: wybór trybu pracy pulpitu sterującego (służy do przejścia pomiędzy trybami) 
ENT: wybór wyświetlanej nastawy lub jej zapamiętanie  w pamięci 
RUN: uruchamianie falownika (o ile miejsce sterowania wybrane jest na pulpit sterujący) 
STOP: zatrzymywanie pracy przemiennika oraz kasowanie stanu awaryjnego  
GÓRA: wybór następnej nastawy i parametru pracy oraz zwiększanie wartości wybranej nastawy 
DÓŁ: wybór poprzedniej nastawy i parametru pracy oraz zmniejszanie wartości wybranej nastawy 
 

6.3 Funkcje diod sygnalizacyjnych. 
 
Dioda RUN wyświetlacza LED świeci gdy przemiennik 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. 

Dioda VEC świeci gdy przemiennik pracuje z metodą wektorową. 
Dioda PRG świeci w trybie programowania gdy wartości nastaw mogą być wyświetlane i 

modyfikowane. 
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Dioda MON świeci w trybie monitorowym gdy wyświetlane są parametry pracy przemiennika. 
Dioda nad przyciskiem RUN świeci w sposób ciągły gdy przemiennik jest gotowy do pracy i nie jest 

podawany sygnał startu. Gdy jest podawany sygnał startu dioda pulsuje.   
Dioda umieszczona nad potencjometrem świeci gdy wbudowany potencjometr wybrany jest jako  

zadajnik częstotliwości. 
Dioda umieszczona nad przyciskami GÓRA i DÓŁ świeci gdy częstotliwość wyjściowa zadawana 

jest za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ. 
Dioda CHARGE świeci gdy kondensatory w obwodzie pośredniczącym są naładowane. Ze względu 

na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym nie należy wówczas otwierać 
pokrywy ani dokonywać modyfikacji połączeń zewnętrznych aż do wygaszenia tej diody.  

 

6.4 Praca z pulpitem sterującym 
Bezpośrednio po włączeniu napięcia zasilającego pulpit sterujący zawsze znajduje się w 

trybie pracy. W trybie tym wyświetlana jest wartość częstotliwości wyjściowej lub kod stanu 
alarmowego w przypadku zadziałania zabezpieczeń. Powrotu do tego trybu w dowolnym momencie 
pracy przemiennika oraz zmiany trybu dokonuje się przez naciskanie przycisku MON. Po naciśnięciu 
MON wyświetlana jest pierwsza pozycja danego trybu. W trybie programowania (wyświetlania lub 
zmiany nastaw) wyświetlane jest AU1.  W trybie monitorowym (wyświetlania parametrów pracy) 
wyświetlane jest Fr-F lub Fr-r (kierunek wirowania do przodu lub do tyłu).  

6.4.1 Przeglądanie i modyfikacja nastaw podstawowych. 
 
Wyboru żądanej nastawy podstawowej dokonuje się w trybie programowania za pomocą 

przycisków GÓRA/DÓŁ.  W celu wyświetlenia aktualnej wartości nastawy należy nacisnąć przycisk 
ENT. Wyświetlona zostanie wówczas pulsująca aktualna wartość nastawy. Jeśli nie chcemy 
modyfikować tej wartości należy ponownie nacisnąć ENT. Zmianę wartości nastawy dokonuje się 
przyciskami GÓRA/DÓŁ. W przypadku wybrania dolnej skrajnej wartości wyświetlany jest 
dodatkowo napis LO, zaś w przypadku wybrania górnej skrajnej wartości wyświetlany jest napis HI. 
Po ustawieniu wartości nastawy należy nacisnąć ponownie ENT. Modyfikacja nastawy jest 
zakończona. 

6.4.2 Zadawanie częstotliwości. 
Przyciskami GÓRA/DÓŁ. 

Zadawanie  częstotliwości przyciskami GÓRA/DÓŁ jest możliwe po wybraniu w nastawie FNOd 
miejsca zadawania częstotliwości na pulpit sterujący. W celu zwiększenia częstotliwości wyjściowej należy w 
trybie monitorowym nacisnąć przycisk GÓRA, zaś w celu zmniejszenia częstotliwości przycisk DÓŁ. 
Jednocześnie na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna wartość zadawanej częstotliwości. 
Wbudowanym potencjometrem. 

Zadawanie częstotliwości wbudowanym potencjometrem jest możliwe po wybraniu w nastawie FNOd 
miejsca zadawania częstotliwości na wbudowany potencjometr. Zwiększenie częstotliwości zadawanej 
następuje po przekręceniu gałką potencjometru w prawo zaś zmniejszenie po przekręceniu w lewo. 
Przez listwę zaciskową. 

Zadawanie częstotliwości przez listwę zaciskową jest możliwe po wybraniu w nastawie FNOd miejsca 
zadawania częstotliwości na listwę zaciskową. Przy pomocy listwy zaciskowej częstotliwość może być 
zadawana przez wybranie zaciskami wielofunkcyjnymi zaprogramowanej częstotliwości, przez wejścia 
analogowe napięciowe lub prądowe lub zewnętrznym potencjometrem. 
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Wybór zaprogramowanej częstotliwości zaciskami wielofunkcyjnymi odbywa się zgodnie z poniższą tabelą. 
 
 

Wybór częstotliwości zadanej zaciskami S1 i S2 
Wybór częstotliwości Zacisk S1 Zacisk S2 

Z panelu Wyłączony Wyłączony 
Sr1 Włączony Wyłączony 
Sr2 Wyłączony Włączony 
Sr3 Włączony Włączony 

 

6.4.3 Przeglądanie i modyfikacja nastaw rozszerzonych. 
 
W celu wybrania nastawy rozszerzonej należy wybrać nastawę podstawową F---- i nacisnąć ENT.   

Dalej należy postępować analogicznie jak dla nastaw podstawowych. 

6.4.4 Wyświetlanie zmienionych nastaw.  
 
Nastawy których wartość jest zmieniona w stosunku do nastaw standardowych (fabrycznych) 

mogą być wyświetlone w sposób automatyczny po wybraniu nastawy podstawowej GRU i 
naciśnięciu ENT. Jeśli kilka nastaw jest zmienionych można je przejrzeć przy pomocy przycisków 
GÓRA i DÓŁ. 

 

6.4.5 Nastawy automatyczne. 
 
Przemiennik VF61M posiada automatyczną regulację czasów przyspieszania i zwalniania, 

poziomu podniesienia momentu (lub pracę z metodą wektorową) i ustawiania parametrów 
częstotliwościowych silnika. W niektórych przypadkach przy specyficznym obciążeniu automatyczna 
regulacja czasów przyspieszania i zwalniania oraz podniesienia momentu  może nie działać w sposób 
prawidłowy i należy wówczas zastosować manualną regulację tych nastaw. 

 
Automatyczna regulacja czasów przyspieszania i zwalniania polega na takim doborze tych 

czasów aby osiąganie zadanej częstotliwości następowało w jak najkrótszym czasie przy nie 
przekraczaniu dopuszczalnych parametrów przemiennika.  

Automatyczna korekcja poziomu podniesienia momentu polega na kontroli napięcia 
wyjściowego aby była zachowana zadana prędkość wirowania silnika. Zachowanie zadanej prędkości 
wirowania silnika następuje również przy pracy z metodą wektorową. 

 
Możliwe jest dokonanie automatycznych ustawień nastaw zależnych od częstotliwości 

znamionowej silnika. Aby dokonać ustawień automatycznych dla silnika o częstotliwości 
znamionowej 50Hz należy ustawić nastawę podstawową AU3 na „1” zaś dla silnika 60Hz należy 
ustawić nastawę AU3 na „2”. Aby ustawić indywidualnie wymienione w tabeli nastawy należy 
nastawę AU3 ustawić na „0”. Jeśli wybrane są automatyczne ustawienia to w przypadku wystąpienia 
zaniku napięcia zasilającego następuje obniżenie prędkości obrotowej silnika w stosunku do 
prędkości zadawanej. Po powrocie napięcia zasilającego silnik pracuje z obniżoną prędkością. Aby 
zapobiec temu zjawisku w przypadku gdy jest ono niekorzystne dla maszyny napędzanej przez silnik 
należy nastawy ustawić ręcznie nastawę F302 na 0.  
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Nastawy automatyczne dla silników o częstotliwości znamionowej 50Hz i 60Hz 

Symbol nastawy Opis AU3 ustawione na 1  AU3 ustawione na 2 
FH Częstotliwość maksymalna 50Hz 60Hz 
UL. Górny limit częstotliwości 50Hz 60Hz 
OL Częstotliwość znamionowa silnika 50Hz 60Hz 
F204 Częstotliwość wyjściowa dla 

punktu 2 wyjścia VIA/II 
50Hz 60Hz 

F213 Częstotliwość wyjściowa dla 
punktu 2 wyjścia VIA/II 

50Hz 60Hz 

F301 Start po zaniku napięcia 
zasilającego 

1: start od aktualnych obrotów 
jeśli dalej podawany jest 
sygnał START 

1: start od aktualnych obrotów 
jeśli dalej podawany jest 
sygnał START 

F302 Redukowanie częstotliwości 
wyjściowej przy zaniku napięcia 
zasilającego 

1: włączone  1: włączone  

F307 Kompensacja napięcia 
zasilającego 

1: kompensacja jest aktywna 1: kompensacja jest aktywna 

F502 Rodzaj charakterystyki 
przyspieszania/zwalniania 

1: charakterystyka S 1: charakterystyka S 

 

6.4.6 Regulator PI. 
 Przemiennik posiada wbudowany regulator typu PI. Regulator ten posiada regulowane 
wzmocnienie składowej proporcjonalnej oraz składowej całkowej sygnału błędu. Włączenie 
regulatora odbywa się poprzez ustawienie nastawy rozszerzonej nr 360 na „1”. Wejściem sygnału 
odniesienia (zadawania wielkości regulowanej) może być wbudowany potencjometr lub wejście VIB, 
zaś wejściem sygnału informującym o regulowanej wielkości (np. sygnału z czujnika ciśnienia) 
wejście VIA. Regulacja czasów przyspieszania i zwalniania odbywa się przez ustawienie nastaw  
ACC i dEC. 

6.4.7 Przywracanie nastaw fabrycznych.  
W celu przywrócenia wszystkim nastawom wartości fabrycznych należy ustawić nastawę 

TYP na „3”. Po automatycznym ustawieniu domyślnych wartości nastawa TYP ustawiana jest 
automatycznie na „0”. Jeśli w nastawie TYP zostanie wybrane ustawienie dla 50Hz lub 60Hz to 
nastawy FH, UL, uL, F204, F213 zostaną automatycznie ustawione odpowiednio na 50Hz lub 60Hz. 
W czasie modyfikacji nastawy TYP po lewej stronie wyświetlana jest stara (ostatnio użyta) wartość a 
po prawej aktualna wartość nastawy. 

 

6.4.8 Postępowanie przy stanach awaryjnych. 
 Przemiennik sygnalizuje wystąpienie awarii (np. zanik napięcia zasilającego) przez wyświetlenie na 
wyświetlaczu kodu stanu awaryjnego oraz stykami przekaźnika awarii. Jednocześnie przemiennik wstrzymuje 
pracę aż do momentu skasowania stanu awaryjnego. W przypadku wystąpienia stanów awaryjnych NOFF, 
Err.1, C, P, L i HI nie następuje automatyczne wyłączenie przemiennika. 
Po wystąpieniu stanu awaryjnego przed ponownym uruchomieniem przemiennika należy usunąć jego 
przyczynę. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie przemiennika. Jeśli przyczyną stanu 
awaryjnego jest przeciążenie lub przegrzanie należy przed uruchomieniem przemiennika odczekać 
około 5 minut.  
Stan awaryjny można skasować na trzy sposoby: 

1. Włączyć i wyłączyć sygnał kasowania stanu awaryjnego RST (z listwy). 
2. Dwukrotnie nacisnąć klawisz STOP w czasie wyświetlania komunikatu awarii. 
3. Wyłączyć napięcie zasilające (jeśli nastawa F602 ustawiona jest na 0). 
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Postępowanie przy stanach awaryjnych 

Wskazanie LED Opis Postępowanie 
OC1 Przekroczenie dopuszczalnego prądu 

wyjściowego w czasie przyspieszania 
 

1. Zwiększyć czas przyspieszania (ACC) 
2. Zwiększyć lub zmniejszyć poziom 

podniesienia momentu (ub) 
OC2 Przekroczenie dopuszczalnego prądu 

wyjściowego w czasie zwalniania 
Zwiększyć czas zwalniania (dEC) 

OC3 Przekroczenie dopuszczalnego prądu 
wyjściowego w czasie pracy ze stałą prędkością 

Zmniejszyć zmiany obciążenia 

OCA Zwarcie międzyfazowe w przemienniku Wymienić przemiennik 
OCL Zwarcie zacisków wyjściowych w czasie startu 1. Sprawdzić izolację silnika i przewody 

połączeniowe 
2. Sprawdzić czy nie występuje doziemienie 

silnika 
3. Wymienić przemiennik 

OP2 Przekroczenie dopuszczalnego  napięcia w 
obwodzie pośredniczącym w czasie zwalniania 

Zwiększyć czas zwalniania (dEC) 

OP3 Przekroczenie dopuszczalnego  napięcia 
zasilającego 

1. Sprawdzić napięcie zasilające 
2. Sprawdzić czy napięcie zasilające nie jest 

często włączane i wyłączane  
NOFF Zbyt niskie napięcie zasilające 1. Sprawdzić napięcie zasilające 

2. Sprawdzić połączenia obwodów wejściowych 
OL1 Przeciążenie przemiennika 1. Zbyt duże obciążenie - zmniejszyć obciążenie 

2. Charakterystyka V/F lub poziom podniesienia 
momentu nieodpowiednie. Zwiększyć  lub 
zmniejszyć poziom podniesienia momentu. 
Sprawdzić czy silnik 50Hz nie pracuje z 
częstotliwością bazową 60Hz. 

OL2 Przeciążenie silnika 3. Zwiększyć moc przemiennika. 
OH Przegrzanie Sprawdzić czy temperatura otoczenia nie jest zbyt 

wysoka. Usunąć naklejkę z otworów 
wentylacyjnych. Zmniejszyć temperaturę 
otoczenia 

E Stop bezpieczeństwa Nastąpiło uaktywnienie funkcji stopu 
bezpieczeństwa (z pulpitu lub z listwy 
zaciskowej) 

EOFF Przygotowanie do stopu bezpieczeństwa po 
jednokrotnym naciśnięciu STOP 

Przygotowanie do stopu bezpieczeństwa z pulpitu 
w czasie pracy automatycznej lub zdalnej. 

EEPI Błąd pamięci EEPROM Wyłączyć i włączyć napięcie zasilania. Jeśli to 
nie pomoże wymienić przemiennik. 

Err.1 Błędny sygnał  zadający częstotliwość Punkty 1 i 2 sygnału zadającego częstotliwość są 
zbyt blisko siebie. Ustawić punkty 1 i 2 dalej od 
siebie 

Err.2 Błąd pamięci RAM  Wymienić przemiennik 
Err.3 Błąd pamięci ROM  Wymienić przemiennik 
Err.3 Błąd procesora CPU  Wymienić przemiennik 
Err.5 Błąd komunikacji portu szeregowego Sprawdzić urządzenie komunikujące się z 

przemiennikiem, połączenia itp. 
C Działanie ochronne po awaryjnym zatrzymaniu 

silnika 
1. Zwiększyć czas przyspieszania (ACC) 
2. Zwiększyć lub zmniejszyć poziom 

podniesienia momentu (ub) 
P Przekroczenie dopuszczalnego  napięcia w 

obwodzie pośredniczącym 
Zwiększyć czas zwalniania (dEC) 

L Przeciążenie przemiennika 1. Zmniejszyć nadmierne obciążenie 
2. Zwiększyć moc przemiennika 

HI 
LO 

Błędna wartość nastawy (poza zakresem). 
Komunikat o błędzie i dane są wyświetlane 
naprzemiennie 

Sprawdzić ustawienia i poprawić nieprawidłową 
wartość nastawy  
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6.4.9 Przeglądanie parametrów pracy. 
Przeglądanie parametrów pracy możliwe jest po wejściu do trybu 3 (przez naciskanie MON), 

co sygnalizowane jest wyświetleniem Fr-F lub Fr-r (pierwszego parametru pracy). Wyboru 
pozostałych parametrów dokonuje się przyciskami GÓRA/DÓŁ. Po skończeniu przeglądania należy 
ponownie nacisnąć MON i pulpit przejdzie do trybu 1 (na wyświetlaczu będzie wyświetlana wartość 
częstotliwości wyjściowej).  
 

Parametry pracy przemiennika wyświetlane na ekranie LED 
Rodzaj parametru Wskazanie LCD Opis 
Kierunek wirowania Fr-_ Fr-F- do przodu 

Fr-r- do tyłu 
Kumulowany czas pracy t_-_ Kumulowany czas pracy przy częstotliwości wyjściowej różnej od 0, 

przy czym 0,01 odpowiada jednej godzinie 
Stan awaryjny nr 4 4↔_ _ Treść najstarszego z 4 zarejestrowanych stanów awaryjnych 
Stan awaryjny nr 3 3↔_ _ Treść trzeciego z 4 zarejestrowanych stanów awaryjnych 
Stan awaryjny nr 2 2↔__ Treść drugiego z 4 zarejestrowanych stanów awaryjnych 
Stan awaryjny nr 1 1↔__ Treść ostatniego  (najmłodszego) zarejestrowanego stanu awaryjnego 
Wersja ROM uE__ Wersja pamięci ROM 
Wersja CPU u___ Wersja wewnętrznego mikroprocesora 
Stan wyjść OUT1 i OUT2 O____                                         Stan zacisków wyjść  

                                        wielofunkcyjnych 
 
 
 

Stan wejść sterujących A____                                              Stan zacisków wejść  
                                              sterujących 
 
 
 

Napięcie wyjściowe P_____ Wartość napięcia wyjściowego 
Napięcie wejściowe Y_____ Wartość napięcie zasilającego 
Prąd wyjściowy C_____ Prąd wyjściowy w stosunku do prądu znamionowego przemiennika 

(%) 
Częstotliwość wyjściowa _-_ Częstotliwość wyjściowa (Hz) 

Zacisk OUT 1 
Zacisk OUT 2 

 
 

 o    ii 
i - zacisk włączony 
i - zacisk wyłączony 

i - zacisk włączony 
i - zacisk wyłączony 

Zacisk F   
Zacisk R 
Zacisk RST 

 
 

 A iiiii 
Zacisk S2 
Zacisk S1 

 

6.4.10 Stop bezpieczeństwa. 
Funkcja stopu bezpieczeństwa służy do awaryjnego zatrzymywania przemiennika w czasie 

pracy. Jej uaktywnienie następuje przez dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP lub przez podanie 
sygnału na wejście listwy zaciskowej dla którego ustawiona jest ta funkcja. Ponieważ użycie tej 
funkcji jest traktowane jako sytuacja awaryjna dlatego w celu ponownego uruchomienia 
przemiennika należy postępować tak jak przy stanach awaryjnych. Jeśli sygnał startu ustawiony jest z 
pulpitu to zatrzymywanie pracy przemiennika z pulpitu odbywa się w sposób standardowy - przez 
jednokrotne naciśnięcie STOP. 

 

6.4.11 Kalibracja wyjścia analogowego. 
W przypadku używania wyjścia analogowego FM należy  je wykalibrować. W tym celu 

należy dołączyć miernik który będzie używany do pomiaru wielkości wyjściowej. Uruchomić 
przemiennik i ustawić wartość częstotliwości wyjściowej w dopuszczalnym zakresie. W nastawie 
FNSL wybrać wielkość która będzie mierzona miernikiem. Następnie należy wybrać nastawę FN i 
nacisnąć ENT. Na wyświetlaczu będzie wyświetlana aktualna wartość mierzonej wielkości 
wyjściowej (częstotliwość w Hz lub % prądu wyjściowego w stosunku do znamionowego prądu 
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wyjściowego przemiennika). Za pomocą klawiszy GÓRA/DÓŁ doprowadzić do jednakowych 
wskazań miernika dołączonego do zacisku FM i wyświetlacza. Następnie nacisnąć ENT. Procedura 
kalibracji wyjścia jest zakończona. W celu wyświetlenia na wyświetlaczu częstotliwości wyjściowej 
nacisnąć dwukrotnie MON.  

7. Zestawienie nastaw. 

7.1 Nastawy podstawowe. Grupa nr 00. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
AU1   Automatyczne przyspieszanie i zwalnianie 0:Nie; 1:Tak 0 
AU2  Automatyczna korekcja momentu 0: Nie 

1: Automatyczna korekcja 
2: Korekcja manualna 
3: Automatyczne ustawianie 

0 

AU3 Automatyczne ustawianie nastaw 0: Nie 
1: Automatyczne dla silnika 50 Hz 
1: Automatyczne dla silnika 60 Hz 

0 

CNOd Miejsce wydawania komend 0: Listwa zaciskowa, 1:Pulpit 1 
FNOd Miejsce zadawania częstotliwości 0: Listwa zaciskowa 

1: Pulpit 
2: Wbudowany potencjometr 

2 

FNSl Wybór funkcji dla zacisku FM 0: Częstotliwość wyjściowa 
1: Prąd wyjściowy 

0 

FN Kalibracja wyjścia analogowego Kalibracja dla aktualnej częstotliwości lub 
prądu 

- 

TYP Wybór rodzaju ustawień standardowych 0: Brak działania 
1: Standard 50Hz  
2: Standard 60Hz 
3: Powrót do ustawień fabrycznych 
4: Kasowanie rejestru błędów 
5: Kasowanie kumulowanego czasu pracy 

3 

FR Wybór kierunku wirowania przy sterowaniu 
z pulpitu 

0: Do przodu  
1: Do tyłu 

0 

ACC Czas przyspieszania 1 (s) 0,1~3600 10 
dEC Czas zwalniania 1 (s) 0,1~3600 10 
FH Częstotliwość maksymalna (Hz) 30,0~320,0 80,0 
UL Górny limit częstotliwości (Hz) 0,5~FH 80,0 
LL Dolny limit częstotliwości (Hz) 0,0~UL 0,0 
uL Częstotliwość bazowa (Hz) 25,0~320,0 60,0 
Pt Wybór charakterystyki V/F 0: Stała (liniowa) V/F                                     

1: Kwadratowa 
2: Automatyczna korekcja momentu 
3: Kontrola wektorowa 
4: Automatyczne oszczędzanie energii 

0 

ub Podniesienie napięcia wyjściowego (%) 0,0~30 6,0 
OLO Wybór charakterystyki elektronicznego 

zabezpieczenia termicznego silnika 
Patrz tabela poniżej. Zalecane 0 dla silnika 
standardowego i 4 dla silnika VF 

0 

Sr1 ~ Sr7 Zadana częstotliwość 1 do 7 (ustawiana 
również w nastawach F280~F286) (Hz) 

LL~UL 0,0 

F--- Wybór nastaw rozszerzonych o numerach 
F100 do F803 

--- -- 

GrU Automatyczna edycja -  wyświetlanie nastaw 
zmienionych w stosunku do nastaw 
fabrycznych 

---- -- 
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Typ charakterystyki elektronicznego termicznego zabezpieczenia silnika 

Ustawienie Typ Ochrona przeciążeniowa Utyk przeciążeniowy 
0  zał. wył. 
1 Silnik zał. zał. 
2 Standardowy wył. wył. 
3  wył. zał. 
4  zał. wył. 
5 Silnik V/F zał. zał. 
6  wył. wył. 
7  wył. zał. 

 
 

7.2 Nastawy rozszerzone określające parametry wejść i wyjść. Grupa nr 01. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawieni

e 
fabryczne 

F100   Wartość granicy częstotliwości do określenia 
sygnału małej prędkości (Hz) 

0,0~FH 0,0 

F101  Wartość częstotliwości do określenia sygnału 
osiągnięcia zadanej prędkości  (Hz) 

0,0~FH 0,0 

F102 Pasmo detekcji częstotliwości do określenia 
zadanej prędkości (Hz) 

0,0~FH 2,5 

F103 Stan funkcji ST zezwalającej na pracę 
przemiennika  

0: Zezwolenie gdy zaciski ST-CC zwarte 
1: Pozwolenie bezwzględne 
2: Tak jak F/R 

1 

F104 Wybór poziomu aktywnego sygnału RST 0: Aktywny gdy styki RST-CC zwarte 
1: Aktywny gdy styki RST-CC rozwarte 

0 

F110 Wybór funkcji stale aktywnej przy sterowaniu 
z listwy zaciskowej 

0~37 Patrz tabela „Funkcje dostępne dla 
zacisków wejściowych” 

0 

F111 Wybór funkcji dla zacisku wejściowego #1 jw. 2:F 
F112 Wybór funkcji dla zacisku wejściowego #2 jw. 3:R 
F113 Wybór funkcji dla zacisku wejściowego #3 jw. 10:RST 
F114 Wybór funkcji dla zacisku wejściowego #4 jw. 6:S1 
F115 Wybór funkcji dla zacisku wejściowego #5 jw. 7:S2 
F130 Wybór funkcji dla zacisku wyjściowego #1 0~10 Patrz tabela „Funkcje dla zacisków 

wyjściowych” 
4:LOW 

F130 Wybór funkcji dla zacisku wejściowego #2 jw. 6:RCH 
 
 

Funkcje dostępne dla zacisków wyjściowych  
Ustawienie Funkcja 

0 LL Praca z częstotliwością poniżej dolnego limitu (ustalonego w nastawie LL) 
1 LLN Praca z częstotliwością powyżej dolnego limitu (ustalonego w nastawie LL) 
2 UL Praca z częstotliwością powyżej górnego limitu (ustalonego w nastawie UL) 
3 ULN Praca z częstotliwością poniżej górnego limitu (ustalonego w nastawie UL) 
4 LOW Praca z małą prędkością (ustaloną w nastawie F100) 
5 LOWN Praca powyżej małej prędkości (ustaloną w nastawie F100) 
6 RCH Przyspieszanie/zwalnianie zakończone 
7 RCHN Trwa przyspieszanie lub zwalnianie 
8 RCHF Osiągnięcie zadanej prędkości (parametry ustalone w nastawach F101 i F102) 
9 RCHFN Zadana prędkość nie jest osiągnięta (parametry ustalone w nastawach F101 i F102) 
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Funkcje dostępne dla zacisków wejściowych  
Ustawienie Funkcja 

0 Off Brak działania 
1 ST Funkcja ST zezwolenia na pracę 
2 F Praca do przodu 
3 R Praca do tyłu  
4 JOG Wybór pracy JOG 
5 AD2 Wybór AD2 
6 SS1 Wejście sygnału SS1 do wybrania jednej z 15 zaprogramowanych 

częstotliwości  
7 SS2 Wejście sygnału SS2 do wybrania jednej z 15 zaprogramowanych 

częstotliwości  
8 SS3 Wejście sygnału SS3 do wybrania jednej z 15 zaprogramowanych 

częstotliwości  
9 SS4 Wejście sygnału SS4 do wybrania jednej z 15 zaprogramowanych 

częstotliwości  
10 RST Reset 
11 EMG Stop bezpieczeństwa 
12 PNL/TB Wybór trybu Pulpit/Terminal 
13 DB Włączanie/wyłączanie hamowania prądem stałym 
14 Zarezerwowane Brak działania 
15 PWRENT Wybór zmienionych parametrów 
16 ST+RST Kombinacja ST-RST 
17 ST+PNL/TB Kombinacja ST-PNL/TB 
18 F+JOG Kombinacja F-JOG 
19 R+JOG Kombinacja R-JOG 
20 F+AD2 Kombinacja F-AD2 
21 R+AD2 Kombinacja R-AD2 
22 F+SS1 Kombinacja F-SS1 
23 R+SS1 Kombinacja R-SS1 
24 F+SS2 Kombinacja F-SS2 
25 R+SS2 Kombinacja R-SS2 
26 F+SS3 Kombinacja F-SS3 
27 R+SS3 Kombinacja R-SS3 
28 F+SS4 Kombinacja F-SS4 
29 R+SS4 Kombinacja R-SS4 
30 F+AD2+SS1 Kombinacja F-AD2-SS1 
31 R+AD2+SS1 Kombinacja R-AD2-SS1 
32 F+AD2+SS2 Kombinacja F-AD2-SS2 
33 R+AD2+SS2 Kombinacja R-AD2-SS2 
34 F+AD2+SS3 Kombinacja F-AD2-SS3 
35 R+AD2+SS3 Kombinacja R-AD2-SS3 
36 F+AD2+SS4 Kombinacja F-AD2-SS4 
37 R+AD2+SS4 Kombinacja R-AD2-SS4 
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7.3 Nastawy rozszerzone określające parametry częstotliwościowe. Grupa nr 02 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
F200   Priorytet wejść zadawania częstotliwości 0: VIA, II 

1: VIB 
0 

F201  Punkt odniesienia #1 wejścia VIA (%) 0~100 (należy ustawić 20 dla 4-20mA) 0 
F202 Częstotliwość punktu  #1 wejścia VIA (Hz) 0,0~320 0,0 
F203 Punkt odniesienia #2 wejścia VIA (%) 0~100 100 
F204 Częstotliwość punktu  #2 wejścia VIA (Hz) 0,0~320 80,0 
F210 Punkt odniesienia #1 wejścia VIB (%) 0~100 0 
F211 Częstotliwość punktu  #1 wejścia VIB (Hz) 0,0~320 0,0 
F212 Punkt odniesienia #2 wejścia VIB (%) 0~100 0 
F213 Częstotliwość punktu  #2 wejścia VIB (Hz) 0,0~320 0,0 
F240 Częstotliwość startu (Hz) 0,5~10,0 0,5 
F241 Częstotliwość pracy (Hz) 0,0~FH 0,0 
F242 Histereza częstotliwości pracy (Hz) 0,0~FH 0,0 
F250 Częstotliwość początku hamowania prądem 

stałym (Hz) 
0,0~FH 0,0 

F251 Prąd hamowania prądem stałym (%) 0~100 30 
F252 Czas hamowania prądem stałym (s) 0,0~20,0 0,0 
F260 Częstotliwość pracy manewrowej JOG (Hz) 0,0~20,0 0,0 
F261 Zatrzymywanie przy pracy JOG 0: Obniżaniem częstotliwości 

1: Wybiegiem 
2: Hamowanie prądem stałym  

0 

F270 Przeskakiwana częstotliwość #1 (Hz) LL~UL. 0,0 
F271 Pasmo przeskakiwania częstotliwości #1 (Hz) 0,0~30,0 0,0 
F272 Przeskakiwana częstotliwość #2 (Hz) LL~UL. 0,0 
F273 Pasmo przeskakiwania częstotliwości #2 (Hz) 0,0~30,0 0,0 
F274 Przeskakiwana częstotliwość #3 (Hz) LL~UL. 0,0 
F275 Pasmo przeskakiwania częstotliwości #3 (Hz) 0,0~30,0 0,0 
F280-F294 Zadana częstotliwość 1do 15 (dla nastaw 

F280~F286 ustawiana również w Sr1~Sr7)  (Hz)  
LL~UL. 0,0 
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7.4 Nastawy rozszerzone określające parametry operacyjne. Grupa nr 03. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
F300 Częstotliwość nośna modulacji PWM (kHz) 2,2~12,0 12kHz 
F301 Automatyczny start  0: Zabroniony 

1: Start po chwilowym zaniku zasilania 
2: ST 
3: Start po chwilowym zaniku napięcia 

zasilania +ST 

0 

F302 Automatyczne obniżanie częstotliwości 
wyjściowej w czasie i po zaniku napięcia 
zasilającego 

0: Nie 
1: TAK 

0 

F303 Liczba ponawiania prób uruchomienia 0~10 0 
F304 Tryb regeneracyjny hamowania 0: Nie 

1: TAK 
0 

F305 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe przy 
zatrzymywaniu silnika 

0: Załączone 
1: Wyłączone 

0 

F306 Ustawienie napięcia wyjściowego (%) 0~120 100 
F307 Kompensacja spadku napięcia zasilającego 0: Wyłączona 

1: Włączona 
0 

F360 Regulator PI 0:Wyłączony 
1:Załączony 

0 

F362 Wzmocnienie składowej proporcjonalnej 0,01~100 0,3 
F36 Wzmocnienie składowej całkowej 0,01~100 0,2 

7.5 Nastawy rozszerzone określające parametry silnika. Grupa nr 04. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
F400 Automatyczne dostrajanie 0: Praca wg ustawień fabrycznych 

1:  Praca wg ustawień F401~F405 
2: Automatyczne dostrajanie 

0 

F401 Wzmocnienie częstotliwości poślizgu 0~255 255 
F402 Stała silnika 1 0~255 * 
F403 Stała silnika 2 0~255 * 
F404 Stała silnika 3 0~255 * 
F405 Inercja obciążenia 0~255 0 

7.6 Nastawy rozszerzone określające czasy przyspieszania i zwalniania. Grupa nr 
05. 

Wskazanie  
LED 

Nastawa  
 

Dostępne ustawienia Ustawienie 
fabryczne 

F500 Czas przyspieszania #2 (s) 0,1~3600 10 
F501 Czas zwalniania  #2 (s) 0,1~3600 10 
F502 Charakterystyka przyspieszania/zwalniania #1 0: Liniowa 0 
F503 Charakterystyka przyspieszania/zwalniania #2 1: Typu S1 

2: Typu S2 
 

F504 Wybór dwóch charakterystyk 
przyspieszania/zwalniania #1 i #2 

0: Typu S1 
1: Typu S2 

0 

F505 Częstotliwość przełączenia pomiędzy 
charakterystykami S1 i S2 

0~UL 0 
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7.7 Nastawy rozszerzone określające parametry zabezpieczeń. Grupa nr 06. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
F600 Poziom zabezpieczenia przeciążeniowego 

silnika (w stosunku do mocy nominalnej 
przemiennika) (%) 

10 ~100 100 

F601 Poziom zabezpieczenia w przypadku 
zatrzymania silnika 

10~150 150 

F602 Zapamiętywanie historii awarii 0: NIE, 1: TAK 0 
F603 Sposób zatrzymywania przy stopie 

bezpieczeństwa 
0: Zatrzymywanie wybiegiem 
1: Zatrzymanie przez obniżanie 

częstotliwości 
2: Zatrzymanie przez hamowanie 

bezpieczeństwa prądem stałym 

0 

F604 Czas hamowania DC 0,0~20,0 1,0 
F605 Parametr detekcji rozwarcia zacisków 

wyjściowych 
0: Brak kontroli rozwarcia 
1: Kontrola rozwarcia w momencie 1            

uruchomienia po włączeniu zasilania 
2: Kontrola przy każdym uruchomieniu 

0 

 
 
 
 
 
 

7.8 Nastawy rozszerzone określające parametry pulpitu. Grupa nr 07. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
F700 Blokada modyfikacji wybranych nastaw w 

czasie pracy 
0: Włączona 
1:  Wyłączona 

0 

F701 Wybór jednostek 0: Bez zmian 
1: Zamiana % na A, V 
2: Bez jednostek 
3: Konwersja % na A, V 

255 

F702 Stała do mnożenia częstotliwości 0,01~200,0 100 
 
 
 
 

7.9 Nastawy rozszerzone określające parametry komunikacji. Grupa nr 08. 
Wskazanie  

LED 
Nastawa  

 
Dostępne ustawienia Ustawienie 

fabryczne 
F800 Prędkość komunikacji 0: 1200bps 

1: 2400bps 
2: 4800bps 
3: 9600bps 

3 

F801 Parzystość 0: NONE 
1: EVEN 
2: ODD 

1 

F802 Numer przemiennika 0~31 0 
F803 Liczba s wyzwalająca błąd komunikacji 0~100 0 
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8. Wymiary. 
 
 
Wymiary przemiennika VF61M-R422. Śruby mocujące przemiennik M4. 
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