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Metoda sterowania
Do wyboru: wektorowe bezczujnikowe, wektorowe z oszczędzaniem energii, wektorowe z enkoderem, ze stałym U/f, automatyczne 
podniesienie momentu,  dynamiczne sterowanie z oszczędzaniem energii do pomp i wentylatorów. 
Przebieg sinusoidalny generowany metodą PWM

Zakres częstotliwości wyjściowej 0.01 ÷ 500Hz

Znamionowe napięcie wyjściowe Ustawiane w zakresie od 50V do 660V bez lub z korekcją napięcia zasilania (uzyskanie napięcia wyjściowego wyższego niż napięcie 
wejściowe nie jest możliwe)

Rozdzielczośćzadawania 
częstotliwości 0.01Hz – z panelu sterowania; 0.02Hz – z wejścia analogowego; (dla częstotliwości maksymalnej 60Hz)

Dokładność częstotliwości Nastawa cyfrowa: ±0.01% częstotliwości maksymalne j± 0.022Hz 
Nastawa analogowa: ±0.2% częstotliwości maksymalnej (25°C ±10°C)

Analogowe zadawanie 
częstotliwości

Zewnętrznym potencjometrem, napięciem (0-10Vdc) lub (0±10Vdc), prąd em(4-20mA). Dwupunktowe dowolne kształtowanie 
charakterystyki wejść analogowych

Limity i  przeskok częstotliwości Programowany górny i dolny limit częstotliwości. Można zdefiniować 3 częstotliwości przeskoku z programowaną histerezą
Częstotliwość nośna PWM Ustawiana w zakresie 1 do 16kHz dla mocy do 75kW, 2,5 do 8 kHz od 90kW
Regulator PID Wbudowany; programowanie czasu zwłoki, filtrowania i wzmocnienia składowych: proporcjonalnej, całkowej i różniczkowej

Sterowanie zestawem pomp Przemienniki z nową wersją oprogramowania zostaną wyposażone w aplikację do sterowania zestawem wielopompowym (regulacja 
ciśnienia, przepływu etc). Opis działania i szczegóły techniczne w dodatkowej dokumentacji.

Funkcja użytkownika Programowanie funkcji wejść i wyjść pozwalające na zastąpienie w niektórych przypadkach sterownika programowalnego
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Czas przyspieszania / zwalniania 0.01÷6000 s, możliwość przełączania między 2 czasami przyśpieszania /zwalniania. Automatyczne przyspieszanie/zwalnianie. Dwie 
regulowane charakterystyki S

Hamowanie DC Ustawiana częstotliwość początkowa hamowania DC, prąd hamowania DC, czas hamowania, Funkcje awaryjnego hamowanie DC i 
unieruchamiania wirnika silnika prądem stałym

Hamowanie dynamiczne Obsługiwane. Czoper hamowania wbudowany w przemienniki do 220kW włącznie, od 250kW czoper jako zewnętrzna opcja
Ponowne samoczynne 
uruchamianie

Restart po sprawdzeniu elementów obwodu głównego, jeżeli zadziałała funkcja zabezpieczająca. Liczba ponawiania uruchomienia 
maksymalnie 10 razy (wielkość programowalna)

Wejścia sterujące Programowane, do wyboru 98 funkcji. Przełączanie logiki zacisków wejściowych (logika dodatnia/ujemna)
Wyjścia sterujące, sygnalizacyjne Programowane, do wyboru 128 funkcji. Wyjście przekaźnikowe, wyjścia dwustanowe OC, impulsowe OC
Wyjście analogowe Napięciowe 0-10V DC lub prądowe 0(4)4-20mA, programowalne (wybór parametru itd.)

Praca do przodu/do tyłu Wydawanie polecenia pracy i przełączanie z pracy naprzód na wstecz może być wykonane na jeden z trzech sposobów: z panelu 
sterowania, z zacisków wejściowych i zewnętrznego urządzenia sterującego

Praca w trybie pełzania Tryb ten pozwala na pracę w trybie pełzania. Może być uruchamiany z panelu sterowania lub zacisków wejściowych
Praca z predefiniowaną prędkością Możliwa praca z częstotliwością podstawową + 15 predefiniowanych prędkości wybieranych kombinacją stanów 4 wejść sterujących
Zabezpieczenie przed zmianą 
ustawień

Możliwe zabezpieczenie przed zmianą wartości ustawień parametrów, zmianą częstotliwości zadanej, zabezpieczenie przed 
wykorzystaniem panelu do sterowania przemiennikiem (blokada panelu), blokada stopu bezpieczeństwa i resetu przemiennika

Lotny start
W przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilania przemiennik śledzi prędkość obrotową silnika i wystawia sygnał o częstotliwości 
odpowiedniej do prędkości silnika w celu jego łagodnego restartu. Funkcja ta może być również wykorzystana podczas przełączania 
zasilania z zasilania sieciowego na przemiennik

Funkcja odzyskiwania energii 
silnika Możliwe wykorzystanie energii silnika do podtrzymania jego pracy w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilania 

Funkcja poślizgu Jeżeli dwa lub więcej przemienników steruje jednym obciążeniem funkcja ta zapobiega przed nierównomiernym rozkładem obciążenia 
(np. skupieniem się całego obciążenia na jednym przemienniku)

Funkcja przejścia na sieć Przemiennik może sterować przełączeniem zasilania silnika z przemiennika na sieć 

Funkcja odcięcia zasilania, 
zatrzymywania silnika

Przemiennik wyposażony jest w funkcję odcięcia zasilania silnika, która spełniają następujące standardy: IEC/EN61508  SIL2, EN954-
1 Kategoria 3.  Funkcja zatrzymywania silnika spełnia wymagania EN61800-5-2. Funkcje niezbędne przy współpracy z kurtynami 
bezpieczeństwa itp.
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Funkcje zabezpieczające

Przeciw utykowi, ograniczenie prądu, przeciw przeciążeniu prądowemu, przeciw zwarciu, przeciw przeciążeniu napięciowemu, 
ograniczenie napięcia, podnapięciowe, przeciw zwarciom do ziemi, przeciw zanikowi fazy napięcia zasilania, przeciw zanikowi fazy 
wyjściowej, elektroniczne zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe, przeciw przeciążeniu silnika podczas startu, przeciw 
przekroczeniu momentu obrotowego podczas startu, przeciw zbyt małej wartości prądu, przeciw przegrzaniu, przekroczenie 
całkowitego czasu pracy, przekroczenie czasu życia, stop bezpieczeństwa, zbyt duży prąd rezystora hamującego, przeciążenie rezystora 
hamującego, różne alarmy wstępne. Zawsze jednak przed uruchomieniem przemiennika (po zatrzymaniu w wyniku zadziałania 
zabezpieczeń) należy usunąć przyczynę zadziałania zabezpieczeń (jest to konieczne dla zapewnienia niezawodnej pracy urządzenia)

Właściwości elektronicznego 
zabezpieczenia termicznego

Przełączanie: silnik standardowy / silnik VF, przełączanie pomiędzy silnikiem 1 i 2, ustawienie ograniczenia czasu przeciążenia silnika, 
awaryjne zatrzymanie w przypadku przeciążenia, zabezpieczenia przed utykiem, regulacja poziomu 1 i 2 zabezpieczenia przed utykiem

Funkcja Reset Kasowanie awarii poprzez zwarcie odpowiedniego styku, poprzez wyłączenie napięcia zasilania lub z panelu sterowania

Funkcja monitorowania historii 
wyłączeń awaryjnych

Przechowuje dane o ostatnich 4 wyłączeniach awaryjnych: liczba kolejnych wyłączeń awaryjnych, częstotliwość pracy, kierunek 
obrotów, prąd obciążenia, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, status wejść, status wyjść i całkowity czas pracy w chwili 
wystąpienia wyłączenia awaryjnego.
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Panel wbudowany. Wyposażony 
w 7-mio segmentowy wyświetlacz 
LED, przyciski sterujące i 
dodatkowe wskaźniki diodowe

Domyślnie wyświetlanie częstotliwości wyjściowej przemiennika (z możliwością zmiany na np. prędkość obrotową silnika). Wyświetla 
także: nastawy przemiennika, alarmy, przyczynę zadziałania funkcji zabezpieczającej, napięcie wejściowe / wyjściowe, prąd 
wyjściowy, historię awarii itp. Lampki kontrolne na panelu sygnalizujące stan pracy przemiennika: RUN, MON, PRG, %, Hz, 
UP/DOWN, aktywny potencjometr. Kontrolka obecności wysokiego napięcia wskazuje, że kondensatory w obwodzie głównym mogą 
być naładowane. 

Zewnętrzne dodatkowe panele
Opcjonalny wielojęzyczny podświetlany panel LCD nakładany na przemiennik. Dodatkowe zewnętrzne panele z wyświetlaczem LED 
lub LCD podłączane do portu komunikacyjnego. Panele pozwalają na pełną obsługę przemiennika oraz na wizualizację dodatkowych 
procesów

Porty komunikacyjne Wbudowane dwa porty RS485 (2  i  4 przewodowe).  W standardzie protokoły  MODBUS® RTU  i TTL TOSHIBA. 
Opcjonalne karty komunikacyjne CC-link, Profibus, Device Net, LonWorks, BACnet, Metasys N2, APOGEE FLN.

Oprogramowanie Bezpłatne oprogramowanie do obsługi przemiennika przy pomocy komputera PC przez port szeregowy lub USB, umożliwiające 
między innymi zapisywanie i odczytywanie nastaw, wizualizację, zapisywanie i odczytywanie parametrów pracy przemiennika.
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ko Środowisko pracy Wewnątrz pomieszczeń, wysokość maks. 3000 mnpm., przemiennik nie może być narażony na działanie promieni słonecznych, 
żrących gazów, gazów wybuchowych, drgań (powyżej 5.9 m/s2 (0.6 G)) (10 ÷ 55Hz)

Temperatura i wilgotność
Temperatura: -10 ÷ +60°C (obudowy IP54 temperatura -10 ÷ +50°C). Wilgotność: 20 ÷ 93% (bez kondensacji i mgły). Przy 
temperaturze przekraczającej 40°C należy w niektórych modelach zredukować prąd wyjściowy i zdemontować osłonę w górnej części 
obudowy. Temperatura przechowywania -20°C ÷ +65°C.  




