
 
 

Parametr Wielkość 

Metoda sterowania Do wyboru sterowanie wektorowe (bezczujnikowe) lub skalarne. Przebieg sinusoidalny generowany 
metodą PWM  

Charakterystyki napięcie / 
częstotliwość 

Do wyboru: sterowanie wektorowe lub dwie ustawiane charakterystyki ze stałym V/f. Możliwość 
kompensacji częstotliwości poślizgu, programowalna częstotliwość podstawowa, napięcie dla 
częstotliwości podstawowej i forsowanie momentu obrotowego  

Zakres częstotliwości 
wyjściowej 0.5÷200Hz, nastawa fabryczna 0.5÷80Hz, maksymalna częstotliwość ustawiana w zakresie 30÷200Hz 

Znamionowe napięcie 
wyjściowe 

Ustawiane w zakresie od 50V do 100% napięcia wejściowego (uzyskanie napięcia wyjściowego wyższego 
niż napięcie wejściowe nie jest możliwe) 

Rozdzielczość nastawiania 
częstotliwości 

0.1Hz – z panelu sterowania, 0.2Hz – z wejścia analogowego (gdy maksymalna częstotliwość jest 
ustawiona na 100Hz; dla 50Hz odpowiednio 0,1Hz) 

Dokładność częstotliwości  Nastawa cyfrowa: ±0.5% częstotliwości maksymalnej (-10÷+50°C). Nastawa analogowa: ±1.0% 
częstotliwości maksymalnej (25°C ±10°C) 
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Zadawanie częstotliwości 
Wbudowany potencjometr (na panelu sterowania), zewnętrzny potencjometr, wejście analogowe VI/S3: 
napięcie (0÷10Vdc) lub prąd (4÷20mA, impedancja wejściowa 250Ω). Wejście analogowe z  dwupunktową 
regulacją charakterystyki (np. dla sygnału 0-20mA). 

Częstotliwość startowa / 
przeskok częstotliwości Programowalna w zakresie 0.5÷10Hz; można zdefiniować 1 częstotliwość przeskoku z histerezą 

Częstotliwość nośna PWM Do wyboru spośród wartości 2, 4, 8, 12 i 16kHz (standardowa nastawa fabryczna 12kHz). Wybór pomiędzy 
trybem stałej wartości częstotliwości, a trybem automatycznej redukcji częstotliwości 

Czas przyspieszania / 
zwalniania 0.1÷3000 sekund, możliwość przełączania: czas przyśpieszania / zwalniania 1 lub 2 

Automatyczny restart Restart po sprawdzeniu elementów obwodu głównego, jeżeli zadziałała funkcja zabezpieczająca: 
maksymalnie 10 razy (wielkość programowalna) 

Hamowanie dynamiczne Częstotliwość, przy której następuje hamowanie: od 0Hz do maks. częstotliwości; prąd hamowania: 
0÷100%; czas hamowania 0÷20 sekund 

Funkcje zacisków 
wejściowych 

Programowane, do wyboru 57 funkcji takich jak np. sygnał startu z obrotami w określonym kierunku, 
sygnał pracy w trybie pełzania, sygnał standby (gotowości do pracy), sygnał wyboru predefiniowanych 
częstotliwości, sygnał reset itp. Przełączanie logiki zacisków wejściowych (odbiornik / źródło). 

Funkcje wyjść sterujących 
Programowane, do wyboru 14 funkcji takich jak np. sygnał osiągnięcia dolnej i górnej granicy 
częstotliwości, sygnał detekcji niskiej prędkości, sygnał osiągnięcia zadanej częstotliwości itp. Wyjścia typu 
otwarty kolektor i przekaźnikowe. 

Sygnał detekcji błędu Wyjście przekaźnikowe (styk normalnie zwarty i normalnie rozwarty): 250Vac / 1A, cosφ=0.4. 
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Wyjście analogowe Napięciowe. Do podłączenia woltomierza o zakresie 7.5-10V DC. Możliwy wybór wielkości podawanej na 
wyjście (częstotliwość wyjściowa, częstotliwość zadawana, prąd wyjściowy) 

Funkcje zabezpieczające 
przemiennik 

Przed: zwarciem do ziemi, przeciążeniem prądowym, krótkim zwarciem, zbyt wysokim napięciem 
zasilania, wzrostem napięcia przy hamowaniu dynamicznym, zbyt niskim napięciem, zanikiem fazy na 
zasilaniu, zanikiem fazy na wyjściu, przeciążeniem silnika podczas startu i pracy, przekroczeniem momentu 
obrotowego podczas startu, utykiem. Detekcja zaniku sygnału analogowego 

Działanie przy chwilowym 
zaniku napięcia zasilania 

Ustawiana reakcja przemiennika: automatyczny restart lub podtrzymanie sterowania w przypadku 
chwilowego zaniku napięcia zasilania 
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Zabezpieczenia termiczne 
silnika 

Elektroniczne. Do wyboru różne charakterystyki zabezpieczeń dla silnika standardowego i silnik VF. 
Awaryjne zatrzymanie w przypadku przeciążenia, zabezpieczenie przed utykiem silnika 

4-cyfrowy wyświetlacz 
LED 7-mio segmentowy 

Domyślnie wyświetlanie częstotliwości wyjściowej przemiennika (z możliwością zmiany na np. prędkość 
obrotową silnika). Wyświetla także stan falownika: alarmy, przyczynę zadziałania funkcji zabezpieczającej, 
napięcie wejściowe / wyjściowe, prąd wyjściowy, nastawy parametrów itp. 
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Dodatkowe wskaźniki Lampki kontrolne sygnalizujące stan pracy falownika: kontrolki RUN, PRG. Kontrolka obecności 
wysokiego napięcia wskazuje, że kondensatory w obwodzie głównym mogą być naładowane. 

Wbudowana karta 
komunikacji Łącze szeregowe TTL TOSHIBA MODBUS® RTU w standardzie 

Opcje komunikacji MODBUS RS485,   PROFIBUS, CAN BUS 

Opcjonalne panele Dodatkowe zewnętrzne panele podłączane do portu komunikacyjnego. Panele pozwalają na pełną obsługę 
przemiennika oraz na wizualizację dodatkowych procesów  
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Oprogramowanie 
Bezpłatne oprogramowanie do obsługi przemiennika przy pomocy komputera PC przez port szeregowy, 
umożliwiające między innymi zapisywanie i odczytywanie nastaw, wizualizację, zapisywanie i 
odczytywanie parametrów pracy przemiennika. 

Środowisko pracy Wewnątrz pomieszczeń, wysokość maks. 1000 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) 
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Temperatura i wilgotność 

Temperatura: -10÷+50°C (powyżej 40°C należy usunąć naklejkę z górnej części obudowy). Temperatura 
przechowywania -20°C÷+65°C. Wilgotność: 20÷93% (bez kondensacji i mgły). Przy instalacji 
przemienników jeden obok drugiego bez zachowania odstępów należy usunąć naklejkę z górnej części 
obudowy i nie przekraczać temperatury otoczenia 40°C. W modelach jednofazowych klasy 200V z 
wbudowanym filtrem EMI przy temperaturze przekraczającej 40°C należy zredukować prąd wyjściowy 

Szczegółowe dane techniczne 




