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Seria SY 8000
Wysoko wydajny wektorowy 

przemiennik czêstotliwoœci
Instrukcja obs³ugi

Kontroluje i zabezpiecza twój silnik



Sterowane wektorowo przetwornice czêstotliwoœci serii SY8000 nale¿¹ do nowej generacji 

urz¹dzeñ  oraz reprezentuj¹ nowoczesne trendy w projektowaniu.

Przetwornice czêstotliwoœci serii SY8000 zosta³y zaprojektowane i wyprodukowane przez 

firmê Sanyu jako najwy¿szej jakoœci produkt. Urz¹dzenia s¹ wielofunkcyjne, charakteryzuj¹ siê du¿ym 

momentem przy niskich czêstotliwoœciach oraz cich¹ prac¹. Ponadto szybko reaguj¹ na zmianê 

obci¹¿enia, pracuj¹c stabilnie, dok³adnie i niezawodnie oraz w mo¿liwie najwiêkszym stopniu 

poprawiaj¹ wspó³czynnik mocy i wydajnoœæ. 

Seria SY8000 automatycznie dostraja parametry, zapewnia bez czujnikow¹ pracê serwo , 

prze³¹cza sterowanie pomiêdzy wektorowym a U/F, zmiana parametrów jest zabezpieczona has³em, 

posiada proste menu, posiada funkcje œledzenia obrotów oraz wbudowany regulator PID, monitoruje 

sygna³y wejœciowe i wyjœciowe, chroni przed rozbiegiem po zdjêciu obci¹¿enia,  sygnalizuje b³êdy, 

kontroluje prêdkoœæ, wykonuje automatyczny restart po wykryciu usterki, posiada wbudowan¹ 

jednostkê hamuj¹c¹, wykrywa 25 rodzajów b³êdów, monitoruje usterki, posiada rozbudowane wejœcia 

I/O i kilka ustawieñ ich czu³oœci,  automatycznie ustawia napiêcie, posiada kontrolê wahañ 

czêstotliwoœci i wielofunkcyjn¹ kontrolê prêdkoœci. jest w stanie sterowaæ przy zmieniaj¹cym siê 

obci¹¿eniu. Gdy klawiatura jest aktywna, wyœwietlacz LED pokazuje parametry pracy i kody b³êdów, 

ponadto wyœwietlacz LCD pokazuje bie¿¹ce informacje o procesie, instrukcje i pozwala na kopiowanie 

danych. Istnieje mo¿liwoœæ wspó³pracy z innymi urz¹dzeniami za pomoc¹ z³¹cza komunikacyjnego z 

interfejsem RS-485,   protoko³em MODBUS i kartê rozszerzeñ kompatybiln¹ ze standardem PROFIBUS. 

Mo¿e wspó³pracowaæ równie¿ ze standardami DeviceNet i CANopen. Kompaktowa budowa i 

nowoczesny wygl¹d oraz zaliczone pozytywnie testy wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, 

gwarantuj¹ niezawodn¹ i bezawaryjna pracê. Urz¹dzenie oferowane jest w kilku opcjach, daj¹c w ten 

sposób du¿e mo¿liwoœci w kwestii doboru w³aœciwej przetwornicy czêstotliwoœci do danej aplikacji.

Ta instrukcja stanowi dokument pozwalaj¹cy na wybór urz¹dzenia, instalacjê, dobór 

parametrów, dostosowanie do odpowiedniej aplikacji, diagnozê b³êdu oraz prawid³ow¹ obs³ugê i 

konserwacjê. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z jej 

treœci¹ aby móc bezpiecznie u¿ytkowaæ przetwornicê czêstotliwoœci. Niew³aœciwe u¿ytkowanie mo¿e 

spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia, pojawienie siê usterek i b³êdów, skróciæ czas 

bezawaryjnej pracy oraz byæ przyczyn¹ wypadków z udzia³em u¿ytkownika. Po dok³adnym zapoznaniu 

siê z treœci¹ niniejszej instrukcji, prosimy o u¿ytkowanie urz¹dzenia, zgodnie z zawartymi w niej 

zaleceniami.

Ta instrukcja dostarczana jest wraz z przetwornic¹ czêstotliwoœci, prosimy o przechowywanie jej w 

nale¿ytym stanie, aby mog³a byæ wykorzystana w przysz³oœci. Jest to istotny element wsparcia 

technicznego dla klienta.

Wstêp Spis treœci

Rozdzia³ 1 Zasady bezpieczeñstwa i œrodki ostro¿noœci................................................................01

1.1 Zasady bezpieczeñstwa................................................................................................................01

1.2 Œrodki ostro¿noœci.........................................................................................................................03

Rozdzia³ 2 Informacje o produkcie...............................................................................................05

2.1 Zasady u¿ytkowania .....................................................................................................................05

2.2 Tabliczka znamionowa..................................................................................................................05

2.3 Przetwornica czêstotliwoœci typ SY8000.......................................................................................06

2.4 Specyfikacja techniczna................................................................................................................08

2.5 Zarys i wymiary monta¿owe.........................................................................................................10

2.6 Opcje dodatkowe..........................................................................................................................12

2.7 Obs³uga codzienna........................................................................................................................12

2.8 Wytyczne doboru urz¹dzenia.......................................................................................................13

Rozdzia³ 3 Instalacja urz¹dzenia..................................................................................................14

3.1 Parametry mechaniczne...............................................................................................................14

3.2 Parametry elektryczne..................................................................................................................16

3.3 Schemat po³¹czeñ.........................................................................................................................23

3.4 Pod³¹czenia obwodu g³ównego.............................................................................................24

3.5 Po³¹czenie zacisków steruj¹cych............................................................................................25

3.6 Rozwi¹zywanie problemów dla EMC............................................................................................27

Rozdzia³ 4 Obs³uga wyœwietlacza.................................................................................................29

4.1 Wstêp do obs³ugi interfejsu wyœwietlacza....................................................................................29

4.2 Zasady u¿ytkowania......................................................................................................................31

4.3 Metody wyszukiwania parametrów stanu.............................................................................32

4.4 Szybkie uruchomienie...........................................................................................................34

Rozdzia³ 5 Tabela parametrów funkcji.........................................................................................35

Rozdzia³ 6 Instrukcje dla parametrów..........................................................................................47

Rozdzia³ 7 Diagnostyka b³êdów i rozwi¹zywanie problemów.......................................................79

Rozdzia³ 8 Konserwacja...............................................................................................................82

8.1 Obs³uga codzienna.......................................................................................................................82

8.2 Obs³uga okresowa........................................................................................................................82

8.3 Wymiana elementów przetwornicy .............................................................................................82

8.4 Warunki gwarancji........................................................................................................................83

Rozdzia³ 9 Protokó³ komunikacyjny.............................................................................................84

9.1 Zawartoœæ protoko³u.....................................................................................................................84

9.2 Sposób aplikacji............................................................................................................................84

9.3 Struktura szyny.............................................................................................................................84

9.4 Instrukcje dla protoko³u................................................................................................................84

9.5 Struktura ramki komunikacyjnej...................................................................................................84

9.6 Kody komend i dane komunikacyjne ...........................................................................................87



Rozdzia³ 1 Zasady bezpieczeñstwa i œrodki ostro¿noœci Rozdzia³ 1 Zasady bezpieczeñstwa i œrodki ostro¿noœci

Niniejszy dokument zawiera instrukcje obs³ugi i uwagi, dotycz¹ce eksploatacji i jest dostarczany 

u¿ytkownikowi wraz z urz¹dzeniem..

Zasady bezpieczeñstwa

Przed zainstalowaniem, uruchomieniem lub konserwacj¹ urz¹dzenia, prosimy o dok³adne 
zapoznanie siê z treœci¹ niniejszego dokumentu, aby bezpiecznie eksploatowaæ urz¹dzenie. 
Instrukcja obs³ugi zawiera niezbêdne informacje techniczne oraz opisuje zasady bezpieczeñstwa w 
pracy z urz¹dzeniem. Œrodki ostro¿noœci sklasyfikowane s¹ jako niebezpiecznie i ostrzegawcze.

Niezachowanie ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do ciê¿kiego uszkodzenia cia³a a 
nawet do œmierci

Niezachowanie ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do lekkiego uszkodzenia cia³a i 
uszkodzenia sprzêtu

1.1 Zasady bezpieczeñstwa
1.1.5 Po w³¹czeniu zasilania

1.1.2 Instalacja

1.1.3 Okablowanie

1.1.1  Zasady bezpieczeñstwa przed instalacj¹

Nie wolno instalowaæ i uruchamiaæ uszkodzonego lub niekompletnego 
urz¹dzenia, poniewa¿ istnieje du¿e prawdopodobieñstwo wypadku

Urz¹dzenie powinno byæ zamontowane jak najdalej od otwartego ognia 

W przypadku zamontowania wiêcej ni¿ dwóch urz¹dzeñ w jednej szafie, nale¿y 
zwróciæ uwagê na odpowiednie ch³odzenie ( szczegó³y znajduj¹ siê w rozdziale 3 
– instalacja urz¹dzenia )

Prosimy o upewnienie siê, ¿e napiêcie zasilania jest zgodne z napiêcie 
znamionowym przetwornicy, przewody na wyjœciu i wejœciu pod³¹czone s¹ 
poprawnie, obwody nie maj¹ zwarcia  - w przeciwnym razie urz¹dzenie mo¿e 
ulec uszkodzeniu.

Przed w³¹czeniem zasilania obudowa urz¹dzenia powinna byæ zamkniêta w celu 
ochrony przed pora¿eniem obs³ugi.

Wszystkie czêœci musz¹ byæ po³¹czone zgodnie z powy¿sz¹ instrukcj¹.  Nie 
zwalnia to z zachowania ostro¿noœci podczas u¿ytkowania.

Urz¹dzenie jest testowane pod k¹tem wytrzyma³oœci na zmiany napiêcia przed 
dostarczeniem do klienta  i nie musi byæ testowane ponownie. Nie zwalnia to z 
zachowania ostro¿noœci podczas u¿ytkowania.

Nie nale¿y umieszczaæ przewodów za œrubami, mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie falownika

Urz¹dzenie powinno byæ eksploatowane ( pod³¹czane ) przez profesjonalny 
serwis, poniewa¿ istnieje ryzyko pora¿enia pr¹dem
Musi byæ wy³¹cznik bezpieczeñstwa, który odizoluje urz¹dzenie od Ÿród³a 
zasilania chroni¹c np. przed po¿arem
Przed rozpoczêciem pod³¹czania przewodów nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ 
od³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego w celu ochrony przed pora¿eniem
Nale¿y sprawdziæ poprawnoœæ wykonania instalacji przewodu uziemiaj¹cego w 
celu ochrony przed pora¿eniem

Nie wolno pod³¹czaæ zasilania to zacisków U,V,W poniewa¿ grozi to 
uszkodzeniem urz¹dzenia

Nale¿y upewniæ siê czy pod³¹czony obwód spe³nia wymagania kompatybilnoœci 
EMC i standardy bezpieczeñstwa. Sugerowane w niniejszej instrukcji wymiary 
zacisków, zapewniaj¹ ochronê przed uszkodzeniem urz¹dzenia i wypadkiem

Rezystor hamuj¹cy nie mo¿e byæ bezpoœrednio pod³¹czony pomiêdzy ( + ) i ( - ) z 
zacisku szyny DC, poniewa¿ mo¿e pojawiæ siê ogieñ.

Nie wolno otwieraæ obudowy urz¹dzenia po za³¹czeniu zasilania, poniewa¿ 
grozi to pora¿eniem pr¹dem.
Nie wolno dotykaæ urz¹dzenia i pod³¹czonych obwodów elektrycznych mokrymi 
rêkami, poniewa¿ mo¿e wyst¹piæ pora¿eniem pr¹dem.
Nie wolno dotykaæ listwy zaciskowej urz¹dzenia, poniewa¿ istnieje ryzyko 
pora¿enia pr¹dem.
W pocz¹tkowej fazie po w³¹czeniu zasilania, urz¹dzenie mo¿e przeprowadziæ 
automatyczna kontrolê ochrony przed zwarciem doziemnym. Wtedy nie wolno 
dotykaæ zacisków U,V i W na urz¹dzeniu oraz zacisków na silniku. 
Niedostosowanie siê mo¿e prowadziæ do pora¿enia pr¹dem

W przypadku zmiany parametrów po identyfikacji, nale¿y zwróciæ uwagê na 
obroty silnika, które niew³aœciwie dobrane mog¹ spowodowaæ wypadek

Nie nale¿y zmieniaæ parametrów urz¹dzenia, które zosta³y ustawione przez 
producenta w sposób przypadkowy, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem urz¹dzenia

1.1.6 Podczas pracy

1.1.7 Podczas konserwacji

W momencie wyboru funkcji restartu, nale¿y zwróciæ uwagê na pracê 
elementów  mechanicznych uk³adu aby unikn¹æ wypadku
Nigdy nie nale¿y dotykaæ wentylatora ch³odz¹cego oraz rezystora 
roz³adowuj¹cego, poniewa¿ istnieje ryzyko powstania po¿aru.
Tylko przeszkolony personel mo¿e kontrolowaæ sygna³y gdy aplikacja pracuje, 
aby unikn¹æ wypadku i uszkodzenia aplikacji

Gdy urz¹dzenie pracuje nie wolno wrzucaæ jakichkolwiek przedmiotów pod 
groŸb¹ uszkodzenia urz¹dzenia
Nie wolno uruchamiaæ i zatrzymywaæ urz¹dzenia poprzez od³¹czanie i 
pod³¹czanie przewodów, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ urz¹dzenie

Nie wolno prowadziæ prac konserwacyjnych przy za³¹czonym napiêciu 
zasilaj¹cym, gdy¿ istnieje ryzyko pora¿enia pr¹dem

Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane gdy  kontrolka „Charge” jest wy³¹czona , aby 
unikn¹æ pora¿enia przez na³adowany kondensator.

Tylko przeszkolony personel mo¿e dokonywaæ napraw i konserwacji urz¹dzenia 
w obawie przed mo¿liwym uszkodzeniem cia³a dla osób nieprzeszkolonych.
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1.2 Œrodki ostro¿noœci

1.2.1 Sprawdzanie izolacji silnika
Silnik powinien mieæ sprawdzona izolacjê przed pierwszym uruchomieniem szczególnie w 
przypadku, gdy przez d³u¿szy czas by³ nieu¿ywany. Regularne sprawdzanie silnika zapobiega 
uszkodzeniom przetwornicy czêstotliwoœci z powodu s³abej izolacji wirnika. Podczas wykonywania 
pomiaru przewody silnika musz¹ byæ odizolowane od przetwornicy czêstotliwoœci. Sugerujemy 
wykorzystanie napiêcia 500 V a mierzona rezystancja nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 MOhm 

1.2.2 Termiczna ochrona silnika
Gdy pojemnoœæ znamionowa silnika nie pokazuje tego na przetwornicy , w szczególnoœci gdy pr¹d 
znamionowy na przetwornicy jest wiêkszy ni¿ na silniku, nale¿y ustawiæ parametry ochrony silnika 
na przetwornicy lub zamontowaæ przekaŸnik chroni¹cy silnik przed przegrzaniem.

1.2.3 Dzia³anie na wy¿szej czêstotliwoœci 
Przetwornica mo¿e zapewniæ czêstotliwoœæ z zakresu 0 ÷ 600 Hz. W przypadku, gdy chcemy 
pracowaæ z czêstotliwoœci¹ powy¿ej 50 Hz, nale¿y wzi¹æ pod uwagê wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ 
³o¿ysk sterowanego urz¹dzenia.

1.2.4 Wibracje na urz¹dzeniach mechanicznych
Przetwornica czêstotliwoœci mo¿e powodowaæ wpadanie elementów mechanicznych w rezonans 
przy pracy pod obci¹¿eniem, mo¿na tego unikn¹æ wykluczaj¹c czêstotliwoœci rezonansowe na 
przetwornicy.

1.2.5 Temperatura silnika i ha³as
Poniewa¿ wyjœciowe napiêcie przetwornicy ma przebieg PWM, temperatura silnika roœnie jak 
równie¿  ha³as i wibracje silnika rosn¹ nieznacznie w porównaniu do sytuacji gdy silnik zasilany jest 
z sieci

1.2.6 Warystor lub kondensator dla poprawy wspó³czynnika mocy na wyjœciu
Poniewa¿ napiêcie  przetwornicy ma przebieg PWM, kondensator poprawia wspó³czynnik mocy a  
warystor zamontowany jest na wyjœciu w celu ochrony elektrycznej , dlatego  chwilowe 
przeci¹¿enie pr¹dowe mo¿e uszkodziæ przetwornicê. Nie nale¿y dopuszczaæ do takich sytuacji .

1.2.7 Stycznik zamontowany na wejœciowych i wyjœciowych zaciskach
W styczniku zamontowanym pomiêdzy Ÿród³em zasilania a zaciskem zaciskowym na wejœciu, 
niedozwolone jest sterowanie za³¹czaniem i wy³¹czaniem przetwornicy. Jeœli musimy dokonaæ 
za³¹czenia lub wy³¹czenia przetwornicy w ten sposób, nie nale¿y tego robiæ czêœciej ni¿ raz na 
godzinê, poniewa¿ czêste za³¹czenie lub wy³¹czanie skraca ¿ywotnoœæ kondensatora 
zamontowanego wewn¹trz przetwornicy. Je¿eli stycznik zamontowany jest pomiêdzy zaciskami 
wyjœciowymi a silnikiem, nale¿y upewniæ siê czy przetwornica wykonuje za³¹czanie i wy³¹czanie, 
gdy na wyjœciu nie ma napiêcia. W przeciwnym razie mo¿na uszkodziæ przetwornicê.

1.2.8 U¿ywanie z podwy¿szonymi wartoœciami parametrów
Przetwornica czêstotliwoœci serii SY8000 nie powinna pracowaæ z napiêciem wy¿szym ni¿ 
wyspecyfikowane w niniejszej instrukcji, poniewa¿ mo¿e ulec uszkodzeniu. Jeœli urz¹dzenie musi 
pracowaæ w takich warunkach, konieczne jest u¿ycie transformatora zmniejszaj¹cego napiêcie

1.2.9 Przetwarzanie wejœciowego napiêcia trójfazowego na dwufazowe
Trójfazowa przetwornica czêstotliwoœci serii SY8000 nie mo¿e byæ u¿ywana jako dwufazowa, 
poniewa¿ mo¿e ulec uszkodzeniu.

1.2.10 Ochrona przed uderzeniem pioruna 
Przetwornica czêstotliwoœci posiada zabezpieczenie nadpr¹dowe zamntowane wewn¹trz, wiêc ma 
pewn¹ zdolnoœæ do ochrony przed wy³adowaniem.  Jednak w przypadku pracy w warunkach 
czêstych wy³adowañ atmosferycznych, nale¿y zamontowaæ urz¹dzenie ochronne na zewn¹trz 
urz¹dzenia

1.2.11 Praca urz¹dzenia na wysokoœciach n.p.m
Gdy urz¹dzenie pracuje na wysokoœci wiêkszej ni¿ 1000 n.p.m, warunki atmosferyczne negatywnie 
wp³ywaj¹ na emisjê ciep³a przez urz¹dzenie. Zalecamy kontakt z Nami abyœmy pomogli we 
w³aœciwym skonfigurowany urz¹dzenia na takie warunki pracy.
 
1.2.12 Metody specjalne
Je¿eli u¿ytkownik potrzebuje specjalnej metody po³¹czeñ, nie opisanej w niniejszej instrukcji, 
prosimy i kontakt z Nami.

1.2.13 Uwagi dla przetwornicy czêstotliwoœci 
Kondensator elektrolityczny, znajduj¹cy siê w obwodzie g³ównym na p³ytce drukowanej, mo¿e 
eksplodowaæ w przypadku zapalenia siê. Plastikowa obudowa urz¹dzenia pal¹c siê mo¿e wydzielaæ 
truj¹ce substancje  - podlega wiêc utylizacji

1.2.14 Moc silnika 

1.2.14.1 Standardowy silnik powinien byæ czterobiegunowy, asynchroniczny i indukcyjny. Je¿eli 
zastosowany silnik nie spe³nia tych warunków, prosimy o wybranie odpowiedniej pod k¹tem pr¹du 
silnika przetwornicy czêstotliwoœci. Jeœli potrzebny jest silnik synchroniczny z magnesami trwa³ymi, 
prosimy o kontakt z Nami.

1.2.14.2 Gdy wentylator ch³odz¹cy sterowanego silnika elektrycznego jest zamontowany 
wspó³osiowo na rotorze, wydajnoœæ wentylatora spada wraz z prêdkoœci¹ obrotow¹. Nale¿y 
zamontowaæ odpowiednio du¿y lub zasilaæ go z innego Ÿród³a.

1.2.14.3 Przetwornica czêstotliwoœci odczytuje bie¿¹ce parametry silnika, zmieniaj¹ce siê zale¿nie 
od sytuacji. Zaleca siê wykonanie identyfikacji parametrów silnika lub modyfikacjê w zale¿noœci od 
aktualnych wartoœci, poniewa¿ ma to wp³yw na sprawnoœæ i bezpieczeñstwo silnika 

1.2.14.4  Gdy przewód lub silnik maja zwarcie , przetwornica czêstotliwoœci uruchamia alarm a w 
skrajnym przypadku mo¿e eksplodowaæ. W zwi¹zku z tym prosimy o dok³adne sprawdzenie izolacji 
pod k¹tem ewentualnego zwarcia na przewodach i silniku, jako kolejn¹ czynnoœæ obs³ugow¹ silnika. 
Prosimy pamiêtaæ, aby podczas wykonywania testu nale¿y wy³¹czyæ przetwornice czêstotliwoœci i 
wszystkie pozosta³e urz¹dzenia sterowanego uk³adu.
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2.3 Przetwornica czêstotliwoœci typ SY8000

Rozdzia³ 2 Informacje o produkcie

2.1 Zasady u¿ytkowania

2.2 Tabliczka identyfikacyjna

Napiêcie zasilania

Napiêcie 
zasilania

Typ 
falownika

Moc 
silnika

Pr¹d 
wyjœciowy A

Pr¹d 
wejœciowy A

Moc 
wejœciowa

Moce

Typm falownika

G: sta³o momentowy 
P: do pomp i wentylatorów  
F: do maszyn dziewiarskich
Z: uniwersalny
L: do spawarek
C: do maszyn

 H: heavy duty
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2.4 Specyfikacja techniczna

Napiêcie 
zasilania

Typ 
falownika

Moc 
silnika kW

Pr¹d 
wyjœciowy A

Pr¹d 
wejœciowy A

Moc 
wejœciowa kW

Parametr Specyfikacja 

P
o

d
staw

o
w

e
p

aram
etry

Czêstotliwoœæ 600,00 Hz 

Czêstotliwoœæ noœna 1.0 15.0 kHz 

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci 
wejœciowej 

ustawiana cyfrowo: 0,01 Hz ustawiana analogowo: fmax x 
0,1 % 

Typ sterowania otwarta pêtla sterowana wektorowo (open loop vector 
control) 
sterowanie V/F 

Moment rozruchowy typ G: 0,5 Hz/150 % 
typ P: 0,5 Hz/100 % 
typ C: 0,5 Hz/200 % 

Zakres regulacji prêdkoœci 1:100 

Dok³adnoœæ stabilizacji 
prêdkoœci 

± 0,5 % 

Przeci¹¿alnoœæ typ G: 150 % pr¹du znamionowego przez 60 s, 180 % pr¹du 
znamionowego przez 1 s 
typ P: 120 % pr¹du znamionowego przez 60 s, 150 % pr¹du 
znamionowego przez 1 s 
typ C: 180 % pr¹du znamionowego przez 60 s, 200 % pr¹du 
znamionowego przez 1 s 

Wzrost momentu automatyczny wzrost momentu 
manualny wzrost momentu 0,1 ÷30 % 

Krzywa V/F dwa tryby: liniowa, kwadratowa 

Krzywa 
przyœpieszenia/hamowania 

linia prosta i krzywa S dla przyœpieszenia i hamowania, dwa 
rodzaje charakterystyki przyspieszania i hamowania, 
przedzia³ czasowy: 0,1÷3600 s 
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Hamowanie DC czêstotliwoœæ hamowania DC: 0,0÷10,0 Hz; czas 
hamowania 0÷50s: pr¹d hamowania: 0,0÷150% 

Programowalne parametry  
JOG 

Czêstotliwoœæ: 0,0÷p0,13; czas przyœpieszenia i hamowania: 
0,0÷3600s 

Multi-speed running Mo¿na zaprogramowaæ 8 sta³ych prêdkoœci 

Regulator PID Sterowanie w zamkniêtej  pêtli  regulacji 

Funkcja AVR Przy zmianie napiêcia  zasilania, na wyjœciu napiêcie jest 
sta³e 

Wspólna szyna DC Mo¿liwoœæ ³¹czenia poprzez  szyny DC wielu  falowników 

Klawisz  JOG Programowalny klawiszy: jogging / zmiana obrót / reset 

Kontrola wahañ czêstotliwoœci Dla parametru P 6.01 ró¿nego od “0” 

Kontrola czasu funkcja kontroli czasu: ustawiany czas z zakresu 0÷65535h 
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Komunikacja  panel operatorski, zaciski, szeregowy port 
komunikacyjny 

Zadawanie czêstotliwoœci ustawiane cyfrowo, przez napiêcie lub pr¹du ustawiane 
analogowo, portem szeregowym 

Wejœcia dwa analogowe zaciski, zacisk nr 4 jako wejœcie 
napiêciowe, zacisk nr 5 jako wejœcie pr¹dowe i 
napiêciowe 

Wyjœcia 1 x Open Collector,2 x przekaŸnikowe, 1 x analogowe 
1/4÷20mA lub 0÷10V, mo¿na ustawiæ  wyjœcie 
analogowe proporcjonalne do czêstotliwoœci 
wyjœciowej 
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Wyœwietlacz LED pokazuje ustawienia 

Wyœwietlacz LCD opcja, jêzyk chiñski 

Blokada ustawieñ ochrona przed nieuprawnionymi osobami 

Funkcje ochronne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed 
przeci¹¿eniem, zanik fazy, ochrona przed wzrostem lub 
spadkiem napiêcia, przeci¹¿eniem 

Opcje panel LCD, dodatkowa karta we/wy, hamulec, 
przewody do komunikacji 

Otoczenie wewn¹trz pomieszczeñ, z dala od s³oñca, kurzu, 
agresywnych gazów, olejów, wody, etc  
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Wysokoœæ nie wiêcej 1000 m npm 

Temperatura pracy -10°÷40°C 

Wilgotnoœæ mniej ni¿ 95%, bez kondensacji wody 

Wibracje mniej ni¿ 5,9 m/s2 

Temperatura przechowywania -20°C÷60°C 
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2.5 Zarys i wymiary monta¿owe

2.5.1 Opis przetwornicy

Rys. 2-1 Widok falownika

Rys. 2-2 Wymiary falownika

wyœwietlacz

zasilanie

zaciski steruj¹ce

œruba uziemienia

panel operatorski

p³yta steruj¹ca

otwór monta¿owy

interfejs komunikacyjny

gniazdo dla klawiatury zewnêtrznej

radiator



30G/55P

11G/30P

5.5G/11P

2.2G/5.5P

0.75G/2.2G

55G/90P

90G/132G

160P/200P

200G/280P

280G/400P

 A    B   C     D     E

540   325  265    515   220

350   248  205    332   232

260   175  171    210   160

260   100  171    210   93

173   100  154    122   93

825   360  280    795   220

1040  360  290   1000   220

1315  515  320   1270   400

1665  555  365   1630   400

1665  600  365   1630   420

C

B

D A

E

D A

B
EC C

B
E

D A
D A

B
EC
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2.5.2 Wymiary otworów monta¿owych

Wymiary otworów monta¿owych

SY8000 ciê¿ar w kg

2.6.Opcje
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Czynnoœci obs³ugi codziennej 
1 ) Sprawdzenie czy silnik nie wydaje niepokoj¹cych dŸwiêków podczas pracy
2 ) Sprawdzenie czy silnik nie popada w zbyt du¿e wibracje podczas pracy
3 ) Sprawdzenie czy uleg³y zmianie warunki pracy przetwornicy czêstotliwoœci
4 ) Sprawdzenie czy wentylator ch³odz¹cy przetwornice czêstotliwoœci pracuje prawid³owo
5 ) Sprawdzenie czy temperatura przetwornicy czêstotliwoœci nie jest zbyt wysoka
Codzienne czyszczenie
Pozostawienie przetwornicy czêstotliwoœci czystej
Usuniêcie py³u z obudowy urz¹dzenia i zapobieganie dalszemu usadzaniu siê py³u na urz¹dzeniu
Dok³adne oczyszczenie urz¹dzenia z plam oleju pochodz¹cych z wentylatora 
2.7.2 Kontrola okresowa
Prosimy o regularne sprawdzanie elementów, których stan trudno oceniæ podczas pracy urz¹dzenia
Czynnoœci obs³ugi okresowej
1 ) Sprawdzenie kana³ów powietrznych i przeprowadzenie dok³adnego czyszczenia
2 ) Sprawdzenie i dokrêcenie luŸnych œrub
 3 ) Sprawdzenie uszkodzeñ obudowy pod k¹tem oddzia³ywania substancji ¿r¹cych
4 ) Sprawdzenie czy listwy zaciskowe  nie maj¹ œladów pochodz¹cych od ³uku elektrycznego 

2.7 Obs³uga codzienna przetwornicy czêstotliwoœci

2.7.1 Obs³uga codzienna
Oddzia³ywanie temperatury, wilgotnoœci, py³u I wibracji prowadzi do starzenia siê elementów 
przetwornicy czêstotliwoœci, mo¿e byæ równie¿ powodem usterek i w istotny sposób skróciæ 
bezawaryjny czas pracy urz¹dzenia. Dlatego bardzo wa¿ne jest dokonywanie regularnych przegl¹dów 
przetwornicy czêstotliwoœci.

Po wy³¹czeniu zasilania, na kondensatorze nadal znajduje siê wysokie napiêcie, dlatego wszelkie 
czynnoœci konserwacyjne i serwisowe przetwornicy czêstotliwoœci nale¿y rozpocz¹æ po ca³kowitym 
wy³¹czeniu kontrolki zasilania i gdy napiêcie mierzone na zaciskach nie przekracza 36 V.

Nazwa Opis 

Zabudowana jednostka hamuj¹ca Jednofazowe przetwornice czêstotliwoœci o mocach 

0,75 – 2,2 kW z zabudowan¹ jednostka hamuj¹c¹ 

potrzebuj¹ zewnêtrznego rezystora hamuj¹cego.  

Trójfazowe przetwornice czêstotliwoœci o mocach 

0,75 – 15 kW z zabudowan¹ jednostka hamuj¹c¹ 

potrzebuj¹ zewnêtrznego rezystora hamuj¹cego. 

Zewnêtrzna jednostka hamuj¹ca Trójfazowe przetwornice czêstotliwoœci o mocach 

18,5 kW i wiêcej  z zabudowan¹ jednostka hamuj¹c¹ 

potrzebuj¹ zewnêtrznego rezystora hamuj¹cego. 

Przewody do komunikacji MODBUS Interfejs RS485 

Karta PROFIBUS-DP Interfejs PROFIBUS-DP 

Karta Device-NET Interfejs Device-NET 

Karta CANopen Interfejs CANopen 

Peryferyjny panel operatorski LCD Zewnêtrzny wyœwietlacz LCD i klawiatura 

Dodatkowe przewody dla peryferyjnego panelu 

operatorskiego LCD 

Zgodnie z wymaganiami  
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5 ) Test izolacji obwodu g³ównego
Proszê pamiêtaæ, ¿e podczas testowania rezystancji izolacji za pomoc¹ megaomomierza (DC 500 V 
megaomomierz), nale¿y oddzieliæ przetwornicê czêstotliwoœci od silnika. Nigdy nie u¿ywaæ 
megaomomierza do testowania obwodu uk³adu sterowania. HV test nie musi byæ wykonywany 
poniewa¿ zosta³ wykonany przez producenta przed wysy³k¹ urz¹dzenia do klienta.

2.7.3 Czêœci zamiennie  do przetwornicy czêstotliwoœci 
Najwa¿niejsze czêœci zamienne przetwornicy czêstotliwoœci to wentylator ch³odz¹cy oraz 
elektrolityczny kondensator, których ¿ywotnoœæ jest œciœle powi¹zana z warunkami pracy i dba³oœci¹ 
o stan techniczny. Poni¿sza tabelka przedstawia ¿ywotnoœæ opisywanych elementów:

U¿ytkownik mo¿e sam okreœliæ ¿ywotnoœæ elementów w zale¿noœci od czasu pracy urz¹dzenia
1 ) Wentylator ch³odz¹cy
Mo¿liwe uszkodzenia: zatarcie ³o¿yska  i zu¿ycie ³opatek 
Stwierdzanie usterki: sprawdzanie czy ³opatki wentylatora nie maja pêkniêæ, gdy wentylator wpada 
w zbyt du¿e wibracje podczas uruchamiania
2 ) Kondensator elektrolityczny 
Mo¿liwe uszkodzenia: s³aby sygna³ wejœciowy, wysoka temperatura pracy, skoki obci¹¿enia, 
starzenie siê elektrolitu
Stwierdzanie usterki: wyciek elektrolitu, zadzia³anie zaworu bezpieczeñstwa  i test pojemnoœci 
statycznej i rezystancji izolacji.
2.7.4 Magazynowanie przetwornicy czêstotliwoœci
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia, nale¿y zwróciæ uwagê na poni¿sze punkty, opisuj¹ce 
warunki krótkoterminowego i d³ugoterminowego magazynowania
1 ) Zostawiæ urz¹dzenie w oryginalnym opakowaniu, gdy bêdzie magazynowane
2 ) D³ugoterminowe magazynowanie spowoduje pogorszenie w³aœciwoœci kondensatora, dlatego 
urz¹dzenie musi byæ w³¹czone co najmniej jeden raz w okresie dwóch lat. Takie w³¹czenie 
urz¹dzenie nie powinno byæ krótsze ni¿  5 godzin. Napiêcie wyjœciowe powinno byæ zwiêkszane 
powoli za pomoc¹ regulatora napiêcia.
2.8 Wytyczne doboru urz¹dzenia
Urz¹dzenie oferowane jest w dwóch wersjach: skalarne sterowanie czêstotliwoœciowe U/Fi 
wektorowe sterowanie bez sprzê¿enia zwrotnego SVC.
W momencie wyboru urz¹dzenia nale¿y zidentyfikowaæ techniczne warunki sterowania prêdkoœci¹ 
za pomoc¹ regulacji czêstotliwoœci, œrodowisko pracy, charakterystykê obci¹¿enia, etc. oraz okreœliæ 
moc silnika, napiêcie wyjœciowe, wartoœæ pr¹du na wyjœciu, etc. Kolejnym krokiem jest wybór 
maszyny i okreœlenie warunków pracy.
Podstawowa zasada: Nominalne obci¹¿enie silnika nie powinno przekraczaæ nominalnego pr¹du 
przetwornicy czêstotliwoœci, generalnie kryteria doboru przetwornicy czêstotliwoœci do silnika, 
opisane s¹ w niniejszej instrukcji. Prosimy jednak o porównanie nominalnego pr¹du silnika z 
pr¹dem przetwornicy czêstotliwoœci. Nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê przeci¹¿alnoœæ urz¹dzenia 
podczas rozruchu i hamowania. Gdy przetwornica czêstotliwoœci ma krótkotrwa³e przeci¹¿enie, 
podczas których prêdkoœæ silnika siê zmienia. Gdy wymagana jest dok³adna prêdkoœæ, nale¿y wybraæ 
urz¹dzenie o klasê wy¿sze.
Rodzaje wentylatorów i pomp: Przeci¹¿alnoœæ nie jest wymagana, poniewa¿ obci¹¿enie jest 
proporcjonalne to kwadratu prêdkoœci, obci¹¿enie  jest ma³e, gdy porusza siê on z ma³a prêdkoœci¹. 
Przy takich obci¹¿eniach w normalnym œrodowisku pracy, du¿a dok³adnoœæ nie jest wymagana, 
dlatego dla momentu z przebiegiem kwadratowym nale¿y zastosowaæ wersjê U/F.
Sta³y moment na obci¹¿eniu: wiele urz¹dzeñ takich, jak wyt³aczarka, mieszalnik,  transporter,  dŸwig 
posiadaj¹ sta³o momentow¹ charakterystykê, natomiast ich prêdkoœæ i dynamika nie musz¹ spe³niaæ 
wysokich wymagañ. Odpowiednio sparametryzowany przemiennik przy charakterystyce u/f morze 
daæ po¿¹dany efekt.
Kontrolowany obiekt ma pewna dynamikê I statykê. Mocna mechaniczna charakterystyka jest 
wymagana dla aplikacji poruszaj¹cych siê z niewielk¹ prêdkoœci¹, aby spe³niæ wymagania dla 
w³aœciwego sterowania w oparciu o parametry dynamiczne i statyczne. Tutaj nale¿y zastosowaæ 
wektorowe sterowanie bez sprzê¿enia zwrotnego SVC.

Czêœæ ¯ywotnoœæ 

Wentylator 2 – 3 lata 

Kondensator elektrolityczny 4 – 5 lat 

 

3.1 Parametry mechaniczne

3.1 .1 Warunki instalacji
1 ) Warunki temperaturowe: temperatura otoczenia ma du¿y wp³ywa na ¿ywotnoœæ przetwornicy 
czêstotliwoœci, dla pracuj¹cego urz¹dzenia nie powinna byæ ró¿na od przedzia³u  -10°C …+50°C.
2 ) Urz¹dzenie ma byæ zainstalowane na powierzchni niepalnej, powinno mieæ wystarczaj¹ca iloœæ 
miejsca na wentylacjê, poniewa¿ nagrzewa siê podczas pracy. Powinno byæ zainstalowane pionowo 
na szynach monta¿owych ze œrubami.
3 )  Nale¿y dok³adnie umieœciæ urz¹dzenie na p³ycie monta¿owej, aby nie wpada³o w wibracje. 
Poziom wibracji nie powinien byæ wiêkszy od 0,6 G. 
4 ) Miejsce, w którym zamontowano urz¹dzenie nie mo¿e byæ nas³onecznione, wilgotne i mokre
 5 ) W miejscu, w którym zamontowano urz¹dzenie powinno byæ wolne od wp³ywu substancji 
¿r¹cych, ³atwopalnych, gazów wybuchowych, etc
6 ) Urz¹dzenie nie powinno byæ zamontowane w miejscach, nara¿aj¹cych je na oblanie olejem oraz 
nadmiernie zapylonych – nale¿y unikaæ kontaktu z py³em metalicznym

3.1 .2 Prawid³owy monta¿

Odp³yw ciep³ego powietrza z wentylatora

min. 100 mm

Rys. 3-1Przestrzeñ monta¿owa

min. 100 mm

min. 50 mm

Uwagi: Gdy moc urz¹dzenia nie przekracza 22 kW, wymiar A nie mo¿e byæ brany pod uwagê. W 

takim przypadku odleg³oœæ A powinna byæ wiêksza niæ 50 mm
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Podczas demonta¿u pokrywy dolnej, nale¿y unikaæ sytuacji w której pokrywa odpada 
w dó³, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ urz¹dzenie.Uwaga

Uwaga: Gdy urz¹dzenie jest zamontowane pionowo, przegroda izolacyjna powinna byæ 

zamontowana jak na rys. 3-2

Prosimy o zwrócenie uwagi na poni¿sze punkty dotycz¹ce w³aœciwego monta¿u urz¹dzenia, aby 
uzyskaæ prawid³owe odprowadzanie ciep³a.

1 ) Przetwornica czêstotliwoœci powinna byæ zamontowana pionowo, poniewa¿ umo¿liwia to 
odprowadzanie ciep³a do góry – nie powinno siê montowaæ przetwornicy czêstotliwoœci odwrotnie. 
W przypadku, gdy kilka urz¹dzeñ ma byæ zamontowanych w szafie, nale¿y umieœciæ je obok siebie. 
Jeœli urz¹dzenia bêd¹ zamontowane jedno pod drugim, przegroda izolacyjna  powinna byæ 
zamontowana jak na rys. 3-2
2 ) Nale¿y upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie posiada wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca do prawid³owego 
odprowadzania ciep³a. Poprawna instalacja pokazana jest na rys. 3-1. Gdy urz¹dzenie jest 
zamontowane w szafie,  prosimy o zwrócenie uwagi na emisjê ciep³a przez pozosta³e urz¹dzenia.
3 ) Szyna monta¿owa musi byœ wykonana z niepalnego materia³u.
4 ) Dla œrodowiska, w którym wystêpuje py³ metaliczny, radiator falownika mo¿na wyprowadziæ na 
zewn¹trz szafy a przestrzeñ wewn¹trz szafy maksymalnie uszczelniæ.

3.1 .3 Demonta¿ i monta¿ pokrywy dolnej
Przetwornica czêstotliwoœci typ SY8000 o mocy 22 kW i mniejszej posiada plastikowa obudowê, 
zamontowan¹ do radiatora za pomoc¹ œrub
Przetwornica czêstotliwoœci typ SY8000 o mocy 30 kW i wiêkszej posiada metalow¹ obudowê, która 
jest przykrêcona za pomoc¹ œrub monta¿owych.

Rys. 3-1Przestrzeñ monta¿owa

3.2 Parametry elektryczne

3.2.1 Bezpiecznik,  przewody i stycznik

Model 

przetwornicy czêstotliwoœci

Bezpiecznik 

automatyczny
Stycznik

Przewody miedziane 

(we/wy)



Cd. 

Typ Moc kW Pr¹d A Indukcyjnoœæ mH Spadek nap. %
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3.2.2 D³awik wejœciowy AC 

D³awik wejœciowy AC mo¿e t³umiæ harmoniczne wy¿szego rzêdu pojawiaj¹ce siê na wejœciu 

pr¹dowym przetwornicy czêstotliwoœci i poprawia wspó³czynnik mocy urz¹dzenia. Zaleca siê u¿ycie 

d³awika wejœciowego w nastêpuj¹cych sytuacjach:

1 ) Stosunek mocy wytwarzanej przez przetwornicê czêstotliwoœci do jej mocy nominalnej wynosi 

ponad 1:10

2 ) kompensator mocy jest pod³¹czony do tego samego Ÿród³a zasilania 

3 ) Du¿a niestabilnoœæ napiêcia zasilania (>3%). 

4 ) Gdy wspó³czynnik mocy wymaga poprawy, mo¿na go zwiêkszyæ do 0,75 – 0,85

Specyfikacja d³awików wejœciowych znajduje siê w poni¿szej tabeli:beli:



AOL-0005

AOL-0007

AOL-0010

AOL-0015

AOL-0020

AOL-0030

AOL-0040

AOL-0050

AOL-0060

AOL-0080

AOL-0090

AOL-0120

AOL-0150

AOL-0200

AOL-0250

AOL-0330

AOL-0390

AOL-0490

AOL-0660

AOL-0660

AOL-0800
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Typ Moc kW Pr¹d A Indukcyjnoœæ mH

Typ Moc kW Pr¹d A Indukcyjnoœæ mH Spadek nap. %

3.2.3 D³awik wyjœciowy AC

Przeznaczony jest do t³umienia emisji zak³óceñ i interferencji indukcyjnoœci przetwornicy 

czêstotliwoœci oraz wahañ napiêcia silnika, mo¿e równie¿ zapobiegaæ spadkowi napiêcia gdy silniki s¹ 

pod³¹czone równolegle i d³ugoœæ przewodów jest du¿a

Specyfikacja filtrów wyjœciowych znajduje siê w poni¿szej tabeli:

3.2.4 D³awik DC (DC reactor)

Gdy moc na przewodach jest wiêksza od dopuszczalnej na przetwornicy czêstotliwoœci lub moc jest 

wiêksza ni¿ 1000 kVA, ze wzglêdu na wspó³czynnik mocy konieczne jest zamontowanie d³awika DC, 

który mo¿e pracowaæ z d³awikiem AC, którego wysoka wydajnoœæ zmniejsza  harmoniczne  

Przetwornice czêstotliwoœci o mocach 30 kW I wiêkszej powinny byæ wyposa¿one w d³awik DC a o 

mocach 160 kW I wiêkszych maj¹ zamontowany taki d³awik.

Specyfikacja d³awików DC znajduje siê w poni¿szej tabeli:
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3.2.5 Jednostka hamuj¹ca i rezystor hamuj¹cy

Poni¿sza tabela przedstawia wartoœæ rezystancji i moc rezystora hamuj¹cego dla 100 % momentu 

hamuj¹cego.

Moc hamowania (10%ED)Jednostka ham. (10%ED)Moc falownika

 kW
Napiêcie V

specyfikacja specyfikacjailoœæ iloœæ

3.2.6 Schemat po³¹czeñ urz¹dzeñ zewnêtrznych

zasilanie

stycznik

d³awik wejœciowy

filtr wejœciowy

d³awik DC

Falownik

uziemienie

silnik

d³awik wyjœciowy

rezystor hamuj¹cy

filtr przeciwzak³óceniowy

roz³¹cznik bezpiecznikowy, 
bezpiecznik automatyczny
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3.3 Schemat po³¹czeñ
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3.4 Pod³¹czenia obwodu g³ównego

P P

I-I

U-I

P+ P- P+

PE

11
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13
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3(GND)

1(PE)

2

(GND) 3

7

8

10

9

20

19

18

BR

～10k1 Ω

Wielofunkcyjny zacisk wejœciowy 11

Wielofunkcyjny zacisk wejœciowy 12

Wielofunkcyjny zacisk wejœciowy 13
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(Uwaga: Falownik o mocy wiêkszej ni¿ 18,5 kW musi mieæ zainstalowan¹ zewnêtrzn¹ jednostkê hamuj¹c¹)
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Uwagi:

Prze³¹czniki J1 i J2 pokazane na rysunku, ustawienia s¹ zgodnie z ustawieniami fabrycznymi
U-I oznacza analogowe wejœcie napiêciowe, I-I oznacza analogowe wejœcie pr¹dowe
U-O oznacza analogowe wyjœcie napiêciowe, I-O oznacza analogowe wyjœcie pr¹dowe

Od³¹czanie lub pod³¹czanie przewodów nale¿y wykonywaæ tylko przy od³¹czonym 
zasilaniu, pod groŸb¹ pora¿enia pr¹dem.
Czynnoœci zwi¹zane z od³¹czaniem lub pod³¹czeniem przewodów mog¹ byæ 
wykonywane tylko przez uprawnione do tego osoby

Nale¿y upewniæ  siê, ¿e moc wejœciowa jest identyczna z moc¹ nominaln¹ 
przetwornicy czêstotliwoœci, w przeciwnym razie mo¿na uszkodziæ urz¹dzenie.
Nale¿y dobraæ w³aœciw¹ przetwornicê czêstotliwoœci do parametrów silnika, w 
przeciwnym razie mo¿na uszkodziæ silnik lub zabezpieczenia falownika

Uziemienie musi byæ wykonane w sposób prawid³owy, pod groŸb¹ pora¿enia pr¹dem 

Nie wolno pod³¹czaæ zasilania do zacisków U, V i W, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ urz¹dzenie.

Nie wolno pod³¹czaæ rezystora hamuj¹cego do zacisków P+ i P-, poniewa¿ mo¿e ulec spaleniu.

3.4.1 Instrukcja dla obwodu g³ównego trójfazowej przetwornicy czêstotliwoœci

Zaciski Nazwa Opis 

R.S.T Zaciski wejœciowe zasilania 
trójfazowego 

400 V AC 

U,V,W Zaciski wyjœciowe przetwornicy Po³¹czenie z silnikiem trójfazowym 

P+,P- Zaciski + i – szyny DC Do pod³¹czania zewnêtrznej jednostki 
hamuj¹cej dla mocy 18 kW i wiêkszej  

P+, BR Zaciski rezystora hamuj¹cego Do pod³¹czenia rezystora hamuj¹cego dla 
mocy 18,5 kW i mniej 

P+, BR, 
P- 

Zaciski rezystora hamuj¹cego i 
szyny DC 

BR/P- dla mocy 15kW i mniejszych, 
pod³¹czenie BR 

BR/P- dla mocy 18kW i wiêkszych, 
pod³¹czenie P- 

 3.4.2 Uwagi do pod³¹czenia przewodów
1 ) Zaciski wejœciowe R,S i T
Przy pod³¹czaniu przewodów nie trzeba zachowaæ kolejnoœci faz
2 ) Zaciski DC P+ i P-
Uwaga: Po od³¹czeniu zasilania, na  zaciskach P+ i P- pojawia siê napiêcie szcz¹tkowe, mimo zgaœniêcia 
kontroli zasilania, które wynosi mniej ni¿ 36 V a dotkniêcie urz¹dzenia w tej sytuacji mo¿e skutkowaæ 
pora¿eniem. Podczas pod³¹czania zewnêtrznej jednostki hamuj¹cej ( moce 18,5 kW i wiêksze ) , nale¿y zwróciæ 
uwagê na w³aœciw¹ polaryzacjê na zaciskach P+ i P-, odwrotne pod³¹czenie mo¿e skutkowaæ uszkodzeniem 
urz¹dzenia a nawet po¿arem. Okablowanie ³¹cz¹ce przetwornice czêstotliwoœci z zewnêtrzna jednostka 
hamuj¹c¹ nie powinno byæ d³u¿sze ni¿ 10 m a przewody powinny byæ ekranowan¹ skrêtk¹. Nigdy nie nale¿y 
pod³¹czaæ rezystora hamuj¹cego bezpoœrednio do listwy DC, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ urz¹dzenie a nawet 
po¿ar 
3) Pod³¹czenie rezystora hamuj¹cego do zacisków P+ i BR
Przetwornica czêstotliwoœci o mocy 15 kW i mniejszej posiada wbudowan¹ jednostkê hamuj¹c¹ a rezystor 
hamuj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do zacisków P+ i BR
Prosimy o korzystanie z rezystora o w³aœciwych parametrach i wykorzystaniu przewodu ³¹cz¹cego rezystor w 
przetwornic¹ czêstotliwoœci o d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 5 m, w przeciwnym razie mo¿na je uszkodziæ.
4 ) Zaciski wyjœciowe U,V,W
Kondensator do t³umienia przepiêæ nie powinien byæ pod³¹czony do zacisków wyjœciowych przetwornicy 
czêstotliwoœci. Jeœli przewody ³¹cz¹ce urz¹dzenie z silnikiem bêd¹ zbyt d³ugie, to mog¹ spowodowaæ zjawisko 
rezonansu a to mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia izolacji silnika lub powstania przebicia, które spowoduje 
zwarcie urz¹dzenia. Gdy d³ugoœæ przewodów ³¹cz¹cych silnik z przetwornic¹ czêstotliwoœci przekracza 50 m, 
nale¿y dodatkowo zamontowaæ filtr wyjœciowy AC . 
5 ) Uziemienie
Prawid³owo zamontowane uziemienie powinno mieæ rezystancjê mniejsza ni¿ 5 Ohm, w przeciwnym razie 
urz¹dzenie bêdzie pracowa³o niew³aœciwie i mo¿e ulec uszkodzeniu. Nie wolno mostkowaæ zacisku uziemienia 
z zaciskiem neutralnym N.
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3.5.2 Instrukcje dla funkcji zacisków obwodu steruj¹cego3.5 Po³¹czenie zacisków steruj¹cych

3.5.1 Schemat zacisków obwodu steruj¹cego
Typ Symbol zacisku Zaciski Opis funkcji 

Zasilanie 6, 3 +10 Power Zapewnienie zasilania+ 10 V 
wewn¹trz, nr 6 wskazuje 10V, nr 
3 wskazuje 0V w zakresie do 10 
V, maksymalny pr¹d wyjœciowy 

to 10 mA dla mocy roboczej 
zewnêtrznego potencjometru o 

rezystancji 1-10 kOhm 
7, 17 + 24 Power Zapewnienie zasilania 24 V 

wewn¹trz, nr 7 wskazuje 24V, nr 
17 wskazuje 0V w zakresie do 

24V, maksymalny pr¹d czujnika 
zewnêtrznego  dla napiêcia 

zasilania wynosi 200mA 
Wejœcie 

analogowe 
4, 3 Wejœcie analogowe 

zacisk 1 
1. zakres napiêcia wejœciowego 
DC 0-10 V 
2. reaktancja wejœciowa 100 
kOhm 

Wejœcie 
analogowe 

5, 3 Wejœcie analogowe 
zacisk 2 

1. nr 5 wskazuje sygna³ 0-10V 
lub 0/4-20 mA, nr 3 wskazuje 0V 
w zakresie do 10V, sygna³ 
napiêciowy lub pr¹dowy
wybierany jest przez prze³¹cznik 
J1 na panelu falownika  
2. rezystancja wejœciowa 100 
kOhm dla wejœcia napiêciowego 
i 500 kOhm  dla wejœcia 
pr¹dowego 

Wejœcia cyfrowe 11, 17 Wejœcie cyfrowe 1 Nr 11,12,13,14,15,16 to zaciski 
wejœæ cyfrowych 

 
Nr 17 to zacisk wspólny 
izolowany optoelektronicznie 
reaktancja wejœciowa: 3,3 K 
zakres napiêcia na wejœciu 9-30 V 

12, 17 Wejœcie cyfrowe 2 
13, 17 Wejœcie cyfrowe 3 
14, 17 Wejœcie cyfrowe 4 
15, 17 Wejœcie cyfrowe 5 
16, 17 Wejœcie cyfrowe 6 

Wyjœcie 
analogowe 

2, 3 Wyjœcie analogowe nr 2 wskazuje sygna³ 0-10V lub 
0/4-20 mA, nr 3 wskazuje 0V w 

zakresie do 10V, sygna³ 
napiêciowy lub pr¹dowy 

wybierany jest przez prze³¹cznik 
J2 na panelu falownika 

Wyjœcie cyfrowe   Nr 7 wskazuje 24V, nr 8 wskazuje 
wyjœcie cyfrowe 
izolowany optoelektronicznie, 
podwójna polaryzacja wyjœcia 
typu otwarty kolektor 
zakres napiêcia na wyjœciu 0-24 V 
zakres pr¹du na wyjœciu 0-50 mA 

Wyjœcie 
przekaŸnikowe 

9,10 Wyjœcie przekaŸnika 
1 

Nr 9 i 10 zaciski NO (jeden dla 1,5 
kW a poni¿ej znajduje siê zacisk 

komunikacyjny) 
18,19,20 Wyjœcie przekaŸnika 

2 
Nr 18 i 20 zaciski NO 
Nr 19 i 20 zaciski NC 

Interfejs 
dodatkowy 

E-P Interfejs klawiatury 
zewnêtrznej 

Zewnêtrzna klawiatura LCD 

RS-485 Interfejs 
komunikacyjny 

Komunikacja RS-485 
Nr 4: 485+, nr 485- 
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3.6.2 Rozwi¹zywanie problemów z Interferencj¹ elektromagnetyczn¹
1) Dwa rodzaje interferencji elektromagnetycznej
Jedn¹ z nich s¹ zak³ócenia elektromagnetyczne  w obwodzie, które prowadz¹ do b³êdnego dzia³ania 
przetwornicy czêstotliwoœci. Ten rodzaj interferencji ma niewielki wp³yw, poniewa¿ przetwornica 
czêstotliwoœci ju¿ na etapie projektowania jest przed ni¹ zabezpieczona i odporna na zak³ócenia. 
Kolejn¹ jest oddzia³ywanie przetwornicy czêstotliwoœci na pozosta³e urz¹dzenia peryferyjne. 
Wspólne rozwi¹zania:
○1Uziemienie przetwornicy czêstotliwoœci i pozosta³ych elementów uk³adu powinno byæ solidnie 
wykonane a rezystancja nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5 Ohm
○2linia zasilaj¹ca nie powinna byæ ustanowiona równolegle do obwodu kontrolnego, powinna byæ 
u³o¿ona pionowo – jeœli to mo¿liwe
○3Gdy wymagana jest odpornoœæ na zak³ócenia spowodowane interferencj¹, linia zasilaj¹ca silnik 
powinna byæ ekranowana a ekranowanie powinno byæ solidnie uziemione.
○4Przewody ³¹cz¹ce urz¹dzenia powinny byæ wykonane ze skrêtki i ekranowane a ekranowanie 
powinno byæ solidnie uziemione.
2)  Rozwi¹zania zapobiegaj¹ce interferencji w urz¹dzeniach peryferyjnych 
Oddzia³ywanie elektromagnetyczne  dotyczy przekaŸników, styków i hamulców 
elektromagnetycznych, zainstalowanych wokó³ przetwornicy czêstotliwoœci. Jeœli urz¹dzenie chce 
wykonaæ b³êdna operacjê, bêd¹c¹ nastêpstwem dzia³ania interferencji na pod³¹czone urz¹dzenia 
peryferyjne, nale¿y zastosowaæ poni¿sze rozwi¹zania:
○1  Zamontowanie t³umika na urz¹dzeniach podatnych na zjawisko interferencji
○2Monta¿ filtra na wejœciu przetwornicy czêstotliwoœci
○3 Przewody obwodu steruj¹cego przetwornicy czêstotliwoœci i powinny byæ ekranowane a 
ekranowanie powinno byæ poprawnie uziemione
3 ) Rozwi¹zania zapobiegaj¹ce szumom interferencji w przetwornicy 
Szumy powstaj¹ w dwóch sytuacjach: s¹ emitowane przez sam¹ przetwornicê czêstotliwoœci oraz 
powstaj¹ na linii przetwornica czêstotliwoœci – silnik. Opisane sytuacje powoduj¹ zwiêkszone 
oddzia³ywanie elektromagnetycznej i statycznej indukcyjnoœci a to powoduje wykonywanie b³êdnych 
operacji przez urz¹dzenie. Aby zminimalizowaæ wp³yw opisywanych powy¿ej zjawisk, nale¿y wykonaæ 
poni¿sze czynnoœci:
○1  Miernik sygna³u, odbiornik i czujnik s¹ s³abe, jeœli zamontowane s¹ blisko przetwornicy 
czêstotliwoœci lub zamontowane w tej samej szafie, bêd¹ siê wzajemnie zak³óca³y i wykonywa³y 
b³êdne operacje. Poni¿sze metody mog¹ byæ wykorzystane przeciwko interferencji: utrzymywaæ 
urz¹dzenia jak najdalej od Ÿród³a interferencji, nie umieszczaæ przewodów sygna³owych i zasilaj¹cych 
równolegle – w szczególnoœci nie ³¹czyæ równolegle, stosowaæ tylko i wy³¹cznie przewody 
ekranowane, zamontowaæ filtr liniowy lub bezprzewodowy filtr szumów na wejœciu i wyjœciu 
przetwornicy czêstotliwoœci.
○2 Gdy urz¹dzenia peryferyjne i przetwornica czêstotliwoœci korzysta z tego samego Ÿród³a 
zasilania, a metody opisywane powy¿ej s¹ bezu¿yteczne w eliminowaniu interferencji, filtr linowy lub 
bezprzewodowy filtr szumów powinien byæ zamontowany pomiêdzy przetwornic¹ a Ÿród³em 
zasilania. 
○3 Urz¹dzenia peryferyjne powinny byæ uziemione niezale¿nie, poniewa¿ w tym przypadku mo¿na 
unikn¹æ  interferencji przy up³ywie pr¹du ,  powstaj¹cej na przewodzie uziemiaj¹cym przetwornicê 
czêstotliwoœci.
4 ) Rozwi¹zania zapobiegaj¹ce up³ywowi pr¹du 
Up³yw pr¹du dotyczy uk³adu linia-linia oraz uziemienia.
○1Powody powstawania up³ywu pr¹du w uziemieniu i sposoby zapobiegania
Przep³yw pojemnoœci pojawia siê pomiêdzy urz¹dzeniem a uziemieniem – im mniejszy przep³yw 
pojemnoœci, tym mniejsze up³ywy pr¹du. Znaczne zmniejszenie przep³ywu pojemnoœci uzyskamy 
przez maksymalne skrócenie d³ugoœci przewodów pomiêdzy przetwornica czêstotliwoœci a silnikiem. 
Zwiêkszaj¹ca siê czêstotliwoœæ noœna równie¿ powoduje wzrost up³ywu pr¹du, dlatego nale¿y d¹¿yæ 
do jej zmniejszenia. Nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e zmniejszanie czêstotliwoœci zwiêksza szumy na 
silniku. Zamontowanie d³awika jest jedn¹ z efektywnych metod  eliminacji up³ywu pr¹du Gdy up³yw 
pr¹du roœnie w pêtli pr¹dowej, wiêksza moc silnika spowoduje jego dalsze narastanie. 
○2 Powody powstawania up³ywu pr¹du w uk³adzie linia - linia i sposoby zapobiegania
Przep³yw pojemnoœci pojawia siê wœród przewodów wyjœciowych przetwornicy czêstotliwoœci. Je¿eli 
pr¹d p³yn¹cy przez obwód zawiera wysokie harmoniczne, to rezonans sprawi, ¿e pojawi siê up³yw 
pr¹du. Jeœli w tym przypadku u¿yjemy przekaŸnika termicznego, przetwornica czêstotliwoœci zadzia³a 
z b³êdami. Rozwi¹zaniem  jest zredukowanie czêstotliwoœci noœnej lub monta¿ d³awika na wyjœciu. 
Sugerujemy aby nie montowaæ przekaŸnika termicznego przed silnikiem gdy zastosowane urz¹dzenia 
maj¹ zabezpieczenia termiczne.

Potencjometr

Przepuœciæ w tym samym kierunku 
 lub nawin¹æ 2-3 zwoje 
w tym samym kierunku

zewnêtrzne Ÿród³o 

analogowe

max 20m

Rys. 3-3 Schemat po³¹czeñ dla zacisku wejœæ analogowych

Rys. 3-4 Schemat po³¹czeñ dla zacisku wejœæ analogowych

3.5.3 Pod³¹czanie przewodów w obwodzie steruj¹cym

1 ) Zacisk zacisków wejœæ analogowych
S³aby sygna³ analogowy nara¿ony jest na zak³ócenia zewnêtrzne, dlatego wymagane jest 
zastosowanie przewodów ekranowanych i nale¿y d¹¿yæ do jak najkrótszych po³¹czeñ kablowych ( nie 
przekraczaæ 20 m tak, jak pokazuje rysunek 3-3. Tam, gdzie sygna³ analogowy jest zak³ócany, nale¿y 
zamontowaæ filtr pojemnoœciowy lub ferrytowy rdzeñ magnetyczny po stronie Ÿród³a sygna³u 
analogowego, zgodnie z rysunkiem 3-4.
2 ) Zacisk zacisków wejœæ cyfrowych
Wymaganie jest ekranowanie przewodów oraz mo¿liwie jak najkrótsze po³¹czenia kablowe, nie 
przekraczaæ 20 m d³ugoœci
3 ) Zacisk zacisków wyjœæ cyfrowych
Gdy zacisk zacisków wyjœæ cyfrowych potrzebuje sterowaæ przekaŸnikiem, dioda absorpcyjna 
powinna byæ umieszczona na obydwu stronach uzwojeñ przekaŸnika, w przeciwnym razie zasilanie 
24 V DC mo¿e ulec uszkodzeniu.
Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê na w³aœciw¹ polaryzacjê podczas monta¿u diody absorpcyjnej, 
poniewa¿ zasilanie 24 V DC ulegnie uszkodzeniu natychmiast po pojawieniu siê sygna³u na wyjœciu

3.6 Rozwi¹zywanie problemów dla EMC

3.6.1 Wp³yw harmonicznych

1 ) Harmoniczne pochodz¹ce od zasilania mog¹ uszkodziæ przetwornicê czêstotliwoœci, dlatego 
sugerujemy zamontowanie d³awika wejœciowego AC w miejscu szczególnie gdzie sieæ energetyczna 
jest bardzo z³a 
2) Poniewa¿ harmoniczne pojawiaj¹ siê na wyjœciu, wiêc kondensator podwy¿szaj¹cy wspó³czynnik 
mocy a tak¿e t³umik nie powinien byæ montowany na wyjœciu poniewa¿ mog¹ zostaæ uszkodzone
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Rys. 4-1 Opis panela operatorskiego

4.1.1 Instrukcje dla przycisków funkcyjnych

We/wy do g³ównego menu

Wejœcie do „podmenu”, potwierdzanie zmian

Zmiana w górê wartoœci lub parametrów

Zmiana w dó³  wartoœci lub parametrów

W trybie obs³ugi z klawiatury u¿ywamy RUN do dla rozruchu

Pozwala poruszaæ siê po dziesiêtnych, 

setnych itd. wartoœciach i parametrach 

W trybie RUN naciœniêcie powoduje zatrzymanie, 
funkcje przycisku do wyboru w kodzie P1.12
W trybie FAULT&ALARM powoduje kasowanie b³êdów 

Funkcja tego przycisku jest okreœlona kodem P1.11.
0: u¿ywany jako tryb JOG (ustawiony fabrycznie)
1: u¿ywany do zmiany kierunku obrotów
2: u¿ywany do usuwania wprowadzonych przyciskami 
UP/DOWN zmian 

Je¿eli naciœniemy przycisk RUN i STOP/RST w tym samym czasie, 

urz¹dzenie zatrzyma siê „wybiegiem”

SPRAWDZIÆ

FunkcjaNazwaSymbol
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4.1.1 Instrukcje dla diod kontrolnych

1 ) Instrukcje dla funkcji diod kontrolnych

Dioda 
kontrolna

Opis dzia³ania

Wyœwietlana wartoœæ to czêstotliwoœæ

Wyœwietlana wartoœæ to napiêcie

Wyœwietlana wartoœæ to pr¹d

2 ) Wyœwietlacz

LED z 5 bitami, wyœwietla ustawian¹ czêstotliwoœæ, wyjœciow¹ czêstotliwoœæ, kody,  kody b³êdów itp

4.1 Wstêp do obs³ugi interfejsu wyœwietlacza

Wszystkie operacje takie, jak zmiana parametrów funkcji, monitoring warunków pracy i kontrola startu i stopu 

mo¿e byæ wykonywana na panelu operatorskim, panel i opis przycisków przedstawia poni¿szy rysunek 4.1

Jeœli kontrolka nie œwieci, urz¹dzenie jest wy³¹czone, jeœli kontrolka jest w³¹czona 
urz¹dzenie pracuje, jeœli kontrolka miga urz¹dzenie jest w trybie automatycznego 
dostrajania

Informacja o komendzie START.
Jeœli kontrolka miga , to urz¹dzenie jest sterowane przez zacisk, jeœli kontrolka jest 
w³¹czona, urz¹dzenie jest sterowane zdalnie, jeœli kontrolka jest wy³¹czona, 
urz¹dzenie jest sterowane poprzez klawiaturê.

Kontrolka kierunku przód/ty³ jeœli kontrolka jest wy³¹czona,urz¹dzenie napêdza 
silnik do przodu, jeœli kontrolka œwieci, urz¹dzenie napêdza silnik do ty³u

Kontrolka usterki. W momencie pojawienia siê usterki kontrolka œwieci, gdy praca 
przebiega normalnie, kontrolka jest wy³¹czona
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4.2 Zasady u¿ytkowania

4.2.1  Ustawianie  parametrów
Menu sk³ada siê z trzech grup:
1 ) Grupy funkcji ( grupa pierwsza )
2 ) Kody funkcji ( grupa druga)
3 ) Wartoœci parametrów funkcji ( grupa trzecia)
Uwaga: Podczas wykonywania operacji na trzeciej grupie nale¿y nacisn¹æ przycisk PROG, powrót 
to drugiej grupy menu mo¿liwy jest równie¿ po naciœniêciu przycisku ENTER. Ró¿nica pomiêdzy 
dwoma przyciskami polega na tym, ¿e u¿ycie przycisku ENTER powoduje zapamiêtanie 
wprowadzonych wartoœci a po naciœniêciu przycisku PROG nie s¹ one zapamiêtywane.
Poni¿ej przyk³ad, w którym wykorzystujemy kod funkcji P2.09, w którym zmieniamy czêstotliwoœæ 
z  00.00 Hz. na 01,05Hz

Rys. 4-2 Schemat przebiegu operacji 

dla menu z trzema grupami

W trzeciej grupie menu, gdy parametry nie migaj¹ na wyœwietlaczu, funkcja nie mo¿e byæ 
zmieniona. Powodem tej sytuacji mo¿e byæ:
1 ) Kod funkcji jest parametrem, którego nie mo¿emy zmieniaæ – np. bie¿¹ce parametry i 
wprowadzone parametry pracy
1 ) Kod funkcji nie mo¿e byæ zmieniany w czasie pracy urz¹dzenia, dopóki przetwornica 
czêstotliwoœci nie zostanie wy³¹czona – wtedy mo¿na dokonaæ zmian.

4.2.2 Resetowanie b³êdów
Gdy urz¹dzenie jest w stanie b³êdu, zapyta o informacje na temat uszkodzenia. U¿ytkownik mo¿e 
zresetowaæ urz¹dzenie przyciskiem STOP/RST na klawiaturze lub u¿yæ funkcji zacisku. Po wykonaniu 
resetu urz¹dzenie przechodzi w stan gotowoœci.  Jeœli u¿ytkownik nie mo¿e wykonaæ resetu, nie 
mo¿e równie¿ przejœæ w stan gotowoœci, nale¿y usun¹æ przyczynê b³êdu.

4.2.3 Automatyczne dostrajanie siê silnika 
Jeœli wybierzemy sterowanie wektorowe,  nale¿y przed uruchomieniem upewniæ siê ¿e parametry z 
tabliczki znamionowej silnika s¹ poprawnie wprowadzone do falownika. W trybie sterowania 
wektorowego, parametry silnika musza byæ prawid³owe, aby uzyskaæ optymaln¹ kontrolê nad 
silnikiem. 
Poni¿ej opisujemy kolejne czynnoœci zwi¹zane z automatycznym dostrajaniem silnika
1 ) Po pierwsze uruchomienie kana³u poleceñ (P0.02) wybieraj¹c ''keyboard command channel”
2 )  Nastêpnie, wprowadziæ rzeczywiste parametry wejœciowe silnika
PB.02 Moc znamionowa
PB.03 Czêstotliwoœæ znamionowa
PB.04 Prêdkoœæ znamionowa
PB.05 Napiêcie znamionowe
PB.06 Pr¹d znamionowa
Uwaga: Silnik nie powinien byæ obci¹¿ony, poniewa¿ ustawione parametry mog¹ byæ 
nieprawid³owe.
3 ) Ustawiæ PB.00 na 1 – prosimy o zapoznanie siê ze szczegó³owym opisem funkcji PB.00 na stronie 
77 niniejszej instrukcji.
4 ) Nacisn¹æ przycisk RUN na panelu operatorskim, przetwornica czêstotliwoœci wyliczy poni¿sze 
parametry silnika:
PB.07 Rezystancja statoru silnika
PB.08 Rezystancja wirnika silnika
PB.09 Indukcyjnoœæ statoru i wirnika silnika
PB.10 Indukcyjnoœæ wzajemna statoru i wirnika silnika
PB.11 Pr¹d silnika nieobci¹¿onego
Gdy parametry w operacji automatycznego dostrajania s¹ ustawione, na wyœwietlaczu pojawi siê 
komenda ?-END-? A to oznacza, ¿e operacja jest zakoñczona.

4.2.4 Ustawienia has³a zabezpieczaj¹cego 
Przetwornica czêstotliwoœci SY8000 oferuje ochronê has³em przed zmian¹ parametrów przez 
nieupowa¿niona osobê. Gdy funkcja P1.22 nie ustawiona na zero, to wyœwietlane symbole s¹ 
has³em. Urz¹dzenie znajduje siê w trybie pozwalaj¹cym na edycjê has³a. Ponowne naciœniêcie 
przycisku PROG powoduje wyœwietlenie symbolu ''0.0.0.0.0” na wyœwietlaczu i umo¿liwia 
wprowadzenie has³a przez u¿ytkownika, w przeciwnym razie urz¹dzenie nie mo¿na edytowaæ 
parametrów. Deaktywowanie funkcji ochrony has³em, wymaga ustawienia funkcji P1.22 na 0. Has³o 
nie chroni parametrów z menu skrótów.

4.3 Metody wyszukiwania parametrów stanu

4.3.1 Inicjacja elektryczna 
Gdy przetwornica czêstotliwoœci jest zasilana, system rozpoczyna inicjacjê a na wyœwietlaczu 
widnieje symbol ''-S-Y-' do momentu zakoñczenia operacji, urz¹dzenie jest w stanie gotowoœci
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4.4 Szybkie uruchomienie4.3.2 Stan gotowoœci

W stanie wy³¹czonym  lub w³¹czonym  urz¹dzenie mo¿e wyœwietlaæ zmieniaj¹ce siê parametry. 
Funkcje o kodzie P1.16 (parametry pracy) i P1.17 (parametry wy³¹czenia) okreœlaj¹ wyœwietlane 
parametry, zale¿nie od bitu w systemie binarnym. Definicja ka¿dego bitu jest pokazywana w opisie 
P1.16 i P1.17.

W stanie wy³¹czenia, urz¹dzenie pozwala na wybór dziewiêciu parametrów, które bêd¹ wyœwietlane 
a nale¿¹ do nich: ustawiona czêstotliwoœæ, napiêcie na szynie, stan zacisku wejœciowego, stan zacisku 
wyjœciowego, ustawienia regulatora PID, wartoœci sprzê¿enia zwrotnego PID, analogowe wejœcie 
zacisku napiêciowego nr 4, 
analogowe wejœcie zacisku napiêciowego nr 5, multi-speed segment numer.  Kody funkcji P1.17 
okreœlaj¹ które parametry s¹ wyœwietlane w oparciu o bit (system binarny). Naciœniêcie przycisku 
SHIFT pozwala na wybór parametrów.

W stanie w³¹czonym, urz¹dzenie pozwala na wybór czternastu parametrów, które bêd¹ wyœwietlane 
a nale¿¹ do nich: rzeczywista wartoœæ czêstotliwoœci, ustawiona czêstotliwoœæ, napiêcie na szynie, 
napiêcie wyjœciowe, pr¹d wyjœciowy, prêdkoœæ na wyjœciu, mocy wyjœciowa,  moment wyjœciowy,  
stan zacisku wejœciowego, stan zacisku wyjœciowego, ustawienia regulatora PID, wartoœci sprzê¿enia 
zwrotnego PID, analogowe wejœcie zacisku napiêciowego nr 4, analogowe wejœcie zacisku 
napiêciowego nr 5, multi-speed segment numer. Kody funkcji P1.16 okreœlaj¹ które parametry s¹ 
wyœwietlane w oparciu o bit (system binarny). Naciœniêcie przycisku SHIFT pozwala na wybór 
parametrów.

4.3.3 Usterki

Przetwornica czêstotliwoœci SY8000  dostarcza ró¿ne informacje o b³êdach, prosimy o zapoznanie siê 
z nimi i zastosowanie œrodków zapobiegawczych.

Wybór rodzaju sterowania
P0.00

Wpisaæ w³aœciwe 
parametry 

silnika w grupie kodów PB

Wpisaæ w³aœciwe rampy 

Wpisaæ w³aœciwe rampy 

Uruchomiæ identyfikacjê 
silnika

Sposób zadawania 
prêdkoœci P0.01

Sposób zadawania 
komendy start P0.02

Rodzaj  startu P2.05

czasowe rozruchu i 
hamowania 

czasowe rozruchu i 
hamowania 

Wybraæ sposób 
hamowania 

czy falownik dzia³a poprawnie

Wybór sposobu hamowania
nale¿y obserwowaæ prace silnika, w przypadku 
pojawienia siê nieprawid³owoœci w dzia³aniu, 

nale¿y odnieœæ siê do rozwi¹zañ maj¹cych na celu 
wyeliminowanie usterki i powodu jej powstania

Rys. 4-3 skrócony schemat szybkiego uruchomienia
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Rozdzia³ 5.1 Tabela parametrów funkcji

Kody funkcji zawarte s¹ w trójpoziomowym menu – np. ''P8.08” oznacza funkcjê przypisan¹ do kodu 
nr 8 z grupy nr P8. Grupa oznaczona jako PE wskazuje grupê funkcji producenta, do której u¿ytkownik 
nie ma dostêpu. W celu u³atwienia ustawiania kodu funkcji, gdy operator jest przy panelu, grupy 
funkcji zosta³y ponumerowane . Obok kodów funkcji i ich parametrów zosta³y odpowiednio 
uporz¹dkowane w menu urz¹dzenia.

1 ) Poni¿ej przedstawiamy opis i lokalizacjê funkcji w  menu urz¹dzenia:
Kolumna1: ''Grupy funkcji” – obejmuje 16 grup, symbole PO – PE
Kolumna2: ''Kody funkcji” – dotyczy okreœlonej grupy parametrów oraz numeru parametru
Kolumna3: ''Nazwa”  – okreœla nazwê funkcji, ''opis funkcji” odnosi siê do oczekiwanych parametrów 
funkcji
Kolumna5: ''Domyœlnie” – okreœla fabrycznie ustawione wartoœci parametrów funkcji
Kolumna6:  ''Poprawka” – odnosi siê do zmienionego atrybutu (sprawdzenie czy poprawka jest 
mo¿liwa), wprowadzonej w nastêpuj¹cy sposób:
''o'' – okreœla parametr, który mo¿e byæ zmieniany gdy urz¹dzenie pracuje
''O'' – okreœla parametr, który mo¿e byæ zmieniany gdy urz¹dzenie pracuje lub jest w stanie gotowoœci
'''' – okreœla parametr, który nie mo¿e byæ zmieniany gdy jest mierzona lub rejestrowana jego wartoœæ 
rzeczywista
(Urz¹dzenie jest przystosowane do sprawdzania wprowadzanych zmian wartoœci parametrów, 
dlatego nie jest mo¿liwe wprowadzenie b³êdnych wartoœci).
Kolumna7: ''Nr seryjny” okreœla nr sekwencji ca³ego kodu funkcji oraz wywo³uje numer rejestru dla 
komunikacji.

2 ) ''System parametrów” jest decymalnym systemem (DEC). Jeœli parametry przyjmuj¹ wartoœci 
heksadecymalne, to podczas edycji parametrów, dane ka¿dego bitu powinny byæ niezale¿ne od 
pozosta³ych a obszar numerowania bitu powinien byæ w heksadecymalnym systemie (0-F).

3) ''Domyœlnie” wywo³uje wartoœci parametrów kodów funkcji  ustawione fabrycznie przez 
producenta. Nie jest mo¿liwe wykonanie tej operacji, gdy wartoœæ parametru jest aktualnie mierzona 
lub rejestrowana

4 ) Aby uzyskaæ lepsz¹ ochronê parametrów, przetwornica czêstotliwoœci oferuje funkcjê ochrony 
has³em. Po ustawieniu has³a u¿ytkownika , za pomoc¹ funkcji P1.22, której wartoœæ jest ró¿na od 
zera, u¿ytkownik powinien nacisn¹æ przycisk ''PROG'' i wtedy urz¹dzenie przechodzi do edycji has³a. 
Gdy na wyœwietlaczu pojawia siê symbole''0.0.0.0.0'', u¿ytkownik musi podaæ prawid³owe has³o. 
Dostêp do parametrów ustawianych fabrycznie mo¿liwy jest równie¿ przez podanie has³a producenta 
(Uwaga: U¿ytkownik nie powinien zmieniaæ ustawieñ parametrów ustawianych przez producenta, 
poniewa¿ niew³aœciwe ustawienie mo¿e spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia a nawet jego 
uszkodzenie.
W stanie odblokowanym has³o mo¿e byæ zmieniane w dowolnym momencie a bie¿¹cym has³em jest 
wartoœæ ostatnio wprowadzana . Has³o mo¿e zostaæ anulowane, gdy wartoœæ funkcji P1.22 wynosi 0. 
Po uruchomieniu urz¹dzenia obowi¹zuje ostatnie wprowadzone has³o a gdy funkcja P.12 nie zosta³a 
ustawiona na 0, parametr jest chroniony has³em 

5) Przy zmianie parametru kodu funkcji za pomoc¹ komunikacji szeregowej, zabezpieczenie has³em 
obejmuje równie¿ powy¿sze zasady .
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P0.00 Tryb kontroli 
prêdkoœci 

0: wektorowa bez PG 
1: U/f 

1 Ø ABS000 

P0.01 Zadawanie 
czêstotliwoœci 

0: klawiatura 
1: zacisk analogowy nr 4 
2: zacisk analogowy nr 5 
3: zacisk nr 4 i nr 5 
4: ustawienia multi-speed running 
5: ustawienia PID 
6: komunikacja zdalna 

0 o ABS001 

P0.02 Kana³ kom. 0: klawiatura (LOC/REM nie œwiec¹) 
1: zacisk (LOC/REM migaj¹) 
2: komunikacja LOC/REM œwiec¹) 

0 o ABS002 

P0.03 Zadawanie 
czêstotliwoœci 
z klawiatury 

0.00 Hz P0.13 ( czêstotliwoœæ max) 50.00 Hz o ABS003 

P0.04 Czas 
przyœpieszania 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS004 

P0.05 Czas 
zwalniania 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS005 

P0.06 Ustawienia 
czêstotliwoœci 

noœnej 

1,0 ÷ 15,0 kHz Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS006 

P0.07 Ustawienia 
krzywej U/f 

0: linia prosta typ U/f 
1: kwadratowa 

0 Ø ABS007 

P0.08 Przyrost 
momentu 

0,0 % (automatycznie) 0,1 ÷ 30,0 % 1,0 % Ø ABS008 

P0.09 Punkt odciêcia 
przyrostu 
momentu 

0,0 ÷ 50,0 % 
(zwi¹zany z czêstotliwoœci¹ silnika) 

50,0 % o ABS009 

P0.10 Limit 
kompensacji 

poœlizgu 

0,0 ÷ 200,0 % 0,0 % o ABS010 

P0.11 Wybór 
kierunki 
obrotów 

0: domyœlny 
1: przeciwny 
2: zmiana kierunku zabroniona 

0 • ABS011 

P0.12 Czas zmiany 
kierunku 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS012 

P0.13 Maksymalna 
czêstotliwoœæ 

wyjœciowa 

10,0 ÷ 600,00 Hz 50,00 Hz Ø ABS013 

P0.14 Górny limit 
czêstotliwoœci 

P0.15 ÷P0.13 50,00 Hz o ABS014 

P0.15 Dolny limit 
czêstotliwoœci 

0,00 Hz ÷ P0.14 
(dolny limit czêstotliwoœci) 

0,00 Hz Ø ABS015 

 Uwagi:
''o'' – oznacza parametry, których wartoœci mog¹ byæ zmieniane gdy urz¹dzenie jest w stanie 
gotowoœci lub pracuje
''Ø'' – oznacza parametry, których wartoœci nie mog¹ byæ zmieniane gdy urz¹dzenie  pracuje
'''' – oznacza parametry, których wartoœci nie mog¹ byæ zmieniane gdy s¹ aktualnie mierzone lub 
zapisywane

Tabela parametrów funkcji nr 1
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P1.16 Wybór 
parametrów 

w trybie 
pracy 

0 – 0X7FFF 
BIT0: Czêstotliwoœæ pracy 
BIT1: Ustawianie czêstotliwoœci 
BIT2: Napiêcie szyny 
BIT3: Napiêcie wyjœciowe 
BIT4: Pr¹d wyjœciowy 
BIT5: Prêdkoœæ 
BIT6: Moc wyjœciowa 
BIT7: Moment wyjœciowy 
BIT8: Ustawienia PID 
BIT9: Sprzê¿enie zwrotne PID 
BIT10: Stan zacisku wejœciowego 
BIT11: Stan zacisku wyjœciowego 
BIT12: Wartoœæ zacisku analogowego nr 4 
BIT13: Wartoœæ zacisku analogowego nr 5 
BIT14: Nr segmentu pr¹dowego dla multi-speed 
operation 
BIT15: Zastrze¿ony 

0xFF O ABS032 

P1.17 Wybór 
parametrów 

w trybie 
wy³¹czania 

1 – 0X1FF 
BIT0: Ustawianie czêstotliwoœci 
BIT1: Napiêcie szyny 
BIT2: Stan zacisku wejœciowego 
BIT3: Stan zacisku wyjœciowego 
BIT4: Ustawienia PID 
BIT5: Sprzê¿enie zwrotne PID 
BIT6: Wartoœæ zacisku analogowego nr 4 
BIT7: Wartoœæ zacisku analogowego nr 5 
BIT8: Nr segmentu pr¹dowego dla multi-speed 
operation 
BIT9-BIT15: Zastrze¿one 

0xFF O ABS033 

P1.18 Zastrze¿ony    ABS034 

P1.19 Czas pracy 0÷65535 h 0 • ABS035 

P1.20 Przywracani
e 

parametrów 
funkcji 

0: bezczynne 
1: Przywracanie domyœlne 
2: Kasowanie b³êdnych wartoœci 

0  ABS036 

P1.21 Softwre   • ABS037 

P1.22 Has³o 
u¿ytkownik

a 

0÷65535  0 O ABS038 
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P2.00 Wybór 
sposobu 

wy³¹czania 

0: Zatrzymanie przez hamowanie 
1: Swobodne zatrzymanie 

0 O ABS039 

P2.01 Czas 
opóŸnienia 
hamowania 

przy 
wy³¹czaniu 

0,0÷50,0 s 0,0 s O ABS040 

P2.02 Czas 
hamowania 

DC przy 
wy³¹czaniu 

 

0,0÷50,0 s 0,0s O ABS041 
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P1.00 Wybór funkcji 
AVR 

0: wy³¹czona 
1: w³¹czona ca³y czas 
2: wa¿na tylko podczas przyœpieszania 

2 o ABS016 

P1.01 Napiêcie 
progu 

hamowania 

115,0÷140,0 % ( standardowe napiêcie szyny) 
seria na 380 V 

130,0 % o ABS017 

115,0÷140,0 % ( standardowe napiêcie szyny) 
seria na 220 V 

120,0 % 

P1.02 Skok 
czêstotliwoœci 

0,00÷P0.13 (czêstotliwoœæ maksymalna) 0,00 Hz o ABS018 

P1.03 Amplituda 
skoku 

czêstotliwoœci 

0,00÷P0.13 (czêstotliwoœæ maksymalna) 0,00 Hz o ABS019 

P1.04 Rezerwa    ABS020 

P1.05 Temperatura 
urz¹dzenia 

0÷100°C  • ABS021 

P1.06 Czêstotliwoœæ 
Jog-u 

0,00÷P0.13 (czêstotliwoœæ maksymalna) 5,00 Hz o ABS022 

P1.07 Czas 
przyœpieszenia 

dla Jog-u 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS023 

P1.08 Czas 
zwalniania dla 

Jog-u 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS024 

P1.09 Czas 
przyœpieszania 

2 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS025 

P1.10 Czas 
zwalniania 2 

0,1 ÷ 3600,0 s Zale¿ny od 
maszyny 

o ABS026 

P1.11 Wybór funkcji 
dla Jog-u 

0:tryb Jog 
1: prze³¹czanie pomiêdzy kierunkami obrotów 
przód/ty³ 
2: usuwanie wartoœci ustawionych przez 
klawisze UP/DOWN 

0 Ø ABS027 

P1.12 Wybór funkcji 
wy³¹czenia 
STOP/RST 

0: obs³uga z panelu kontrolnego 
1: obs³uga z panelu i zacisku 
2: obs³uga z panelu i komunikacji 
3: obs³uga wszystkich (0+1+2) 

0 O ABS028 

P1.13 Ustawienia 
klawiatury i 

zacisku 
UP/DOWN 

0: zapamiêtanie danych po  zaniku zasilania 
1: bez zapamiêtania danych po  zaniku zasilania 
2: wy³¹czone 
3: ustawienie wa¿ne w czasie pracy, kasuje siê 
po zatrzymaniu 

0 O ABS029 

P1.14 Wybór 
klawiatury dla 
wyœwietlacza 

0: zewnêtrzna klawiatura nadrzêdna 
1: lokalny u¿ytkownik i klawiatura zewnêtrzna, 
obs³uga z przycisków zewnêtrznych. 
2: lokalny u¿ytkownik i klawiatura zewnêtrzna, 
obs³uga przez lokalnego u¿ytkownika 
3: lokalny u¿ytkownik i klawiatura zewnêtrzna, 
obs³uga  z przycisków zewnêtrznych i przez 
lokalnego u¿ytkownika 

0 O ABS030 

P1.15 Wspó³czynnik 
korekcji 

wyœwietlanej 
prêdkoœci 

0,1÷999,9 % 
Prêdkoœæ obrotowa mech.  = 120* 
czêstotliwoœci roboczej 
*P1.15/para biegunów silnika 

100,0 % O ABS031 
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Tabela parametrów funkcji nr 4 Tabela parametrów funkcji nr 5
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P2.03 Pr¹d hamowania DC 
przy wy³¹czeniu 

0,0÷150,0 % 0,0 % O ABS042 

P2.04 Czêstotliwoœæ na startu 
hamowania przy 

wy³¹czaniu 

0,00÷5,00 Hz 0,00 Hz O ABS043 

P2.05 Rozruch sposoby 0: Rozruch bezpoœredni 
1: Rozruch po hamowaniu DC 
2: Restart ze œledzeniem prêdkoœci  

0 Ø ABS044 

P2.06 Czas utrzymywania 
czêstotliwoœci startowej 

0,0÷50,0s 0,0 s O ABS045 

P2.07 Czas hamowania przed 
startem 

0,0÷50,0 s 0,0 s O ABS046 

P2.08 Pr¹d hamowania przed 
startem 

0,0÷150,0% 0,0 % O ABS047 

P2.09 Czêstotliwoœæ na 
pocz¹tku startu 
bezpoœredniego 

0,00÷10,00Hz 0,0 0Hz O ABS048 
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P3.00 Górny limit dla zacisku 
nr 4 

0,00÷10,00 V 10,00 V O ABS049 

P3.01 Precyzyjne ustawianie 
górnego limitu dla 

zacisku nr 4 

-100,00 % ÷ 100,00 % 0,0 % O ABS050 

P3.02 Dolny limit dla zacisku nr 
4 

0,00÷10,00 V 10,00 V O ABS051 

P3.03 Precyzyjne ustawianie 
dolnego limitu dla 

zacisku nr 4 

-100,00 % ÷ 100,00 % 0,0 % O ABS052 

P3.04 Czas filtracji wejœcia dla 
zacisku nr 4  

0,0÷10,0 s 0,10 s O ABS053 

P3.05 Górny limit dla zacisku 
nr 5 

0,00÷10,00 V 10,00 V  ABS054 

P3.06 Precyzyjne ustawianie 
górnego limitu dla 

zacisku nr 5 

-100,00 % ÷ 100,00 % 0,0 % O ABS055 

P3.07 Dolny limit dla zacisku nr 
5 

0,00÷10,00 V 10,00 V O ABS056 

P3.08 Precyzyjne ustawianie 
dolnego limitu dla 

zacisku nr 5 

-100,00 % ÷ 100,00 % 0,0 % O ABS057 

P3.09 Czas filtracji wejœcia dla 
zacisku nr 5 

0,0÷10,0 s 0,10 s O ABS058 

P3.10 Wybór wyjœcia dla 
zacisku nr 2 

0: Czêstotliwoœæ pracy 
1: Ustawiona czêstotliwoœæ 
2: Prêdkoœæ 
3: Pr¹d wyjœciowy 
4: Napiêcie wyjœciowe 
5: Moc wyjœciowa 
6: Moment wyjœciowy 

0 O ABS059 
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  7: Wartoœæ wejœcia zacisku analogowego nr 4 
8: Wartoœæ wejœcia zacisku analogowego nr 5 
9-10: Zastrze¿one 

   

P3.11 Górny limit dla 
wyjœcia zacisku 

nr 2 

0,00÷10,00 % 100,00 % O ABS060 

P3.12 Precyzyjnie 
ustawiany górny  
limit na wyjœciu 

zacisku nr 2 

0,00÷10,00 V 10,00 V O ABS061 

P3.13 Dolny limit dla 
wyjœcia zacisku 

nr 2 

0,00÷10,00 % 0,00 % O ABS062 

P3.14 Precyzyjnie 
ustawiany dolny 
limit na wyjœciu 

zacisku nr 2 

0,00÷10,00 V 0,00 V O ABS063 

P.4.0
0 

Funkcje zacisku 
wykrywanie/sele

kcja po 
za³¹czeniu 
zasilania 

0: Polecenia trybu pracy s¹ nieaktywne  po 
za³¹czeniu zasilania 
1: Polecenia trybu pracy s¹ aktywne  po 
za³¹czeniu zasilania 

0 O ABS064 

P4.01 Wybór funkcji 
zacisku nr 11 

0: Brak funkcji 
1: Kierunek obrotów do przodu 
2: Kierunek obrotów do ty³u 
3: Potrójna kontrola pracy 
4: Operacja JOG do przodu 
5: Operacja JOG do ty³u 
6:Zatrzymanie swobodne 
7: Kasowanie b³êdów 
8: Zewnêtrzny b³¹d wejœcia 
9: Zadawanie czêstotliwoœci w górê (UP) 
10: Zadawanie czêstotliwoœci w dó³ (DOWN) 
11: Kasowanie zadanej czêstotliwoœci 
12: Multi-speed zacisk 1 
13: Multi-speed zacisk 2 
14: Multi-speed zacisk 3 
15: Ustawianie czasu przyœpieszania I 
hamowania 
16: Przerwa dla PID 
17:zatrzymanie na bie¿¹cej czêstotliwoœci 
18: powrót do czêstotliwoœci 
19: zapomniane przyspieszenie, opóŸnienie 
20: zapomniane sterowanie momentem 
21: Tymczasowe usuwanie ustawionych 
wartoœci kroku  wzrostu i zmniejszania 
czêstotliwoœci 
22-25 Zastrze¿one 

1 Ø ABS065 

4 Ø ABS066 

P4.02 Wybór funkcji 
zacisku nr 12 

5 Ø ABS067 

0 Ø ABS068 
P4.03 Wybór funkcji 

zacisku nr 13 
0 Ø ABS069 

0 Ø ABS070 

P4.04 Wybór funkcji 
zacisku nr 14 

P4.05 Wybór funkcji 
zacisku nr 15 

P4.06 Wybór funkcji 
zacisku nr 16 

P4.07 Iloœæ prze³¹czeñ 
czasu filtrowania 

1÷10 5 O ABS071 

P4.08 Tryby pracy dla 
zacisku 

kontrolnego 

0: Kontrola dwóch linii 1 
1: Kontrola dwóch linii 2 
2: Kontrola trzech linii 1 
3: Kontrola trzech linii 2 

0 Ø ABS072 
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P5.10 B³êdy 24: Zastrze¿ony 
23: B³¹d jednostki hamuj¹cej (ERR23) 
22: Brak sprzê¿enia zwrotnego w PID (ERR22) 
21: B³¹d pamiêci EEPROM (ERR21) 
20: B³¹d automatycznego dostrajania silnika 
(ERR20) 
19: B³¹d wykrywania pr¹du (ERR19) 
18: B³¹d komunikacji (ERR18) 
17: B³¹d zewnêtrzny (ERR17) 
16: Przegrzanie (ERR16) 
15: Przegrzanie modu³u prostowniczego (ERR15) 
14: B³¹d fazy na wyjœciu (ERR14) 
13: B³¹d fazy na wejœciu (ERR13) 
12. Przeci¹¿enie urz¹dzenia (ERR12) 
11: Przeci¹¿enie silnika (ERR11) 
10: Spadek napiêcia na szynie (ERR10) 
9: Du¿e napiêcie przy sta³ej prêdkoœci (ERR09) 
8: Du¿e napiêcie podczas zatrzymywania(ERR08) 
7: Du¿e napiêcie podczas przyœpieszania (ERR08) 
6: Du¿y pr¹d przy sta³ej prêdkoœci (ERR06) 
5: Du¿y pr¹d podczas zatrzymywania (ERR05) 
4: Du¿y pr¹d podczas przyœpieszania (ERR04) 
3: Odwrócenie fazy W (ERR03) 

 • ABS090 

P5.11 Bie¿aca 
czêstotliwoœæ dla 

b³êdu 

  • ABS091 

P5.12 Pr¹d wyjœciowy dla 
b³êdu 

  • ABS092 

P5.13 Napiêcie na szynie 
dla b³êdu 

  • ABS093 

P5.14 Stan zacisku 
wejœciowego dla 

b³êdu 

  • ABS094 

P5.15 Stan zacisku 
wyjœciowego dla 

b³êdu 

  • ABS095 

P5.16 Ustawianie czasu 
automatycznego 
resetowania po 
pojawieniu siê 

b³êdu 

0,1 ÷ 100,0 s 1,0 s O ABS096 

P5.17 Iloœæ 
automatycznych 

resetów 

0 ÷ 3 0 O ABS097 
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P6.00 Amplituda skoku 
czêstotliwoœci 

0,0 ÷ 50,0 % (w stosunku do amplitudy 
czêstotliwoœci) 

0,0 % O ABS098 

P6.01 Amplituda 
czêstotliwoœci 

drgaj¹cej 

0,0 ÷ 100,0 % (w stosunku do ustawionej 
czêstotliwoœci) 

0,0 % O ABS099 

P6.02 Czas narastania 
czêstotliwoœci 

drgaj¹cej 

0,1 ÷ 3600 s (w stosunku do ustawionej 
czêstotliwoœci) 

5,0 s O ABS100 

P6.03 Czas opadania 
czêstotliwoœci 

drgaj¹cej 

0,1 ÷ 3600 s (w stosunku do ustawionej 
czêstotliwoœci) 

5,0 s O ABS101 
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Tabela parametrów funkcji nr 6 Tabela parametrów funkcji nr 7
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P4.09 Zadawanie 
czêstotliwoœci 

UP/DOW N 

0,01÷50,00 Hz 0,50 Hz / s O ABS073 

P4.10 W ybór wyjœcia 
zacisku nr 8 

0: W yjœcie nieaktywne 
1: Obroty silnika do przodu 
2: Obroty silnika do ty³u 
3: sygnalizacja b³êdu 
4: W ykrywanie czêstotliwoœci FDT na wyjœciu  
5: nadejœcie czêstotliwoœci 
6: czêstotliwoœæ poni¿ej wartoœci startowej 
7: Górny limit przyrostu czêstotliwoœci 
8: Dolny limit przyrostu czêstotliwoœci 
9: Pompa pomocnicza 1 (auxilary pump) 
10: Pompa pomocnicza 2 (auxilary pump) 
11-12: Zastrze¿one 

1 O ABS074 

P4.11 W yjœcie 
przekaŸnika R1, 
wybór wyjœcia 

zacisku nr 9 i 10 

0 O ABS075 

P4.12 W yjœcie 
przekaŸnika R2, 
wybór wyjœcia 

zacisku nr 18,19 i 
20 

3 O ABS076 

P4.13 W ykrywanie 
poziomu wartoœci 

FDT 

0,00 ÷ P0.13 (czêstotliwoœæ maksymalna) 50,00 Hz O ABS077 

P4.14 W ykrywanie 
opó¿nienia 

wartoœci FDT 

0,0 ÷ 100,0 % (poziom FDT) 5,0 Hz O ABS078 

P4.15 Nadejœcie 
czêstotliwoœci i 

wykrywanie 
amplitudy 

0,0 ÷ 100,0 % (czêstotliwoœc maksymalna) 0,0 Hz O ABS079 

G
rupa

P5
funkcje

zabezpieczaj¹ce

P5.00 Zabezpieczenie 
nadnapiêciowe 

zw³oka 
zabezpieczenia 

0: Niedozwolone 
1: Dozwolone 

0 O ABS080 

P5.01 W artoœæ 
zabezpieczenia 

nadnapiêciowego  

110 ÷ 150 % (napiêcie 380V) 120 % O ABS081 

110 ÷ 150 % (napiêcie 220V) 115 % 

P5.02 W ybór 
zabezpieczenia 

przeci¹¿enia silnika 

0: Bez ochrony 
1: Zwyk³y silnik (z kompensacj¹ przy ma³ych 
prêdkoœciach 
2: Zmienna czêstotliwoœæ silnika (bez 
kompensacji przy ma³ych prêdkoœciach) 

1 O ABS082 

P5.03 Ochrona silnika 
przed 

przeci¹¿eniem 

20,00 % ÷ 120,00 % ( pr¹du nominalnego 
silnika) 

100 % O ABS083 

P5.04 Automatyczny limit 
pr¹du 

100 ÷ 200% Typ G: 
160 % 
Typ P: 
120% 

O ABS084 

P5.05 Krok spadku 
czêstotliwoœci 

podczas 
ograniczania pr¹du 

0,00 ÷ 100,00 Hz/s 0,00 Hz/s O ABS085 

P5.06 Punkt chwilowego 
zmniejszenia 

czêstotliwoœci 
podczas awarii 

zasilania 

70,0 ÷ 110,0 % (napiêcie na szynie) 80,0 % O ABS086 

P5.07 Obni¿anie 
wskaŸnika 

czêstotliwoœci 
podczas awarii 

zasilania 

0,00 ÷ P0.13 (czêstotliwoœc maksymalana) 0,00 Hz O ABS087 

P5.08 Rodzaje dwóch 
ostatnich b³êdów 

0÷24V 
0: Bez b³êdu 
1: Odwrócenie fazy U (ERR01) 
2: Odwrócenie fazy V (ERR02) 

 • ABS088 

P5.09 Rodzaj ostatniego 
b³êdu 

 • ABS089 
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Tabela parametrów funkcji nr 8 Tabela parametrów funkcji nr 9
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P9.02 Ustawienia 
kontroli bitów 

danych 

0: Nie sprawdzaæ (N,8,1) dla RTU 
1: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,1) dla RTU 
2: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,1) dla RTU 
3: Nie sprawdzaæ (N,8,2) dla RTU 
4: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,2) dla RTU 
5: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,2) dla RTU 
6: Nie sprawdzaæ (N,7,1) dla ASCII 
7: Sprawdzanie parzystoœci  (E,7,1) dla ASCII 
8: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,7,1) dla ASCII 
9: Nie sprawdzaæ (N,7,2) dla ASCII 
10: Sprawdzanie parzystoœci  (E,7,2) dla ASCII  
11: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,7,2) dla 
ASCII 
12: Nie sprawdzaæ (N,8,1) dla ASCII 
13: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,1) dla ASCII  
14: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,1) dla 
ASCII 
15: Nie sprawdzaæ (N,8,2) dla ASCII 
16: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,2) dla ASCII  
17 Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,2) dla ASCII 

0  ABS123 

P9.03 Czas 
odpowiedzi 

0÷200 ms 5 ms  ABS124 

P9.04 Czas b³êdu 
komunikacji 

0,0 (niewa¿ny), 0,1 ÷ 100,0 s 0,0 s  ABS125 

P9.05 Obs³uga 
rêczna dla 

komunikatów 
o b³êdach 

0: Alarm i swobodne zatrzymanie 
1: Bez alarmu ale nadal dzia³a 
2: Bez alarmu, wy³¹czenie za pomoc¹ 
hamowania (tylko przy kontrolowanej 
komunikacji) 
3: Bez alarmu, wy³¹czenie za pomoc¹ 
hamowania (przy ka¿dej komunikacji) 

1  ABS126 

P9.06 Odpowiedzi w 
operacji 

komunikacji 

0: OdpowiedŸ na operacje w przewodach 
1: Bez odpowiedzi na operacje w przewodach 

0  ABS127 
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PA.00 Cz³on 
proporcjonaln

y pêtli 
prêdkoœci 1 

1 ÷ 100 20 O ABS128 

PA.01 Cz³on 
ca³kuj¹cy pêtli 

prêdkoœci 1 

0,01 ÷ 10,00 s 0,50 s O ABS129 

PA.02 Prze³¹czanie 
niskiego 
punktu 

czêstotliwoœci 

0,00 Hz ÷ PA.05 5,00 Hz O ABS130 

PA.03 Cz³on 
proporcjonaln

y pêtli 
prêdkoœci 2 

1 ÷ 100 15 O ABS131 

PA.04 Cz³on 
ca³kuj¹cy pêtli 

prêdkoœci 2 

0,01 ÷ 10,00 s 1,00 s O ABS132 

PA.05 Prze³¹czanie 
wysokiego 

punktu 
czêstotliwoœci 

0,00 Hz ÷ PA.04 (czêstotliwoœc maksymalna) 10,00 Hz O ABS133 

PA.06 Wspó³czynnik 
kompensacji 

poœlizgu 

50 % ÷ 200 % 100,0 % O ABS134 

PA.07 Ustawianie 
górnego limitu 

momentu 

0,0 ÷ 200 % 150,0 % O ABS135 
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P7.00 Wybór 
sprzê¿enia 

zwrotnego dla 
PID 

0: Kana³ analogowy zacisku nr 4 
1: Kana³ analogowy zacisku nr 5 
2: Zacisk nr 4 i nr 5 
3: Zdalna komunikacja 

0 O ABS102 

P7.01 Wybór Ÿród³a 
dla PID  

0: Ustawienia z klawiatury (P7.02) 
1: Ustawienia z kana³u analogowego zacisk AI1 
2: Ustawienia z kana³u analogowego zacisk AI2 
3: Ustawienia ze zdalnej komunikacji 
4: Ustawienia wielosegmentowe  

0 O ABS103 

P7.02 Ustawienia 
PID z 

klawiatury  

0,0 ÷ 100,0 % 0,0 % O ABS104 

P7.03 Wybór 
charakterystyk

i wyjœciowej 
dla PID 

0: Dodatnia charakterystyka PID 
1: Ujemna charakterystyka PID 

0 O ABS105 

P7.04 Cz³on 
proporcjonaln

y (Kp) 

0,00 ÷ 100,00 1,00 O ABS106 

P7.05 Czas 
ca³kowania 

(Ti) 

0,0 ÷ 10,00 s 0,10 s O ABS107 

P7.06 Czas 
ró¿niczkowani

a (Td) 

0,0 ÷10,00 s 0,00 s O ABS108 

P7.07 Okres 
próbkowania 

(T) 

0,0 ÷ 100,00 s 0,10 s O ABS109 

P7.08 Odchylenie 
PID 

0,0 0÷ 100,00 % 0,0 % O ABS110 

P7.09 Wykrywanie 
od³¹czenia 
sprzê¿enia 
zwrotnego  

0,00 ÷ 100,00 % 0,0 % O ABS111 

P7.10 Czas 
wykrywania 
przerwania 
sprzê¿enia 
zwrotnego  

0,0 ÷ 3600,00 s 1,0 s O ABS112 
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P8.00 Multi-segment 
frequency 0 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS113 

P8.01 Multi-segment 
frequency 1 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS114 

P8.02 Multi-segment 
frequency 2 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS115 

P8.03 Multi-segment 
frequency 3 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS116 

P8.04 Multi-segment 
frequency 4 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS117 

P8.05 Multi-segment 
frequency 5 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS118 

P8.06 Multi-segment 
frequency 6 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS119 

P8.07 Multi-segment 
frequency 7 

-100,0 ÷ 100,0% 0,0 % O ABS120 
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P9.00 Adresy 
komunikacji 

lokalnej 

1 ÷ 247, 0: Adres nadawania 1 O ABS121 

P9.01 Ustawienia 
szybkoœci 

transmisji ( 
Baud/s) 

0: 1200 BPS 
1: 2400 BPS 
2: 4800 BPS 
3: 9600 BPS 
4: 19200 BPS 
5: 38400 BPS 

3 O ABS122 
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Tabela parametrów funkcji nr 10 P0 Podstawowa grupa funkcji
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PB.00 Automatyczne 
dostrajanie 

parametrów silnika 

0: Brak dzia³añ 
1: Dostrajanie parametrów ogólnych 
2: Dostrajanie parametrów statycznych 

 Ø ABS136 

PB.01 Typ przetwornicy 
czêstotliwoœci 

0: Typ G 
1: Typ P 

Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS137 

PB.02 Moc nominalna 
silnika 

0,4 ÷ 900 kW Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS138 

PB.03 Czêstotliwoœæ 
nominalna silnika 

0,01 H z÷ P0.13 (czêstotliwoœæ maksymalna) 50,00 Hz Ø ABS139 

PB.04 Prêdkoœæ 
nominalna silnika 

0 ÷ 3600 obr./min. Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS140 

PB.05 Napiêcie 
znamionowe silnika 

0 ÷ 460 V Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS141 

PB.06 Pr¹d  znamionowy 
silnika 

0,1 ÷ 2000,0 A Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS142 

PB.07 Rezystancja statora 
silnika 

0,00 1÷ 65.535 ohm Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS143 

PB.08 Rezystancja wirnika 
silnika 

0,001 ÷ 65.535 ohm Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS144 

PB.09 Indukcyjnoœæ 
statora i wirnika 

0,1 ÷ 6553,5  mH Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS145 

PB.10 Indukcyjnoœæ 
wzajemna statora i 

wirnika 

0,1 ÷ 6553,5  mH Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS146 

PB.11 Pr¹d 
nieobci¹¿onego 

silnika 

0,01 ÷ 655.35 A Zale¿ny od 
maszyny 

Ø ABS147 
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PC.00 Iloœæ pomp 
pomocniczych 

0 ÷ 2 0 O ABS148 

PC.01 Górny limit 
czêstotliwoœci PID 

0,0 ÷ 600,00 Hz 50,00 Hz O ABS149 

PC.02 Dolny  limit 
czêstotliwoœci PID 

0,0 ÷ 600,00 Hz 0,00 Hz O ABS150 

PC.03 Ciœnienie  0,0 ÷ 100 % 50,0 % O ABS151 

PC.04 Funkcja uœpienia 0: Nieaktywna 
1: Aktywna 

0 O ABS152 

PE.00 Has³o producenta  ***** Ø ABS159 

PE.01 Wybór typu 
maszyny 

  Ø ABS160 

PE.02 Model 
przetwornicy 
czêstotliwoœci 

  Ø ABS161 

PE.03 Moc znamionowa   Ø ABS162 

PE.04 Napiêcie 
znamionowe 

  Ø ABS163 

PE.05 Pr¹d znamionowy   Ø ABS164 

PE.06 Czas martwy    Ø ABS165 

PE.07 Nadnapiêciowy 
punkt programu 

  Ø ABS166 

PE.08 Podnapiêciowy 
punkt programu 

  Ø ABS167 

PE.09 Nadpr¹dowy punkt 
programu 

  Ø ABS168 

PE.10 Wspó³czynnik 
korekcji pr¹du 

  Ø ABS170 

PE.11 Wspó³czynnik 
korekcji napiêcia 

  Ø ABS171 

PE.12 Ustawienia czasu 
przez producenta 

  Ø ABS172 

 

Kod 
funkcji 

Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P0.00 Tryb kontroli 
prêdkoœci 

0: Wektorowa bez PG 
1: U/f 

0÷1 0 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.01 Wybór zadawania 

czêstotliwoœci 
0: Klawiatura 
1: Zacisk analogowy nr 4 
2: Zacisk analogowy nr 5 
3: Zacisk nr 4 i nr 5 
4: Ustawienia multi-speed running 
5: Ustawienia PID 
6: Komunikacja zdalna 

0÷1 0 

 

0: Kontrola wektorowa bez PG (sprzê¿enia zwrotnego)
Ta funkcja przypisana jest do sterowania w otwartej pêtli. Przeznaczona jest do wysokoobrotowych i 
precyzyjnych aplikacji, w których jedna przetwornica czêstotliwoœci steruje jednym silnikiem – 
przyk³adowo obrabiarka, wirówka, nawijarka czy wtryskarka.
1: Sterowanie U/F
Stosowana przede wszystkim w aplikacjach, gdzie nie wymaga siê du¿ej dok³adnoœci – np. pompy czy 
wentylatory. Mo¿na sterowaæ kilkoma silnikami jednoczeœnie

Uwaga: Gdy wybierzemy sterowanie wektorowe, nale¿y zwróciæ uwagê na w³aœciwe dopasowanie 
do parametrów silnika. Praca w wektorze wymaga dokonania identyfikacji silnika 

Wybór sposobu zadawania czêstotliwoœci
0: Klawiatura 
1: Zacisk analogowy nr 4
2: Zacisk analogowy nr 5
3: Zacisk nr 4 i nr 5 (stosowane w uk³adach ze sprzê¿eniem zwrotnym)
Ta funkcja okreœla zadawanie czêstotliwoœci poprzez ustawianie na wejœciu analogowym. 
Standardowa konfiguracja serii SY8000 obejmuje dwukana³owe wejœcie analogowe. Zacisk nr 4 ma 
wejœcie 0-10 V, zacisk nr 5 ma wejœcie 0-10 V lub 0-20 mA. Prze³¹czanie pomiêdzy sygna³em 
pr¹dowym a napiêciowym odbywa siê poprze pod³¹czanie lub od³¹czanie prze³¹cznika J. Wejœcie 0-
10 V zgodne jest z U-I a wejœcie 0 (4)-20 mA z I-I  
Uwaga: Gdy na zacisku nr 5 wybierzemy sygna³ 0-20 mA, napiêcie dla 20 mA wyniesie 10 V. 100 % 
ustawione na wejœciu analogowym powi¹zane jest z maksymaln¹ czêstotliwoœci¹ ( kod funkcji P0.13
4: Ustawienia multi-speed running
Pozwala na ustawienie wybranych do 8 prêdkoœci do których silnik mo¿e dojœæ po 8 niezale¿nych 
rampach. wymaga ustawienia parametrów z grup P3, P4 I P8 w taki sposób, aby zachowane zosta³y 
odpowiednie relacje pomiêdzy ustawieniami procentowymi a okreœlon¹ czêstotliwoœci¹.
5: Ustawienia PID
Ustawiana jest z funkcji grupy kodów funkcji P7. Czêstotliwoœæ urz¹dzenia jest wartoœci¹ po 
zadzia³aniu PID. Parametry PID pokazywane s¹ przez funkcjê „PID function” w grupie P7
6: Komunikacja zdalna
Zadawanie czêstotliwoœci odbywa siê dziêki komunikacji z innymi urz¹dzeniami. Odnosi siê do grupy 
kodów funkcji P9 i szczegó³ów protoko³u komunikacyjnego.
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.02 Kana³ 

komunikacyjny 
0: Klawiatura (LOC/REM nie 
œwiec¹) 
1: Zacisk (LOC/REM migaj¹) 
2: Komunikacja LOC/REM œwiec¹) 

0÷3 0 

 

Rozdzia³ 6 Instrukcje dla parametrów Rozdzia³ 6 Instrukcje dla parametrów

Wybór kana³u komunikacyjnego przetwornicy czêstotliwoœci.
Komendy kana³u komunikacyjnego obejmuj¹ procesy uruchomienia, wy³¹czenia, zmiany kierunku, 
jog, kasowanie b³êdów, etc.
0: Klawiatura (LOC/REM nie œwiec¹)
W przypadku prowadzenia operacji zadawania komend poprzez naciskanie przycisków RUN i 
STOP/RST na klawiaturze panelu, jeœli przycisk JOG jest ustawiony na funkcjê prze³¹czania STOP/RST 
(P1.11 ustawione jest na 1), kierunek mo¿e byæ zmieniony przez ten przycisk podczas pracy. Jeœli 
naciœniemy jednoczeœnie przyciski RUN i STOP/RST, urz¹dzenie zatrzyma siê swobodnie.
1: Zacisk (LOC/REM migaj¹)
Z poziomu zacisku wejœciowego mo¿emy ustawiæ kierunek obrotów oraz parametry operacji jog – 
przebieg do przodu lub do ty³u.
2: Komunikacja LOC/REM œwiec¹)
Komendy kontrolowane s¹ poprzez komunikacjê z innymi urz¹dzeniami.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P0.03 Zadawanie 
czêstotliwoœci z 

klawiatury 

0.00 Hz P0.13 ( czêstotliwoœæ max) 0÷P0.13 50,00 Hz 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P0.04 Czas 
przyspieszania 1 

0,1÷3600,0 s 0,1÷3600,0  Zale¿ne od 
maszyny 

P0.05 Czas hamowania 
1 

0,1÷3600,0 s 0,1÷3600,0  Zale¿ne od 
maszyny 

 

Jeœli wybierzemy zadawanie czêstotliwoœci z klawiatury ''keyboard setting”, ustawiona wartoœæ 
czêstotliwoœci jest wartoœci¹ pocz¹tkow¹ przy uruchomieniu przetwornicy czêstotliwoœci.

Czas przyœpieszania 1 odnosi siê do t1 wymaganego przez urz¹dzenie podczas przyœpieszania od 0 Hz 
do czêstotliwoœci maksymalnej (P0.13) a czas zatrzymywania (hamowania) 1 dotyczy t2 wymaganego 
przez urz¹dzenie podczas zatrzymywania od czêstotliwoœci maksymalnej (P0.13) do 0 Hz. Opisywana 
zale¿noœæ pokazuje poni¿szy rysunek.

czêstotliwoœæ wyjœciowa

czas rozruchu

czas rozruchu czas hamowania

Rys. 6-1 Wykres czasów rozruchu i hamowania

czas hamowania

Je¿eli ustawiona czêstotliwoœæ jest równa czêstotliwoœci maksymalnej, rzeczywisty czas 
przyœpieszenia/hamowania jest równy ustawionemu czasowi przyœpieszeniu i hamowaniu. Gdy 
ustawiona czêstotliwoœæ jest mniejsza ni¿ czêstotliwoœæ maksymalna, to rzeczywisty czas  
przyspieszenia/hamowaniania jest mniejszy od ustawionego czasu przyœpieszenia i hamowania. 
Rzeczywisty czas przyœpieszania/hamowania = ustawionemu czasowi przyœpieszania/hamowania  x  
ustawiona czêstotliwoœæ/maksymalna czêstotliwoœæ.
Przetwornica czêstotliwoœci serii SY8000 ma dwie grupy czasu przyspieszania/hamowania
Grupa 1: P0.04 i P0.05 Grupa 2: P1.09 i P1.10
Wybór czasu przyœpieszania/hamowania mo¿liwy jest za poœrednictwem wielofunkcyjnych 
cyfrowych parametrów zacisku wejœciowego ( Grupy parametrów P3 i P4 ).
Domyœlny czas przyœpieszania/hamowania przetwornicy czêstotliwoœci o mocy 5,5 kW i mniejszej 
wynosi 10,0 s, dla mocy od 7,5 kW do 55 kW wynosi 20,0 s a dla 75 kW i wiêkszych 40,0s.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.06 Ustawienia 

czêstotliwoœci 
noœnej 

1,0 ÷ 15,0 kHz 1,0 ÷ 15 Zale¿ne od 
maszyny 

 
czêstotliwoœæ

noœna

zak³ócenie

elektromagn.

poziom ha³.

up³ywnoœæ pr¹du

rozproszenie

ciep³a

Rys. 6-2 tabela wp³ywu noœnika na œrodowisko

Tabela relacji pomiêdzy typem urz¹dzenia a czêstotliwoœci¹ noœn¹

Ta funkcja u¿ywana jest do zmniejszania zak³óceñ i interferencji urz¹dzenia.
Wysoka czêstotliwoœæ noœna daje nastêpuj¹ce korzyœci: idealny przebieg pr¹du, ma³¹ harmoniczn¹ 
pr¹du, ma³e zak³ócenia na silniku. Do zjawisk niekorzystnych zaliczamy: straty podczas prze³¹czania i 
wzrostu temperatury up³ywu pr¹du i zwiêkszenie zak³óceñ elektromagnetycznych Dla wysokich 
czêstotliwoœci moc przetwornicy czêstotliwoœci powinna byæ zmniejszona.

Czêstotliwoœæ 

domyœlna

Minimalna 

czêstotliwoœæ noœna

Maksymalna 

czêstotliwoœæ noœna 

czêstotliwoœæ noœna 

typ obci¹¿enia



Rozdzia³ 6 Instrukcje dla parametrów Rozdzia³ 6 Instrukcje dla parametrów

Jeœli przyjmiemy nisk¹ czêstotliwoœæ, przetwornica czêstotliwoœci jest w sprzecznoœci z powy¿szymi 
sytuacjami, poniewa¿ praca z niska czêstotliwoœci¹ prowadzi do niestabilnej pracy, zmniejszenia 
momentu obrotowego i powstania wibracji Ka¿de urz¹dzenie opuszcza fabrykê z prawid³owo 
ustawion¹ czêstotliwoœci¹ noœn¹, dlatego nie ma potrzeby ponownego ustawiania przez u¿ytkownika. 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P0.07 Ustawienia 
krzywej U/f 

0: linia prosta typ VF 
1: Kwadratowa 

0÷1 0 

 
0: linia prosta typ U/f
Przeznaczona do urz¹dzeñ ze sta³ym obci¹¿eniem
1: kwadratowa
Przeznaczona do obci¹¿eñ promieniowych takich, jak wentylatory, pompy, etc

Napiêcie wyjœciowe

Napiêcie wyjœciowe

Przyrost napiêcia

Czêstotliwoœæ wyjœciowa

Czêstotliwoœæ wyjœciowa

Rys. 6-3 Wykresy dla pracy U/f

Rys. 6-4 Rêczne ustawienie momentu startowego

charakterystyka kwadratowa

charakterystyka liniowa

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P0.08 Przyrost 
momentu 

0,0 % (automatycznie) 0,1 ÷ 30,0 % 0,0÷30,0 0,0 % 

P0.09 Punkt odciêcia 
przyrostu 
momentu 

0,0 ÷ 50,0 % 
(zwi¹zany z czêstotliwoœci¹ silnika) 

0,0÷50,0 20,0 % 

 

Gdy ten parametr jest ustawiony, zmiana prêdkoœci obrotowej obci¹¿onego silnika mo¿e byæ 
kompensowana przez sterowanie U/f, aby poprawiæ wytrzyma³oœæ mechaniczna silnika jej wartoœæ 
powinna byæ odpowiednia do znamionowej czêstotliwoœci poœlizgu.

Wzrost momentu jest zazwyczaj stosowany w sytuacji, gdy czêstotliwoœæ jest mniejsza od 
czêstotliwoœci odciêcia (P0.09). Krzywa U/f ( po zwiêkszeniu momentu ) przedstawiona jest w sposób 
nastêpuj¹cy. Wzrost momentu obrotowego mo¿e poprawiæ charakterystykê U/f momentu przy 
niskiej czêstotliwoœci.
W zale¿noœci od wielkoœci obci¹¿enia, nale¿y wybraæ odpowiedni¹ wartoœæ momentu, poniewa¿ 
wiêksze obci¹¿enie powinno byæ œciœle powi¹zane z wyborem wiêkszego momentu. Nale¿y pamiêtaæ, 
aby nie zwiêkszaæ za bardzo momentu, poniewa¿ w takiej sytuacji silnik bêdzie uruchamiany na 
wzbudzeniu  a to mo¿e spowodowaæ przegrzanie silnika oraz zwiêkszenie pr¹du na przetwornicy 
czêstotliwoœci i spadek wydajnoœci. 
Gdy przyrost momentu ustawiony jest na 0,0 %, wzrost momentu w przetwornicy czêstotliwoœci 
nastêpuje automatycznie. 
Czêstotliwoœæ odciêcia dla wzrostu momentu: Poni¿ej tej czêstotliwoœci wzrost momentu jest 
najbardziej efektywny.  Je¿eli czêstotliwoœæ jest wiêksza od ustawionej wartoœci, moment wzrasta 
nieefektywnie tak, jak pokazuje rys. nr 6-4

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.10 Limit kompensacji poœlizgu 0,0 ÷ 200,0 % 0,0÷200,0 0,0 % 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.11 Wybór kierunki 

obrotów 
0: domyœlny 
1: przeciwny 
2: zmiana kierunku zabroniona 

0÷2 0 

 

0: domyœlny
Gdy przetwornica czêstotliwoœci jest zasilana, silnik obraca siê zgodnie z zadanym kierunkiem
1: przeciwny
Zmiana kierunku obrotów silnika odbywa siê poprzez zmianê kodu funkcji, bez zmieniania 
pozosta³ych parametrów. Dzia³anie funkcji jest równowa¿ne zamianie miejscami dwóch przewodów 
z trzech zasilaj¹cych silnik trójfazowy. 
Uwaga: Po zainicjowaniu parametru, kierunek obrotów silnika powraca do pierwotnego stanu. Gdy 
system zosta³ dostosowany do pracy ze zmiana kierunku, nale¿y zwróciæ uwagê na sytuacje, w 
których zmiana kierunku obrotów silnika jest zabroniona 
2: zmiana kierunku zabroniona
Ta funkcja stosowana jest w aplikacjach, gdzie zmiana kierunku obrotów silnika jest zabroniona.

Ustawianie czasu przejœcia z jednego kierunku obrotu na przeciwny przy zerowej czêstotliwoœci.

Ta funkcja s³u¿y do ustawiania maksymalnej czêstotliwoœci urz¹dzenia. Nale¿y na ni¹ 
zwróciæ szczególna uwagê, poniewa¿ od jej ustawieñ zale¿y przyœpieszanie i hamowanie silnika.

Okreœla górny limit czêstotliwoœci wyjœciowej urz¹dzenia. Jej wartoœæ powinna byæ 
równa maksymalnej czêstotliwoœci lub mniejsza od niej.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.12 Czas zmiany kierunku 0,1 ÷ 3600,0 s 0,1 ÷ 3600,0 0,0 s 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.13 Maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa 10,0 ÷ 600,00 Hz 10,0 ÷ 600,00 50,00 Hz 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P0.14 Górny limit czêstotliwoœci P0.15 ÷P0.13 P0.15 ÷P0.13 50,00 Hz 
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Rys. 6-5 Wykres „czasu martwego” 
przy zmianie kierunku

czas

czas postoju

Grupa P1 Parametry interfejsu HMI

praca w

przód
praca w

ty³

Ta funkcja wskazuje najmniejsza wartoœæ czêstotliwoœci wyjœciowej urz¹dzenia. Gdy czêstotliwoœæ 
zadana jest mniejsza od dolnej granicy, urz¹dzenie dzia³a poni¿ej dolnego limitu. 
Gdzie: maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa ≥ górny limit czêstotliwoœci ≥ dolny limit czêstotliwoœci

Gdy czêstotliwoœæ zadana pozostaje w zakresie skoków czêstotliwoœci, aktualna czêstotliwoœæ by³aby 
na granicy skoku czêstotliwoœci, który jest w pobli¿u czêstotliwoœci zadanej .Poprzez ustawienie 
skoku czêstotliwoœci, przetwornica czêstotliwoœci mo¿e unikn¹æ mechanicznego punktu 
rezonansowego obci¹¿enia Przetwornica czêstotliwoœci mo¿e mieæ ustawiony punkt czêstotliwoœci 
skoku, ale ta funkcja nie jest skuteczna, gdy wszystkie czêstotliwoœci skoku ustawione s¹ t0. 
Przedstawia to poni¿szy rysunek 6.6 

skok czêstotliwoœci

czas

Rys. 6-6 Zasada dzia³ania  

skoku czêstotliwoœci

(omijania czêstotliwoœci 

rezonansowych)

czêstotliwoœæ

zadana

skok czêstotliwoœci

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P0.15 Dolny limit 
czêstotliwoœci 

0,00 Hz ÷ P0.14 
(dolny limit czêstotliwoœci) 

0,00 Hz ÷ P0.14 
 

0,00 Hz 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlni
e 

P1.02 Skok 
czêstotliwoœci 

0,00÷P0.13 (czêstotliwoœæ 
maksymalna) 

0,00÷P0.13  0,00 Hz 

P1.03 Amplituda skoku 
czêstotliwoœci 

0,00÷P0.13 (czêstotliwoœæ 
maksymalna) 

0,00÷P0.13  0,00 Hz 

 

Kod 
funkcji 

Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P1.06 Czêstotliwoœæ Jog-u 0,00÷P0.13 
(czêstotliwoœæ 
maksymalna) 

0,00÷P0.13  

P1.07 Czas przyœpieszenia dla Jog-u 0,1 ÷ 3600,0 s 0,1 ÷ 3600,0  Ustawione 
dla modelu 

P1.08 Czas zatrzymywania dla Jog-u 0,1 ÷ 3600,0 s 0,1 ÷ 3600,0  Ustawione 
dla modelu 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlni
e 

P1.04 Rezerwa    

P1.05 Temperatura 
urz¹dzenia 

0÷100,0•C 0,00÷P0.13  0,00 Hz 

 Powy¿sza funkcja jest funkcja informuj¹c¹ o temperaturze I nie mo¿na jej modyfikowaæ.

Funkcja definiuj¹ca czêstotliwoœæ, czas przyœpieszenia i zatrzymywania dla trybu jog. Start i stop trybu 
jog jest zgodny z trybem rozruchu bezpoœredniego i zatrzymania.
Czas przyœpieszania w trybie jog jest czasem osi¹gniêcia wartoœci czêstotliwoœci maksymalnej 
wyjœciowej (P0.13) , startuj¹c od 0 Hz. 
Czas zatrzymywania w trybie jog jest czasem osi¹gniêcia czêstotliwoœci równiej 0 Hz, licz¹c od 
wartoœci czêstotliwoœci maksymalnej wyjœciowej (P0.13).
Wartoœci czasu przyœpieszania i zatrzymywania ustawione przez producenta wynosz¹ odpowiednio dla 
przetwornicy czêstotliwoœci o mocy do 5,5 kW 10s, od 7,5 kW do 55 kW 20s a dla 75 kW i wiêcej 40s.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.09 Czas 

przyœpieszania 2 
0,1 ÷ 3600,0 s 0,1 ÷ 3600,0  Ustawione 

dla modelu 

P1.10 Czas 
zatrzymywania 2 

0,1 ÷ 3600,0 s 0,1 ÷ 3600,0  Ustawione 
dla modelu 

 Mo¿na wybraæ P0.04 i P0.05 z powy¿szych trzech rodzajów czasu przyspieszania i hamowania, które 
maj¹ takie same znaczenie. Szczegó³y znajduj¹ siê w opisie funkcji P0.04 i P0.05. 
Ustawione fabrycznie wartoœci wynosz¹ odpowiednio dla przetwornicy czêstotliwoœci o mocy do 5,5 
kW 10s, od 7,5 kW do 55 kW 20s a dla 75 kW i wiêcej 40s.
Istnieje mo¿liwoœæ wyboru czasu przyœpieszania i zatrzymywania w trybie 0-1 podczas pracy 
przetwornicy czêstotliwoœci poprzez ró¿ne kombinacje wielofunkcyjnych cyfrowych zacisków 
wejœciowych.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.11 Wybór funkcji dla 

Jog-u 
0:Jog 
1: prze³¹czanie pomiêdzy 
kierunkami obrotów przód/ty³ 
2: usuwanie wartoœci ustawionych 
przez przyciski UP/DOWN 

0÷2 0 

 Wielofunkcyjny przycisk JOG przeznaczony jest do ustawiania nastêpuj¹cych funkcji:
0: Jog – realizacja trybu JOG przesuwem skokowym
1: Prze³¹czanie pomiêdzy kierunkami obrotów przód/ty³ – Jog prze³¹cza kierunek komendy 
czêstotliwoœci, dzia³anie efektywne tylko z klawiatury
2: Usuwanie wartoœci ustawionych przez przyciski UP/DOWN – przycisk JOG usuwa wartoœci 
ustawieñ przez przyciski UP/DOWN

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.12 Wybór funkcji 

zamkniêcia 
STOP/RST 

0: obs³uga z panelu kontrolnego 
1: obs³uga z panelu i zacisku 
2: obs³uga z panelu i komunikacji 
3: obs³uga wszystkich (0+1+2) 

0÷3 0 
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Ten kod funkcji definiuje miejsce, z którego wybieramy funkcjê zamkniêcia STOP/RST. Przycisk 

STOP/RST dzia³a w ka¿dym 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.13 Ustawienia 

klawiatury i 
zacisku 

UP/DOWN 

0: zapamiêtanie danych po  zaniku zasilania 
1: bez zapamiêtania danych po  zaniku 
zasilania 
2: wy³¹czone 
3: ustawienie wa¿ne w czasie pracy, kasuje 
siê po zatrzymaniu 

0÷3 0 

 
Ustawianie czêstotliwoœci odbywa siê za pomoc¹ przycisków ^ i ?  umieszczonych na klawiaturze lub 
przycisków UP/DOWN znajduj¹cych siê na panelu ( zwiêkszanie/zmniejszanie wartoœci 
czêstotliwoœci), jest nadrzêdny i  jest w stanie wykorzystaæ do ustawiania czêstotliwoœci inne kana³y. 
Stosowany jest g³ównie do dostrojenia czêstotliwoœci wyjœciowej przetwornicy czêstotliwoœci 
podczas debugowania systemu sterowania.
0: skuteczne, przechowywanie danych po zaniku zasilania
Urz¹dzenie jest w stanie ustawiæ komendê czêstotliwoœci, przechowywaæ jej wartoœæ po zaniku 
zasilania i uruchomiæ automatycznie z aktualn¹ wartoœci¹ czêstotliwoœci, gdy zasilanie zostanie 
przywrócone.
1: skuteczne, bez przechowywania danych po zaniku zasilania
Jest w stanie ustawiæ komendê czêstotliwoœci, ale nie przechowuje jej wartoœci po zaniku zasilania.
2: nieskuteczne, wartoœæ czêstotliwoœci zadawanej za pomoc¹ przycisków UP/DOWN bêdzie 
automatycznie usuniêta, a próba jej zadania tymi klawiszami bêdzie nieskuteczna
3: ustawienia za pomoca przycisków ^ i ? i UP/DOWN s¹ skuteczne, ale po zaniku zasilania bêd¹ 
kasowane.
Uwaga: Gdy u¿ytkownik wykonuje operacjê odzyskania domyœlnej wartoœci parametrów funkcji 
urz¹dzenia, czêstotliwoœæ zadana za pomoc¹ klawiatury i przycisków zacisku UP/DOWN zostanie 
automatycznie usuniêta.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.14 Wybór klawiatury 

dla wyœwietlacza 
0: zewnêtrzna klawiatura 
nadrzêdna 
1: lokalny u¿ytkownik i klawiatura 
zewnêtrzna, obs³uga z przycisków 
zewnêtrznych. 
2: lokalny u¿ytkownik i klawiatura 
zewnêtrzna, obs³uga przez 
lokalnego u¿ytkownika 
3: lokalny u¿ytkownik i klawiatura 
zewnêtrzna, obs³uga  z przycisków 
zewnêtrznych i przez lokalnego 
u¿ytkownika 

0-3 0 

 Ta funkcja przeznaczona jest do ustawiania logicznych zale¿noœci, pomiêdzy wyœwietlaczem a 
klawiatur¹ zewnêtrzn¹. 
Uwaga: Nale¿y bardzo uwa¿nie stosowaæ funkcjê nr 3, poniewa¿ jakikolwiek b³¹d mo¿e doprowadziæ 
do powa¿nych konsekwencji, ³¹cznie z uszkodzeniem urz¹dzenia lub cz³owieka.

Mechaniczna prêdkoœæ obrotowa = 120 *czêstotliwoœæ znamionowa*P1.22/liczba par biegunów 
silnika, funkcja s³u¿y do skorygowania wyœwietlanego b³êdu gradacji prêdkoœci obrotowej, nie ma 
znaczenia dla aktualnej prêdkoœci obrotowej 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.15 Wspó³czynnik korekcji 

wyœwietlanej prêdkoœci 
0,1÷999,9 % 
 

0,1÷999,9 100,0 % 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.16 Wybór 

parametrów w 
trybie pracy 

0 – 0X7FF 
BIT0: Czêstotliwoœæ pracy 
BIT1: Ustawianie czêstotliwoœci 
BIT2: Napiêcie szyny 
BIT3: Napiêcie wyjœciowe 
BIT4: Pr¹d wyjœciowy 
BIT5: Prêdkoœæ 
BIT6: Moc wyjœciowa 
BIT7: Moment wyjœciowy 
BIT8: Ustawienia PID 
BIT9: Sprzê¿enie zwrotne PID 
BIT10: Stan zacisku wejœciowego 
BIT11: Stan zacisku wyjœciowego 
BIT12: Wartoœæ zacisku analogowego nr 
4 
BIT13: Wartoœæ zacisku analogowego nr 
5 
BIT14: Nr segmentu pr¹dowego dla 
multi-speed operation 
BIT15: Zastrze¿ony 

0,1÷15 0XFF 

 Podczas normalnych warunków pracy, urz¹dzenie wyœwietla bie¿¹ce parametry poprzez naciœniêcie 
przycisku SHIFT. Warunkiem jest ustawienie wartoœci bitu opisuj¹cego sprawdzany parametr na 1. 
Je¿eli wartoœæ bitu ustawiona jest na 0, parametr nie bêdzie widoczny. Podczas ustawiania kodu  
P1.16, konieczne jest przekonwertowanie pliku binarnego na liczbê szesnastkow¹, wejœcie jest 
kodem funkcji.

Dolna czêœæ 8-bitu wygl¹da nastêpuj¹co:

BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 
Moment 

wyjœciowy 
Moc 

wyjœciowa 
Prêdkoœæ Pr¹d 

wyjœciowy 
Napiêcie 

wyjœciowe 
Napiêcie 

szyny 
Ustawianie 

czêstotliwoœci 
Czêstotliw
oœæ pracy 

 
Górna czêœæ 8-bitu wygl¹da nastêpuj¹co:

BIT15 BIT14 BIT13 BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 
Zastrze¿ony Nr 

segmentu 
pr¹dowego 
dla multi-

speed 
operation 

Wartoœæ 
zacisku 

analogoweg
o nr 5 

Wartoœæ 
zacisku 

analogoweg
o nr 4 

Stan zacisku 
wyjœciowego 

Stan zacisku 
wejœciowego 

Sprzê¿enie 
zwrotne PID 

Ustawieni
a PID 

 
Stan zacisków wejœciowych i wyjœciowych zacisku bêdzie wyœwietlany w formacie liczby dziesiêtnej, 
11 odpowiada najmniej znacz¹cy bit – np. gdy na wejœciu wyœwietlana jest liczba 3 oznacza to, ¿e 
zacisk 11 i 12 s¹ zamkniête a pozosta³e s¹ otwarte. Prosimy o sprawdzenie szczegó³ów w kodach 
funkcji P5.14 i P5.15
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlni
e 

P1.17 Wybór 
parametrów w 

trybie wy³¹czania 

1 – 0X1FF 
BIT0: Ustawianie czêstotliwoœci 
BIT1: Napiêcie szyny 
BIT2: Stan zacisku wejœciowego 
BIT3: Stan zacisku wyjœciowego 
BIT4: Ustawienia PID 
BIT5: Sprzê¿enie zwrotne PID 
BIT6: Wartoœæ zacisku analogowego 
nr 4 
BIT7: Wartoœæ zacisku analogowego 
nr 5 
BIT8: Nr segmentu pr¹dowego dla 
multi-speed operation 
BIT9-BIT15: Zastrze¿one 

0 ÷ 15 0XFF 

 
Ustawienia tej funkcji s¹ takie same, jak funkcji P1.16. W przypadku, gdy urz¹dzenie nie pracuje 
wyœwietlane parametry zostan¹ opisane kodem tej funkcji. 
Dolna czêœæ 8-bitu wygl¹da nastêpuj¹co:

BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 
Wartoœæ 
zacisku 

analogoweg
o nr 5 

Wartoœæ 
zacisku 

analogoweg
o nr 4 

Sprzê¿enie 
zwrotne PID 

Ustawienia 
PID 

Stan zacisku 
wyjœciowego 

Stan zacisku 
wejœciowego 

Napiêci
e szyny 

Ustawianie 
czêstotliwoœci 

 Górna czêœæ 8-bitu wygl¹da nastêpuj¹co:

Wyœwietla ³¹czny czas pracy urz¹dzenia do teraz.

BIT15 BIT14 BIT13 BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 
Zastrze¿ony Zastrze¿ony Zastrze¿ony Zastrze¿ony Zastrze¿ony Zastrze¿ony Zastrze¿ony Nr 

segmentu 
pr¹dowego 
dla multi-

speed 
operation 

 Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.19 Czas pracy 0÷65535 h 0÷65535 0 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P1.21 Software    
P1.22 Has³o 

u¿ytkownika 
0÷65535  0÷65535 0 

 Gdy jest ustawiona na wartoœæ ró¿n¹ od zera, zabezpieczenie has³em jest aktywne. 
00000 usuwa stare has³o i wy³¹cza ochronê has³em, równie¿ jest w stanie odzyskac stare has³o i 
zast¹piæ wartoœci¹ domyœln¹ 
Gdy zabezpieczenie has³em jest aktywne, u¿ytkownik nie bêdzie w stanie wejœæ zmieniæ parametrów 
w przypadku wprowadzenia b³êdnego has³a. Jeœli wpisane has³o bêdzie poprawne, u¿ytkownik ma 
pe³en dostêp do podgl¹du i modyfikacji parametrów. Prosimy o zapamiêtanie has³a.
Po wyjœciu z trybu edycji kodu funkcji, ochrona has³em uaktywnia siê w czasie 1 minuty. Po tym 
czasie, gdy naciœniemy przycisk PRG/ESC na wyœwietlaczu pojawia siê symbole ''0.0.0.0.0”. Aby 
wejœæ do trybu edycji nale¿y podaæ prawid³owe has³o, w przeciwnym razie bêdzie to niemo¿liwe.

Grupa P2 parametrów kontroli start/stop

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P2.00 Wybór sposobu 

wy³¹czania 
0:opóŸnienie zatrzymania 
1: zatrzymanie swobodne 

0,1 ÷ 999,9 100 % 

 0: OpóŸnienie zatrzymania
Gdy komenda stop jest aktywna, urz¹dzenie zmniejsza czêstotliwoœæ wyjœciow¹ w zale¿noœci od 
trybu zatrzymywania, zdefiniowanego przyœpieszania i czasu zatrzymywania. W momencie 
zatrzymania czêstotliwoœæ wyjœciowa wynosi zero.
1: Zatrzymywanie swobodne
Gdy komenda stop jest aktywna, urz¹dzenie zatrzyma siê niezw³ocznie. Obci¹¿enia mechanicznie 
zostan¹ wytracone swobodnie, dziêki posiadanej bezw³adnoœci.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P2.01 Czas opóŸnienia 

hamowania przy wy³¹czaniu 
0,0÷50,0 s 0,0 ÷ 50,0  0,0 s 

P2.02 Czas hamowania DC przy 
wy³¹czaniu 

 

0,0÷50,0 s 0,0 ÷50,0  0,0 s 

P2.03 Pr¹d hamowania DC przy 
wy³¹czeniu 

0,0÷150,0 % 0,0 ÷ 150,0  0,0 % 

P2.04 Czêstotliwoœæ na pocz¹tku 
hamowania przy wy³¹czaniu 

0,00÷5,00 Hz 0,00 ÷ 50,0  0,00 Hz 

 
Czas opóŸnienia hamowania: zanim hamulec DC zadzia³a, przetwornica czêstotliwoœci zaprzestaje 
wysy³aæ sygna³y na wyjœcie a po ustawionym czasie opóŸnienia hamowania rozpoczyna siê 
hamowanie. Stosuje siê do zapobiegania pr¹dowi zwarcia, który mo¿e powstaæ przy hamowaniu DC z 
du¿ych prêdkoœci.
Czas hamowania do ca³kowitego zatrzymania: hamowanie DC jest nieefektywne, gdy czas 
hamowania wynosi 0, urz¹dzenie zatrzyma siê zgodnie z ustawionym czasem hamowania.
Pr¹d hamowania DC: oznacza natê¿enie pr¹du potrzebne do hamowania, im wiêksze natê¿enie tym 
mocniejsze hamowanie. 
Czêstotliwoœæ pocz¹tkowa hamowania DC: osi¹gniêcie tej wartoœci powoduje rozpoczêcie. Ca³y 
process przedstawia rys. 6-7

czêstotliwoœæ wyjœciowa

napiêcie wyjœciowe

czas t

Rys. 6-7 Schemat hamowania DC

hamowanie DC po zatrzymaniuhamowanie DC przed startem

czas t
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P2.05 Rozruch sposoby 0: Rozruch bezpoœredni 

1: Rozruch po hamowaniu DC 
2: Restart ze œledzeniem prêdkoœci  

0,0 ÷ 50,0  0,0 s 

 0: Start bezpoœredni
Uruchomienie z wartoœci¹ startow¹ czêstotliwoœci.
1: Rozruch po hamowaniu DC
Najpierw hamowanie DC ( prosimy o zwrócenie uwagi na ustawienie parametrów P2.07 i P2.08), 
potem uruchomienie ze wartoœci¹ startow¹ czêstotliwoœci. Ten rozruch jest korzystny dla elementów 
o niskiej bezw³adnoœci, które mog¹ zmieniaæ kierunek obrotu podczas rozruchu. 
2: Start ze œledzeniem prêdkoœci  (lotny start)
Przetwornica czêstotliwoœci kalkuluje prêdkoœæ obrotow¹ i kierunek obrotu silnika, nastêpnie  
zwiêksza prêdkoœæ a¿ do osi¹gniêcia zadanej wartoœci czêstotliwoœci. Tê metodê charakteryzuje 
bardzo ³agodny rozruch i dlatego przeznaczona jest do elementów z du¿¹ bezw³adnoœci¹ oraz 
restartu po chwilowej przerwie w zasilaniu.  

Funkcja umo¿liwia zwiêkszenie momentu pocz¹tkowego poprzez odpowiedn¹ czêstotliwoœæ 
startow¹. 
W momencie, w którym wstrzymywana jest czêstotliwoœæ startowa, czêstotliwoœæ wyjœciowa 
przyjmuje wartoœæ czêstotliwoœci startowej. Nastêpnie jej wartoœæ jest zwiêkszana do ustawionej 
czêstotliwoœci, jeœli wartoœæ ustawionej docelowej czêstotliwoœci, to przetwornica czêstotliwoœci nie 
bêdzie pracowa³a i przejdzie w stan gotowoœci. Wartoœæ pocz¹tkowa czêstotliwoœci nie jest 
ograniczona przez doln¹ czêstotliwoœæ. 
Podczas prze³¹czania kierunków obrotu czêstotliwoœæ startowa nie jest brana pod uwagê.
Podczas uruchamiania urz¹dzenie najpierw wykonuje hamowanie DC, ustawione przed czasem po 
którym zostanie uruchomione sta³e hamowanie. Nastêpnie rozpoczyna siê przyspieszanie. Je¿eli czas 
hamowania ustawiony jest na 0, to jest ono nieefektywne.
Im mocniejszy pr¹d hamowania tym wiêksza bêdzie si³¹ hamowania. Pr¹d hamowania DC przed 
uruchomieniem, odpowiada procentowo pr¹dowi znamionowemu przetwornicy czêstotliwoœci. 
Grupy P3 i P4 wejœciowych i wyjœciowych parametrów zacisku

Powy¿sze kody funkcji okreœlaj¹ relacje pomiêdzy napiêciem wejœciowym a odpowiednim 
ustawieniem wejœcia analogowego, gdy wartoœæ napiêcia wejœciowego jest poza ustawionym 
zakresem min. lub max, to wartoœæ przekroczenia powinna byæ brana pod uwagê z momencie 
wyznaczania wartoœci min. i max. Gdy na wejœciu analogowym jest pr¹d, to jego wartoœæ w zakresie 0 
– 20 mA odpowiada zakresowi napiêcia 0 – 5 V. 
W pozosta³ych sytuacjach nominalna wartoœæ 100 % dla sygna³u analogowego mo¿e byæ ró¿na, 
dlatego wa¿ne jest dok³adne zapoznanie siê ze szczegó³ami aplikacji.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P3.00 Górny limit dla zacisku nr 4 0,00÷10,00 V 0,00 ÷ 10,00 10,00 V 
P3.01 Precyzyjne ustawianie górnego 

limitu dla zacisku nr 4 
-100,00 % ÷ 100,00 % -100,0 ÷ 

100,0 
100,0 % 

P3.02 Dolny limit dla zacisku nr 4 0,00÷10,00 V 0,00÷10,00 0,00 V 
P3.03 Precyzyjne ustawianie dolnego 

limitu dla zacisku nr 4 
-100,00 % ÷ 100,00 % -100,0 ÷ 

100,0 
100,0 % 

P3.04 Czas filtracji wejœcia dla zacisku 
nr 4  

0,0÷10,0 s 0,00÷10,00 0,10 s 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P2.06 Czas utrzymywania 

czêstotliwoœci startowej 
0,0÷50,0 s 0,0÷50,0 0,0 s 

P2.07 Czas hamowania przed startem 0,0÷50,0 s 0,0÷50,0 0,0 s 
P2.08 Pr¹d hamowania przed startem 0,0÷150,0% 0,0÷150,0 0,0 % 
P2.09 Czêstotliwoœæ na pocz¹tku 

startu bezpoœredniego 
0,00÷10,00Hz 0,00÷10,0 0,00 Hz 

 

Poni¿szy rysunek przedstawia niektóre ustawienia, zale¿ne od sytuacji 

odpowiednie ustawienia

- czêstotliwoœæ, ustawienia PID, sprzê¿enie zwrotne PID

Czas filtrowania wejœcia zacisku nr 4: okreœlenie czu³oœci wejœcia analogowego. 

Jeœli chcemy ingerowaæ w jakoœæ sygna³u analogowego – np. poprzez wzmocnienie sygna³u, nale¿y 
wzi¹æ pod uwagê fakt, i¿ sygna³ mo¿e ulec zniekszta³ceniu, dlatego nale¿y zmniejszyæ czu³oœæ wejœcia 
analogowego. 

Rys. 6-8 Odpowiednie ustawienia relacji, pomiêdzy ustawieniem sygna³u 

analogowego i odpowiadaj¹cej wartoœci nieelektryczne

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlni
e 

P3.05 Górny limit dla zacisku nr 5 0,00÷10,00 V 0,00 ÷ 10,00 10,00 V 
P3.06 Precyzyjne ustawianie górnego 

limitu dla zacisku nr 5 
-100,00 % ÷ 100,00 % -100,0 ÷ 

100,0 
100,0 % 

P3.07 Dolny limit dla zacisku nr 5 0,00÷10,00 V 0,00÷10,00 0,00 V 
P3.08 Precyzyjne ustawianie dolnego 

limitu dla zacisku nr 5 
-100,00 % ÷ 100,00 % -100,0 ÷ 

100,0 
100,0 % 

P3.09 Czas filtracji wejœcia dla zacisku 
nr 5 

0,0÷10,0 s 0,00÷10,00 0,10 s 

 Metoda pomiarowa dla funkcji zacisk nr 5 jest taka sama, jak dla zacisk nr 4. Zacisk nr 5 posiada 
wejœcia 0-10 V i 0-20 mA, gdy na zacisku nr 5 u¿ywany jest sygna³ pr¹dowy 0-20 mA, to wartoœæ 20 
mA odpowiada napiêciu 5 V.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlni
e 

P3.10 Wybór wyjœcia dla 
zacisku nr 2 

Wielofunkcyjne wyj œcie analogowe 0÷10 0 

 
Standardowe wyjœcie sygna³u analogowego to 0-20 mA lub 0-10 V, wybór pomiêdzy sygna³em 
dokonywany jest przez prze³¹cznik J2
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Rodzaje wyjœæ analogowych przedstawia poni¿sza tabela:
Wartoœæ Funkcja Opis parametru 

0 Czêstotliwoœæ pracy 0 ÷ max czêstotliwoœæ wyjœciowa 
1 Ustawiona czêstotliwoœæ 0 ÷ max czêstotliwoœæ wyjœciowa 
2 Prêdkoœæ 0 ÷ 2 razy prêdkoœæ silnika 
3 Pr¹d wyjœciowy 0 ÷ 2 razy pr¹d silnika 
4 Napiêcie wyjœciowe 0 ÷ 1,5 razy napiêcie przetwornicy 

czêstotliwoœci 
5 Moc wyjœciowa 0 ÷ 2 razy moc nominalna 
6 Moment wyjœciowy 0 ÷ 2 razy moment nominalny 
7 Wartoœæ wejœcia zacisku analogowego nr 4 0 ÷ 10 V 
8 Wartoœæ wejœcia zacisku analogowego nr 5 0 ÷ 10 V 

9-10 Zastrze¿one Zastrze¿one 

 Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P3.11 Górny limit dla 

wyjœcia zacisku nr 2 
-100,0 ÷ 100,0 % -100,0 ÷ 

100,0 
100,0 % 

P3.12 Precyzyjnie 
ustawiany górny  
limit na wyjœciu 

zacisku nr 2 

0,00÷10,00 V 0,00÷10,00 10,00 V 

P3.13 Dolny limit dla 
wyjœcia zacisku nr 2 

-100,0 ÷ 100,0 % -100,0 ÷ 
100,0 

0,0 % 

P3.14 Precyzyjnie 
ustawiany dolny limit 
na wyjœciu zacisku nr 

2 

0,00÷10,00 V 0,00÷10,00 0,00 V 

 
Powy¿sze kody funkcji definiuj¹ relacjê pomiêdzy wartoœci¹ wyjœciow¹ i odpowiadaj¹cej jej  wartoœci  
wyjœciowego sygna³u analogowego, gdy wartoœæ wyjœciowa jest poza ustawionym zakresem min. lub 
max, to wartoœæ przekroczenia powinna byæ brana pod uwagê z momencie wyznaczania wartoœci 
min. i max.
Gdy na wejœciu analogowym jest pr¹d, to jego wartoœæ 1 mA odpowiada zakresowi napiêcia 0 ,5 V.

W pozosta³ych sytuacjach nominalna wartoœæ 100 % dla sygna³u analogowego mo¿e byæ ró¿na, 

dlatego wa¿ne jest dok³adne zapoznanie siê ze szczegó³ami aplikacji . Poni¿szy rysunek przedstawia 

niektóre ustawienia, zale¿ne od sytuacji 

Rys. 6-9 Odpowiednie ustawienia relacji, pomiêdzy wartoœci¹ sygna³u 

analogowego i odpowiadaj¹cej mu wartoœci wielkoœci nieelektrycznej

wyjœcie z zacisku nr 2

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P.4.00 Funkcje zacisku 

wykrywanie/selek
cja po za³¹czeniu 

zasilania 

0: Polecenia trybu pracy s¹ 
nieaktywne  po za³¹czeniu zasilania 
1: Polecenia trybu pracy s¹ aktywne  
po za³¹czeniu zasilania 

0 0 

 Gdy komendy pracy urz¹dzenia podawane s¹ z zacisku, system automatycznie przetestuje 
automatyczne uruchamianie w momencie podania napiêcia. 
0: Polecenia trybu pracy s¹ nieaktywne  po za³¹czeniu zasilania
W procesie za³¹czenia, nawet gdy komendy pracy urz¹dzenia s¹ aktywne, urz¹dzenie nie bêdzie 
dzia³a³o a system bêdzie w stanie zabezpieczonym przed uruchomieniem, do momentu zmiany 
trybu pracy na aktywny. Wtedy urz¹dzenie bêdzie pracowa³o w oparciu o komendy z zacisku. 
1: Polecenia trybu pracy s¹ aktywne  po za³¹czeniu zasilania
W procesie za³¹czania, gdy komendy pracy urz¹dzenia s¹ aktywne, system uruchomi urz¹dzenie 
automatycznie po inicjalizacji. 
Uwaga: nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy wyborze tej funkcji, poniewa¿ istnieje ryzyko negatywnych 
konsekwencji jej u¿ycia.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P4.01 Wybór funkcji 

zacisku nr 11 
Programowalne z wielofunkcyjnego 
zacisku 

0 ÷ 25 1 

P4.02 Wybór funkcji 
zacisku nr 12 

Programowalne z wielofunkcyjnego 
zacisku 

0 ÷ 25 4 

P4.03 Wybór funkcji 
zacisku nr 13 

Programowalne z wielofunkcyjnego 
zacisku 

0 ÷ 25 7 

P4.04 Wybór funkcji 
zacisku nr 14 

Programowalne z wielofunkcyjnego 
zacisku 

0 ÷ 25 0 

P4.05 Wybór funkcji 
zacisku nr 15 

Programowalne z wielofunkcyjnego 
zacisku 

0 ÷ 25 7 

P4.06 Wybór funkcji 
zacisku nr 16 

Programowalne z wielofunkcyjnego 
zacisku 

0 ÷ 25 0 

 
Ten parametr wykorzystywany jest do okreœlenia odpowiednich funkcji dla wielofunkcyjnych 

zaciski wejœciowych.

Wartoœæ Funkcja Opis parametru 
0 Brak funkcji Urz¹dzenie nie bêdzie dzia³aæ, gdy na wejœciu 

pojawi siê sygna³, zaciski niewykorzystane 
mog¹ byæ ustawione bez funkcji, zapobieganie 

nieprawid³owej pracy 
1 Kierunek obrotów do przodu Prze³¹czanie kierunku obrotu odbywa siê z 

zewnêtrznego zacisku 2 Kierunek obrotów do ty³u 
3 Potrójna kontrola pracy Nale¿y upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie dzia³a w 

trybie trójprzewodowym poprzez zacisk. 
Szczegó³owe dzia³anie opisuje funkcja P4.08  

4 Operacja JOG do przodu Zapoznaæ siê z P1.06, P1.07 i P1.08 opisuj¹ce 
szczegó³y czêstotliwoœci podczas czasu pe³zania 
takie, jak przyœpieszenia i zatrzymywanie ruchu 

pe³zaj¹cego 

5 Operacja JOG do ty³u 

6 Zatrzymanie swobodne Urz¹dzenie blokuje wyjœcie i zatrzymuje proces, 
silnik jest poza kontrol¹ przetwornicy 

czêstotliwoœci. Przeznaczony do obci¹¿eñ o 
du¿ej bezw³adnoœci. Metoda ma takie same 

dzia³anie, jak opisywana w P2.00 
7 Zewnêtrzny b³¹d wejœcia Funkcja zewnêtrznego kasowania b³êdu. 

Posiada takie same funkcje, jak przycisk 
STOP/RESET na klawiaturze 

8 Zewnêtrzny b³¹d wejœcia Gdy urz¹dzenie otrzyma zewnêtrzny sygna³ o 
b³êdzie, zatrzymuje siê 
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9 Zadawanie czêstotliwoœci 
w górê (UP) 

Gdy czêstotliwoœæ ustawiana jest z zewnêtrznego zacisku, nale¿y 
stopniowo zwiêkszaæ lub zmniejszaæ jej wartoœæ. Gdy Ÿród³o 
czêstotliwoœci jest zadawane cyfrowo, jest w stanie dostosowaæ 
czêstotliwoœæ zmieniaj¹c j¹ w górê lub w dó³.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten zacisk jest w stanie skasowaæ zadawan¹ czêstotliwoœæ za 
pomoc¹ przycisków UP/DOWN, odzyskiwanie zadanej wartoœæ 
czêstotliwoœci mo¿liwe jest poprzez kana³ komunikacyjny 
zadawania czêstotliwoœci. 

10 Zadawanie czêstotliwoœci 
w dó³ (DOWN) 

11 Kasowanie zadanej 
czêstotliwoœci 

12 Multi-speed zacisk 1 Dziêki cyfrowym kombinacjom statusu dla trzech zaciski, mo¿liwe 
jest uzyskanie oœmiu ustawieñ prêdkoœci.  

Uwaga: mulit-speed 1 niski bit, mulit-speed 3 – wysoki bit 
13 Multi-speed zacisk 2 
14 Multi-speed zacisk 3 

15 Ustawianie czasu 
przyœpieszania I 

hamowania 

Bazuj¹c na cyfrowym statusie kombinacji dla dwóch zaciski, mo¿na 
ustawiæ dwa czasy przyœpieszania i zatrzymywania.  

Zacisk Wybór czasu 
przyœpieszania i 
zatrzymywania 

Powi¹zane 
parametry 

Wy³. Czas przyœpieszania 1 P0.04, P0.05 
Za³. Czas przyœpieszania 2 P1.09, P1.10 

16 16: Przerwa dla PID Gdy PID jest wy³¹czony, urz¹dzenie utrzymuje bie¿¹c¹ czêstotliwoœæ 
wyjœciow¹ 

17 17:zatrzymanie na bie¿¹cej 
czêstotliwoœci 

Urz¹dzenie zatrzymuje siê z bie¿¹c¹ czêstotliwoœci¹ wyjœciow¹ I 
startuje z t¹ sam¹ czêstotliwoœci¹, gdy funkcja jest anulowana.  

18 18: powrót do 
czêstotliwoœci 

Urz¹dzenie powróci do czêstotliwoœci wyjœciowej  

19 19: zapomniane 
przyspieszenie, opóŸnienie 

Urz¹dzenie nie reaguje na sygna³y obce ( z wyj¹tkiem komendy 
zatrzymania ), utrzymuje pr¹d wyjœciowy  

20 20: zapomniane 
sterowanie momentem 

Blokuje tryb sterowania momentem i zmienia tryb sterowania 
prêdkoœci¹ 

21 21: Tymczasowe usuwanie 
ustawionych wartoœci 
kroku  wzrostu i 
zmniejszania czêstotliwoœci 

Jest w stanie usun¹æ wartoœæ czêstotliwoœci wprowadzonej 
przyciskami UP/DOWN, gdy zacisk jest zamkniêty a po otwarciu 

przywraca wartoœci pocz¹tkowe.  

22 ÷ 25 Zastrze¿one Zastrze¿one 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P4.07 Iloœæ prze³¹czeñ 

czasu filtrowania 
1 ÷ 10 1 ÷ 10 5 

 Ustawienie czasu filtrowania dokonywane jest na zaciskuch 11 – 16. W warunkach du¿ej 
interferencji, nale¿y zwiêkszyæ ten parametr, aby poprawiæ pracê urz¹dzenia 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlni
e 

P4.08 Tryby pracy dla 
zacisku 

kontrolnego 

0: Kontrola dwóch linii 1 
1: Kontrola dwóch linii 2 
2: Kontrola trzech linii 1 
3: Kontrola trzech linii 2 

1 ÷ 10 5 

 

Ten parametr okreœla cztery ró¿ne tryby sterowania urz¹dzenia dzia³aj¹ce za poœrednictwem zacisku 
zewnêtrznego. Zacisk nr 11 okreœlony jest jako kierunek obrotów silnika do przodu, zacisk nr 12 
kierunek obrotów silnika do ty³u, zacisk nr 13 kontroluje funkcje trójprzewodowego sterowania jako 
wartoœæ 0 a dwuprzewodowe sterowanie jako wartoœæ 1. Najczêœciej u¿ywane tryby – 
dwuprzewodowy, obroty do przodu i do ty³u okreœlane s¹ komendami zaciski nr 11 i 12.

K1 K2 Komenda 

Wy³. Wy³. Stop 

Za³. Wy³. Do przodu 

Wy³. Za³. Do ty³u 

Za³. Za³. Do przodu 

 Schemat trybu sterowania dwuprzewodowego nr 1
1: tryb dwuprzewodowy 2. w tym trybie zacisk nr 11 jest w³¹czony, kierunek obrotów okreœlany jest 
przez zacisk nr 12.

Schemat trybu sterowania dwuprzewodowego nr 2
2: tryb trójprzewodowy 1. W tym trybie zacisk nr 13 jest w³¹czony, polecenia uruchomienia 
inicjowane s¹ przez zacisk nr 11,  polecenia zmiany kierunku obrotów silnika pochodz¹ z zacisku nr 
12 a zacisk nr 13 jest wejœciem typu NC.

K1 K2 Komenda 

Wy³. Wy³. Stop 

Za³. Wy³. Stop 

Wy³. Za³. Do przodu 

Za³. Za³. Do ty³u 

 

K1 Komenda 

Wy³. Stop 

Za³. Do przodu 

 

Schemat trybu sterowania trójprzewodowego nr 1
Opis: K: prze³¹cznik kierunku obrotów. SB1: start, SB2: stop, 13 okreœla funkcje odpowiadaj¹ce 
zaciskowi jako 3 ''praca w uk³adzie trójprzewodowym''
3: Sterowanie trójprzewodowe 2. W tym trybie zacisk nr 13 jest w³¹czony, polecenia uruchomienia 
inicjowane s¹ przez SB1 i SB2, które okreœlaj¹ kierunek obrotów w tym samym czasie, komenda stop 
inicjowana jest przez SB2 jako wejœcie typu NC.

Schemat trybu sterowania trójprzewodowego nr 2

Opis: SB1: start z kierunkiem do przodu, SB2: stop, SB3:kierunek obrotów do ty³u, 13 okreœla funkcje 
odpowiadaj¹ce zaciskowi jako 3 ''praca w uk³adzie trójprzewodowym''

Uwaga: Dla trybu dwuprzewodowego, gdy zaciski nr 11 i 12 sa aktywne, urz¹dzenie zatrzyma siê gdy 
otrzyma takie polecenie z innych powodów – nawet, gdy zaciski nr 11 i 12 sa nadal aktywne. 
Urz¹dzenie nie uruchomi siê, gdy polecenie stop zniknie. Aby ponownie uruchomiæ urz¹dzenie, 
nale¿y ponownie zainicjowaæ zaciski nr 11 i 12.
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P4.09 Zadawanie 

czêstotliwoœci 
UP/DOWN 

0,01÷50,00 Hz 0,01÷50,00 0,50 Hz / s 

 Zacisk UP/DOWN s³u¿y do ustawiania kroku zadawanej wartoœci czêstotliwoœci.
Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P4.10 Wybór wyjœcia 
zacisku nr 8 

Funkcje dla wyjœcia typu Open 
Collector 

0 ÷ 10 1 

P4.11 Wyjœcie 
przekaŸnika R1 

Funkcje dla przekaŸnika wyjœæiowego 0 ÷ 10 1 

P4.12 Wyjœcie 
przekaŸnika R2 

Funkcje dla przekaŸnika wyjœæiowego 0 ÷ 10 3 

 Ustawiona 
wartoœæ 

Funkcja Opis parametru 

0 Wyjœcie nieaktywne Wyjœcie zacisku nie ma ¿adnej funkcji 
1 Obroty silnika do przodu Dotyczy kierunku obrotów silnika do przodu, aktywna 

czêstotliwoœæ na wyjœciu, w tym momencie sygna³ 
wyjœciowy ON 

2 Obroty silnika do ty³u Dotyczy kierunku obrotów silnika do tyu³u, aktywna 
czêstotliwoœæ na wyjœciu, w tym momencie sygna³ 

wyjœciowy ON  
3 3: sygnalizacja b³êdu Sygna³ wyjœciowy na ON, gdy urz¹dzenie ma b³¹d 
4 4: Wykrywanie 

czêstotliwoœci FDT na 
wyjœciu  

Szczegó³y znajduj¹ siê z opisie funkcji P4.13 i P4.14 

5 5: nadejœcie czêstotliwoœci Szczegó³y znajduj¹ siê z opisie funkcji P4.15 
6 6: czêstotliwoœæ poni¿ej 

wartoœci startowej 
Sygna³ wyjœciowy ON, gdy czêstotliwoœæ urz¹dzenia 

jest mniejsza od czêstotliwoœci startowej 
7 7: Górny limit przyrostu 

czêstotliwoœci 
Sygna³ wyjœciowy ON gdy czêstotliwoœæ bie¿¹ca 

przekracza górny limit 
8 8: Dolny limit przyrostu 

czêstotliwoœci 
Sygna³ wyjœciowy ON gdy czêstotliwoœæ bie¿¹ca jest 

ni¿sza od dolnego limitu 
9 9: Pompa pomocnicza  PID one-drive-two 

10 10: Pompa pomocnicza 2  PID one-drive-three 

 Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P4.13 Wykrywanie poziomu 

wartoœci FDT 
0,00÷P0.13 (czêstotliwoœc 
maksymalana) 

50,00 Hz 1 

P4.14 Wykrywanie opóŸnienia 
wartoœci FDT 

0,0÷100,0% (poziom FDT) 5,0 Hz 1 

 Ustawianie wykrywania opró¿nienia wartoœci czêstotliwoœci wyjœciowej i opóŸnione dzia³anie 
wartoœci anulowanej, przedstawia poni¿szy wykres

czêstotliwoœæ wyjœciowa

czêstotliwoœæ wyjœciowa

czêstotliwoœæ zadana
zakres wykrywania P04.15

wykrywanie sygna³u 

czêstotliwoœci

czas t

czas t

czas t

FDT poziom FDT opóŸnienie

czas t

Rys. 6-10. Wykres poziomu FDT

Rys. 6-11 Rysunek przedstawiaj¹cy osi¹ganie wartoœci

wykrywanie sygna³u czêstotliwoœci

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P4.15 Nadejœcie 

czêstotliwoœci i 
wykrywanie 
amplitudy 

0,0÷100,0 % (czêstotliwoœæ 
maksymalna) 

0,0÷100,0 0,0 Hz 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.02 Wybór 

zabezpieczen
ia silnika 

0: Bez ochrony 
1: Zwyk³y silnik (z kompensacj¹ przy 
ma³ych prêdkoœciach 
2: Zmienna czêstotliwoœæ silnika (bez 
kompensacji przy ma³ych prêdkoœciach) 

0 ÷ 2 0 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.00 Zabezpieczenie 

nadnapiêciowe zw³oka 
zabezpieczenia 

0: Niedozwolone 
1: Dozwolone 

0 ÷ 1 0 

P5.01 Wartoœæ 
zabezpieczenia 

nadnapiêciowego  

110 ÷ 150 % (napiêcie 380V) 110 ÷ 150 120 % 

110 ÷ 150 % (napiêcie 220V) 110 ÷ 150 115 % 

 
Podczas hamowania rzeczywista wartoœæ spadku prêdkoœci silnika mo¿e byæ ni¿sza od tempa spadku 
czêstotliwoœci wyjœciowej, ze wzglêdu na efekt bezw³adnoœci obci¹¿enia. W tym momencie silnik 
bêdzie zwraca³ energiê do przetwornicy czêstotliwoœci i mo¿e to doprowadziæ wzrostu napiêcia na 
szynie zasilaj¹cej w efekcie czego urz¹dzenie przestanie dzia³aæ 
Zabezpieczenie nadnapiêciowe: Podczas pracy urz¹dzenia funkcja wykrywa i porównuje napiêcie 
szyny z nadnapiêciowym punktem, którego wartoœæ ustawiana jest za poœrednictwem funkcji P5.01 ( 
w stosunku do standardowego napiêcia szyny ), je¿eli wykryta wartoœæ napiêcia jest poza ustawion¹ 
wartoœci¹  zabezpieczenia nadnapiêciowego, to urz¹dzenie zostanie zatrzymane za pomoc¹ 
czêstotliwoœci wyjœciowej. Je¿eli ponownie wykryta wartoœæ napiêcia ni¿sza od ustawionej, to 
urz¹dzenie rozpocznie hamowanie. Opisywana funkcjê przedstawia rys. nr 6-12.

0: Bez ochrony. Nie posiada w³aœciwoœci ochrony silnika przed przeci¹¿eniem ( dzia³anie ostro¿ne ), 
w tym czasie, przetwornica nie jest chroniona.

Grupa P5 funkcje zabezpieczaj¹ce
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czas t

czas t

pr¹d

Rys. 6-13 Wspó³czynnik ustawienia zabezpieczenia silnika przed przeci¹¿eniem.

wspó³czynnik ustawienia zabezpieczenia 

silnika przed przeci¹¿eniem.

czas tkrok spadku czêstotliwoœci okreœla funkcja P5.05

automatyczny limit pr¹du

czas t

pr¹d wyjœciowy

czas t

czêstotliwoœæ wyjœciowa

pr¹d wyjœciowy

punkt przekroczenia 

napiêcia, zw³oka

Rys. 6-12 Rysunek przedstawiaj¹cy punkt przekroczenia napiêcia, zw³oka

czêstotliwoœæ wyjœciowa

Rys. 6-14 wykres ograniczania pr¹du ochronnego

1: Zwyk³y silnik (z kompensacj¹ przy ma³ych prêdkoœciach Gdy silnik pracuje z niewielk¹ prêdkoœci¹ 
obrotow¹, wystêpuje wzmo¿ona emisja ciep³a, dlatego nale¿y zastosowaæ ochronê termiczn¹ w 
postaci kompensacji niewielkich prêdkoœci. Polega ona na regulacji progu zabezpieczenia silnika 
przed przeci¹¿eniem, gdy czêstotliwoœæ pracy jest mniejsza ni¿ 30 Hz, do wartoœci mniejszej.
2: Zmienna czêstotliwoœæ silnika (bez kompensacji przy ma³ych prêdkoœciach). Gdy emisja ciep³a 
nie bêdzie mia³a wp³ywu na prêdkoœæ obrotow¹ silnika, nie trzeba dokonywaæ regulacji progu 
zabezpieczenia silnika przy ma³ych prêdkoœciach.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P5.03 Ochrona silnika przed 
przeci¹¿eniem 

20,00 %÷120,00 % ( pr¹du 
nominalnego silnika) 

20,00 
÷120,00  

100 % 

 
Ta wartoœæ okreœlana jest za pomoc¹ poni¿szego wzoru:

Pr¹d przeci¹¿enia silnika = (dopuszczalne obci¹¿enie pr¹dowe/pr¹du znamionowego 
urz¹dzenia)*100 %. Dopuszczalny maksymalny pr¹d obci¹¿enia silnika jest definiowany jako pr¹d 
obci¹¿enia silnika. Gdy pr¹d obci¹¿enia silnika  jest ró¿ny od pr¹du znamionowego przetwornicy 
czêstotliwoœci, to jest w stanie zrealizowaæ zabezpieczenie przeci¹¿eniowe dla silnika poprze 
ustawienie parametrów funkcji P5.02 i P5.03.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.04 Automatyczny limit pr¹du 100 ÷ 200 % 100 ÷ 200 Typ G:160% 

Typ P:120% 
P5.05 Krok spadku czêstotliwoœci 

podczas ograniczania pr¹du 
0,00 ÷ 100,00 Hz/s 0,00 ÷ 

100,00 
0,00 Hz/s 

 
Podczas pracy urz¹dzenia, aktualna wartoœæ wzrostu prêdkoœci silnika jest mniejsza od wartoœci 
wzrostu czêstotliwoœci wyjœciowej ze wzglêdu na nadmierne obci¹¿enie. Te zjawisko mo¿e 
doprowadziæ do uszkodzenia przetwornicy czêstotliwoœci z powodu nadmiernego przeci¹¿enia 
pr¹dowego podczas przyœpieszania, je¿eli nie zostan¹ podjête odpowiednie dzia³ania.
Funkcja zw³oki przeci¹¿enia pr¹dowego: podczas pracy urz¹dzenia, nastêpuje wykrywanie pr¹du 
wyjœciowego i porównywanie jego wartoœci z ustawionym za pomoc¹ funkcji P5.04 limitem wartoœci 
pr¹du. Je¿eli zmierzona wartoœæ bêdzie poza ustawionym limitem, czêstotliwoœæ wyjœciowa 
urz¹dzenia bêdzie spadaæ, zgodnie z ustawionym krokiem spadku czêstotliwoœci podczas 
ograniczania pr¹du ( funkcja P5.05 ). Gdy mierzona wartoœæ pr¹du jest nadal ni¿sza od punktu 
ograniczenia pr¹du, urz¹dzenie odzyskuje normalna prêdkoœæ.  Pokazuje to poni¿szy rysunek:

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.06 Punkt chwilowego 

zmniejszenia czêstotliwoœci 
podczas awarii zasilania 

70,0 ÷ 110,0 % (napiêcie na 
szynie) 

70,0 ÷ 
110,0 

80,0 % 

P5.07 Obni¿anie wskaŸnika 
czêstotliwoœci podczas 

awarii zasilania 

0,00 ÷ 100,00 Hz/s 0,00 ÷ 
P0.04 

0,00 Hz 

 Gdy tempo spadku czêstotliwoœci podczas awarii zasilania bêdzie ustawione na 0, to dzia³anie tej 
funkcji bêdzie nieefektywne. 
Punkt chwilowego zmniejszenia czêstotliwoœci podczas awarii zasilania: gdy wystêpuje awaria 
zasilania, napiêcie na szynie redukowane jest do punktu chwilowego zmniejszenia czêstotliwoœci 
podczas awarii zasilania. Przetwornica czêstotliwoœci rozpoczyna zmniejszanie czêstotliwoœci w 
oparciu o zaprogramowane za pomoc¹ funkcji P5.07 tempo obni¿ania a silnik pracuje jako generator 
wytwarzaj¹c napiêcie zwrotne, które zasila szynê napiêciow¹, zapewniaj¹c normaln¹ pracê poprzez 
odzyskiwanie energii. Uwaga: nale¿y mieæ na uwadze, i¿ poprawne ustawienie tych parametrów nie 
spowoduje zatrzymania urz¹dzenia z powodu ochrony przetwornicy czêstotliwoœci.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.08 Rodzaje dwóch ostatnich b³êdów 0 ÷ 24   
P5.09 Rodzaj ostatniego b³êdu 0 ÷ 24   
P5.10 Rodzaje b³êdów pr¹du 0 ÷ 24   
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Opisywana funkcja jest w stanie zarejestrowaæ ostatnie trzy b³êdy: wartoœæ 0 oznacza brak b³êdów, 
wartoœæ z przedzia³u 1 ÷ 24 opisuje okreœlony typ b³êdu. Poni¿ej zaprezentowane s¹ szczegó³y:

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.11 Bie¿aca 

czêstotliwoœæ dla 
b³êdu 

Bie¿¹ca czêstotliwoœæ wyjœciowa dla 
b³êdu pr¹du 

  

P5.12 Pr¹d wyjœciowy 
dla b³êdu 

Pr¹d wyjœciowy dla b³êdu pr¹du   

P5.13 Napiêcie na 
szynie dla b³êdu 

Napiêcie szyny dla b³êdu pr¹du   

P5.14 Stan zacisku 
wejœciowego dla 

b³êdu 

Ta wartoœæ jest wartoœci¹ dziesiêtn¹, 
pokazuj¹c¹ stan wszystkich cyfrowych 
wejœæ zaciski z ostatniego b³êdu, wg 
poni¿szej sekwencji 

  

BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 
11 12 13 14 
Gdy wejœcie zacisku jest ON, to 
odpowiada mu wartoœæ 1. OFF 
odpowiada wartoœci 0. Okreœla stan 
sygna³u wejœciowego w tym czasie za 
pomoc¹ tej wartoœci 

P5.15 Stan zacisku 
wyjœciowego dla 

b³êdu 

Ta wartoœæ jest wartoœci¹ dziesiêtn¹, 
pokazuj¹c¹ stan wszystkich cyfrowych 
wejœæ zaciski z ostatniego b³êdu, wg 
poni¿szej sekwencji 

  

BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 
 R1 R2 Zacisk 8 
Gdy wejœcie zacisku jest ON, to 
odpowiada mu wartoœæ 1. OFF 
odpowiada wartoœci 0. Okreœla stan 
sygna³u wejœciowego w tym czasie za 
pomoc¹ tej wartoœci 

 Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P5.16 Ustawianie czasu automatycznego 

resetowania po pojawieniu siê b³êdu 
0,1 ÷ 100,0 s 0,1 ÷ 100,0 1,0 s 

P5.17 Iloœæ automatycznych resetów 0 ÷ 3 0 ÷ 3 0 

 
Iloœæ automatycznych resetów: gdy urz¹dzenie wybiera automatyczny reset, mo¿na ustawiæ czasy 
automatycznego resetowania. Gdy jest poza ustawion¹ wartoœci¹, urz¹dzenie bêdzie w stanie 
oczekiwania na ponowne przywrócenie do dzia³ania . 

Ustawianie czasu automatycznego resetowania po pojawieniu siê b³êdu: jest u¿ywane do 
ustawienia czasu automatycznego resetowania urz¹dzenia po pojawieniu siê b³êdu. 

Grupa P6funkcje drgañ czêstotliwoœci

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P6.00 Amplituda skoku 

czêstotliwoœci 
0,0 ÷ 50,0 % (w stosunku do 
amplitudy czêstotliwoœci) 

0,0 ÷ 50,0 0,0 % 

P6.01 Amplituda 
czêstotliwoœci drgaj¹cej  

0,0 ÷ 100,0 % (w stosunku do 
ustawionej czêstotliwoœci) 

0,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P6.02 Czas narastania 
czêstotliwoœci drgaj¹cej 

0,1 ÷ 3600 s (w stosunku do 
ustawionej czêstotliwoœci) 

0,1 ÷ 3600  5,0 s 

P6.03 Czas opadania 
czêstotliwoœci drgaj¹cej 

0,1 ÷ 3600 s (w stosunku do 
ustawionej czêstotliwoœci) 

0,1 ÷ 3600  5,0 s 

 

Z czêstotliwoœci¹ drgaj¹c¹   spotykamy siê z przemyœle tekstylnym, przy produkcji w³ókien 
chemicznych i w innych aplikacjach, gdzie wymagane s¹ funkcje uk³adania  i zwijania.
Czêstotliwoœæ drgaj¹ca oznacza, ¿e czêstotliwoœæ wyjœciowa drga wokó³ ustawionej wartoœci 
czêstotliwoœci, tor czêstotliwoœci nominalnej na osi czasu, pokazuje poni¿szy wykres. Amplituda drgañ 
jest ustawiana przez funkcjê P6.01 – gdy jej wartoœæ wynosi 0, to amplituda drgañ równa jest 0 a 
funkcja czêstotliwoœci drgaj¹cej jest wy³¹czona. 

Grupa P7 funkcje PID

Regulacja PID jest klasyczna metod¹ sterowania procesem, poprzez operacje wykonywane w oparciu 
o sygna³ pochodz¹cy ze sprzê¿enia zwrotnego na sygna³ steruj¹cy. Operacja wykonywana jest 
schematycznie poprzez wykorzystanie cz³onów proporcjonalnego, ca³kuj¹cego i ró¿niczkuj¹cego. 
Doskonale nadaje siê do sterowania procesem przep³ywu, kontroli ciœnienia i temperatury. Poni¿ej 
przedstawiamy prosty schemat blokowy sterowania procesem.

Rys. 6-15 Zasada dzia³ania „czêstotliwoœci drgaj¹cej”

czêstotliwoœæ wyjœciowa

skok amplitudy

czas

przyœpieszenie 
w nawi¹zaniu do
czasu przyspieszania

opóŸnienie
w nawi¹zaniu do
czasu hamowania

czas narastania

czêstotliwoœci drgaj¹cej

czas opadania

górna wartoœæ

amplitude czêstotliwoœci drgaj¹cej

dolna wartoœæ

czêstotliwoœci drgaj¹cej

czêstotliwoœci drgaj¹cej

Rys. 6-16 Schemat blokowy regulatora PID
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P7.00 Wybór sprzê¿enia 
zwrotnego dla PID 

0: Kana³ analogowy zacisku nr 4 
1: Kana³ analogowy zacisku nr 5 
2: Zacisk nr 4 i nr 5 
3: Zdalna komunikacja 

0 ÷ 3 0 

 

Gdy Ÿród³em czêstotliwoœci jest PID – funkcja P0.01 ma wartoœæ 5, grupa funkcji jest aktywna. Ten 
parametr okreœla iloœæ przesy³an¹ przez dany kana³ procesu PID. Ustawiania wartoœæ procesu PID jest 
wartoœci¹ wzglêdn¹, gdzie 100 % odpowiada 100 % wartoœci sygna³u sprzê¿enia zwrotnego sterowanego 
systemu, który zawsze wykonuje obliczenia zgodne ze wzglêdn¹ wartoœci¹ z przedzia³u 0 – 100 %.
Uwaga: multi segment  daje pozwolenie na realizacjê ustawionych parametrów z grupy funkcji PA.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P7.02 Ustawienia PID z klawiatury  0, 0 ÷ 100,0 % 0,0 ÷ 100,0 0,0 % 

 Gdy funkcja P7.01 ma wartoœæ 0, mo¿na wprowadzaæ ustawienia z klawiatury, co jest niezbêdne do 
zmian tego parametru. Wartoœæ tego parametru okreœla procentow¹ wartoœæ sprzê¿enia zwrotnego.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P7.03 Wybór 
charakterystyki 

wyjœciowej dla PID 

0: Dodatnia charakterystyka PID 
1: Ujemna charakterystyka PID 

0 ÷ 10 0 

 Wyjœcie PID ma dodatni¹ charakterystykê: gdy sygna³ sprzê¿enia zwrotnego jest wiêkszy ni¿ 
podawany z PID i tylko wtedy, gdy czêstotliwoœc wyjœciowa przetwornicy czêstotliwoœci jest 
zmniejszana, PID jest w stanie osi¹gn¹æ równowagê. Przyk³ad – PID kontrola naprê¿enia podczas 
nawijania

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P7.04 Cz³on proporcjonalny (Kp) 0,00 ÷ 100,00 0,00 ÷ 

100,00 
1,00 

P7.05 Czas ca³kowania (Ti) 0,0 ÷ 10,00 s 0,0 ÷ 10,00  0,10 s 

P7.06 Czas ró¿niczkowania (Td) 0,0 ÷10,00 s 0,0 ÷ 10,00  0,00 s 

 Cz³on proporcjonalny (Kp): okreœla wzmocnienie regulatora PID, im wiêkszy tym mocniejsza 
regulacja Gdy wynosi 100, to rozbie¿noœæ pomiêdzy sygna³em sprzê¿enia zwrotnego a sygna³em 
zadanym wynosi 100 %. Regulacja amplitudy regulatora PID za pomoc¹ poleceñ czêstotliwoœci 
wyjœciowej odbywa siê maksymalna wartoœci¹ czêstotliwoœci ( cz³on ca³kuj¹cy i ró¿niczkuj¹cy jest 
ignorowany).

Czas ca³kowania (Ti): obejmuje regulacje prêdkoœci regulatora PID poprzez odchylenie sygna³u 

sprzê¿enia zwrotnego do wartoœci zadanej. Czas ca³kowania: gdy ró¿nica pomiêdzy sygna³em 

sprzê¿enia zwrotnego a wartoœci¹ zadana jest równa 100 %, wykonywana jest p³ynna regulacja w 

tym okresie ( z pominiêciem cz³onu proporcjonalnego i ró¿niczkuj¹cego) a¿ do osi¹gniêcia 

czêstotliwoœci maksymalnej (P0.04). Krótszy czas ca³kowania wzmacnia si³ê sygna³u kontroluj¹cego

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P7.01 Wybór Ÿród³a dla 
PID  

0: Ustawienia z klawiatury (P7.02) 
1: Ustawienia z kana³u analogowego 
zacisk AI1 
2: Ustawienia z kana³u analogowego 
zacisk AI2 
3: Ustawienia ze zdalnej komunikacji 
4: Ustawienia wielosegmentowe  

0 ÷ 4 0 

 

Umo¿liwia wybór kana³u przesy³owego sprzê¿enia zwrotnego

Czas ró¿niczkowania (Td): okreœla si³ê sygna³u kontroluj¹cego z PID do kroku zmian stosunku sygna³u 
sprzê¿enia zwrotnego o wartoœci zadanej. Czas ró¿niczkowania: gdy si³a sygna³u zmienia siê o 100 % w danym 
okresie, regulacja dokonywana przez cz³on ró¿niczkuj¹cy odbywa siê poprzez czêstotliwoœæ maksymaln¹ 
(P0.13) a cz³on proporcjonalny i ca³kuj¹cy jest ignorowany). Im d³u¿szy czas ró¿niczkowania tym wiêksza si³a 
sygna³u kontroluj¹cego. 
PID jest najbardziej klasyczn¹ metoda kontroli procesu, ka¿da czêœæ odgrywa ró¿n¹ rolê w dzia³aniu 
regulatora a sama regulacja odbywa siê wed³ug poni¿ej opisanej metody:
Regulacja proporcjonalna (P): gdy sprzê¿enie zwrotne i wartoœæ zadana s¹ proporcjonalne a odchylenie 
pomiêdzy nimi jest sta³e, to regulacja bêdzie równie¿ sta³a. Sterowanie proporcjonalne jest w stanie szybko 
reagowaæ na zmiany ale nie potrafi uzyskaæ synchronicznej kontroli. Im wiêksze wzmocnienie proporcjonalne, 
tym szybsza regulacja ale mo¿e prowadziæ do powstania drgañ. W tej metodzie czas ca³kowania jest doœæ 
d³ugi a czas ró¿niczkowania jest równy zero. Gdy system uruchamiany jest tylko z regulacj¹ proporcjonaln¹, 
nastêpuje zmiana wartoœci sygna³u steruj¹cego oraz obserwacja b³êdu sygna³u sprzê¿enia zwrotnego w stanie 
statycznym. Je¿eli b³¹d w stanie statycznym  zmienia sygna³ steruj¹cy ( sygna³ steruj¹cy i sprzê¿enia 
zwrotnego zawsze bêd¹ mniejsze od uzyskanego sygna³u po ustabilizowaniu siê systemu ), zwiêkszaj¹c 
wzmocnienie proporcjonalne, nale¿y bezwzglêdnie je zmniejszaæ. Proces powinien byæ powtarzany do 
momentu ustabilizowania systemu ( trudno jest wyeliminowaæ b³¹d w stanie ustalonym).
 Czas ca³kowania (I): gdy sprzê¿enie zwrotne i wartoœæ zadana s¹ proporcjonalne i mimo zwiêkszania sygna³u 
regulacji odchylenie nadal istnieje, nale¿y kontynuowaæ proces regulacji poprzez zwiêkszanie si³y sygna³u az 
do momentu ustabilizowania systemu. Ta metoda pozwala na skuteczne wyeliminowanie b³êdu w stanie 
statycznym. Jednak¿e, gdy sygna³ regulacji jest zbyt silny, to mo¿e nast¹piæ przeregulowanie i pojawia siê 
drgania powoduj¹ce niestabilnoœæ systemu. Charakterystyka drgañ spowodowanych zbyt intensywna 
regulacj¹:  drgania sygna³u wokó³ wartoœci sygna³u steruj¹cego powiêkszaj¹ siê a¿ do momentu wyst¹pienia 
oscylacji. Regulacja czasu ca³kowania zazwyczaj przeprowadzana jest od wartoœci niskiej do wysokiej, 
wykonywanie tej czynnoœci krok po kroku pozwala obserwowaæ jej skutecznoœæ do momentu ustabilizowania 
systemu.
Czas ró¿niczkowania (D): gdy odchylenie pomiêdzy sprzê¿eniem zwrotnym a zadanymi zmianami sygna³u, 
regulowane si³¹ sygna³u proporcjonalnego na wyjœciu i zakresem zmian odchylenia, ten rodzaj regulacji jest 
skuteczny tylko w odniesieniu do kierunku i skali zmian odchylenia i nie ma ¿adnego zwi¹zku z tymi 
wielkoœciami. Zadaniem opisywanej funkcji kontroli jest regulacja sygna³u sprzê¿enia zwrotnego o 
powstrzymywanie go od zmian podczas zmiany sygna³u sprzê¿enia zwrotnego. Nale¿y u¿ywaæ tej funkcji 
bardzo ostro¿nie, poniewa¿ mo¿na zwiêkszyæ zak³ócenia systemu zw³aszcza, ¿e zak³ócenia maja wysok¹ 
czêstotliwoœæ zmian.

Okres próbkowania (T): oznacza okres próbkowania natê¿enia sygna³u sprzê¿enia zwrotnego, 
regulator wykonuje pracê jeden raz podczas ka¿dego okresu próbkowania. Im czêstsze próbkowanie, 
tym wolniejsza odpowiedŸ.
Ograniczenie odchylenia PID: jest to dopuszczalna wartoœæ maksymalnego odchylenia wartoœci PID 
sygna³u wyjœciowego w stosunku do zamkniêtej pêtli zadanej wartoœci, jak pokazuje rysunek 6-17, w 
ci¹gu granicy odchylenia PID zatrzymuje regulacjê. Jest w stanie regulowaæ dok³adnoœæ i stabilnoœæ 
PID poprzez racjonalne ustawienie tego kodu funkcji. 

Wykrywanie wartoœci od³¹czenia sprzê¿enia zwrotnego: wartoœæ funkcji powi¹zana jest z pe³nym 
zakresem ( 100 % ), system wykrywa wartoœæ sprzê¿enia zwrotnego, gdy jest ni¿sza lub równa 
ustawionej wartoœci, system rozpoczyna odliczanie czasu. Gdy wykryta wartoœæ jest poza zakresem 
czasu wykrywania przerwania sprzê¿enia zwrotnego, system poinformuje PID o b³êdzie przerwania 
sprzê¿enia zwrotnego (ERR22).

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P7.07 Okres próbkowania (T) 0,1 ÷ 100,00 s 0,10 s 0,00 s 
P7.08 Odchylenie PID 0,0 0 ÷ 100,00 % 0,0 % 0,0 % 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 
P7.09 Wykrywanie od³¹czenia sprzê¿enia 

zwrotnego  
0,00 ÷ 100,00 % 0,00 ÷ 100,00 0,0 % 

P7.10 Czas wykrywania przerwania 
sprzê¿enia zwrotnego  

0,0 ÷ 3600,00 s 0,0 ÷ 3600,00 1,0 s 
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czêstotliwoœæ wyjœciowa

czêstotliwoœæ wyjœciowa

wartoœæ zadana

czas

czas

odchy³ka

wartoœæ sprzê¿enia zwrotnego

Rys. 6-17 zale¿noœæ pomiêdzy limitem odchylenia a czêstotliwoœci¹ wyjœciow¹

Grupa 8 funkcje multi-speed

Kod 
funkcji 

Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P8.00 Multi-segment 
frequency 0 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.01 Multi-segment 
frequency 1 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.02 Multi-segment 
frequency 2 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.03 Multi-segment 
frequency 3 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.04 Multi-segment 
frequency 4 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.05 Multi-segment 
frequency 5 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.06 Multi-segment 
frequency 6 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

P8.07 Multi-segment 
frequency 7 

-100,0 ÷ 100,0% -100,0 ÷ 100,0 0,0 % 

 
Opis: oznaczenie multi-speed okreœla kierunek obrotów. Jeœli jest ujemny, to okreœla kierunek 
przeciwny. Czêstotliwoœæ ustawiona na 100,0 % odpowiada maksymalnej czêstotliwoœci (P0.13).

Gdy 11=12=13=OFF, tryb czêstotliwoœci wejœciowej mo¿e byæ wybierany przez funkcjê P0.01. Gdy nie 
wszystkie zaciski 11,12 i 13 nie s¹ wy³¹czone ( OFF ) podczas ró¿nych prêdkoœci , priorytet trybu 
multi-speed jest wy¿szy ni¿ klawiatura, analogowe i komunikacyjne wejœcie czêstotliwoœci, za 
poœrednictwem kombinacji kodu 11,12 i 13 jest w stanie wybraæ ka¿d¹ z oœmiu prêdkoœci. 
Wybór kana³u polecenia start I stop jest równie¿ okreœlany poprze kod funkcji P0.01, proces multi-
speed  pokazany jest na rysunki 6-18. Zale¿noœci, pomiêdzy poszczególnymi poziomami prêdkoœci a 
zaciskami 11,12 i 13 pokazane s¹ w poni¿szej tabeli.

11 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

12 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

13 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

Poziom 
prêdkoœci 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.00 Adresy komunikacji 
lokalnej 

1 ÷ 247, 0: Adres nadawania 1 ÷ 247 1 

 
Gdy lokalny u¿ytkownik jest poza ramk¹ komunikacyjn¹ adres do komunikacji urz¹dzenia 

podrzêdnego ustawiony jest na 0, adres nadawania dla wszystkich urz¹dzeñ podrzêdnych na linii 

koncentrycznej interfejsu MODBUS, zaakceptuje ramkê komunikacyjn¹ ale nie udzieli odpowiedzi. 

Adres urz¹dzeñ podrzêdnych nie mo¿e byæ ustawiony na wartoœæ 0. 

Adres komunikacyjny u¿ytkownika lokalnego jest unikalny w ca³ej sieci, gdzie podstawa jest 

komunikacja punkt po punkcie pomiêdzy urz¹dzeniem nadrzêdnym a przetwornic¹ czêstotliwoœci. 

Grupa P9 komunikacja szeregowa

Rys. 6-18 Wykres logiki pracy multi-speed  running
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.01 Ustawienia szybkoœci 
transmisji ( Baud/s) 

0: 1200 BPS 
1: 2400 BPS 
2: 4800 BPS 
3: 9600 BPS 
4: 19200 BPS 
5: 38400 BPS 

0 ÷ 5 3 

 Ten parametr wykorzystywany jest do ustawiania szybkoœci transmisji pomiêdzy urz¹dzeniem 

nadrzêdnym a przetwornic¹ czêstotliwoœci. Uwaga: prêdkoœci transmisji pomiêdzy urz¹dzeniami 

musz¹ byæ takie same – w przeciwnym razie komunikacja mo¿e byæ utrudniona. Im wiêksza prêdkoœæ 

tym szybsza komunikacja.

Kod 
funkcji 

Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.02 Ustawienia 
kontroli 
bitów 

danych 

0: Nie sprawdzaæ (N,8,1) dla RTU 
1: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,1) dla RTU 
2: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,1) dla RTU 
3: Nie sprawdzaæ (N,8,2) dla RTU 
4: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,2) dla RTU 
5: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,2) dla RTU 
6: Nie sprawdzaæ (N,7,1) dla ASCII 
7: Sprawdzanie parzystoœci  (E,7,1) dla ASCII 
8: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,7,1) dla ASCII 
9: Nie sprawdzaæ (N,7,2) dla ASCII 
10: Sprawdzanie parzystoœci  (E,7,2) dla ASCII  
11: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,7,2) dla ASCII 
12: Nie sprawdzaæ (N,8,1) dla ASCII 
13: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,1) dla ASCII  
14: Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,1) dla ASCII 
15: Nie sprawdzaæ (N,8,2) dla ASCII 
16: Sprawdzanie parzystoœci  (E,8,2) dla ASCII  
17 Sprawdzanie nieparzystoœci  (0,8,2) dla ASCII 

0 ÷ 17 0 

 Format danych dla maszyny nadrzêdnej i przetwornicy czêstotliwoœci musi byæ zgodny – 

w przeciwnym razie komunikacja mo¿e byæ utrudniona. 

11 bitów dla RTU

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.03 Czas odpowiedzi 0÷200 ms 5 ms 3 

 Czas odpowiedzi: oznacza przedzia³ czasu po którym nastêpuje wysy³anie danych do urz¹dzenia 

nadrzêdnego. Jeœli czas odpowiedzi jest krótszy od czasu obs³ugi uk³adu, to powinien zostaæ 

wyd³u¿ony, aby pokrywaæ siê z czasem obs³ugi. Gdy czas odpowiedzi jest d³u¿szy od czasu obs³ugi 

uk³adu, to system powinien poczekaæ a nastêpnie rozpocz¹æ wysy³anie danych do maszyny 

nadrzêdnej 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.04 Czas b³êdu 
komunikacji 

0,0 (niewa¿ny), 0,1 ÷ 100,0 s 0,1 ÷ 100,0 0,0 ms 
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Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.05 Obs³uga rêczna 
dla komunikatów 

o b³êdach 

0: Alarm i swobodne zatrzymanie 
1: Bez alarmu ale nadal dzia³a 
2: Bez alarmu, wy³¹czenie za pomoc¹ 
hamowania (tylko przy 
kontrolowanej komunikacji) 
3: Bez alarmu, wy³¹czenie za pomoc¹ 
hamowania (przy ka¿dej komunikacji) 

0 ÷ 3 3 

 W nietypowych warunkach komunikacji, przetwornica czêstotliwoœci jest w stanie wyœwietlania 

b³êdu lub zatrzymaæ siê poprzez wybór operacji ochronnej i pracowaæ nadal

Gdy wartoœæ kodu funkcji ustawiona jest na 0, to przetwornica czêstotliwoœci bêdzie odpowiadaæ na 
komendy pisz/czytaj z urz¹dzenia nadrzêdnego.
Gdy wartoœæ kodu funkcji ustawiona jest na 1, to przetwornica czêstotliwoœci bêdzie odpowiadaæ na 
komendê czytaj z urz¹dzenia nadrzêdnego, ale nie bêdzie odpowiada³ na komendê pisz. Jest w stanie 
poprawiæ efektywnoœæ komunikacji w tym trybie.

Grupa PA parametry sterowania wektorowego

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PA.00 Cz³on proporcjonalny 
pêtli prêdkoœci 1 

1 ÷ 100 1 ÷ 100 1 

PA.01 Cz³on ca³kuj¹cy pêtli 
prêdkoœci 1 

0,01 ÷ 10,00 s 0,01 ÷ 
10,00 

1 

PA.02 Prze³¹czanie niskiego 
punktu czêstotliwoœci 

0,00 Hz ÷ PA.05 0,00  ÷ 
PA.05 

1 

PA.03 Cz³on proporcjonalny 
pêtli prêdkoœci 2 

1 ÷ 100 1 ÷ 100 1 

PA.04 Cz³on ca³kuj¹cy pêtli 
prêdkoœci 2 

0,01 ÷ 10,00 s 0,01 ÷ 
10,00 

1 

PA.05 Prze³¹czanie wysokiego 
punktu czêstotliwoœci 

0,00 Hz ÷ PA.04 (czêstotliwoœæ 
maksymalna) 

0,00  ÷ 
PA.05 

1 

 Powy¿sze parametry s¹ skuteczne tylko przy sterowaniu wektorowym, nie s¹ efektywne dla 
sterowania U/F. Gdy niski punkt prze³¹czania czêstotliwoœci  1  (PA.02), parametr PI  prêdkoœci s¹ 
PA.00 i PA.01. Gdy wysoki punkt prze³¹czania czêstotliwoœci 2 (PA.05), parametr PI prêdkoœci s¹ PA.03 
i PA.04.  Pomiêdzy punktami prze³¹czania, parametr PI zwi¹zany jest ze zmian¹ dwóch grup 
parametrów, pokazanych na rysunku 6-19.

Gdy wartoœæ funkcji ustawiona jest na 0,0 s to parametr czasu b³êdu komunikacji jest nieefektywny. 
Gdy wartoœæ funkcji ustawiona jest na wartoœæ ró¿n¹ od 0,0 s a interwa³ czasowy pomiêdzy 
komunikacj¹ a najbli¿sz¹ czynnoœci¹ wykracza poza czas b³êdu , system wygeneruje b³¹d komunikacji 
(ER 188).
W normalnych warunkach, ten parametr bêdzie ustawiony nie efektywnie. W ci¹g³ych systemach 
komunikacyjnych, jest w stanie monitorowaæ sytuacjê komunikacji za pomoc¹ ustawienia tego 
parametru.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

P9.06 Odpowiedzi w 
operacji 

komunikacji 

0: OdpowiedŸ na operacje w 
przewodach 
1: Bez odpowiedzi na operacje w 
przewodach 

0 ÷ 1 1 

 

Jest w stanie regulowaæ szybkoœæ odpowiedzi dynamicznej kontroli wektorowej poprzez regulowanie 
wspó³czynnika proporcjonalnego i czasu ca³kowania. Mo¿e równie¿ przyœpieszyæ dynamiczn¹  
odpowiedŸ pierœcienia  poprzez dodanie wzmocnienia proporcjonalnego i zmniejszenie czasu 
ca³kowania.. Zbyt du¿e wzmocnienie proporcjonalne lub zbyt krótki czas ca³kowania prowadz¹ do 
powstania oscylacji uk³adu i przeregulowania. Jednak zbyt ma³y przyrost proporcjonalny mo¿e 
doprowadziæ system do oscylacji oraz do b³êdu stanu ustalonego.  Parametr PI i pêtla prêdkoœci maj¹ 
œcis³y zwi¹zek z bezw³adnoœci¹ uk³adu,  u¿ytkownik powinien dokonywaæ regulacji w zale¿noœci od 
ró¿nych obci¹¿eñ na podstawie domyœlnych wartoœci parametru PI, aby spe³niaæ wymagania ró¿nych 
aplikacji. 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PA.06 Wspó³czynnik 
kompensacji poœlizgu 

50 % ÷ 200 % 50  ÷ 200 100,0 % 

 

Wspó³czynnik kompensacji poœlizgu, u¿ywany jest to regulacji czêstotliwoœci poœlizgu dla sterowania 
wektorowego, poprawy  dok³adnoœci kontroli prêdkoœci systemu. Jest w stanie zapobiec b³êdowi 
prêdkoœci, gdy uk³ad jest w stanie ustalonym, poprzez odpowiedni¹ regulacje tego parametru.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PA.07 Ustawianie górnego 
limitu momentu 

0,0 ÷ 200 % 0,0 ÷ 200 150,0 % 

 Ustawienie 100 % odpowiada znamionowemu pr¹dowi wyjœciowemu przetwornicy czêstotliwoœci.

Grupa PB ustawianie parametrów silnika

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PB.00 Automatyczne 
dostrajanie 

parametrów 
silnika 

0: Brak dzia³añ 
1: Dostrajanie parametrów ogólnych 
2: Dostrajanie parametrów 
statycznych 

 150,0 % 

 0: Brak dzia³añ – dostrajanie zabronione
1: Dostrajanie parametrów ogólnych – uczenie siê parametrów
Przed automatycznym dostrajaniem do parametrów silnika, nie uruchamiaæ silnika pod obci¹¿eniem 
– silnik powinien pracowaæ bez obci¹¿enia.

Rys. 6-19 Wykres parametru PI
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Zanim rozpoczniemy automatyczne dostrajanie do parametrów silnika, nale¿y wprowadziæ parametry 
wejœciowe (PB.01 – PB.06) silnika, nieprawid³owo wprowadzone parametry  spowoduj¹ 
nieprawid³owe dostrojenie przetwornicy czêstotliwoœci.
Przed rozpoczêciem automatycznego dostrajania, nale¿y ustawiæ czas przyœpieszania i zatrzymywania 
(P0.04 i P0.05), wartoœci powinny byæ w³aœciwe dla danego typu silnika i aplikacji, aby unikn¹æ 
przeci¹¿enia pr¹dowego podczas procesu dostrajania.
Ustawianie funkcji: ustawiæ P0.00 na wartoœæ 0, PB.00 na wartoœæ 1, nacisn¹æ przycisk ENTER, wejœæ 
do parametrów automatycznego dostrajania do silnika. W tym momencie na wyœwietlaczu pojawi siê  
''-TUN-'' i zacznie migaæ. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ przycisk RUN i rozpocznie siê wprowadzanie 
parametrów, wtedy na wyœwietlaczu pojawi siê ''TUN-1''. Gdy silnik zostanie uruchomiony pojawi siê 
''TUN-1”, kontrolka ''RUN'' bêdzie migaæ. Po zakoñczeniu wprowadzania parametrów, na 
wyœwietlaczu pojawi siê ''END-'' i nast¹pi powrót do stanu przed uruchomieniem. Je¿eli ''-TUN'' miga, 
to nale¿y wyjœæ w menu wprowadzania parametrów, naciskaj¹c przycisk PROG.
Proces automatycznego dostrajania mo¿e zostaæ zatrzymany przez naciœniêcie przycisku STOP/RESET. 
Uwaga: Tê czynnoœæ mo¿na wykonaæ tylko z klawiatury.
2: Dostrajanie parametrów statycznych
Ten tryb automatycznego dostrajania mo¿e byæ wykonywany przy obci¹¿onym silniku. Aby uruchomiæ 
tê funkcje, nale¿y wprowadziæ parametry wejœciowe (PB.01 – PB.06) silnika. Przed rozpoczêciem 
procesu, przetwornica czêstotliwoœci wykrywa rezystancjê wirnika i stojana oraz indukcyjnoœæ silnika. 
Nie jest w stanie wykryæ indukcyjnoœci wzajemnej silnika oraz pr¹du dla nieobci¹¿onego silnika. 
U¿ytkownik mo¿e wprowadziæ parametry funkcji w oparciu o posiadana wiedzê i doœwiadczenie. 

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PB.01 Typ przetwornicy 
czêstotliwoœci 

0: Typ G 
1: Typ P 

0 ÷ 1 0 

 0: Przeznaczona do aplikacji ze sta³ym obci¹¿eniem
1: Przeznaczona do aplikacji ze zmiennym obci¹¿eniem ( pompy i wentylatory ) o nietypowych 
parametrach
Przetwornica czêstotliwoœci serii SY8000 przyjmuje tryb zintegrowany G/P, dla silników ze sta³ym 
momentem     ( typ G ) przeznaczone jest urz¹dzenie z moc¹ o jeden przedzia³ mniejsze od wersji 
przeznaczonej dla pomp i wentylatorów ( typ P ).
Gdy urz¹dzenie opuszcza fabrykê, ten parametr ustawiony jest na wersjê G, aby dokonaæ zmian 
nale¿y postêpowaæ wed³ug poni¿szej instrukcji:
 1). Ustawiæ wartoœæ kodu funkcji na 1
2). Przeinstalowaæ parametry silnika z grupy funkcji PB
Przyk³ad: Przetwornica czêstotliwoœci typu SY8000-0ssG/030P-4 w wersji G przeznaczona jest na 
moc 22 kW. Jeœli chcemy zmieniæ moc na 30 kW dla wersji P, nale¿y:
1). Ustawiæ wartoœæ kodu funkcji na 1
2). Przeinstalowaæ parametry silnika z grupy funkcji PB

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PB.02 Moc nominalna silnika 0,4 ÷ 900 kW 0,4 ÷ 900 Ustawienia 
modelu 

PB.03 Czêstotliwoœæ nominalna 
silnika 

0,01 Hz ÷ P0.13 
(czêstotliwoœæ 
maksymalna) 

0,01 Hz ÷ P0.4 50,00 Hz 

PB.04 Prêdkoœæ nominalna silnika 0 ÷ 3600 obr./min. 0 ÷ 3600 Ustawienia 
modelu 

PB.05 Napiêcie znamionowe 
silnika 

0 ÷ 460 V 0 ÷ 460 Ustawienia 
modelu 

PB.06 Pr¹d  znamionowy silnika 0,1 ÷ 2000,0 A 0,1 ÷ 2000,0 Ustawienia 
modelu 

 
Uwaga: Prosimy o zwrócenie uwagi na prawid³owe ustawienie parametrów silnika. Poprawne 
sterowanie wektorowe wymaga dok³adnych parametrów silnika.

Przetwornica czêstotliwoœci serii SY8000 dostarcza parametry funkcji automatycznego dostrajania. 
Dok³adne parametry wynikaj¹ z dok³adnych ustawieñ parametrów silnika. Aby zagwarantowaæ 
prawid³owe dzia³anie aplikacji, nale¿y dobraæ w³aœciwy silnik. Je¿eli jego parametry bêd¹ odbiega³y 
od wartoœci przyjêtych jako standardowe, to przetwornica czêstotliwoœci mo¿e pracowaæ 
niew³aœciwie.

Uwaga: Mo¿na zainicjalizowaæ parametry silnika PB03-PB11 za pomoc¹ ponownej instalacji 
parametru PB.02, który odpowiada za zasilanie silnika.

Kod funkcji Nazwa Opis parametru Ustawienie Domyœlnie 

PB.07 Rezystancja statora silnika 0,00 1÷ 65.535 ohm 0,00 1÷ 65.535  0 

PB.08 Rezystancja wirnika silnika 0,001 ÷ 65.535 ohm 0,00 1÷ 65.535  Ustawienia 
modelu 

PB.09 Indukcyjnoœæ statora i wirnika 0,1 ÷ 6553,5  mH 0,1 ÷ 6553,5   Ustawienia 
modelu 

PB.10 Indukcyjnoœæ wzajemna 
statora i wirnika 

0,1 ÷ 6553,5  mH 0,1 ÷ 6553,5   Ustawienia 
modelu 

PB.11 Pr¹d nieobci¹¿onego silnika 0,01 ÷ 655.35 A 0,01 ÷ 655.35 Ustawienia 
modelu 

 
Gdy ustawianie parametrów w procesie automatycznego dostrajania zostanie prawid³owo 
zakoñczone, wartoœci funkcji PB.07-PB11 zostan¹ zaktualizowane automatycznie. Te parametry s¹ 
parametrami odniesienia do wysoko wydajnej metody sterowania wektorowego i wp³ywaj¹ 
bezpoœrednio na jakoœæ sterowania.

Uwaga: Nie nale¿y modyfikowaæ tej grupy parametrów w sposób przypadkowy.
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7.1 Opisy b³êdów i diagnostyka

Kod b³êdu Objawy Mo¿liwe powody Rozwi¹zanie 
ERR01 B³¹d fazy na 

zacisku U 
1. Za szybkie przyœpieszanie 
2. Uszkodzenie elementu IGBT dla danej 
fazy 
3. Zak³ócenia powoduj¹ce nieprawid³owe 
dzia³anie 
4. Niew³aœciwe uziemienie 

1. Wyd³u¿yæ czas przyœpieszania 
2. Zapytaæ o pomoc 
3. Sprawdziæ czy Ÿród³em 
zak³óceñ nie s¹ urz¹dzenia 
peryferyjne 

ERR02 B³¹d fazy na 
zacisku V 

ERR03 B³¹d fazy na 
zacisku W 

ERR04 Przeci¹¿enie 
pr¹dowe podczas 

przyspieszania 

1. Za szybkie przyœpieszanie 
2. Niskie napiêcie zasilania 
3. Za niska moc przetwornicy 
czêstotliwoœci 

 

1. Wyd³u¿yæ czas przyœpieszania 
2. Sprawdziæ pod³¹czenie 
napiêcia zasilania 
3. Wybraæ urz¹dzenie z wiêksz¹ 
moc¹ 

ERR05 Przeci¹¿enie 
pr¹dowe podczas 

zatrzymywania 

1. Za szybkie zatrzymywanie 
2. Za du¿y moment  bezw³adnoœci 
3. Za niska moc przetwornicy 
czêstotliwoœci 

 

1. Wyd³u¿yæ czas 
zatrzymywania 
2. Zastosowaæ zewnêtrzne 
uk³ady hamowania  
3. Wybraæ urz¹dzenie z wiêksz¹ 
moc¹ 

ERR06 Przeci¹¿enie 
pr¹dowe przy 

sta³ej prêdkoœci 

1. Nag³e zmiany obci¹¿enia 
2. Niskie napiêcie zasilania 
3. Za niska moc przetwornicy 
czêstotliwoœci 

1. Sprawdziæ obci¹¿enie 
2 Sprawdziæ pod³¹czenie 
napiêcia zasilania 
3. Wybraæ urz¹dzenie z wiêksz¹ 
moc¹ 

ERR07 Przeci¹¿enie 
pr¹dowe podczas 

przyœpieszania 

1. Niew³aœciwe napiêcie wejœciowe 
2. Restart silnika po ponownym 
uruchomieniu 

 

1. Sprawdziæ napiêcie zasilania 
2. unikaæ restartu po zaniku 
zasilania 

ERR08 Przeci¹¿enie 
pr¹dowe podczas 

zatrzymywania 

1. Za szybkie zatrzymywanie 
2. Za du¿y moment  bezw³adnoœci 
3. Niew³aœciwe napiêcie wejœciowe 

 

1. Wyd³u¿yæ czas 
zatrzymywania 
2. Zastosowaæ zewnêtrzne 
uk³ady hamowania  
3. Sprawdziæ napiêcie zasilania 

ERR09 Przeci¹¿enie 
napiêciowe przy 
sta³ej prêdkoœci 

1. Niestabilne napiêcie wejœciowe 
2. Za du¿y moment  bezw³adnoœci 

 

1. Zainstalowaæ d³awik 
wejœciowy 
2. Zastosowaæ zewnêtrzne 
uk³ady hamowania 

ERR10 Zbyt niskie 
napiêcie na 

szynie 

1. Niskie napiêcie zasilania 
 

1. Sprawdziæ napiêcie zasilania 

ERR11 Przeci¹¿enie 
silnika 

1. Zbyt niskie napiêcie w sieci 
2. Niew³aœciwe ustawienie pr¹du silnika 
3. Blokada zmiany kierunku lub zbyt du¿e 
obci¹¿enie silnika 
4. Zbyt du¿a moc w stosunku do potrzeb 
 

1. Sprawdziæ napiêcie w sieci 
2. Wyzerowaæ pr¹d 
znamionowy silnika  
3. Sprawdziæ obci¹¿enie, 
wyregulowaæ moment 
4. Wybraæ odpowiedni silnik 

ERR12 Przeci¹¿enie 
przetwornicy 
czêstotliwoœci 

1. Za szybkie przyœpieszanie 
2. Restart silnika 
3. Niskie napiêcie zasilania 
4. Za du¿e obci¹¿enie mechaniczne 
 

1. Wyd³u¿yæ czas przyœpieszania 
2. unikaæ restartu po zaniku 
zasilania 
3. Sprawdziæ pod³¹czenie 
napiêcia zasilania 
4. Wybraæ urz¹dzenie z wiêksz¹ 
moc¹ 

ERR13 Przerwa na fazie 
na wejœciu 

Przerwa na fazie na wejœciu R.S lub T 1. Sprawdziæ napiêcie zasilania 
2. Sprawdziæ pod³¹czenie 
przewodów 

 

Kod b³êdu Objawy Mo¿liwe powody Rozwi¹zanie 
ERR14 Przerwa na fazie 

na wyjœciu 
Przerwa na fazie na wyjœciu U,V lub Wlub 
znaczna niesymetria obci¿¿enia 

1. Sprawdziæ pod³¹czenie 
przewodów 
2. Sprawdziæ silnik i 
przewody 

ERR15 Przegrzanie 
prostownika 

1. Urz¹dzenie ma chwilowe przeci¹¿enie 
2. Zwarcie miêdzyfazowe lub doziemne 
3. Zablokowanie kana³u powietrznego lub 
uszkodzenie wentylatora 
4. Za wysoka temperatura otoczenia 
5. Od³¹czenie lub poluzowanie przewodów 
6. Uszkodzenie zasilacza, zbyt niskie napiêcie 
7. Zasilanie bezpoœrednio przez mostek module bridge arm direct through) 
8. Nieprawid³owy panel sterowania 

1. Zastosowaæ œrodki 
zapobiegaj¹ce 
przeci¹¿eniom 
2. Prze³¹czyæ przewody 
3. Zmieniæ kana³ 
powietrzny lub wymieniæ 
wentylator 
4. Zmniejszyæ temperaturê 
otoczenia 
5. Sprawdziæ i pod³¹czyæ 
ponownie 
6. Zapytaæ serwis 
7. Zapytaæ serwis 
8. Zapytaæ serwis 

ERR16 Przegrzanie 
modu³u falownika 

ERR17 B³¹d zewnêtrzny 1. SI zewnêtrzny b³¹d terminala wejœciowego 1. Sprawdziæ wejœcia dla 
sprzêtu zewnêtrznego 

ERR18 B³¹d komunikacji 1. Nie osi¹gniêto ustawionej prêdkoœci 
transmisji danych 
2. B³¹d komunikacji podczas przyjmowania 
komunikacji szeregowej. Komunikacja zostanie 
przerwana na d³u¿szy czas 
 

1. Ustawiæ w³aœciw¹ 
prêdkoœæ transmisji 
2. Nacisn¹æ klawisz 
STOP/RST, zapytaæ serwis i 
sprawdziæ okablowanie 
interfejsu 
komunikacyjnego 

ERR19 B³¹d obwodu 
sterowania 
pr¹dowego  

1. Brak styku z panelem sterowania 
2. Uszkodzenie dodatkowego zasilacza 
3. Uszkodzenie czujnika Halla, nieprawid³owe 
dzia³anie wzmacniacza 
 

1. Sprawdziæ po³¹czenia 
2. Zapytaæ serwis 
3. Zapytaæ serwis 

ERR20 B³¹d 
automatycznego 

strojenia 

1. Moc silnika nie pasuje do mocy przetwornicy 
czêstotliwoœci 
2. Niew³aœciwie ustawione parametry silnika 
3. Du¿a ró¿nica wartoœci parametrów 
automatycznego strojenia wzglêdem 
standardowych wartoœci 
4. Za d³ugi czas automatycznego strojenia 
silnika 

1. Wymieniæ przetwornice 
czêstotliwoœci 
2. Ustawiæ parametry 
silnika, zgodnie z tabliczka 
znamionow¹ 
3. Uruchomiæ silnik bez 
obci¹¿enia i na nowo 
ustaliæ parametry 
4. Sprawdziæ po³¹czenia i 
parametry silnika 

ERR21 B³¹d 
odczytu/zapisu 

pamiêci EEPROM 

1. Brak odczytu/zapisu z/do pamiêci 
2. Uszkodzenie pamiêci EEPROM 
 

1. Wykonaæ reset 
przyciskiem STOP/RST, 
zapytaæ serwis  
2. Zapytaæ serwis 

ERR22 B³¹d sprzê¿enia 
zwrotnego PID 

1. Sprzê¿enie zwrotne od³¹czone 
2. Sprzê¿enie zwrotne zanik³o 
 

1. Sprawdziæ przewody   
2. Sprawdziæ ¿ród³o 
sygna³u 

ERR23 Uszkodzenie 
modu³u 

hamuj¹cego 

1. Uszkodzenie linii lub przewodu 
hamulcowego 
2. Za ma³a rezystancja rezystora hamuj¹cego 
 

1. Sprawdziæ liniê i 
przewody hamulcowe 
2. Wymieniæ rezystor na 
wiêkszy 

ERR24 Zastrze¿ony przez 
producenta 

  

P.0FF Uszkodzenie 
zasilania 

urz¹dzenia 

Zanik zasilania Zresetowaæ urz¹dzenie 
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7.2 Typowe b³êdy i rozwi¹zania

Podczas pracy urz¹dzenia mo¿emy zetkn¹æ siê z nastêpuj¹cymi sytuacjami, w których nale¿y 

postêpowaæ wed³ug poni¿ej opisanych kroków:

Wyœwietlacz nie dzia³a, pomimo dostarczenia napiêcia zasilania:

Nale¿y u¿yæ miernika do pomiaru napiêcia wejœciowego przetwornicy czêstotliwoœci, aby sprawdziæ 

zgodnoœæ z napiêciem znamionowym urz¹dzenia. Je¿eli pojawi¹ siê nieprawid³owoœci, to nale¿y je 

usun¹æ i znaleŸæ ich Ÿród³o. Nastêpnie sprawdziæ w jakim stanie znajduje siê prostownik trójfazowy – 

jeœli jest uszkodzony, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.  Kolejny krok to sprawdzenie czy œwieci 

kontrolka CHARGE, jeœli nie œwieci, to jest to na ogó³ b³¹d mostka prostownika lub  rezystora 

buforuj¹cego. Gdy kontrolka siê œwieci, to b³¹d zwykle wystêpuje na prze³¹czniki zasilania. W tej 

sytuacji prosimy o kontakt z serwisem.

Prze³¹cznik  wy³¹cza siê po podanie zasilania 

Prosimy sprawdziæ stan uziemienia oraz czy nie ma zwarcia na zasilaczach wejœciowych. Sprawdziæ 

czy mostek prostowniczy nie zosta³ uszkodzony. Prosimy o kontakt z serwisem.

Silnik nie uruchamia siê po za³¹czeniu przetwornicy czêstotliwoœci:

Sprawdziæ napiêcie miêdzyfazowe na zaciskach trójfazowych U,V i W – jeœli to nie pomo¿e , to 

zasilanie silnika lub silnik s¹ uszkodzone. Nale¿y sprawdziæ równie¿ czy silnik nie jest zablokowany 

mechanicznie. Po znalezieniu usterki, nale¿y niezw³ocznie ja usun¹æ.

Gdy wyjœciowe napiêcie trójfazowe bêdzie nieustabilizowane, to uszkodzeniu mo¿e ulec p³yta 

g³ówna lub modu³ wyjœciowy przetwornicy czêstotliwoœci. Prosimy o kontakt z serwisem

Jeœli nie ma napiêcia wyjœciowego a p³yta g³ówna lub modu³ wyjœciowy przetwornicy czêstotliwoœci 

s¹ uszkodzone, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem

.

Przetwornica czêstotliwoœci pokazuje na wyœwietlaczu prawid³owe wskazania a po uruchomieniu 

silnika  prze³¹cznik  wy³¹cza siê 

Sprawdziæ czy modu³ wyjœciowych jest w stanie zwarcia, jeœli jest to nale¿y skontaktowaæ siê z 

serwisem 

Sprawdziæ czy nie ma zwarcia i w jaki stanie jest uziemienie na przewodach zasilaj¹cych silnik. Je¿eli 

jest zwarcie lub przewody s¹ w z³ym stanie,, nale¿y niezw³ocznie usun¹æ usterkê.

Je¿eli zjawisko trip  wystêpuje okresowo a silnik nie jest zbyt daleko od przetwornicy czêstotliwoœci, 

prosimy o zastosowanie d³awika wyjœciowego AC.

Ostrze¿enia 
· Osoby dokonuj¹ce czynnoœci konserwacyjnych powinny wykonywaæ je zgodnie z 

okreœlonymi metodami 
· Prosimy sprawdziæ czy konserwatorzy maj¹ niezbêdne kwalifikacje 
· Przed rozpoczêciem czynnoœci konserwacyjnych nale¿y od³¹czyæ zasilanie od urz¹dzenia i 

odczekaæ 10 minut 
· Nie nale¿y bezpoœrednio dotykaæ elementów i komponentów na p³ytce PCB, poniewa¿ 

elektrycznoœæ statyczna mo¿e spowodowaæ ich uszkodzenie 
· Gdy czynnoœci konserwacyjne zostan¹ zakoñczone, nale¿y upewniæ siê czy wszystkie œrubki 

zosta³y wkrêcone 

 8.1 Obs³uga codzienna
W celu ochrony przetwornicy czêstotliwoœci przed usterkami oraz zapewnieniu prawid³owego 
funkcjonowania i wyd³u¿enia ¿ywotnoœci urz¹dzenia , nale¿y regularnie wykonywaæ codzienn¹ 
obs³ugê urz¹dzenie , zgodnie z poni¿sz¹ tabelk¹:

Inspekcja Czynnoœci do wykonania 

Temperatura/wilgo
tnoœæ 

Upewniæ siê, czy temperatura jest w przedziale 0 ÷ 50°C a wilgotnoœæ 20 ÷ 
90% 

Mg³a olejowa i py³ Upewniæ siê, ¿e nie ma mg³y olejowej, py³u i skondensowanej wody w 
otoczeniu urz¹dzenia 

Przetwornica 
czêstotliwoœci 

Sprawdziæ czy urz¹dzenie ma w³aœciw¹ temperaturê i nie wpada w wibracje 

Wentylator Sprawdziæ, czy wentylator pracuje normalnie i czy nie jest zablokowany 

Zasilanie Upewniæ siê, czy napiêcie zasilania i czêstotliwoœæ wyjœciowa maj¹ 
prawid³owe wartoœci 

Silnik Sprawdziæ, czy silnik nie wpada w wibracje, nagrzewa siê, ha³asuje, ma 
przerwê na fazie lub inne problemy 

 8.2 Obs³uga okresowa
Aby zapewniæ ochronê przetwornicy czêstotliwoœci przed b³êdami  oraz zagwarantowaæ 
d³ugoterminow¹ wysoka wydajnoœæ i stabiln¹ pracê, u¿ytkownik musi sprawdzaæ urz¹dzenie 
okresowo ( raz na pó³ roku ), zgodnie z poni¿sz¹ tabelk¹:

Inspekcja Czynnoœci do wykonania Metody eliminuj¹ce 

Œrubki zewnêtrznego zacisku Sprawdzenie czy œrubki s¹ na 
swoim miejscu 

Dokrêciæ œrubki 

P³ytka PCB Py³, brud Przedmuchaæ sprê¿onym 
powietrzem 

Wentylator Ha³as, wibracje. Sprawdzenie czy 
³¹czny czas pracy nie przekracza 
20000 h 

1. Usuniêcie cia³ obcych 
2. Czyszczenie wentylatora 

Kondensator elektrolityczny Sprawdzenie, czy nie zmienia 
koloru i nie wydziela 
specyficznego zapachu 

Wymieniæ kondensator na nowy 

Radiator Py³, brud Przedmuchaæ sprê¿onym 
powietrzem 

Elementy mocy Py³, brud Przedmuchaæ sprê¿onym 
powietrzem 

 8.3 Wymiana elementów przetwornicy 
Wentylator I kondensator elektrolityczny s¹ elementami, które mo¿na wymieniaæ na n owe. Nale¿y 
zwróciæ uwagê na ich stan techniczny poniewa¿ maj¹ bardzo du¿y wp³yw na bezawaryjna pracê . 
Prosimy o wykonywanie regularnej wymiany, po up³ywie czasu podanego przez producenta:
Wentylator: wymiana po ka¿dych przepracowanych 20000 godzinach
Kondensator elektrolityczny: wymiana po ka¿dych przepracowanych 30000 - 40000 godzinach
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8.4 Warunki gwarancji

Gwarancja jest udzielana tylko na przetwornicê czêstotliwoœci.

1. Producent jest odpowiedzialny za usterki i uszkodzenia przetwornicy czêstotliwoœci podczas 

normalnej pracy przez okres dwunastu miesiêcy ( licz¹c od daty opuszczenia zak³adu 

produkcyjnego) . Gwarancja powy¿ej tego okresu jest dodatkowo p³atna.

2. W czasie trwania gwarancji naprawie nie podlegaj¹:

1). Uszkodzenia powsta³e w wyniku u¿ytkowania przetwornicy czêstotliwoœci niezgodnie 

z zaleceniami producenta

2). Uszkodzenia spowodowane przez ogieñ, powódŸ, niew³aœciwe napiêcie lub inne

3). Uszkodzenia spowodowane u¿ytkowaniem przetwornicy czêstotliwoœci w warunkach 

niezgodnych z zaleceniami producenta

Op³aty za naprawê przetwornicy czêstotliwoœci, uszkodzonej z winy u¿ytkownika bêd¹ 

naliczane wed³ug cennika producenta.

Protokó³ komunikacyjny
Przetwornica czêstotliwoœci serii SY8000 oferuje interfejs komunikacyjny RS-485 z przyjêtym 
miêdzynarodowym standardem protoko³u komunikacyjnego ModBus dla trybu komunikacji master-
slave. U¿ytkownicy s¹ w stanie zrealizowaæ scentralizowan¹  kontrolê ( ustawianie poleceñ 
steruj¹cych i czêstotliwoœci pracy przetwornicy, modyfikacje odpowiednich parametrów kodu 
funkcji, monitoring stanu pracy urz¹dzenia i informowanie o b³êdach) przez PC/PLC i kontrolê 
maszyny nadrzêdnej, przystosowan¹ do specjalnych warunków aplikacji. 
9.1 Zawartoœæ protoko³u
Ten protokó³ komunikacyjny ModBus definiuje zawartoœæ i format ramki operacji asynchronicznej 
transmisji w szeregowej komunikacji.  Obejmuje formaty odpytywania hosta, ramkê nadawania i 
ramkê odpowiedzi urz¹dzenia podrzêdnego. Ramka zawiera adres urz¹dzenia podrzêdnego ( lub 
adres nadawczy ), polecenia wykonawcze, dane, b³êdy i inne. OdpowiedŸ urz¹dzenia podrzêdnego 
przyjmuje tak¹ sam¹ strukturê , treœæ zawiera potwierdzenie operacji, powracaj¹cych danych, 
b³êdów i innych. Je¿eli urz¹dzenie podrzêdne napotka b³¹d podczas otwierania bramki lub nie jest w 
stanie zakoñczyæ operacji, to wytwarza nowa ramkê b³êdu i wysy³a j¹ jako odpowiedŸ to hosta.
9.2 Sposób aplikacji 
Przetwornica czêstotliwoœci SY8000  uzyskuje dostêp do sieci sterowania „single-host multislave”, 
który posiada RS232/RS485 na wêŸle. 
9.3 Struktura szyny
1). Tryb interfejsu
RS485 hardwarowy interfejs
2). Tryb transmisji
Asynchroniczna szeregowa, typu „pó³-duplex”. Host lub maszyna podrzêdna mo¿e wysy³aæ dane – w 
tym samym czasie drugie urz¹dzenie mo¿e tylko odbieraæ dane. Podczas komunikacji szeregowej 
asynchronicznej, dane  przesy³anie s¹ w trybie komunikatów i wysy³ane jeden po drugim.
3). Struktura topologiczna
System sk³ada siê z pojedynczego hosta i urz¹dzenia podrzêdnego. Zakres ustawiania adresu 
urz¹dzenia podrzêdnego wynosi 1 ÷ 247, 0 jest adresem dla nadawania. Adres ka¿dego urz¹dzenia 
podrzêdnego jest unikalny a to gwarantuje podstawê dla komunikacji szeregowej ModBus.
9.4 Instrukcje dla protoko³u
Protokó³ komunikacyjny dla serii SY jest rodzajem asynchronicznego szeregowego protoko³u 
komunikacyjnego „host-slave” ModBus, w którym jest tylko jedno urz¹dzenie nadrzêdne ( host ), 
które jest w stanie ustaliæ protokó³ ( zwany „search/command” ). Pozosta³y sprzêt ( urz¹dzenia 
podrzêdne ) jest w stanie tylko odpowiadaæ na  polecenie „search/command” poprzez dostarczanie 
danych lub wykonywaæ dzia³ania zgodne z poleceniem „search/command”.  Urz¹dzeniem 
nadrzêdnym – host – jest komputer PC, urz¹dzenie steruj¹ce lub sterownik PLC. Urz¹dzeniem 
podrzêdnym mo¿e byæ przetwornica czêstotliwoœci serii SY lub inny sprzêt kontrolny, posiadaj¹cy 
podobny protokó³ komunikacyjny. Maszyna nadrzêdna jest w stanie nie tylko komunikowaæ siê z 
jedna maszyn¹ podrzêdn¹ typu slave ale równie¿ przesy³aæ informacje nadawcze do pozosta³ych 
maszyn.Dla jednorazowego dostêpu dla polecenia „search/command”  urz¹dzenie podrzêdne 
wysy³a zwrotna informacjê ( zwan¹ odpowiedzi¹ ),  dla  informacji wysy³anej przez urz¹dzenie 
nadrzêdne, urz¹dzenie podrzêdnie nie wysy³a odpowiedzi. 
9.5 Struktura ramki komunikacyjnej
Format danych komunikacyjnych dla protoko³u ModBus, przeznaczony dla przetwornicy 
czêstotliwoœci serii SY mo¿na podzieliæ na dwa typy - RTU i ASCII.
W trybie RTU, format ka¿dego bitu wygl¹da nastêpuj¹co:
System kodowania: 8 bitowy system binarny
Heksadecymalny system 0-9, A-F
Ka¿da 8 bitowa ramka zawiera dwa znaku szesnastkowe.
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W trybie ASCII, format ka¿dego bitu wygl¹da nastêpuj¹co:
System kodowania:  system komunikacyjny nale¿y do systemu szesnastkowego, charakter 
wiadomoœci  przedstawiany jest w ASCII:
“0” “9” , “A” “F”, z których ka¿dy reprezentuje szesnastkow¹ informacjê ASCII, dla przyk³adu:

Znak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kod ASCII 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 
Znak A B C D E F     
Kod ASCII 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46     

 Bit of byte: zawiera bit startowy, 7 lub 8 bitów danych, bit sprawdzaj¹cy i bit stopu.
Opis bit of byte poni¿ej
11-bitowa ramka znaków

Bit 
startowy 

Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit8 Brak bitu kontroli 
Sprawdzanie bitu 
nparzystego Sprawdzanie 
bitu nieparzystego 

Bit 
stopu 

 10-bitowa ramka znaków

Bit 
startowy 

Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Brak bitu kontroli 
Sprawdzanie bitu nparzystego 
Sprawdzanie bitu nieparzystego 

Bit 
stopu 

 
W trybie RTU, nowy zawsze zaczyna siê po czasie, który równy jest czasowi nadawania 3,5 bita. W 
sieci, w której transmisja obliczana jest w baudach, czas transmisji 3,5 bita jest ³atwy do okreœlenia. 
Dane domen s¹ œciœle powi¹zane z adresem urz¹dzenia podrzêdnego, dzia³a kod polecenia, dane i 
znak kontrolny CRC, bajty transmisji dla ka¿dej domeny s¹ okreœlane przez system szesnastkowy 0-9 i 
A-F. Sprzêt sieciowy zawsze monitoruje dzia³anie magistrali komunikacyjnej nawet wtedy, gdy 
interwa³ czasowy jest w stanie uœpienia. Po otrzymaniu pierwszej domeny ( dane adresowe ), ka¿dy 
sprzêt sieciowy wyœle potwierdzenie dla tego bajtu. Wraz z zakoñczeniem transmisji na ostatnim 
bajcie, pojawi siê interwa³ czasowy równy czasowi transmisji 3,5 bajtów a to oznacza zakoñczenie 
ramki. Nastêpnie rozpocznie siê transmisja kolejnej ramki.

Informacje z ramki musz¹ byæ przesy³ane w sposób ci¹g³y, jeœli nast¹pi przerwa d³u¿sza ni¿ czas 
przes³ania 1,5 bitów danych, zanim transmisja ramki bêdzie zakoñczona, sprzêt odbiorczy okreœla czy 
przekazano ca³a informacjê i ocenia czy bajt z czêœci adresu dla nowej ramki ma b³¹d. W tym samym 
czasie okreœla siê odstêp czasowy pomiêdzy nowa a star¹ ramk¹ jest mniejszy ni¿ czas transmisji 3,5 
bajtów danych. Urz¹dzenia odbieraj¹ce sprawdzaj¹ równie¿ czy poprzednia ramka by³a b³êdna i czy 
wartoœæ CRC jest poprawna. W przypadku b³êdu w ramce komunikacyjnej wystepuje b³¹d komunikacji. 

format ramki danych RTC

format ramki danych ASCI

Standardowa struktura ramki RTU

W trybie ASCII nag³ówek ramki jest '':'' ( ''0x3A ), koniec ramki jest domyœlnie ''CRLF'' ( ''0x0D''   
''0x0A''). Wszystkie bajty danych z wyj¹tkiem nag³ówka i koñca ramki transmitowane s¹ w kodzie 
ASCII. Najpierw przesy³ane s¹ 4 górne bajty a potem 4 dolne. Dane w trybie ASCII maj¹ d³ugoœæ 7 lub 
8 bitów. Przyjmuj¹ literê z kodu ASCII od A do F. W tym czasie dane sprawdzaj¹ LRC z adresu 
urz¹dzenia podrzêdnego dla czêœci danych informacji. Suma kontrolna równa jest sumie wszystkich 
znaków, które bior¹ udzia³ w kontroli.   

Standartowa struktura ramki ASCII

START ‘’*’’ (0x3A) 

Adres Hi Adres komunikacji: 
Adres 8 - bitowy sk³ada siê z 2 kodów ASCII Adres Lo 

Funkcja HI Kod funkcji: 
Adres 8 - bitowy sk³ada siê z 2 kodów ASCII Funkcja Lo 

Dana (N-1) 
……… 
DANA(0) 

Zawartoœæ danych: 
Zawartoœæ danych nx8 bitów sk³ada siê z 2n kodów ASCII  
n <= 16, max 32 kodów ASCII 

LRC CHK Lo LRC check code: 
Sprawdza czy kod 8-bitowy sk³ada siê z 2 kodów ASCII LRC CHK Hi 

END Hi Znak stop: 
END Hi = CR (OxOD) END Lo = LF (OxOA) END Lo 

 

 Nag³ówek ramki START T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

Adres urz¹dzenia podrzêdnego ADDR Adres komunikacyjny 
0-247 (system dziesiêtny) (0 jest adresem nadawania) 

Funkcje domeny CMD 03H: odczyt parametrów z urz¹dzenia podrzêdnego 
 06H: zapis parametrów z urz¹dzenia podrzêdnego 

Dane domeny DATA(N-1) •••DATA(0) Dane 2 * n bajtów, ta czêœæ jest g³ówn¹ treœci¹ 
komunikacji, jest równie¿ podstaw¹ wymiany danych w 
komunikacji. 

CRC CHK niski bit 
  

Wykrywanie wartoœci: wartoœæ CRC (16 bitów) 

CRCCHK wysoki bit 

Koniec ramki END T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 



Rozdzia³ 9 Protokó³ komunikacyjny Rozdzia³ 9 Protokó³ komunikacyjny

9.6 Kody komend i dane komunikacyjne 
9.6.1 Kody komend: 03H (0000 0011), odczyt N znaków (Word) ( 16 znaków w wiêkszoœci w sposób 
ci¹g³y ).
Na przyk³ad, gdy przetwornica czêstotliwoœci jako urz¹dzenie podrzêdne ma adres 01H, to adres 
startu pamiêci wewnêtrznej wynosi 0004, czytane s¹ dwa kolejne znaki a opis struktury dla ramki 
wygl¹da nastêpuj¹co:

Komendy informacyjne dla hosta w kodzie RTU

START T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

ADDR 01H 

CMD 03H 

Wysoki bit adresu startowego 00H 

Niski bit adresu startowego 04H 

Wysoki bit numeru danych (data numer) 00H 

Niski bit numeru danych (data numer) 02H 

CRC CHK niski bit 85H 

CRC CHK wysoki bit CAH 

END T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

 Odpowiedzi dla maszyny podrzêdnej w kodzie RTU

START T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

ADDR 01H 

CMD 03H 

Wysoki bit adresu danych 0004H 04H 

Niski bit adresu danych 0004H 00H 

Wysoki bit adresu danych 0005H 00H 

Niski bit adresu danych 0005H 02H 

CRC CHK niski bit 43H 

CRC CHK wysoki bit 07H 

END T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

 

Komendy informacyjne dla hosta w kodzie ASCII

Komendy informacyjne dla hosta w kodzie ASCII

START ’,’ 

ADDR ‘0’ 

‘1’ 

CMD ‘0’ 

‘3’ 

Wysoki bit adresu startowego ‘0’ 

‘0’ 

Niski bit adresu startowego ‘0’ 

‘4’ 

Wysoki bit numeru danych (data numer) ‘0’ 

‘0’ 

Niski bit numeru danych (data numer) ‘0’ 

‘2’ 

CRC CHK niski bit ‘F’ 

CRC CHK wysoki bit ‘6’ 

END niski ‘CR’ 

END wysoki ‘LR’ 

 

START ’,’ 

ADDR ‘0’ 

‘1’ 

CMD ‘0’ 

‘3’ 

Numer bitu ‘0’ 

‘4’ 

Wysoki bit adresu danych 0004H ‘0’ 

‘0’ 

Niski bit adresu danych 0004H ‘0’ 

‘2’ 

Wysoki bit adresu danych 0005H ‘0’ 

‘2’ 

Niski bit adresu danych 0005H ‘0’ 

‘0’ 

CRC CHK niski bit ‘F’ 

CRC CHK wysoki bit ‘6’ 

END niski ‘CR’ 

END wysoki ‘LR’ 
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9.6.2 Kody komend: 06H (0000  0110),  wyra¿one zmienn¹ (Word)

Przyk³ad: wyra¿enie 5000 (1388H) z  adresem 0008H dla przetwornicy czêstotliwoœci jako urz¹dzenia 

podrzêdnego z adresem 02H, struktura ramki wygl¹da nastêpuj¹co:
Komendy informacyjne dla hosta w kodzie RTU

Odpowiedzi dla maszyny podrzêdnej w kodzie RTU

Komendy informacyjne dla hosta w kodzie ASCII

Komendy informacyjne dla hosta w kodzie ASCII

START T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

ADDR 02H 

CMD 06H 

Wysoki bit adresu danych 00H 

Niski bit adresu danych 08H 

Wysoki bit danych 13H 

Niski bit danych 88H 

CRC CHK niski bit 05H 

CRC CHK wysoki bit 6DH 

END T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

 

START T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

ADDR 02H 

CMD 06H 

Wysoki bit adresu danych 00H 

Niski bit adresu danych 08H 

Wysoki bit danych 13H 

Niski bit danych 88H 

CRC CHK niski bit 05H 

CRC CHK wysoki bit 6DH 

END T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

 

START ’,’ 

ADDR ‘0’ 

‘2’ 

CMD ‘0’ 

‘6’ 

Wysoki bit danych adresu ‘0’ 

‘0’ 

Niski bit danych adresu ‘0’ 

‘8’ 

Wysoki bit danych ‘1’ 

‘3’ 

Niski bit danych ‘8’ 

‘8’ 

CRC CHK niski bit ‘5’ 

CRC CHK wysoki bit ‘5’ 

END niski ‘CR’ 

END wysoki ‘LR’ 

 

START ’,’ 

ADDR ‘0’ 

‘2’ 

CMD ‘0’ 

‘6’ 

Wysoki bit danych adresu ‘0’ 

‘0’ 

Niski bit danych adresu ‘0’ 

‘8’ 

Wysoki bit danych ‘1’ 

‘3’ 

Niski bit danych ‘8’ 

‘8’ 

CRC CHK niski bit ‘5’ 

CRC CHK wysoki bit ‘5’ 

END niski ‘CR’ 

END wysoki ‘LR’ 
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9.6.3. Sprawdzanie b³êdów w ramce komunikacyjnej 
Sprawdzanie b³êdów w ramce komunikacyjnej sk³ada siê z dwóch czêœci: sprawdzenie parzystoœci 
bitu oraz kontrola danych CRC lub LRC. 

9.6.3.1 Sprawdzanie bit po bicie 
U¿ytkownik mo¿e wybraæ ró¿ne sposoby sprawdzania bitów, dostêpna jest równie¿ opcja 
niesprawdzania bitu.  Wybór metody bêdzie mia³ wp³yw na ustawienie bitu sprawdzaj¹cego 
ka¿dego bajtu. 

Sprawdzanie nieparzystoœci: nieparzysty bit jest dodawany przed transmisj¹ danych, u¿ywany 
jako''1'' w przesy³anych danych. Gdy jest nieparzysty sprawdzany bit ma ''0'' w przeciwnym razie ma 
''1''., u¿ywany do utrzymania parzystoœci.

Sprawdzanie parzystoœci: parzysty bit jest dodawany przed transmisj¹ danych, u¿ywany jako''1'' w 
przesy³anych danych. Gdy jest parzysty sprawdzany bit ma ''1'' w przeciwnym razie ma ''0''. 
u¿ywany do utrzymania parzystoœci.
Przyk³ad: mamy do przekazania ''11001110'', dane zawieraj¹ piêæ ''1'', gdy u¿ywamy bitu 
nieparzystego, wynosi on ''1'', jeœli u¿ywamy bitu parzystego wynosi on ''0''. Podczas transmisji 
danych bit parzystoœci umiejscowiony jest  na pozycji bitu kontrolnego ramki  poprzez obliczenia. 
Odbiorniki równie¿ sprawdzaj¹ czy dane otrzymane z badania parzystoœci s¹ ró¿ne od wartoœci 
zadanych. Oceniane jest równie¿ pojawienie siê b³êdu komunikacji.  

9.6.3.1 Tryb sprawdzania CRC ( Cyclical Redundancy Check – Cykliczna kontrola redundancji)
W formacie ramki RTU, ramka zawiera b³¹d sprawdzany przez domenê za pomoc¹ podstawowych 
metod obliczeniowych trybu CRC. Sprawdzana jest zawartoœæ ca³ej ramki. Tryb CRC ma dwa bity 
zawieraj¹ce binarne wartoœci 16-sto bitowe. Dodaje siê je do ramki po wykonaniu obliczeñ przez  
urz¹dzenia dokonuj¹ce transmisji. 
Urz¹dzenia odbiorcze ponownie wykonuj¹ tryb CRC dla odbieranej ramki i porównuj¹ j¹ z wartoœci¹ 
odebranej domeny trybu CRC. Je¿eli porównywane wartoœci s¹ ró¿ne, to mamy do czynienia z 
b³êdem transmisji. 
CRC najpierw zaloguje 0xFFFF, nastêpnie wywo³a procedurê naprawy powy¿ej 6 kolejnych bajtów i 
wartoœci w bie¿¹cym rejestrze. Tylko 8 bit danych w ka¿dym znaku jest przydatny dla trybu CRC a 
bity startu i stopu, parzystoœci jest nieprzydatny.
W trakcie wytwarzania  œcie¿ki dla CRC, ka¿dy 8-bitowy znak jest ró¿ny ( lub XOR ) od zawartoœci 
rejestru i porusza siê w kierunku najmniej znacz¹cego bitu ( LSB ), najbardziej znacz¹cy bit ( MSB 
)bêdzie wype³niony przez 0. Podczas testowania LSB, wynosz¹cego 1 rejestr bêdzie siê ró¿ni³ od 
wartoœci zadanej, gdy LSB wynosi 0 to ¿adna operacja nie zostanie przeprowadzona. Ca³y proces 
powtarzany jest osiem razy. Kiedy ostatni 8-bit jest ju¿ gotowy, to kolejny 8-bitowy bajt bêdzie 
ró¿ny od bie¿¹cej wartoœci rejestru. Na koñcu wartoœæ rejestru jest tylko wartoœci¹ CRC dla ka¿dego 
bajtu obliczonego w ramce. 
Metoda obliczeniowa dla trybu CRC przyjmuje miêdzynarodowe standarty dla metod 
sprawdzaj¹cych, u¿ytkownik mo¿e odnieœæ siê do odpowiedniej normy obliczania przy tworzeniu 
algorytmu dla trybu CRC, aby otrzymaæ narzêdzie zgodne z wymaganiami. 
Istnieje równie¿ proste oprogramowanie na PC dla trybu CRC wykonana za pomoc¹ jêzyka C. 

W logice drabinkowej, CKSM oblicza wartoœæ CRC wed³ug zawartoœci ramki, przyjmuj¹c metodê 
tabelkow¹ do wykonania obliczeñ. Jest to metoda bardzo prosta i szybka, która zajmuje du¿o 
miejsca w pamiêci ROM, dlatego nale¿y j¹ zastosowaæ tam, gdzie pamiêæ bêdzie wystarczaj¹co 
pojemna.  

9.6.3.3 Sprawdzanie LRC w trybie ASCII
Sprawdzanie kodu jest sum¹ wyników z adresu do zawartoœci danych,  prosimy zajrzeæ do 
wczeœniejszych punktów.
9.6.3.4 Sprawdzanie kodu dla informacji komunikacyjnych
0x02 +0 x06 +0 x00 +0 +0 x13 X08 +0 x88 = 0xAB, nastêpnie kod  z uzupe³nieniem 2 = 0x55.
9.6.4 Definicja adresu danych komunikacyjnych
Ta czêœæ okreœla adres danych komunikacyjnych, u¿ywanych do kontroli pracy przetwornicy 
czêstotliwoœci, uzyskiwania informacji o aktualnym stanie urz¹dzenia i ustawiania odpowiednich 
funkcji urz¹dzenia.
1). Zasada wyra¿ania adresu parametrów kodu funkcji.
Wzi¹æ numer seryjny odpowiedniego kodu funkcji jako parametr adresu rejestru, przekszta³cony na 
system szesnastkowy np. numerem seryjnym z funkcji P4.15 jest 79, po skonwertowani na system 
szesnastkowy  adres kodu funkcji wynosi 004FH.
Zakres wysokich i niskich bajtów: wysoki bit bajtu 00-01, niski bit bajtu 00-FF.
Uwaga dla grupy PE: parametry ustawiane s¹ przez producenta i nie jest mo¿liwe ich odczytanie 
lub zmiana., niektóre parametry nie mog¹ byæ zmieniane podczas pracy urz¹dzenia, nie wszystkie 
parametry mog¹ byæ zmienione pod wp³ywem zmian warunków pracy urz¹dzenia. Prosimy o 
zwrócenie uwagi na ustawiany zakres, jednostkê i wpisywane wartoœci podczas dokonywania 
modyfikacji parametrów.
Poza tym czêste zapisywanie w pamiêci EEPROM zmniejsza jej ¿ywotnoœæ, niektóre kody funkcji w 
trybie komunikacji s¹ u¿ytkownikowi nie potrzebne i nie trzeba ich przechowywaæ. Wystarczy 
zmieniæ wartoœæ w pamiêci RAM w celu spe³nienia wymogów operacyjnych. Jeœli chcemy 
zrealizowaæ tê funkcjê, nale¿y zmodyfikowaæ najwy¿szy bit w odpowiednim adresie kodu funkcji z 0 
na 1.
Przyk³ad:  Je¿eli nie chcemy zapisaæ kodu funkcji P0.03 w pamiêci EEPROM, nale¿y zmieniæ wartoœæ 
w pamiêci RAM poprzez ustawienie adresu na 800CH – ten adres mo¿e byæ u¿ywany tylko do zapisu 
RAM na SCM i nie mo¿e byæ u¿ywany do czytania. W przeciwnym razie by³by nieefektywny.
2). Opisy adresów dla pozosta³ych funkcji:

Opis funkcji Zdefiniowany adres Opis danych Odczyt/Zapis 
Komendy 
kontroli 
komunikacji 

1000H 0001H: Kierunek do przodu Odczyt/Zapis 
0002H: Kierunek do ty³u 
0003H: JOG do przodu 
0004H: JOG do ty³u 
0005H: Stop 
0006H: Stop awaryjny 
0007H: Kasowanie b³êdu 
0008H: JOG stop 

Start 
urz¹dzenia 

1001H 0001H: Kierunek do przodu Odczyt 
0002H: Kierunek do ty³u 
0003H: Gotowoœæ 
0004H: B³¹d 

Ustawianie 
wartoœci 
adresu 
komunikacji 

2100H Zakres ustawieñ komunikacji (-10000-10000) 
Uwaga: nastawa komunikacji procent wartoœæ 
wzglêdna (% ~ -100,00 100,00%), mo¿na 
stosowaæ do zapisu operacji komunikacji. 
Kiedy ustawiony jest jako Ÿród³o 
czêstotliwoœci w stosunku do procentu 
czêstotliwoœci max (P0.04); 
Gdy stosuje siê w danej lub PID sprzê¿enia 
zwrotnego, w stosunku do procentu PID. Dla 
PID wartoœci zadanej i PID sprzê¿enia 
zwrotnego, obliczenia PID przeprowadzane s¹ 
w formie procentowej. 

Odczyt/Zapis 
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Ustawianie 
wartoœci adresu 
komunikacji 

3000H Czêstotliwoœæ pracy Odczyt 

3001H Czêstotliwoœæ zadana Odczyt 

3002H Napiêcie szyny Odczyt 

3003H Napiêcie wyjœciowe Odczyt 

3004H Pr¹d wyjœciowy Odczyt 

3005H Prêdkoœæ Odczyt 

3006H Moc wyjœciowa Odczyt 

3007H Moment wyjœciowy Odczyt 

3008H PID zadane Odczyt 

3009H PID sprzê¿enie zwrotne Odczyt 

300AH Stan zacisku wejœciowego Odczyt 

300BH Stan zacisku wyjœciowego Odczyt 

300CH Wartoœæ analogowa  na AI1 Odczyt 

300DH Wartoœæ analogowa na AI2 Odczyt 

300EH Zastrze¿ony Odczyt 

300FH Zastrze¿ony Odczyt 

3010H Zastrze¿ony Odczyt 

3011H Zastrze¿ony Odczyt 

3012H Stan multi-speed Odczyt 

B³êdne adresy 
urz¹dzenia 

5000H Kody informacji o b³êdach s¹ takie same, jak numer 
przypisany okreœlonemu typowi b³êdu w menu funkcji 
kodów. Ró¿nica polega na tym, ¿e do maszyny 
nadrzêdnej przesy³ana jest liczba szesnastkowa a nie 
znak b³êdu. 

Odczyt 

B³êdy 
komunikacji 
adresów w 
ModBus 

5001H 0001H: B³êdne has³o 
0002H: B³êdny kod komendy 
0003H: B³¹d CRC 
0004H: B³êdny adres 
0005H: B³êdne dane 
0006H: B³êdna modyfikacja parametru 
0007H: Blokada systemu 
0008H: Urz¹dzenie zajête ( zapis EEPROM) 

Odczyt 

 

Cd. 9.6.5 Dodatkowe podpowiedzi dla b³êdu komunikacji
Gdy przetwornica czêstotliwoœci pod³¹czona jest do sieci komunikacyjnej i wyst¹pi b³¹d, to 
urz¹dzenie bêdzie wysy³a³o kod b³êdu do systemu, aby uk³ad steruj¹cy móg³ oceniæ b³¹d. Komenda o 
pojawieniu siê b³êdu w przetwornicy czêstotliwoœci, bêdzie zgodna z ''06'' bez wzglêdu na to czy kod 
jest ''03'' lub ''06''. Adres danych ustawiony jest na 0x5001. Dla przyk³adu: 

Odpowiedzi maszyny podrzêdnej w kodzie RTU

START T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

ADDR 01H 

CMD 06H 

Wysoki bit b³êdu danych powrotnych 50H 

Niski bit b³êdu danych powrotnych 01H 

Kod b³êdy wysokiego bitu 10H 

Kod b³êdy niskiego bitu 05H 

CRC CHK niski bit 09H 

CRC CHK wysoki bit 09H 

END T1-T2-T3-T4(czas transmisji 3,5 bitów) 

 Komendy informacyjne dla hosta w kodzie ASCII

START ’,’ 

ADDR ‘0’ 

‘1’ 

CMD ‘0’ 

‘6’ 

Wysoki bit b³êdu danych powrotnych ‘5’ 

‘0’ 

Niski bit b³êdu danych powrotnych ‘0’ 

‘1’ 

Kod b³êdy wysokiego bitu ‘0’ 

‘0’ 

Kod b³êdy niskiego bitu ‘0’ 

‘5’ 

CRC CHK niski bit ‘A’ 

CRC CHK wysoki bit ‘3’ 

END niski ‘CR’ 

END wysoki ‘LR’ 
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Znaczenie kodów b³êdów

Kod b³êdu Opis 

1 B³êdne has³o 

2 Nieprawid³owy kod komendy 

3 B³¹d CRC 

4 B³êdny adres 

5 B³êdne dane 

6 B³êdna modyfikacja parametru 

7 Blokada systemu 

8 Urz¹dzenie zajête ( zapis EEPROM) 
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