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Altivar 31 manual cz

Frekvenční měnič 370 W, In = 3,3 A, 1 x 230 V LG SPOL System spol. r.o. - Altivar Frequency Converter 31, ATV31H037M2 Large Hour Bazar Action Altivar Frequency Converter 31, ATV31H037M2, 370 W, In =3.3 A, 1 x 230 V. Typ: ATV31 Power 0.37 KW Proud 3.3 A pro napájecí síť 1x230 V, 50/60 Hz včetně EMC filtru Frekvence až
500 Hz IP21 Obecné přetížení: 50% Po dobu 60 sekund se spustí zpětný točivý moment motoru v poměru 1:10: 170 až 200 % nastavení a konfigurační parametry pomocí vestavěného terminálu nebo v prostředí powersuite na PC nebo PDA, možnost připojení k Profibusu DP, Fipio, ethernetovým zařízením a ethernetovým sítím
prostřednictvím externí komunikace, možnost instalace s řadou komunikačních karet LonWorks zařízení: sytič, filtry vf, dU/dt, filtry, sinusové měniče, brzdové adaptéry, jističe, kategorie C&amp;bazar. Výrobek je testován a plně funkční. Tyto záruky na výrobky jsou 6 měsíců. Existují známky použití a nedostatek vybavení. Stáhněte si
uživatelskou příručku pro programovací změny frekvence pro altivar 31 asynchronní motor, katalogový frekvenční měnič pro asynchronní motor Altivar 38 71 frekvenční měnič pro asynchronní motory, instalační příručka, instalační příručka, konfigurační průvodce pro konfiguraci připojení k internetu. Océ VarioPrint a návod k obsluze
příručky pro instalaci, konfiguraci a ruční instalaci pro instalaci, konfiguraci a použití instalace motoru pro altivar barel čerpadlo 31 fordulatszám-szabalyozk specifikace a emise paliva pro vznětové motory. Mazivo pro plynový motor, stacionární palivový držák, alternativa pro motor, spalovací motor, motor, olej pro vznětový motor, regulace
otáček pro střídavý motor, frekvenční převod pro jednofázový motor, start zde, kontaktujte prodejce, najděte frekvenční měnič FAQ 1 Altiwar 31 pro Asynchronní průvodce konfigurací motoru a 2 oznámení o obsahu 2 pokyny pro instalaci a uvedení do provozu 3 továrny a konfigurace 4 základní funkce 5 instalace a uvedení do provozu 7
zobrazovacích funkcí a ovládacích tlačítek, každý 8 příslušenství pro vzdálenou instalaci, 10 parametrů, nastavení 11 funkce, 13 funkcí, přiřazené vstupy a změny frekvence, vstupní seznam 14 funkcí menu (set-) 16 parametrů menu (DRC-) 20 vstup/vstup funkce(i-o-) Ovládací menu (CtL-) 26 funkcí menu (FUn-) 37 Menu Wrong Menu
(FLt-) 60 Communication Menu (COM-) 63 Display Menu (SUP-) 64 Storage 67 Wrong , Přidat možné a odstranit jejich 68 tabulek / konfigurace 70 parametr položky 74 seznam funkcí 75 poznámka při objednání 31pp355, Získáte část dodávky přílohy, která má 3 další specifické parametry, varování po připojení změny frekvence k
napájecímu zdroji, díly v Kokpit může detekovat proud sítí, takže je nebezpečné se jich dotknout. Při práci se změnami musí být veškeré pokrytí uzavřeno. Při práci, která zahrnuje elektrickou instalaci frekvenčního nebo mycího zařízení, musí být napájecí napětí vypnuto. Po vyjmutí napájecího zdroje je nutné očekávat 10 minut od
okamžiku, kdy displej zhasne, než začnete pracovat na výměně a dílech k němu připojených. Tento čas se používá k uvolnění filtračního kondenzátoru se střední čárou. Během provozu může být motor zastaven vypnutím logického vstupu nebo zavedením 0 odkazů na analogový vstup nebo objednáním sériové linky (PC, PDA). Je nutné
vyjmout proud z napájecího zdroje a/nebo motoru ze změny frekvence. Změna má ochranný obvod a funkci, která může způsobit změny ve frekvenci uzamčení a zastavení motoru v případě poruchy. Mechanické ucpání motoru, kolísání výkonu nebo jiné poruchy sítě mohou způsobit poruchu. Selhání těchto zařízení může způsobit
automatické spuštění programu. Tato situace může být škodlivá pro určité stroje, zařízení nebo obsluhu. V tomto případě musí být při opětovném zapalování přijata vhodná opatření, jako je detekce zarážek motoru příslušným snímačem zatáčení a odpojení od napájecího zdroje, je-li doraz způsoben poruchou. Změny frekvence musí být
instalovány v souladu s vnitrostátními a vnitrostátními normami a předpisy. Projektanti, instalatéři, oddělení výrobků nebo systém montéři jsou zodpovědní za dodržování těchto norem a předpisů, jakož i dodržování mezinárodních směrnic (EMC, nízký tlak, strojní zařízení) a národních vládních předpisů, které jsou přiměřené podle zákona
č. 22/97 Sb. Altivar 31 přechodfrekvenční musí být chápán ve smyslu výše uvedených směrnic a předpisů jako součást nadhodnocené jednotky (stroj, provoz, výrobní linky nebo systému). Uživatel je zodpovědný za dodržování pokynů spojených s tímto super rodičem. Společnost Schneider Electric CZ, s.r.o. neodpovídá za nedodržení
norem, vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů, případně po odstranění výměn motoru a dalšího vybavení spojeného s pohonem, pokud je způsobeno nesprávnou instalací nebo výměnou za kolenem osobou. Máte-li jakékoli další dotazy nebo oznámení, obraťte se na svého dodavatele nebo společnost Schneider Electric CZ, s.r.o.
Výrobek popsaný v této ruce může změnit design a funkčnost. Tyto změny nelze použít jako základ pro změny ve smlouvách mezi dodavateli a zákazníky. V případě nejasností se obraťte na svého dodavatele nebo společnost Schneider Electric CZ, p.r.o. 2 4 Návod k instalaci a uvedení do provozu 1 Zkontrolujte dodávku změn
frekvence, zkontrolujte, zda značka mění frekvenci v kategorii. A podle vaší objednávky vyjměte Altivar 31 z balíčku a ujistěte se, že není odstraněn poté, co byl odstraněn z přepravy. Pokud výkon mřížky neodpovídá číslu, může být změna frekvence 3, proveďte změnu frekvence, 4 připojte napájecí kabel se změnou. Ujistěte se, že
napájecí zdroj je: podle zadaného napětí změny frekvence, vypnuto. Motor určuje, že jmenovité napětí motoru odpovídá napětí výkonu. Obvod pro řízení změn frekvence pomocí logického vstupu Vstupní obvod požadavku pomocí logického nebo analogového vstupu. 5. Zapněte změnu frekvence, ale nezadávejte příkaz pro spuštění 6,
proveďte konfiguraci jmenovité frekvence (bfr) motoru, pokud se liší od 50 Hz, bfr nastavení na 60 Hz, doporučuje se tak učinit na místě instalace v dané zemi 7 provádět parametry motoru v nabídce konfigurace dc-8 a v menu I-O-CtL- a FUn nastavit provozní funkci (pokud neodpovídá továrně), jako je změna ovládání: ovládání 2-
kabelové nebo 3 kabely, 2-kabelové ovládání s řízením úrovně signálu, 2 řídicí kabely s řízením úrovně signálu, 2 řídicí úrovně, 2 řídicí kabely s řízením úrovně signálu, řízení úrovně hladiny, přední nebo lokální úroveň řízení pro ATV31pppA, uživatel musí zajistit, aby funkce programu, 2 řídicí kabely, v nabídce SEt, nastavit následující
parametry ACC, následující parametry (pracovní doba) a dec (čas), LSP (nízká rychlost) a HSP (rychlost je v souladu s požadovanou maximální úrovní signálu). 10 změna frekvence změny zařízení lze číst před vlastním programováním změny frekvence vyplněním plánu pro konfiguraci a změnu frekvence, můžete se vrátit do továrního
menu DDC-, I-O-CTL a FUN-přechod. Pro optimalizaci parametrů změny frekvence, zejména zvýšení rychlosti a rychlosti řízení ve frekvenčním kroku, doporučuje se použít funkci tuny v menu automatického řízení parametrů broušení (Autotuning) pro aktivaci funkce automaticky zvýší skutečnou hodnotu síly motoru a zvýšit tuto hodnotu
motoru model 3 5 továrna a továrna altivar konfigurace 31 je přednastavena ve výrobě, aby vyhovovaly nejaktuálnější aplikace: zobrazit provozní stav na displeji: po připojení k frekvenčnímu napájení motoru (bfr): během provozu motoru se zobrazí konstantní točivý moment v zatáčkách 50 Hz, který není závislý na vektorových ovladačích
bez zpětné vazby (UFt = n) stop po nastaveném čase sklonu (STT = rmp) v případě Voln dobûh Lineární rozbûhová a dobûhová rampa (ACC, dec): doba trvání 3 s Nízké otáãky (LSP): 0 Hz Vysoké otáãky (HSP): 50 Hz Proud pro tepelnou ochranu motoru (ItH) = jmenovit proud motoru (pfiednastavená hodnota závisí na typové velikosti
mûniãe) Hodnota proudu pro dobrzdûní ss proudem (SdC) = 0,7 x jmenovit proud frekvenãního mûniãe po dobu 0,5 s Automatická adaptace dobûhové rampy v pfiípadû pfiíli intenzivního brzdûní Není automaticky nastaven restart po poru Spínací frekvence 4 khz Logické vstupy: LI1, LI2 (2 smûry otáãení): Ovládání 2vodiãov m
zapojením, LI1 = chod vpfied, LI2 = chod vzad, neaktivní na frekvenãních mûniãích ATV31ppppppA (nepfiifiazeno) LI3, LI4: 4 pfiednastavené otáãky (pfiednastavené otáãky 1 = otáãky zadané na analogov ch vstupech a/nebo LSP, pfiednastavené otáãky 2 = 10 Hz ความเร็วที่ตัง้ไวลวงหนา 3 = 15 Hz, ความเร็วที่ตัง้ไวลวงหนา 4 = 20 Hz) LI5
LI6: ไมมีการใชงาน (ไมเกิดประโยชน) อินพุตอนาล็อก: AI1: Vstup 0 10 V, volnoběh na ATV31ppA (unfiifiazeno) AI2: Napájecí proud 0 ± 10 V AI3: 4 20 ma Idle (nepfiifiazeno) Relé R1: Relé V případě výpadku napájení se otevře kontakt R1A R1C. Tlačítka RUN, STOP a potenciometru na ovládacím panelu pracují. Logické vstupy
ANALOGOVÝ VSTUP LI1 a LI2 a AI1 jsou neaktivní (neaktivní). Pokud je zařízení vhodné pro specifické aplikace, frekvence může být změněna beze změn. 4. 6. Základní funkce tepelné ochrany přesné výměny frekvence tepelné ochrany změny frekvence je zajištěna pomocí snímače PTC, který je umístěn na chladivo, nebo v
polovodičovém kuželovém modulu (IPM) protiteplotní ochraně závisí na průměrném počtu I 2 t. Obecná hodnota pro ochranu proti vypnutí: proudový motor = 185% jmenovitého proudu změny frekvence pro 2 s proudový motor = 150% aktuální rychlosti změny frekvence po dobu 60 sekund (y) 1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 51, 61, 71, 81, 9
proudový motor / jmenovitý proud změna frekvence, frekvence chlazení, přepínač chladicího ventilátoru se zapne současně se změnou frekvence připojenou k napájecímu zdroji a pokud funkce není aktivována do 10s, Po odemknutí změny frekvence zadáním příkazu operace a zadáním požadované hodnoty otevření se ventilátor
automaticky zapne. Po zablokování frekvence se na několik sekund vypne (při frekvenci &lt; 0,2 Hz je aktuální brzda SS dokončena). Základní funkcí tepelné ochrany motoru je tepelná ochrana založená na čísle I 2 T. Používá se pro samochladící motory UPOZORNĚNÍ: Paměť tepelné ochrany resetuje dobu vypnutí t (y) 1 Hz 3 Hz 5 Hz
10 Hz 20 Hz 5 po odpojení frekvenčního přepínače od napájení 0 Hz. Před připojením k napájecímu zdroji a konfigurací změny frekvence při použití modifikované sítě stykače a funkce změny uživatele je v případě potřeby možné změnit funkci pomocí příslušného terminálu pro změnu funkce nastavení parametrů. Továrna se může
kdykoli vrátit do továrny parametry FCS = InI v nabídce DRC-, I-O-CtL a FUn (viz strana 22, 25, 36 nebo 59) existují tři typy parametrů: zobrazené hodnotami zobrazenými nastavením změny frekvence: lze upravovat během provozu i po zastavení konfigurace: mohou být upraveny po zastavení a zastavení brzd. Mohou být zobrazeny
během operace. Začněte kontrolovat, zda je napájecí napětí stejné jako jmenovité napájecí napětí. Pokud je napájení nekompatibilní, může se po šifrování změnit. Ujistěte se, že logický vstup je vypnutý (logický stav 0), aby se zabránilo náhodnému poškození. V opačném případě může vstup nakonfigurovaný pro funkčnost způsobit
roztavení motoru ihned po změně nabídky konfigurace. Dlouhodobá výměna kontaktního systému (předčasný věk kondenzátorů v centrálníM SS) není povolena. Použijte li1 pro li6 logický vstup pro připojení motoru. Ujistěte se, že je systém opakovaně kontaktován. Existuje riziko po odstranění omezeného rezistoru pro poplatky za
nabíjení v SS mezi okresy frekvenčních změn. Ujistěte se, že jsou provedeny změny zabezpečení v aktuální operaci. Pokud je to možné, zadejte změny, když je frekvence blokována. Důležité: Změna tovární frekvence je nastavena tak, že pokud signál stále běží pro přední nebo zadní provoz během zavírání a výměny během ručního
resetování poruchy nebo po dokončení brzdy s proudem, změna frekvence je z bezpečnostních důvodů blokována a zpráva se zobrazí na displeji. Pokud je funkce automatického resetu nastavena po operaci (nabídka FLt, parametr Atr = ANO, viz strana 60), není nutné potvraždit požadavky na operaci. Otestujte změnu frekvence s
malou výměnou motoru v koni nebo bez motoru, tovární monitor aktivace ve fázi motoru (menu FLt, OPL = ANO), pokud potřebujeme otestovat funkci změny frekvence a nemáme možnost použít motor odpovídající koni, můžeme použít menší motor. Pokud je aktuální modul místo toho menší než 0,25 v změně, může hlásit chybu OPF v
selhání fáze motoru. V tomto případě je nutné vypnout padua monitor v kroku (FLt menu, OPL parametr = dobře viz strana 61) a nastavit aktuální limit / Frekvence UFt = L (DrC menu, UFt = L parametr, viz strana 21) pro aktuální jmenovitý motor&lt;0,2 pro změnu frekvence, tepelná ochrana motoru nemůže být zajištěna způsobem i 2 t.
výkon připojený k paralelnímu limitu motoru. Proud / Frekvence UFt = L (DrC menu, UFt = parametr L, viz strana 21) pro paralelně připojené motory, nelze zajistit tepelnou ochranu motoru. 79Funkce zobrazení a červené tlačítko led ovládání: přítomnost napájení na 7místném 7dílném LED displeji 7-částek LED zpět do předchozí nabídky
nebo parametrů, nebo přidejte zobrazovací hodnotu Průchodu do dalšího menu nebo parametru nebo odečtením altivar hodnoty 31 RUN CAN ERR 2 LED pro CANopen v nabídce vstupních nebo parametrů nebo odstraněním zobrazené hodnoty altivar. se vrátíte k předem zachovaným hodnotám Stlaãte a podsadu (&gt;2 s) nebo se
rychle posouváte. Uložit a uložit na útěku: Po uložení přednastavení jako paměti, můžete jej uložit jako paměť. Zobrazí provozní a textové hodnoty na displeji vybraných parametrů v nabídce SUP - (Standard: Current Frequency at Input). nebo přidejte hodnotu, která zobrazuje přednastavenou hodnotu následující změny nebo parametru
nabídky, nebo snižte zobrazovanou hodnotu aktivního vstupního potenciometru, pokud je v nabídce CtL nakonfigurován parametr Fr1 = AIP RUN: používá se k zadání příkazu v předním příkazu. Pokud je tcc = LOC konfigurován v nabídce I-O, motor se zastaví po rampě. Pokud probíhá brzda, motor se zastaví po dokončení. Po scvrkání
nebo v teple, nebude stlaãte a podsad (&gt; 2 s) nebo pro posouvání dat rychle. Uložit a uložit na útěku: Po uložení přednastavení jako paměti, můžete jej uložit jako paměť. Zobrazí provozní hodnotu a text na displeji: Zobrazí vybrané parametry v nabídce SUP - (standard: aktuální frekvence na vstupu). Tento terminál je určen pro
instalaci ip65 z Dveře dveří Toto připojení je dodáváno s připojovacím kabelem s konektorem, který připojuje konektor k sériovému komunikačnímu portu pro změnu frekvence (viz návod pro toto připojení). Vzdálený terminál má stejnou funkci jako vestavěný terminál pro změnu frekvence. K dispozici je také zadní přepínač pro omezení
přístupu k nabídce nastavení. K dispozici jsou také 3 tlačítka, která umožňují vnitřní ovládání pohonu: tlačítko FWD / REV se používá k obrácení otáčení otáček tlačítka běhu, používá se k zadání příkazu motoru, tlačítko STOP / RESET se používá k zadání příkazu k zastavení motoru nebo resetování poruchy, první tlačítko způsobí
zastavení motoru a pokud je brzda ss nakonfigurována po zastavení, může být zastavena stisknutím. Pohled na přední straně terminálu: pohled na zadní stranu terminálu: â4 číslicový sedmidílný LCD displej FWD REV RUN RUN RESET Connector Switch pro omezení Nastavení menu přístup: Umístění: Změna a odemknout některé
(SEt-and-SUP-menu přístup) Pozice: Odemknout (všechny menu přístup) Upozornění: Blokování přístupu k menu hlavní heslo trvá nějakou dobu před blokováním přepínače. Blokování přístupu k nabídkám pomocí zadního spínače vzdáleného terminálu také zabraňuje přístupu z terminálu měnícího se frekvenčního bloku. Pokud je
vzdálený konektor odpojen Povolení vzdálené terminálové služby Potřeba parametrů tbr v nabídce COM-in-factory (com menu, hodnota parametru TBR = 19,2, viz strana 63), konfigurace vzdáleného terminálu a řízení frekvence používané k záznamu až 4 souborů s konfigurací altivar 31, a m změny frekvence lze přenášet konfiguraci a
m soubory vybrané z jedné změny frekvence změnit druhou frekvenci stejné v con view SCS funkce a FCS v drc-menu, I-O-, CtL a FUn 10 12 nastavení každého parametru přístupu menu, spojující XXX kontrolka frekvence bfr frekvence motoru (zařízení lze vidět pouze při prvním připojení změny napájení). Řízení změn funkce FLt-
FAULTS CON-COMMUNICATION SUP-show některé parametry lze nalézt v menu z mnoha důvodů uspokojivé práce: zpět parametry, úspora z výroby a načítání konfigurace a pojmenování menu kód posílený pomlčkami se liší od kódu parametru. Například: FUn-parametr menu ACC 11 13 Nastavení parametrů, přístup parametry
menu, stiskněte ER pro uložení přednastavených hodnot: Při nastavování displeje bliká. Příklad: Nastavení parametrů menu SEt-ACC 15.0 dec (další parametr), blikání (uložit) všechny nabídky mají kruhový význam, že pokud vybereme poslední parametr menu, první parametr menu se objeví po dalším stisknutí klávesy. Naopak, pokud
se objeví ipka v První parametr menu, při příštím stisknutí posledního parametru se objeví (viz obrázek), menu 1 n-t poslední po hodnotě jednoho z parametrů (např. n parametrů), menu může být ponecháno na stisknutí tlačítka. Pokud se znovu vrátíme do menu stisknutím tlačítka parametrů, které jsme opustili, zobrazí se nabídka. Do té
doby, pokud nastavíme parametr v jiném menu nebo vypneme změnu frekvence a na parametru se vždy objeví první menu (viz obrázek e) 1 n-t menu, poslední konfigurace parametru frekvence bfr. Hodnotu tohoto parametru lze změnit pouze v případě, že je motor uzamčen v klidovém stavu a frekvence se mění. H kód bfr továrního
rozsahu, zadaná frekvence výkonu 50, tento parametr se zobrazí pouze při prvním zapnutí změny frekvence. Tento parametr ovlivňuje přednastavené hodnoty následujících parametrů: HSP (viz strana 16), Ftd (viz strana 19), FrS (viz strana 20) a tfr (viz strana 22) 12 1. 4 Nepřekonatelné funkce provozuschopnosti, při kterých jsou k
dispozici následující funkce nebo jsou použitelné: Automatické spuštění lze aktivovat pro dvouřadá zařízení (menu I-O-Tcc=2C a TCT=LEL nebo PFO, 23 stran). CC = 2C a tct = LEL nebo PFO, Tuto funkci nelze konfigurovat, pokud je automatické brzdění konfigurace bez časového omezení (Fun-menu, AdC = Ct, viz strana 41). Vstupní
funkce není vložena a vstupní funkce je flexibilní. Pokud jsou obě funkce nekompatibilní, můžete použít Aktuální vstup p P P P A +/p p Rychlost vyhodnocení koncové polohy při přednastavené rychlosti X p p p p p p p pomalá rychlost JOG X p p brzda p ovládání s aktuálním p quick stop time X+/- Stop funkce je důležitější než počáteční
funkce. Přednastavená rychlost protokolu určuje, že vstup je důležitý před analogovým vstupem m, logickou funkcí aplikace a analogovým vstupem. Funkce zobrazené na následujících stránkách lze použít pro jakýkoli vstup. Jeden vstup může povolit více funkcí současně (např. reverzní a jiné rampy), uživatelé musí zajistit, aby funkce
mohla být poskytnuta pro zobrazení funkcí nakonfigurovaných pro daňový vstup. funkce LIA a AIA v menu displej SUP-, viz stranu 15 Konfigurovatelné vstupy a v stupy frekvenãního mûniãe seznam funkcí Logické vstupy Strana Kód Tovární ATV31ppp ATV31pppA Nepfiifiazené LI1 LI2 LI5 LI6 Chod vpfied LI1 2 pfiedvolené rychlosti 44
P52 LI3 LI3 4 pfiedvolené rychlosti 44 P54 LI4 LI4 8 pfiedvolen ch rychlostí 44 P58 16 pfiedvolen ch rychlostí 45 P516 2 pfiedvolené Ïádané hodnoty regulované veliãiny 51 Pr2 4 pfiedvolené Ïádané hodnoty regulované veliãiny 51 Pr4 + otáãky 48 U5P - otáãky 48 d5p Pomalé otáãky (Jogging) 46 JOG Pfiepínání ramp 38 rp5 Pfiepínání 2.
proudového omezení 55 LC2 Rychlé zastavení pfii aktivaci logického vstupu 39 F5t Brzdûní ss proudem pfii aktivaci logického vstupu 39 dc1 Voln dobûh pfii aktivaci logického vstupu 40 nst Chod vzad 23 rr5 LI2 Externí porucha 61 EtF Reset poruchy 60 r5f Nucen pfiechod do místního fiízení 63 FLO Pfiepínání Ïádan ch hodnot otáãek 34
rfc Pfiepínání kanálu pro ovládání mûniãe 35 CC5 Pfiepínání motorû 56 การประเมินผล CHP ของอุปกรณตรวจจับปลายทํางานหนา 58 LAF การประเมินผลของอุปกรณตรวจจับ end ทํางานยอนหลัง 58 LAr เหงื่อออกในทุกความลมเหลว 62 อินหอนาล็อกอินพุทหนารหัสโรงงาน ATV31pppA ATV31ppA UNFIFIED AI3 AI3 AI3 คา 1 33 Fr1 AI1 AIP (โพ
เทนชิออมิเตอร) คา 2 33 Fr2 การปอนขอมูลโซเทาอฟ 2 42 SA2 AI2 AI2 อินพุต SOUÃtov 3 42 SA3 Remanud pi เชื่อมตอตัวควบคุม 51 P1F อนาล็อก /ตรรกะในการปอนขอมูลหนารหัสโรงงาน Nepfiifiazen AOC/AOV เครื่องยนตปจจุบัน 24 OCr เครื่องยนตความถี่ 24 แรงบิด rfr ตอเครื่องยนต hfi 24 OLO Con จัดโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ 24 OPr
ความถี่ความลมเหลวเปลี่ยน (สัญญาณตรรกะ) 24 FLt Změna frekvence (logický signál) signál 24 FtA Dosa) na 24 proudový práh (logický signál) 24 CtA zápas požadované a reálné frekvence 24 SrA motor na 24 TSA externí ovládání brzdy (logický signál) 54 blc 14 16 Vstup je určen a na úrovni změny frekvence. Seznam reléových funkcí
front factory code R2 change frequency failure 24 FLt R1 Working Frequency change 24 run frequency threshold of 24 FtA received 24 FtA hsp 24 FLA has been accessed by the current threshold 2 4 CtA OK requirements and actual frequency 24srac engine temperature up to 24TSA external brake controller 54blc151717(menu set-)
Požadovaná hodnota zpětného náhodly hodin, vstup z terminálu koeficientu pro standardní zobrazení parametrů SPD1, SPD2, Parametr SPd3 lze upravit změnou pracovní frekvence nebo v blokovaném stavu. Zjistěte, zda je bezpečné provádět změny během operace. Změny by měly být provedeny, pokud je to možné s blokovanými
změnami frekvence. Parametr se zobrazí pouze v případě, že funkce přidružená k tomuto parametru je vyvolána v jiné nabídce. Více informací o této funkci naleznete v nabídce, viz odkazy na stránku. Kód podrobností oboru LFr factory zadá požadovanou hodnotu volání prostřednictvím vzdáleného 0 ï HSP. Tento parametr se zobrazí,
když je nastaven parametr LCC = ANO (viz strana 35), nebo pokud jsou nastaveny odkazy Fr1 nebo Fr2 = LCC (viz strana 33) nebo pokud je terminál pro změnu frekvence odpojen. V tomto případě je parametr LFr k dispozici na terminálu pro změnu frekvence služby. When the frequency change is turned off and turned on, LFr = 0 is set
rpi within the IM value of the given value, see page 51 0.0 to 100% 0 of ACC controller running time 0.1 to 999.9 s. Ramp run duration from 0 to frs rated the engine frequency (see drc-menu, page 20) start time AC2 2, see page 38 0.. 1 to 999.9 s 5 with input (arp) or Frt de2 working time 2 See page 38 0.1 to 999.9 seconds 5 seconds
with Input (rps) or Frt December period 0.1 to 999.9 s, ramp duration from frs frequency rated up to 0 (see menu-drc,) Check that the Dec value is not too low compared to the period of inertia of the default ta1 stop brake of off the user slope view page 37 0 to ï % of all time (ACC or AC2) ta2 end of the use of cover ramp view page 37 0
and (100 -ta1) 10% of all time (ACC or AC2) ta3 start of time, user ramp view page 37 0 to 0 % of all time ACC (or AC2). ta3 start of time, user ramp view page 37 0 to 0 % of all time ACC (or AC2). ta3 start time, user the ramp view page 37 0 to 0 % of all time ACC (or AC2) ta3 start time user ramp view page 37 0 to 0 % of all time ACC
(or AC2). Uživatel volno ze svahu zobrazení stránky 37 0 aï (100-ta3) 10% z celkové doby (ACC nebo AC2) Nízké otáčky LSP 0 na HSP 0 0Hz (minimální frekvence motoru požadované otáčky) HSP LSP Vysoká a tfr bfr (frekvence motoru při maximální požadované hodnotě otáček): ItH proud pro tepelnou ochranu motoru maximální 0,2
až 1,5 V (1) proud, v závislosti na typu, velikost frekvence, Nastavte itH parametr jako aktuální hodnotu motoru uvedené na vrcholu typu. Tepelná ochrana vypnuta: FLt-menu, OLL=parametr, viz strana 61.(1) v hodnoceném proudu změny frekvence. Hodnoty naleznete v altivarském katalogu 31 nebo v tabulce typu změny frekvence 16 18
menu (SEt-) SEt - podrobný kód, tovární rozsah UFr IR kompenzace / zvýšení výkonu 0 na 100% 20 Pro UFt = n nebo UFt = nld (viz strana 21): IR kompenzace pro UFt = L nebo UFt = P (viz zde): Zvýšený NapûÈov byl použit k optimalizaci točivého momentu při velmi nízkých otáčkách (pokud v současné době není dostatek ufr) po
zahřátí motoru, zkontrolujte, zda hodnota UFr není příliš vysoká (riziko nejistoty). Změny v typu U/f charakteristiky (Uft parametr, viz strana 21) způsobí UFr vrátit do továrny (20%), flg rozšíření řízení frekvenčního pouzdra 1 na 100 % 20 přístup k parametru je možné pouze v případě, UFt = n nebo UFt = nld (viz strana 21). Příliš nízká
hodnota parametru FLG: Delší doba odezvy Hodnota parametru Flg je příliš vysoká: přidejte změnu a nestabilní Hz 50 low FLG Hz FLG Hz vysoká hodnota FLG v tomto případě zvýšit flg hodnotu, v tomto případě snížit flg hodnotu na 0,2 0,3 0,4 0,5 t,1 0,2 0,3 0,4 0, .1 0.2 0.3 0.4 0.5 StA Stabilita řízení frekvence, kůlna 1 až 100% 20
přístup k parametrům je možný pouze tehdy, pokud UFt = n nebo UFt = nld (viz strana 21) Parametr StA upravuje rychlost, s jakou je rotace konstantní po dynamické změně. Hodnota parametru StA je příliš nízká: překlopení, nestabilita, hodnota parametru StA je příliš vysoká: delší doba odezvy. Hz nízké 50 centů tahz nejlepší stahz
vysoká hodnota STA 50 T50 za v tomto případě zvyšuje hodnotu STA v tomto případě, Pod hodnotou StA .1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 t, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 TLP posun 0 až 150 % 100 možný přístup k parametrům Pouze v případě, že UFT = n nebo UFt = nld (viz strana 21) umožňuje kompenzovat snížení otáček, když je motor
přetížen zvýšením frekvence změn o hodnotu skluzu. Pokud je kompenzace&lt;Skid: Rychlost motoru se sníží, když je služba příliš velká, aktuální řídicí proud IdC Value ss naleznete na stránce 39 0 až ï In (1) 0.7 In (1) povolené vstupní logikou m nebo určené časem typu zastavení (2). Tdc brzda s proudem, pokud je povolena podle
kategorie, viz strana 39 0,1 až 30 s 0,5 s stop (2) automatická brzda tdc1 ss Viz strana 41 0.1 až 30 s 0.5 s Proud po zastavení proudu SS SDC1 pro automatickou brzdu, viz strana 41 0 až 1.2 V (1) 0.7 In (1) po zastavení t2dc, druhá perioda automatické brzdy ss viz strana 41 až 30 s 0 s proudem po sdc2 stop, aktuální hodnota ss
sekund pro automatické brzdění po zastavení, viz strana 41 0 až 1,2 V (1) 0,5 in (1) (1) v jmenovitém spektru. Hodnoty v naleznete v Altivar katalogu 31 nebo v tabulce Typ změny frekvence (2)Upozornění: Zadaná hodnota parametru nesouvisí s aktuálním automatickým brzděním po zastavení motoru. Parametr se zobrazí pouze v
případě, že funkce přidružená k tomuto parametru je vyvolána v jiné nabídce. Více informací o této funkci naleznete v nabídce, viz odkazy na stránku. Podtržené parametry: Zobrazeno v nabídce 17 19 Menu (SEt-) SEt-code podrobně popisuje frekvenční jpf frekvenční rozsah 0 až 500 Hz 0 Hz. Frekvence, s jakou je určena hodnota JPF,



je ± 1. Hertz Hissteres Tato funkce se používá ke skoku typu rychlosti klíče, když dojde k mechanickému odrazu pohonného zařízení. Frekvence nastavená JF2 je ± 1. Hertz Hissteressis hodnota frekvence jgf îásuch pomalé rychlosti zobrazení stránky 46 0 aï 10 Hz 10 Hz (Jogging) RPG IM poměr rozšířen Viz stranu 51 0,01 aï rig
Integraãní zesílení PI regulátoru Viz stranu 51 0,01 aï 100/s 1/s fbs Multiplikaãní koeficient pro pfiizpûsobení zpûtné Viz stranu 51 0,1 aï vazby PI regulátoru pic Inverze polarity regulaãní odchylky Viz stranu 51 YES rp2 Druhá Ïádaná hodnota regulované veliãiny Viz stranu 51 0 aï 100 % 30 % rp3 Tfietí Ïádaná hodnota regulované veliãiny
Viz stranu 51 0 aï 100 % 60 % rp4 âtvrtá Ïádaná hodnota regulované veliãiny Viz stranu 51 0 aï 100 % 90 % sp2 2. pfiednastavené otáãky Viz stranu 45 LSP aï HSP 10 Hz sp3 3. pfiednastavené otáãky Viz stranu 45 LSP aï HSP 15 Hz sp4 4. pfiednastavené otáãky Viz stranu 45 LSP aï HSP 20 Hz sp5 5. pfiednastavené otáãky Viz stranu
45 LSP aï HSP 25 Hz sp6 6. pfiednastavené otáãky Viz stranu 45 LSP aï HSP 30 Hz sp7 7. pfiednastavené otáãky Viz stranu 45 LSP aï HSP 35 Hz sp8 8. pfiednastavené otáãky Viz stranu 45 แอลเอสพี Aï HSP 40 Hz sp9 9. Přednastavená rychlost Stránka 45 LSP Aï HSP 45 Hz sp Přednastavená rychlost Zobrazit stránku 45 LSP AÏ HSP
50 Hz sp Přednastavená rychlost Viz strana 45 LSP Aï HSP 55 Hz sp hz55 Hz sp 170 170Hz Přednastavená rychlost zobrazení sphz stránka 45 LSP Aï HSP 80 Hz SP Přednastavená rychlost stránka 45 LSP aï HSP 90 Hz sp přednastavená rychlost Viz strana 4 5 LSP aï HSP 10 omezený cli proud 0,25 až 1,5 v (1) 1,5 V (1) umožňuje
omezit Ochrana proti točivému momentu/ točivému momentu motoru a tepelnému teplu motoru při přetížení Omezení V současné době druhá vidí strana 55 0,25 aï 1,5 v (1) 1,5 v (1) TLS limit provozní doby v pětinách 0 až 999,9 s 0 (bez časového omezení). Provozní plán v pátém motoru odpovídá LSP, po uplynutí této doby se motor
automaticky zastaví. Program se znovu spustí, pokud je zadaná frekvence vyšší než lsp a pokud příkaz ke spuštění zůstane v platnosti. Upozornění: Hodnota 0 znamená, že provoz při nízkých rychlostech není časově omezen. kritérium rsl zpět zobrazit strana 52 0 aï 100% 0 ufr2 IR kompenzace motoru 2 Viz strana 57 0 toï 100% 20 flg2
rozšíření kontrolní frekvence krytu motoru 2 viz strana 57 1 až 1 00 % 2 0 sta2 Stabilita skříně motoru řízení frekvence 2 Viz strana 57 100 % 20 protiskluzový posun motoru 2 viz strana 57 0 až 150 % 100 % (1) v proudu změny frekvence Hodnoty v katalogu Altivar 31 nebo v tabulce Typ změny frekvence jsou zobrazeny pouze v případě,
že je funkce přidružená k tomuto parametru vyvolána v jiné nabídce. Více informací o této funkci naleznete v nabídce, viz odkazy na stránku. Podtržené parametry: zobrazeno v nabídce 18 20 (SEt-) SEt-Code Details Range Ftd Ctd ttd SdS kritéria ve frekvenci, pokud je frekvence větší než tato hodnota, zapněte relé nakonfigurované pro
tuto funkci (Menu I-O-r1 = FtA nebo R2 =FtA, viz strana 24) nebo logika kroku AOV = 10 V (to = FtA, viz) Úroveň tepla motoru, pokud je tepelný stav motoru vyšší. Přepíná relé konfigurovaná pro tuto funkci (I-O-menu, r1 =tsa nebo r2 =tsa, viz strana 24) nebo proč AOV / 10 V (na = tsa, viz) 24) nebo logika na úrovni AOV = 10 V (to = Cta,
0 až 500 Hz tovární bfr 0 aï 118% 100% 0 až 1,5 in (1) in (koeficient pro standardní zobrazení zobrazení zobrazovacích parametrů SPd1, SPd2, 0,1 a Ï SPd3 (SUP-menu, strana 65) se používá k zobrazení čísel založených na přímé rfr: Pokud je SdS 1, SPd1 se zobrazí na dvou desetinných místech, pokud je SdS 10, SPd2 se zobrazí na
desetinnou pozici. 1 pozice, pokud je SdS &gt; 10 SPd3 zobrazen jako celé číslo, pokud sds &gt;je 10 a sds x rfr &gt; 9,999 je 1,000, SPd3 = (SdS x rfr) / a zobrazí 2 desetinná místa, například: hodnota se zobrazí jako 24,22, pokud SDS gt; 1 0 a sds x rfr &gt; Výsledek byl zablokován na 65,54 příklad: zobrazení 4-rychlostní pin motor,
rpm při 50 Hz = SdS = SPd3 = SdS x rfr = SdS x 50 SdS = 30frekvenční SFring viz strana 22 2.0 až ï 16 khz 4 khz tento parametr je k dispozici také v menu změn DrC-. (1) v aktuální frekvenci. Hodnoty v altivarském katalogu 31 nebo v tabulce typů mění frekvenci 19 21 parametry menu jednotky (DRC-) jmenovité bfr frekvence tai FCS
motoru zpět do továrny / čtení konfiguračního souboru a následující parametry lze nastavit pouze v případě, že frekvence je blokována a zbývající motor se změní. Je-li aktivována funkce automatického parametru, je motor na krátkou dobu připojen k napájení, ale motor se nezapne. Pokud používáte vzdálený terminál Parametry lze
nastavit, pokud je spínač na zadní straně terminálu odemčován v poloze. Parametry pohonu se doporučují upravit: zadejte následující parametry motoru, začátek parametru automatického nastavení (pro standardní asynchronní motory). รหัสคําอธิบายชวงโรงงาน bfr ความถี่การจัดอันดับของเครือขาย Hz: IEC 60 Hz: NEMA เปลี่ยน
พารามิเตอรน้ีปรับคาที่ตัง้ไวของพารามิเตอรตอไปน้ี: HSP UnS Jmenovité napûtí motoru uvedené na typovém títku (2) (2) ATV31iiiiM2: 100 aï 240 V ATV31iiiiM3X: 100 aï 240 V ATV31iiiiN4: 100 aï 500 V ATV31iiiiS6X: 100 aï 600 V FrS Jmenovitá frekvence motoru uvedená na typovém títku 10 aï 500 Hz 50 Hz Pomûr UnS [V] ku FrS [Hz]
nesmí pfiekroãit následující hodnoty: ATV31iiiiM2: max. 7 ATV31iiiiM3X: max. 7 ATV31iiiiN4: max. 14 ATV31iiiiS6X: max. 17 Tovární je 50 Hz. Pokud je nastaveno bfr = 60 Hz, FrS se zmûní na 60 Hz. ncr Jmenovit proud motoru uveden na typovém títku 0,25 aï 1,5 In (1) (2) nsp Jmenovité otáãky motoru uvedené na typovém títku 0 aï
ot/min (2) Zobrazení: 0 aï ot/min, dále 10,00 aï 32,76 tisíc ot/min b t na typu tabulky lze určit hodnotu synchronních a skluzových hodnot v procentech nebo v Hz jmenovitých otáčkách, které lze pak očíslit: jmenovité otáčky = rychlost = synchronní rychlost x synchronní (100 skluzu v%) / 100 nebo jmenovité rychlosti = synchronní x rychlost
(50 Hz strana) / 50 Pokud je to možné pro motor 60Hz: jmenovité otáčky = synchronní x-rotace (60 Hz kluzké) / 60 COS Účet motoru se zobrazí na úrovni typu (cos φ) 0,5 až 1 (2) (1) (1) jako aktuální frekvence změny. Hodnoty v lze nalézt v katalogu Altivar 31 nebo v tabulce typu změny frekvence (2), v závislosti na velikosti změny typu
20 22 parametrů menu jednotky (drc-) popis kód rsc, odolnost statoru ve stavu chlazení z výroby: funkce je vhodná pro volnoběh s nízkými náklady nebo v případě neschopnosti automaticky detekovat hodnotu odporu síly statoru změnou frekvence vždy po připojení k napájecímu zdroji. InIt: Funkce povolení umožňuje funkci vést ke
zlepšení parametrů pohonu na malých recheapers XXXX: zobrazí hodnotu napětí resutu v mω. Poznámka: Povolení této funkce je nezbytné pro správu materiálu a zdvih aplikace! Aktivace funkce musí být prováděna pouze v chladných podmínkách motoru! Pokud rsc = InIt je nastaven, parametr tun je nastaven na POn automaticky,
recoal odpor je překročen během dalšího příkazu pro provoz spolu s Autotuning rsc parametr a pak zobrazí hodnotu změny (XXXX) a uloží ji do paměti. Hodnota parametru tuny zůstane nastavena na POn, dokud se hodnota odporu nezmění. Parametr RSC obsahuje InIt. Můžete upravit nebo zadat hodnotu odporu aplikace XXXX pomocí
klíče Autotuning ton před automatickým laděním všech parametrů motoru (UNS, FrS, NCR, nsp, COS) musí být správně nastaven n: není spuštěno. Ano: Povolit funkci po automatickém ukončení parametru, parametr ton je nastaven na to, nebo pokud je v kurzu chyba (pokud je chyba nastavena v menu: Parametr FLt - tnl = ANO viz
strana 62, zobrazí se chybová zpráva: tnf) don E: Použití hodnoty změn v posledním rozsahu automatického ladění funguje: Autotuning obvykle dochází během provozu POn: Autotuning dochází po připojení každého napájecího zdroje LI1 k li6: Autotuning dochází po logický vstup této funkce je zadán z úrovně protokolu 0 na zámek 1
Upozornění: Ton je nastavena na POn pokud rsc se liší od Automatického ladění dochází pouze v případě, že je povolena žádná funkce. Pokud je logický vstup konfigurován pro volné nebo rychlé funkce prostojů, je logický vstup konfigurován pro funkci volných nebo rychlých prostojů. b t musí být ve stavu log 1, autotuning může trvat 1
až 2 sekundy, nechoďte s ním do práce nebo tus běžet až do aktuálního proudu aktuálního aktuálního proudu proudu proudu proudu proudu přes motor Autotuning stavu (nelze změnit pouze pro čtení) t Ab: Hodnota odolnosti statoru v místě závodu pomocí PEnd: Existuje požadavek na automatické ladění, ale ještě není zpracován. Při
provádění automatického ladění došlo k chybě. Uftova volba vlastností U/f l: Konstantní točivý moment zatížení není závislý na obdélníku pro paralelní nebo speciální motor P: točivý moment zatížení je závislý na kvadratickém otevření aplikace s relaxací a ventilátory n: vektorové ovládání bez návrhu pro použití s pevným točivým
momentem, není založena na korekci nld: úsporný režim pro použití s kvadratickými změnami, které nevyžadují změnu vysokého točivého momentu (bez zatížení podobné režimu P při zatížení nebo změně aktuální rychlosti, jeden je podobný aktuální rychlosti) UNSG CFL N P Frekvence frs v aktuálním zdrojovém souboru pro aktualizaci
21 23 parametrů pohonu menu (DRC-) kód, rozsah popisu nrd náhodné přepínání ano tovární ano: frekvence s náhodným scandering: konstantní frekvence, náhodně změnit frekvenci, snížit hlasitost motoru způsobené echo. SFr Spínací frekvence 2,0 až 16 khz 4 khz (1) Spínací frekvence může stoupnout nad tovární nastavení v
důsledku snížení objemu vyzařovaného motorem nebo z jiných důvodů. Pokud je frekvence nastavena na více než 4 kHz, pokud se teplota motoru v důsledku změny zvýší, ztráta vyšší změny frekvence se automaticky sníží, když se vrátí k nastavené frekvenci změny po chlazení motoru. Frekvence až 10 až 500 Hz 60 Hz Factory je 60
Hz nebo 72 Hz Pokud BFR = 60 Hz SrF zavře filtr ovládacího pouzdra zapíná a vypíná: filtr je aktivní (chráněn před požadovanou hodnotou). Ano: Filtr je vypnutý (v aplikaci, ovládání polohy, vypnutí filtru, snížení doby odezvy, požadovaná hodnota, ne chyba) Hz Hz SrF = SRF = ANO SCS FCS , 1 0,2 0,3 0,4 0,5 t , 1 0,2 0,3 0,4 0,5
Protokol konfigurace a změna frekvence (1): Ve funkci StractiveI: aktuální protokol konfigurace (s výjimkou v důsledku automatického ladění) na EEPROM SCS se přepne ihned po uložení. Tato funkce se používá k udržování změn konfigurace a frekvence v případě, že by bylo vhodné vrátit se k této aktuální konfiguraci po provedené
změny. Při poskytování změn Pokud vzdálený přístup z terminálu může zaznamenat až 4 konfigurace a frekvence, každá konfigurace a m soubor je označen jako FIL1, FIL2, FIL3 a FIL4 ve vzdáleném terminálu. Vybraný konfigurační soubor a m mohou být přeneseny tímto způsobem, po přenosu dat zpět do výroby / obnovení
konfigurace zálohy a změny frekvence (1): Neaktivní editační funkce: Obnovení konfigurace zálohování uložené pomocí SCS = StrI, možnost reci se zobrazí pouze při přijetí. Zálohování FCS je automaticky povoleno, jakmile je tato akce zavedena. Pokud je vzdálený přístup z terminálu Můžete ji změnit pomocí vybrané konfigurace a
frekvence. Každá konfigurace a soubor m je ve vzdáleném terminálu EEPROM označena jako FIL1, FIL2, FIL3 a FIL4. UPOZORNĚNÍ: Pokud se výše uvedený příkaz krátce zobrazí na displeji před změnou parametru FCS, není to nutné z důvodu zadání konfigurace a důvodu chyby (například proto, že velikost typu změny není stejná). V
tomto případě je nutné volat factory m FCS = Ini, t aktivace funkcí rec a InI se provádí stisknutím tlačítka alespoň po dobu 2 p. (1) Přístup k parametrům SCS a FCS lze dosáhnout prostřednictvím více konfiguračních nabídek, ve kterých se některý z nich objeví v ostatních 22 24 vstupních nabídkách /(I-O-) I-O-TCC 2-řádky /3-kabelové
ovládání může být upraveno zpět do továrny / čtení konfiguračního souboru a následující parametry se změní, pokud je frekvence blokována a motor nefunguje. Pokud používáte vzdálený terminál Parametry lze nastavit, pokud je spínač na zadní straně terminálu odemčován v kódu I-O, výrobním popisu, kabelech TCC 2 / 3-řídicím
kabelu (regulátoru) 2C ATV3iiIA: Nastavení typu ovládání LOC: 2C = 2C Kabelový regulátor 3C = řídicí kabel LOC = lokální řízení pomocí run / STOP / RESET ovládání frekvence klíče Pouze ATV31iiIA (Tato možnost není k dispozici, pokud je parametr lac = L3 nastaven v nabídce Ctl viz strana 33) Ovládání 2 vedené pevnou úrovní
signálu: Funkce přední nebo zpětné funkce, když je zadávání dat přiměřeně přiřazeno připojení: LI1: Pracuje v případě LIx: Reverse ATV V LI1 LIx 3-Manual Control pomocí impulsního řízení: Funkce provozu v manuálním nebo zpětném provozu je povolena v krátkodobém horizontu určením logického vstupu spojeného s úrovní 1. Stop
LI2: Spuštění stránky LIx: Spuštění zpět ATV V LI1 LI2 LIx pro změnu parametrů TCC, stiskněte tlačítko alespoň 2 s rrs, tct a všechny funkce ovlivňující logický vstup se vrátí do továrny! Trny: Přední provoz nebo zpětný provoz je umožněn malým okrajem logického signálu, čímž se zabrání jeho restartu po použití napájecího zdroje nebo
po výpadku. PFO: Úroveň 1 nebo log 0 na vstupu umožní nebo přestane fungovat. Vstup nakonfigurovaný pro funkci vpfied má větší prioritu než vstup nakonfigurovaný m pro reverzní funkci. Pokud lze povolit funkci rrs=reverse, například zápornou energií v analogovém vstupu: VSTUP LI2: Logický vstup LI2: Logický vstup Li2 je
přístupný, pokud tcc =2C LI3: Logický vstup LI3 LI4: Logický vstup LI5 LI6, vstup 23 25 vstup/ vstup menu (I-O-O-O-O- popisový kód, CRL3 minimální vstup na INPUT AI3, vstup od vstupu 020ma na maximální vstupní hodnotu, vstup, vstup ชวงจาก4ถึง20ma4ma20macrl3และcrh3พารามิเตอรที่ใชในการกําหนดชวงสัญญาณของอินพุต
อนาล็อกในปจจุบันi 3ของ พวกเขาใหทั่วไปในชวง CrL3 Aï CrH3 ma napfi ma, 4 20 ma, 20 4 ma, ฯลฯ ความถี่ความถี่ HSP เชน: HSP 20 4 ma LSP LSP 0 CrL3 CrH3 20 AI 3 (100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ma) ao1tอนาล็อกการกําหนดคาอินพุต 0 A 0a: 0 20 ma (ขัว้ใช AOC) 4a: 4 20
ma (เทอรมินัล AOC ใช) 10u: 0 10 V (เทอรมินัล AOV ใช) กับฟงกชั่นของอะนาล็อกในขัน้ตอน no: Nepfiifiazen ocr: ปจจุบันเครื่องยนต 20 maหรือ10vสอดคลองกับสองเทาของกระแสระบุของการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ ofr: ความถี่ของเครื่องยนตของ 20 ma หรือ 10 V สอดคลองกับคาที่ตัง้ไวของความถี่สูงสุด (ดูหนา 22) otr: แรงบิดเครื่องยนตของ 20
maหรือ10vสอดคลองกับสองเทาของแรงบิดจัดอันดับของเครื่องยนตของ opr: ที่จัดโดยเปลี่ยนของ 20 ma หรือ 10 V สอดคลองกับสองเทาใน con ของการเปลี่ยนแปลง Nastavte následující parametry pro změnu fungování analogového ve vstupním logickém vstupu (viz poznámka 1, viz schéma zapojení doporučené v instalačním příkazu): flt: run
Parametry CTD viz strana 19) sra: souhlas v frekvenčním kroku s požadovanou hodnotou tsa: Zeptejte se na práh tepla motoru (menu menu SEt-Ctd parametry viz strana 19) blc: Ovládání externích brzd (so = = blc může být proveden v menu aplikace m Parametr = vidět stránku 54) apl: vyžádat aktuální kontakt 4 20 ma i v případě, že
LFL = je nastaven (viz strana 62), pokud jsou splněny příslušné podmínky pro stav. V nich jsou hlášeny vady (vsazení v poznámce 1, pokud nedojde k poruše) (1) Pro použití vstupní logické funkce je nutné nastavit AOlt = 0A (viz e) r1 Relé R1 FLt: UNFIIFIAZENO FLT: Selhání spuštění zprávy: Zpráva operace Ftd: Nastavení
frekvenčního limitu (Nastavení menu SEt-Ftd parametr viz strana 19) fla : HSP cta: Selhání získání aktuálních kritérií (menu nastavení SEt, Parametr CTD, viz strana 19) sra: Neobdrží se souhlas ve frekvenčním kroku s hodnotou tsa: Zpráva o kritériích stavu tepla motoru (nastavení nabídky SEt, parametr CTD, viz strana 19) apl: Aktuální
aplikace pouzdra je 4 20 ma, i když je nastavena LFL = (viz strana 62) li1 nebo li6: Vrátí hodnotu použitého vstupního stavu. Stav zařízení je nalezen, reléové spínače otevřené v nich jsou hlášeny vady (relé je zapnuto, pokud k poruše nedojde). Ne: flt Unfiifiazeno: Zpráva o selhání spuštění: Zpráva akce Fta: Frekvenční kritéria jsou
resetována (Nastavení menu SEt, Parametry Ftd, Viz strana 19) fla: Příkaz CTA HSP: Nepodařilo se získat aktuální prahovou hodnotu (Menu menu SEt-Ctd parametry viz strana 19) sra: selhání souhlasu v četnosti s požadovanou hodnotou tsa: nastavení kritérií tepelného stavu motoru (Nastavení menu SEt- Ctd parametry zobrazené
Strana 19) blc: Externí ovládání brzd (takže = blc může být provedeno v parametru aplikační funkce m = vidět stránku 54) apl: proud přístřešek zvýšen na 4 20 ma, i když LFL = (viz strana 62) je nastaven? Jsou-li podmínky pro zprávu splněny příslušnými podmínkami, V nich byly hlášeny závady (relé se zapíná, pokud k poruše nedošlo)
0 CrH3 (4 ma) CrL3 (20 ma) AI 3 (ma) 24 24
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