
   

Grupa przemienników czestotliwości serii ES 

Instrukcja instalacji i obsługi  
Moduł sterownika serii F0 (od 0,37 do 4.0 kW)  
Moduł sterownika serii F1 i wyżej (seria 380 V ~ od 0,37 do 630 kW)  
(seria 660/690V ~ od 4.0 do 1250 kW)  
Inne serie zgodnie z modelem maszyny 
 
 

 
 
 



   

 
Szybka instrukcja instalacji: 
 
 Podczas instalacji oraz w procesie wykrywania i usuwania błędów, postępuj zgodnie z 

instrukcją obsługi wykonując poniższe czynności. W razie problemów skontaktuj się z 

lokalnym sprzedawcą  lub z naszym przedstawicielem.  

 

  

 

Kroki są następujące：  

1. Sprawdź rozmiar i kształt modelu falownika, a następnie sprawdź, czy etykiety na tabliczce 

znamionowej są zgodne z twoim zamówieniem – str.16 – Oznaczenia etykiet 

2. Przed rozpoczęciem procesu wykrywania i usuwania błędów zapoznaj się z procedurami 

bezpieczeństwa zawartymi w pierwszym rozdziale instrukcji – str. 2-4 

3. Przed przystąpieniem do instalacji, sprawdź czy warunki techniczne zostały spełnione. W trzecim 

rozdziale instrukcji - str. 14 znajdują się wytyczne dot. otoczenia zewnętrznego oraz minimalnej 

przestrzeni wokół sterownika.   

4. Podczas instalacji okablowania silnika oraz doboru zabezpieczeń elektrycznych postępuj zgodnie 

z instrukcjami zawartymi w ósmym rozdziale instrukcji - str. 34  

5. Instalacja elektryczna przemiennika powinna być zabezpieczona przed dotykiem oraz czynnikami 

zewnętrznymi za pomocą specjalnej szafy zabezpieczającej. W rozdziale trzecim – str. 13 

 znajdują się wytyczne dot. takiej szafy. 

6. Schemat elektryczny oraz realizację wykonaj zgodnie z instrukcjami zawartymi w  

 czwartym rozdziale -str. 17 

7. Jeśli kreator uruchamiania jest włączony, powinieneś wybrać język panelu sterownika , 

zastosować makro i potwierdzić je.  

8. Wszystkie parametry są domyślnie ustawione na wartość fabryczną. Aby zapewnić prawidłowe 

działanie układu, sprawdź poniższe wartości, a następnie ustaw je odpowiednio w sterowniku. 

 Napięcie znamionowe silnika 

 Częstotliwość znamionowa silnika 

 Prędkość znamionowa silnika 

 Prąd znamionowy silnika 

 Moc znamionowa silnika  

9. W rozdziale szóstym, na str. 29  sprawdź listę kontrolną zgodnie z instrukcją obsługi w celu 

wykrycia i usunięcia błędów. 

10. Teraz, po wykonaniu powyższych czynności  możesz zacząć korzystać z przemiennika. 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane naruszeniem wyżej 
wymienionych procedur operacyjnych i wymagań odpowiednich norm.   

 
 
©2017Shenzhen Cumark new technology co,ltd. 
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O niniejszej instrukcji  
 
Gratulujemy i dziękujemy za wybranie sterowania napędem silnikowym zapewnianym przez 

sterownik serii CUMARK!  

Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje na temat instalacji, uruchomienia i eks-

ploatacji falownika. Ma zastosowanie do czynności projektowania, instalacji, uruchamiania, 

użytkowania i konserwacji przez personel inżynieryjny i techniczny.  

Ta seria falowników jest naszą najnowszą, wysoce niezawodną, wydajną, wielofunkcyjną i 

inteligentną jednostką sterującą silników prądu przemiennego  

Sterownik ma cechy stabilnego, niezawodnego, inteligentnego, oraz łatwego w obsłudze. 

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe parametry techniczne sterownika, instalację me-

chaniczną i elektryczną, instrukcję okablowania, konserwacji, merytorycznie opisane me-

tody operacyjne i kwestie wymagające uwagi. Informacje na temat funkcji sterowania oraz 

ustawiania parametrów znajdują się w【Podręczniku oprogramowania sprzętowego】.  

Aby mieć pewność, że będziesz w stanie korzystać z tego produktu, uzyskać pełną wydaj-

ność oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i sprzętu, przeczytaj uważnie niniejszą 

instrukcję przed rozpoczęciem obsługi sterownika. Czytelnik powinien posiadać podsta-

wową wiedzę na temat instalacji elektrycznej, prowadzenia przewodów oraz znać elek-

tryczne podzespoły i ich symbole na schemacie. Nieprawidłowe użycie urządzenia może 

spowodować błędne działanie napędu, uszkodzenie sprzętu lub nawet zagrożenie dla ludz-

kiego życia! 

Niniejsza instrukcja stanowi akcesorium w pakiecie. Proszę ją odpowiednio przechowywać. W 

celu podkreślenia szerokiej gamy zastosowań naszego produktu, w tym dokumencie został on 

częściej nazwany jako sterownik, aniżeli falownik i słowa temu pokrewne. 

Ponieważ zawsze koncentrujemy się na ciągłym rozwoju, ulepszaniu produktów oraz zwią-

zanych z nimi informacji,  informacje dostarczane przez firmę mogą ulec zmianie bez 

uprzedniego powiadomienia.  

Aby poznać najnowsze zmiany i więcej treści, skontaktuj się z naszym lokalnym przedsta-

wicielem lub bezpośrednio odwiedź naszą stronę internetową.  

 

www.cumark.com.cn 
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1. Instrukcja bezpieczeństwa  
W tym rozdziale opisano instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji sterownika. 
Zignorowanie tych wytycznych może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie silnika i jego napędu. 
Proszę je dokładnie przeczytać przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na urządzeniu.  

Ostrzeżenia i zwracanie uwagi na instrukcje  

 
 Niniejsza instrukcja zawiera 5 rodzajów ostrzeżeń：  

 

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem: Służy do ostrzegania o obecności wy-
sokiego napięcia, które może spowodować obrażenia ciała i / lub uszkodzenie sprzętu.  

 

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem: Służy do ostrzegania, że w urządzeniu 
w ciągu 10 minut po odcięciu głównego źródła zasilania nadal będzie występowało wyso-
kie napięcie, które może spowodować obrażenia ciała i / lub uszkodzenie sprzętu.  

 

Ogólne ostrzeżenie: Służy do ostrzegania przed czynnikami nieelektrycznymi, które 
mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie sprzętu.  

 

Ostrzeżenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi: Służy do ostrzegania przed wy-
ładowaniami elektrostatycznymi, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu.  

 

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze powierzchni: Służy do ostrzegania, że tempera-
tura obecna na powierzchni elementu spowoduje oparzenia.  

 

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez profesjonalny  

personel 
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Instalacja i konserwacja 

Poniższe ostrzeżenia dotyczą osób zajmujących się konserwacją i instalacją kabli silnikowych lub silnika.  

 

 Ostrzeżenie ! Zignorowanie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia 

ciała lub uszkodzenie sprzętu. Tylko wykwalifikowany elektryk może instalować i konserwować 

sterownik.   

 

Jeśli główne zasilanie jest włączone, nie wolno konserwować sterownika, kabla silnikowego ani silnika. Po 

odłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 10 minut przed konserwacją sprzętu, aby mieć pewność, że kon-

densator w obwodzie prądu stałego został rozładowany.  

Potwierdź za pomocą pomiaru miernikiem uniwersalnym (rezystancja co najmniej 1 MΩ)： 

1. W przypadku podłączenia przemiennika do zasilania trójfazowego sprawdź zaciski wejściowe R, S i 

T lub (L1 / L2 / L3). Upewnij się, że pomiędzy żadnym z nich, a masą nie występuje napięcie.  

2. Pomiędzy magistralą DC UTC + i UDC- , a uziemieniem napięcie jest zerowe. 

3. Pomiędzy zaciskami PB, + oraz – a uziemieniem napięcie jest zerowe. 

 Przemiennik czestotliwości do sterowania silnikiem z magnesem stałym：Obracający się silnik 

z magnesem stałym podaje zasilanie do sterownika, nawet gdy silnik zatrzyma się i odetnie zasila-

nie, falownik zostanie naładowany. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych falownika: 

 Odłącz silnik od sterownika wyłącznikiem bezpieczeństwa.  

 Upewnij się, że żaden powiązany mechanicznie silnik nie wystartuje. 

 Zablokuj wrzeciono silnika  

 Wykonaj pomiary elektryczne na zaciskach silnika, aby upewnić się, że nie ma w nim prądu. 

Następnie na zaciskach sterownika U, V i W mierząc pomiędzy zaciskami, oraz pomiędzy każ-

dym z zacisków a PE.  

 Gdy sterownik lub zewnętrzny obwód sterujący jest zasilany, nie wykonuj operacji na kablu sterują-

cym.. Nawet w przypadku odcięcia zasilania, obwód sterujący zasilany z zewnętrznego zasilacza 

wywołuje niebezpieczne napięcie dla sterownika.  

 Nie przeprowadzaj testu izolacji ani testu wytrzymałości na napięcie w sterowniku, ani na żadnym z 

jego modułów. 

 W układzie sieci typu  IT (nieuziemionego systemu zasilania lub systemu uziemienia o wysokiej re-

zystancji (ponad 30 omów)) zainstalowanej na przemienniku, jeżeli piezorezystor lub wewnętrzne 

filtry EMC nie zostaną odłączone, wówczas falownik zostanie uziemiony przez piezorezystor / filtr. 

Może to spowodować uszkodzenie sprzętu.  

 W przypadku napędu zainstalowanego w układzie TN pod kątem do podłoża, sterownik  zostanie 

uszkodzony, jeśli piezorezystor lub wewnętrzny filtr EMC nie zostanie odłączony. 
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Uważaj na niebezpieczne napięcie 

• Nawet jeśli silnik został zatrzymany, zaciski obwodu R, S, T; U ,V ,W  ; UDC-, UDC+ i PB mogą 
nadal być pod niebezpiecznym napięciem.  
• W zależności od połączenia zewnętrznego, na zacisku wyjściowym przekaźnika jednostki sterują-
cej może znajdować się niebezpieczne napięcie (115 V, 220 V lub 230 V).  
• Obsługa sterownika dla funkcji „przerwanie momentu dla bezpieczeństwa”. Szczegółowe informa-
cje można znaleźć w podręczniku oprogramowania sprzętowego.  
 
 

 
Ostrzeżenie! Zignorowanie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować ob-
rażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.  
• Nie można bezpośrednio naprawić sterownika. Nie próbuj naprawiać wadliwego falownika na miej-
scu; w celu wymiany skontaktuj się z lokalnym przedstawicielstwem lub autoryzowanym centrum na-
praw.  
• Podczas instalacji upewnij się, że wszelkie opiłki powstałe podczas wiercenia, ani żaden inny prze-
wodzący pył nie dostanie się do wnętrza sterownika. Może to spowodować uszkodzenie lub awarię 
sprzętu. 
• Upewnij się, że sterownik całkowicie ostygł.  
 

Ostrzeżenie! Płytka drukowana zawiera elementy wrażliwe na wyładowania elek-
trostatyczne. Operując z płytką drukowaną, stosuj akcesoria uziemiające, aby unik-
nąć jej uszkodzenia. 

 
Uruchamianie: 

Ostrzeżenia te dotyczą personelu technicznego, który projektuje procedury operacyjne sterownika, 
uruchamia go lub obsługuje.  
 

Ostrzeżenie! Zignorowanie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować ob-
rażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.  
• Przed rozpoczęciem wykrywania i usuwania błędów lub użyciem napędu upewnij się, że silnik i 
jego urządzenie napędowe mogą normalnie działać w całym zakresie prędkości. Napęd można wy-
regulować tak, aby silnik mógł pracować z prędkością wyższą lub mniejszą niż prędkość obrotowa 
uzyskana przy podłączeniu silnika bezpośrednio do sieci elektrycznej.  
• W przypadku niebezpieczeństwa nie aktywuj standardowego zastosowania funkcji automatycznego 
resetowania błędów. Aktywuj tę funkcję, jeśli wystąpi błąd, jednostka sterująca zostanie zrestarto-
wana i uruchomiona ponownie. 
• Nie używaj stycznika ani rozłącznika obwodu do sterowania silnikiem. Zamiast tego użyj panelu 
sterowania, polecenia sterującego zaciskami I/O sterownika, lub adaptera magistrali polowej do ste-
rowania napędem elektrycznym. Maksymalna liczba cykli ładowania (tj. poprzez zastosowanie zasi-
lacza) kondensatora prądu stałego wynosi raz na dwie minuty. W przypadku modeli serii F0-F3 cał-
kowite maksymalne ładowanie wynosi 100000 razy, w przypadku modeli serii F4 i wyższych liczba ta 
wynosi około 50000 razy.  
• Sterowanie silnikiem z magnesem stałym：Nie przekraczaj prędkości znamionowej podczas 
uruchamiania silnika. Nadmierna prędkość silnika może doprowadzić do przepięcia, a tym samym do 
trwałego uszkodzenia napędu. 

Uwaga：  
• Jeśli wybierzesz zewnętrzne źródło sygnału jako polecenie startu, a źródło sygnału jest włączone 
(start), sterownik uruchomi się natychmiast po zresetowaniu błędu, chyba że przemiennik skonfigu-
rowany jest w trzeciej pozycji (impuls) makro start / stop.  
• Gdy pozycja sterowania silnikiem nie jest ustawiona lokalnie, przycisk stop na klawiaturze sterow-
nika nie zatrzyma napędu.  
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Ostrzeżenie! Gdy system jest w użyciu, powierzchnia elementów układu napędowego (np. od-

słonięty element grzejny, reaktor wejściowy i stosowany rezystor hamowania) będzie się nagrzewać 
do wysokich temperatur. Nie dotykaj, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia! 
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. Zasada działania i opis sprzętu  
Zasada działania urządzeń peryferyjnych i ontologii sterownika jest podsumowana następująco: trójfa-
zowy dławik prądu przemiennego od strony głównego zasilania, lub wbudowany dławik prądu stałego 
wraz z kondensatorem tworzą filtr LC; połączony z mostkiem diodowym stanowią zespół przygotowania 
napięcia stałego, które następnie trafia do modułu IGBT mostka falownika. Inną funkcją reaktora prądu 
przemiennego, który składa się z dławika i kondensatora, jest tłumienie zakłóceń wysokich częstotliwo-
ści pochodzących ze źródła zasilania, do przemiennika lub od wnętrza przemiennika do jego zacisków 
po stronie mocy. Tym samym poprawiony zostaje przebieg prądu wejściowego pochodzącego od prze-
miennika, co sprawia, że moc pobierana przez układ napędowy jest prawie w całości mocą czynną. 
Mostek IGBT wytwarza symetryczne napięcie trójfazowe AC metodą PWM oddziałujące na silnik. Wbu-
dowany mikroprocesor steruje silnikiem zgodnie z sygnałem zadanym, wartością ustawionych parame-
trów i poleceniami z modułu sterującego I/O (wejść i wyjść) oraz klawiatury sterującej. Moduł jednostki 
sterującej w sterowniku wysyła polecenie do specjalnego układu scalonego sterującego silnikiem, który 
sprawdza aktualny stan tranzystora IGBT, a bramka sterująca wzmacnia sygnał aby wysterować mo-
stek IGBT w falowniku. Aby przedstawić bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnych wymagań 
dotyczących projektowania, wdrażania automatycznego układu napędowego i systemu sterowania; w 
celu ochrony, wydajności i niezawodności sprzętu, sterownik wraz z jego standardową konfiguracją 
urządzeń peryferyjnych opisano poniżej:  
 

Rysunek 2.1 Standardowy schemat połączeń przemiennika i jego obwodu 
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Przegląd i układ produktu  
Poniższy rysunek przedstawia kształt i rozmiar serii F1 oraz część zaciskową jako przykład 
podłączenia (inne kształty i rozmiary znajdują się w tabeli rozmiarów)  
 

 

 

Wentylator / wydmuch powietrza 

Tabliczka znamionowa 

Gniazdo do odpinania klawiatury sterującej 

Klawiatura sterująca z przyciskami 

Pokrywa zacisków i śruba blokująca 

Płytka z dodatkowymi zaciskami 

Zaciski przekaźnika 

Podłączana listwa zaciskowa 

Złącza terminala sterującego 

Śruba uziemiająca filtr EMC 

Zaciski mocy (wejściowe/wyjściowe) 

Otwór na śrubę do uziemienia 
falownika 

Złącze komunikacyjne 
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Interfejs i układ jednostki sterującej 

 

Port komunikacyjny 

Zatrzask mocujący karty rozszerzeń 

Wskaźnik stanu jednostki sterującej 

Jednostka sterująca interfejsu klawiatury 

Miejsce na drugą płytkę z 
dodatkowymi zaciskami 

Wejście na zasilanie jednostki sterującej 

Miejsce na płytkę z dodatkowymi zaciskami 

Śruba na uziemienie płytki z dodatkowymi 
zaciskami 

Zaciski przekaźnika 

Zworka przełącznika sterowania 
/ konwersji sygnałów 
wejściowych i wyjściowych 

Złącze terminala sterującego 

 Podłączana  listwa 
zaciskowa 
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Wprowadzenie do układu klawiatury sterującej i interfejsu 
 
Klawiatury sterującej można używać do sterowania napędem oraz do odczytywania aktualnych danych i parametrów. 
Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do najczęściej używanych funkcji i operacji klawiatury LCD. Aby uzyskać 
pełne informacje na temat klawiatury LCD oraz innych funkcji i instrukcji obsługi, patrz 【Instrukcja oprogramowania 
sprzętowego】.  
 
Charakterystyka  
• Klawiatura sterująca wyposażona jest w wyświetlacz LCD obsługujący tekst, cyfry oraz grafikę 
 
• Klawiatura sterująca posiada wbudowaną pamięć, na której mogą zostać zapisane określone parametry, w celu przesłania 
ich do innego sterownika lub przechowywania jako kopia zapasowa. 
 
•System jest rozbudowany o bogatą pomoc i wiele wskazówek wyświetlających się na ekranie  
 
• W czasie rzeczywistym monitorowane są parametry silnika oraz napięcie na zaciskach  
 
Schemat układu  
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe informacje o statusie napędu wyświetlane                                                                       
na górze wyświetlacza LCD 

 
Lp. Pole Opcje Status 

 

Pozycja 
sterowania 

LOC 
Napęd znajduje się w trybie sterowania 
lokalnego, to znaczy sterowania za pomocą 
klawiatury. 

REM 
Napęd znajduje się w trybie zdalnego 
sterowania, sterowanie przez port I/O lub 
magistralę. 

 
Status 

 
Napęd zatrzymany, kierunek startu jest zgodny 
z ruchem wskazówek zegara. 

 
Napęd zatrzymany, kierunek startu jest 
odwrotny do ruchu wskazówek zegara. 

Strzałka rotacji  
Napęd pracuje, prędkość obrotowa jest równa 
podanemu zakresowi. 

Linia przerywana 

Strzałka rotacji  
Napęd pracuje, prędkość obrotowa różni się od 
podanego zakresu. 

Statyczna strzałka Napęd pracuje, prędkość obrotowa wynosi 0 

Puste 
Praca jest zabroniona, np. napęd pod 
napięciem, brak sygnałów rozruchu itp. 

 

Sterowanie 
trybem 
działania 
klawiatury 

 • Nazwa bieżącego trybu. 
• Nazwa wyświetlanego menu, listy lub tekstu 

 

Numer 
podanej 
wartości lub 
wybranej 
pozycji 

 

• Wyświetla zadaną wartość prędkości obr. Po 
powrocie do głównego menu 
• Pokazuje liczbę wybranych pozycji po wejściu 
do menu, na przykład kod menu i tak dalej. 
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Standardowy schemat instalacji elektrycznej serii F1 i wyższych (przykład) 
 Rezystor hamowania Standardowy schemat połączeń 1 

(Dotyczy F1 i wyższych) 
Rezystancja 
hamulca 

 

(Tylko niektóre 
modele) 

Akcesoria 
opcjonalne 

Silnik 

Enkoder 

Wejście 
zasilania 

Sygnał 
wejściowy 
sterujący 

Wejście 
impulsowe 

kontroli 
pozycji 

Główny obwód 

Wyjście kontroli 
pozycji o wspólnej 

częstotliwości 

Szybkie wejście 
impulsowe D17 

Gniazdo 
karty 

rozszerzeń 
2 

(opcjonalnie

Gniazdo 
karty 

rozszerzeń 
1 

(opcjonalnie

Przykład 

O
bw

ód sterow
ania 

Interfejs karty 
rozszerzeń PD

 

Bezpieczne 
przerwanie 

momentu ST0 

Wyjście analogowe 

Wejście 
analogowe 

Wyjście otwarte kolektora 
Maksymalnie 48 V DC / 50 mA 

Wyjście otwarte kolektora 
Maksymalnie 48 V DC / 50 mA 
Wyjście impulsowe 0-50 kHz50 

mA 

Linia ekranowana 

Dwużyłowe  linie ekranowane 

Przełącznik DIP 

Gniazdo zworki 

Dwuliniowe 
wyjście 
przekaźnikowe: 
250 V AC: 10 mA 
do 3 A 
30 V DC: 10 mA 
do 1 A 

Linie łączące są 
zgodne z EIA / 
TIA568B. 

Interfejs 
klawiatury 
sterującej 

RJ45 
panel 

sterowania 

Dopasowana  

rezystancja 

Zewnętrzny 
port 

komunikacyjny 
RJ45 

Chopper 
hamujący 

Trójfazowe 
wyjście prądu 
przemiennego 
 

Filtr 

Trójfazowe 
wyjście prądu 
przemiennego 
 

Dławik 
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Standardowy schemat instalacji elektrycznej serii F0 (przykład)  
 

Standardowy schemat połączeń 1 
(Dotyczy F0) 

Akcesoria 
opcjonalne 

Filtr 

Silnik 

Wejście 
zasilania 

Wyjście otwarte kolektora 
Maksymalnie 48 V DC / 50 mA 
Wyjście impulsowe 0-50 kHz 

Wyjście analogowe 

(Przykład) 
Kontrola 

sprzężenia 
zwrotnego 
prędkości 

Obwód sterujący 

Główny obwód 

220VAC 
Jednofazowy 

Wejście impulsowe 
wysokich. 

Częstotliwości 
D16 

1-liniowe wyjście przekaźnikowe: 
250 VAC: 10 mA do 3 A 
DC 30 V: 10 mA do 1 A 

Enkoder 

Uziemienie 
EMC 

Linia ekranowana 

Gniazdo zworki 

Ilustracja zworki 
CANopen /  

Klawiatura LCD 

Sygnał 
wejściowy 
sterujący 

Wejście 
analogowe 

Dla przewodów 
łączeniowych 

zaimplementowano 
EIA / TIA68B 

Interfejs sterowania 
klawiatury LCD 
Panel sterowania i port 
komunikacyjny 
CANopen 

Rezystor hamowania 

Chopper 
hamujący 

(Tylko niektóre 
modele) 

Rezystancja 
hamulca 

Trójfazowe 
wyjście prądu 
przemiennego 

Trójfazowe 
wyjście prądu 
przemiennego 
 

Dławik 

Dwużyłowe  linie ekranowane 
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3. Konstrukcja szaf i instalacji mechanicznych 
Treść 
rozdziału 

W tym rozdziale dowiesz się, jak rozplanować moduł sterowania napędem, tak aby 
zainstalować go w szafie zabezpieczającej . Omawiane zagadnienia są niezbędne dla 
bezpiecznej pracy układu napędowego. 

 

Uwaga: Przykład instalacji w tym podręczniku służy wyłącznie jako pomoc dla personelu 
instalacyjnego w zakresie projektowania instalacji. Pamiętaj, że projekt instalacji napędu 
musi być zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które dotyczą 
instalacji. Jeśli napęd zostanie zainstalowany z naruszeniem lokalnych przepisów / regulacji, 
nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

Struktura 
szafki 

Rama szafy musi być mocna, zdolna do utrzymania elementów sterownika, obwodu 
sterującego i ciężaru innych urządzeń zainstalowanych wewnątrz szafy. Szafa musi 
zapewniać ochronę przed dotykiem modułu napędowego oraz spełniać wymagania 
dotyczące obecności pyłu i wilgoci（Proszę zapoznać się z danymi technicznymi, rozdział 
1). 
 
Rozmieszczenie sprzętu 
Aby ułatwić instalację i konserwację, zaleca się wykonanie planu przestrzeni. Wymagana 
jest odpowiednia przestrzeń dla przepływu powietrza chłodzącego, zachowania 
obowiązkowych odstępów, przestrzeń na kable i konstrukcje wsporcze. 
Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej o przykładowym układzie, zapoznaj się z poniższym 
Rozdziałem Chłodzenie i klasa ochrony . 
 
Uziemienie konstrukcji instalacji 
Upewnij się, że wszystkie połączenia lub pokrywy w elementach układu napędowego są 
odpowiednio uziemione, a powierzchnia połączenia nie jest pokryta farbą. 
 

 

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo uziemione przez punkt 
mocowania na podstawie. 
Uwaga: Zaleca się, aby filtr EMC (jeśli występuje) i moduł sterujący były zainstalowane na 
tym samym panelu montażowym. 
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Chłodzenie i klasa ochrony  
Szafka musi zapewniać wystarczająco dużo wolnego miejsca dla komponentów, aby zapewnić wy-
starczające chłodzenie. Przestrzegaj minimalnych wymagań dotyczących luzu dla każdego ele-
mentu. 
Wlot i wylot powietrza musi być wyposażony w kratkę, która służy do  

• Sterowania kierunkiem przepływu powietrza  
• Zapobiegania dotykowi  
• Zapobiegnięcia dostawania się wody do wnętrza szafy  

Ilość powietrza chłodzącego wymaganego do szafy powinna być ustalona przez odniesienie do odpowied-
nich wartości mocy znamionowej i danych technicznych oraz obliczenia całkowitej mocy zainstalowanej w 
szafie.  
System szafy powinien posiadać środki zapobiegające cyrkulacji gorącego powietrza, aby uniknąć krążenia 
gorącego powietrza na zewnątrz szafy przez kierowanie gorącego tak, aby nie wlatywało ponownie do wlotu 
powietrza. Możliwe rozwiązania są następujące: 

• Za pomocą kratki kieruj przepływem powietrza w strefie wlotu i wylotu powietrza  
• Niech wlot i wylot powietrza są zlokalizowane po różnych stronach szafy.  
• Niech wlot zimnego powietrza znajduje się w dolnej części drzwi przednich, a dodatkowy wentyla-
tor wyciągowy jest zainstalowany w górnej części szafy. Użytkownik może uniknąć cyrkulacji gorą-
cego powietrza w szafce wewnętrznej za pomocą szczelnej osłony przeciwwiatrowej. 
 

Jeśli w szafce występuje ryzyko kondensacji wody, użyj elementu grzejnego szafy. Chociaż główną funkcją 
elementu grzejnego jest utrzymywanie suchego powietrza, można go również wykorzystać do ogrzewania jej 
w niskich temperaturach. Podczas umieszczania elementu grzejnego postępuj zgodnie z instrukcjami dostar-
czonymi przez producenta.  

Przestrzeń wokół sterownika może zapewnić cyrkulację wystarczającej ilości powietrza chłodzącego i dostęp 
w celu konserwacji sprzętu. Szczegółowe dane są wyszczególnione w poniższej tabeli.  

Jeśli istnieje potrzeba zainstalowania więcej niż jednego sterownika w układzie góra-dół, odstępy powinny 
być równe C + D (patrz poniżej). A przepływ powietrza wylotowego dolnego urządzenia nie może być prze-
ciwny do wlotu powietrza górnego urządzenia. I upewnij się, że temperatura powietrza chłodzącego nie bę-
dzie przekraczać maksymalnej temperatury otoczenia sterownika.  

Minimalne wymagania dotyczące miejsca dla chłodzenia i instalacji sterownika 

Rozmiar napędu 
Minimalna wielkość odstępu (mm) 

A B C D 

F0 * (dwa pasma 
nieprzejściowe) 

0 0 30 20 

F0 ** (dwa pasma 
boczne) 

10 15 30 20 

F1,F2 20 20 50 30 

F3,F4,F5 10 20 100 50 

F6,F7 15 30 150 80 

F8,F9 30 60 250 100 

 

Tabela 3-1 Mapa rozmiarów przestrzeni instalacyjnej 3-1 
Mapa szkicu przestrzeni instalacyjnej  
 
A = Wolne miejsce wokół falownika (patrz A2 i B)  
B = Odległość między falownikami lub między falownikiem a ścianą szafki 
C = Wolne miejsce wokół falownika 
D = Wolne miejsce pod falownikiem 
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Wymiary konfiguracji i instalacji mechanicznej  
Sterownik może być montowany w pionie (w celu lepszego chłodzenia jest to optymalne) lub poziomo na 
ścianie lub tablicy rozdzielczej szafy sterowniczej.  
Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie sterownika, wokół niego powinno być wystarczająco dużo miejsca, jak 
pokazano na rysunku 3 -1, tabela 3-1, ponadto dopilnuj aby płyta montażowa była stosunkowo płaska.  
Sterownik zamontuj za pomocą 4 śrub (lub wkrętów, w zależności od rozmiaru). Rozmiar instalacji patrz 
rysunek 3-2 i tabela 3-2.  
Jeśli chcesz zawiesić sterownik o rozmiarze większym niż F5 poza szafą, powinieneś użyć żurawia, zapytaj 
fabrykę lub lokalnych sprzedawców, jak bezpiecznie zawiesić sterownik.  
 
Ściana jako główna aplikacja i forma instalacji, rozmiar instalacji patrz Rysunek 3-2  
Rodzaj mocowania do montażu kołnierzowego, F6 i większe sterowniki są wyposażone w otwór do montażu 
pionowego. Aby ustalić wymagany rozmiar instalacji skonsultuj się z naszym przedstawicielem w celu 
potwierdzenia.  

 
Rysunek 3-2. Schemat konfiguracji i montażu na ścianie 

Wymiar 
zewn.  

Szerokość 
otworu 
montażowego 
Odstęp A (mm) 

Szerokość 
otworu 
montażowego 
Odstęp B 
(mm) 

Rozmiar 
otworu 
montażowego 
(mm）  

Szerokość 
W (mm)  

Wysokość H 
(mm)  

Grubość D 
(mm)  

Waga netto 
około (kg）  

F0  65  168  5.0  82  176  131  1.3  
F1  110  222  5.5  122  276  172  2.9  
F2  140  238  6.0  155  292  172  3.7  
F3  150  368  7.0  180  420  216  10.7  
F4  200  479  6.5  255  495  221  21  
F5  250  650  12.0  355  670  260  61  
F6  357/75**  761  11.0  390  790  278  90  
F7  357/115**  973/977  11.0  390  1001  295  ≈110*  
F8  490/200**  1280  13.0  537  1305  340  ≈190*  
F9  490/240**  1420  13.0  537  1455  380  ≈220*  
* Wskazuje szacunkową masę netto falownika, dokładniejszą wartość można uzyskać po aktualizacji lub konsultacji z naszą firmą.  
* Wymiary konspektu i wymiary instalacji mechanicznej znajdują się na końcu książki, tam można uzyskać więcej infor-
macji na temat grafiki i tekstur.  
** Wskazuje odstęp między otworami przy montażu „książkowym” lub „ostrzowym” w bocznym rozstawie otworów.  
W przypadku mechanicznych odlewów do montażu i kształtów dedykowanych w branży modeli pochodnych niewymienionych w powyższej tabeli, 
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proszę zapoznać się z danymi fizycznymi lub skontaktować się z przedstawicielami naszej firmy. 

Prace przygotowawcze przed instalacją  
Kontrola dostawy i identyfikacja modułu sterownika 

Sprawdź, czy dostarczony produkt nie jest uszkodzony. Przed rozpoczęciem instalacji i obsługi dokładnie 
sprawdź tabliczkę znamionową na dostarczonym sterowniku, aby potwierdzić, czy model dostarczonego pro-
duktu jest taki sam jak model zamówionego produktu. Tabliczka znamionowa znajduje się na górze sterow-
nika  lub na górze po lewej stronie. Typowe przykłady są następujące (Inne zastosowania i modele skonsul-
tuj z naszą firmą)： 

  
1= Numer modelu, 2 = kształty i kolumny, 3 = numer seryjny, 4 = nazwa przedsiębiorstwa, 5 = moc,  6 = na-
pięcie / prąd / częstotliwość, 8 = znak certyfikacji  

Wymagania dotyczące miejsca instalacji  

Informacje na temat warunków pracy dozwolonych dla przemiennika znajdzie w sekcji dane techniczne. 
Montaż zgodnie z kierunkiem pionowym. Ściany przeznaczone do instalacji powinny być tak płaskie, jak to 
możliwe, wykonane z materiałów zmniejszających palność, a wytrzymałość powinna być wystarczająca, aby 
unieść ciężar falownika. Podłoga poniżej falownika powinna być niełatwopalna. 

Kroki instalacyjne  
Bezpośredni montaż na ścianie  
1. Zaznacz pozycję czterech otworów. Punkty montażowe pokazano na schemacie.  
2. Przykręć śruby lub wkręty w zaznaczonej pozycji.  
3. Umieść sterownik na śrubach na ścianie. Pamiętaj： Sterownik można podnosić wyłącznie za podstawę, 
w przeciwnym razie istnieje ryzyko upadku.  
4. Przykręć śruby.  
 

Montaż na podłodze (Tylko dla wymiaru F6 i powyżej)  
1. Zgodnie z rozmiarem montażowym podstawy do zakopania lub położenia zakopanych kołków w 
docelowym miejscu instalacji.  
2. Umieść sterownik na powierzchni montażowej i zablokuj go za pomocą kombinacji nakrętek 
zapobiegających poluzowaniu. 

Niestandardowy model niestandardowy 
B: Wbudowany hamulec 
/ B: Opcjonalny wbudowany hamulec 
Brak: bez wbudowanego choppera  hamulca 
Klasa napięcia: 
0: jednofazowy 110 V 1: jednofazowy 220 V. 
2: trójfazowy 220 V 3: trójfazowy 380 V. 
5: Trójfazowy 480 V 6: Trójfazowy 690 V. 

Wymiary 

Grupa produktu 

Seria produktu 

Moc znamionowa w 
zastosowaniach ogólnych 

Moc znamionowa w 
zastosowaniach o dużym 
obciążeniu 
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4. Projekt instalacji elektrycznej  
 

W tym rozdziale przedstawiono zasadę, której należy przestrzegać przy wyborze silnika, kabla, zabezpiecze-
nia, okablowania i sposobu działania sterownika. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do zaleceń, sterownik 
może się przepalić, co nie wchodzi w zakres gwarancji usterki. 

Zwróć uwagę na: Instalacja i konstrukcja układu napędowego muszą być zgodne z odpowied-
nimi przepisami i regulacjami dotyczącymi instalacji. Jeśli instalacja narusza wymagania lokal-
nych przepisów i regulacji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.  

 

Wybór silnika  

Zgodnie z tabelą znamionową w rozdziale Dane techniczne, dobierz silnik elektryczny (trójfazowy induk-
cyjny prądu przemiennego), moc znamionową każdego rodzaju sterownika podano w tabeli.  

Do przemiennika można podłączyć tylko jeden silnik synchroniczny z magnesem stałym. Zaleca się zainsta-
lowanie wyłącznika bezpieczeństwa między silnikiem z magnesem stałym a wyjściem falownika. Za pomocą 
tego przełącznika w procesie konserwacji układu napędowego można odłączyć silnik synchroniczny z ma-
gnesem stałym od jednostki sterującej.   

Podłączenie zasilania  

Użyj stałego (nierozłącznego) połączenia między liniami prądu przemiennego. 

Ostrzeżenie! Zgodnie z wymaganiami normy IEC 61800-5-1 użyj stałej instalacji, ponieważ 
prąd upływowy urządzenia może przekraczać 3,5 mA 

 

Wyłącznik mocy 

Między zasilaczem prądu przemiennego a napędem zainstaluj ręcznie obsługiwane wejściowe urządzenie 
rozłączające obwód, które zablokuj w pozycji otwartej, aby ułatwić instalację i konserwację.  

Europa Sterownik zastosowany we wniosku musi spełniać instrukcje bezpieczeństwa maszyn UE wyma-
gane przez kryteria normy EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń”, wyłącznik natomiast musi być 
jednym z następujących typów:  

• AC-23B (EN 60947-3) przełącznik obciążenia kategorii 
• Wyłącznik automatyczny ze stycznikiem pomocniczym. Stycznik pomocniczy odłącza obwód obciążenia 
przed odłączeniem głównego stycznika wyłącznika.  
(EN 60947-3)  
• Wyłącznik automatyczny nadający się do izolacji zgodnie z wymaganiami EN60947-2.  
Inne obszary  
Wyłączniki muszą spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa. 
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Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym i zwarciem  
Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe: Jeśli kabel zostanie wybrany zgodnie z prądem znamionowym prze-
miennika, wówczas przemiennik może sam się zabezpieczyć i zabezpieczyć kabel silnika, zapobiegając przeciążeniu 
termicznemu. Dodatkowe termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe nie jest wymagane.  

Ostrzeżenie ! Jeśli falownik jest podłączony do wielu silników, użyj oddzielnego termicznego wyłącznika 
przeciążeniowego lub wyłącznika automatycznego, aby zabezpieczyć kabel i silnik. Urządzenia te mogą 
wymagać użycia bezpiecznika do odcięcia prądu zwarciowego.  

Zabezpieczenie zwarciowe kabla silnika: Gdy kabel silnika zostanie wybrany zgodnie z prądem znamio-
nowym przemiennika, przemiennik może zabezpieczyć kabel silnika i silnik, gdy ulegnie zwarciu. Inne wypo-
sażenie ochronne nie jest wymagane.  
Zabezpieczenie zwarciowe w kablu zasilającym lub przemienniku: Użyj bezpiecznika lub przerywacza obwodu, 
aby zabezpieczyć kabel zasilający. Zalecana wartość bezpiecznika podana jest w rozdziale danych technicznych. 
Gdy standardowy bezpiecznik IEC gG lub UL typu T znajduje się na tablicy rozdzielczej, będzie w stanie zapewnić 
ochronę kabla wejściowego w warunkach zwarcia, zmniejszając uszkodzenia sterownika, unikając uszkodzenia są-
siednich urządzeń, gdy nastąpi zwarcie w jednym z napędów.  
Czas zadziałania bezpiecznika i wyłącznika: Sprawdź, czy czas zadziałania bezpiecznika jest krótszy niż 0,5 
sekundy. Czas działania zależy od rodzaju, impedancji siatki, pola przekroju kabla, materiału i długości bezpiecz-
nika. Bezpieczniki w Stanach Zjednoczonych muszą być bez opóźnienia czasowego.   
Wyłącznik obwodu: Charakterystyka zabezpieczenia wyłącznika zależy od napięcia zasilania oraz rodzaju i struk-
tury wyłącznika. Tymczasem istnieją ograniczenia dotyczące zdolności zwarciowej sieci energetycznej. W przy-
padku znanych charakterystyk sieci, nasz przedstawiciel w twojej lokalizacji może pomóc ci wybrać rodzaj wyłącz-
nika.  
Zabezpieczenie termiczne silnika: Zgodnie z przepisami silnik musi być zabezpieczony, aby zapobiec 
przeciążeniu termicznemu, a prąd musi zostać odcięty po wykryciu nieprawidłowości. Sterownik jest wyposa-
żony w termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe, które może chronić silnik i odciąć prąd w razie konieczno-
ści. W zależności od wartości parametrów przemiennika funkcja monitoruje obliczone wartości temperatury 
(na podstawie modelu termicznego silnika) lub rzeczywiste wskazanie temperatury dostarczone przez czuj-
nik temperatury silnika. Użytkownik może precyzyjnie dostroić model termiczny, wprowadzając dodatkowe 
dane silnika i obciążenia. Czujnik PTC można podłączyć bezpośrednio do przemiennika. Informacje na te-
mat ustawień parametrów związanych z ochroną termiczną silnika można znaleźć w odpowiedniej instrukcji 
oprogramowania sprzętowego.  
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe  
Sterownik ma funkcję wewnętrznej ochrony ziemnozwarciowej, która może chronić sprzęt, gdy silnik i ste-
rownik są podłączone do ziemnozwarciowej. To nie jest funkcja bezpieczeństwa osobistego lub ochrony 
przeciwpożarowej. Funkcję ochrony ziemnozwarciowej można wyłączyć za pomocą parametrów, zapoznaj 
się z odpowiednią instrukcją oprogramowania.  
Opcjonalny filtr EMC to kondensator, który jest podłączony między obwodem głównym a sterownikiem. Te 
kondensatory i dłuższy kabel silnika zwiększają prąd upływowy. Wyłącznik może podjąć niewłaściwe działa-
nie.  
Sprzęt zatrzymania awaryjnego 
Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest urządzenie zatrzymania awaryjnego na każdej stacji wymaga-
jącej zatrzymania awaryjnego.  

Zachowaj ostrożność：Naciśnięcie klawisza stop na klawiaturze sterowania napędem nie spowoduje 
zatrzymania awaryjnego silnika, a napęd nie zostanie odizolowany od niebezpiecznego napięcia.  
Przerwanie momentu obrotowego  

Funkcja bezpiecznego przerywania momentu obrotowego odetnie napięcie sterujące urządzenia półprzewodniko-
wego; zapobiegając w ten sposób napięciu wytwarzanemu przez falownik, który generuje obrót silnika. Dzięki tej 
funkcji użytkownik może wykonywać krótkotrwałe operacje na elementach nieelektrycznych (jak czyszczenie) i / lub 
prace konserwacyjne bez odłączania zasilania napędu.  
Zachowaj ostrożność：Zestyk aktywacyjnego przełącznika musi zadziałać w czasie krótszym niż 200 ms. 
Maksymalna długość kabla, pomiędzy sterownikiem a przełącznikiem to 25 m (82 ft).  

Ostrzeżenie! Funkcja bezpiecznego przerywania momentu obrotowego nie odłącza napięcia ob-
wodu głównego i obwodu pomocniczego od napędu. Dlatego dopiero po odizolowaniu układu na-
pędowego od głównego źródła zasilania można przeprowadzić konserwację elementów elektrycz-
nych sterownika lub silnika.  

Zachowaj ostrożność：Jeżeli uruchomiony napęd zostanie zatrzymany przez funkcję bezpiecznego 
wyłączania momentu obrotowego, sterownik odetnie napięcie zasilania silnika i silnik będzie mógł się 
zatrzymać. 
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Wybór kabla zasilającego  
Ogólne zasady : Specyfikacja sieci i kabla silnika powinna być zgodna z 
wymogami lokalnych przepisów:  
• Kabel musi być w stanie przenosić prąd obciążenia przemiennika. Proszę zapoznać się z 

rozdziałem Dane techniczne, aby poznać wartości nominalne. Tymczasem podany jest 
rozmiar ogólnie zalecanego kabla zasilającego.  
• Wartość znamionowa kabla musi obejmować maksymalną dopuszczalną temperaturę dla 
ciągłego użytkowania. 70 °C (U.S.A：75 °C [167 °F]).  
• Impedancja przewodu PE / kabla (przewodu uziemiającego) musi spełniać wymóg 
możliwego napięcia dotykowego w przypadku wystąpienia usterki (aby zapewnić, że 
napięcie punktu zwarcia nie wzrośnie gwałtownie w przypadku wystąpienia zwarcia 
doziemnego).  
• Kabel 600 VAC nadaje się do systemu poniżej 500 VAC.  
• Sprawdź rozdział Dane techniczne, aby poznać wymagania EMC.  

Aby spełnić wymagania dotyczące oznakowania EMC CE i C-tick, dostosuj symetryczny kabel 
ekranowy silnika (patrz rysunek poniżej). Kabel wejściowy może być kablem czterożyłowym, ale 
nadal zaleca się stosowanie ekranowanego kabla symetrycznego. Gdy przewód ochronny jest 
wykonany z tego samego materiału, ekranowanie przewodzące pełniące rolę ochrony przewodu, 
musi spełniać następujące wymagania: 
 

Pole przekroju poprzecznego linii (S) Minimalna powierzchnia przekroju przewodu 
ochronnego (Sp) 

S≤16 mm2 S 
16 mm2< S ≤35 mm2 16 mm2 

35 mm2< S S/2 
 
W porównaniu z układem czterożyłowym użycie symetrycznych kabli ekranujących oprócz 
zredukowania wpływu promieniowania elektromagnetycznego i prądu łożyska silnika może 
zmniejszyć cały układ. Kabel silnika i przewód ekranujący PE (ekranowanie skręcone) powinny 
być jak najkrótsze, aby zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne, a także prąd błądzący 
kabla zewnętrznego i prąd pojemnościowy. 
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Typ kabla zasilającego do wyboru  
Poniżej opisano rodzaje dostępnych kabli zasilających.  

Kabel silnika  
(Zalecany również jako kabel zasilający) 
Symetryczny kabel ekranowany：Przewody 
trójfazowe i koncentryczny lub symetryczny prze-
wód PE oraz warstwa ekranująca 

Zachowaj ostrożność：Jeśli przewodność elek-
tryczna ekranu kabla silnika nie spełnia wyma-
gań, konieczne jest zastosowanie osobnego 
przewodu PE. Proszę zapoznać się z sekcją 
ogólnych zasad powyżej. 

 
 
  

  Kabel zasilający do użytku  
 System czteroprzewodowy：Przewody   
trójfazowe i przewód ochronny.  

 

 
Osłona kabla silnika  
Aby chronić przewód, kiedy przewód ekranujący i przewód fazowy przyjmują ten sam materiał, pole prze-
kroju przewodu ekranowego musi być takie samo jak pole przekroju przewodu fazowego. 
W celu skutecznego stłumienia emisji i transmisji zakłóceń RF, przewodność ekranowania musi wynosić co 
najmniej 1/10 przewodności przewodów fazowych. W przypadku miedzianej lub aluminiowej warstwy ekra-
nującej ten wymóg jest bardzo łatwy do spełnienia. Minimalne wymagania dla kabla napędu silnika poka-
zano poniżej. Składa się z koncentrycznego oplotu miedzianego, im ciaśniejsza jest warstwa ekranująca, 
tym mniejsze są interferencje elektromagnetyczne prądu.  

 
 
Chroń styk wyjściowy przekaźnika, tłumiąc zakłócenia powodowane przez obciążenie 
indukcyjne  
Gdy obciążenie indukcyjne (przekaźniki, styczniki, silniki) jest odłączone, może powodować 
mutacje napięcia. Wyjście przekaźnika w sterownika jest chronione rezystorem wrażliwym na 
napięcie (250 V), aby wyeliminować efekt szczytowego przepięcia. 
 Ponadto w celu zminimalizowania obciążenia promieniowania elektromagnetycznego 
wytwarzanego przez moc zaleca się stosowanie obwodu tłumienia elektromagnetycznego [Rezystor 
wrażliwy na napięcie, filtr RC (AC) lub dioda (DC)]. Jeśli  obwód nie tłumi zakłóceń 
elektromagnetycznych, obwód należy skontrolować. Sprawdzając kompatybilność kabla lub 
przepływ obciążenia indukcyjnego do innych przewodów, pozostałych części obwodu w celu 
usunięcia usterki. 
Zamontuj elementy ochronne możliwie najbliżej obciążenia indukcyjnego, ale nie blisko wyjścia 
przekaźnikowego.  
 
Zamontuj elementy ochronne możliwie najbliżej obciążenia indukcyjnego, ale nie blisko wyjścia 
przekaźnikowego.  

Przewód 
PE i ekran 

warstwa 
ochronna 

warstwa 
ochronna 

warstwa 
ochronna 

Izolowana osłona 
Miedziana 
warstwa 
ochronna 

Miedziany pasek 
w oplocie Izolacja 

wewnętrzna 

rdzeń kabla 
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Uwzględnienie wymagań PELV na obszarach powyżej 2000 m.n.p.m (6562 stóp)  
W miejscach instalacji powyżej 4000 metrów (13123 stóp), jeśli zastosowane napięcie jest większe 
niż 48 V, wyjście przekaźnikowe sterownika nie może spełnić wymagań dotyczących bardzo 
niskiego napięcia ochronnego (PELV). Miejsce instalacji na wysokości 2000 m (6562 stóp) do 4000 
m (13123 stóp), jeśli jedno lub dwa wyjścia przekaźnikowe są używane przy napięciu większym niż 
48 V, a pozostała wartość wyjść przekaźnikowych jest mniejsza niż 48 V, nie spełnia ono wymagań 
PELV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjście przekaźnikowe 

Wyjście przekaźnikowe 

Wyjście przekaźnikowe 

piezorezystor 

Filtr fali RC 

Dioda 
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Wybór kabla sterującego 
Zaleca się ekranowanie wszystkich kabli sterujących. W przypadku sygnałów analogowych zaleca 
się stosowanie podwójnie ekranowanej skrętki. Aby impuls enkodera mógł przebiegać za pomocą przewodu, 
postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta enkodera. Każdy sygnał jest sparowany z 
parą oddzielnych ekranowanych przewodów. Różne sygnały analogowe nie dzielą jednej trasy. W przypadku 
sygnałów cyfrowych o niskim napięciu najlepiej jest użyć podwójnie ekranowanego kabla, ale można także 
zastosować ekran jednowarstwowy (patrz rysunek b) . 

 
Kabel ekranowany skrętką    Pojedynczy kabel ekranowany 

Sygnały analogowe i sygnały cyfrowe są oddzielone różnymi kablami. 
W przypadku sterowania przekaźnikiem sygnału, jeśli jego napięcie nie przekracza 48 V, wówczas kabel 
przekaźnika i cyfrowy sygnał wejściowy można ułożyć w tym samym kablu. Proponowany sygnał sterujący 
przekaźnika wykorzystuje skrętkę. Sygnały 24 VDC i 115/230 VAC nie są poprowadzone w tym samym 
kablu. 
Kabel przekaźnikowy 
Kabel z metalową osłoną w oplocie (taki jak Niemiecki Lapp Kabel LFLEX) przeszedł testy i został uznany 
przez przemysł. 
Kabel sterujący klawiatury 
Port klawiatury ma interfejs RJ45, końcówka kabla jest powszechnym standardem dla linii prostej (złącze wtykowe 
standardu EIA / TIA568B). Długość kabla łączącego klawiaturę i sterownik nie może być większa niż 3m. Użycie 
więcej niż pięciu rodzajów drutów, ma dobre właściwości elektromagnetyczne, linię można wydłużyć do 15m.  
Kabel komunikacyjny 
Sterownik jest dostarczany z terminalem komunikacji RJ45, jak pokazano w poniższej tabeli i na rysunku. Inne 
formy portu komunikacyjnego, patrz odpowiednia karta rozszerzeń każdej linii specyfikacji 

 
Uważaj：Nie podłączaj dwóch zacisków w warstwie ekranującej kabla, który prowadzi od czujnika temperatury 
silnika, do sterownika bezpośrednio do ziemi. Jeśli na jeden z zacisków nie można zainstalować kondensatora 3,3nF 
między warstwą ekranującą a uziemieniem, tylko jeden z zacisków może być uziemiony. 
Okablowanie 
Kabel silnika musi znajdować się daleko od innych kabli. Kilka kabli silnikowych można ułożyć obok siebie. 
Proponuje się, aby kabel silnika, wejściowy kabel zasilający i kabel sterujący były rozmieszczone w różnych 
otworach na przewody. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych spowodowanych szybką zmianą 
napięcia wyjściowego sterownika, zachowaj dużą odległość od kabla silnika i innych kabli. 
Gdy kabel sterujący musi przejść przez kabel zasilający, upewnij się, że kąt zawarty między dwoma kablami 
jest możliwie najbliższy kątowi prostemu. Nie układaj innych kabli w poprzek sterownika. 
Zachowaj dobre połączenie między gniazdami kabli i dobre uziemienie.  
 
Szczelina z drutu aluminiowego może być wykorzystana do poprawy właściwości potencjalnego 
połączenia. 
Schemat okablowania patrz rysunek poniżej  
 

Styk wtykowy RJ45 

Numer 
linii 

Numer 
kanału 

Komunikacja 
docelowa 
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Korytko kabla sterującego  
 

 
 

Po lewej： 
Jeśli 24 V  nie jest izolowane od 230 V lub nie ma tuleji izolującej na izolacji 230 V, nie wolno dopuścić do 
prowadzenia kabla 24 V i kabla 230 V w jednym korytku.  
Po prawej：  
Innym wyjściem będzie kabel sterujący 24 V, a kabel 230 V umieszczony w szafce. 

 

 
 
 
 
 

Kabel zasilający Kabel zasilający 

Kabel silnika 

Kabel sterujący Sterownik 

Kabel do podłączenia rezystora hamowania 

Kabel silnika 
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■ 5. Instalacja elektryczna 
Treść niniejszego rozdziału 
W tym rozdziale opisano przebieg procesu instalacji elektrycznej. 
 

Ostrzeżenie! Tylko wykwalifikowany elektryk może wykonywać prace opisane w 
niniejszym rozdziale. Przestrzegaj informacji zawartych na pierwszej stronie instrukcji. 
Ignorowanie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub 
uszkodzenie sprzętu. 
Podczas instalacji upewnij się, że zasilanie sterownika (zasilanie wejściowe) zostało 
odłączone. Po wyłączeniu zasilania poczekaj co najmniej 10 minut.  

 
Obudowa sterownika  ma konstrukcję cechującą się wysoką zdolnością ochronną. Ogólnie rzecz 
biorąc, podstawowa procedura połączenia przedstawia się w sposób następujący: 
1. Poluzuj śrubę zabezpieczającą zlokalizowaną z przodu osłony (drzwiczki) i zdejmij osłonę  
2. Po nacięciu przewodu na płycie (gumowy pierścień) lub częściowym wprowadzeniu do 
odpowiedniego otworu (nałożonego na gumowy pierścień) modele F0-F2 zostaną pozbawione 
izolacji (długość 8-10 mm) z kabla zasilającego, w modelach F3 i nowszych końcówkę kabla 
zasilającego można podłączyć do zacisku po uprzednim wciśnięciu przez gumowy pierścień w 
otworze. Śruby mocujące dokręć zgodnie z momentem obrotowym określonym w Tabeli 5-1. 
Przewód uziemiający jest podłączony do osłony maszyny. 
3. Zainstaluj ponownie osłonę zgodnie z powyższymi instrukcjami. 
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Kontrola izolacji 
Sterownik 
Badanie wytrzymałośći na napięcie lub oporu izolacji przemiennika i jego elementów nie jest 
wymagane (na przykład test izolacji wysokonapięciowej lub test rezystancji izolacji za pomocą 
miernika). Przed opuszczeniem fabryki każdy sterownik został przetestowany pod kątem izolacji 
obudowy przez obwód główny. Wewnętrzny obwód napięcia gotowego sterownika może 
automatycznie odciąć napięcie testowe. Zostało to sprawdzone w każdym egzemplarzu.  
Przewód zasilający 
Przed podłączeniem kabla zasilającego (wejściowego) do sterownika sprawdź jego izolację zgodnie 
z lokalnymi przepisami. Etapy kontroli izolacji silnika i kabla silnika są następujące: 
1. Upewnij się, że kabel silnika jest podłączony do silnika oraz do zacisków wyjściowych 
sterownika U V i W. 
 
2. Zmierz opór izolacji między każdym przewodem fazowym a przewodem uziemiającym za 
pomocą 500 DC V. Opór izolacji typowego silnika musi być większy niż 10 MOhm (25°C lub 
77°F,). Aby uzyskać informacje na temat oporu czynnego izolacji silnika, zapoznaj się z 
instrukcjami producenta. 
Uwaga: jeśli silnik jest wilgotny, opór czynny izolacji spadnie. Jeśli podejrzewasz powstanie 
wilgoci, osusz silnik i ponownie zmierz opór czynny. 

 
Rezystor hamujący  
Sprawdź zespół opornika hamowania (jeśli występuje) w następujący sposób: 
1. Sprawdź, czy kabel oporowy  został podłączony do oporu czynnego i odłącz go od zacisków 
wyjściowych + oraz  PB. 
2. Po stronie napędu kabel oporowy jest podłączony do przewodu + i PB. Wykorzystując zakres 
napięcia 1 kV DC, wykonaj pomiar połączenia między przewodem a izolacją przewodu PE. 
Wartość oporu izolacji musi być wyższa niż 1 MOhm. 
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Procedura połączenia 
Zgodnie ze schematem połączeń i kolejną tabelą podano moment dokręcania obowiązujący podczas 
operacji połączenia: 
1. Zgodnie z poniższym przykładem wielkości obrysu otwórz osłonę okablowania. 
2. W układzie sieci IT (uziemienie otwarte) i TN, odkręć śrubę, aby odłączyć wewnętrzny piezorezystor i filtr 
EMC: 
• VAR (kształt F3, umieszczony na lewym zacisku zasilania) 
• EMC (kształt F1-F3, umieszczony w pobliżu zacisku zasilania. F4-F9 znajduje się wewnątrz konstrukcji i po 
zdjęciu przedniej osłony widoczny jest znacznik. 
 

Ostrzeżenie! Jeśli sterownik  jest zainstalowany w sieci IT (nieuziemiony system zasilania lub 
system zasilania z uziemieniem o wysokiej wartości oporu (ponad 30 Ohm)), połączenie 
piezorezystora/filtra z uziemieniem może spowodować jego uszkodzenie.  
Jeśli sterownik jest podłączony do sieci TN, w przypadku nie odłączenia piezorezystora/filtra 

sterownik zostanie uszkodzony.  
 
3. Wytnij lub odetnij pierścień ochronny zacisków linii, niektóre modele wymagją oddzielnia sieci ochronnej. 
4. Usuń kabel, usuwając jednocześnie warstwę ochronną. 
5. Z ekranu przewodu upleć przewód który będziesz mógł później podłączyć 
6. Podłącz kable zasilające do zacisków R, S i T lub L1 i L2. 
 Podłącz kabel silnika do zacisków U, V i W. Podłącz kabel oporowy  
(jeśli występuje) do zacisków + i PB. 
7. Utnij końcówkę przewodu uplecionego z ekranu, tak aby końcówka była jednolita 
8. Przymocuj przewód upleciony z ekranu kabla, to zacisku uziemiającego 
Zachowaj ostrożność: Zachowaj możliwie najmniejszą długość przewodów fazowych podłączając przewód 
upleciony z ekranu kabla 
9. Zabezpiecz odsłonięty przewód pleciony za pomocą taśmy izolacyjnej. 
10. Przymocuj zewnętrzny kabel sterownika za pomocą narzędzia. 
11. Podłącz warstwę ekranująca kabla zasilającego lub drugi koniec kabla 
PE do tablicy rozdzielczej. Jeśli dławik wejściowy lub filtr EMC jest 
zainstalowany, upewnij się, że przewód PE jest podłączony od tablicy 
rozdzielczej do sterownika.   
Po stronie silnika kabel silnikowy jest uziemiony. 
Aby zminimalizować zakłócenia RF, umieść warstwę ekranującą kabel w uziemieniu  
obejmującym kabel z każdej strony, podłączonym do skrzynki zaciskowej silnika, lub przez skręconą 
warstwę ekranującą do uziemienia. Wykonaj spłaszczenie szerokości warstwy ekranu na 1/5 jej długości. 
 

Tabela 5-1 Forma zacisku i moment obrotowy dokręcenia 
Wymiar Rozmiar 

śruby 
złącza 

Moment 
obrotowy 

dokręcania 
[Nm] 

Konstrukcja 
złącza 

Identyfikacja i opis symbolu 
złącza 

Wydajność 
połączenia 

Zaciski 
sterowania i 
przekaźnika 

M3 0.8-1.2 Europejski zacisk 
łączony typu 

kwadratowego * 

Patrz schemat okablowania 30-14AWG 

F0 M3 0.8-1.2 Europejski zacisk 
łączony typu 

kwadratowego * 

Patrz schemat okablowania 30-10AWG 

F1, F2 M4 

1.5-1.8 

Europejski zacisk 
łączony typu 

kwadratowego * 

PE, R, S, T, PB, +, -, U, V, W, 
PE* 

20-6AWG 

F3 M5 3.0—3.5 Zacisk listwowy * PE, R, S, T, PB, +, -, U, V, W, 
PE 

22-6AWG 
F4 M6 4.0-5.0 Fence pressing PE, R, S, T, PB, +, -, 10-22mm2 

Zacisk listwowy * U, V, W, PE  
F5 M10 9.0-10.0 Zacisk listwowy * PE, R, S, T, PB, +, -, 25-75mm2 

U, V, W, PE 
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F6, F7 

M10 17.0-22.0* Zacisk listwowy * R, S, T, +, -, U, V, W, PE 36-90mm2 

 
F81) 

 

 

M12 35.0-55.0* Z miedzianym 
otworem M12 

R, S, T, +, -, U, V, W, PE 2*M12 
Miedź 

F91) M12 35.0-55.0* Z miedzianym 
otworem M12 

R, S, T, + , -, U, V, W, 3*M12 
PE Miedź 

F82) M12 35.0-55.0* Z otworem M12 R{RT/R2),S(S17S2jr 2*M12 

Miedź 
F92) M12 35.0-55.0* Z miedzianym 

otworem M12 
R(Ry_R2), S(S1/S2), + !/TU); 

V , W , PE 
2*M12 

Miedź 
 
Uwaga: 1. Główne zasilanie na zaciskach typu europejskiego można wprowadzić na około 8-10 mm 
bezpośrednio do blokady, zacisk listwowy wymaga wprowadzenia styku łączeniowego ciasno do blokady. 
2. Niektóre modele nie mają wbudowanego choppera hamulca. 
1) -380V ~ Wprowadź serię modeli przy nazwie złącza, 2)-660/690V Nazwa zacisku serii modeli, gdzie R/S/T 
to połączenie wejściowe prostownika 6 impulsów, R1/S1/T1,R2/S2/T2 dla 12- impulsowego wejścia 
prostownika, gdy pakiet ma dostęp do poprzedniego etapu dwóch uzwojeń transformatora1,2) 
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Schematy i instrukcje instalacji dla każdego rodzaju konstrukcji 
 
Zdjęcie 5-1 Modele serii F1-F3 zdejmowanie osłony zacisków w oparciu o 
schemat portu okablowania 
 

 
 
Obudowa tej serii to konstrukcja o wysokiej zdolności ochronnej. Ogólnie rzecz biorąc, 
podstawowa procedura okablowania jest następująca: 
1 Poluzuj śrubę osłony zacisków przyłączeniowych i zdejmij osłonę (drzwiczki) 
2). Po nacięciu przewodu na płycie (gumowy pierścień) lub częściowym wprowadzeniu do 
odpowiedniego otworu (nałożonego na gumowy pierścień) modele F0-F2 zostaną pozbawione 
izolacji (długość 8-10 mm) z kabla zasilającego, w modelach F3 i nowszych końcówkę kabla 
zasilającego można podłączyć do zacisku po uprzednim wciśnięciu przez gumowy pierścień w 
otworze. Śruby mocujące dokręć zgodnie z momentem obrotowym określonym w Tabeli 5-1. 
Przewód uziemiający jest podłączony do osłony maszyny. 
3) Kabel sterujący w listwie zaciskowej (lub odpowiednim zacisku wciskowym)połącz ze 
sterownikiem. 
4). Instalacja kart rozszerzeń: 
Ręką od góry wyjmij klawiaturę kontrolną; poluzowując śrubę u dołu zdejmij górną osłonę, włóż 
kartę rozszerzeń do odpowiedniego gniazda nad panelem sterowania. Podłącz pasemkowy (lub 
wciskany) kabel do zacisków napędu.  
5). Wentylator chłodzący jest umieszczony na górze wentylacji sterownika. Podczas zmiany osłony 
zabezpieczającej wentylatora użyj narzędzia (np. śrubokręt). Wyjmij wentylator i zdejmij kabel 
zasilający. Pamiętaj, że po zainstalowaniu wylot wentylatora powinien być na zewnątrz (korpus 
wentylatora ze strzałką).  
6). W celu zainstalowania obudowy z powrotem (osłony), postępuj zgodnie z podanymi krokami, 
zaczynając od końca. 
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Połączenie magistrali DC 
DC- UDC + i zacisk UDC nadaje się do wspólnej konfiguracji DC wszystkich serii sterowników. 
Może być stosowany w sterowniku do generowania energii odnawialnej dla innych sterowników w 
trybie sterowania silnikiem.  
W zależności od różnych wymagań dotyczących zasilania, jeden lub więcej sterowników można 
podłączyć do zasilania prądem przemiennym. 
Jeżeli tylko jeden lub kilka sterowników jest podłączonych, należy je dobrać tak, aby moduł 
prostownika był  w stanie obsłużyć całą sieć magistrali prądu stałego oraz ładowanie kondensatora. 
W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie.  
Poniżej znajduje się standardowa konstrukcja dla tego samego poziomu napięcia wejściowego 
wystepującego w seriach F0-F3. 
Jeśli do zasilacza prądu przemiennego podłączone są dwa lub więcej sterowników, dla każdego 
połączenia prądu przemiennego zainstaluj dławik wejściowy, aby zapewnić odpowiedni przebieg 
prądu dla każdego sterownika. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z profesjonalistą lub zadzwoń do naszego 
przedstawiciela.  
 
Poniższa ilustracja przedstawia dwie przykładowe konfiguracje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA: 
AC power- zasilanie prądu zmiennego 
Input reactor- dławik wejściowy 
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■ 6. Lista kontrolna instalacji 
Lista kontrolna 
 

Przed uruchomieniem sterownika  dokładnie sprawdź instalację mechaniczną 
oraz elektryczną. Do prawidłowego wykonania czynności 
instalacyjnych/konserwacyjnych potrzeba conajmniej dwóch przeszkolonych w 
tym zakresie pracowników. Poniższe wytyczne należy sprawdzić przed 
przystąpieniem do pracy. 

 

Zakres kontroli 
Lista kontrolna instalacji mechanicznej 
□ Warunki otoczenia muszą być zgodne z wymogami. (Odnieś się do fragmentu o instalacji 
mechanicznej, danych technicznych; wartości znamionowej oraz warunkach otoczenia.) 
□ Sprzęt musi być prawidłowo zamocowany na stelażu. (Zapoznaj się z fragmentem o 
projektowaniu szafy ochronnej, montażu maszyny). 
□ Przepływ powietrza chłodzącego powinien być płynny oraz niczym niezakłócony 
□ Instalacja silnika i elementu wykonwaczego muszą być zakończone. (Zapoznaj się z projektem 
instalacji elektrycznej, danymi technicznymi, podłączeniem silnika.) 
□ Sprawdź stan pyłu, wilgoci, wody, powietrza i gazów korozyjnych, a następnie ustal, czy obecne 
warunki są wystarczającę. W razie potrzeby podejmij odpowiednie kroki aby przygotować 
stanowisko do pracy. 
 

Lista kontrolna instalacji elektrycznej 
Zapoznaj się z treścią rozdziałów dotyczących projektowania instalacji elektrycznych oraz wykonaj 
odpowiednie kroki.Następnie przeprowadź inspekcję wg. poniższej listy. 
□ Jeśli sterownik jest podłączony do sieci typu IT, sprawdź czy wewnętrzny piezorezystor oraz filtr 
EMC są odłączone. 
□ Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż rok, wymagane jest ponowne ładowanie 
kondensatora (więcej informacji można uzyskać u naszego lokalnego przedstawiciela). 
□ Sterownikj musi być prawidłowo uziemiony. 
□Sprawdź czy moc wejściowa jest dopasowana do mocy znamionowej sterowanego silnika. 
□Przewody zasilające powinny być podłączone do wejść R/S/T lub L1/L2/L3(dla zasilania prądem 
stałym UDC+ oraz UDC-). Upewnij się że zaciski są dokręcone z odpowiednim momentem. 
□ Sprawdź, czy zainstalowano odpowiednie bezpieczniki zasilania (zasilanie wejściowe) i 
wyłączniki. 
□ Silnik powinien być podłączony do U/V/W, upewnij się, że zaciski są dokręcone z odpowiednim 
momentem obrotowym. 
□ Rezystor hamujący (jeśli występuje) powinien być podłączony do +/PB, upewnij się, że zaciski są 
dokręcone z odpowiednim momentem obrotowym. 
□ Kabel silnika (jak również rezystora hamującego, jeśli istnieje) powinien być oddzielony od 
innych kabli. 
□ Na drodze kabla silnikowego nie może być kondensatora kompensującego współczynnik mocy. 
□ Sprawdź, czy podłączono zewnętrzny obwód sterowania do jednostki sterującej silnikiem. 
□ Upewnij się, że w obszarze działania układu napędowego nie pozostawiono żadnych narzędzi any 
innych ciał obcych mogących stanowić zagrożenie. 
□ Sprawdź czy wszystkie osłony znajdują się na swoim miejscu. 
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■ 7. Konserwacja 
Podsumowanie codziennej konserwacji 
W tym rozdziale opisano odpowiednie środki konserwacji zapobiegawczej. Ze względu na zmiany w 
środowisku użytkowania układu napędowego, takie jak czynniki związane z temperaturą, wilgotnością, 
dymem, kurzem itp., a także starzenie się wewnętrznych elementów itp. może dojść do sytuacji, w której 
sterownik będzie powodował różnego rodzaju usterki w obrębie procesu. Przeprowadzaj codziennie kontrolę 
i regularną konserwację. 
■ Po transporcie sprawdź, czy element nie jest luźny, jeśli jest przymocowany za pomocą śrub. 
■ Napęd podczas normalnego okresu użytkowania powinien być regularnie czyszczony. Usuwaj kurz i 
sprawdź, czy nie doszło do poluzowania śrub zacisków/osłon. 
■ Jeśli napęd nie jest używany przez długi czas, proponujemy wykonanie ładowania raz na pół roku. 
Ładowanie przez pół godziny jest właściwą praktyką zapobiegającą awarii urządzeń elektronicznych. 
■ Unikaj obsługi w wilgotnym środowisku. Konieczne jest używanie szafek elektrycznych z odpowiednim 
współczynnikiem ochrony IP. Podczas normalnej pracy układu napędowego sprawdź następujące kwestie: 
■ Czy silnik generuje nietypowy dźwięk i wibracje. 
■ Czy sterowniki i silniki nie są przegrzane. 
■ Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka. 
■ Czy wartość prądu wyjściowego jest prawidłowa. 
■ Czy wentylator chłodzący sterownika działa prawidłowo. 

 
 
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych na sprzecie przeczytaj instrukcje 
bezpieczeństwa znajdujące się na pierwszej stronie niniejszej instrukcji. Ignorowanie tych 
instrukcji  może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. 
 

 
Cykl konserwacji 
Poniższa tabela przedstawia rutynowy cykl konserwacji zalecany przez naszą firmę. Aby uzyskać więcej 
szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem serwisu. 
 

Cykl konserwacji Konserwacja Objaśnienie 
   

Raz w roku (przechowywanie) Konserwacja 
kondensatora prądu 

stałego 

Patrz również: ładowanie 
kondensatora 

Co 6 do 12 miesięcy, w zależności od 
ilości pyłu w środowisku 

Kontrola temperatury i 
czyszczenie żeber 

radiatora 

Patrz również  
czyszczenie radiatora  

Raz w roku Kontrola połączenia 
zacisków zasilania 

 

Kontrola wizualna 
wentylatora chłodzącego. 

Patrz również wentylator 
chłodzący. 

Co 3 lata, jeśli temperatura otoczenia 
jest wyższa niż 40 °C (104 °F). W 

przeciwnym razie co 6 lat. 

Wymiana wentylatora 
chłodzącego. 

Patrz również wentylator 
chłodzący. 

Co 3 lata, przy temp. Otoczenia 
większej niż 40°C (104°F) lub gdy 

sterownik jest narażony na okresowe 
duże obciążenie lub ciągłe obciążenie 
znamionowe. W przeciwnym razie co 

9 lat. 

Wymiana kondensatora 
prądu stałego 

Skontaktuj się z naszym 
lokalnym przedstawicielem 

serwisu. 
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Konserwacja i czyszczenie chłodnicy (radiatora) 
Na ożebrowaniu chłodnicy może gromadzić się kurz z powietrza. Jeśli na radiatorze zebrało się 
wystarczająco dużo zanieczyszczeń, może nastąpić ostrzeżenie o przegrzaniu napędu i awarii. W 
normalnym środowisku przeprowadzaj kontrolę raz w roku. W zapylonym środowisku kontrola 
musi być częstsza.  
Wyczyść chłodnicę w następujący sposób (w razie potrzeby): 
Modele F0-F51.  
1.Wyjmij wentylator chłodzący. 
2. Oczyść zespół czystym sprężonym powietrzem (suchym) od dołu do góry; używając 
jednocześnie odkurzacza zbierz kurz zgromadzony na wylocie powietrza. 
Uważaj aby kurz nie przedostał się do sąsiedniego sprzętu. Czyszczenie najlepiej wykonywać w 
osobnym pomieszczeniu.  
W modelach F4, F5 zaprojektowano otwór do czyszczenia, w którym można wyczyścić radiator 
używając odpowiedniej wkładki. (Patrz schemat po lewej). 
3. Zainstaluj ponownie wentylator chłodzący.  
Modele F6 i nowsze mają specjalną konstrukcję z przezroczystą 
konstrukcją okienka. Użytkownicy mogą zdemontować tylną lub boczną 
osłonę okienka w celu wyczyszczenia elementów wewnętrznych. 
Wyczyść chłodnicę za pomocą sprzętu do czyszczenia. (Schemat, z 
prawej strony, ilustracja 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA: 
Sink cleaning 
holes row- rząd 
otworów do 
czyszczenia 
chłodnicy 
Sink cleaning 
window cover- 
osłona okienka 
do czyszczenia 
chłodnicy. 
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Wentylator chłodzący 
Rzeczywista żywotność wentylatora zależy od zastosowania sterownika, a także od temperatury 
otoczenia. Hałas łożysk wentylatora i stopniowy wzrost temperatury chłodnicy (pomimo jej 
wyczyszczenia) są objawami awarii wentylatora. Użytkownik musi wymienić wentylator, gdy 
zaczyna generować nieprawidłowy hałas. 
Jak zdemontować wentylator: 
Seria F0-F3: Za pomocą małego śrubokręta otwórz osłonę wentylatora i wyjmij. 
Seria F4-F9: Za pomocą śrubokręta wyjmij stałą ramę powietrzną z górnej części sterownika lub 
wyjmij wentylator bezpośrednio z dolnej części . 
 
 

Zachowaj ostrożność! Podczas instalowania wentylatora pamiętaj, że kierunek 
przepływu powietrza jest skierowany do góry. Wentylator ma wskaźnik kierunku 
przepływu powietrza na korpusie. Jednocześnie zwróć uwagę na ułożenie przewodu 
zasilającego wentylatora. Unikaj wypchnięcia wentylatora przez ciśnienie powstałe 
przy użyciu sprężonego powietrza, jak i również szarpania przewodem zasilającym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA: 
Air flow direction- kierunek przepływu 
powietrza 
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Ładowanie kondensatora 
 
Po długim czasie przechowywania bez uruchamiania sterownika, naładuj kondensatory, aby 
uniknąć spadku wydajności i ograniczyć możliwość wystąpienia wysokiej upływności prądu 
kondensatora. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest użycie generatora prądu stałego, 
który może regulować wartość graniczną prądu. 
1) W zależności od wielkości sterownika, ustaw limit prądu w zakresie 300 ... 800mA. 
2) Następnie zasilacz prądu stałego podłącz do zacisków DC-Link +/- lub bezpośrednio. W 
modelach sterowników bez zacisku DC-Link +/- użytkownik może podłączyć się do dwóch faz 
wejściowych (R/L1 i S/L2). 
 
3) Ustaw napięcie DC odpowiednio do napięcia znamionowego sterownika (1,35 * Un AC). 
Ładowanie wykonuj przez co najmniej 1 godzinę. Jeśli napięcie DC nie jest dostępne, a napęd był 
przechowywany przez ponad 12 miesięcy bez podłączenia do zasilania, prosimy o skonsultowanie 
się z producentem przed uruchomieniem. 
 

Pozostałe czynności konserwacyjne 
Przenieś ustawienia parametrów użytkownika do nowego modułu sterownika 
(Funkcja dostępna tylko w wybranych modelach). 
Podczas wymiany modułu sterownika można użyć funkcji kopiowania parametrów klawiatury 
sterującej, aby przenieść parametry użytkownika z wadliwego modułu sterownika. Dzięki 
zastosowaniu wtykowej listwy zaciskowej możliwe jest zdemontowanie oryginalnego okablowania 
sterującego uszkodzonego sterownika i szybki jego transfer pod warunkiem możliwości połączenia 
z ze złączem. 
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8. Dane techniczne 
Treść rozdziału: 
 Wprowadza parametry techniczne, ocenę, wymiary, wymagania techniczne, zgodność z CE i innymi 
opisami związanymi z oznaczeniami. 

Wartość 
znamiono

wa 

Zastosowanie 
ogólnego 

obciążenia 

Zastosowanie 
znacznego 
obciążenia 

Poziom 
hałasu 

Promie
niowani

e 
cieplne 

Objętość 
powietrza 

 
 

Kod modelu 

Wymiar 

IN 
A 

Imax 
A 

ILd 
A 

PLd 
KW 

IHd 
A 

PHd 
KW 

dBA W m3/h 

4.8 6 4.5 0.75 2.5 0.37 40 40 25 XXXXX-F0-0K4G/0K7P-1B F0 
7.5 10 7 1.5 4.5 0.75 40 65 25 XXXXX-F0-0K7G/1K5P-1B 
9 11.5 8.5 2.2 7 1.5 40 80 25 XXXXX-F0-1K5G/2K2P-1B 

10 12 - - 9 2.2 40 92 25 XXXXX-F0-2K2G-1B 
3 6 4.5 0.75 2.5 0.37 45 40 53 XXXXX-01-0K4G/0K7P-1B F1 
5 10 7 1.5 4.5 0.75 45 94 53 XXXXX-01-0K7G/1K5P-1B 

8 15 10 2.2 7 1.5 45 172 53 XXXXX-01-1K5G/2K2P-1B 
11 20 - - 10 2.2 45 232 53 XXXXX-01 -2K2G-1B 

Wartość znamionowa/natężenie przepływu wentylatora chłodzącego/poziom hałasu 
Napięcie znamionowe seriii wynosi 220 V (tabela powyżej)  
Uwaga: Ta seria modeli w tabeli odpowiada serii produktów XXXXX.. 
Napięcie znamionowe 380/400V (zgodnie z tabelą) 

Wartość 
znamionowa 

Zastosowanie 
ogólnego 

obciążenia 

Zastosowanie 
znacznego 
obciążenia 

Poziom 
hałasu 

Promieni
owanie 
cieplne 

Objętość 
powietrz

a 

Kod modelu Wymiar 

IN 
A 

Imax 
A 

ILd 
A 

PLd 
KW 

IHd 
A 

PHd 
KW 

dBA W m3/h  

5.2 6 5 1.5 2.5 0.75 40 40 25 XXXXX-F0-0K7G/1K5P-3B F0 
6.3 7.5 6 2.2 4 1.5 40 76 25 XXXXX-F0-1K5G/2K2P-3B 
9.5 11 9 4 5 2.2 40 97 25 XXXXX-F0-2K2G/4K0P-3B 
10 12 - - 8 4 40 125 25 XXXXX-F0-4K0G-3B 
5.2 7 5 1.5 2.5 0.75 45 40 53 XXXXX-01-0K7G/1K5P-3B F1 
6.3 9 6 2.2 4.2 1.5 45 76 53 XXXXX-01-1K5G/2K2P-3B 

10.5 15 9.8 4 5.6 2.2 45 97 53 XXXXX-01-2K2G/4K0P-3B 
14 20 13.5 5.5 10.5 4 45 172 53 XXXXX-01-4K0G/5K5P-3B 

18.2 25 17.5 7.5 14.5 5.5 45 210 53 XXXXX-01-5K5G/7K5P-3B 
26 36 25 11 17.6 7.5 45 325 55 XXXXX-02-7K5G/011P-3B F2 
28 35 26 15 25 11 45 420 55 XXXXX-02-011G-3B 
41 57 38.6 18.5 35 15 57 550 145 XXXXX-03-015G/018P-3B F3 
48 67 46 22 41 18.5 57 660 145 XXXXX-03-018G/022P-3B 

63.5 89 61 30 48 22 57 890 145 XXXXX-03-022G/030P-3B 
78 109 75 37 66 30 60 1114 290 XXXXX-04-030G/037P-3/B F4 
95 133 91 45 79 37 60 1140 290 XXXXX-04-037G/045P-3/B 

120 168 115 55 94 45 60 1200 290 XXXXX-04-045G/055P-3/B 
162 227 155 75 116 55 60 1440 350 XXXXX-05-055G/075P-3/B F5 
185 222 178 90 160 75 60 1940 350 XXXXX-05-075G/090P-3/B 
225 270 215 110 179 90 67 2200 570 XXXXX-05-090G/110P-3/B 
272 326 261 132 215 110 68 3300 685 XXXXX-06-110G/132P-3 F6 
320 384 310 160 259 132 68 3850 685 XXXXX-06-132G/160P-3 
375 450 360 200 314 160 68 4100 720 XXXXX-07-160G/200P-3 F7 
450 540 430 220 387 200 68 4600 720 XXXXX-07-200G/220P-3 
487 584 470 250 427 220 68 5100 720 XXXXX-07-220G/250P-3 
546 628 525 280 481 250 68 5782 1200 XXXXX-08-250G/280P-3 F8 
624 718 600 315 550 280 68 6252 1200 XXXXX-08-280G/315P-3 
686 789 660 355 616 315 68 7866 1200 XXXXX-08-315G/355P-3 
760 874 730 400 671 355 68 9100 1300 XXXXX-09-355G/400P-3 F9 
865 995 830 450 759 400 68 9900 1300 XXXXX-09-400G/450P-3 
950 1093 920 500 850 450 68 10500 1680 XXXXX-09-450G/500P-3 



 

str. 36 
 

1100 1265 1080 560 950 500 68 11500 1680 XXXXX-09-500G/560P-3 
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Napięcie znamionowe serii 660/690 V (poniższa tabela) 
 

Wartość 
znamionowa 

Zastosowanie 
ogólnego 

obciążenia 

Zastosowanie 
znacznego 
obciążenia 

Poziom 
hałasu 

Promieni
owanie 
cieplne 

Objętość 
powietrza 

Kod modelu Wymiar 

IN 
A 

Imax 
A 

ILd 
A 

PLd 
KW 

IHd 
A 

PHd 
KW 

dBA W m3/h  

22 44 21 18.5 18 15 57 550 290 XXXXX-04-015G/018P-6 F4 
26 54 25 22 22 18.5 57 660 290 XXXXX-04-018G/022P-6 
35 64 33 30 27 22 57 890 290 XXXXX-04-022G/030P-6 
44 70 41 37 35 30 60 1114 290 XXXXX-04-030G/037P-6 
49 71 48 45 45 37 60 1140 290 XXXXX-04-037G/045P-6 
61 104 58 55 52 45 60 1200 290 XXXXX-04-045G/055P-6 
80 124 80 75 65 55 60 1440 290 XXXXX-04-055G/075P-6 
98 168 93 90 86 75 60 1940 350 XXXXX-05-075G/090P-6 F5 
119 198 113 110 100 90 67 2200 350 XXXXX-05-090G/110P-6 
142 200 142 132 121 110 68 3300 350 XXXXX-05-110G/132P-6 
175 220 165 160 150 132 68 3850 350 XXXXX-05-132G/160P-6 
220 240 215 200 175 160 68 4100 720 XXXXX-06-160G/200P-6 F6 
271 320 245 220 220 200 68 4600 720 XXXXX-06-200G/220P-6 
290 350 265 250 250 220 68 5100 720 XXXXX-06-220G/250P-6 
300 360 295 280 270 250 68 5782 1000 XXXXX-07-250G/280P-6 F7 
330 360 325 315 300 280 68 6252 1000 XXXXX-07-280G/315P-6 
370 480 360 355 330 315 68 7866 1000 XXXXX-07-315G/355P-6 
430 520 420 400 385 355 68 9100 1300 XXXXX-08-355G/400P-6 F81) 
470 655 455 450 430 400 68 9900 1300 XXXXX-08-400G/450P-6 
522 700 505 500 470 450 68 10500 1300 XXXXX-08-450G/500P-6 
590 800 571 560 555 500 68 11500 1300 XXXXX-08-500G/560P-6 
721 820 710 630 600 560 68 12600 1300 XXXXX-08-560G/630P-6 
900 1350 880 800 680 630 68 16000 1680 XXXXX-09-630G/800P-6 F91) 
1160 

 
1750 1115 1100 900 800 68 20000 1680 XXXXX-09-800G/1100P-6 F101) 

125 2000 1250 1250 1114 1100 68 26000 1680 XXXXX-09-1100G/1250P-6 
135 2200 1400 1400 1250 1250 68 32000 1680 XXXXX-09-1250G/1400P-6 
G – Stale zaaplikowane obciążenie  P - (Chwilowo zaaplikowane obciążenie),  
Wartość znamionowa: IN = ciągły i dostępny prąd znamionowy bez obciążenia w 40°C. 
Imax = maksymalny prąd wyjściowy. 
W innych okolicznościach czas zależy od temperatury.  
Ogólne zastosowanie obciążenia: ILd 
Ciągły znamionowy prąd wyjściowy przetwornic P w <40°C. Wartość prądu przeciążenia może osiągnąć 120% ILD w ciągu 1 minuty, co 5 minut. 
Czas zależy od temperatury napędu w innych okolicznościach. Zastosowanie przy dużym obciążeniu: IHd  
Ciągły znamionowy prąd wyjściowy przetwornic G w <40°C. Wartość prądu przeciążenia może osiągnąć 150% iHDin w ciągu 1 minuty, co 5 minut. 
Czas zależy od temperatury napędu w innych okolicznościach. 
PLd = Typowa moc silnika w zastosowaniach o małym obciążeniu  
PHd = Typowa moc silnika w zastosowaniach o dużym obciążeniu  
1) = Zawiera 6- lub 12- impulsowy obwód mocy prostownika, zależnie od rodzaju zamówienia.  

Obniżanie wartości znamionowych 
Jeśli istnieją jakiekolwiek z następujących warunków, powyższy ciągły prąd wyjściowy musi zostać zmniejszony (proces ten weź pod uwagę przy 
projektowaniu.. Pracę w tym samym czasie można wykonywać poprzez wewnętrzną inteligentną kontrolę w procesie pracy zachowanie gwarancji 
zapewnia automatyczna optymalizacja redukcji maksymalnej mocy wyjściowej):  
1). Temperatura otoczenia przekroczyła +40°C (+ 104°F),  
2). Napęd jest zainstalowany na wysokości ponad 1000 mnpm 
Uwaga: ostateczny współczynnik redukcji jest iloczynem wszystkich mających zastosowanie współczynników zdolności redukcji.  
Spadek temperatury otoczenia 
Jeśli zakres temperatur wynosi +40 ... 55°C (+104 ... 131°F), każdy wzrost o 1°C (1,8°F) powoduje zmniejszenie znamionowego prądu wyjściowego 
o 1%. 
Wydajność związana z wysokością 
Wysokość na 1000 do 4000 m (3300 do 13123 stóp).  
Wysokość 100 m (328 stóp), obniżenie 1%. Aby dowiedzieć się więcej na temat dokładniejszego obniżania wartości, skonsultuj się z naszym 
profesjonalnym personelem. Zachowaj ostrożność: jeśli instalacja znajduje się wyżej niż 2000 m (6600 stóp) nad poziomem morza sterownik nie 
może być podłączony do sieci typu  (IT) ani do sieci naziemnej. 
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Główne dane techniczne i specyfikacje 
Pozycja Specyfikacja i dane techniczne 

  220- 240 V; 380 - 500 V; 660 - 690 V; 220 V / 380 V / 660 V ± 20%; 
sygnał/zasilanie trójfazowe  Napięcie wejściowe U1 

Połączenie głównego 
zasilania 

 
Częstotliwość wejściowa f1 50-60Hz ±5% 

Napięcie wejściowe U2 0 - U1 (V) (Maksymalne napięcie wyjściowe jest równe wartości wejściowej 

Częstotliwość wejściowa f2 0-1000 Hz (sterowanie V/F); 0-500 Hz (kontrola wektorowa) 
Częstotliwość nośnika 2-12 KHz (Urządzenie może inteligentnie i automatycznie dokonać 

optymalnej regulacji w zależności od charakterystyki obciążenia i temperatury 
napędu). 

Stopień asymetrii obciążenia napięcia wejściowego Maksymalnie: ± 3% znamionowego międzyfazowego napięcia wejściowego 

Wydajność «98% (podczas pracy przy mocy znamionowej) 

 Rozdzielczość częstotliwości wejściowej Ustawienie cyfrowe: 1 obr/min 

Ustawienie analogowe: 0,025% maksymalnych obrotów na minutę 

Tryb kontroli Kontrola V/F w otwartej pętli 

Kontrola wektorowa w otwartej pętli (SVC)/kontrola wektorowa w pętli 
zamkniętej 

  
 150% przy 0,25 Hz @ OpenLoop (kontrola w otwartej pętli)  Moment obrotowy uruchomienia 

200% @ 0Hz @ CloseLoop (kontrola w pętli zamkniętej) 

 1: 200 @ OpenLoop (kontrola w otwartej pętli) 
1: 3000 @ CloseLoop (kontrola w pętli zamkniętej)  Zakres prędkości ± 0,5% @ OpenLoop (kontrola w otwartej pętli) 

  
 1: 200 @ OpenLoop (kontrola w otwartej pętli) 

1: 3000 @ CloseLoop (kontrola w pętli zamkniętej) 
 Precyzja stałej prędkości 

± 0,5% @ OpenLoop (kontrola w otwartej pętli) 
   

 Zastosowanie przy dużym obciążeniu: 60s przy 150% prądzie znamionowym 
w 40°C. Czas zależy od temperatury napędu w innych warunkach. 

 Przeciążalność 
Zastosowanie przy małym obciążeniu: 60s przy 110% prądu znamionowego w 

40°C. Czas zależy od temperatury sterownika w innych warunkach. 
Funkcje podstawowe  

Zwiększenie momentu obrotowego Automatyczne zwiększenie momentu obrotowego. Ręczne zwiększenie 
momentu obrotowego 0,1% -30% 

 Krzywa V/F Inteligentna, adaptacyjna 

Rozdzielenie V/F Dwie metody: pełna separacja, separacji połowiczna 
Krzywe przyspieszenia i opóźnienia Metoda przyspieszania i zwalniania linii prostej lub krzywej S. 

Dwie wartości czasu przyspieszenia. Zakres czasu przyspieszania i zwalniania: 
0,0–650,00 s 

Prosta funkcja PLC Prędkość do 16 stopni (za pośrednictwem wbudowanego PLC lub złącz 
kontrolnych) 

Wbudowany PID Kontrola w zamkniętej pętli. 

Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Po zmianie napięcia sieciowego urządzenie automatycznie utrzymuje stałe 
napięcie wyjściowe. 

Kontrola przepięcia i przetężenia Prąd i napięcie są automatycznie ograniczane podczas pracy, aby uniknąć 
błędów skoku z powodu częstych przetężeń i przepięć 

  Szybkie ograniczenie prądu Usterki przetężeniowe są zminimalizowane, aby zagwarantować normalne 
działanie przetwornicy częstotliwości. 

 Ograniczanie i kontrola momentu obrotowego Moment obrotowy jest automatycznie ograniczany podczas pracy (aby uniknąć 
częstych błędów przetężenia spowodowanych zbyt dużym momentem 

obrotowym). 
 Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia, zabezpieczenie przed zanikiem faz 

wejściowych i wyjściowych, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie 
nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed 
przeciążeniem choppera hamulca, zabezpieczenie przed zwarciem choppera 

hamulca, zabezpieczenie przed przeciążeniem rezystora hamującego 

Ulepszenia Funkcja ochrony 

  

  Brak przestoju podczas przejściowej przerwy    
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 Kontrola czasu Funkcja kontroli czasu. Zakres czasu i precyzja wynosi 0,0- 6500,0 
(min). 

 

Przełączanie wielu silników Obsługuje przełączanie między czterema grupami parametrów silnika.  

 Standardowa konfiguracja wykorzystuje wbudowaną komunikację 
Modbus/CANopen, którą można rozszerzyć na komunikację magistrali 

Profibus-DP. 

 
 Połączenie magistrali  

    
 Pełne testy temperatury systemu, inteligentne monitorowanie tempe-

ratury IGBTchip w czasie rzeczywistym oraz inteligentne i zoptymalizo-
wane dostosowanie nośnika i prądu w oparciu o zmiany temperatury 

napędu 

 

 Inteligentna kontrola temperatury  

   

 Obsługa enkoderów różnicowych, enkoderów otwartych kolektorów, 
enkoderów UVW, transformatorów obrotowych i enkoderów Sin-Cos 

 
 Rodzaj obsługiwanych koderów  
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Pozycja  Pozycja 

Interfejs 
wejścia/wyjścia 

Tryb wprowadzania 
poleceń 

 Wejście klawiatury sterującej, wejście złącza kontroli, wejście komunikacji magistrali, które 
można przełączać wzajemnie. 

Tryb nadawania prędkości  Podawanie napięcia cyfrowego, analogowego (prądu), podawanie impulsu, podawanie 
komunikacji magistrali i podawanie PID, które są wzajemnie przełączane. 

Złącze wejściowe (wejście)  Następujące elementy są zawarte w standardowej konfiguracji:6 (F0)/7 (F1 i wyżej) zaciski 
cyfrowe, w których DI6 (FO) Dl7 (F1 i powyżej) obsługuje maks. 50 kHz szybkie wejście 

impulsowe. 
2 (F0)/3 (F1 i więcej) analogowe zaciski wejściowe (gdzie co najmniej 2 obsługuje wejście 
napięcia 0-10 V lub wejście napięcia 0-20 mA). Poniższe pozycje są rozszerzone jako karty: 

5 cyfrowych zacisków wejściowych 
2 analogowe zaciski wejściowe, obsługujące napięcie wejściowe od -10 V do + 10 V. 

Złącze wyjściowe (wyjście)  Następujące elementy są zawarte w standardowej konfiguracji: 
1 zacisk wyjściowy szybkiego impulsu (obsługujący kwadratowy sygnał wyjściowy 0-50 kHz) 

1 (F0)/2 (F1 i wyższe) zaciski wyjścia cyfrowego  
1 (F0)/2 (F1 i wyższe) zaciski wyjścia przekaźnika 

1 (F0)/2 (F1 i wyższe) analogowe zaciski wyjściowe (obsługujące napięcie wyjściowe 0–10 V lub 
napięcie wyjściowe 0–20 mA) 

Poniższe pozycje są rozszerzone jako karty: 
3 zaciski wyjścia cyfrowego  

3 zaciski wyjścia przekaźnika 
3 analogowe zaciski wyjściowe, obsługujące napięcie wyjściowe 0-10 V lub napięcie wyjściowe 

0-20 mA. 

Wyświetlacz i elementy 
sterowniczo-

manipulacyjne 

Interfejs człowiek-maszyna  5-bitowa 8-kształtowa cyfrowa tuba (F0), inteligentna, szczelna klawiatura sterująca LCD (F1 i 
wyższe) 

Powielanie parametrów  Szybkie kopiowanie parametrów za pomocą klawiatury sterującej LCD 

 Miejsce stosowania Wewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia, pyłów, gazów korozyjnych, łatwopalnych gazów, 
mgły olejowej, pary wodnej, lub wpływu soli. 

Wysokość Na wysokości 0-1000 m; gdy wysokość wynosi 1000-4000 m, pojemność zmniejsza się o 1% 
wraz ze wzrostem wysokości o 100 m. (w celu uzyskania dokładniejszych wartości skonsultuj się 

ze specjalistami). 

Temperatura środowiska 
roboczego 

 -10°C do + 40°C (gdy temperatura otoczenia wynosi 40°C-55°C, wartość prądu sterownika jest 
obniżana automatycznie w celu zapewnienia ochrony). 

Środowisko 
zastosowania 

Wilgotność względna Mniej niż 95% RH. Bez kondensacji. 

Drgania sinusoidalne  (IEC 60068-2/-6. Test Fc) Maks. 0,1 mm) (5 do 13,2 Hz); maks. 7 m/s2 (13,2 do 100 Hz) 
sinusoidalne wibracje (F0-F7) Maks. 0,1 mm (10 do 57 Hz) ; maks. 10 m/s2 (57 do 150 Hz) 

drgania sinusoidalne (F8-F9) 
Uderzenia Niedozwolone (podczas pracy); maksymalnie 100m/s2, 11ms (podczas przechowywania i 

transportu z opakowaniem). 

Upadek (Maks.) Niedozwolone (podczas pracy); z opakowaniem: 100 cm @ F0-2,76 cm @ F3- 4,46 cm @ F5-
7,15cm @ F8-9. 

Temperatura 
przechowywania i 

transportu 

 -40°C do+70°C (-40 do+158°F). 

Stopień ochrony  IP20 (typ ULopen), całkowicie zamknięta konstrukcja dla modeli małej i średniej mocy. 
Górna/lewa i prawa strona mogą osiągnąć IP41 (średnia wnęka z otworami wentylacyjnymi po 

obu stronach dla niektórych modeli F0 **). 

Tryb chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzem wentylatora wewnętrznego. Powietrze przepływa od dołu do 
góry. Chłodnica chłodzona powietrzem. 

Standardy stosowania  IEC 61800-3 (2004); IEC 61800-5-1 (2007); GB 12668; (szczegółowe informacje znajdują się na 
tabliczce znamionowej). 
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Rozmiar kabla zasilającego i bezpiecznik 
Bezpieczniki do zabezpieczenia zwarciowego zasilacza przedstawiono w tabeli poniżej. W przypadku 
zwarcia bezpiecznik może również chronić dodatkowe wyposażenie napędu. Sprawdź, czy czas działania 
bezpiecznika jest krótszy niż 0,5 sekundy. Czas działania jest określony przez impedancję sieci zasilającej, a 
także pole przekroju i długość kabla zasilającego. Zobacz także rozdział dotyczący projektowania instalacji 
elektrycznej. Zachowaj ostrożność: użycie bezpiecznika o wyższej wartości prądu jest surowo zabronione. 
Prąd bezpiecznika oraz zalecane sugerowane rozmiary kabli znajdują się w poniższej tabeli. Ostateczny 
wybór powinien odnosić się do rzeczywistego zastosowania w terenie oraz warunków instalacji bezpiecznika 
lub kabla. 
 

  Prąd znamionowy 
sterownika 

   Wymiar Model napędu jednofazowy 220V ~ Prąd znamionowy 
bezpiecznika 

 Średnica przewodu 
zasilający i 

silnikowego (mm2)   
  In(A) Ie(A)  
      

F0,F1 0K4G/0K7P-1B 3 10 2.5 

F0,F1 0K7G/1K5P-1B 4.8 10 4 

F0,F1 1K5G/2K2P-1B 8 16 4 

F0,F1 2K2G/4K0P-1B 10.5 20 6 

 
  Prąd znamionowy 

sterownika 
Prąd znamionowy 

bezpiecznika 
Średnica przewodu 

zasilający i silnikowego 
(mm2) 

Wymiar Model napędu jednofazowy 380V ~ 

  
  In(A) Ie(A) 
     

F0,F1 0K7G/1K5P-3B 3 10 2.5 

F0,F1 1K5G/2K2P-3B 5 10 4 

F0,F1 2K2G/4K0P-3B 6 16 4 

F0,F1 4K0G/5K5P-3B 10 20 6 

F1 5K5G/7K5P-3B 13 25 6 

F2 7K5G/011P-3B 17 35 10 

F2 011G-3B 25 35 10 

F3 015G/018P-3B 32 50 10 

F3 018G/022P-3B 37 50 16 

F3 022G/030P-3B 45 63 25 

F4 030G/037P-3/B 60 80 25 

F4 037G/045P-3/B 76 100 35 

F4 045G/055P-3/B 90 125 35 

F5 055G/075P-3/B 110 160 60 

F5 075G/090P-3/B 150 200 60 

F5 090G/110P-3/B 176 250 90 

F6 110G/132P-3 210 315 90 

F6 132G/160P-3 260 315 120 

F7 160G/200P-3 305 400 180 

F7 200G/220P-3 380 500 2*120 

F7 220G/250P-3 426 500 2*120 

F8 250G/280P-3 480 630 2*150 

F8 280G/315P-3 520 630 2*150 

F8 315G/355P-3 600 800 2*150 

F9 355G/400P-3 650 800 2*180 

F9 400G/450P-3 720 1000 2*270 

F9 450G/500P-3 820 1000 2*270 

F9 500G/560P-3 900 1250 2*270 

F9 560G/630P-3 1100 1250 2*270 

Uwagi: Wyżej wymienione wytyczne dotyczące maszyn serii 660/690V można znaleźć w ogólnej instrukcji dla 
profesjonalnych elektryków; możesz również skonsultować się z naszym przedstawicielem w celu uzyskania wsparcia. 
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Informacje na temat materiału 
 
Struktura sterownika 
 • ABS/PA66, kolor RAL 9002 (jasnoszary)/RAL9004 (czarny) 
• Blacha stalowa ocynkowana ogniowo/blacha stalowa walcowana na zimno + spray 
• Tłoczenie aluminium Al/6063 
• czerwona miedź T2 
• Chip PC/płyta z tkaniny epoksydowej/chip PP o wysokiej wydajności 
Pudełko z tektury falistej/klejone, miękka podkładka EPE, bandaż PP / taśma klejąca. 
 
Wykorzystane surowce nadają się do recyklingu, co pozwala oszczędzać energię i chronić 
środowisko. Materiały opakowaniowe są biodegradowalne i nadają się do recyklingu. Wszystkie 
części metalowe można poddać recyklingowi. Części z tworzyw sztucznych można poddać 
recyklingowi lub zniszczyć zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami w kontrolowanym 
środowisku. Większość części nadających się do recyklingu ma oznaczenie. Jeśli nie można 
przeprowadzić recyklingu, wszystkie elementy oprócz kondensatora elektrolitycznego i płytki 
drukowanej można poddać obróbce. Elektrolit zawarty w kondensatorze prądu stałego jest 
sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Kondensator elektrolityczny i płytka drukowana muszą 
być przetwarzane zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków 
środowiskowych i aspektu odzyskiwania odpadów skontaktuj się z naszym lokalnym 
przedstawicielem. 
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9. Przewodnik po kompatybilności elektromagnetycznej EMC i znaku CE  
Jeżeli na przemienniku znajduje się znak CE, oznacza to, że przemiennik jest zgodny z przepisami europejskiej 
dyrektywy niskonapięciowej i dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.  
Zgodność z międzynarodowym standardem EMC：Producent szaf jest odpowiedzialny za spełnienie przez układ 
napędowy wymagań europejskiej dyrektywy EMC. Istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę, patrz również ： 
Norma EN 61800-3 (2004), Klasa C2 spełniająca kryteria EN 61800-3 (2004), C3 Klasa C3 i spełniające kryteria 
EN61800-3 (2004), sekcja Klasa C4.  
Definicja kompatybilności elektromagnetycznej  
Kompatybilność elektromagnetyczna to zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w 
określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną 
pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku. System nie powoduje zakłóceń w pracy innych urządzeń (systemów), 
system nie jest wrażliwy na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia (systemy), system nie powoduje zakłóceń w swojej 
pracy. Kompatybilność elektromagnetyczna jest używana do wskazania zdolności prawidłowej pracy sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w środowisku elektromagnetycznym.  
Pierwsze środowisko obejmuje obiekty cywilne. Również systemy nie podłączone za pośrednictwem transformatora 
pośredniego bezpośrednio do obiektów służących do zasilania budynków cywilnych sieciami niskiego napięcia. Drugie 
środowisko obejmuje oprócz bezpośredniego podłączenia do zasilania niskonapięciowej sieci energetycznej budynki 
cywilne poza obiektem.  
Sterownik klasy C2. Napięcie znamionowe elektrycznego układu napędowego jest niższe niż 1000 V, może być 
urządzeniem wtykowym lub urządzeniem mobilnym, gdy jest używany w pierwszym środowisku, może być używany 
tylko przez profesjonalistów do instalacji oraz wykrywania i usuwania błędów.  
Sterownik klasy C3. Napięcie znamionowe elektrycznego układu napędowego jest niższe niż 1000 V, dotyczy drugiego 
środowiska, nie dotyczy pierwszego środowiska.  
Sterownik klasy C4 Napięcie znamionowe elektrycznego układu napędowego jest niższe niż 1000 V, lub prąd znamionowy jest 
nie mniejszy niż 400 A, lub nadaje się do złożonych systemów z drugim środowiskiem  
Wprowadzenie standardu EMC w Chinach  
Zgodnie z wymaganiami chińskiej normy krajowej GB/T12668.3, sterownik musi spełniać wymagania dotyczące zakłóceń 
elektromagnetycznych w dwóch aspektach. Nasze produkty wykonujemy zgodnie z najnowszymi standardami 
międzynarodowymi: IEC/EN61800-3: 2004 (Systemy napędowe z napędem elektrycznym o regulowanej prędkości, część 3: 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i określonych metod testowych) Równoważna norma krajowa 
GB/T12668.3.  
IEC/EN61800-3. Głównie z dwóch aspektów i interferencji elektromagnetycznej na przemienniku częstotliwości w celu 
zbadania zakłóceń elektromagnetycznych, głównie w wyniku zakłóceń wypromieniowanych w napędzie, testu zakłóceń 
przewodzących i zakłóceń harmonicznych (odpowiedni napęd do użytku cywilnego spełnia ten wymóg). Interferencja 
elektromagnetyczna jest głównym czynnikiem wpływającym na odporność przewodzącą, odporność na promieniowanie, 
odporność na udary, odporność na impulsy z szybką mutacją, odporność na wyładowania elektrostatyczne i odporność na 
zakłócenia z powodu zasilania o niskiej częstotliwości (specyficzne elementy testowe to: 1. Miernik napięcia wejściowego, test 
zakłócenia i zmienności odporności; 2. Test przerwy komutacyjnej ze zmianą fazy; 3. Test odporności na harmoniczne wejście; 4. 
Test zmiany częstotliwości wejściowej; 5. Test asymetrii napięcia wejściowego 6. Test fluktuacji napięcia wejściowego. Zgodnie 
z surowymi wymaganiami powyższej normy IEC / EN61800-3 dotyczącymi przeprowadzania testów, nasze produkty, jak 
pokazano poniżej, są zgodne z wytycznymi dotyczącymi instalacji, w ogólnym środowisku przemysłowym będą miały dobrą 
kompatybilność elektromagnetyczną.  
Przewodnik EMC  
Wpływ harmonicznych  
Wysokie harmoniczne rzędu zasilacza mogą spowodować uszkodzenie sterownika i jego peryferyjnych urządzeń elektrycznych, 
w przypadku gdy jakość energii jest niska Proponowana instalacja reaktora wejściowego prądu przemiennego lub filtra 
harmonicznych prądu.  
Ze względu na wpływ harmonicznych, wejściowe wyłączniki różnicowoprądowe są wybierane w odniesieniu do opisu 
podłączenia strony wejściowej obwodu głównego.  
Kabel zasilający silnika napędowego zawiera wyższy prąd harmoniczny, więc może to spowodować nieprawidłowe działanie 
przekaźnika termicznego z powodu rezonansu, konieczności zmniejszenia częstotliwości nośnej lub instalacji reaktora 
wyjściowego. Zaleca się użycie silnika napędowego przed dodaniem przekaźnika termicznego, natomiast użycie napędu przed 
funkcją zabezpieczenia przed prądem.  
Zakłócenia elektromagnetyczne i uwagi dotyczące instalacji  
1. Inne produkty elektryczne, które mają być uziemione, powinny mieć dobre uziemienie. W przypadku korzystania z 
filtra EMC zastosuj stałe połączenie uziemiające. 
2. Napęd wejściowy i kabel zasilania silnika oraz słaby sygnał prądowy (taki jak kabel sygnału sterującego) powinny 
być w miarę możliwości oddzielone od siebie, szczególnie w przypadku niskonapięciowego sygnału używającego 
zwykłego przewodu..  
3.Zaleca się stosowanie kabli wejściowych i zasilania silnika w osłonach ekranowych lub zbrojonych. Oba końce 
warstwy ekranującej lub zbrojeniowej wymagają uziemienia. Ekranowana skrętka jest zalecana dla słabej linii 
sygnałowej w której łatwo o zakłócenia, 
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4. W przypadku kabla silnika o długości większej niż 100 m, wymagana jest instalacja filtra wyjściowego lub reaktora. 

 
Wymagania dotyczące okablowania i metody uziemienia ekranu 

 

Uziemienie  
1. Zaleca się osobne uziemienie napędów i innego sprzętu; Jeśli potrzebujesz wspólnego uziemienia, użyj 
uziemienia jednopunktowego. Nie zaleca się wspólnego przewodu uziemiającego.  
2. Kabel uziemiający sekcji powinien być tak duży, jak to możliwe, aby zapewnić możliwie najniższą impedancję uzie-
mienia. Jeśli chodzi o pole przekroju kabla, impedancja wysokiej częstotliwości płaskiego przewodu jest mniejsza niż 
okrągłego przewodu, lepiej więc wybrać kabel płaski. Kabel uziemienia powinien być możliwie jak najkrótszy. Uzie-
mienie powinno znajdować się jak najbliżej sterownika.  
3. Kabel zasilania silnika, taki jak kabel 4-żyłowy, przewód uziemiający w kablu 4-rdzeniowym musi być uzie-
miony po stronie sterownika, z drugiej strony jest podłączony do zacisku uziemienia silnika; Jeśli silnik i ste-
rownik mają dedykowane miejsce dostępu, można uzyskać najlepszy efekt uziemienia.  
4. Jeśli układ sterowania różnych elementów uziemienia ma wspólne zakończenie, formowanie źródła szumu prądu 
upływowego wpłynie na inny urządzenia peryferyjne sterownika, w układzie jak również poza nim. Tak więc w tym 
samym systemie sterowania napędy i słabe urządzenia, takie jak komputery, czujnik lub sprzęt audio i inne urządze-
nia, które mają być oddzielone od podłoża, nie mogą być ze sobą łączone.  
5. Aby uzyskać niższą impedancję wysokiej częstotliwości, śruby mocującej każdego urządzenia można użyć 
jako terminala wysokiej częstotliwości połączonego z tylnym panelem szafy. Podczas instalacji należy zwrócić 
uwagę na farbę izolacyjną ustalając punkt uziemienia. 
6. Ułożenie kabla uziemiającego powinno znajdować się z dala od okablowania części I/O urządzenia wrażliwego na zakłócenia. 
Jednocześnie zwróć uwagę na skrócenie przewodu uziemiającego. 

 
Sterownik i inne urządzenia uziemione w prawidłowy sposób 

 
Sterownik i inne urządzenia uziemione nieprawidłowo 

 
Metoda przetwarzania zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez peryferyjne 
urządzenie elektryczne dla sterownika  
Przekaźnik w środowisku peryferyjnym sterownika, stycznik, rezystor hamujacy itp. mogą powodować zakłó-
cenia elektromagnetyczne. W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych przemiennik częstotli-
wości sugeruje zastosowanie następującej metody:  
1. Zastosuj urządzenie tłumiące przepięcia z zakłóceniami;  
2. Dodaj filtr EMC do wejściowego kabla zasilania napędu;  
3. Sygnał sterujący i wykrywający połącz za pomocą drutu ekranowanego lub skrętki, w celu zapewnienia odpowied-
niego uziemienia (pierścień 360 stopni).  
Metoda przetwarzania zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez sterownik na 
urządzenia peryferyjne 
Sterownik ze względu na urządzenia peryferyjne można podzielić na dwa rodzaje zakłóceń elektromagnetycznych, 
klasę zakłóceń przewodzących, klasę zakłóceń radiacyjnych. W zależności od różnych warunków interferencji, odnie-
sienie do następujących metod jest następujące: 
1. Zastosowane przyrządy pomiarowe: sygnał miernika, odbiornika i czujnika jest generalnie słabym sygnałem, jeśli 
odległość sterownika jest bliska lub znajduje się w tej samej szafie sterowniczej, jest podatna na zakłócenia i wywołuje 
nieprawidłowe działanie.  
Sugeruje się, że słaby sygnał prądowy(niskonapięciowy) powinien znajdować się jak najdalej od źródeł zakłóceń; Nie 
łącz przewodu niskiego sygnału prądowego i kabla zasilającego razem; w liniach sygnałowych można to rozwiązać 
za pomocą ekranowanego drutu lub skrętki, (w miarę możliwości należy uziemić je z każdej strony, np. pierścieniem 
360 stopni.); Kabel zasilający zwiększa zakłócenia. Należy dobrać przewody z odpowiedniego materiału(miedź cyn-
kowo-niklowa ogranicza zakłócenia częstotliwościowe powyżej 30 MHz).W celu uzyskania lepszych wyników można 
również zastosować filtr EMC.  

Kabel zasilania silnika 

Wejściowy kabel zasilający 

Kabel sygnału sterującego 

Metalowa osłona Metalowa osłona 

Konwerter 

Konwerter Konwerter 

Konwerter Inne elementy Inne elementy 

Inne elementy Inne elementy 
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2. Gdy urządzenie powodujące zakłócenia i sterownik używają tego samego źródła zasilania, łatwo o zakłócenia 
przewodzące, zaleca się, aby port wejściowy sterownika miał efektywniejszy filtr EMC; 
3.Zakłócenia trybu wspólnego spowodowane wspólną impedancją uziemienia można zmniejszyć stosując 
osobne uziemienie dla urzadzeń peryferyjnych.  
 
Prąd upływowy i procedura zapobiegania 
W miarę zwiększanie się długości przewodów zasilających, rośnie też ich pojemność, a co za tym idzie 
prąd upływowy; Im większa częstotliwość prądu, tym większy jest prąd upływowy. Można zmniejszyć 
długość kabla zasilającego i częstotliwość prądu, aby zredukować prad upływowy. Należy pamiętać, że  
zmniejszenie częstotliwości nośnej może prowadzić do wzrostu hałasu silnika, należy odpowiednio 
dobrać częstotliwość, aby układ działał prawidłowo. 
Wejściowy filtr EMC  
1. Używaj filtra ściśle zgodnie z wartością znamionową; Ponieważ filtr jest rodzajem sprzętu 
elektrycznego, metalowa obudowa musi mieć dużą powierzchnię i podłączona tak, aby spełnione 
zostały warunki ciągłości uziemienia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem i 
poważnego wpływu na efekt działania filtra EMC.  
2. Filtr oraz napęd muszą  zostać wspólnie uziemione. W przeciwnym razie może to poważnie 
wpłynąć na działanie filtra EMC.  
3. W szafce, filtr powinien być zamontowany blisko początku wejściowego kabla zasilającego. 
Przewody podłączone do filtra znajdujące się w szafie powinny być możliwie jak najkrótsze.  
4. Jeśli linia wejściowa i wyjściowa filtra leżą zbyt blisko, zakłócenia wysokiej czestotliwości 
omijają filtr, uniemożliwiajac jego prawidłowe działanie. 
5. Zewnętrzna powłoka filtra ma zwykle specjalny zacisk uziemienia. Ale jeśli filtr jest podłączony 
do szafy sterowniczej za pomocą drutu, zakłócenia wzrastają. Dzieje się tak, ponieważ impedancja 
wysokiej częstotliwości długiego przewodu jest bardzo duża i uniemożliwia prawidłowe działanie 
układu filtrującego. Prawidłowa metoda instalacji polega na wklejeniu dużej powierzchni obudowy 
filtra na płaszczyznę przewodzącą metalowej obudowy. Pamiętaj o usunięciu farby izolacyjnej, aby 
zapewnić ciągłość połączenia.  

Filtry EMC  
Kiedy potrzebujesz filtra EMC?  
Standard produktu EMC (61800-3 EN wraz ze wszystkimi zmianami (2000)) obejmujący 
napędy UE (test z silnikami elektrycznymi i kablami) opisuje szczegółowe wymagania 
EMC. 61800-3 (2004) nowa wersja standardu produktu może być używana od teraz, ale 
przynajmniej od 1 października 2007 r. Normy EMC, takie jak EN 55011 lub 61000-6-3 / 4 
EN, mają zastosowanie do urządzeń przemysłowych i cywilnych oraz systemów 
zawierających elementy napędowe. Sprzęt napędowy, który spełnia wymagania 61800-3 
EN, musi być zgodny z EN 55011 i 61000-6-3 / 4 EN, w przeciwnym razie może nie być 
spójny. EN 55011 i EN 61000-6-3 / 4 odnosi się do zalecanej długości kabla, ponadto nie 
trzeba podłączać silnika jako obciążenia. Poniższa tabela zawiera porównanie 
standardowych limitów promieniowania.  

Ogólna norma EMC 
EN61800-3/A11 (2000)，  
Normy produktu  

EN 61800-3(2004)， 
Normy produktu 

EN55011，Standard rodziny 
produktów przemysłowych, 
naukowych i medycznych (ISM) 

Pierwsze środowisko, nieograniczona sprzedaż Klasa C1 Grupa 1 kategoria B 
Pierwsze środowisko, ograniczona sprzedaż Klasa C2  Grupa 1 kategoria A 
Drugie środowisko, nieograniczona sprzedaż Klasa C3  Grupa 2 kategoria A 
Drugie środowisko, ograniczona sprzedaż Klasa C4  nie dotyczy 

 
 
Ostrzeżenie ! Jeśli sterownik jest podłączony do sieci typu IT (tj. nieuziemiony lub uziemienie o 
wysokiej rezystancji (więcej niż 30 omów)), zabrania się instalowania filtra EMC. 
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Instrukcja instalacji  
• Filtr jest bezpośrednio podłączony do zacisku wejściowego sterownika.  
• Aby osiągnąć najlepszą wydajność pracy, napęd i filtr muszą być zamontowane na tej samej powierzchni przewodzącej.  
Jak odłączyć wbudowany filtr EMC za pomocą śruby uziemiającej  
Gdy system musi obniżyć stopień ochrony EMC lub zredukować prąd upływu do uziemienia, użytkownik może zdecydować o odłą-
czeniu śruby uziemiającej wbudowanego filtra EMC za pomocą określonej metody:  
Modele z serii F1-F3: Odkręć śrubę pozycjonującą EMC na korpusie napędu, jak pokazano.  
Modele F4 i wyższe: Znajdź znak lokalizacji kondensatora EMC. Po otwarciu pokrywy usuń krótką zaślepkę uziemienia.  
Zachowaj ostrożność！Po zmianie poziomu EMC, użyj kleju, aby przykleić znak na ramie napędu, i zapisz datę. Sugestie doty-
czące tagów znajdują się na stronie z tabliczką znamionową.  
Zachowaj ostrożność！W przypadku modeli F4 i wyższych sugeruje się, aby zmienić poziom ochrony EMC sterownika ze względu 
na konieczność otwarcia części podwozia, propozycję tę realizuje profesjonalny personel serwisowy.  
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10. Dławik wejściowy  
Treść tego 
rozdziału 

W tym rozdziale opisano, jak wybrać i zainstalować dławik wejściowy. 

 
Kiedy trzeba wprowadzić dławik?  
Moduł sterownika F3-F9 ma wbudowany dławik wejściowy. W przypadku F0 i F2, decyzja czy potrzebny jest 
zewnętrzny dławik zależy od konkretnego przypadku. Dławik służy głównie do  
• Redukowania harmonicznych prądu wejściowego 
• Redukowania prądu wejściowego RMS 
• Redukowania zakłóceń zasilania i zakłóceń niskiej częstotliwości 
• Zwiększania dopuszczalnej mocy kontynuacji magistrali DC 
• Gwarantowany jest średni rozkład prądu we wspólnej szynie DC.  
Zalecana wartość wyboru typu dławika wejściowego może odnosić się do danych w 
następnym rozdziale【Filtrowanie du/dt i w trybie wspólnym】.  
Instrukcja instalacji 
• Jeśli musisz zainstalować EMC, dławik wejściowy jest podłączony między zasilaczem a filtrem EMC. Patrz 
poniższy rysunek.  
• Aby osiągnąć najlepszy efekt pracy reaktora, sterownik i dławik muszą być zainstalowane na tej samej 
przewodzącej płycie montażowej.  
• Upewnij się, że dławik nie blokuje przepływu powietrza sterownika, a gorące powietrze wytwarzane przez 
dławik powinno być oddzielone od wlotu powietrza sterownika.  
• Kabel między przemiennikiem a dławikiem powinien być jak najkrótszy.  

 
 
Ostrzeżenie ! W tym stanie powierzchnia dławika będzie gorąca  
 

Schemat połączeń 
 

 

 

Prąd przemienny 

Zasilacz prądu stałego 
Dławik wejściowy 

Filtr EMC (jeśli istnieje) 
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11. Filtrowanie du/dt i w trybie wspólnym  
Kiedy potrzebujemy filtrowania du/dt lub w trybie wspólnym？  
Bez względu na częstotliwość wyjściową, wyjście sterownika ma bardzo krótki czas narastania, około 1,35 razy pulsu 
napięcia zasilania. Są to cechy sterownika wykorzystującego technologię falownika IGBT. Napięcie impulsu jest dwa 
razy większe niż napięcie na zacisku silnika, co jest związane z charakterystyką tłumienia i odwrotną charakterystyką 
kabla silnika i zacisku. Wymagane są wyższe standardy dotyczące izolacji silnika i jego kabla. Szybko rosnący impuls 
napięcia i wysoka częstotliwość przełączania to cechy nowoczesnej jednostki sterującej prędkością napędu wytwarzanej 
przez impuls prądu przepływający przez łożysko silnika. Stopniowo będzie uszkadzać pierścień łożyska i obracające się 
części. Zastosowanie filtra du/dt może zmniejszyć wymagania dotyczące izolacji silnika. Filtr du/dt może również 
zmniejszyć prąd łożyska, a co za tym idzie jego żywotność. Filtr w trybie wspólnym służy głównie do zmniejszenia 
prądu łożyska. Dławik wejściowy może tłumić harmoniczne wysokiego rzędu prądu wejściowego sterownika, znacznie 
poprawiając współczynnik mocy napędu, zmniejszając prąd wejściowy RMS, zmniejszając zakłócenia zasilania i 
zakłócenia niskiej częstotliwości. Dławik wyjściowy może zwiększyć impedancję wyjściową wysokiej częstotliwości, 
zmniejszając prąd upływowy o wysokiej częstotliwości, chroniąc napęd, skutecznie zmniejszając wysoką wydajność 
IGBT du/dt, przedłużając żywotność silnika, tłumiąc prąd harmoniczny na wyjściu przemiennika, kompensując 
pojemność długich przewodów, zwiększając ich długość wyjściową, zmniejszając hałas silnika.  
Poniżej znajduje się tabela wyboru zalecanych reaktorów wejścia / wyjścia prądu przemiennego： 
Model napędu Reaktor wejściowy AC Reaktor wyjściowy AC 

Prąd elektryczny (A) indukcyjność (mH) Prąd elektryczny (A) indukcyjność (mH) 
0K7G/1K5P-3B 4.8 4.8 6 3.4 
1K5G/2K2P-3B 6.2  3.2 6 3.4 
2K2G/4K0P-3B 9.6 2 10 1.2 
4K0G/5K5P-3B 14 1.5 18 0.5 
5K5G/7K5P-3B 18 1.2 18 0.5 
7K5G/011P-3B 27 0.8 26 0.35 
011G/015P-3B 34 0.6 34 0.25 
015G/018P-3B 41 0.5 47 0.2 
018G/022P-3B 52 0.42 47 0.2 
022G/030P-3B 65 0.32 60 0.25 
030G/037P-3/B 80 0.26 75 0.23 
037G/045P-3/B 96 0.21 90 0.16 
045G/055P-3/B 128 0.18 112 0.16 
055G/075P-3/B 165 0.13 150 0.11 
075G/090P-3/B 195 0.11 176 0.01 
090G/110P-3/B 224 0.09 210 0.01 
110G/132P-3 262 0.08 250 0.08 
132G/160P-3 302 0.06 305 0.07 
160G/200P-3 340 0.06 377 0.056 
200G/220P-3 420 0.05 415 0.053 
220G/250P-3 470 0.04 520 0.038 
250G/280P-3 530 0.04 520 0.038 
280G/315P-3 605 0.04 630 0.031 
315G/355P-3 660 0.03 800 0.03 
355G/400P-3 750 0.03 800 0.03 
400G/450P-3 1000 0.025 1000 0.025 
450G/500P-3 1000 0.025 1000 0.025 
500G/560P-3 1200 0.011 1200 0.011 
560G/630P-3 1200 0.011 1200 0.011 
Uwagi ：Zapoznaj się z ogólną profesjonalną instrukcją elektryczną dla modeli z serii 660 
/ 690V, lub skonsultuj się z naszym przedstawicielem, aby uzyskać wsparcie. 
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12. Moduł hamujący  
Treść tego 
rozdziału 

W tym rozdziale opisano, jak wybrać, zabezpieczyć i podłączyć sterownik i 
rezystor hamujący. 

 
Chopper i rezystor hamowania.  
Chopper hamulca 
Ta seria (F0-F5) jest wyposażona we wbudowany chopper hamulca lub opcjonalnie dołączany. W wyniku 
operacji hamowania silnika, zostaje wytworzona energia. Falownik dąży do oddania energii do sieci. Kiedy 
nadwyżka energii jest zbyt duża, chopper przepuszcza prąd na rezystor hamowania, w celu pozbycia się 
nadmiaru energii. 
Gdy chopper hamulca zostanie aktywowany i podłączony do rezystancji, rozpoczyna on działanie, ma on za 
zadanie sterować napięciem i przepuszczać w określonych przypadkach prąd na rezystor. 
Wybór rezystora hamowania:  
1. Oblicz moc maksymalną hamowania   
2. Oblicz moc ciągłą hamowania, w oparciu o współczynnik mocy hamulca.  
3. Oblicz cykl pracy wygenerowanej energii hamowania. 
4. Można dostosować opór, spełniając wymagania ograniczenia wbudowanego sterownika hamulca. Zasady 
są następujące：  
Poniższa tabela prezentuje dane orientacyjne, użytkownik może wybrać zgodnie z warunkami pracy pola, 
używając innej tolerancji rezystancji i mocy (ale wartość nie może być mniejsza niż zalecana wartość poka-
zana w tabeli, moc może być zbyt duża). Wybór oporu hamowania opiera się na większej bezwładności 
układu, krótszym czasie zwalniania, większym wskaźniku hamowania, opór powinien być mały, moc po-
winna być duża  
Wybór oporu  

Zgodnie ze wzorem：R=U2 /P  
U: Napięcie działania hamulca：  
380/400VAC Domyślne ustawienia systemowe 750 VDC,  
660/690VAC Domyślne ustawienia systemowe 1150VDC,  
220VAC Domyślne ustawienia systemowe 375VDC  
P：Moc hamowania  
Wybór mocy rezystancji  
Aby zapewnić bezpieczne stosowanie rezystancji hamowania, zmniejsz wartość o 70%.  
Zgodnie ze wzorem：Pr=P*D/0.7  
D: Wskaźnik hamowania (proces hamowania stanowi część całego cyklu pracy układu)  
D wybór wartości odniesienia  
Ogólne warunki pracy：10%-15%  
Wzniesienie：25%-35%  
Podnoszenie lub wirowanie：50%-60% 

___________________________________________________________________________  
Ostrzeżenie ！W przypadku określonego rodzaju sterownika nie używaj rezystancji hamowania 
mniejszej niż określona wartość rezystancji. Sterownik i choper nie mogą być chronione przed prą-
dem przeciązeniowym o małej rezystancji.  

 
• Energia hamowania nie może przekraczać zdolności przejmowania energii dla wybranej rezystancji  
• Zdecydowanie zaleca się ochronę rezystancji przed przeciążeniem termicznym. 
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Arkusz danych dotyczących wyboru choppera / rezystora, wartość znamionowa ma zastosowanie do temperatury 
otoczenia 40 ° C (104 ° F) . 
Modele i aplikacje nie są tutaj wymienione. Proszę skonsultować się z profesjonalistą lub przedstawicielem naszej 
firmy.  

Model sterownika Częstotliwość 
hamowania 
wynosząca 20% 
zalecanej tolerancji 
rezystancji 
hamowania (Ω) 
zastosowania ogólne 

Częstotliwość 
hamowania 
wynosząca 20% 
zalecanej mocy 
oporu hamowania 
(W) ogólne 
zastosowania 

Średnica łączącego 
przewodu 
oporowego (mm2) 

 

0K4G/0K7P-1B ≥200 ≥100 1  

0K7G/1K5P-1B ≥150 ≥200 1.5  

1K5G/2K2P-1B ≥100 ≥400 1.5  

2K2G/4K0P-1B ≥75 ≥500 2.5  

     

Model 
sterownika 

Częstotliwość 
hamowania 
wynosząca 20% 
zalecanej tolerancji 
rezystancji 
hamowania (Ω) 
zastosowania 
ogólne 

Częstotliwość 
hamowania 
wynosząca 20% 
zalecanej mocy 
oporu hamowania 
(W) ogólne 
zastosowania 

Częstotliwość 
hamowania 
wynosząca 50% 
zalecanej siły i 
tolerancji rezystancji 
hamowania (W / Ω) 
Przy dużych 
obciążeniach, takich 
jak wciągnik 

Średnica 
łączącego 
przewodu 
oporowego 
(mm2) 

0K7G/1K5P-3B ≥300 ≥200  1 

1K5G/2K2P-3B ≥150 ≥400  1.5 

2K2G/4K0P-3B ≥150 ≥400  1.5 

4K0G/5K5P-3B ≥100 ≥800 2000W/100Ω 2.5 

5K5G/7K5P-3B ≥75 ≥800 3000W/75Ω 4 

7K5G/011P-3B ≥75 ≥1000 4000W/75Ω 4 

011G/015P-3B ≥40 ≥1000 6KW/50Ω 6 

015G/018P-3B ≥40 ≥1500 7.5KW/40Ω 6 

018G/022P-3B ≥30 ≥1500 9KW/30Ω 6 

022G/030P-3B ≥25 ≥1500 11KW/30Ω 10 

030G/037P-3/B ≥22 ≥3000 15KW/14Ω 10 

037G/045P-3/B ≥14 ≥4000 18KW/14Ω 16 

045G/055P-3/B ≥14 ≥5500 22KW/7Ω 16 

055G/075P-3/B ≥8 ≥8000 28KW/4.8Ω 35 

075G/090P-3/B ≥8 ≥12000 38KW/4.8Ω 35 

090G/110P-3/B ≥8 ≥16000 46KW/4.8Ω 35 

Uwagi：Aby zapoznać się z wyżej wymienionymi wytycznymi dotyczącymi instrukcji napędu serii 660/690 v, skonsultuj 
się z profesjonalnym elektrykiem lub z naszym przedstawicielem w celu uzyskania wsparcia.  
Rezystancja instalacji i podłączenia  
Wszystkie rezystory muszą być zainstalowane na zewnątrz modułu napędowego w pozycji montażowej, aby zapewnić 
pełne chłodzenie. Nie blokuj przepływu innych urządzeń. Nie pozwól, aby gorące powietrze rozprzestrzeniało się 
również do innych urządzeń na wlocie powietrza.  
 

Ostrzeżenie! Materiał w pobliżu rezystora hamulca musi być niełatwopalny. Odporność na temperaturę 
powierzchni może wzrosnąć do 200 ° C (400 ° F).Temperatura powietrza przepływającego przez opornik 
może osiągnąć kilkaset stopni Celsjusza. Materiał musi być zabezpieczony przed kontaktem z rezystorem.  
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Maksymalna długość kabla oporowego hamulca wynosi 20 metrów (65 stóp). 
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Ochrona stycznika sterownika 
Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zaleca się zainstalowanie głównego stycznika sterownika. 
Stycznik się rozłączy gdy rezystancja się przegrzeje. Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa. Jeśli 
chopper nadal przewodzi w przypadku awarii, napędu nie można odłączyć od głównego źródła zasilania w 
inny sposób niż za pomocą stycznika. 

Wykrywanie i usuwanie błędów obwodu hamulcowego  
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją oprogramowania sprzetowego.  
• Włącz funkcję choppera. Pamiętaj, że po włączeniu sterownika należy podłączyć rezystancję hamowania 
• Zamknij kontrolę przepięć w napędzie 
 

  
Ostrzeżenie! Jeśli sterownik jest wyposażony w chopper hamulca, a chopper nie jest 
skonfigurowany w ustawieniach parametrów, odłącz rezystor hamowania, ponieważ w tym 
przypadku nie ma ochrony przed przegrzaniem rezystora. 
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13. Rysunek wymiarowy  
Treść tego rozdziału  
Wymiary serii i powiązanych akcesoriów pokazano poniżej. Jednostką na ry-
sunkach jest mm.  

Kształt klawiatury i wspornika oraz wymiary montażowe 
 

 

Kształt i 
rozmiar 
otworu 
kontrolująceg
o dysk 
zamontowane
j 
bezpośrednio 
na drzwiach 
pokazano na 
rysunku 1. 

Kształt i 
rozmiar 
otworu 
kontrolującego 
dysk 
zamontowanej 
bezpośrednio 
na drzwiach 
pokazano na 
rysunku 2. 

Otwór ten można zrobić 
bezpośrednio w panelu 
sterowania. 

Można to zrobić 
bezpośrednio przez zestaw 
otworów blokujących za 

pomocą 4. 

Wspornik panelu 
sterowania 
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Szkic i tabela wymiarów F0  
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Szkic i tabela wymiarów F1,F2,F3  

 

Szerokość 
terminala 13 
mm 
 
Śruba M5 
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Szkic i tabela wymiarów F4  

 

Szerokość terminala 
17 mm 
 
Śruba M6 
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Szkic i tabela wymiarów F5  

 

Szerokość 
terminala 30 mm 
 
Śruba M10 
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Szkic i tabela wymiarów F6  

 

Układ wentylacji 
chłodzącej 
kondensator DC 

Po 
przesuw
anej 
podstawi
e 
(opcjona
lnie) 
ogólny 
kształt 
maszyny 

Osłona okna 
do 
czyszczenia 
chłodnicy 
falownika 

759 
odległość 
otworu 
montażow
ego typu 
książka 
od przodu 

Rysunek 
wyglądu 
konfigur
acji 
standard
owej 

759 odległość otworu montażowego typu książka od przodu 

Moduł 
jednostki 
sterującej 
i 
okablowa
nie 

Strona 
wyjściowa 
Widok prawej 
otwartej 
pokrywy 

Stron
a 
wyjśc
iowa 
 

Osłona okna do 
czyszczenia 
chłodnicy 
prostownika 

757 
boczny 
rozstaw 
otworów 
do 
montażu 
ostrza 

757 boczny rozstaw otworów do montażu ostrza 
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Szkic i tabela wymiarów F7  

 

Boczny rozstaw otworów do montażu ostrza 

Przednia odległość otworu montażowego  

Przednia 
odległość 
otworu 
montażow
ego  

Okno do 
czyszczenia 
chłodnicy 2 

Okno do 
czyszczenia 
chłodnicy 1 

Dopasowanym 
elementem może 
być podstawa do 
posadzki z 
przesuwaną 
podłogą zgodnie 
ze schematem 

Główny 
moduł 
sterujący 
i jego 
pozycja 
połączeni
a 

Widok z 
otwartą 
pokrywą 

Rysunek 
wyglądu 
konfigura
cji 
standardo
wej 

Zacisk po 
stronie 
wyjściowej 

Zacisk po 
stronie 
wyjściowej 

Szerokość 
zacisku 
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Szkic i tabela wymiarów F8  

 

Z 
przesuwa
ną 
podstawą 
(opcjonaln
ie) po 
podłodze 
do 
zainstalow
ania 
widok z 
dołu 

Schemat 
zacisków 
modeli 
serii 
660V / 
690V 

Uwagi i instrukcje: 
1. Modele serii 380 V i 660 V 
tylko w kształcie terminala. 
Kształt i położenie strony 
wejściowej subwoofera są 
nieco inne. 
2. Uwaga: pobór mocy 
impulsu 660V / 690V poziom 
12 Usunięcie R / S / T i 
krótkich elementów, 
odpowiednio R1 / S1 / T1 i 
R2 / S2 / T2, dostęp do 
zmiany różnych uzwojeń 
wyjściowych regulatora 
napięcia 

490 
rozstaw 
otworów 
montowan
y do 
przodu 
(opcjonalni
e) 

1280 rozstaw otworów montowany do przodu 
(opcjonalnie) 

okno  do 
czyszczeni
e chłodnicy 
z tyłu 

Tablica zacisków 
(góra i dół po obu 
stronach wspornika) 

Po 
przesuwa
nej 
podstawie 
(opcjonaln
ie) ogólny 
kształt 
maszyny 

Przezrocz
ysta 
pokrywa 
ochronna 
zacisków 

200 
boczny 
odstęp 
otworó
w 
montaż
owych 

Rysunek 
wyglądu 
konfigura
cji 
standardo
wej 

Widok z 
otwartą 
pokrywą z 
prawej 
strony 

Alternatywna 
pozycja 
instalacji 
drugiego dysku 

Główny moduł 
sterujący i jego 
pozycja 
połączenia 

1280 boczny rozstaw otworów montażowych ostrza (preferowany)  
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okno  do 
czyszczeni
e chłodnicy 
z tyłu 

Przezrocz
ysta 
pokrywa 
ochronna 
zacisków 

Z 
przesuwa
ną 
podstawą 
(opcjonaln
ie) po 
podłodze 
do 
zainstalo
wania 
widok z 
dołu 

Schem
at 
zaciskó
w 
modeli 
serii 
660V / 
690V 

Widok 
z 
otwart
ą 
pokryw
ą z 
prawej 
strony 

Rysunek 
wyglądu 
konfigura
cji 
standardo
wej 

Po 
przesu
wanej 
podsta
wie 
(opcjon
alnie) 
ogólny 
kształt 
maszyn
y 

Uwagi i instrukcje: 
1. Modele serii 380 V i 660 V 
tylko w kształcie terminala. 
Kształt i położenie strony 
wejściowej subwoofera są 
nieco inne. 
2. Uwaga: pobór mocy 
impulsu 660V / 690V poziom 
12 Usunięcie R / S / T i 
krótkich elementów, 
odpowiednio R1 / S1 / T1 i 
R2 / S2 / T2, dostęp do 
zmiany różnych uzwojeń 
wyjściowych regulatora 
napięcia 

Alternatywna 
pozycja 
instalacji 
drugiego 
dysku 

Główny moduł 
sterujący i jego 
pozycja 
połączenia 

Tablica 
zacisków 
(góra i dół po 
obu stronach 
wspornika) 

Szkic i tabela wymiarów F9 
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Karta gwarancyjna produktu 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
szystko pod kontrolą 

A
by służyć C

i całym
 sercem
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Certyfikat (arkusz kontroli 
jakości） 

 
Wniosek z kontroli ： Produkt 
przeszedł kontrolę, wydanie z 
fabryki jest dozwolone 
 
Uwagi: 
Ten produkt jest kwalifikowany zgod-
nie z inspekcją dostawy. 

 
Inspektor： 

Zatwierdził:  
Shenzhen Cumark New Technology 
Co.,Ltd 
 

Sprawy wymagające uwagi  
一、Okres gwarancji na produkt wynosi 18 miesięcy od 
opuszczenia przez produkt fabryki lub 12 miesięcy od 
momentu wykrycia wady produktu, w zależności co na-
stąpi pierwsze. Produkty gwarantowane dla klienta pod-
legają lokalnym dostawcom i mogą podlegać warunkom 
określonym w ich warunkach sprzedaży i gwarancji. Na-
sza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności poza wa-
runkami gwarancji.  
二、Kod kreskowy kadłuba jest jedyną podstawą okresu 
gwarancji.  
三、W okresie gwarancji, w normalnych warunkach użyt-
kowania, użytkownik jest odpowiedzialny za bezpłatną 
konserwację zgodnie z instrukcją, awarią produktu lub 
uszkodzeniem. Podczas transportu nie ponosimy odpo-
wiedzialności za szkody spowodowane otwarciem opa-
kowania, instalacją, uruchomieniem i użytkowaniem. 
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypad-
kowe szkody.  
四、W okresie gwarancyjnym produkt zostanie napra-
wiony lub wymieniony odpłatnie z następujących powo-
dów.  
1）Nieprawidłowe użycie, niewłaściwa instalacja lub kon-
serwacja.  
2）trzęsienie ziemi, grzmot i błyskawica, nienormalne 
napięcie, pożar, powodzie i inne klęski żywiołowe lub ka-
tastrofy.  
3）Uszkodzenia podczas rozładowywanie lub obsługi dla 
przyszłych generacji.  
4）Sam produkt nie działa prawidłowo przez czynniki ta-
kie jak sprzęt zewnętrzny itp.  
5）W trudnych warunkach wysokiej temperatury otocze-
nia, korozji, zanieczyszczenia pyłem itp., przekraczają-
cych specyfikację produktu lub jego zakres znamiono-
wych.  
五、W przypadku jeśli wystąpi awaria lub uszkodzenie 

produktu, wypełnij właściwą 《kartę gwarancyjną pro-

duktu》 elementy w treści.  
六、Opłata za usługę jest obliczana według rzeczywi-
stego kosztu, jeśli istnieje umowa, zgodnie z postanowie-
niami umowy.  
七、Zachowaj tę kartę, a gwarancja zostanie przedsta-
wiona jednostce konserwacyjnej.  
八、W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do niniej-
szej umowy najpierw skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
powyższych warunków.  
Shenzhen cumark new technology co.,ltd  
Adres:Hongfa Industrial Park, Tangtou Community, Shi-
yan Town, Bao'an District, Shenzhen  
Kod pocztowy：518108 
Infolinia serwisowa：（+86）400 619 2001 Tel：0755-
81785111  
Fax：0755-81785108 
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 Więcej informacji  
Doradztwo w zakresie produktów i usług  
Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym produkcie, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem, 
podając model produktu i numer seryjny, aby uzyskać konsultacje w centrum konsultacyjnym.  

Prześlij opinię na temat niniejszej instrukcji  
Chcielibyśmy zaprosić Cię do udzielenia cennych porad na temat naszej instrukcji. Skontaktuj się z naszym 
lokalnym przedstawicielstwem lub zadzwoń bezpośrednio na nasz numer obsługi klienta. 
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