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Instrukcja oprogramowania sprzętowego                   

(Standardowe procedury sterowania) 

Seria ES580/850 (od 0,37 do 630 kW) 

Seria ES350 (0,37 do 4,0 kW) 

Inne serie zgodne z modelem maszyny. 
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Wprowadzenie 

 

Dziękujemy za korzystanie z wiodącego produktu sterującego silnikiem serii ES. 

 

Niniejsza instrukcja zawiera listę parametrów przemiennika oraz informacje niezbędne z zakresu wykrywania i usuwania 

usterek oraz obsługi. Instrukcja szczególnie przydatna jest dla personelu technicznego, który przeprowadza projektowanie, 

wykrywanie i usuwanie usterek, użytkowanie i konserwację napędów. 

 

Ta seria przemienników częstotlwiości jest najnowszą wersją posiadająca cechy wysokiej niezawodności, wysokiej 

wydajności, wielofunkcyjności i inteligentnego napędu AC. Najważniejsze cechy to stabilność, niezawodność, intuicyjna 

obsługa i łatwość w użyciu. Treść instrukcji obejmuje podstawowe parametry techniczne napędu, obsługę klawiatury 

sterującej, rozwiązywanie błędów, a także odpowiednie metody obsługi oraz rzeczy na które warto zwrócić uwagę. 

 

Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tej serii napędów, w pełni wykorzystując doskonałą wydajność produktu, 

jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo użytkownika i sprzętu, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed 

rozpoczęciem jakiejkolwiek obsługi falownika. Personel korzystający z instrukcji powinien posiadać podstawową wiedzę na 

temat okablowania elektrycznego, komponentów elektrycznych i symboli schematu elektrycznego. Nieprawidłowe użycie 

sterownika może spowodować niepożądane działanie, awarię, a nawet wypadki, takie jak uszkodzenie sprzętu, obrażenia 

ciała lub śmierć! 

 

Aby zwiększyć możliwości dostosowania instrukcji, użyjemy terminu „napęd” w jej treści, aby zastąpić opis zwykłego 

falownika, sterownika silnika, urządzenia oszczędzającego energię itp.  

 

Ponieważ zawsze dążymy do ciągłego doskonalenia produktów i powiązanych informacji, informacje dostarczane przez 

firmę mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  

 

Aby uzyskać informacje na temat najnowszych zmian, skontaktuj się z naszym biurem lub odwiedź naszą stronę internetową 

www.prgres-automatyka.pl 
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Instrukcja oprogramowania (Kompatybilna ze standardowymi procedurami kontroli) 

Wprowadzenie do instrukcji 

 Treść 

Opisuje treść instrukcji, a także wprowadza informacje o stosowalności, bezpieczeństwie i czytelnikach docelowych. 

 

Możliwość zastosowania 

Niniejsza instrukcja dotyczy standardowych procedur kontrolnych. 

 

Wprowadzenie do bezpieczeństwa 

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi z napędem. 

• Przeczytaj pełną instrukcję bezpieczeństwa przed instalacją, wykrywaniem i usuwaniem usterek lub użyciem napędu. Pełna 

informacja o bezpieczeństwie znajduje się z przodu napędu [Instrukcja obsługi]. 

• Przed zmianą domyślnej wartości funkcji w sterowniku przeczytaj ostrzeżenia i środki ostrożności związane z tym 

oprogramowaniem. W przypadku każdej funkcji niniejsza instrukcja ma na celu wprowadzenie parametrów regulowanych 

przez użytkownika, zwróć uwagę na ostrzeżenia i środki ostrożności. 

 

Docelowi czytelnicy 

Czytelnicy niniejszej instrukcji powinni posiadać podstawową wiedzę na temat standardowych przewodów elektrycznych, 

elementów elektronicznych i symboli schematów elektrycznych. 

 

Wprowadzenie do głównych treści 

Niniejsza instrukcja zawiera następujące rozdziały: 

• Klawiatura sterująca zawiera opis klawiatury sterującej i instrukcje użytkowania. 

• Funkcja programu wprowadza podstawowe funkcje i cechy napędu oraz główne metody wdrażania. 

• Lista parametrów sterownika opisuje parametry przemiennika. 

• Magistrala polowa wprowadza główne cechy komunikacyjne i mechanizm napędu oraz inne względne ustawienia. 

• Śledzenie i przetwarzanie błędów zawiera listę alarmów (ostrzeżeń) i informacji o błędach, a także możliwe przyczyny i 

rozwiązania. 
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Klawiatura sterująca LCD 

Poniższa treść opisuje funkcję i działanie klawiatury sterującej; jest ona używana do kontroli napędu, odczytywania danych 

stanu i ustawiania parametrów. Więcej funkcji i wprowadzenie instalacji elektrycznej i mechanicznej można znaleźć w 

[Instrukcji sprzętowej]. 

 

Funkcje 

 • 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   

 

Rozmieszczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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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Numer 

seryjny 

Kluczowe funkcje i zastosowania 

1 Wyświetlacz LCD podzielony na trzy główne obszary, odpowiednio: 
Górny pasek stanu ekran - zmiana zawartości wyświetlacza związana z trybem obsługi. 

Ekran środkowy- przedstawia aktualny kontekst interfejsu. Konkretna zawartość różni się w zależności od trybu 

obsługi. 
Ekran dolny- przedstawia specyficzną funkcję dwóch klawiszy funkcyjnych i napięcie magistrali DC. 

2 [Status LED] Zielone światło= normalna obsługa; Migające zielone światło= Alarm prądowy; Czerwone światło= 
Obecna usterka prądowa. 

3 Klawisz [Stop]- Zatrzymaj napęd w trybie lokalnym. 

4 Klawisz [start-up]- Uruchom napęd w trybie lokalnym. 

5 Klawisz [Local/remote]- Przełącz między trybem sterowania lokalnego a trybem zdalnego sterowania. 

6 Klawisz [Lewy funkcyjny] 

Funkcja jest związana z trybem i stanem klawiatury. Lewy dolny róg ekranu przedstawia funkcję klawisza. 

7 Klawisz [Prawy funkcyjny] 
Funkcja jest związana z trybem i stanem klawiatury. Prawy dolny róg ekranu przedstawia funkcję klawisza. 

8 Klawisz potwierdzający [OK] 
Po wejściu do menu funkcja jest taka sama jak w przypadku prawego klawisza funkcyjnego. 

Po powrocie do głównego interfejsu ekran wyświetlacza LCD wyświetla wartość i jednostkę sygnału pośrodku, gdy 
stan obsługi jest prawidłowy. Naciśnij przycisk, aby przełączyć źródło wejścia sygnału wyświetlacza. 

9 Klawisz [strzałka w górę] 

Przewija menu, listę lub tekst na środkowym ekranie LCD. Zwiększa wartość 
wybranego parametru podczas edycji typu liczbowego i parametru typu 

wskaźnika bitu.  
Po powrocie do głównego interfejsu zwiększa wartość, jeśli podświetli się 

prawy górny róg.  
Naciśnij ten klawisz, aby szybko zmodyfikować wartość parametru lub podaną 

wartość. 

 

10 Klawisz [Strzałka w dół] 

Przewija menu, listę lub tekst na środkowym ekranie LCD. Zmniejsza wartość 
wybranego parametru podczas edycji typu liczbowego i parametru typu 

wskaźnika bitu.  
Po powrocie do głównego interfejsu zmniejsza wartość, jeśli podświetli się 

prawy górny róg.  
Naciśnij ten klawisz, aby szybko zmodyfikować wartość parametru lub podaną 

wartość. 

11 Klawisz [Strzałka w lewo] 
Wykonuje operację cofania, gdy na środku wyświetlaczu LCD pojawi się menu, lista lub tekst. Podczas edycji 

parametrów typu numerycznego i typu wskaźnika bitowego przesuń kursor w lewo; edytowanie parametru typu 
zestawu bitów, a następnie wybór wartości wybranego bitu. Przełącza stronę monitora po powrocie do głównego 

interfejsu. 

12 Klawisz [Strzałka w prawo] 
Wykonuje operację przejścia do przodu, gdy na środku wyświetlaczu LCD pojawi się menu, lista lub tekst. Podczas 

edycji parametrów typu numerycznego i typu wskaźnika bitowego przesuń kursor w prawo; edytowanie parametru typu 
zestawu bitów, a następnie wybór wartości wybranego bitu. Przełącza stronę monitora po powrocie do głównego 

interfejsu. 

13 Klawisz [Pomoc] 
Naciśnij ten klawisz, centralny wyświetlacz LCD pokaże odpowiednie informacje dotyczące pomocy. Naciśnij 

ponownie klawisz, aby przywrócić pokazaną wcześniej zawartość. 
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Instrukcje dotyczące obsługi 

Obsługa podstawowa 

Użytkownicy mogą korzystać z menu i przycisków, aby obsługiwać klawiaturę. Te przyciski obejmują dwa klawisze 

funkcyjne po lewej i prawej stronie. Bieżące funkcje klawiszy funkcyjnych są wyświetlane odpowiednio w dolnej części 

wyświetlacza LCD po lewej i prawej stronie. Początkowo klawiatura sterująca znajduje się w głównym interfejsie,  

jak przedstawiono na ilustracji 1. W prawym górnym rogu wyświetlacza LCD jest wyświetlana bieżąca podana wartość.  

Wyświetlacz LCD przedstawia do 3 sygnałów na jednej stronie monitorowania  

w czasie rzeczywistym względem napędu. 3 sygnały stanowią jedną stronę 

monitorowania. Możliwe jest wyświetlenie do 8 stron, czyli 24 sygnałów. Każdy 

sygnał można elastycznie dostosować jako dowolny z parametrów napędu.  

W przypadku wystąpienia błędu lub ostrzeżenia następuje pojawienie się okienka  

z informacją o błędzie, lub ostrzeżeniu, jak przedstawiono na ilustracji 2, naciśnij 

lewy przycisk funkcyjny, aby zresetować błąd. Wówczas prawy klawisz funkcyjny 

przestaje działać. Naciśnij klawisze nawigacyjne (w górę i w dół dla czterech 

klawiszy kierunkowych), aby ukryć komunikaty o usterkach lub komunikaty 

ostrzegawcze. 

Jeśli w ciągu 3 sekund (błąd) lub 30 sekund (alarm) nie będą obsługiwane żadne 

klawisze, komunikat o błędzie lub ostrzeżenia pojawi się ponownie. W międzyczasie 

komunikaty ostrzegawcze znikną automatycznie po zakończeniu ostrzeżenia. 

W interfejsie głównym naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby przejść do menu 

głównego, jak przedstawiono na ilustracji 3. W menu głównym znajduje się 8 

podmenu, w tym: lista parametrów, zmodyfikowane parametry, dziennik błędów, 

dziennik zmian parametrów, funkcja asystenta, kopia zapasowa parametrów, system 

informacje i ustawienia. Każde podmenu wdraża określoną funkcję, na przykład lista 

parametrów służy do przeglądania i edycji parametru napędu; dziennik błędów służy 

do przeglądania ostatnich awarii napędu, a także do wyświetlania informacji o 

diagnozie błędów. 

W głównym interfejsie naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wejść do menu opcji, 

jak przedstawiono na ilustracji nr.4  

W menu opcji znajdują się 3 podmenu: lokalny, kierunek obrotów silnika i edycja 

głównego interfejsu. Podmenu „lokalne” służy do modyfikowania podanej lokalnej 

wartości, kierunku obrotów silnika do przełączania sterowania silnikiem; edytuj 

główny interfejs, aby wybrać sygnał monitorowania głównego interfejsu. 

\ 

Wejdź do menu głównego lub menu opcji, użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół lub użyj strzałek w lewo i w prawo,  

aby wykonać czynności, aż do wybrania określonej strony menu lub listy zawartości. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub 

klawisz potwierdzenia, aby przejść do następnego menu. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby powrócić do poprzedniego 

menu.  

W szczególności przy wchodzeniu do ostatniego menu w celu edycji wybranych pozycji, takich jak dostęp do menu edycji 

parametrów w celu modyfikacji wartości parametru pamiętaj, żeby nacisnąć prawy klawisz funkcyjny lub klawisz 

potwierdzenia, aby zapisać zmiany. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby zrezygnować z modyfikacji. Po naciśnięciu 

jednego z trzech klawiszy nastąpi powrót do wcześniejszego menu. W tym samym czasie naciśnij lewy klawisz funkcyjny i 

przytrzymaj, pozwala to na stopniowy powrót do poprzedniego menu, aż do głównego interfejsu. W dowolnym trybie 

użytkownik może kontrolować uruchamianie  

Ilustracja 1 Główny interfejs 

Ilustracja 2 Usterka/alarm 

Ilustracja 3 Główne menu 

Ilustracja 4 Menu opcji 
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i zatrzymywanie napędu w trybie sterowania lokalnego lub przełączać między trybem sterowania lokalnego a trybem 

sterowania zdalnego. Tymczasem, jeśli istnieją informacje dotyczące pomocy, użytkownicy mogą nacisnąć przycisk pomocy, 

aby wyświetlić te informacje. 

Lista zadań 

Zadania związane z obsługą podstawową Numer strony 

Jak uzyskać pomoc 12 

Jak kontrolować start/stop napędu, jak zmieniać tryb sterowania między lokalnym a zdalnym 12 

Jak zmodyfikować podaną wartość prędkości, częstotliwości lub momentu obrotowego 12 

Jak przełączyć sygnał monitorowania i zobaczyć źródło wejściowe sygnału monitorowania 13 

Jak wybrać sygnał monitorowania i wyświetlić lub edytować jego źródło wejściowe 25 

Jak wyregulować jasność podświetlenia i współczynnik kontrastu wyświetlacza LCD 14 

Jak wybrać parametr i wyświetlić jego wartość 15 

Jak modyfikować wartości parametrów typu numerycznego 15 

Jak zmodyfikować wartość wyliczonych parametrów typu 16 

Jak wyświetlić lub zmodyfikować wartość parametrów typu bitu 16 

Jak zmodyfikować wartość parametrów typu wskaźnika numerycznego 17 

Jak zmodyfikować wartość parametru typu wskaźnika bitu 17 

Jak przeglądać i edytować zmodyfikowane parametry 18 

Jak wyświetlić dzienniki błędów napędu i informacje o diagnostyce błędów 19 

Jak przeglądać i edytować ostatnio zmodyfikowane parametry  

Jak korzystać z funkcji asystenta, aby wybrać zastosowania makro 21 

Jak używać funkcji asystenta do ustawiania parametrów silnika 21 

Jak korzystać z funkcji asystenta, aby ustawić parametry kontroli zatrzymania uruchomienia napędu 21 

Jak przesłać parametry do sterowania lokalnego (kopiowanie parametrów) 21 

Jak przenieść parametry na napęd (pobieranie parametrów) 22 

Jak wyświetlić producenta napędu, model, wersję oprogramowania układowego, datę produkcji i 

informacje o numerze seryjnym 

23 

Jak wyświetlić wersję oprogramowania klawiatury sterującej i informacje diagnostyczne 23 

Jak wyczyścić dzienniki błędów napędu 24 

Jak przywrócić domyślny sygnał monitorowania na głównym interfejsie 24 

Jak zainicjować wszystkie parametry napędu 24 
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Terminy w języku polskim i chińskim 

ALARM   POWRÓT   ANULOWANIE   WYKONANO  

EDYCJA   WEJŚCIE   WYJŚCIE    USTERKA  

POMOC   DZIENNIK  MENU    KOMUNIKAT  

OK   OPCJA   POZOSTAW   RESET  

ZAPISZ   WYBIERZ   URUCHOM   ZATRZYMAJ  

Menu główne w języku angielskim i chińskim 

Parametry 
 

Zmienione parametry 
 

Dzienniki usterek 
 

Dzienniki zmiany parametrów 
 

Funkcje asystentów 
 

Kopia zapasowa parametrów 
 

Informacja o systemie 
 

Ustawienia 
 

 

Menu opcji w języku angielskim i chińskim 

Odniesienie 
 

Kierunek 
 

Edycja widoku ekranu startowego 
 

 

Tryb obsługi w języku angielskim i chińskim 

MENU GŁÓWNE 
 

GRUPY PARAMETRÓW 
 

ZMIENIONE PARAMETRY 
 

DZIENNIKI USTEREK 
 

DZIENNIKI ZMIANY PARAEMTRÓW 
 

FUNKCJE ASYSTENTÓW 
 

KOPIA ZAPASOWA PARAMETRÓW 
 

INFORMACJA O SYSTEMIE 
 

INFORMACJA O NAPĘDZIE 
 

INFORMACJE O PANELU 
 

USTAWIENIA 
 

JĘZYK 
 

PARAMETR WYŚWIETLACZA  

INICJALIZACJA 
 

OPCJE  

EDYCJA ODNIESIENIA DO 

DZIENNIKA 
 

KIERUNEK 
 

EDYCJA WIDOKU EKRANU 

STARTOWEGO 
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Wzór postępowania 

Jak uzyskać pomoc 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Jeśli dostępne są informacje o pomocy, naciśnij klawisz pomocy, aby je 

wyświetlić. 

 

2 Jeśli zakres zawartości informacji pomocy przekracza długość tekstu, 

który może wyświetlać ekran LCD, możesz nacisnąć klawisz 

nawigacyjny (w górę, w dół lub czterech klawiszy kierunkowych) w 

celu przewinięcia i przełączenia strony dla przejrzenia pozostałej treści. 
 

3 Po odczytaniu całej zawartości możesz nacisnąć lewy klawisz funkcyjny 

lub ponownie nacisnąć klawisz pomocy, aby wyjść z tego trybu. 

 

 

Jak kontrolować uruchomienie-zatrzymanie napędu i przełączać tryb sterowania 

lokalnego/zdalnego 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Przełączając między trybem zdalnego sterowania (pasek stanu po 

lewej stronie wyświetla REM) a trybem sterowania lokalnego 

(pasek stanu po lewej stronie wyświetla LOC), naciśnij klawisz 

LOC/REM. Uwaga: ta funkcja jest zablokowana podczas pracy 

napędu. Użycie parametrów  

16.00 Blokada lokalna (Lokalne blokowanie sterowania) w celu 

wyłączenia napędu w celu przejścia do trybu sterowania lokalnego. 

 

2 Żeby zatrzymać napęd w trybie lokalnym naciśnij STOP 

Żeby uruchomić napęd w trybie lokalnym naciśnij START 

 

 

 

Tryb głównego interfejsu 

Jak zmodyfikować podaną wartość prędkości, częstotliwości lub momentu obrotowego 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Jeśli nie jesteś w głównym menu, naciśnij ponownie lewy 

klawisz funkcyjny, aż do powrotu do głównego interfejsu. 

 

2  

Jeśli podana wartość nie ma podświetlonego stanu, oznacza to, 

że danej wartości nie można zmienić. W tym momencie 

możesz przejść do lokalnego trybu sterowania lub 

zmodyfikować dane źródło na klawiaturze. 
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3 Naciśnij strzałkę w górę, aby zwiększyć podaną wartość, 

naciśnij strzałkę w dół, aby zmniejszyć podaną wartość.  

Po naciśnięciu jednego z przycisków nastąpi zmiana wartości, 

a zmodyfikowana wartość zacznie obowiązywać natychmiast. 

Podana wartość zostanie zapisana w stałej pamięci napędu  

i zostanie automatycznie przywrócona po wyłączeniu zasilania.  

 

Jak przełączyć sygnał monitorowania i wykonać podgląd źródła wejściowego sygnału 

monitorowania 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Jeśli nie jesteś w głównym menu, naciśnij ponownie lewy 

klawisz funkcyjny, aż do powrotu do głównego interfejsu. 

 

2 Użyj klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo, aby przełączać 

ekran między maksymalnie ośmioma stronami monitora 

sygnałów napędu. 

 

3 Przytrzymaj klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić źródło 

wejściowe sygnału. 
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Jak wyregulować jasność podświetlenia i kontrast wyświetlacza LCD 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Jeśli nie jesteś w głównym menu, naciśnij ponownie lewy 

klawisz funkcyjny, aż do powrotu do głównego interfejsu. 

 
2  

Przytrzymaj prawy klawisz funkcyjny i naciskaj strzałki w górę  

i w dół, aby wyregulować jasność podświetlenia wyświetlacza 

LCD. 

(aby to zrobić musisz być w menu głównym) 

 

3  

Przytrzymaj prawy klawisz funkcyjny i naciskaj strzałki w górę  

i w dół, aby wyregulować kontrast wyświetlacza LCD. 

(aby to zrobić musisz być w menu głównym) 

 

  

Tryb głównego menu 

Lista parametrów 

Typ parametru 

język angielski język chiński Definicja 

I NT 16 16-bitowa liczba typu integer ze znakiem Maksymalny zakres wartości parametrów [-32768, 32767] 

UINT16 16-bitowa liczba typu integer bez znaku Maksymalny zakres wartości parametrów [0, 65535] 

ENUM Numeracja Lista kilku opcji 

PB Zestaw Zbiór maksymalnie 16 zmiennych boolowskich 

VAL 

POINTER 

Wskaźnik wartości Wskaźnik do innego parametru, który przyjmuje wartość innego 

parametru jako swoją własną. 

BIT 

POINTER 

Wskaźnik bitowy Wskaźnik do binarnego bitu innego parametru, to znaczy 

przyjmuje stan binarnego bitu innego parametru jako swoją 

wartość 

INT16, UINT16 i inne typy parametrów są łącznie określane jako parametry typu numerycznego. Adres parametru ma postać 

xx.yy 

Xx odnosi się do numeru grupy parametru, a yy odnosi się do indeksu, który parametr w grupie. Na przykład 01.00 

reprezentuje pierwszy parametr pierwszej grupy, 16.04 reprezentuje piąty parametr szesnastej grupy. Zwróć uwagę, że 

indeks zaczyna się od 0. 

Kodowanie wskaźnika numerycznego 

b15 b8 b7 b0 

Numer grupy Indeks 

Na przykład wartość wskaźnika numerycznego jest równa 256 (dziesiętna) lub 0100 (szesnastkowa) określając, że wskaźnik 

wskazuje na pierwszy zestaw pierwszych parametrów. 

Kodowanie wskaźnika bitowego: 
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b15 b10 b9 b4 b3 b0 

Numer grupy Indeks Domena A 

Na przykład wartość wskaźnika bitowego jest równa 1024 (dziesiętnie) lub 0400 (szesnastkowe)określając, że wskaźnik 

wskazuje na pierwszy zestaw pierwszych parametrów binarnych. Zauważ, że minimalna wartość pola bitowego wynosi 0. 

Tabela parametrów wskaźnika w języku angielskim i chińskim 

Wskaźnik  
Zawsze równy 0 

 
Zawsze równy 1 

 
Zdefiniowany przez użytkownika 

 

Jak wybrać parametr i wyświetlić jego wartość 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz funkcyjny, aby 

powrócić do głównego interfejsu.  

 

2 W interfejsie głównym naciśnij prawy przycisk funkcyjny, aby 

przejść do menu głównego, w przeciwnym razie naciśnij kilkakrotnie 

lewy przycisk funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. Użyj 

klawiszy nawigacyjnych (w górę i w dół lub czterech klawiszy 

kierunkowych) i wybierz listę parametrów, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby wejść do podmenu parametrów 
 

3 Pierwsze dwie cyfry każdego wiersza wyświetlanego  

w środkowej części wyświetlacza LCD to numer zestawu 

parametrów. Początkowo wybrany jest pierwszy zestaw parametrów 

(podświetlony). Za pomocą klawiszy nawigacyjnych (w górę i w dół 

lub czterech klawiszy kierunkowych) wybierz określoną grupę 

parametrów,  

a następnie naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby 

przejść do trybu przeglądania parametrów 

 

4 Pierwsze cztery cyfry każdego wiersza wyświetlanego w środkowej 

części wyświetlacza LCD to adres parametrów. Początkowo 

wybierany jest pierwszy parametr, a następnie wyświetlana jest 

bieżąca wartość tego parametru (podświetlona). Za pomocą klawiszy 

nawigacyjnych (w górę i w dół lub czterech klawiszy kierunkowych) 

wybierz odpowiednie parametry, aby wyświetlić jego wartości. 
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Jak modyfikować wartości parametrów typu numerycznego 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Wybierz parametr typu numerycznego, a następnie naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub OK, aby przejść do trybu edycji parametrów. 

Dla tego typu parametru pierwszy wiersz środkowy wyświetlacza 

LCD przedstawia jego adres i nazwę, drugi wiersz przedstawia 

aktualną wartość  

i jednostkę, a trzeci jego zakres. 

 

Krok Działanie Wyświetlacz 

2 Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby zmodyfikować 

wartość wybranego parametru; naciśnięcie dwóch klawiszy może 

przywrócić wartość domyślną. Początkowy kursor znajduje się w 

pozycji jednostki wartości parametru (podświetlony), naciśnij lewą i 

prawą strzałkę, aby przesunąć kursor. Naciskaj klawisze strzałek w 

górę i w dół, wartości parametrów zmieniają się szybko. 
 

3 W celu zapisania i modyfikacji i zapewnienia, że nowa wartość jest aktywna, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub dolny przycisk OK. Aby odrzucić modyfikację i zachować pierwotną wartość, naciśnij lewy 

klawisz funkcyjny. 

Jak zmodyfikować wartość parametrów typu numeracji 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Wybierz parametr typu numeracji i naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do trybu edycji parametru. 

Dla tego typu parametrów wyświetlacz LCD wyświetla listę opcji 

pośrodku, podświetlone są bieżące opcje. Liczba przed każdą opcją 

jest jej wartością. 
 

2 Użyj klawiszy kierunkowych w górę i w dół, aby przewinąć listę 

opcji, naciśnij dwa przyciski jednocześnie, aby przywrócić 

domyślne opcje. Naciśnij lewą i prawą strzałkę, aby wykonać akcję 

odwracania. Naciśnij klawisz nawigacyjny (w górę lub w dół, a 

następnie klawisz czterokierunkowy), lista opcji zmienia się szybko. 

 

3 W celu zapisania i modyfikacji i zapewnienia, że nowa wartość jest aktywna, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub dolny przycisk OK. Aby odrzucić modyfikację i zachować pierwotną wartość, naciśnij lewy 

klawisz funkcyjny. 
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Jak wyświetlić lub zmodyfikować wartości parametrów typu zestawu bitów 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Wybierz parametr typu zestawu bitów i naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do trybu edycji 

parametru. Dla tego typu parametru centralny wyświetlacz LCD 

wyświetla szereg zmiennych bitowych. Bieżąca wartość każdej 

zmiennej bitowej jest wyświetlana po prawej stronie, a liczba 

bitów aktualnie wybranej zmiennej bitowej jest wyświetlana w 

prawym górnym rogu. 

 

2 Użyj klawiszy ze strzałkami w lewo i prawo, aby zmodyfikować 

wartość zmiennej bitowej, a naciśnięcie tych dwóch klawiszy 

może przywrócić jej wartość domyślną. Początkowo wybierana 

jest pierwsza zmienna bitowa z listy zmiennych bitowych (dwa 

trójkąty po prawej), naciskaj klawisze kierunkowe w górę i w dół, 

aby przewijać listę 
 

3 W celu zapisania i modyfikacji i zapewnienia, że nowa wartość jest aktywna, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub dolny przycisk OK. Aby odrzucić modyfikację i zachować pierwotną wartość, naciśnij lewy 

klawisz funkcyjny. 

Jak modyfikować wartości parametrów typu wskaźnika numerycznego 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Wybierz parametr typu wskaźnika numerycznego i naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub OK, aby przejść do trybu edycji parametru. 

W przypadku tego typu parametru pierwszy wiersz na środkowym 

wyświetlaczu LCD przedstawia adres i nazwę parametru, drugi 

wiersz przedstawia wartość wskaźnika, natomiast trzeci nazwę 

wskaźnika do parametru. 
 

2 Klawiatura sterująca zapewnia co najmniej dwie opcje dla tego 

typu parametru: Zawsze 0 i zdefiniowane przez użytkownika. 

Użyj klawiszy kierunkowych w górę i w dół, aby wybrać jeden z 

nich; jednoczesne naciśnięcie tych dwóch klawiszy może 

przywrócić wartość domyślną. Następnie klawisze ze strzałką w 

lewo i prawo przestają być aktywne. 
 

3 Jeśli w poprzednim kroku użytkownik wybrał inne opcje niż 

zdefiniowane przez użytkownika, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub OK; klawiatura sterująca następnie zapisuje zmiany 

w celu uaktywnienia nowych wartości. W przeciwnym razie 

klawiatura sterująca przejdzie w tryb edycji wskaźnika 

numerycznego. Aby zrezygnować z modyfikacji i zachować 

pierwotną wartość, naciśnij lewy klawisz funkcyjny 
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4 Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby zmienić wartość 

wskaźnika; naciśnięcie tych dwóch klawiszy jednocześnie może 

przywrócić wartość domyślną. Początkowo kursor znajduje się w 

polu indeksu wskaźnika numerycznego, naciśnij klawisz ze 

strzałką w lewo i prawo, aby przesunąć kursor. 
 

5 Aby zapisać zmiany i zastosować nową wartość, naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub przycisk OK; aby odrzucić wartości 

zdefiniowane przez użytkownika i powrócić do trybu edycji 

parametrów, naciśnij lewy klawisz funkcyjny. 

 

Jak zmodyfikować wartość parametru typu wskaźnika bitu 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Wybierz parametr typu wskaźnika bitowego, aby przejść do trybu 

edycji parametru, naciskając prawy klawisz funkcyjny lub przycisk 

OK. W przypadku tego typu parametru pierwszy wiersz 

wyświetlacza LCD przedstawia adres i nazwę parametru, kolejne 

dwa wiersze przedstawiają wartość wskaźnika i nazwę kierunku 

zmiennej. 

 

Krok Działanie Wyświetlacz 

2 Klawiatura sterująca zapewnia co najmniej trzy opcje dla tego typu 

parametru: 0, 1 i wartość zdefiniowana przez użytkownika. Użyj 

klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać jedną z nich; 

jednoczesne naciśnięcie tych dwóch klawiszy może przywrócić 

domyślną wartość; następnie lewy i prawy klawisz kierunkowy 

przestają być aktywne. 

 

3 Jeśli w poprzednim kroku użytkownik wybrał inne opcje niż 

zdefiniowane przez użytkownika, naciśnij prawy klawisz funkcyjny 

lub OK; następnie klawiatura sterująca zapisze zmiany, aby 

zastosować nową wartość; W przeciwnym razie klawiatura sterująca 

przejdzie w tryb edycji wskaźnika bitowego. Aby zrezygnować z 

modyfikacji i zachować pierwotną wartość, naciśnij lewy klawisz 

funkcyjny. 

 

4 Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby zmodyfikować 

wartość wskaźnika; jednoczesne naciśnięcie tych dwóch klawiszy 

może przywrócić domyślną wartość. Początkowo kursor znajduje 

się w polu punktu bitowego; naciśnij lewy i prawy klawisz strzałki, 

aby przesunąć kursor.  

5 W celu zapisania i modyfikacji i zapewnienia, że nowa wartość jest aktywna, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub dolny przycisk OK. Aby odrzucić modyfikację i zachować pierwotną wartość, naciśnij lewy 

klawisz funkcyjny. 
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Komunikat o dostępie do parametrów 

Kategoria Język angielski Język chiński Przyczyna 

1 Ten parametr służy tylko do 

odczytu. 

Ten parametr służy tylko do odczytu. Przypisywanie parametru służy tylko 

do odczytu. 

2 Nie można edytować tego 

parametru, gdy napęd jest 

uruchomiony. 

Tego parametru nie można 

modyfikować, gdy napęd jest 

uruchomiony. 

Przypisanie parametru nie jest 

modyfikowalne podczas obsługi. 

3 Lista parametrów jest 

aktualizowana, może to 

potrwać kilka sekund, proszę 

czekać. 

Lista parametrów jest aktualizowana. 

Ten proces może trwać kilka sekund. 

Proszę zachować cierpliwość. 

Podczas uzyskiwania dostępu do 

zmodyfikowanych parametrów 

klawiatura sterująca aktualizuje listę 

parametrów, a użytkownik próbuje 

edytować niedokończony parametr 

aktualizacji. 4 OK! Gotowy. Obsługa zakończona.  

5 Ups! Nie powiodło się. Obsługa nie powioła się.  Wystąpiła nieprawidłowość 

Komunikacji podczas odczytu/zapisu 

parametrów. 

6 Lista grup parametrów jest 

aktualizowana, proszę chwilę 

poczekać. 

Lista parametrów jest aktualizowana, 

proszę chwilę poczekać. 

Podczas wybierania grupy parametrów 

klawiatura sterująca aktualizuje listę 

grup. Odstęp czasowy między 

poszczególnymi przyciskami jest zbyt 

mały lub nieprawidłowość  

komunikacji aktywuje to zdarzenie. 

Zmodyfikowane parametry 

Dzięki tej opcji użytkownik może: 

1. Sprawdzić zmodyfikowane parametry. 

2. Edytować zmodyfikowane parametry 

Pamiętaj, że klawiatura sterująca może określić, czy parametr został zmodyfikowany pod względem właściwości w taki 

sposób, że napęd odczytuje parametry, bieżącą wartość i wartość domyślną. Ten proces może potrwać od kilku do 

kilkudziesięciu sekund. Poczekaj cierpliwie. Lista parametrów aktualizowana jest jeden po drugim; podczas gdy 

użytkownicy mogą edytować parametry, które zostały zaktualizowane. 

Jak przeglądać i edytować zmodyfikowane parametry 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz funkcyjny, aby 

powrócić do głównego interfejsu.  

 

2 Jeśli nie jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny, aby przejść do menu głównego lub naciskaj lewy klawisz 

funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. Użyj klawiszy 

nawigacyjnych (w górę i w dół; lub  czterech klawiszy 

kierunkowych) wybierając „Zmodyfikowane parametry”; następnie 

naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do 

podmenu zmodyfikowanych parametrów. 
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3 To menu jest zasadniczo takie samo jak menu parametrów, ale 

przedstawia tylko zmodyfikowane parametry i nie ma potrzeby 

wyboru grupy parametrów. Patrz rozdział „parametry” konkretnej 

operacji. Aby wyjść z tego trybu, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.  

 

Dzienniki usterek 

Dzięki tej opcji użytkownik może: 

1. Wyświetlić dziennik usterek. 

2. Wykonać podgląd informacji o diagnostyce błędów 

Jak wyświetlić dziennik błędów i informacje o diagnostyce błędów 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz funkcyjny, aby 

powrócić do głównego interfejsu. 

 

2 Jeśli nie jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny, aby przejść do menu głównego lub naciskaj lewy klawisz 

funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. Użyj klawiszy 

nawigacyjnych (w górę, w dół; lub czterech klawiszy 

kierunkowych) wybierając „Dzienniki błędów”; następnie naciśnij 

prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby wejść w podmenu 

dzienników błędów. 

 

3 Dwie cyfry z przodu każdego wiersza wyświetlacza LCD to kod 

usterki. Wybrany numer seryjny usterki wyświetlany w prawym 

górnym rogu ekranu LCD (im mniejsza wartość, tym bliżej 

bieżącego momentu). Początkowo ostatnia usterka usytuowana z 

przodu, czyli pierwsza usterka będąca ostatnią awarią, która miała 

miejsce jest wybierana (podświetlona) za pomocą klawiszy 

nawigacyjnych (w górę i w dół; około czterech klawiszy 

kierunkowych) przy użyciu których można wybrać określony błąd. 

 

4 Naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby wyświetlić 

informacje o diagnozie usterki; w prawym górnym rogu 

wyświetlacza LCD wyświetlany jest kod usterki. Jeśli informacje 

diagnostyczne są puste, na środku ekranu LCD pojawi się 

komunikat „Brak szczegółów”, co oznacza, że nie ma 

szczegółowych informacji na temat wybranej usterki. 
 

5 Jeśli zakres zawartości informacji o diagnozie usterki przekracza 

długość informacji, którą może wyświetlić ekran LCD, użyj 

klawiszy nawigacyjnych (w górę i w dół, lub około czterech 

klawiszy kierunkowych), aby wyświetlić pozostałą zawartość. Aby 

wyjść z tego trybu, naciśnij jeden z trzech klawiszy funkcyjnych; 

lewy i prawy klawisz funkcyjny oraz przycisk OK. 
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Funkcje asystenta 

Dzięki opcjonalnej funkcji asystenta użytkownicy mogą: 

• Wybrać makra  

• Ustawić parametry silnika 

• Ustawić parametry sterowania uruchomienia-zatrzymania napędu 

Opcjonalna funkcja asystenta dostępna jest w języku chińskim i angielskim 

Wybierz makro  
 

Konfiguracja silnika 
 

Kontrola uruchomienia/zatrzymania 
 

 

Jak korzystać z funkcji asystenta, aby wybrać makro  

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz funkcyjny, aby 

powrócić do głównego interfejsu.  

 

2 Jeśli jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, 

aby przejść do menu głównego lub naciskaj lewy klawisz funkcyjny, 

aż powrócisz do menu głównego. Użyj klawiszy nawigacyjnych (w 

górę lub w dół; około czterech klawiszy kierunkowych), wybierając 

„Assistant” (Funkcja asystenta), a następnie naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do podmenu funkcji 

asystenta. 

 

3 Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać „select 

application macros” (wybór makr zastosowań), naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do trybu edycji 

parametrów. Zapoznaj się z rozdziałem „Jak zmodyfikować wartość 

parametrów typu numeracji” dla konkretnej operacji. Aby wyjść z 

tego trybu, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.  

Jak korzystać z funkcji asystenta, aby ustawić parametry silnika i parametry sterowania uruchomienia-zatrzymania 

napędu. 

Po wejściu do menu funkcji asystenta, użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać odpowiednią opcję, naciśnij 

prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, a następnie klawiatura sterująca poprowadzi użytkownika do ustawienia 

odpowiednich parametrów po kolei. Po ustawieniu wszystkich parametrów pojawi się klawiatura sterująca z komunikatem 

„operacja zakończona”. 

 

Kopia zapasowa parametrów 

Dzięki tej opcji użytkownik może: 

• Przesłać parametry do sterowania lokalnego (kopiowanie parametrów) 

• Przesłać parametry do napędu (pobieranie parametrów) 
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Jak przesłać parametry do sterowania lokalnego (kopiowanie parametrów) 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 
W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz 

funkcyjny, aby powrócić do głównego interfejsu. 
 

 

Krok Działanie Wyświetlacz 

2 Jeśli jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, 

aby przejść do menu głównego, lub naciskaj lewy klawisz funkcyjny, 

aż powrócisz do menu głównego. Użyj klawiszy nawigacyjnych (w 

górę i w dół; około czterech klawiszy kierunkowych), wybierając 

„Kopia zapasowa parametrów”, a następnie naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do podmenu kopii zapasowej 

parametrów. 

 

3 Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać „parameter upload 

to the local” (przesyłanie parametrów do sterowania lokalnego), 

naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby rozpocząć 

kopiowanie parametrów. 

 

4 Kopiowanie parametrów jest wykonywane przez grupy, pierwszy 

wiersz przedstawia bieżące zadanie wykonania, odczytuje lub 

zapisuje grupę parametrów, poprzedzający ukośnik to numer grupy 

parametrów aktualnie kopiowany, za ukośnikiem znajduje się 

całkowita liczba grup parametrów. Drugi pasek postępu wskazuje 

harmonogram wykonania zadania. Trzeci wiersz przedstawia 

komunikat zachęty dotyczący, na przykład, „upływu czasu” 

(przekroczenie czasu), liczba po prawej stronie reprezentuje indeks 

aktualnie odczytywanego parametru.  

Po zakończeniu kopiowania w prawym dolnym rogu pojawi się 

„koniec”. 

 

 

Jak przenieść parametry na napęd (pobieranie parametrów) 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 Pominięcie.  

2 

Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać 

„pobieranie parametrów do napędu”; naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby rozpocząć 

pobieranie parametrów. 
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3 

Pobieranie parametrów jest również wykonywane przez 

grupy. Najpierw wczytaj wartości parametrów z pamięci 

lokalnej, następnie sprawdź CRC, następnie porównaj  

z zakresem wartości parametrów, a następnie zacznij 

pobierać bieżącą grupę parametrów po sprawdzeniu 

poprawności CRC i bez przepełnienia danych. Pierwszy 

wiersz przedstawia bieżące zadanie wykonania, tj. 

wczytywanie, kontrolę, zapisywanie grupy parametrów, 

reszta jest zbliżona do kopiowania parametrów. 

 

Instrukcja dotycząca wskazówek w zakresie tworzenia kopii zapasowych parametrów 

Nadpisanie?: Skuteczne kopiowanie danych już istnieje w pamięci klawiatury sterującej, czy mimo to nadpisać?  

Limit czasu!: Przekroczenie czasu. Komunikacja nie reaguje dłużej niż 3 sekundy, kopiowanie lub pobieranie zostało 

przerwane. 

NVM pusta!: Klawiatura sterująca nie była kopią parametru, pamięć jest pusta, odmówiono pobrania. 

Dane niekompletne!: Pamięć klawiatury sterującej wykonała kopię danych, ale nie była ona kompletna, odmówiono 

pobrania.  

Niedopasowanie napędu: typ i model napędu są niespójne, odmówiono pobrania. 

Błąd kontroli danych: Wystąpił błąd kontroli CRC podczas wczytywania wartości parametrów z pamięci klawiatury 

sterującej, pobieranie zostało przerwane. 

Przepełnienie danych!: Poprzednia kopia wartości parametru przekroczyła zakres parametru, pobieranie przerwane. 

Przekroczona pojemność NVM: adres przekroczył pojemność pamięci klawiatury sterującej, gdy wartość parametru zostanie 

zapisana, kopiowanie zostanie przerwane. 

 

INFORMACJA O SYSTEMIE 

Dzięki opcjom informacji o systemie użytkownicy mogą: 

• Wykonać podgląd informacji o producencie napędu, modelu, wersji oprogramowania układowego, dacie produkcji i 

numerze seryjnym itp. 

• Wykonać podgląd wersji oprogramowania układowego i informacji diagnostycznych klawiatury sterującej. 

 

Informacje o systemie w języku chińskim i angielskim 

Napęd 
 

Panel 
 

 

Jak wyświetlić informacje o producencie napędu, modelu, wersji oprogramowania układowego, 

dacie produkcji i numerze seryjnym itp. 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 
W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz 

funkcyjny, aby powrócić do głównego interfejsu. 
 

2 

Jeśli jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny, aby przejść do menu głównego lub naciskaj 

lewy klawisz funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. 

Użyj klawiszy nawigacyjnych (w górę, w dół; lub czterech 

klawiszy kierunkowych), wybierając „System Info" 

(Informacje o systemie), a następnie naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do podmenu 

informacji o systemie. 
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3 

Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać 

„napęd”, naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk 

OK, aby wyświetlić producenta napędu, model, wersję 

oprogramowania układowego, numer seryjny i pozostałe 

informacje. 
 

4 

Początkowo drugi wiersz ekranu LCD przedstawia nazwę 

producenta napędu; czwarty wiersz przedstawia model 

produktu. Naciśnij klawisze nawigacyjne (w górę lub w dół; 

około czterech klawiszy kierunkowych), aby przewijać 

strony i przeglądać pozostałą zawartość. Aby wyjść z tego 

trybu, naciśnij jedną z trzech funkcji, lewy i prawy klawisz 

funkcyjny oraz przycisk OK będą aktywne.  

 

Jak wyświetlić wersję oprogramowania układowego i informacje diagnostyczne na klawiaturze 

sterującej 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 
W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz 

funkcyjny, aby powrócić do głównego interfejsu. 
 

2 

Jeśli jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny, aby przejść do menu głównego lub naciskaj 

lewy klawisz funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. 

Użyj klawiszy nawigacyjnych (w górę lub w dół; około 

czterech klawiszy kierunkowych), wybierając „System 

Info" (Informacje o systemie), a następnie naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do 

podmenu informacji o systemie. 
 

3 

Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać 

„napęd”, naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk 

OK, aby wyświetlić producenta napędu, model, wersję 

oprogramowania układowego, numer seryjny i pozostałe 

informacje. 
 

4 

Pierwszy wiersz ekranu LCD przedstawia wersję 

oprogramowania układowego klawiatury sterującej,  

w wierszach od drugiego do czwartego znajdują się 

informacje diagnostyczne (od góry do dołu to liczba ramek 

wysyłanych, liczba ramek odbieranych, liczba błędów 

sprawdzanych, liczba błędów odbieranych). Aby wyjść z 

tego trybu, naciśnij jedną z trzech funkcji; lewy i prawy 

klawisz funkcyjny oraz przycisk OK będą aktywne.  

Ustawienia 

Dzięki opcjom ustawień użytkownicy mogą: 

• Wybrać język klawiatury sterującej 

• Ustawić parametry podświetlenia i kontrastu wyświetlacza LCD 

• Usunąć dziennik błędów napędu 

• Przywrócić domyślny sygnał monitorowania głównego interfejsu 

• Przywrócić wszystkie parametry napędu 
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Język systemu 

 
Ustawienia wyświetlacza 

 
Reset ustawień domyślnych 

 

Jak wykasować dziennik błędów napędu/przywrócić domyślny sygnał monitorowania głównego 

interfejsu/zainicjować wszystkie parametry napędu 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 
W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz 

funkcyjny, aby powrócić do głównego interfejsu. 
 

2 

Jeśli jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny, aby przejść do menu głównego lub naciskaj 

lewy klawisz funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. 

Użyj klawiszy nawigacyjnych (w górę lub w dół; około 

czterech klawiszy kierunkowych), wybierając „Settings” 

(Ustawienia), a następnie naciśnij prawy klawisz funkcyjny 

lub przycisk OK, aby przejść do podmenu informacji o 

systemie. 
 

3 

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać „restore 

default" (przywróć domyślne), naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do opcji 

przywracania ustawień domyślnych. 

 

4 

Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać 

jedną z opcji, naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub 

przycisk OK; wywoła to odpowiednie żądanie. Aby wyjść z 

tego trybu, naciśnij lewy klawisz funkcyjny. 

 

 

 

Przywracanie domyślnej opcji w języku chińskim i angielskim 

Kasowanie dziennika błędów 
 

Reset układu widoku głównego 

 
Reset wszystkich parametrów 

 

 

Uwaga: Aby zapobiec błędnej obsłudze użytkownika i utracie danych, podczas wykonywania tej części operacji 

klawiatura sterująca wyświetli następujące okno ze wskazówkami. Po naciśnięciu przez użytkownika prawego 

klawisza funkcyjnego lub przycisku OK, obsługa zostanie wykonana. 
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Tryb menu opcji 

W tym trybie podstawowa obsługa jest taka sama jak w trybie menu głównego. Przed zapoznaniem się z tą częścią przeczytaj 

uważnie pierwsze rozdziały. 

 

Lokalne dane 

Ta opcja służy do edycji lokalnej wartości. Użytkownik musi nacisnąć prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK w celu 

wykonania zapisu; nastąpi zresetowanie zmiany. Jeśli tylko napęd znajduje się w trybie sterowania lokalnego lub określona 

jest klawiatura sterująca wyborem źródła, użytkownicy mogą skorzystać z tej opcji. Aby zapoznać się z konkretnymi 

operacjami, zapoznaj się z rozdziałem „Jak zmienić wartość parametrów typu numerycznego”.  

 

Kierunek obrotów silnika 

Ta opcja służy do zmiany kierunku obrotów silnika. Jak przedstawiono na ilustracji po prawej stronie, środek ekranu LCD 

przedstawia aktualny kierunek obrotów silnika. 

Poniżej wyświetlany jest wiersz informujący użytkownika, aby nacisnąć lewy lub prawy przycisk zmiany kierunku. 

 

Edycja głównego interfejsu 

Jak wybrać sygnał monitorowania i wyświetlić lub edytować jego źródło wejściowe 

Krok Działanie Wyświetlacz 

1 
W menu opcji naciśnij lub przytrzymaj lewy klawisz 

funkcyjny, aby powrócić do głównego interfejsu. 
 

2 

Jeśli jesteś w głównym interfejsie, naciśnij prawy klawisz 

funkcyjny, aby przejść do menu głównego lub naciskaj 

lewy klawisz funkcyjny, aż powrócisz do menu głównego. 

Użyj klawiszy nawigacyjnych (w górę, w dół; lub czterech 

klawiszy kierunkowych), wybierając „Edit main interface” 

(Edycja głównego interfejsu), a następnie naciśnij prawy 

klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby przejść do 

podmenu informacji o systemie. 
 

3 

Początkowo wybierany jest pierwszy sygnał, a następnie 

źródło wejściowe tego sygnału przedstawione poniżej 

(podświetlone). Za pomocą klawiszy nawigacyjnych 

wybierz odpowiedni sygnał, aby wyświetlić jego źródło 

wejściowe. Jeśli chcesz zmodyfikować źródło wejściowe, 

naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub przycisk OK, aby 

przejść do trybu edycji parametrów. Patrz rozdział „jak 

zmodyfikować wartość parametrów typu wskaźnika 

numerycznego” dla konkretnej operacji. Jeśli użytkownik 

wybierze opcję „zawsze 0” podczas edycji źródła 

wejściowego, źródło wejściowe tego sygnału wyświetli 

komunikat „pusty, brak sygnału”. 
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■ 3. Klawiatura sterująca LED 

Uwagi: W tym rozdziale opisano tylko klawisze klawiatury 

LED i instrukcje diod kontrolnych oraz główne różnice  

w obrębie podstawowych operacji. Więcej informacji można 

znaleźć w rozdziale klawiatury sterującej LCD. 

 

 Kontrolka stanu 

: Świecąca światłem stałym oznacza, że napęd został 

uruchomiony; wyłączona, oznacza, że napęd został zatrzymany. 

Świecąca światłem stałym oznacza odwrócenie 

kierunku obrotu silnika; wyłączona oznacza, że silnik się obraca 

lub nie pracuje. 

Świecąca światłem stałym oznacza, że napęd 

zgłasza awarię; wyłączona oznacza brak usterki.  

Świecąca światłem stałym oznacza, że napęd 

jest w trybie zdalnego sterowania, wybór sterowania zaciskiem 

lub komunikacją; wyłączona oznacza, że napęd jest w trybie 

sterowania lokalnego; migająca oznacza, że napęd jest w trybie 

zdalnego sterowania, z kontrolowanym wyborem klawiatury 

sterującej. 

 

Instrukcje obsługi 

Początkowo panel sterowania znajduje się w głównym interfejsie. Cyfrowa wskaźnik LED przedstawia sygnał monitorujący, 

taki jak prędkość silnika 1500.0.  

Naciśnij lewy lub prawy klawisz funkcyjny, aby przełączyć sygnał monitorowania, naciśnij oba te przyciski 

jednocześnie, aby przywrócić w celu wyświetlenia pierwszego sygnału monitorowania. 

Napęd w stanie awarii, cyfrowy wyświetlacz LED wskazuje kod błędu, na przykład E-01, a wszystkie kontrolki cyfrowe 

migają synchronicznie. W tym momencie Naciśnij przycisk RESET w celu zresetowania błędu. 

W przypadku alarmu napędu ekran LED wyświetla kod ostrzegawczy, na przykład A-01. Informacje o alarmie będą pojawiać 

się raz na 10 sekund i będą trwać przez 3 sekundy (miganie 3 hypo), a następnie zostaną automatycznie ukryte. 

Naciśnij klawisz ze strzałką w górę lub w dół; lub użyj czterech przycisków kierunkowych i przycisk OK, aby 

ukryć komunikat o błędzie lub alarmie. 

Gdy panel sterowania znajduje się w głównym interfejsie, naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu parametrów, 

aby wyświetlić lub zmodyfikować wartości parametrów. Menu parametrów to trzypoziomowe menu. Menu pierwszego 

poziomu służy do wyboru grupy parametrów, drugie menu do wyboru indeksu parametrów a trzecie do edycji wartości 

parametru. Naciśnij klawisz ze strzałką w górę, aby zwiększyć grupę parametrów, indeks lub wartość parametru; naciśnij 

klawisz ze strzałką w dół, aby je zmniejszyć. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk OK, aby zapisać wartości parametrów i 
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powrócić do poprzedniego menu; można również nacisnąć klawisz ESC, aby zrezygnować z edycji. Jeśli w ciągu 1 minuty 

nie zostanie naciśnięta żadna kombinacja klawiszy, menu zostanie automatycznie zamknięte. 

Aby wyświetlić lub zmodyfikować podaną lokalną wartość, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół w głównym 

interfejsie, aby przejść do danego lokalnego menu. W tym momencie wszystkie kontrolki cyfrowe synchronicznie migają, 

naciśnij ponownie klawisz ze strzałką w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć podaną lokalną wartość. Jeśli w ciągu 

3 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, menu zostanie automatycznie zamknięte. Jeśli chcesz szybko 

zmodyfikować lokalną podaną wartość, naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu parametrów, aby zmodyfikować lokalną 

podaną wartość. 

 [Opisy kluczowych funkcji] 

Klawisz Funkcja 

Klawisz potwierdzający [OK] Wejście do menu parametrów i zapis wartości parametrów krok po kroku. 

Klawisz [RES/ESC] Gdy na ekranie pojawi się kod błędu (E-XX), resetuje błąd. Inne przypadki- 

wyjście z menu krok po kroku, anulowanie edycji. 

Klawisz [strzałka w górę] Zwiększa adres parametru (grupa, indeks), wartości parametrów; Wejście do 

lokalnego menu, zwiększenie lokalnej wartości. 

Klawisz [strzałka w dół] Zmniejsza adres parametru (grupa, indeks), wartości parametrów; Wejście do 

lokalnego menu, zmniejszenie lokalnej podanej wartości. 

Klawisz [strzałka w lewo] Wycofanie, aby przełączyć sygnał monitorowania (interfejs główny), 

przemieszczenie kursora w lewo (interfejs menu). 

Klawisz [strzałka w prawo] Przejście, aby przełączyć sygnał monitorowania (interfejs główny), 

przemieszczenie kursora w prawo (interfejs menu). 

Loc/REM,STOP,START Wprowadzenie funkcji znajduje się w treści poprzedniego rozdziału dotyczącego 

przycisku LCD. 

 

 

■ 4. Funkcja programu 

Kontrola 

Przycisk Loc/Rem na klawiaturze sterującej pozwala na przełączanie między dwoma 

trybami- lokalnym i zdalnym. 

Kontrola lokalna 

Lokalne sterowanie służy do wykrywania i usuwania usterek na miejscu, konserwacji 

lub prostej obsługi. W tym momencie sterowanie systemem Uruchomienia-Zatrzymania 

realizowane jest za pomocą przycisku START i STOP na panelu LCD. Za pomocą 

parametru 16.00 Blokada lokalna (blokada sterowania lokalnego) możliwe jest 

zablokowanie przełączania trybu sterowania na sterowanie lokalne. 

Kontrola zdalna 

Gdy do praktycznego zastosowania wykorzystywany jest tryb zdalnego sterowania, 

uruchomienie- zatrzymanie systemu zależy od wejścia na zacisku lub instrukcji 

komunikacji itp .; Podana prędkość zależy od wejścia analogowego, instrukcji 

komunikacji, lub wyjścia sterującego PID procesu, ustawienia prędkości segmentu itp. 

Możliwe jest zapewnienie dwóch miejsc zdalnego sterowania, EXT1 i EXT2. Dzięki 

LEGENDA 

Stop mode- tryb zatrzymania 

Em stop sel- wybór zatrzymania awaryjnego 

Em stop mode- tryb zatrzymania awaryjnego 

Fault reset sel- wybór resetu usterki 

Ext run enable- aktywacja uruchomienia 

zewnętrznego 

Start request- żądanie uruchomienia 

Stop request- żądanie zatrzymania 

Start stop state- stan uruchomienia-zatrzymania 

Ready- stan gotowości 

Stopped- zatrzymano 

Running- praca 

Faulted- usterka 

Drive status word- słowo (16 bit) zawierające 

bieżące informacje o pracy falownika 

Start request logic- logika żadania 

uruchomienia 

Jog start- uruchomienie trybu impulsowego 

Local start- uruchomienie w trybie lokalnym 

Sel LOC/Rem- wybór LOC/REM 

Start enable- aktywacja uruchomienia 
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dwóm rodzajom zewnętrznego miejsca sterowania użytkownik może wybrać sygnał sterujący (na przykład uruchomienie i 

zatrzymanie) i tryb sterowania. Zgodnie z wyborem użytkownika można aktywować EXT1 lub EXT2. Użytkownik może 

wybrać EXT1/EXT2 poprzez wejście cyfrowe lub sterowanie przez magistralę komunikacyjną. 

 

Kontrola Uruchomienia-Zatrzymania 

Logika Uruchomienia-Zatrzymania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napęd można uruchomić na cztery następujące sposoby:  

1) w stanie sterowania lokalnego, uruchomienie z panelu LCD;  

2) w stanie zdalnego sterowania, uruchomienie z zewnętrznego miejsca kontroli EXT1;  

3) w stanie zdalnego sterowania, uruchomienie z zewnętrznego miejsca kontroli EXT2;  

4) Uruchomienie w trybie impulsowym, jak przedstawiono na powyższej ilustracji. Pierwszy blok funkcyjny definiuje 

miejsce z którego następuje wysterowanie. Funkcja pod pozycją 11.01(EXT1/EXT2 sel) odpowiada za wybór miejsca EXT1. 

Lub EXT2. Istnieje również możliwość stworzenia elastycznego miejsca sterowania używając wszystkich dostępnych 

sygnałów (od DI 1 do DI 7). Następne bloki odpowiadają kolejno za: - wybór sterowania pomiędzy tym używającym EXT1 i 

EXT2 lub impulsowym, dalej jest wybór trybu sterowania (lokalne/zdalne) a na samym końcu znajduje się parametr 10.15 

(start enable)który jest potrzebny aby napęd mógł rozpocząć swoją pracę. Dopiero wtedy, po spełnieniu wszystkich 

warunków pojawia się stan wysoki w parametrze 06.00.06 – start request (żądanie startu) 

Uruchomienie w trybie Jog Start (impulsowym) 

Uruchomienie w trybie impulsowym ma dwa źródła sygnału, są to odpowiednio 10.08 (Jog1 Start)  Uruchomienie w trybie 

impulsowym 1 i 10.09 (Jog2 Start) Uruchomienie w trybie impulsowym 2. Gdy oba polecenia impulsowe działają 

jednocześnie, priorytet ma polecenie JOG1. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania impulsowego za 

pomocą parametru 10.10(Jog enable) Aktywacja trybu impulsowego.  

Uwaga: sterowanie lokalne nie zapewnia funkcji uruchomienia impulsowego. Gdy sygnał impulsu jest prawidłowy i jeśli 

napęd został zatrzymany, wówczas impuls polecenia uruchomienia również uruchomi napęd; 

 

 

LEGENDA 

Jog logic- logika trybu impulsowego 

JOG… start- uruchomienie trybu impulsowego … (JOG…) 

Jog enable- załączony tryb impulsowy 

Jog active- aktywny tryb impulsowy 

Non jog operation, the jog command not be executed- Operacja bez trybu 

impulsowego, polecenie sterowania impulsem nie jest wykonywane. 
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Gdy napęd już działa, polecenie nie zostanie wykonane. Gdy polecenie sterowania impulsem jest aktywowane, sygnał 

polecenia uruchomienia z zewnętrznego miejsca sterowania nie zostanie wykonany, dopóki tryb sterowania impulsowego nie 

zostanie całkowicie zatrzymany. Patrz ilustracja poniżej. 

 

Gdy napęd pracuje, sygnały wyłączenia są następujące:  

1) utracono polecenie uruchomienia; 2) odebrano polecenie zatrzymania awaryjnego;  3) utracono sygnał zezwolenia na 

obsługę;  4) awaria napędu.  

Po spełnieniu któregokolwiek z powyższych warunków napęd zostanie wyłączony. 

Awaryjne wyłączenie 

W przypadku awaryjnego wyłączania tryb wyłączania zależy od parametrów 10.14 Em stop mode (tryb zatrzymania 

awaryjnego), domyślnie jest to zatrzymanie wybiegiem. Źródło sygnału wyłączenia awaryjnego można wybrać za pomocą 

parametrów 10.13 Em stop sel. (wybór zatrzymania awaryjnego). Czas zwalniania dla wyłączenia awaryjnego zależy od 

parametrów 22.04 Em stop time (czas zatrzymania awaryjnego). 

Wyłączanie błędów 

W przypadku wyłączania awaryjnego przeważnie wykonywany jest tryb zatrzymania wybiegiem. Poniższe trzy tryby 

wyłączania awaryjnego zależą od parametrów trybu 11.00 (stop mode)Zatrzymanie:  

1) Odłączenie sprzężenia zwrotnego sterowania PID procesu; 2) Odłączenie wejścia analogowego; 3) Ograniczony czas 

pracy. 

Gdy błąd jest wyzwalany, jeśli polecenie uruchomienia nadal istnieje, dla trybu wyzwalanego bez poziomu (patrz parametr 

11.05 (Ext 1 Trig type)Typ wyzwalania Ext1, 11.06(Ext 2 Trig type )Typ wyzwalania Ext2, nawet jeśli usterka została 

usunięta, system jest nadal wstrzymany przed uruchomieniem. Należy przerwać sygnał uruchomienia, a następnie dostarczyć 

go znowu. Można powiedzieć że sterownik reaguje na zbocze narastające sygnału uruchomienia.  Tryb usuwania usterek 

można osiągnąć poprzez:  

1) przyciski panelu; 2) zbocze narastające określonego sygnału o parametrze 10.11 Fault reset sel (Wybór resetowania 

błędu);3) funkcja automatycznego resetowania; 4) wyłącz zasilanie. 

Zewnętrzna lokalizacja kontrolna 

System zapewnia dwa całkowicie niezależne zewnętrzne elementy sterujące, z których każdy odpowiada funkcji 

uruchamiania, trybowi kontroli prędkości/momentu obrotowego, a także podanej prędkości/momentowi obrotowemu; 

możliwe jest elastyczne konfigurowanie w celu dostosowania do zastosowań w terenie. 

Tryb łączenia sygnałów uruchamiania dwóch elementów sterujących zależy od parametrów 10.00 Ext1 start func i 10.04 

Ext2 start func które obejmują sterowanie dwuprzewodowe, sterowanie trójprzewodowe, sterowanie komunikacją, 

sterowanie panelem; patrz ilustracja poniżej. 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

External run command- zewnętrzne polecenie pracy 

Point move command JOG…- polecenie przemieszczenia punktu 

JoG…(tryb sterowania impulsem …) 

Dynamic activation- aktywacja dynamiczna 

Dynamic velocity- prędkość dynamiczna 

Modulation output- wyjście modulacji 
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Kontrola zaciskiem dwu/trzy przewodowym 

Jako przykład weźmy kontrolę zewnętrzną 1; wybierz 1 lub 2 dla parametru 10.00 Ext1 start func (Funkcja uruchamiania 

Ext1); odpowiedni zacisk to dwuprzewodowy układ sterowania; dla 3 lub 4, odpowiedni zacisk to trójprzewodowy układ 

sterowania.  

Źródło sygnału dla kontroli dwuprzewodowej lub trójprzewodowej jest wybierane przez parametry 10.01 Ext1 In1 sel, 10.02 

Ext1 In2 sel, 10.03 Ext1 In3 sel. Użytkownik może edytować wskaźnik, który będzie oznaczony jako dowolny z cyfrowych 

zacisków wejściowych; może być również określony dla dowolnego regulatora czasowego lub dowolnego sygnału. Parametr 

11.05 Ext1 Trig Type (typ wyzwalacza Ext1) służy do ustawienia typu sygnału In1, In2; In3 powinien być sygnałem zbocza 

lub sygnałem poziomu. Ten parametr dotyczy tylko kontroli dwuprzewodowej; kontrola trójprzewodowa jest zawsze 

wyzwalana za pomocą zbocza 

 

Kontrola prędkości/momentu obrotowego 

W przypadku kontroli lokalnej, użytkownik może jedynie wybrać tryb kontroli prędkości lub momentu obrotowego. Tryb 

kontroli zewnętrznej można określić jako parametr prędkości, momentu obrotowego, kombinacja prędkości i momentu 

obrotowego, pozycjonowania i innych trybów. Parametr 11.02 Ext1 Ctrl Mode służy do trybu kontroli określonego 

sterowania zewnętrznego 1; parametr 11.03 Ext2 Ctrl Mode (tryb kontroli Ext2) służy do trybu kontroli określonego 

sterowania zewnętrznego 2; parametr 11.04 Loc Ctrl Mode (tryb kontroli lokalnej) służy do trybu kontroli lokalnej. 

Rzeczywiste wdrożenie trybu kontroli można sprawdzić za pomocą parametrów zastosowanego 03.05 Ctrl mode used(tryb 

kontroli). Wybór i przełączanie trybu kontroli momentu obrotowego prędkości przedstawiono poniżej. 

 

Uwaga: w przypadku trybu momentu obrotowego, po napotkaniu żądania wyłączenia, wymuszone zostanie przejście trybu 

kontroli do trybu prędkości. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Ext… start func- funkcja uruchomienia Ext… 

Start request- żądanie uruchomienia 

Stop request- żądanie zatrzymania 

Trig type- typ uruchomienia 

Not selected- nie wybrano 

Start- uruchomienie 

Dir- kierunek 

Fwd- do przodu 

Rev- do tyłu 

Stop- zatrzymanie 

Field bus- magistrala polowa 

Control to- sterowanie 

Start-stop- uruchomienie-zatrzymanie 

 

LEGENDA 

Control mode selection- wybór trybu kontroli 

Ext… ctr mode- tryb kontroli Ext… 

Sel- wybór 

Local ctrl moe- tryb kontroli lokalnej 

Ext ctr mode- tryb kontroli zewnętrznej 

Ctr moe used- zastosowano tryb kontroli 
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Zadana prędkość 

Jak przedstawia poniższa ilustracja, istnieją dwa źródła sygnału dla podanej ogólnej prędkości napędu, które są odpowiednio 

Speed Given 1 (parametr 21,00 prędkości ref1 src), Speed Given  2 (parametr 21.01 prędkości ref2 src). Te dwa źródła 

sygnałów mogą wykonywać operację złożoną (parametr 21.02 Speed ref. func), jednocześnie można je przełączać (parametr 

21.03 speed ref sel), a następnie zwiększać według zadanego rozdziału prędkości (parametr 21.04 speed share). Gdy zacisk 

wielobiegowy (multi speed) jest aktywny, podobnie jak w przypadku priorytetu wielobiegowego, zadana prędkość 

automatycznie przełączy się na wielobiegową (parametr 03.02 const speed out). Po uruchomieniu jog2 ( 10.09 JOG2 start) 

podana prędkość jest zmieniana na jog speed2 (parametr 21.05 Jog2 spd ref); po uruchomieniu jog1 ( 10.08 JOG1start), 

podana prędkość jest zmieniana na prędkośc jog1 (parametr 21.06 Jog1 spd ref); Po aktywowaniu kontroli lokalnej (06.00.15 

Local Ctrl, w lewym górnym róg panelu wyświetlane jest „LOC”), podana prędkość jest zmieniana na panel 1 (parametr 

28.02 Panel ref1). Gdy włączony jest skok prędkości (parametr 25.06 Crit spd sel), wydajność podanej prędkości jest 

ograniczona przez limit prędkości skoku (parametr 25.00 do 25.05). Podana prędkość podlega również maksymalnemu 

ograniczeniu prędkości (parametr 20.00 spd ref max), minimalnemu ograniczeniu prędkości (parametr 20.01 spd ref min) 

oraz dodatnim i ujemnym ograniczeniom prędkości (parametr 20.02 Pos spd ena, 20.03 Neg spd ena). Ostateczna podana 

prędkość odnosi się do parametru 03.00 spd ref out. 

Podana ogólna prędkość 1 i podana ogólna prędkość 2 pozwalają nie tylko na wybór sygnału konwencjonalnego (analogowy, 

wielobiegowy, szybki impuls wejściowy, komunikacja magistrali, potencjometr elektryczny, podany panel itp.), ale także 

wybrać dowolny sygnał za pomocą zdefiniowanego przez użytkownika wskaźnik edycji.  

Podana prędkość wejścia analogowego 

Zapoznaj się z treścią rozdziału Interfejs sterowania na wejściach analogowych (AI1, AI2, AI3). 

Podana prędkość wejściowa szybkiego impulsu 

Zapoznaj się z treścią rozdziału Interfejs sterowania na szybkich wejściach impulsowych (DI7).  

Podana prędkość komunikacji 

Patrz rozdział dotyczący magistrali polowej. 
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LEGENDA 

Speed ref src- źródło odniesienia prędkości 

Scaled- skalowane 

Const speed out- stałą prędkość wqyjścioiwa 

Process PID out- wyjście PID procesu  

Fierld bus- magistrala polowa 

Ref- odniesienie 

Pulse freq. out- wyjściowa częstotliwość impulsu 

Pointer- wskaźnik 

Speed ref func- funkcja odniesienia do prędkości 

Speed share- udział prędkości 

Spd ref- odniesienie do prędkości 

JOG- tryb impulsowania 

Local ctrl- kontrola lokalna 

Spd ref. Select- wybór odniesienia do pręd 

Crit speed- prędkość Crit 

Crit spd sel- wybór prędkości Crit 

Pos spd ena- aktywacja prędkości dodatniej 

Ne spd en- aktywacja prędkości ujemnej 
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Funkcja wielobiegowa 

Funkcja wielobiegowa obsługuje 4 sygnały wyboru (patrz parametr 26.18 Const speed sel1, 26.19 Const speed sel2, 26.20 

Const speed sel3, 26.21 Const speed sel), może również obsługiwać tryb połączony lub rozdzielny (patrz parametr 26.16 

Const speed mode). Tryb połączony składa się z 4 wybranych sygnałów z połączonymi 16 opcjami, które odpowiadają  16 

prędkościom segmentów (patrz parametr od 26.00 Const speed_0 do 26.15 Const speed_15), tryb rozdzielny składa się z 4 

wybranych sygnałów, które odpowiadają prędkości 5 segmentów (patrz parametr 26.00 Const speed_0 to 26.15 Const 

speed_4). 

 

 

 

Tryb połączony (26.16 Tryb stałej prędkości = 0): 

Wybór1 funkcji 

wielobiegowej 

26.18 Const speed 

 sel1 

Wybór2 funkcji 

wielobiegowej 

26.19 Const speed  

sel2 

Wybór3 funkcji 

wielobiegowej 

26.20 Const speed 

 sel3 

Wybór4 funkcji 

wielobiegowej 

26.21 Const speed 

sel4 

Wyjście funkcji 

wielobiegowej 

0 0 0 0 Stała prędkość 0 

1 0 0 0 Stała prędkość 1 

0 1 0 0 Stała prędkość 2 

1 1 0 0 Stała prędkość 3 

0 0 1 0 Stała prędkość 4 

1 0 1 0 Stała prędkość 5 

0 1 1 0 Stała prędkość 6 

1 1 1 0 Stała prędkość 7 

0 0 0 1 Stała prędkość 8 

1 0 0 1 Stała prędkość 9 

0 1 0 1 Stała prędkość 10 

1 1 0 1 Stała prędkość 11 

0 0 1 1 Stała prędkość 12 

1 0 1 1 Stała prędkość 13 

0 1 1 1 Stała prędkość 14 

1 1 1 1 Stała prędkość 15 

 

Model dyskretny (tryb stałej prędkości 26.16 = 1) 

Wybór1 funkcji 

wielobiegowej 

26.18 Const speed  

sel1 

Wybór2 funkcji 

wielobiegowej 

26.19 Const speed  

sel2 

Wybór3 funkcji 

wielobiegowej 

26.20 Const speed  

sel3 

Wybór4 funkcji 

wielobiegowej 

26.21 Const speed 

sel4 

Wyjście funkcji 

wielobiegowej 

0 0 0 0 Stała prędkość 0 

1 x x x Stała prędkość 1 

0 1 x x Stała prędkość 2 

0 0 1 x Stała prędkość 3 

0 0 0 1 Stała prędkość 4 

LEGENDA 

Const speed sel- wybór prędkości stałej 

Const speed mode- tryb prędkości stałej 

Const speed out- stałą prędkość wyjściowa 
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Potencjometr elektryczny (zwany także jako zacisk przyspieszajacy i zwalniający) 

Potencjometr elektryczny jest często używany do ręcznej kontroli prędkości lub do precyzyjnej regulacji prędkości. Gdy 

sygnał wejściowy potencjometru stopniowo rośnie (parametr 21.08 Mot pot up), integrator gromadzi punkty w górę; Gdy 

sygnał wejściowy potencjometru stopniowo maleje (parametr 21.09 Mot pot down), integrator gromadzi punkty w dół. Czas 

całkowania integratora zależy od parametrów 21.12 Mot pot ramp time, tj. czas wymagany od punktów wartości 

minimalnych do maksymalnych. Istnieją dwa rodzaje trybu przechowywania integratora (parametr 21.07 Mot pot mode):  

1) Resetowanie po wyłączeniu, wyłączenie zasilania nie powoduje zapisu;  

2) Wyłączenie nie kasuje wartości, wyłączenie zasilania powoduje zapis.  

Wyjście integratora jest ograniczone przez moduł ograniczający amplitudę, maksymalna wartość wyjściowa zależy od 

parametrów 21.10 Mot pot max, natomiast minimalna wartość wyjściowa zależy od parametrów 21.11 Mot pot min; 

rzeczywista moc potencjometru elektrycznego jest przechowywana w parametrach 03.01 Mot pot out. Kiedy podana jest 

prędkość wymaga do użycia wyjścia potencjometru elektrycznego, uwzględnij pierwszą podaną prędkość źródła 21.00 spd 

ref1 source point do parametru 03.01 Mot pot out. Gdy wyjście potencjometru elektrycznego działa jako tryb dostrajający, 

uwzględnij drugi punkt źródła podanej prędkości 21.01 spd ref2 func do parametru 03.01 Mot pot out, a następnie ustaw 

metodę syntezy podanej prędkości (parametr 21.02 spd ref1 func) przez dodanie prędkości, tj. prędkość podana 1 i prędkość 

podana 2 dodane jako podana rzeczywista prędkość. 

 

Generator rampy podanej prędkości 

Generator rampy służy do kontroli prędkości. Zgodnie z ustawionym przez użytkownika czasem przyspieszania i zwalniania 

oraz czasem krzywej S w celu wytworzenia podanego sygnału prędkości rampy; należy przyjąć to jako wejście prędkości dla 

regulatora prędkości. Napęd zapewnia dwa zestawy czasu przyspieszania i zwalniania do wyboru, pierwszy zestaw czasu 

przyspieszania i zwalniania jest określany przez parametry 22.00 Acc time1, 22.01 Dec time1; drugi zestaw czasów 

przyspieszania i zwalniania jest określony przez parametry 22.02 Acc time2, 22.03 Dec time2. Przełączanie dwóch zestawów 

czasu przyspieszania i zwalniania zależy od parametrów 22.12 RampTimeSel. W przypadku nieprawidłowego stanu wybierz 

pierwszy zestaw, natomiast w prawidłowym stanie wybierz drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania. Użytkownik 

może zawsze wybrać pierwszy zestaw lub drugi zestaw, może również określić sygnał za pomocą wskaźnika bitowego, 

takiego jak zacisk wejścia cyfrowego DI3. Czas przyspieszania i zwalniania impulsowania ma wyższy priorytet. Po 

uruchomieniu impulsowania rzeczywisty czas przyspieszania i hamowania jest przełączany na czas przyspieszania i 

hamowania. Zobacz parametry 22.04Jog Acc time, 22.05Jog dec time. Zatrzymanie awaryjne ma wyższy priorytet niż 

zatrzymanie zwykłe i zatrzymanie trybu impulsowego (jog), dlatego w przypadku napotkania zatrzymania awaryjnego 

rzeczywisty czas przyspieszania i zwalniania zostanie przełączony na czas zatrzymania awaryjnego, patrz parametr 22.06 EM 

stoptime. 

Wejście rampy jest dla wyjścia prędkości podanej w module 03.00 Spd ref out; wyjście rampy to 03.04 Spd ref ramp out, 

używane do wejścia kontrolera prędkości. Krzywa S jest nieaktywna w trybie impulsowania lub zatrzymania awaryjnego. 

Ustawienie czasu krzywej S odnosi się do parametrów 22.07, 22.08, 22.09, 22.10. 
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Interfejs sterowania 

Logika wejścia cyfrowego (DI1 ~ DI7) 

W cyfrowym module wejściowym każdy port wejściowy obsługuje niezależne ustawienie logiki dodatniej i ujemnej 

(parametr 14.22 logika DI), niezależną symulację (parametr 14.24 DI sim data, parametr 14.23 DI sim enable), aby ułatwić 

wykrywanie i usuwanie błędów i diagnozę , obsługując tymczasem niezależne ustawienie czasu filtrowania (parametr 14,00 

DI1 Ton dly do parametru 14.13 DI7 Toff dly). Pierwotny stan wejścia cyfrowego jest zapisywany w parametrach wyjścia 

14.25 DI, a stan opóźniony w stanie 02.00 DI. Użytkownik może wskazać dowolny bit tego parametru za pomocą wskaźnika 

bitowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logika wyjścia cyfrowego (DO1, DO2, RO1, RO2) 

W cyfrowym module wyjściowym każdy port wyjściowy może niezależnie ustawić źródło sygnału (parametry 14.29 DO1 

src, 14.30 DO2 src, 14.31 RO1 src, 14.32 RO2 src), niezależnie ustawić czas opóźnienia (14.14 DO1 Ton dlyreach14.21 RO2 

Toff dly). Jednocześnie można wybrać typ poziomu sygnału (parametry typu 14.33 DO1, 14.36, 14.39, 14.42), w tym 

wyjście poziomu i wyjście impulsowe. Gdy cyfrowym rodzajem sygnału wyjściowego jest wyjście impulsowe, użytkownik 

może wybrać rodzaj impulsu, taki jak zbocze narastające, zbocze opadające, trzy rodzaje impulsu zbocza narastającego i 

opadającego (parametry typu zbocza 14.34 DO1, 14.37, 14.40, 14.43). W trybie sterowania impulsowego użytkownik może 

ekranować wyjście (tak jak w przypadku kładzenia przeowdów o podwójnej częstotliwości, połączenie maszyny wyciągowej 

i maszyny przewijającej), patrz parametr 14.45 DO JOG mask. Każde wyjście DO i RO może wybrać niezależnie swoją 

logikę (parametr 14.26 logiki DO) i niezależną symulację (14.27 DO sim enable, 14.28 DO sim data). Stan wyjścia 

cyfrowego w czasie rzeczywistym jest przechowywany w parametrach stanu DO 02.01, w celu ułatwienia wykrywania i 

usuwania błędów i diagnozy. 

LEGENDA 

Acc time- czas przyspieszenia 

Dec time- czas zwalniania 

RampTimeSel- wybór czasu rampy 

Jog- tryb impulsowy 

Jog active- tryb impulsowy aktywny 

Spd ref out- wyjściowa prędkość odniesienia 

Em stop time- czas zatrzymania awaryjnego 

S curve invalid when scram or point motion- Krzywa S jest 

nieaktywna podczas ruchu punktowego 

Acceleration and deceleration ramp and S curve- rampa 

przyspieszenia i zwolnienia oraz krzywa S 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Terminal state- stan zacisku 

Status- stan 

 

 

 

 

 

 

 



str. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejście analogowe (AI1, AI2, AI3) 

Wejście analogowe jest często używane do podawania prędkości, wykrywania temperatury i kontroli PID procesu.  

Wejście analogowe po konwersji A/D, filtrowanie dolnoprzepustowe, czas filtrowania można ustawić niezależnie (parametr 

13.11 AI1 filter time, 13.21 AI2 filter time, 13.31 AI3 filter time). Typ sygnału wejścia analogowego można wybrać jako 

napięcie lub prąd (parametr 13.17 mode AI2, 13.28 mode AI3, AI1 zawsze dla typu napięciowego). Korekta wejścia 

analogowego jest zwykle wykonywana przed wysłaniem z fabryki, użytkownicy nie muszą na to zwracać uwagi. 

Rzeczywista wartość napięcia lub prądu wejścia analogowego zapisana w parametrach 02.02 AI1 actual, 02.04 AI2 actual, 

02.06 AI3 actual. Wejście analogowe może być symulowane (parametry 13.07 AI1 sim enable, 13.08 AI1 sim data itp.). 

Część konwersji sygnału analogowego odnosi się do konwersji 0 ~ 10 V lub 0 ~ 20 mA do rzeczywistej kontroli, takiej jak 0 

~ 1500 obr./min, 0 ~ 10000 itd. Patrz parametry 13.01 AI1 min, 13.02 maks. AI1, 13.05(out max) ., 13,06 AI1 out min itp. 

Przekonwertowane wyniki są przechowywane  

w parametrach 02.03 AI1 scaled, 02.05 AI2 scaled, 02.07 AI3 scaled. 

 

 

Wejście impulsowe wysokiej prędkości (DI7) 

Wejście impulsowe o dużej prędkości obsługuje tylko sygnał wejściowy z DI7 (dla modelu z mikroprzesyłem DI6), 

maksymalnie 60 KHz. Rzeczywista wykryta wartość częstotliwości jest przechowywana w parametrze 2.10 FI1 actual. 

Zasada konwersji impulsu wysokiej prędkości jest podobna do konwersji analogowej na wejściu, parametry 13.32 FI1 max 

freq, 13.33 FI1 min freq, 13.34 FI1 out max, 13.35 FI1 out min. Impuls o wysokiej prędkości zawiera filtr dolnoprzepustowy 

(parametr czasu filtra 13.38 FI1), rzeczywista przekształcona wartość jest przechowywana w parametrach 2.11 FI1 scaled. 

 

 

LEGENDA 

False- stan niski (bitowe 0) 

True- stan wysoki (bitowe 1) 

Runing- praca 

Fault- usterka 

Mech brake- hamulec mechaniczny 

Zero speed- prędkość zerowa 

Speed arrived- prędkość osiągnięta 

Pointer- wskaźnik 

Only RO1 example- tylko przykład RO1 

Similar- podobne 

Terminal state- stan zacisku 

Along pulse- wzdłuż impulsu 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Pulse input- wejście impulsu 

Frequency detection- wykrywanie częstotliwości 

Scale- skala 
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Wyjście analogowe (AO1, AO2) 

Moduł wyjścia analogowego może samodzielnie ustawić źródło sygnału wyjściowego (parametry 15.00 AO1 src, 15.10 AO2 

src), może niezależnie ustawić czas filtrowania (parametry 15.09 AO1 filter time, 15.19 AO2 filter time), może wybrać 

wyjście oznaczone lub nieoznaczone ( parametr 15.07 AO1 mode, 15.17 AO2 mode). Sekcja konwersji służy do konwersji 

wewnętrznej wartości sygnału na standardowe napięcie 0 ~ 10 V lub 0 ~ 20 mA, patrz parametry 15.03 AO1 max., 15.04 

AO1 min, 15.01 AO1 max., 15.02 AO1 min.). Moduł symulacyjny służy do wykrywania i usuwania błędów lub polaryzacji 

prądowej czujnika temperatury silnika (parametry 15.06 AO1 sim enable, 15.05 AO1 sim data). Rzeczywista analogowa 

wartość napięcia wyjściowego lub prądu jest zapisywana w parametrach 02.08 AO1 actual, 02.09 AO2 actual. Typ wyjścia 

analogowego może wybrać rodzaj napięcia lub prądu (parametry typu 15.08 AO1, 15.18 typu AO2). Korekta ilości 

analogowej została zakończona fabrycznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście impulsowe wysokiej prędkości (DO2) 

Wyjście impulsowe wysokiej prędkości obsługuje tylko DO2. Źródło sygnału szybkiego impulsu wyjściowego (parametr 

15.20 FO1 src) po filtrowaniu (parametr 15.27 FO1 filter time) wchodzi do modułu konwersji (parametry 15.21 FO1 max., 

15.22 FO1 min., 15.23 FO1 src max., 15.24 FO1 src min). Jeśli włączysz symulację (15.25 FO1 sim enable), to częstotliwość 

wyjściowego impulsu zależeć będzie od ustawień symulacji (parametr 15.26 FO1 sim data). Rzeczywista częstotliwość 

wyjściowego impulsu jest zapisywana w parametrach 02.11 FO1 actual.  

Uwaga: ponieważ DO2 domyślnie przyporządkowane jest do ogólnego wyjścia cyfrowego, jeśli użytkownik musi skorzystać 

z funkcji szybkiego wyjścia impulsowego, konieczne jest włączenie generatora impulsów (parametr 15.28 FO1 enable). 

LEGENDA 

Speed display- wyświetlacz prędkości 

Freq display- wyświetlacz częstotliwości 

UDC actual- rzeczywiste UDC 

Motor current- prąd silnika 

Motor slip- poślizg silnika 

Motor torque- moment obrotowy silnika 

Pointer- wskaźnik 

Analog output- wyjście analogowe 
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Kontrola procesu regulatorem PID 

Kontrola procesu regulatorem PID jest powszechnie stosowana w kontroli położenia, temperatury, przepływu, ciśnienia i 

innych procesów. Regulator zawiera kilka podstawowych połączeń: określona wartość, sprzężenie zwrotne, wzmocnienie 

błędu, ograniczenie, wykrywanie rozłączenia sprzężenia zwrotnego. PID jest podawany poprzez wybór parametru 27.01 

setpoint sel. Domyślne parametry to 27.02 set point internal (podany wewnętrzny regulator PID). Użytkownik może 

dostosować parametry do określonego panelu, określonego sygnału analogowego, określonego komunikatu itp. Podany czas 

filtrowania jest ustawiany za pomocą parametrów 27.03 ref filter time. Podane wyniki w czasie rzeczywistym 

przechowywane w parametrach 27.04 ref actual. 

Sprzężenie zwrotne w regulatorze PID obsługuje dwa sygnały prowadzące syntezę, są to odpowiednio parametry 27.06 fbk 

src1 i 27.07 fbk src2. Użytkownicy mogą dowolnie edytować ten wskaźnik. Wartość w czasie rzeczywistym dwóch 

sygnałów sprzężenia zwrotnego jest przechowywana przy parametrach 04.00 fbk act1 i 04.01 fbk act2; użytkownicy mogą 

ustalić, czy zewnętrzne sprzężenie zwrotne jest normalne, monitorując ten parametr. Operacja syntezy sprzężenia zwrotnego 

jest wybierana za pomocą parametrów 27.05 fbk func, które obejmują sumowanie, różnicę, wartość maksymalną, wartość 

minimalną itp. Wzmocnienie sprzężenia zwrotnego po zakończeniu operacji (parametry 27.12 fbk gain) i filtrowanie 

(parametr 27.13 fbk filter time), wynik jest zapisywany w parametrach 27.14 fbk actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczywiste wartości  27.04 ref actual i rzeczywiste sprzężenie zwrotne 27.14 subtract. Jeśli użytkownik musi zmienić 

polaryzację sprzężenia zwrotnego, może wybrać parametr włączenia przeciwstawienia błędów 27.19 Err inv.  

Domyślnie sprzężenie zwrotne przedstawia wzrost, a wyjście spadek. Po włączeniu przeciwstawiania błędu sprzężenie 

zwrotne maleje, a wydajność rośnie. Rzeczywiste błędy zapisane są w parametrach 04.03 PID error. 

LEGENDA 

Speed display- wyświetlacz prędkości 

Freq display- wyświetlacz częstotliwości 

UDC actual- rzeczywiste UDC 

Motor current- prąd silnika 

Motor slip- poślizg silnika 

Motor torque- moment obrotowy silnika 

Pointer- wskaźnik 

Pulse output- wyjście impulsu 

Pulse generator- generator impulsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Scaled- skalowane 

Pointer wskaźnik 
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Błąd wzmocnienia PID stanowi przetwornik PID, który obejmuje wzmocnienie proporcjonalne 27.15 Kp, czas całkowania 

27.16 Ti oraz czas różniczkowania 27.17 Td. Następnie wykonywana jest kontrola równowagi; użytkownik może ręcznie 

ustawić równoważenie na podstawie 27.24 balance ref. Jeśli aktywacja równoważenia 27.23 balance enable jest aktywowana, 

na wyjście regulatora PID zostanie nałożone określone równoważenie. Kontrola ograniczenia wyjściowego PID jest 

ustawiana za pomocą parametrów 27.21 out max, 27.22 out min. Rzeczywiste wyjście PID jest przechowywane w 

parametrze 04.04 PID output. 

 

 

 

 

 

 

Istnieją dwa sposoby wykrywania przerwania sprzężenia zwrotnego powstałego przy używaniu regulatora PID (parametr 

27.32 fbk loss mode), w tym: błąd na wyjściu regulatora (parametr 27.34 fbk loss DI) i porównanie błędów wewnętrznych 

(parametr 27.35 fbk loss level). Przerwanie sprzężenia zwrotnego działa tylko wtedy, gdy prędkość silnika jest większa niż 

prędkość minimalna 27.33 fbk loss min spd. Po wykryciu przerwania sprzężenia zwrotnego, błąd sprzężenia zwrotnego 

zostanie wysłany po opóźnieniu 27.36 fbk loss dly. 

 

 

 

Kontrola silnika 

W porównaniu z innymi markami na rynku, napęd z serii ES prawie nie musi dostosowywać parametrów  zakresie kontroli 

silnika. Parametry związane ze sterowaniem silnikiem odnoszą się do grupy parametrów 60 Motor control. 

Ustawienia częstotliwości nośnej odnoszą się do 60.00 carrier freq set. Domyślne wartości poszczególnych modeli są różne. 

Gdy linia silnika jest dłuższa (około 100 m lub więcej), zmniejsz częstotliwość nośną, aby uniknąć nadmiernego napięcia 

odbicia silnika. 

Wzmocnienie poślizgu odnosi się do 60.01 slip gain. Błąd szacowania prędkości sterowania w otwartej pętli można 

poprawić, dostosowując parametry. W trybie kontroli w pętli zamkniętej parametr może poprawić wzbudzenie silnika, aby 

uzyskać najlepszy moment obrotowy. Tłumienie wstrząsów 60.04 Res damp gain, stosowany tylko do kontroli w otwartej 

pętli. Im mniejsza bezwładność, tym większe prawdopodobieństwo wstrząsów silnika. Śledzenie prędkości obrotowej odnosi 

się do parametru 60.06 fly restart, używanego tylko do kontroli w otwartej pętli. Użytkownicy mogą wykonać aktywację w 

celu zastosowania. 

Zatrzymanie silnika spowodowane przepięciem odnosi się do parametrów kontroli 60.07 Vdc max- domyślnie włączone. 

Jeśli zachodzi potrzeba użycia rezystora hamowania, wyłącz tę funkcję.  

Utknięcie silnika spowodowane zbyt niskim napięciem odnosi się do parametrów 60.08 Vdc min control, domyślnie 

zabronione. 

Automatyczne dostrajanie odnosi się do parametrów 63.06 ID run request. Może obsługiwać strojenie statyczne i strojenie 

rotacyjne. Konfiguracja kodera odnosi się do grupy parametrów 61 Encoder config. Stan karty opcji kodera odnosi się do 

parametrów 09.03 Encoder type. 

 

Zabezpieczenie termiczne silnika 

Rdzeniem ochrony termicznej silnika jest uzyskanie temperatury silnika wraz ze sposobami wykrywania czujnika  

i szacowaniem modelu termicznego. Trzy rodzaje obsługiwanych typów czujników temperatury to KTY84, PT100, PTC. 

Okablowanie czujnika temperatury przedstawiono poniżej (biorąc pod uwagę AI2, AO2 jako przykład). AO służy do 

LEGENDA 

Fbk fault- usterka Fbk 

Speed actual- rzeczywista prędkość 
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polaryzacji prądu wyjściowego, dzięki czemu czujnik temperatury wytwarza sygnał napięcia, a AI2 służy do wykrywania 

sygnału napięcia czujnika. Różne typy czujników mają różny prąd polaryzacji w celu utrzymania odpowiedniego napięcia 

wyjściowego. Prąd wejściowy PT100 wynosi 10 mA, PTC, a KTY84 2 mA. Wybór kanału źródła prądu polaryzacji jest 

określony przez parametr 31.12 Bias sel.; użytkownik może wybrać AO1 lub AO2. Gdy typ wykrywania temperatury 

(parametr 31.01 Mot temp src) nie jest równy 0 (szacowanie temperatury), źródło prądu polaryzacji zostanie włączone. 

Rzeczywistą temperaturę można zmierzyć bezpośrednio dla PT100 i KTY84; natomiast w przypadku PTC, ponieważ jest to 

urządzenie nieliniowe, można wykonać tylko zabezpieczenie przed przegrzaniem, temperatury silnika nie można dokładnie 

zmierzyć. Jeśli nie ma połączenia z czujnikiem, domyślny system użyje metody szacowania modelu termicznego w celu 

uzyskania temperatury silnika. Istnieją trzy stany zabezpieczenia termicznego silnika: brak działania, ostrzeżenie, usterka. 

Patrz parametr 31.00 Motor over heat action. Ostrzegawczy punkt temperatury odnosi się do parametru 31.02 Alarm limit, 

punkt temperatury uszkodzenia odnosi się do parametru 31.03 Fault limit. Podobnie jak w przypadku czujnika PTC, 

ostrzeżenie aktywowane jest gdy napięcie jest większe niż 4,0 V, zaś awaria, gdy jest większe niż 8,0 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku czujnika temperatury, oszacowanie temperatury silnika może również zapewnić niezawodną ochronę 

silnika. Dokładność modelu termicznego zależy od rozsądnego ustawienia przez użytkownika parametrów temperatury 

otoczenia silnika (parametr 31.04 Ambient temp), wzrostu temperatury znamionowej silnika (31.08 temp rise norm), stałej 

termicznej silnika (31.09 temp rise time), tryb chłodzenia (31.10 Ext cool) itp. Parametr 31.05 Mot cur HI dotyczy 

odpowiedniego dopuszczalnego prądu (wzrost temperatury to znamionowy wzrost temperatury) przy prędkości 31.07 Mot 

spd HI, natomiast parametr 31.06 Mot cur LO odnosi się do dopuszczalnego prądu dla prędkości zerowej (wzrost 
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Temperature sensor- czujnik temperatury 

Bias current source- źródło prądu polarzyacji  

AO force for simulation mode- Siła AO dla trybu symulacji 
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Warning and fault- ostrzeżenie i usterka 

Alarm/fault- alarm/błąd 

Motor temperature detection- wykrycie temperatury silnika 
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temperatury to wzrost temperatury znamionowej). Gdy tryb chłodzenia służy do zewnętrznego rozpraszania ciepła, takiego 

jak na przykład generowane przez silnik napędowy (parametr 31.10 Ext cool = External), wówczas parametr 31.06 Mot cur 

LO jest nieprawidłowy. 

 

Kontrola systemu 

W systemie napędowym znajduje się 5 zestawów parametrów, wśród nich jedna grupa aktualnie używanego zestawu 

parametrów. Kolejne 4 grupy zestawów parametrów służą do tworzenia kopii zapasowych. Użytkownik może szybko 

przełączać zestaw parametrów ręcznie lub sygnałem zewnętrznym, patrz parametr 16.05 Param set sel. 

Po wykryciu i usunięciu błędów parametrów parametr można zablokować za pomocą 16.01 Parameter lock, aby nie można 

go było modyfikować.  

Domyślna kontrola wentylatora to inteligentne sterowanie temperaturą, której celem jest zmniejszenie niepotrzebnych godzin 

pracy wentylatora i zwiększenie jego żywotności. Użytkownik może ustawić wentylator jak zawsze włączony lub wyłączony 

za pomocą parametrów 16.14 Fan ctrl mode (tryb kontroli wentylatora), można również ustawić działanie w trybie obsługi. 

 

 

 

Funkcja podnoszenia 

Funkcja podnoszenia  wykorzystywana jest głównie przy okazji stosowania dźwigu wieżowego, dźwigu pomostowego, 

windy itp. Rdzeniem podnoszenia w otwartej pętli jest logika hamulca i moment obrotowy przy niskiej prędkości. 

Po aktywowaniu podnoszenia (parametr 42.00 crane active) wyjście kontroli hamulca automatycznie połączy się z RO1 i 

zabezpieczy silnik przed utknięciem przeciążeniowym. Po otrzymaniu polecenia uruchomienia napęd będzie wytwarzał 

moment obrotowy zgodnie z ustawieniami momentu obrotowego otwarcia hamulca (parametr 42.04 Open torque). Gdy 

moment obrotowy osiągnie ustawioną wartość, nastąpi żądanie otwarcia hamulca, czyli działanie RO1. Ponieważ otwarcie 

hamulca wymaga określonego czasu (parametr 42.02 Brake open delay), przyspieszenie można rozpocząć po tym 

opóźnieniu. Po otrzymaniu polecenia zatrzymania napęd zacznie zmniejszać prędkość, aż osiągnie prędkość zerową. W tym 

momencie następuje żądanie zamknięcia hamulca, tj. przywrócenie RO1. Ponieważ zamknięcie hamulca wymaga czasu 

(parametr 42.03 Brake close delay), użytkownik może wyłączyć wyjście modulacji PWM po tym opóźnieniu. Jeśli podnośnik 

jest zainstalowany z kontrolą reakcji, hamulec został otwarty na 250 ms, ale nie otrzymano sygnału reakcji, użytkownik może 

uznać, że hamulec działa nieprawidłowo i nastąpiłą usterka. 

Prawidłowe ustawienie znamionowych parametrów mocy silnika jest kluczowym warunkiem niskiej prędkości wyjściowej 

momentu obrotowego. 
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Function- funkcja 

Brake- hamulec 

Brake answer- reakcja hamulca 

Speed- prędkość 

Moment- moment obrotowy 

Frequency upstream- wzrost częstotlwiości 

Frequency down- spadek częstotliwości 

Exceed 250 ms Trigger response fault- Przekroczono 250 ms Błąd 

reakcji wyzwalacza 
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Edytowalna funkcja logiczna 

Regulator czasowy poziomu 

System zapewnia 3 poziomy czasowe; weźmy pod uwagę tylko pierwszy jako przykład. Źródło sygnału taktowania (parametr 

34.55 Ontime src) można dowolnie wyznaczyć. Odmierzanie czasu rozpocznie się, gdy sygnał będzie aktywny; zresetuj, gdy 

sygnał będzie nieaktywny. Wyniki pomiaru czasu są przechowywane w parametrze 34.57 Ontime counter. Porównanie 

taktowania jest ustawiane jako parametr 34.56 Ontime limit; gdy wynik taktowania jest większy niż ustawienie, działanie 

wyjścia czasowego następuje z sygnałem zapisanym w haśle stanu 34.00.09 status: Ontime1. 

 

 

 

 

 

 

 

Licznik zbocza 

Istnieją 3 liczniki zbocza; weźmy pod uwagę tylko pierwszy licznik jako przykład, reszta jest podobna. Użytkownik może 

określić dowolne źródło sygnału wejściowego (parametr 34.02 edge1 src). Tryb zliczania (parametr 34.04 edge1 type) może 

reagować na zbocze narastające, zbocze opadające lub obydwa. Tryb resetowania licznika może wybrać zewnętrzny sygnał 

resetowania (34.03 edge1 rst), może również osiągnąć automatyczny reset poprzez wewnętrzną maksymalną wartość 

zliczania (parametry 34.07 edge1 autoreset, 34.06 edge1 max). Wyniki zliczania w czasie rzeczywistym licznika zapisanego  

w parametrach 34.01 edge1 counter. Kiedy licznik osiągnie wartość zadaną (parametr 34.05 edge1 cmp), hasło stanu 

34.00.00 status: edge1 wynosi 1, w przeciwnym razie wynosi 0. Użytkownik może wskazywać bit stanu w innych modułach 

za pomocą wskaźnika bitowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komparator 

System zapewnia 3 ogólne komparatory; weźmy pod uwagę tylko komparator 1 jako przykład. Źródło sygnału użyte do 

porównania (parametr 34.23 cmp1 src) można ustawić dowolnie za pomocą wskaźnika. Metodą porównania może być 

porównanie amplitudy, może być także porównaniem symbolicznym, odnoszącym się do parametru 34.26 cmp1 abs.  

Punkt porównania jest ustawiony jako parametr 34.24 cmp1 set. Typy porównania odnoszą się do parametrów 34.28 cmp1 

win enable. W ogólnym stanie porównania pasmo histerezy porównania odnosi się do parametrów histerezy 34.25 cmp1 

podczas gdy w stanie porównania okienka szerokość okienka określana jest jako parametr 34.25 cmp1 hist. Logiczną 

polaryzację porównania można wybrać za pomocą parametru 34.28 cmp1 inv. Stan wyjściowy komparatora jest zapisany w 

haśle stanu 34.00.03 status: cmp1. 
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Level timer- regulator czasowy poziomu 

Level timing- odmierzanie czasu poziomu 
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Counter- licznik 

Along counter- wzdłuż licznika 
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Logiczna jednostka arytmetyczna 

System zapewnia 3 ogólne logiczne jednostki arytmetyczne; weźmy pod uwagę tylko pierwszą jako przykład. Operator 

logiczny zawiera trzy źródła sygnału wejściowego (parametr 34 .43 Logic in A, 34.44 Logic in B, 34.45 Logic in C). Istnieje 

6 rodzajów operatora logicznego (parametr 34.46 Logic oper), odpowiednio jako AND, OR, WRONG, EXCLUSIVE OR, 

REVERSE, AND NON. Dane wyjściowe operacji są przechowywane w haśle stanu 34.00.06 status: logic1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programowalna funkcja arytmetyczna 

Konwersja zmiennej procesowej 

Konwersja ilości kontroli procesu służy do konwersji ilości procesu na zakres wymagany przez użytkownika. System 

zapewnia 3 ogólne konwersje objętości kontroli procesu; weźmy pod uwagę tylko pierwszy jako przykład. Dane wejściowe 

konwersji procesu można wybrać za pomocą 35.00 PrcsVar1 src. Po przekonwertowaniu wielkości amplitudy, włącz 

bezwzględną wartość operacji (parametr 35.06 PrcsVar1 abs). Odwzorowanie wejścia konwersji na wyjście jest ustawiane 

przez parametry od 35.02 PrcsVar1 src max do 35.05 PrcsVar1 out min. Wyniki konwersji zapisane w parametrach 35.01 

PrcsVar1 out. Jednostki i punkty dziesiętne wyników konwersji na wyświetlaczu panelu można określić za pomocą 

parametru 35.07 Linear l y dec  i parametru 35.08 Linear1 y unit.  

 

 

 

Podstawowe operacje arytmetyczne 

System zapewnia 3 ogólne podstawowe jednostki arytmetyczne, tutaj jako przykład weźmy tylko pierwszą. Jednostka 

arytmetyczna 1 zawiera wiele źródeł sygnału wejściowego (parametr 35.27 Math1 src1, 35.28 Math src2). Rodzaj operacji 

(parametr 35.29 Math1 oper), w tym plus, minus, minimum, maksimum, wartość bezwzględna, mnożenie, dzielenie. Do 

operacji mnożenia i dzielenia użytkownik musi opracować wartość odniesienia N (parametr 35.30 Math1 scale). Dane 
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Logic arithmetivc unit- Logiczna jednostka arytmetyczna 
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Comparator- komparator 
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Process variable conversion- Konwersja zmiennej procesowej 
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wyjściowe operacji są przechowywane w 35.31 Math1 out. Użytkownicy mogą wykonywać oznaczanie za pomocą 

wskaźnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtr uniwersalny 

System zapewnia 3 ogólne filtry dolnoprzepustowe pierwszego rzędu;weźmy pod uwagę tylko pierwszy jako przykład. 

Źródło sygnału wejściowego filtra można ustawić za pomocą parametrów 35.51 filter src1. Czas filtrowania filtra można 

ustawić za pomocą parametrów 35.53 filtr1 time. Dane wyjściowe filtra są przechowywane w 35.52 filter1 out. 

 

 

 

 

 

 

 

Integrator 

System zapewnia 3 ogólne integratory, które są używane do zliczania całkowitej wielkości przesunięcia, przepływu itp., tutaj 

tylko przykład pierwszego integratora. Źródło sygnału wejściowego integratora można ustawić parametrem 35.42 intgrt1 src; 

jednostka konwersji integratora ustawiona jest w 35.44 intgrt1 scale. Parametry wyjściowe integratora zapisane w 35.43 

intgrt1 out. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programowanie ostrzeżeń o błędach 

Usterkę napędu można zaklasyfikować jako maskowalną i niemaskowalną. W przypadku poważnej usterki system nie 

pozwala użytkownikowi wykonać zabezpieczenia. W przypadku miękkich uszkodzeń peryferyjnych użytkownik może 

wybrać ostrzeżenie lub błąd jako komunikat wyjściowy. Do wad maskowalnych należą: zwarcie doziemne, zanik fazy 

wejściowej/wyjściowej, ostrzeżenie o przegrzaniu, błąd hamowania IGBT, błąd rezystancji hamowania. 
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Basic arithmetic operation- podstawowa operacja 

arytmetyczna 
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First order low pass filter- filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu 
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Typowe rozwiązania aplikacyjne 

1. Zwijanie i rozwijanie nici(drutu), z funkcją wykrywania naprężeń panujących na 

elemencie nawijającym(rozwijającym). 

 

1.1 Parametry używane w maszynie do rozwijania drutu, które należy ustawić 

P10.08 = DI4, wybór zacisku sygnału impulsowego  
P22.00 = 40.00s, ustawienie czasu przyspieszenia  
P22.01 = 4,00s, ustawienie czasu opóźnienia 
P63.00 = 7,50 kW, ustawienie mocy znamionowej silnika zgodnie z aktualnymi ustawieniami; pozostałe parametry silnika 
zmieniają się automatycznie 
P14.45, DOl = 0 (włączenie połączenia impulsowego), DOl = 1 (połączenie impulsowania jest zablokowane). Ustaw zgodnie 
z potrzebą. 
 

1.2 Parametry, które muszą być ustawione, gdy są używane do nawijania 

P13.11 = 2 V, Minimalne napięcie wejściowe AI2 jest ustawiane zgodnie z dolną wartością graniczną wahacza 
P20.00 = 2000 obr./min. maksymalna dopuszczalna prędkość jest ustawiana zgodnie z potrzebą 
P20.03 = BŁĄD, odwrócony zakaz 
P21.01 = P04.04, Podana prędkość Ref2; wybierz wyjście PID 
P21.02 = DODANIE, Prędkość podana jako Ref1 + Ref2, Ref1 domyślnie jako wartość konwersji AI1P22.00 = 0,10 s, czas 
przyspieszenia 
P22.01 = 0,10 s, czas zwalniania 
P27.00 = Włączenie, PID Włączone 
P60.01 = 0,00, wzmocnienie kompensacji poślizgu 

P63.00 = 2,20 kW, Moc znamionowa silnika 
 

Dostosuj następujące parametry zgodnie z rzeczywistymi wynikami; zwykle nie trzeba nic zmieniać. 

P27.15, PID Kp, przyrost proporcji P27.16, PID Ti, Czas całkowania 

 

2. Rozwiązanie dotyczące kontroli podnoszenia 

Parametr 42,00 crane enable = 1, funkcja kontroli podnoszenia jest aktywowana. RO1 automatycznie łączy się z sygnałem 

kontrolnym hamulca P06.02.12. 

Ustaw poprawnie parametry, zgodnie z opóźnieniem urządzenia hamulcowego jako opóźnienie otwarcia hamulca 42.01, 

42.2 opóźnienie zamknięcia hamulca. 

Prawidłowo ustaw podaną prędkość, tryb Uruchomienia-Zatrzymania i parametry mocy silnika 

 

3. Schemat sterowania wykrawarki, itp. 

Trudność w zastosowaniu polega na tłumieniu przepięć; zwiększ parametr 32.04 pi_vdc_max_kp do 8000, parametr 32.06 

pi_vdc_max_f_kp do około 7000, aż do wystąpienia przepięcia przy maksymalnej prędkości. 
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Start-up- uruchomienie 

Move- przemieszczenie 

Rest- spoczynek 

Line speed is given- podana jest linia prędkościa 

Roll up- zawinięcie 

Fault normaly closed output- błąd zamkniętego normalnie wyjścia 

Reset- reset 

Roll up speed- prędkośc zwinięcia 

Swing lever feedback- sprzężenie zwrotne dźwigni wahliwej 

Cable start- rozpoczęcie kabla 
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4. W sprawie planów kontroli innych nie wskazanych na liście urządzeń i technik prosimy o kontakt z naszym 

przedstawicielem lub personelem technicznym w celu uzyskania najnowszych lub bardziej szczegółowych programów 

zastosowań i konfiguracji. 

Lista parametrów napędu 

W tym rozdziale opisano parametry programu sterującego, w tym rzeczywisty sygnał. 

Lista parametrów 

1: Dokładny opis parametru typu numeracji (pierwsza kolumna tabeli) zlokalizowany na klawiaturze sterującej LCD. 

Podczas korzystania z komunikacji MODBUS i parametrów edycji magistrali polowej, wpisz ten parametr z odpowiednią 

wartością (trzecia kolumna tabeli) określonego opisu tekstowego. 

2: Domyślna lista opcji parametrów typu wskaźnika zawiera tylko kilka często używanych źródeł sygnału. Jeśli użytkownik 

chce wybrać inne źródło sygnału, należy wybrać pierwszą opcję, używając klawiatury sterującej do edycji parametrów 

wskaźnika (wyświetlacz LCD przedstawia P.xx.rr.zz, xx oznacza numer grupy, yy oznacza indeks, zz oznacza element 

(wskaźnik numeryczny nie posiada tej części). Konkretna wartość jest określana przez bieżącą wartość parametru; następnie 

przejdź do trybu edycji wskaźnika, aby wybrać parametry odpowiadające podanemu sygnałowi (wskaźnik bitowy musi 

również wskazać określony binarny bit) lub użyj komunikacji MODBUS i magistrali polowej, aby ustawić określone sygnały 

odpowiadające parametrom kodu wskaźnika (zapoznaj się z odpowiednią treścią sekcji „parametr” rozdziału „Klawiatura 

sterująca LCD”, aby poznać format kodowania wskaźnika) i wykonaj zapis do tego parametru. 

1 Wartości rzeczywiste  

01 Wartości rzeczywiste Podstawowy sygnał monitorowania napędu Jednostka 

01.00 Motor speed Jednostką filtrowanej prędkości silnika są obroty na minutę. W kontroli w 

otwartej pętli; obroty w czasie rzeczywistym w celu oszacowania 

parametrów silnika; w sterowaniu w pętli zamkniętej; zmierzona prędkość 

w czasie rzeczywistym dla enkodera silnika. 

0.1 obr/min 

01.01 Output frequency Rzeczywista wartość częstotliwości wyjściowej napędu, Jednostka to Hz. 0.1Hz 

01.02 DC bus voltage Pomiar napięcia w obwodzie pośrednim, Jednostka to V. 0.1V 

01.03 Motor current Pomiar prądu silnika, jednostka to A. 0.1A 

01.04 Motor current% Prąd silnika wyrażony jako procent prądu znamionowego silnika. 0.1% 

01.05 Heat sink temp Zmierzona temperatura radiatora. 0.1ºC 

01.06 Rectifier temp W przypadku modeli F6 wskazuje zmierzoną temperaturę radiatora, w 

którym znajduje się mostek prostowniczy. Pozostałe modele są takie same 

jak 01.05 (struktura radiatora prostownika i falownika). 

0.1ºC 

01.07 CPU temperature Zmierzona temperatura procesora. 0.1ºC 

01.08 IGBT Tjc Różnica temperatur między układem IGBT a miedzianym podłożem. 0.1ºC 

01.09 IGBT Tj Temperatura tranzystora IGBT. 0.1ºC 

01.10 IGBT power loss Strata mocy tranzystora IGBT. 0.001kW 

01.11 CPU usage Rzeczywista wartość użycia procesora. 0.1% 

01.12 Motor slip est Szacowana wartość częstotliwości poślizgu silnika, Jednostka to Hz. 0.01Hz 

01.13 Motor flux est Szacunkowa wartość strumienia magnetycznego silnika, względem 

strumienia znamionowego; jednostka to %. 

0.1% 
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01 Wartości rzeczywiste Podstawowy sygnał monitorowania napędu Jednostka 

01.14 Encoder counter Skumulowana wartość licznika impulsów enkodera. 1 

01.15 Pulse counter Wartość statystyczna zliczonych impulsów w celu kontroli pozycji. 1 

01.16 Z mark latch Wartość licznika impulsów Z enkodera. 1 

01.17 Position ref raw Rzeczywista wartość impulsu podawana podczas kontroli pozycji. 1 

01.18 Actual position Rzeczywista wartość pozycji używana do kontroli pozycji. 1 

01.19 PLL freq W przypadku sprzężenia zwrotnego zasilania z sieci energetycznej, 

wskazuje to rzeczywistą zmierzoną wartość częstotliwości sieci. W 

przypadku silnika synchronicznego, wskazuje to rzeczywistą zmierzoną 

wartość częstotliwości siły przeciwelektromotorycznej. 

0.1Hz 

01.20 PLL volt W przypadku sprzężenia zwrotnego zasilania z sieci elektroenergetycznej 

wskazuje to rzeczywistą zmierzoną wartość napięcia. W przypadku silnika 

synchronicznego, wskazuje to rzeczywistą zmierzoną wartość napięcia siły 

przeciwelektromotorycznej 

0.1Vrms 

01.21 Output voltage Rzeczywista wartość napięcia wyjściowego napędu. 0.1Vrms 

01.22 Motor torque Względny znamionowy moment obrotowy silnika wyrażony w procentach. 0.1% 

01.23Motor temperature Wartość temperatury silnika. 0.1ºC 

01.24 Encoder speed Rzeczywista prędkość silnika zmierzona przez enkoder 0.1obr/min 

01.25 Udc ripple Wartość szczytowa tętnienia napięcia magistrali; pojemność kondensatora 

szyny DC spada lub następuje utrata stabilności sieci; wzrasta wartość 

szczytowa tętnienia. Zwykle dzieje się tak przy pełnym obciążeniu 

nieprzekraczającym 80 V. 

0.1V 

01.26 Spd ref1 gain Wzmocnienie określonej prędkości 1 stosowane tylko w trybie PID z 

posuwem do przodu. Format Q12. 

1 

01.27 Power factor Współczynnik mocy silnika w czasie rzeczywistym. 0.001 

01.28 Output power Moc czynna silnika w czasie rzeczywistym. 0.1kW 

01.29 T emp slew rate Wskazuje tempo wzrostu temperatury. 0.1ºC 

01.30 Modulation depth Wskazanie głębokości modulacji. 0.1% 

01.31 LOS cnt Wskazuje liczbę anomalii LOS transformatora obrotowego. 1 

01.32 DOS cnt Wskazuje liczbę anomalii DOS transformatora obrotowego. 1 

01.33 LOT cnt Wskazuje liczbę anomalii LOT transformatora obrotowego. 1 

01.34 PM elect angle err Wskazanie wartości odchylenia kąta elektrycznego i szacowanego kąta 

elektrycznego zmierzonego przez enkoder, gdy silnik synchroniczny 

znajduje się w zamkniętej pętli sterowania. 

0.1º 

01.35 Ambient temperature Wskazuje temperaturę powietrza wlotowego głównego kanału 

powietrznego napędu. Obsługiwane są tylko niektóre modele F5 i większe. 

0.1º 
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2 Wartośći wejścia/wyjścia 

02 Wartości 

wejścia/wyjścia 

Syngały wejściowe i wyjściowe Jednostka 

02.00 DI status Od prawej do znajdują się stany wejść cyfrowych D1, DI2, ....., DI7. Na 

przykład: 0000001 = DI1 to 1,DI2 ... DI7 wynosi 0. Żeby sprawdzić co oznacza 

0 i 1 sprawdź parametr 14.22 DI logic– (logika wejść cyfrowych). 

 

02.01 DO status Od prawej do lewej znajdują się stany wyjść cyfrowych DO1, DO2 i wyjść 

przekaźnikowych RO1, RO2. Na przykład: 0101 = Zadziałanie DO1, DO2 

Rozłączenie, RO1 Zelektryfikowany, RO2 Wyłączone zasilanie. Znaczenie 

zadziałania i rozłączenia znajduje się w parametrach 14.26 DO logic (logika 

wyjścia DO). 

- 

02.02 AI1 actual Rzeczywista wartość wejścia analogowego AI1. Jednostka to V. 0.001V 

02.03 AI1 scaled Wartość konwersji wejścia analogowego AI1. Patrz parametry 13.05 AI1 max 

scale (maksimum konwersji AI1) i 13.06 AI1 min scale(minimum konwersji 

AI1) 

- 

02.04 AI2 actual Rzeczywista wartość wejścia analogowego AI2. Jednostką jest V lub mA. 

Ustawiony przez parametr 13.17 AI2 input type (typ wejścia AI2). 

0.001V lub 

0.001mA  

02.05 AI2 scaled Wartość konwersji wejścia analogowego AI2. Patrz parametry 13.15 AI2 max 

scale AI2 (maksimum konwersji AI2) i 13.16 AI2 min scale (minimum 

konwersji AI2) 

- 

02.06 AI3 actual Rzeczywista wartość wejścia analogowego AI3. Jednostka to V lub mA. 

Ustawiany przez parametr 13.28 AI3 input type (Typ wejścia AI3). 

0.001V lub 

0.001mA 

02.07 AI3 scaled Wartość konwersji wejścia analogowego AI3. Patrz parametry 13.26 AI3 max 

scale (maksimum konwersji AI3) i 13.27 AI3 min scale (minimum konwersji 

AI3) 

- 

02.08 AO1 actual Rzeczywista wartość wyjścia analogowego AO1. Jednostką jest V lub mA. 

Ustawiony przez parametr 15.08 Typ wyjścia AO1 (Typ wyjścia AO1). 

0.001V lub 

0.001mA 

02.09 AO2 actual Rzeczywista wartość wyjścia analogowego AO2. Jednostką jest V lub mA. 

Ustawiony przez parametr 15.18 AO2 output type (Typ wyjścia AO2). 

0.001V lub 

0.001mA 

02.10 Freq in actual Rzeczywista częstotliwość wejścia impulsowego wysokiej prędkości DI7. 1Hz 

02.11 Freq in scaled Wartość konwersji wejścia impulsowego wysokiej prędkości DI7. - 

02.12Freq out actual Rzeczywista częstotliwość wyjściowa DO2 po włączeniu funkcji wyjściowej 

częstotliwości DO2. 

1Hz 

02.13 Control pane ref1 Parametr 1 klawiatury sterującej. 1 obr/min 

02.14 Control pane ref2 Parametr 2 klawiatury sterującej. 0.1% 

02.15 Fieldbus ref1 Wartość 1 magistrali polowej. 1obr/min 

02.16 Fieldbus ref2 Wartość 2 magistrali polowej. 0.1% 

02.17 Speed ffwd Określona wartość prędkości posuwu do przodu w ramach kontroli ciągu 

impulsów. 

1 obr/min 
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3. Wartości kontrolne 

03 Wartości kontrolne Speed control, torque control and other values Jednostka 

03.00 Speed ref output Wartość wyjściowa prędkości danego modułu. 1obr/min 

03.01 Motor potent out Podana prędkość potencjometru cyfrowego. Wartość jest odczytywana za 

pomocą zacisku w celu wysterowania podanej prędkości. 

1obr/min 

03.02 Const speed out Podana wartość wyjściowa dla wielostopniowego modułu prędkości 1obr/min 

03.03 Speed ref unramp Używa prędkości podanej przed rampą i prędkością formowania. 1obr/min 

03.04 Speed ref ramped Podana  wartość rampy i prędkośći formowania. 1obr/min 

03.05 Control mode used Aktualnie używany tryb sterowania - 

03.06 Torque ref unramp Wartość momentu obrotowego podana przed wejściem rampy jest 

procentem względnego maksymalnego momentu obrotowego. 

0.1% 

03.07 Torque ref ramped Podana wartość momentu obrotowego rampy, jako procent. 0.1% 
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04 Wartości zastosowane 

04 Wartości zastosowane Wartości procesowe i licznika Jednostka 

04.00 Process act1 Sprzężenie zwrotne procesu 1 regulatora PID. - 

04.01 Process act2 Sprzężenie zwrotne procesu 2 regulatora PID. - 

04.02 Process act Informacje  dotyczące procesu wyboru i modyfikacji sprzężenia 

zwrotnego. 

- 

04.03 Process PID err Wartość odchylenia PID, czyli wartość różnicy między wartością 

zadaną a sprzężeniem zwrotnym. 

- 

04.04 Process PID out Wyjście procesowego regulatora PID. - 

04.05 Line spd act Rzeczywista wartość prędkości liniowej przy nawijaniu. 0.1m/min 

04.06 Trq out Nm Wartość regulacji momentu obrotowego podczas procesu nawijania. 

Jednostką jest Nm. 

0.1Nm 

04.07 Trq out percent Zakres kontroli momentu obrotowego dla procesu nawijania. 

Jednostką jest %. 

0.1% 

04.08 Tense ref Określona wartość naprężenia podczas nawijania. 0.1N 

04.09 Tense ref taped Określona wartość naprężenia skorygowanego stożka naprężenia. 0.1N 

04.10 Roll dia est Szacunkowa wartość średnicy rolki w procesie nawijania. 1mm 

04.11 Pulse counter Zliczanie sygnału używane do pomiaru średnicy rolki. 1 
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05 Regulator czasowy oraz licznik 

05 Regulator czasowy oraz licznik Wartość regulatora czasowego oraz licznika Jednostka 

05.00 Run time: sec W przypadku czasu krótszego niż godzina w trakcie pracy, parametr 

automatycznie powróci do zera po zsumowaniu do 3600. 

1s 

05.01 Run time: hour W przypadku co najmniej godziny, lub dłuższego czasu pracy. Kiedy 

parametr 05.00 zostanie zsumowany do 3600, zostanie zwiększony o 1. 

1h 

05.02 Power on time: s W przypadku czasu krótszego niż godzina podłączenia do sieci. Ten 

parametr automatycznie powróci do zera po zsumowaniu do 3600. 

1s 

05.03 Power on time: h W przypadku godziny, lub dłuższego czasu podłączenia do sieci. Gdy 

parametr 05.02 zsumuje się do 3600, zostanie zwiększony o 1. 

1h 

05.04 Total run time: s Mniej niż jedna godzina skumulowanego czasu działania; ten parametr 

automatycznie powróci do zera po zsumowaniu do 3600. 

1s 

05.05 Total run time: h Jedna lub więcej godzin skumulowanego czasu działania. Gdy parametr 

05.04 zostanie skumulowany do 3600, zostanie zwiększony o 1. 

1h 

05.06 Total power on: s Mniej niż jedna godzina skumulowanego czasu włączenia; ten parametr 

automatycznie powróci do zera po zsumowaniu do 3600. 

1s 

05.07 Total power on: h Jedna lub więcej godzin skumulowanego czasu włączenia ; kiedy 

parametry 05.06 zostanie zsumowany do 3600, zostanie zwiększony o 1. 

1h 

05.08 Fan on time: s Mniej niż jedna godzina skumulowanego czasu pracy wentylatora; ten 

parametr automatycznie powróci do zera po zsumowaniu do 3600. 

1s 

05.09 Fan on time: h Jedna lub więcej godzin skumulowanego czasu pracy wentylatora; kiedy 

parametr 05.08 zostanie zsumowany do 3600, zostanie zwiększony o 1. 

1h 

05.10 EEP ROM wr tick Mniej niż tysiąc cyklów zapisu pamięci EEPROM. Ten parametr 

automatycznie powróci do zera po zsumowaniu do 1000. 

- 

05.11 EEP ROM wr tick k Osiągnięcie lub przekroczenie tysiąca cyklów zapisu pamięci EEPROM. 

Gdy parametry 05.10 zostanie zsumowany do 1000, zostanie zwiększony 

o 1. 

- 

05.12 Max udc Najwyższa zarejestrowana wartość napięcia magistrali. 0.1V 

05.13 Max Imag Najwyższa zarejestrowana wartość prądu wyjściowego. 0.1A 

05.14 Max Tj Najwyższa zarejestrowana wartość temperatury układu IGBT. 0.1ºC 

05.15 Max T_heat sink Najwyższa zarejestrowana wartość temperatury chłodnicy.  0.1ºC 

05.16 Max T_cpu Najwyższa zarejestrowana wartość temperatury procesora. 0.1ºC 
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05 Regulator czasowy oraz licznik Wartość regulatora czasowego oraz licznika Jednostka 

05.17 IGBT usage hour Równowartość czasu użytkowania IGBT. 1h 

05.18 IGBT usage sec Równowartość czasu użytkowania IGBT. 1s 

05.19 P_Mot_kWh Moc elektryczna wbudowanego licznika energii elektrycznej, część w 

kWh. 

0.1 kWh 

05.20 P_Mot_MWh Energia elektryczna wbudowanego licznika energii elektrycznej, część w  

MWh. 

1 MWh 

05.21 P_Reg_kWh Wytwarzanie energii z wbudowanego licznika energii elektrycznej, część 

w kWh. 

0.1 kWh 

05.22 P_Reg_MWh Wytwarzanie energii z wbudowanego licznika energii elektrycznej, część 

w MWh. 

1 MWh 
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Stan napędu 

06 Stan napędu „Słowo” stanów napędu 

Numer seryjny  

Nazwa/wartość 

Opis 

06.00 Status wordl 1. „Słowo” stanów napędu  

Pozycja Nazwa Informacja  

0 Ready 1=Napęd gotowy do otrzymania polecenia startu. 

0=Napęd nie jest gotowy. 

1 Fault 1=Usterka napędu. 

0=Brak usterki napędu. 

2 Alarm 1=Ostrzeżenie napędu. 

0=Brak ostrzeżenia napędu 

3 Limiting 1=Napęd ograniczony. 

0= Napęd bez ograniczeń. 

4 Running 1= Praca napędu 

0=Brak pracy napędu 

5 Rev req 1=Rozruch napędu do tyłu. 

0= Rozruch napędu do przodu. 

6 Start req 1=Napęd otrzymał żądanie uruchomienia. 

0= Napęd nie otrzymał żądanie uruchomienia. 

7 Stop req 1= Napęd otrzymał żądanie wyłączenia. 

0= Napęd nie otrzymał żądania wyłączenia. 

8 JOG active 1=Obsługa napędu w trybie impulsowym 

0=Funkcja sterowania impulsowego nie jest aktywna. 

9 Int stop req 1= Aktywne wewnętrzne wymuszone wyłączanie napędu. 

0= Wewnętrzne wymuszone wyłączanie napędu nie jest 

aktywne. 
10 Ext run enable 1=Obsługa zewnętrzna napędu włączona. 

0= Obsługa zewnętrzna napędu nie jest włączona. 

11 JOG2 1=Aktywny tryb impulsowy 2 (JOG2) napędu. 

0= Aktywny tryb impulsowy 1 (JOG1) napędu. 

12 DC charged 1= Ładowanie kondensatora wysokiego napięcia DC 

zakończone. 

0= Ładowanie kondensatora wysokiego napięcia DC nie jest 

zakończone 

13 Chg rly closed 1= Zamknięcie przekaźnika płynnego rozruchu. 

0= Odłączenie przekaźnika płynnego rozruchu. 

14 Ext2 1=Aktywna lokalizacja kontrolna 2. 

0= Aktywna lokalizacja kontrolna 1. 

15 Loc ctrl 1 = Napęd działa w trybie zdalnego sterowania. 

0 = Napęd działa w trybie sterowania lokalnego. 
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06 Stan napędu „Słowo” stanów napędu 

Numer seryjny  

Nazwa/wartość 

Opis 

06.01 Status word2      2. ”Słowo” stanów napędu 

Pozycja Nazwa Informacje 

0 Data log rdy 1 = Zaktualizowano oprogramowanie pamięci podręcznej 

kształtu fali oscyloskopu. 

0 = Oprogramowanie pamięci podręcznej kształtu fali 

oscyloskopu nie zostało zaktualizowane. 

1 OFF1 1 = WYŁ1 (zatrzymanie zwalniania) aktywne. 

0 = WYŁ1 (Zatrzymanie zwalniania) nieaktywne. 

2 OFF2 1 = WYŁ2 (Zatrzymanie awaryjne) aktywne. 

0 = WYŁ2 (Zatrzymanie awaryjne) nieaktywne. 

3 OFF3 1 = WYŁ. 3 (zatrzymanie awaryjne zatrzymania zwalniania) 

włączone. 

0 = WYŁ3 (zatrzymanie awaryjne zatrzymania zwalniania) 

nieaktywne. 

4 Motor Brk 1 = aktywny 

0 = nieaktywny. 

5 Ramp in zero 1 = Wejście rampy wymuszone na zero. 

0 = Normalna obsługa. 

6 Ramp out zero 1 = Wyjście rampy wymuszone na zero. 

0 = normalna obsługa. 

7 Ramp hold 1 = Wejście rampy wymuszone do zachowania. 

0 = Normalna obsługa. 

8 Modulating 1 = Modulowanie, kontrola IGBT. 

0 = Bez modulacji, IGBT nie jest kontrolowane. 

9 Modbus active 1 = Wbudowana komunikacja MODBUS aktywowana. 

0 = Wbudowana komunikacja MODBUS nie jest 

aktywowana. 

10 CANopen 
active 

1 = Wbudowana komunikacja CAN aktywowana. 

0 = Wbudowana komunikacja CAN nie jest aktywowana. 

11 Profi-DP active 1 = Komunikacja PROFIBUS-DP aktywna. 

0 = Komunikacja PROFIBUS-DP nie jest aktywowana. 

12 Fan on 1 = Wentylator chłodzenia napędu jest włączony. 

0 = Wentylator chłodzenia napędu jest wyłączony. 

13 Start block 1 = Polecenie uruchomienia nie zostało wykonane. 

0 = Normalna obsługa. 

14 ID run req 1 = Funkcja identyfikacji parametru silnika jest aktywna. 

0 = Brak. 

15 Main power on 1 = Główne zasilanie jest włączone. 

0 = Główny zasilacz nie jest prawidłowo zasilany lub 

napięcie jest niewystarczające. 
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06 Stan napędu „Słowo” stanów napędu 

Numer seryjny  

Nazwa/wartość 

Opis 

06.02 Status word3     3. „Słowo” stanów napędu 

Pozycja Nazwa Informacje 

0 AC src active 1 = Włączony tryb zasilania AC (prąd 

przemienny). 0 = włączony tryb zasilania DC (prąd stały). 

1 DC src active 1 = Włączony tryb zasilania DC (prąd stały). 

0 = Włączony tryb zasilania DC (prąd stały). 

2 Start inhibit 1 = Blokada uruchomienia 0= normalna obsługa 

3 Spdref limit  

4 Trqref limit  

5 Rem in local  

6 Imax limit  

7 Volt limit  

8 PM sync loss  

9 PM flux boost  

10 Zero freq  

11 Flux build  

12 Mech brake open  

13 Brake opened  

14 Brake checking  

15 Crane active  
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06 Stan napędu „Słowo” stanów napędu 

Numer seryjny  

Nazwa/wartość 

Opis 

06.03 Speed ctrl stat    „Słowo” stanów kontroli prędkości  

Pozycja Nazwa Informacje 

0 Zero 

speed 

1 = Rzeczywista prędkość osiągnęła zerowe ograniczenie 

prędkości i zerowe opóźnienie prędkości. 

0 = Brak wejścia w stan zerowej prędkości. 

1 Reverse 1 = Rzeczywista prędkość jest ujemna, tzn. do tyłu. 

0 = Rzeczywista prędkość jest dodatnia, tj. do przodu 

2 Ramp up 1 = Zwiększanie prędkości, wartość bezwzględna prędkości 

wzrasta. 0 = Brak przyspieszenia. 

3 Ramp 

down 

1 = Rampa w dół, wartość bezwzględna prędkości maleje. 

0 = brak opóźnienia. 

4 At setpoint 1 = Odchylenie rzeczywistej prędkości i rampy wejściowej w 

oknie prędkości. 

5 Reserved VF 

active 

1 = Kontrola skalarna VF aktywna.  

0 = Kontrola wektorowa aktywna. 

6 Regen 

active 

1 = Operacja wytwarzania energii. 

 0 = Operacja impulsowania. 

7 Reserved Open 

loop 

1 = Kontrola wektorowa w otwartej pętli aktywna. 

0 = Kontrola wektorowa w otwartej pętli nieaktywna. 

8 Pos ctrl 1 = Kontrola pozycji aktywna. 

9 ACIM 

active 

1 = Silnik asynchroniczny aktywny. 

10 PMSM 

active 

1 = Silnik synchroniczny aktywny. 

11 SynRM 

active 

1 = Synchroniczny silnik reluktancyjny aktywny. 

12 ID run 1 = Automatyczne dostrajanie parametrów silnika aktywne. 

13 Torque 

limit 

1 = Ograniczenie momentu obrotowego 

14 Speed 

limit 

1 = Ograniczenie prędkości 

15 Exc active 1 = Wzbudzenie wstępne silnika indukcyjnego 

06.04 Speed ctrl word     Wstrzymane 
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06 Stan napędu „Słowo” stanów napędu 

Numer seryjny  

Nazwa/wartość 

Opis 

06.05 Fieldbus CW     „Słowo” stanów magistrali polowej 

Pozycja Nazwa Informacje 

0 Stop 1 = Zatrzymanie napędu. 

0 = Utrzymanie aktualnego stanu. 

1 Start 1 = Uruchomienie napędu. 

0 = Utrzymanie aktualnego stanu 

2 StopMode 

OFF2 

1 = Obowiązkowe dla trybu awaryjnego wyłączania. 

3 StopMode 

OFF3 

1 = Obowiązkowe dla trybu zatrzymania biegu. 

4 Local ctrl 1 = Żądanie kontroli lokalnej. 

5 StopMode 

ramp 

1 = Obowiązkowe dla trybu zatrzymania zwalniania. 

6 StopMode 

coast 

1 = Obowiązkowe dla trybu zatrzymania biegu. 

7 Run enable 1 = Praca włączona. 0 = Wyłączenie pracy 

8 Reset 0-> 1 Resetowanie błędu napędu. 

9 Jog1 1 = Uruchomienie JOG1 (impulsowanie) 

10 Jog2 1 = Uruchomienie JOG2 (impulsowanie) 

11 Remote 1 = Żądanie zdalnego sterowania. 

12 Ramp in 0 1 = Wymuszenie wprowadzenia danego generatora rampy 

jako 0. 
13 Ramp hold 1 = Wymuszenie pozostawienia stałej mocy wyjściowej 

danego generatora rampy. 

14 Ramp out 0 1 = Wymuszenie ustawienia mocy wyjściowej generatora 

rampy na 0. 

15 Ext2 sel 1 = Wybór miejsce kontroli zewnętrznej2. 

 

06.06 Encoder SW     „Słowo” stanów enkodera 

Pozycja Nazwa Informacje 

0 DOS 1 = błąd DOS. 

0 = Tryb normalny 

1 LOT 1 = błąd LOT. 

0 = Tryb normalny 

2 LOS 1 = błąd LOS. 0 = Tryb normalny 

3:15 Reserved 1 = błąd DOS. 
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06 Stan napędu „Słowo” stanów napędu 

06.07 PosCtrl SW     „Słowo” stanów kontroli pozycji 

Pozycja Oznaczenie Informacje 

0 Pos sync 1 = Pozycja zsynchronizowana. 

0 = Pozycja niezsynchronizowana. 

1 Pos end 1 = Pozycja ukończona. 

0 = Pozycja nieukończona. 

2 Mark rdy 1 =Sygnał odniesienia gotowy 

0 = Brak wykrycia sygnału odniesienia 

3 Mark load 1 = Wczytane 

0 = Niewczytane 

4:15 Reserved  
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8 Dziennik błędów i alarmów 

8 Dziennik błędów i alarmów Dziennik błędów i alarmów  

08.00 Alarm Code Kod ostatniego alarmu. - 

08.01 Fault Code Kod ostatniego błędu. - 

 

 

9 Informacje o systemie 

9 Informacje o systemie Informacje o systemie napędu  

09.00 Driver ID Kod sprzętowy napędu. - 

09.01 Drive type Rodzaj napędu. - 

09.02 Firmware version Wersja oprogramowania napędu. - 

09.03 Encoder type Typ enkodera identyfikowany przez gniazdo obsługi rozszerzenia 

SLOT1. 

 

09.04 PWM freq Rzeczywista zastosowana częstotliwość nośna systemu. - 

09.05 App macro active Rzeczywiste zastosowane makro systemu. - 

09.06 PM phase CM Dokładność kąta jest wystarczająca do zastosowania, gdy siła 

sygnału trybu wspólnego zidentyfikowana przez kąt początkowy 

wirnika silnika synchronicznego osiągnie 150. Służy do 

instruowania użytkownika, aby wyregulował parametr 60.11 

wielkości prądu iniekcji, aby uzyskać najlepsze wyszukiwanie. 

- 

09.07 PM phase DIF Dokładność kąta jest wystarczająca do zastosowania, gdy siła 

sygnału w trybie różnicowym zidentyfikowana przez kąt 

początkowy wirnika silnika synchronicznego osiągnie 150. 

Powoduje to zbyt duży hałas, jeśli zostanie wprowadzony zbyt 

duży prąd; podczas gdy niewystarczająca wartość prądu może 

powodować błąd wyszukiwania. 

- 
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10 Uruchomienie/Zatrzymanie/Kierunek 

10 

Uruchomienie/Zatrzymanie

/Kierunek 

Wybór źródła sygnału uruchomienia/zatrzymania/kierunku Definicja 

10.00 Ext1 start func Wybierz źródło sygnału uruchomienia zewnętrznej kontroli 1 (EXT1) i polecenie 

zatrzymania. Uwaga: tego parametru nie można zmienić, gdy napęd jest 

uruchomiony. 

In1FWD, 

In2 

RVD=r21 
Not selected Funkcja uruchamiania kontroli 1 nie została wybrana. 0 

In1 RUN, In2 DIR Źródło sygnału wybrane przez parametr 10.01 Ext1startin1 (Kontrola 1 wejścia 1) 

jest sygnałem uruchomienia (0 = Zatrzymanie, 1 = Uruchomienie), wybrane przez 

parametr 10.02 Ext1 startin2 (Kontrola 1 wejścia 2) to sygnał kierunku (0 = 

dodatni, 1 = ujemny) 

1 

In1 FWD, In2 REV Źródła sygnałów polecenia uruchomienia i zatrzymania są wybierane przez 

parametry 10.01 Ext1startin1 (Kontrola 1 wejścia 1) i 10.02 Ext1startin2 

(Kontrola 1 wejścia 2). Przejście stanu bitu źródła sygnału wyjaśniono w 

następujący sposób: 

2 

Stan wyjścia kontroli Stan wyjścia2 kontroli Polecenie  

0 0 Zatrzymanie 

1 0 Uruchomienie do przodu 

0 1 Uruchomienie do tyłu 

1 1 Zatrzymanie 

RUN/STOP/DIR Źródła sygnałów polecenia uruchomienia i zatrzymania są wybierane przez 

parametry 10.01 Ext1 start in1 (Kontrola 1 wejścia 1), 10.02 Ext1 start in2 

(Kontrola 1 wejścia 2) i 10.03 Ext1 start in3 (Kontrola 1 wejścia 3). Przejście 

stanu bitu źródła sygnału wyjaśniono w następujący sposób: 

3 

Stan wyjścia 

kontroli 

Stan wyjścia2 

kontroli 

Stan wyjścia3 

kontroli 

Polecenie  

0 1 0 0 Uruchomienie do przodu 

0 1 0 1 Uruchomienie do tyłu 

X 1 X Zatrzymanie 

0 0 X Zmiana kierunku 

FWD/REV/STOP Źródła sygnałów polecenia uruchomienia i zatrzymania są wybierane przez 

parametry 10.01 Ext1 start in1 (Kontrola 1 wejścia 1), 10.02 Ext1 start in2 

(Kontrola 1 wejścia 2) i 10.03 Ext1 start in3 (Kontrola 1 wejścia 3). Przejście 

stanu bitu źródła sygnału wyjaśniono w następujący sposób: 

4 

Stan wyjścia 

kontroli 

Stan wyjścia2 

kontroli 

Stan wyjścia3 

kontroli 

Polecenie  

0 -> 1 0 0 Uruchomienie do przodu 

0 0 -> 1 0 Uruchomienie do tyłu 

X X 1 Zatrzymanie 

1 1 0 Zatrzymanie 

Fieldbus Hasło kontrolne komunikacji Fieldbus. 5 
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10 

Uruchomienie/Zatrzymanie/

Kierunek 

Wybór źródła sygnału uruchomienia/zatrzymania/kierunku Definicja 

Panel Kontrola przycisku Uruchomienia-Zatrzymania za pomocą panelu sterowania. 6 

10.01 Ext1 start In1 Wybierz źródło sygnału wejściowego kontroli 1.Patrz parametry 10.00 Ext1 

start func (funkcja uruchomienia uziemienia kontroli1). 

DI1 = [2048] 

P.01.00.00 (Bit pointer) Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno numer grupy parametrów, 

nr indeksu, nr pozycji. Rzeczywista wartość jest określana przez bieżącą 

wartość parametru.) 

 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI state, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

10.02 Ext1 start In2 Wybór źródła sygnału dla wejścia 1 kontrola2. Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

DI2= 

[2049] 

10.03 Ext1 start In3 Wybór źródła sygnału dla wejścia 1 kontrola3. Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.04 Ext2 start func Wybór źródła sygnału polecenia uruchomienia i zatrzymania zewnętrznego 

sterowania 2 (EXT2). Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 

10.00 Ext1 start func. 

Not 

selected 

10.05 Ext2 start In1 Wybór źródła sygnału dla wejścia 2 kontrola1.Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.06 Ext2 start In2 Wybór źródła sygnału dla wejścia 2 kontrola2. Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.07 Ext2 start In3 Wybór źródła sygnału dla wejścia 2 kontrola3.Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.08 JOG1 start Wybór źródła sygnału uruchomienia Jog1 (sterowanie impulsowe), 0: Brak 

polecenia uruchomienia; 1: Polecenie uruchomienia. Odpowiednie dostępne 

opcje znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.09 JOG2 start Wybór źródła sygnału uruchomienia Jog2 (sterowanie impulsowe), 0: Brak 

polecenia uruchomienia; 1: Polecenie uruchomienia. Odpowiednie dostępne 

opcje znajdują się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.10 JOG enable Wybór źródła sygnału włączenia JOG (sterowanie impulsowe), 0: Zakaz JOG1: 

JOG aktywne. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 10.01 

Ext start In1. 

CONST.F ALSE 

= [01 

10.11 Fault reset se Wybór źródła sygnału polecenia resetowania błędu, 0: Brak polecenia 

resetowania; 1: Polecenie resetowania. Odpowiednie dostępne opcje znajdują 

się w parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

10.12 Run enable Wybór źródła sygnału włączenia obsługi, 0: Uruchomienie jest zablokowane, 1: 

Uruchomienie włączone. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w 

parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.T RUE= 

[1] 
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10 

Uruchomienie/Zatrzymanie

/Kierunek 

Wybór źródła sygnału uruchomienia/zatrzymania/kierunku Definicja 

10.13 Emergency stop Wybierz źródło sygnału polecenia zatrzymania awaryjnego, 0: Zatrzymanie 

awaryjne; 1: Zachowaj bieżący stan. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w 

parametrach 10.01 Ext start In1. 

CONST.T RUE= 

[1] 

10.14 EM stop mode Wybór trybu zatrzymania awaryjnego. OFF21=[0] 

OFF1 Zatrzymanie zwalniania; czas zwalniania to czas przyspieszania i zwalniania 1. 0 

OFF2 Zatrzymanie biegu 1 

OFF3 Zatrzymanie zwalniania; czas zwalniania to zatrzymanie awaryjne 2 

10.15 Start enable Wybór źródła sygnału aktywacji uruchomienia, 0: Blokada uruchomienia; 1: 

Uruchomienie aktywne. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 

10.01 Ext start In1. 

CONST.T RUE= 

[1] 

10.16 Upper limit Wybór źródła sygnału górnego limitu, 0: Limit aktywowany; 1: Limit 

nieaktywowany. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 10.01 

Ext start In1. 

CONST.T RUE= 

[1] 

10.17 Lower limit Wybór źródła sygnału dolnej granicy. 0: Limit aktywowany; 2: Limit 

nieaktywowany. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 10.01 

Ext start In1. 

CONST.T RUE= 

[1] 
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11 Tryb uruchomienia/zatrzymania 

11 Tryb 

uruchomienia/zatrzymania 

Ustawienia trybu uruchomienia/zatrzymania Definicja 

11.00 Stop mode Tryb zatrzymania. RAMP= [0] 

RAMP Zatrzymania zwalniania. 0 

COAST Zatrzymanie biegu. 1 

11.01 Ext1/Ext2 sel Wybór źródła sygnału do przełączania kontroli, 0: Wybó kontroli 1 

(Ext1), 1: Wybór kontroli 2 (Ext2). 

CONST.FALS 

E 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00A od lewej do 

prawej zajmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje numer grupy 

parametrów, nr indeksu, nr pozycji. Rzeczywista wartość jest 

określona przez bieżącą wartość parametru.) 

 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI state, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

11.02 Ext1 ctrl mode Tryb kontroli1 silnika. Prędkość = [0] 

Speed Tryb prędkości. 0 

Torque Tryb momentu obrotowego. 1 

Min Tryb prędkości i momentu obrotowego, uwzględnij minimalną 

wartość wyjściowej regulacji prędkości lub podany moment 

obrotowy. 

2 

Max Tryb prędkości i momentu obrotowego, uwzględnij maksymalną 

wartość wyjściowej regulacji prędkości lub podany moment 

obrotowy. 

3 

Add Tryb prędkości i momentu obrotowego, uwzględnij sumę wartości 

wyjściowej regulacji prędkości i podanego momentu obrotowego. 

4 

Position Tryb kontroli pozycji między dwiema stacjami. 5 

Homing Tryb kontroli pozycji z regresją początku. 6 

Profvel Tryb kontroli pozycji z planowaniem trajektorii. 7 

11.03 Ext2 ctrl mode Tryb kontroli2 silnika. Informacje na temat względnie dostępnych 

opcji można znaleźć w parametrach trybu ctrl 11.02Ext1. 

Prędkość = [0] 
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11 Tryb 

uruchomienia/zatrzymania 

Ustawienia trybu uruchomienia/zatrzymania Definicja 

11.04 Local ctrl mode Tryb kontroli silnikiem w ramach kontroli lokalnej. Prędkość = [0] 

Speed Tryb prędkości. Prędkość zadana ustawiona parametrem 02.13 

Control panel ref1. 

0 

Torque Tryb momentu obrotowego. Podany moment obrotowy ustawiony 

parametrem 02.14 Control panel ref2. 

1 

11.05 Ext1 trig type Wybierz tryb wyzwalania dla kontroli 1. Poziom = [1] 

Edge Wyzwalacz zbocza 0 

Level Wyzwalacz poziomu 1 

11.06 Ext2 trig type Wybierz tryb wyzwalania dla kontroli 2. Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrze 11.05 Ext1 trig type. 

Poziom = [1] 

13 Wejście analogowe i impulsowe 

13 Wejście analogowe i 

impulsowe 

Wielkość analogowa i wejście impulsowe Definicja 

13.00 AI1 input max Maksymalna wartość wejścia analogowego A11. 10.000V 

[0.000V, 10.000V]  - 

13.01 AI1 input min Minimalna wartość wejścia analogowego A11. 0.000V 

[0.000V, 10.000V]  - 

13.02 AI1 superv act Wykonywanie działania, gdy AI1 przekroczy maksymalny lub 

minimalny zakres. 

Brak działania = [0] 

No action Brak działania. 0 

Fault Zgłoszenie błędu. 1 

Alarm Zgłoszenie alarmu. 2 

13.03 AI1 superv sel Wybierz zawartość monitorowania AI1. 0: Monitor zablokowany; 1: 

Monitor włączony. 

00b 

BIT0: AI min sup Czy monitorowana wartość wejściowa AI1 jest mniejsza niż wartość 

minimalna ustawiona przez parametry 13.01AI1 input min (minimalna 

wartość wejściowa AI1). 

0 

BIT1: AI max sup Czy monitorowana wartość wejściowa AI1 jest większa niż wartość 

maksymalna ustawiona przez parametry 13.01AI1 input min 

(maksymalna wartość wejściowa AI1). 

0 

13.04 AI1 calibration Prawidłowy wybór AI1. Brak działania = [0] 

No action Brak działań naprawczych lub działanie naprawcze zostało 

zakończone. 

0 

AI_MIN_TUNE Korekta wartości minimalnej. Wymaga, aby napięcie dostarczane do 

AI1 zewnętrznie było zgodne z odpowiednią wartością parametrów 

13.01 AI1 input min (minimalna wartość wejścia AI1). 

1 

AI_MAX_TUNE Korekta wartości maksymalnej. Wymaga, aby napięcie dostarczane do 

AI1 zewnętrznie było zgodne z odpowiednią wartością parametrów 

13.01 AI1 input min (maksymalna wartość wejścia AI1). 

2 

13.05 AI1 max scale Maksymalna wartość przekształconego wejścia analogowego A11. 1500 
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13 Wejście analogowe i 

impulsowe 

Wielkość analogowa i wejście impulsowe Definicja 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przekształconego maksymalnego napięcia 

wejściowego AI1. 

- 

13.06 AI1 min scale Minimalna wartość przekształconego wejścia analogowego A11. 0 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przekształconego minimalnego napięcia 

wejściowego AI1. 

- 

13.07 AI1 sim enable Za pomocą tych parametrów, w ramach wykrywania i usuwania 

błędów lub w innych zastosowaniach, użytkownik może aktywować 

funkcję symulacji Al1 wejścia analogowego. 

Dezaktywacja = [0] 

Disable Wyłączenie trybu symulacji. Przekształcona moc wyjściowa A11 

zależy od napięcia wejściowego AI1. 

0 

Enable Włączenie trybu symulacji. Przekształcone wyjście AI1 zależy od 

parametrów 13.08 AI1 sim data (dane symulacyjne AI1). 

1 

13.08 AI1 sim data Dane symulacyjne wejścia analogowego AI1. 0 

[-32768, 32767] Ustaw przekształcone wyjście AI1, gdy włączony jest tryb emulacji 

AI1. 

- 

13.09 AI1 filter time Zdefiniuj stałą czasową filtrowania dolnoprzepustowego pierwszego 

rzędu wejścia analogowego AI1. 

0.10s 

[0.01s, 10.00s] Stały czas filtrowania. - 

13.10 AI2 input max Maksymalna wartość napięcia wejściowego AI2. 10.000V 

[0.000mA, 20.000mA] or 

[0.000V, 10.000V] 

Zakres i jednostka są określone przez parametr 13.17 AI2 input type 

(typ wejścia AI2 ). Decyzja. 

 

13.11 AI2 input min Minimalna wartość wejścia analogowego AI2. 0.000 V lub 0.000mA 

[0.000mA, 20.000mA] or 

[0.000V, 10.000V] 

Zakres wartości i jednostka są określone przez parametr 13.17 AI2 

input type (typ wejścia AI2). Decyzja. 

 

13.12 AI2 superv act Czynność wykonywana, gdy AI2 przekroczy maksymalny lub 

minimalny zakres. Informacje na temat względnie dostępnych opcji 

można znaleźć w parametrach 13.02 AI1 superv act (działanie 

monitorowania AI1). 

Brak działania = [0] 

13.13 AI2 superv sel Wybierz zawartość monitorowania AI2. Patrz parametry 13.03 AI1 

superv sel (opcje monitorowania AI1), aby zapoznać się z dostępnymi 

opcjami względnymi. 

00b 

13.14 AI2 calibration Wybór kalibracji AI2. Sprawdź parametry13.04 AI1 calibration 

(wybór kalibracji AI1), aby uzyskać względne dostępne opcje. 

Brak działania = [0] 

13.15 AI2 max scale Maksymalna wartość przekształconego wejścia analogowego AI2. 1500 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przekształconego maksymalnego napięcia 

wejściowego AI2. 

- 

13.16 AI2 min scale Minimalna wartość przekształconego wejścia analogowego AI2. 0 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przekształconego minimalnego napięcia 

wejściowego AI2. 

- 

13.17 AI2 input type Typ wejścia analogowego AI2. Musi być zgodny z pozycją komutową 

przełącznika komtowego S1 na panelu zaciskowym. Uwaga: w 

przypadku korzystania z czujnika trybu prądu 4 ~ 20mA, użytkownik 

musi ręcznie ustawić parametry 13.11 AI2 input min (minimalna 

wartość wejścia AI2) na 4.000mA. 

Napięcie = [0] 
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13 Wejście analogowe i 

impulsowe 

Wielkość analogowa i wejście impulsowe Definicja 

Voltage Wybierz przełącznik kodu lub przewód połączeniowy z literą „V”, 

wybierz typ napięcia wejściowego. 

0 

Current Ustaw przełącznik w stronę „1”, wybierz wejście typu prądu. 1 

13.18 AI2 sim enable Aktywowana symulacja wejścia analogowego AI2. Zobacz parametry 

13.07 AI1 sim enable (aktywacja symulacji AI1). 

Dezaktywacja = [0] 

13.19 AI2 sim data Dane symulacyjne wejścia analogowego AI2. Sprawdź parametry 

13.08AI1 sim data (dane symulacji AI1). 

0 

13.20 AI2 filter time Zdefiniuj stałą czasową filtra dolnoprzepustowego pierwszego rzędu 

wejścia analogowego AI2. 

0.10s 

[0.01s, 10.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

13.21 AI3 input max Wartość maksymalna wejścia analogowego AI3. 10.000V 

[0.000mA, 20.000mA] or 

[0.000V, 10.000V] 

Zakres wartości i jednostki są określone przez parametr 13.28 AI3 

input type (typ wejścia AI3). 

- 

13.22 AI3 input min Wartość minimalna wejścia analogowego AI3. 0.000V 

lub 0 000mA 

[0.000mA, 20.000mA] or 

[0.000V, 10.000V] 

Zakres wartości i jednostki są określone przez parametr 13.28AI3 

input type (wejście AI3). 

 

13.23 AI3 superv act Akcja jest wykonywana, gdy AI3 przekroczy maksymalny lub 

minimalny zakres. Odpowiednie dostępne opcje można znaleźć w 

parametrach 13.02AI1 superv act (działanie monitorowania AI1). 

Brak działania = [0] 

13.24 AI3 superv sel Wybierz zawartość monitora AI3. Odpowiednie dostępne parametry 

można znaleźć w parametrach 13.03AI1 superb sel (opcje 

monitorowania AI1) 

00b 

13.25 AI3 calibration Wybór kalibracji AI3. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w 

parametrach 13.04 AI1 calibration (wybór kalibracji AI1). 

Brak = [0] 

13.26 AI3 max scale Maksymalna wartość przekształconego wejścia analogowego AI3. 1500 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przekształconego maksymalnego napięcia 

wejściowego AI3. 

- 

13.27 AI3 min scale Minimalna wartość przekształconego wejścia analogowego AI3. 0 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przekształconego minimalnego napięcia 

wejściowego AI3. 

- 

13.28 AI3 input type Typ wejścia analogowego AI3. Musi być zgodny z pozycją 

wybierania przełącznika S2 na panelu zaciskowym. Uwaga: w 

przypadku korzystania z czujnika typu prądu 4 ~ 20mA użytkownik 

musi ręcznie ustawić parametry 13,22 AI3 input min (minimalna 

wartość wejścia AI3) na 4.000mA. Patrz parametry 13.17 AI2 input 

type (typ wejścia AI2). 

Napięcie = [0] 

13.29 AI3 sim enable Możliwość symulacji wejścia analogowego AI3. Patrz parametry 

13.07 AI1 sim enable (Aktywacja symulacji AI1). 

Dezaktywacja = [0] 

13.30 AI3 sim data Dane symulacyjne wejścia analogowego AI3. Sprawdź parametry 

13.08 AI1 sim data (dane symulacyjne AI1). 

0 

 

 



str. 71 

 

13 Wejście analogowe i 

impulsowe 

Wielkość analogowa i wejście impulsowe Definicja 

13.31 AI3 filter time Zdefiniuj stałą czasową filtrowania dolnoprzepustowego pierwszego 

rzędu wejścia analogowego AI3. 

0.10s 

[0.01s, 10.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

13.32 Freq input max Maksymalna częstotliwość wejścia impulsowego wysokiej prędkości 

DI7. 

10000Hz 

[0Hz, 60000Hz]  - 

13.33 Freq input min Minimalna częstotliwość wejścia impulsowego wysokiej prędkości 

DI7. 

0Hz 

[0Hz, 60000Hz]  - 

13.34 Freq in max scale Przeliczona maksymalna wartość wyjściowa częstotliwości 

wejściowej. 

1500 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przeliczonej maksymalnej częstotliwości 

wejściowej wejścia częstotliwości. 

- 

13.35 Freq inmin scale Przeliczona minimalna wartość wyjściowa wejścia częstotliwości. 0 

[-32768, 32767] Wartość wyjściowa przeliczonej minimalnej częstotliwości 

wejściowej wejścia częstotliwości. 

- 

13.36 Freq in sim enable Używając tego parametru, podczas wykrywania i usuwania błędów 

lub w innych zastosowaniach użytkownik może włączyć funkcję 

symulacji wejścia częstotliwości. 

Dezaktywacja = [0] 

Disable Wyłączenie trybu symulacji. Wyjście konwersji wejścia częstotliwości 

zależy od wejścia impulsowego wysokiej prędkości DI7. 

0 

Enable Włączenie tryb symulacji! Wyjściowa konwersja wejściowa 

częstotliwości zależy od parametrów 13,37 Freq in sim data (dane 

symulacji wejścia częstotliwości). 

1 

13.37 Freq in sim data Dane symulacyjne wejścia częstotliwości. 0 

[-32768, 32767] Gdy włączony jest tryb symulacji wejścia częstotliwości, ustaw 

przekonwertowaną wartość wyjściową wejścia częstotliwości. 

- 

13.38 Freq in filter time Zdefiniuj stałą czasową filtra wejścia częstotliwości. 0.10s 

[0.01s, 10.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

14 Cyfrowe wejście/wyjścia (cyfrowe wejście i wyjście) 

14 Cyfrowe wejście/wyjścia Cyfrowe wejście/wyjścia Definicja 

14.00 DI1 on delay Czas opóźnienia wejścia cyfrowego DI1. 2ms 

[0, 65535 ms] Czas opóźnienia zamknięcia.  

14.01 DI1 off delay Czas opóźnienia odłączenia wejścia cyfrowego DI1. 2ms 

[0, 65535 ms] Czas opóźnienia rozłączenia.  

14.02 DI2 on delay Czas opóźnienia wejścia cyfrowego DI2. Patrz parametry 14.00 DI1 

on delay (opóźnienie włączenia DI1). 

2ms 

14.03 DI2 off delay Czas opóźnienia odłączenia wejścia cyfrowego DI2. Patrz parametry 

14.01DI1 off delay (opóźnienie wyłączenia DI1). 

2ms 
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14 Cyfrowe wejście/wyjścia Cyfrowe wejście/wyjścia Definicja 

14.04 DI3 on delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego DI3. Patrz parametry 

14.00 DI1 on delay (opóźnienie włączenia DI1). 

2ms 

14.05 DI3 off delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego DI3. Patrz parametry 

14.01 DI1 off delay (opóźnienie wyłączenia DI1). 

2ms 

14.06 DI4 on delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego DI4. Patrz parametry 

14.00 DI1 on delay (opóźnienie włączenia DI1). 

2ms 

14.07 DI4 off delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego DI4. Patrz parametry 

14.01 DI1 off delay (opóźnienie wyłączenia DI1). 

2ms 

14.08 DI5 on delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego DI5. Patrz parametry 

14.00 DI1 on delay (opóźnienie włączenia DI1). 

2ms 

14.09 DI5 off delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego DI5. Patrz parametry 

14.01 DI1 off delay (opóźnienie wyłączenia DI1). 

2ms 

14.10 DI6 on delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego DI6. Patrz parametry 

14.00 DI1 on delay (opóźnienie włączenia DI1). 

2ms 

14.11 DI6 off delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego DI6. Patrz parametry 

14.01 DI1 off delay (opóźnienie wyłączenia DI1). 

2ms 

14.12 DI7 on delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego DI7. Patrz parametry 

14.00 DI1 on delay (opóźnienie włączenia DI1). 

2ms 

14.13 DI7 off delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego DI7. Patrz parametry 

14.01 DI1 off delay (opóźnienie wyłączenia DI1). 

2ms 

14.14 DO1 on delay Czas opóźnienia wyjścia cyfrowego DO1. 0 ms 

[0, 65535 ms] Czas opóźnienia zamknięcia.  

14.15 DO1 off delay Czas opóźnienia odłączenia wyjścia cyfrowego DO1. 0 ms 

[0, 65535 ms] Czas opóźnienia zamknięcia.  

14.16 DO2 on delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego DO2. Patrz parametry 

14.01 DO1 off delay (opóźnienie wyłączenia DO1). 

0 ms 

14.17 DO2 off delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego DO2. Patrz parametry 

14.00 DO1 on delay (opóźnienie włączenia DO1). 

0 ms 

14.18 RO1 on delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego RO1. Patrz parametry 

14.01 DO1 off delay (opóźnienie wyłączenia DO1). 

0 ms 

14.19 RO1 off delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego RO1. Patrz parametry 

14.00 DO1 on delay (opóźnienie włączenia DO1). 

0 ms 

14.20 RO2 on delay Czas opóźnienia wyłączenia wejścia cyfrowego RO2. Patrz parametry 

14.01 DO1 off delay (opóźnienie wyłączenia DO1). 

0 ms 

14.21 RO2 off delay Czas opóźnienia włączenia wejścia cyfrowego RO2. Patrz parametry 

14.00 DO1 on delay (opóźnienie włączenia DO1). 

0 ms 

14.22 DI logic  0000000b 

BIT0: DI1 DI1 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 

BIT1: DI2 DI2 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 
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14 Cyfrowe wejście/wyjścia Cyfrowe wejście/wyjścia Definicja 

BIT2: DI3 DI3 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 

BIT3: DI4 DI4 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 

BIT4: DI5 DI5 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 

BIT5: DI6 DI6 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 

BIT6: DI7 DI7 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie zamiast 

0 jest 1) 

0 

14.23 DI sim enable Aktywacja symulacji wejścia cyfrowego. 0 = wyłączenie symulacji,  

1 = symulacja włączona. 

0000000b 

BIT0: DI1 DI1 aktywacja symulacji lub dane 0 

BIT1: DI2 DI2 aktywacja symulacji lub dane 0 

BIT2: DI3 DI3 aktywacja symulacji lub dane 0 

BIT3: DI4 DI4 aktywacja symulacji lub dane 0 

BIT4: DI5 DI5 aktywacja symulacji lub dane 0 

BIT5: DI6 DI6 aktywacja symulacji lub dane 0 

BIT6: DI7 DI7 aktywacja symulacji lub dane 0 

14.24 DI sim data Dane symulacyjne wejścia cyfrowego. 0: Odłączenie złącza, 1: 

zamknięcie złącza. Patrz parametry 14.23DI sim enable (aktywacja 

sumylacji Dl). 

0000000b 

14.25 DI status undelay Stan wejścia cyfrowego przed linkiem opóźniającym, tylko do 

odczytu. Patrz parametry 14.22 DI logic (logika wejścia DI). 

- 

BIT0: DI1 DI1 rzeczywisty stan.  

BIT1: DI2 DI2 rzeczywisty stan.  

BIT2: DI3 DI3 rzeczywisty stan.  

BIT3: DI4 DI4 rzeczywisty stan.  

BIT4: DI5 DI5 rzeczywisty stan.  

BIT5: DI6 DI6 rzeczywisty stan.  

BIT6: DI7 DI7 rzeczywisty stan.  

14.26 DO logic Logiczny typ wyjścia cyfrowego. Gdy normalnym sygnałem 

logicznym jest 1, zacisk wyjściowy jest zamknięty zaś w przeciwnym 

wypadku jest odłączany. Gdy sygnał antylogiczny to 0, zacisk 

wyjściowy jest zamknięty zaś w przeciwnym wypadku jest 

odłączany. 

0000b 

BIT0: DO1 DO1 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie 

zamiast 0 jest 1) 

0 

BIT1: DO2 DO2 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie 

zamiast 0 jest 1) 

0 
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14 Cyfrowe wejście/wyjścia Cyfrowe wejście/wyjścia Definicja 

BIT2: RO1 RO1 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie 

zamiast 0 jest 1) 

0 

BIT3: RO2 RO1 logic, 0=Logika dodatnia, 1 = Logika ujemna (domyślnie 

zamiast 0 jest 1) 

0 

14.27 DO sim enable Aktywacja symulacji wyjścia cyfrowego, 0: wyłączenie symulacji, 1: 

włączenie symulacji. 

0000b 

BIT0: DO1 Włączanie symulacji DO1 lub danych 0 

BIT1: DO2 Włączanie symulacji DO2 lub danych 0 

BIT2: RO1 Włączanie symulacji RO1 lub danych 0 

BIT3: RO2 Włączanie symulacji RO2 lub danych 0 

14.28 DO sim data Dane symulacyjne wyjścia cyfrowego. 0: Odłączenie złącza, 1: 

zamknięcie złącza. Patrz parametry 14.27 DO sim enable (Aktywacja 

symulacji DO). 

0000b 

14.29 DO1 source Ustaw źródło sygnału DO1. Patrz parametry 14.26 DO logic (logika 

wyjściowa DO) 

Praca = [6148] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje numer grupy 

parametrów, indeks i pozycję. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru). 

- 

CONST.FALSE Było 0 0 

CONST.TRUE Było 1 1 

Ready Gotowy (06.00 Status word 1, pozycja 0) 6144 

Running Napęd pracuje (06.00 Status word 1, pozycja 4) 6148 

Fault Błąd sterownika (06.00 Status word 1, pozycja 1) 6145 

Alarm Alarm napędu (06.00 Status word 1, pozycja 2) 6146 

Start req Napęd otrzymał żądanie uruchomienia (06.00 Status word 1, pozycja 

6) 

6150 

Ext2 Napęd kontrolowany przez sterowanie zewnętrzne2 (06.00 Status 

word 1, pozycja 14) 

6158 

Loc ctrl Napęd obsługiwane przez kontrolę lokalną (06.00 Status word 1, 

pozycja 15) 

6159 

Zero speed Wyjście napędu to 0 (06.03 Speed control status word, pozycja 0) 6192 

Reverse Wyjście napędu jest ujemne (06.03 Speed control status word, 

pozycja 1) 

6193 

At setpoint Wyjście napędu jest równe ustawieniom (06.03 Speed control status 

word, pozycja 4) 

6196 

Torq limit Ograniczenie momentu obrotowego napędu aktywne (06.03 Speed 

control status word, pozycja 13) 

6205 

Speed limit Ograniczenie prędkości napędu aktywne (06.03 Speed control status 

word, pozycja 14) 

6206 

14.30 DO2 source Ustaw źródło sygnału DO2. Odpowiednie dostępne opcje, patrz 

parametry 14.29 DO1 source (źródło sygnału DO1). 

Błąd = [6145] 
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14 Cyfrowe wejście/wyjścia Cyfrowe wejście/wyjścia Definicja 

14.31 RO1 source Ustaw źródło sygnału RO1. Odpowiednie dostępne opcje można 

znaleźć w parametrach 14.29 DO1 source (źródło sygnału DO1). 

Praca = [6148] 

14.32 RO2 source Ustaw źródło sygnału RO2. Odpowiednie dostępne opcje można 

znaleźć w parametrach 14.29 DO1 source (źródło sygnału DO1). 

Błąd = [6145] 

14.33 DO1 level type Ustaw typ sygnału DO1. Poziom = [1] 

Edge Wyjście reaguje na zbocze. 0 

Level Wyjście reaguje na stan (0/1) 1 

14.34 DO1 edge type Ustaw typ sygnału DO1. Narastanie = [0] 

Rising Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające. 0 

Falling Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze opadające. 1 

Both Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające i opadające. 2 

14.35 DO1 pulse width Ustaw szerokość wyjściową impulsu DO1. 500ms 

[0, 65535ms]  1ms 

14.36 DO2 level type Ustaw typ sygnału DO2. Poziom = [1] 

Edge Wyjście jest w trybie impulsu zboczowego. 0 

Level Wyjście reaguje na stan (0/1). 1 

14.37 DO2 edge type Ustaw typ sygnału DO2. Narastanie = [0] 

Rising Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające. 0 

Falling Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze opadające. 1 

Both Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające i opadające. 2 

14.38 DO2 pulse width Ustaw szerokość wyjściową impulsu DO2. 500ms 

[0, 65535ms]  1ms 

14.39 RO1 level type Ustaw typ sygnału RO1. Poziom = [1] 
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Edge Wyjście jest w trybie impulsu zboczowego. 0 

Level Wyjście reaguje na stan (0/1). 1 

14 Cyfrowe wejście/wyjścia Cyfrowe wejście/wyjścia Definicja 

14.40 RO1edge type Ustaw typ sygnału RO1. Narastanie = [0] 

Rising Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające. 0 

Falling Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze opadające. 1 

Both Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające i opadające. 2 

14.41 RO1 pulse width Ustaw szerokość wyjściową impulsu RO1. 500ms 

[0, 65535ms]  1ms 

14.42 RO2 level type Ustaw typ sygnału RO1. Poziom = [1] 

Edge Wyjście jest w trybie impulsu zboczowego. 0 

Level Wyjście reaguje na stan (0/1). 1 

14.43 RO2 edge type Ustaw typ sygnału RO2. Narastanie = [0] 

Rising Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające. 0 

Falling Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze opadające. 1 

Both Wyzwól wyjście impulsowe DO przez zbocze narastające i opadające. 2 

14.44 RO2 pulse width Ustaw szerokość wyjściową impulsu RO1. 500ms 

[0, 65535ms]  1ms 

14.45 DO JOG mask Ustaw, czy w trybie JOG (impulsowania) wyjście DO ma być 

ekranowane, czy nie. Patrz 14.26 DO logic. 

0 

 

15 Wyjście analogowe i impulsowe 

15 Wyjście analogowe i impulsowe Wyjście analogowe i impulsowe Definicja 

15.00 AO1 source Wybierz źródło sygnału wyjścia analogowego AO1. Motor speed 

=[256] 
P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje numer grupy 

parametrów i indeks. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej 

wartości parametru). 

- 

Zero Zawsze 0. 0 

Motor speed Patrz parametry 01.00 Motor speed (prędkość silnika). 256 

Output frequency Patrz parametry 01.01 Output frequency (częstotliwość wyjściowa). 257 
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DC bus voltage Patrz parametry 01.02 DC bus voltage (napięcie magistrali DC). 258 

 

 

 

15 Wyjście analogowe i impulsowe Wyjście analogowe i impulsowe Definicja 

Motor current Patrz parametry 01.03 Motor current (prąd silnika). 259 

Motor current % Patrz parametry 01.04 Motor current % (procent prądu silnika). 260 

Motor slip est Patrz parametry 01.12 Motor slip est (Szacowana wartość poślizgu 

silnika). 

268 

Output voltage Patrz parametry 01.21 Output voltage (napięcie wyjściowe). 277 

Motor torque Patrz parametry 01.22 Motor torque (moment obrotowy silnika). 278 

Motor temperature Patrz parametry 01.23 Motor temperature (temperatura silnika). 279 

Output power Patrz parametry 01.28 Output power (moc wyjściowa). 284 

15.01 AO1 output max Określ maksymalną wartość wyjścia analogowego AO1. 10.000V 

[0.000mA, 20.000mA] Or [0.000V, 

10.000V] 

Zakres wartości i jednostka są określone przez parametr 15.08 AO1 

output type (typ wyjścia AO1). 

- 

15.02 AO1 output min Określ minimalną wartość wyjścia analogowego AO1. 0.000V 

[0.000mA, 20.000mA] Or [0.000V, 

10.000V] 

Zakres wartości i jednostka są określone przez parametr 15.08 AO1 

output type (typ wyjścia AO1). 

- 

15.03 AO1 source max Zdefiniuj maksymalną wartość sygnału wybranego za pomocą 

parametru 15.00 AO1 source (źródło sygnału AO1). Patrz parametry 

15.07 AO1 output mode (tryb wyjścia AO1), aby uzyskać 

odpowiednią wartość wyjściową AO1. 

15000 

[-32768, 32767]  - 

15.04 AO1 source min Zdefiniuj minimalną wartość sygnału wybranego za pomocą 

parametru 15.00 AO1 source (źródło sygnału AO1). Patrz parametry 

15.07 AO1 output mode (tryb wyjścia AO1), aby uzyskać 

odpowiednią wartość wyjściową AO1. 

0 

[-32768, 32767]  - 

15.05 AO1 sim data Ustaw napięcie wyjściowe lub prąd AO1, gdy włączona jest 

symulacja. 

10.000V 

[0mA, 20.000mA] lub [0V, 10.000V]  - 

15.06 AO1 sim enable Podczas wykrywania i usuwania błędów lub w innych sytuacjach 

użytkownik może włączyć funkcję symulacji wyjścia analogowego 

AO1 za pomocą tego parametru. 

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłącz funkcję symulacji, napięcie wyjściowe lub prąd AO1 zależy 

od rzeczywistej wartości źródła sygnału. 

0 
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Enable Funkcja symulacji włączona. Napięcie wyjściowe lub prąd AO1 

zależy od wartości ustawienia parametrów 15.05 AO1 sim data  (dane 

symulacyjne AO1). 

1 

15.07 AO1 output mode Tryb wyjściowy określa zgodność między wartościami 

maksymalnymi i minimalnymi źródła sygnału AO1 i wyjścia AO1. 

Tryb normalny = 

[0] 

 

 

15 Wyjście analogowe i impulsowe Wyjście analogowe i impulsowe Definicja 

Normal Zachowaj bit symbolu źródła sygnału, tj. maksymalna wartość źródła 

sygnału odpowiada maksymalnej mocy wyjściowej AO, minimalna 

wartość źródła sygnału odpowiada minimalnej wartości mocy 

wyjściowej AO. 

0 

Absolute Uwzględnij bezwzględną wartość źródła sygnału, tj. maksymalną i 

minimalną wartość źródła sygnału; uwzględnij większą z dwóch 

odpowiadającą maksymalnej wartości wyjściowej AO, podczas gdy 

źródłem sygnału jest 0 odpowiadające minimalnej wartości wyjścia 

AO. 

1 

15.08 AO1 output type Typ wyjścia AO1 musi być zgodny z pozycją zworki przełącznika J1 

zworki na panelu zacisków. Uwaga: Aby osiągnąć moc wyjściową 4 

~ 20mA, użytkownik musi ręcznie ustawić parametry 15.02 

AOIoutput min (minimalna wartość wyjściowa AO1) na 4.000mA. 

Napięcie = [0] 

Voltage Zworka po stronie litery „V”, wybierz typ napięcia wyjściowego.  0 

Current Zworka po stronie litery „I” wybierz wyjście typu prądowego. 1 

15.09 AO1 filter time Zdefiniuj stałą czasową filtra AO1. 0.1s 

[0.01s, 10.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

15.10 AO2 source Wybór źródła sygnału dla wyjścia analogowego AO2. Odpowiednie 

dostępne opcje zawiera parametr 15.00 AO1 source (źródło sygnału 

AO1). 

Prąd silnika %= 

[260] 

15.11 AO2 output max Określ maksymalną wartość wyjścia analogowego AO2. 10.000V 

[0.000mA, 20.000mA] lub [0.000V, 

10.000V] 

Wartość zakresu i jednostka określone przez parametr 15,18 

AO2output type (typ wyjścia AO2). 

- 

15.12 AO2 output min Określ minimalną wartość wyjścia analogowego AO2. 0.000V 

[0.000mA, 20.000mA] lub [0.000V, 

10.000V] 

Wartość zakresu i jednostka określone przez parametr 15.18 AO2 

output type (typ wyjścia AO2). 

- 

15.13 AO2 source max Zdefiniuj maksymalną wartość sygnału wybranego przez parametr 

15.10 AO2 source (źródło sygnału AO2). Odpowiednie wartości 

wyjściowe AO2 można znaleźć w parametrach 15.17 AO2 output 

value. 

15000 

[-32768, 32767]  - 

15.14 AO2 source min Zdefiniuj minimalną wartość sygnału wybranego przez parametr 

15.10 AO2 source (źródło sygnału AO2). Odpowiednie wartości 

wyjściowe AO2 można znaleźć w parametrach 15.17 AO2 output 

value. 

0 
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[-32768, 32767]  - 

15.15 AO2 sim data Dane symulacyjne wejścia analogowego AO2. Patrz parametry 15.05 

AO1 sim data (dane symulacji AO1). 

10.000V 

15.16 AO2 sim enable Aktywacja symulacji wejścia analogowego AO2. Patrz parametry 

15.06 AO1 sim enable (aktywacja symulacji AO1). 

Dezaktywacja = 

[0] 

 

 

15 Wyjście analogowe i impulsowe Wyjście analogowe i impulsowe Definicja 

15.17 AO2 output mode Tryb wyjściowy określa zgodność między wartościami 

maksymalnymi i minimalnymi źródła sygnału AO2 i mocą 

wyjściową AO2. Dostępne opcje znajdują się w parametrach 15.07 

AO1 output mode (tryb wyjścia AO1). 

Tryb normalny= 

[0] 

15.18 AO2 output type Typ wyjścia AO2 musi być zgodny z pozycją zworki przełącznika J2 

na panelu zacisków. Uwaga: Aby osiągnąć moc wyjściową 4 ~ 

20mA, użytkownik musi ręcznie ustawić parametry 15.12 AO1 

output min (minimalna wartość wyjściowa AO1) na 4.000mA. Patrz 

parametry 15.08 AO1 output type (typ wyjścia AO1). 

Napięcie = [0] 

15.19 AO2 filter time Zdefiniuj stałą czasową filtra AO1. 0.1s 

[0.01s, 10.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

15.20 Freq out source Wybierz źródło sygnału wyjścia impulsowego. Uwaga: aby użyć 

funkcji wyjścia częstotliwości, użytkownik musi ustawić parametry 

15.28 Freq out enable (aktywacja wyjście częstotliwości). W celu 

uzyskania szczegółowych informacji patrz parametry 15.00 AO1 

source. 

0 

15.21 Freq out max Maksymalna częstotliwość wyjścia impulsu o wysokiej prędkości 

DO2. 

10000Hz 

[0Hz, 60000Hz]  - 

15.22 Freq out min Minimalna częstotliwość wyjścia impulsu o wysokiej prędkości DO2. 0 Hz 

[0Hz, 60000Hz]  - 

15.23 Freq out src max Rzeczywista wartość sygnału odpowiadająca maksymalnej wartości 

wyjścia częstotliwości. 

15000 

[-32768, 32767]  - 

15.24 Freq out src min Rzeczywista wartość sygnału odpowiadająca minimalnej wartości 

wyjścia częstotliwości. 

0 

[-32768, 32767]  - 

15.25 Freq out sim enable Przy okazji wykrywania i usuwania błędów lub w innych 

zastosowaniach użytkownik może włączyć funkcję symulacji wyjścia 

częstotliwości za pomocą tego parametru. Uwaga: aby użyć tej 

funkcji, użytkownik musi najpierw włączyć szybkie wyjście 

impulsowe. Zapoznaj się z parametrami 15.28 Freq out enable 

(Aktywacja wyjścia częstotliwości). 

Dezaktywacja= [0] 

Disable Wyłącz tryb symulacji, częstotliwość wyjściowa DO2 zależy od 

rzeczywistej wartości sygnału 

0 
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Enable Włącz tryb emulacji, częstotliwość wyjściowa DO2 zależy od 

ustawionej wartości parametrów 15.26 Freq out sim data (dane 

symulacji wyjścia częstotliwości). 

1 

15.26 Freq out sim data Gdy włączona jest symulacja wyjścia częstotliwości, ustaw 

częstotliwość wyjściową. 

10000 Hz 

[0Hz, 60000Hz]  - 

15.27 Freq out filter time Zdefiniuj stałą czasową filtra wyjścia częstotliwości. 0.1s 

[0.01s, 10.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

15 Wyjście analogowe i impulsowe Wyjście analogowe i impulsowe Definicja 

15.28 Freq out enable DO2 może nie tylko uzyskać wyjście przełączające, ale także uzyskać 

wyjście częstotliwości (tj. wyjście impulsowe o wysokiej prędkości), 

domyślnie jest to wyjście przełączające. Użytkownik może włączyć 

wyjście częstotliwości za pomocą tego parametru. 

Disable = [0] 

Disable Funkcja wyjścia częstotliwości wyłączona. 0 

Enable Funkcja wyjścia częstotliwości włączona. 1 

 

16 System 

16 System Ustawienia systemu napędu. Blokada parametrów, przywracanie 

parametrów, ustawianie parametrów użytkownika itp. 

Definicja 

16.00 Local lock Wybierz źródło sygnału blokującego kontrolę lokalną (przycisk LOC/REM na 

panelu sterowania). 0: kontrola lokalna dozwolona, 1: kontrola lokalna 

zablokowana. 

CONST 

.FALSE = 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw parametrów, indeks 

i numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 Dl state, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

16.01 Parameter lock Wybierz stan blokady parametru. Blokada parametru zapobiega modyfikacji 

parametru. 

Open= 

[0] 

Open Blokada parametrów zwolniona. Wartości parametrów można modyfikować. 0 

Locked Zablokowane. Wartości parametrów nie można modyfikować za pomocą 

klawiatury sterującej. 

1 

Not saved Blokada parametrów zwolniona. Użytkownik może modyfikować wartości 

parametrów, ale zmiany nie zostaną zapisane, jeśli zostanie odcięte zasilanie. 

2 
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16.02 Pass code Wprowadź różne hasła, aby uzyskać różne prawa dostępu do parametrów. 0 

[0, 65535]  - 

16.03 Param restore Przywróć domyślną wartość parametrów. Ten parametr jest automatycznie 

przywracany do zera dopiero po zakończeniu operacji. Wpływa tylko na 

aktualnie aktywny zestaw parametrów. 

Wykonano

= 

[0] 

Done Żadne działanie ani przywracanie parametrów nie zostało zakończone. 0 

 

 

 

16 System Ustawienia systemu napędu. Blokada parametrów, przywracanie 

parametrów, ustawianie parametrów użytkownika itp. 

Definicja 

Default Przywróć standardowe ustawienia domyślne, z wyłączeniem parametrów 

związanych z silnikiem i koderem. 

1 

Clear all Przywróć wszystkie parametry do standardowych ustawień domyślnych. 2 

Factory Zarezerwowane dla producentów. 3 

16.04 Param save manua Zapisz parametry ręcznie. Ten parametr jest automatycznie przywracany do 0 po 

zakończeniu operacji. Wpływa tylko na aktualnie aktywny zestaw parametrów. 

Wykonano

= 

[0] Done Nie zakończono zapisywania działania ani parametrów. 0 

Save Żądanie zapisania parametrów w pamięci, następnym razem wykonane zostanie 

automatyczne przywrócenie po włączeniu zasilania. 

1 

16.05 Param set sel Wczytaj określony zestaw parametrów do bieżącego aktywnego zestawu 

parametrów lub zapisz bieżący aktywny zestaw parametrów do określonego 

zestawu parametrów. Ten parametr jest automatycznie przywracany do 0 po 

zakończeniu operacji. 

Brak 

żądania= 

[0] 

No request Żadne żądanie ani operacja nie zostały zakończone. 0 

Load by I/O Zestaw parametrów 1 ~ 4 jest wybierany przez połączenie parametrów 16.08 

Para set ini (wejście przełącznika zestawu parametrów 1) i 16.09 Para set in2 

(wejście przełącznika zestawu parametrów 2) Połączony zestaw parametrów 

wyboru 1 ~ 4: 

1 

Wejście przełącznika 

zestawu parametrów 

1 Stan 

Wejście przełącznika 

zestawu parametrów 

2 Stan 

Wybrany zestaw parametrów 

użytkownika 

0 0 Wczytaj zestaw parametrów 1 

1 0 Wczytaj zestaw parametrów 2 

0 1 Wczytaj zestaw parametrów 3 

1 1 Wczytaj zestaw parametrów 4 

Load setl Wczytaj zestaw parametrów 1 do bieżącego aktywnego zestawu parametrów. 2 

Load set2 Wczytaj zestaw parametrów 2 do bieżącego aktywnego zestawu parametrów. 3 

Load set3 Wczytaj zestaw parametrów 3 do bieżącego aktywnego zestawu parametrów. 4 

Load set4 Wczytaj zestaw parametrów 4 do bieżącego aktywnego zestawu parametrów. 5 

Save to setl Zapisz bieżący aktywny zestaw parametrów w zestawie parameterów 1. 6 

Save to set2 Zapisz bieżący aktywny zestaw parametrów w zestawie parameterów 2. 7 

Save to set3 Zapisz bieżący aktywny zestaw parametrów w zestawie parameterów 3. 8 

Save to set4 Zapisz bieżący aktywny zestaw parametrów w zestawie parameterów 4. 9 

16.08 Param set ini Ten parametr jest aktywny tylko wtedy, gdy parametr 16.05 Param set sel  

(Kontrola przełączania zestawu parametrów) wybiera 1 (wczytanie za pomocą 

IO). 

CONST. 

FALSE 
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P.01.00.00 Zdefiniowany przez użytkownika wskaźnik (01.00.00) od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw parametrów, indeks, 

nr pozycji. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru). 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Cyfrowe wejście DI1 (02.00 DI status, pozycja 0) 2048 

DI2 Cyfrowe wejście DI2 2049 

 

 

16 System Ustawienia systemu napędu. Blokada parametrów, przywracanie 

parametrów, ustawianie parametrów użytkownika itp. 

Definicja 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

16.09 Param set in2 Ten parametr jest aktywny tylko wtedy, gdy parametry 16.05 Param set sel 

(kontrola przełączania zestawu parametrów) wybierz 1 (wczytane za pomocą 

IO). Odpowiednie dostępne parametry znajdują się w parametrach 16.08 Param 

set ini (wejście przełączające zestaw parametrów 1)opcje 

CONST 

.FALSE = 

[0] 

16.10 Set as default Ustaw bieżącą wartość wszystkich parametrów na wartość domyślną. Ten 

parametr automatycznie powróci do 0 po zakończeniu operacji. Patrz parametry 

16.03 Param restore (odzyskiwanie parametrów). 

Wykonano 

= [0] 

Done Żadne żądanie ani operacja nie zostały zakończone. 0 

Save as default Żądanie zapisania bieżącej wartości wszystkich parametrów jako 

niestandardowej wartości domyślnej. 

1 

16.11 Fan on temp Wentylator chłodzący; włączenie wartości temperatury. 40.0°C 

[0.0, 150.0°C] Temperatura włączenia wentylatora.  

16.12 Fan off temp Wentylator chłodzący; wyłączenie wartości temperatury. 30.0°C 

[0.0, 150.0°C] Wentylator wyłącza temperaturę.  

16.13 Fan off delay Czas opóźnienia wyłączenia wentylatora po wyłączeniu przy użyciu sygnału 

roboczego do kontroli wentylatora. 

30.0s 

[0.0, 6553.5s] Czas opóźnienia wyłączenia wentylatora.  

16.14 Fan ctrl mode Tryb kontroli wentylatora chłodzącego. Tryb 

automatycz

ny = [0] 

Auto Wentylator działa automatycznie w zależności od temperatury chłodnicy.  0 

On while run Wentylator działa, gdy napęd pracuje. Gdy napęd zatrzymuje się, wentylator 

zatrzymuje się po opóźnieniu. 

1 

Always on Wentylator stale działa. 2 

Always off Wentylator zawsze się zatrzymuje. Uwaga: wybranie tego trybu może 

spowodować przegrzanie. 

3 

16.15 System reboot Żądanie resetu systemowego. Ten parametr jest automatycznie przywracany do 

0 po zakończeniu operacji. 

Brak 

żądania 
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No request Żadne żądanie ani reset nie zostały zakończone. 0 

Reboot request Reset żądania. 1 

16.16 System language Ustawienia języka systemu. Język 

chiński= 

[1] 

 

 

 

 

 

16 System Ustawienia systemu napędu. Blokada parametrów, przywracanie 

parametrów, ustawianie parametrów użytkownika itp. 

Definicja 

English Wybierz angielski jako język systemowy. 0 

Chinese Wybierz chiński jako język systemowy. 1 

 

17 Rejestrator danych 

17 Rejestrator danych Konfiguracja oscyloskopu oprogramowania Definicja 

17.00 Data log enable Włącz funkcję oscyloskopu oprogramowania. Aktywne= [1] 

Disable Wyłącz oscyloskop, aby zaoszczędzić zasoby procesora. 0 

Enable Oscyloskop aktywny. 1 

17.01 Acquire mode Tryb akwizycji danych oscyloskopu jest zgodny z metodą użycia danych 

fizycznych 

Tryb normalny = 

[1] 

Auto Nie ma potrzeby wyzwalania sygnału, oscyloskop pobiera próbkę. 0 

Normal Normalny tryb wyzwalania. Gromadzenie rozpocznie się za każdym 

razem, gdy warunek wyzwalania zostanie spełniony, aż do 

zaktualizowania całego ekranu. 

1 

Single Tryb pojedynczego wyzwalania. Gromadzenie rozpocznie się, gdy 

warunek wyzwalania zostanie spełniony, i zatrzyma się automatycznie, 

gdy gromadzenie zostanie zakończone, w oczekiwaniu na odczyt fali. 

2 

17.02 Sample rate Częstotliwość próbkowania danych, tj. liczba punktów zgromadzonych 

w ciągu 1 sekundy. Jeśli 1000 reprezentuje zbiór 1000 punktów na 

sekundę, to jest to jeden pakiet danych na 1 ms do zgromadzenia. Jeżeli 

parametr przekroczy częstotliwość nośną 2- krotnie, wówczas 

rzeczywista częstotliwość próbkowania spadnie do 2- krotności 

częstotliwości nośnej. 

1000Hz 

[10Hz, 24000Hz] Częstotliwość próbkowania.  

17.03 CH1 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 1. Iu 

   

17.04 CH2 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 2. Iv 
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17.05 CH3 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 3.  

   

17.06 CH4 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 4.  

   

17.07 CH5 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 5.  

   

17.08 CH6 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 6.  

 

17 Rejestrator danych Konfiguracja oscyloskopu oprogramowania Definicja 

   

17.09 CH7 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 7.  

   

17.10 CH8 source Wybór źródła sygnału dla kanału oscyloskopu 8.  

   

17.11 Trigger source Wybór źródła sygnału dla kanału wyzwalającego oscyloskop.  

   

17.12 Force trig Wymuszone żądanie wyzwalacza. Wykonano = [0] 

Done Zakończony. 0 

Force trig Wymuszone żądanie wyzwalacza. 1 

17.13 Trig level Ustaw poziom wyzwalania. Ten parametr nie działa w trybie 

automatycznego wyzwalania. 

0 

[-32768, 32767] Ustaw poziom wyzwalania. - 

17.14 Event trig source Wybierz źródło sygnału wyzwalanego zdarzeniem. 0: Brak wyzwalacza, 

1: wyzwalacz. 

CONST.FALS 

E[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazując kolejno numer 

grupy parametrów, indeks, nr pozycji. Rzeczywista wartość jest 

określona przez bieżącą wartość parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

17.15 Trig edge sel Konfiguracja zbocza wyzwalającego, które jest używane jako źródło 

sygnału wyzwalania, określa parametr 17.11 Trigger source. 

Narastające = [0] 

Rising Akwizycja wyzwalacza zbocza narastającego. 0 

Falling Akwizycja zbocza opadającego. 1 

Both Akwizycja wyzwalaczy zbocza narastającego i opadającego. 2 
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17.16 Event edge sel Ustawienie zbocza zdarzenia używane dla wyzwalacza jest określone 

przez parametr 17.14 Event trig source. Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrze 1715 Trig edge sel. 

Narastające = [0] 

17.17 Channel num Ustawienie liczby kanałów oscyloskopu. Gdy liczba kanałów jest 

mniejsza niż 8, część parametrów od 17.03 do 17.10 nie działa, preferuje 

się z przodu. 

6 

[1, 8] Konfiguracja numeru kanału. - 

 

 

 

 

17 Rejestrator danych Konfiguracja oscyloskopu oprogramowania Definicja 

17.18 Channel size Długość danych każdego kanału. System automatycznie oblicza na 

potrzeby komputera. Tylko odczyt. 

- 

 

18 Dziennik błędów 

18 Dziennik błędów Dziennik błędów Definicja 

18.00 Read index Numer seryjny zapisu błędu do odczytu. Jeśli chcesz odczytać bieżący 

zapis błędu, ustaw ten parametr na 1. Jeśli chcesz odczytać dziesiąty 

zapis błędu, ustaw ten parametr na 10. 

0 

[0, 99]   

18.01 Fault record num Wskazuje całkowitą liczbę zapisów błędów w systemie. Tylko odczyt.  - 

18.02 Fault record clear Ustaw ten parametr na 1 i wyczyść wszystkie zapisy błędów. Ten 

parametr jest automatycznie przywracany do 0 po zakończeniu 

operacji. 

 

18.03 Fault code Dane zapisu błędu odczytane z parametru 18.00 będą przechowywane 

w parametrze od 18.03 do 18.20, w tym kod błędu, długość 

dodatkowych informacji o błędzie, adres i treść dodatkowych 

informacji o błędzie. Dostęp do urządzeń peryferyjnych. 

 

18.04 Fault info len   

18.05 Fault info1 addr   

18.06 Fault info1 data   

18.07 Fault info2 addr   

18.08 Fault info2 data   

18.09 Fault info3 addr   

18.10 Fault info3 data   

18.11 Fault info4 addr   

18.12 Fault info4 data   
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18.13 Fault info5 addr   

18.14 Fault info5 data   

18.15 Fault info6 addr   

18.16 Fault info6 data6   

18.17 Fault info7 addr   

 

 

 

 

 

 

18 Dziennik błędów Dziennik błędów Definicja 

18.18 Fault info7 data   

18.19 Fault info8 addr   

18.20 Fault info8 data   

18.21 Fault code 1 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.22 Fault code 2 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.23 Fault code 3 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.24 Fault code 4 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.25 Fault code 5 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.26 Fault code 6 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.27 Fault code 7 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

18.28 Fault code 8 Najnowszy kod błędu. Tylko odczyt.  

 

19 Obliczanie prędkości 

19 Obliczenie prędkości Obliczenie prędkości Definicja 

19.00 Speed scaling Zdefiniuj końcową wartość prędkości dla przyspieszenia, a także 

początkową wartość prędkości dla zwalniania. Podobne do 

maksymalnej częstotliwości napędów. 

1500 obr/min 

[150rpm, 30000rpm]   

19.01 Speed filter time Zdefiniuj czas filtrowania sprzężenia zwrotnego prędkości. 2.0ms 
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[0.0ms, 10.0ms]   

19.02 Zero speed delay Zdefiniuj czas utrzymywania zerowej prędkości po zaprzestaniu 

zatrzymania. 

0.5s 

[0.0s, 6000.0s]   

19.03 Zero speed level Zdefiniuj wartość początkową dla zatrzymania przy prędkości 

zerowej. 

30 obr/min 

[0 rpm, 1500rpm]   

19.04 Speed window Zdefiniuj zakres okienka prędkości do osiągnięcia. 30 obr/min 

[0rpm, 1500rpm]   

 

20 Limity 

20 Limity Kontrola limitów Definicja 

20.00 Maximum speed Określ maksymalną dozwoloną prędkość. 1500 obr/min 

[-30000rpm, 30000rpm] Maksymalna prędkość.  

20.01 Minimum speed Określ minimalną dozwoloną prędkość. -1500 obr/min 

[-30000rpm, 30000rpm] Minimalna prędkość.  

20.02 Pos speed enable Wybierz źródło sygnału obrotów do przodu (podana prędkość jest 

dodatnia), aby włączyć polecenie. 0: Brak obrotów dodatnich; 1: 

Zezwolenie na obroty dodatnie. 

CONST.TRUE 

=[1] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazując kolejno zestaw 

parametrów, indeks, nr pozycji. Rzeczywista wartość jest określona 

przez bieżącą wartość parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI State, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 
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20.03 Neg speed enable Wybierz źródło sygnału obrotów do tyłu (podana prędkość jest 

ujemna), polecenie włączenia. 0: Obroty wsteczne zakazane 1: Obroty 

wsteczne dozwolone. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w 

parametrach 20.02 Pos speed enable. 

CONST.TRUE = 

[1] 

20.04 Torque ref max Podana maksymalna wartość momentu obrotowego. W stosunku do 

znamionowego momentu obrotowego silnika. 

150.0% 

[0%, 300.0%]   

20.05 Torque ref min Minimalna wartość podanego momentu obrotowego. W stosunku do 

znamionowego momentu obrotowego silnika. 

-150.0% 

[-300.0%, 0%]   

20.06 Max motor torque Dopuszczalny maksymalny moment obrotowy silnika. W stosunku do 

znamionowego momentu obrotowego silnika. 

150.0% 

[0.0%, 300.0%]   

20.07 Max regen torque Dopuszczalny maksymalny moment obrotowy generatora. W 

stosunku do znamionowego momentu obrotowego silnika. 

150.0% 

 

20 Limity Kontrola limitów Definicja 

[0.0%, 300.0%]   

 

21 Prędkość zadana 

21 Prędkość zadana Prędkość zadana Definicja 

21.00 Speed ref1 src Wybierz źródło sygnału dla wartości zadanej prędkości 1. Może 

również odnosić się do parametrów 21.02 Speedrefl func (Podana 

prędkość 1) 

Skalowane AI1 = 

[515] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

zajmuje dwie cyfry zestawu, wskazuje kolejno zestaw parametrów i 

indeks. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru.) 

- 

Zero Zawsze zero 0 

AI1 scaled Patrz parametry 02.03 AI1 scaled (skalowane AI1 515 

AI2 scaled Patrz parametry 02.03 AI1 scaled (skalowane AI2 517 

AI3 scaled Patrz parametry 02.03 AI1 scaled (skalowane AI3 519 

Freq in scaled Patrz parametry 02.11 Freq in scaled (Skalowana częstotliwość 523 

Control panel ref1 Patrz parametry 02.13 Panel Control panel ref1 (Odniesienie 1 do 

panelu kontrolnego). 

525 

Control panel ref2 Patrz parametry 02.14 Panel Control panel ref2 (Odniesienie 2 do 

panelu kontrolnego). 

526 

Fieldbus ref1 Patrz parametry 02.15 Fieldbus ref1 (Odniesienie1 do magistrali 

polowej) 

527 

Fieldbus ref2 Patrz parametry 02.16 Fieldbus ref2 (Odniesienie2 do magistrali 

polowej) 

528 

Motor potent out Patrz parametry 03.01 Motor potent out (Wyjście potencjału silnika) 769 

Const speed out Patrz parametry 03.02 Const speed out (Wyjście prędkości stałej). 770 



str. 89 

 

Process PID out Patrz parametry 04.04 Process PID out (Wyjście procesu z regulatora 

PID). 

1028 

21.01 Speed ref2 src Wybierz źródło sygnału dla wartości zadanej prędkości 2. 

Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 21.00 Speed 

ref1 src. 

Skalowane AI2= 

[517] 

21.02 Speed ref1 func Zdefiniuj funkcję matematyczną dwóch wartości zadanych prędkości 

syntezy dwóch sygnałów odniesienia, wybranych za pomocą 

parametrów 21.00 Speed ref1 src (Źródło sygnału dla danej prędkości 

1) i 21.01 Speed ref2 src (Źródło sygnału dla danej prędkości 2). 

Ref1 = [0] 

Ref1 Sygnał wybrany przez parametr 21.00 Prędkość ref1src (Źródło 

sygnału dla danej prędkości 1) jest wykorzystywany jako podana 

wartość prędkości1. 

0 

Add 

(Ref1 + Ref2) 

Suma dwóch sygnałów odniesienia jest wykorzystywana jako podana 

prędkość1. 

1 

Sub 

(Ref1 -Ref2) 

Różnica między dwoma sygnałami odniesienia jest wykorzystywana 

jako podana prędkość2. 

2 

Mul 

(Ref1xRef2) 

Iloczyn dwóch sygnałów odniesienia jest stosowany jako podana 

prędkość3. 

3 

 

21 Prędkość zadana Prędkość zadana Definicja 

Min Jeden (mały) z dwóch sygnałów odniesienia jest wykorzystywany 

jako podana prędkość4. 

4 

Max Jeden (duży) z dwóch sygnałów odniesienia jest wykorzystywany jako 

podana prędkość5. 

5 

Abs Wybierz wartość bezwzględną Ref6. 6 

21.03 Speed ref2 sel Wybierz źródło sygnału przełączające między podaną prędkością1 a 

podaną prędkością2. 0: wybierz podaną prędkość1, która składa się z 

parametru 21.02 Speed ref func (funkcja obsługi zadanej prędkości); 

1: wybierz podaną prędkość 2, która składa się z parametru 21.01 

Speed ref2 src (źródło sygnału prędkości podanej 2). 

CONST.FAL SE= 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej zajmuje dwie cyfry zestawu, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeksy, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI Satus, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 
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DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

21.04 Speed ref share Zdefiniuj współczynnik konwersji dla podanej prędkości. 1.000 

[-10.000, 10.000] Podany współczynnik konwersji.  

21.05 Speed ref JOG1 Zdefiniuj podaną prędkość funkcji sterowania impulsowego 1. 150 obr/min 

[-30000rpm, 30000rpm] Podana prędkość funkcji sterowania impulsowego 1.  

21.06 Speed ref JOG2 Zdefiniuj podaną prędkość funkcji sterowania impulsowego 2. 300 obr/min 

[-30000rpm, 30000rpm] Podana prędkość funkcji sterowania impulsowego 2.  

21.07 Pot save mode Wybierz, czy zachować wartość potencjometru po wyłączeniu napędu.  

Reset Wartość potencjometru zostanie zresetowana po wyłączeniu napędu. 0 

Store Wartość potencjometru zostanie zachowana po wyłączeniu napędu. 1 

21 Prędkość zadana Prędkość zadana Definicja 

21.08 Pot up source Wybierz źródło sygnału instrukcji przyrostowej potencjometru 

elektrycznego. 0: Brak instrukcji przyrostowych; 1: Posiada instrukcje 

przyrostowe. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 

21.03 Speed ref2 sel. 

CONST.FA LSE= 

[0] 

21.09 Pot down source Wybierz źródło sygnału instrukcji malejącej potencjometru 

elektrycznego. 0: Brak instrukcji malejącej; 1: Posiada instrukcję 

malejącą. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 

21.03 Speed ref2 sel 

CONST.FA LSE= 

[0] 

21.10 Pot output max Maksymalna moc potencjometru elektrycznego. 1500 obr/min 

[0, 30000rpm]   

21.11 Pot output min Minimalna moc potencjometru elektrycznego. -1500 obr/min 

[-30000rpm, 0rpm]   
21.12 Pot ramp time Czas przyspieszania i hamowania od parametru 21.10 do 21.11 dla 

mocy wyjściowej potencjometru elektrycznego. 

10.0s 

[0.1s, 100.0s]   

21.13 Pot output Wyjście potencjometru elektrycznego w czasie rzeczywistym. Tylko 

odczyt. 

 

21.14 Slow down spd ref Wartość ograniczenia prędkości w górę lub w dół. 301 obr/min 

[0, 30000]   

21.15 Up slow rqst Wybór źródła sygnału żądania zmniejszenia w górę. CONST 

TRUE 

21.16 Down slow rqst Wybór źródła sygnału żądania zmniejszenia prędkości w dół. CONST 

TRUE 
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22 Rampa prędkości (Generator rampy podanej prędkości) 

22 Rampa prędkości Generator rampy podanej prędkości Definicja 

22.00 Acc time1 Zdefiniuj czas przyspieszenia 1, jako czas wymagany do uzyskania 

prędkości od zera do parametrów 19.00 Speed scaling (wartość 

odniesienia prędkości) określona wartość. Jeżeli prędkość danego 

zakresu wzrostu sygnału jest większa niż prędkość przyspieszenia, 

prędkość silnika będzie podążać za prędkością przyspieszenia. Jeśli 

prędkość danego zakresu wzrostu sygnału jest mniejsza niż ustawiona 

szybkość przyspieszenia, prędkość silnika będzie podążać za 

podanymi zmianami sygnału. Jeśli ustawiony czas jest zbyt krótki, 

nastąpi automatyczne przedłużenie czasu przyspieszania, aby prąd nie 

przekroczył ustawionej wartości granicznej momentu napędowego w 

w tym procesie. 

Korelacja modeli 

[0.01s, 655.35s]   

22.01 Dec time1 Czas przyspieszania 1 Zależnie od 

modelu 

[0.01s, 655.35s]   

 

22 Rampa prędkości Generator rampy podanej prędkości Definicja 

22.02 Acc time2 Czas przyspieszania 2 Zależnie od 

modelu 
[0.01s, 655.35s]   

22.03 Dec time2 Czas zwalniania 1 Zależnie od 

modelu 

[0.01s, 655.35s]   

22.04 EM stop time Czas zatrzymania awaryjnego 1.00s 

[0.01s, 655.35s]   

22.05 Jog acc time Czas przyspieszania przy sterowaniu impulsowym 5.00s 

[0.01s, 655.35s]   

22.06 Jog dec time Czas zwalniania przy sterowaniu impulsowym 5.00s 

[0.01s, 655.35s]   

22.07 Shape acc time1 Czas przyspieszania krzywej S 1 0.20s 

[0.01s, 655.35s]   

22.08 Shape acc time2 Czas przyspieszania krzywej S 2 0.20s 

[0.01s, 655.35s]   
22.09 Shape dec time1 Czas zwalniania krzywej S 1 0.20s 

[0.01s, 655.35s]   

22.10 Shape dec time2 Czas zwalniania krzywej S 2 0.20s 

[0.01s, 655.35s]   
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22.11 Speed scaling Jest tym samym parametrem co 19.00 Speed scaling (wartość 

odniesienia prędkości). 

1500 obr/min 

22.12 Ramp time sel Wybierz źródło sygnału przełączające między czasem zwalniania 

przyspieszenia 1 a czasem zwalniania przyspieszenia 2. 0: wybierz 

czas zwalniania przyspieszenia 1, 2: wybierz czas zwalniania 

przyspieszenia 2. 

CONST.FALS 

E 

= [0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI State, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

 

 

 

 

 

22 Rampa prędkości Generator rampy podanej prędkości Definicja 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

 

23 Kontrola prędkości 

23 Kontrola prędkości Kontrola prędkości Definicja 

23.00 Speed Kp Określ proporcjonalne wzmocnienie regulatora prędkości (Kp). 

Nadmierne wzmocnienie może powodować oscylację prędkości. 

1.00 

[0.00, 30.00]   

23.01 Speed Ti Ustaw czas całkowania pętli prędkości. 60ms 

[0, 3000ms]   

23.02 Torque Kp Ustaw proporcjonalne wzmocnienie pętli momentu obrotowego. 1.00 

[0.00, 30.00]   

23.03 Droop rate Wskaźnik kontroli prędkości opadania używany tylko do kontroli 

prędkości opadania. 

0.0% 

[0.0, 1000.0%]   
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24 Zadany moment obrotowy 

24 Zadany moment obrotowy Zadany moment obrotowy Definicja 

24.00 Torque ref1 src Wybierz źródło sygnału momentu obrotowego o podanej wartości 1. Skalowane AI1 = 

[515] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

zajmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje zestaw parametrów, 

indeksuje z kolei. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości 

parametru.) 

- 

Zero Zawsze zero 0 

AI1 scaled Patrz parametry 02.03 AI1 scaled (skalowane AI1). 515 

AI2 scaled Patrz parametry 02.05 AI2 scaled (skalowane AI2 ). 517 

AI3 scaled Patrz parametry 02.07 AI2 scaled (skalowane AI3). 519 

 

 

 

24 Zadany moment obrotowy Zadany moment obrotowy Definicja 

Freq in scaled Patrz parametry 02.11 Freq in scaled (Skalowana częstotliwość). 523 

Control panel refl Patrz parametry 02.13 Control panel ref1 (Odniesienie panelu 

sterowania 1). 

525 

Control panel ref2 Patrz parametry 02.14 Control panel ref2 (Odniesienie panelu 

sterowania 2). 

526 

Fieldbus refl Patrz parametry 02.15 Fieldbus ref1 (Odniesienie magistrali polowej 

1). 

527 

Fieldbus ref2 Patrz parametry 02.16 Fieldbus ref2 (Odniesienie magistrali polowej 

2). 

528 

Const speed out Patrz parametry 03.02Const speed out (Stałą prędkość wyjściowa). 770 

Process PID out Patrz parametry 04.04Process PID out (wyjście PID procesu). 1028 

24.01 Torque ref2 src Wybierz źródło sygnału momentu obrotowego o podanej wartości 2. 

Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 24.00 

Torque ref1 src. 

Skalowane AI2 = 

[517] 

24.02 Torque ref func Zdefiniuj funkcję matematyczną dla podanej wartości 1 momentu 

obrotowego syntezy dwóch sygnałów odniesienia, które są wybierane 

za pomocą parametrów 24.00 Torque ref1 src (źródło sygnału 

podanego momentu obrotowego 1) i 24.01 Torque ref2 src (źródło 

sygnału podanego momentu obrotowego 2). 

Refl = [0] 

Refl Sygnał wybrany przez 24.00 Torque ref1src (źródło sygnału podanego 

momentu obrotowego 1) jest wykorzystywany jako podany moment 

obrotowy 1. 

0 

Add 

(Refl + Ref2) 

Suma dwóch sygnałów odniesienia jest wykorzystywana jako podany 

moment obrotowy 1. 

1 

Sub 

(Ref1-Ref2) 

Różnica między dwoma sygnałami odniesienia jest wykorzystywana 

jako podany moment obrotowy2. 

2 

Mul 

(Ref1xRef2) 

Iloczyn dwóch sygnałów odniesienia jest stosowany jako podany 

moment obrotowy3. 

3 
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Min Jeden (mały) z dwóch sygnałów odniesienia jest wykorzystywany 

jako podany moment obrotowy4. 

4 

Max Jeden (duży) z dwóch sygnałów odniesienia jest wykorzystywany 

jako podany moment obrotowy5. 

5 

24.03 Torque ref2 sel Wybierz źródło sygnału przełączającego pomiędzy wartością zadaną 

momentu obrotowego 1 a wartością zadaną momentu obrotowego 2. 

0: wybierz wartość zadaną momentu obrotowego 1 złożoną z 

parametru 24.02 Torque ref func (funkcja zadana momentu 

obrotowego); 1: wybierz podaną wartość momentu obrotowego 2 

złożoną z parametru 24.01 Torquer ef2 src (źródło sygnału podanego 

momentu obrotowego 2). 

CONST.FALS E= 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeksy, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI Status, pozycja 0) 2048 

24 Zadany moment obrotowy Zadany moment obrotowy Definicja 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

24.04 Torque load share Współczynnik podziału podanego momentu obrotowego. 1.000 

[0.000, 10.000]   

24.05 Torque acc time Czas przyspieszania podanego momentu obrotowego. 0.10s 

[0.00, 655.35s]   

24.06 Torque dec time Czas zwalniania podanego momentu obrotowego. 0.10s 

[0.00, 655.35s]   

24.07 Torque filter time Czas filtrowania podanego momentu obrotowego. 1ms 

[0, 10000ms]   

24.08 Fric Trqstatic Współczynnik statycznej kompensacji tarcia w stosunku do 

znamionowego momentu obrotowego silnika. 

0.0% 

[0, 100.0%]  0.1% 
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24.09 Fric Trqslide Współczynnik kompensacji tarcia ślizgowego w stosunku do 

znamionowego momentu obrotowego silnika. 

0.0% 

[0, 100.0%]  0.1% 

24.10 Inertial trq Moment współczynnika kompensacji bezwładności w stosunku do 

znamionowego momentu obrotowego silnika. 

0.0% 

[0, 100.0%]  0.1% 

 

25 Prędkość krytyczna 

25 Prędkość krytyczna Ustaw prędkość krytyczną lub zakres prędkości, których należy 

unikać; na przykład problemy z rezonansem mechanicznym 

Definicja 

25.00 Crit speed1 lo Określ dolną granicę zakresu prędkości krytycznej 1. Uwaga: ta 

wartość musi być mniejsza lub równa wartości 25,01 Crit speed 1hi 

(górna granica prędkości krytycznej 1). 

0 

[0, 30000rpm] The lower limit of the critical speed 1.  

25.01 Crits peed 1 hi Określ górną granicę zakresu prędkości krytycznej 1. Uwaga: ta 

wartość musi być większa lub równa wartości 25,00 Crit speed 1lo  

(dolna granica prędkości krytycznej 1). 

0 

 

25 Prędkość krytyczna Ustaw prędkość krytyczną lub zakres prędkości, których należy 

unikać; na przykład problemy z rezonansem mechanicznym 

Definicja 

[0, 30000rpm] Górna granica prędkości krytycznej 1.  

25.02 Crit speed 2lo Zdefiniuj dolną granicę zakresu prędkości krytycznej 2. Uwaga: ta 

wartość musi być mniejsza lub równa wartości 25,03 Crit speed 2h 

(górna granica prędkości krytycznej 2). 

0 

[0, 30000rpm] Dolna granica prędkości krytycznej 2.  

25.03 Crit speed 2hi Określ górną granicę zakresu prędkości krytycznej 2. Uwaga: ta 

wartość musi być większa lub równa wartości 25,02 Crit speed 2lo 

(dolna granica prędkości krytycznej 2). 

0 

[0, 30000rpm] Górna granica prędkości krytycznej 2.  

25.04 Crits peed 3lo Zdefiniuj dolną granicę zakresu prędkości krytycznej 3. Uwaga: 

wartość ta musi być mniejsza lub równa wartości 25,05 Crit speed 3hi 

(górna granica prędkości krytycznej 3). 

0 

[0, 30000rpm]   

25.05 Critspeed3hi Określ górną granicę krytycznego zakresu prędkości 3. Uwaga: ta 

wartość musi być większa lub równa wartości 25,04 Crit speed 3lo 

(dolna granica prędkości krytycznej 3). 

0 

[0, 30000rpm] Górna granica prędkości krytycznej 3.  

25.06 Critspeedsel Kontrola prędkości krytycznej. Dezaktywacja= [0] 

Disable Wyłącz kontrolę prędkości krytycznej. 0 

Enable Włącz kontrolę prędkości krytycznej. 1 
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26 Stałe prędkości (wiele prędkości) 

26 Stałę prędkości Wybór i wartość prędkości wielosegmentowej Definicja 

26.00 Const speed0 Zdefiniuj prędkość dla wielu segmentów 0. 750 obr/min 

[-30000rpm, 

30000rpm] 

Prędkość wielosegmentowa 0.  

26.01 Const speed1 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 1. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

1500 obr/min 

26.02 Const speed2 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 2. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

1500 obr/min 

26.03 Const speed3 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 3. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

1500 obr/min 

26.04 Const speed4 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 4. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

1500 obr/min 

26.05 Const speed5 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 5. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.06 Const speed6 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 6. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26 Stałę prędkości Wybór i wartość prędkości wielosegmentowej Definicja 

26.07 Const speed7 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 7. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.08 Const speed8 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 8. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.09 Const speed9 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 9. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.10 Const speed10 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 10. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.11 Const speed11 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 11. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.12 Const speed12 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 12. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.13 Const speed13 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 13. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.14 Const speed14 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 14. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.15 Const speed15 Zdefiniuj prędkość wielosegmentową 15. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje znajdują się w parametrze 26.00 Const speed0 (Stała prędkość). 

0 obr/min 

26.16 Const speed mode Zdefiniuj tryb wielosegmentowy 0 ~ 15 z 4 sygnałami wybranymi za pomocą 

parametrów od 26,18 Const speed sel1 do 26,21 Const speed sel4. 

Pełne = [0] 
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Pełne Opcja 

wielobiegow

a 

1 

Opcja 

wielobiegow

a 2 

Opcja 

wielobiegow

a 3 

Opcja 

wielobiego

wa 4 

Wybór prędkości 

wielosegmentowej 

0 0 0 0 Prędkość stała 0 

1 0 0 0 Prędkość stała 1 

0 1 0 0 Prędkość stała 2 

1 1 0 0 Prędkość stała 3 

0 0 1 0 Prędkość stała 4 

1 0 1 0 Prędkość stała 5 

0 1 1 0 Prędkość stała 6 

1 1 1 0 Prędkość stała 7 

0 0 0 1 Prędkość stała 8 

1 0 0 1 Prędkość stała 9 

0 1 0 1 Prędkość stała 10 

1 1 0 1 Prędkość stała 11 

0 0 1 1 Prędkość stała 12 

1 0 1 1 Prędkość stała 13 

0 1 1 1 Prędkość stała 14 

1 1 1 1 Prędkość stała 15 

4 kombinacje sygnałów w celu uzyskania 16 opcji, odpowiednio odpowiadających 

prędkości segmentu 0 ~ 15, poszczególne kombinacje są następujące: 

Jeśli chcesz użyć wielosegmentowej prędkości 0, musisz ustawić parametr 21.00 spd 

ref1 src na P03.02 Const speed out. 

0 

26 Stałę prędkości Wybór i wartość prędkości wielosegmentowej Definicja 

Separate 4 sygnały są używane do wyboru prędkości segmentu 0 ~ 4, spośród których priorytet 

prędkości 4 wielosegmentowej jest najwyższy, a priorytet prędkości 1 

wielosegmentowej jest najniższy. Przykłady są następujące: 

1 

Opcja 

wielobiegowa 

1 

Opcja 

wielobiegowa 

2 

Opcja 

wielobiegowa 

3 

Opcja 

wielobiegowa 

4 

Wybór prędkości 

wielosegmentowej 

0 0 0 0 Prędkość stała 0 

1 x0 x0 x0 Prędkość stała 1 

x0 1 x0 x0 Prędkość stała 2 

x0 x0 1 x0 Prędkość stała 3 

x0 x0 x0 1 Prędkość stała 4 

 

26.17 Const speec out Wyjście prędkości wielosegmentowej. 0 obr/min 

[-30000rpm, 30000rpm] Rzeczywiste wyjście wielobiegowe. Tylko odczyt.  

26.18 Const speec sell Źródło sygnału wielosegmentowego wyboru prędkości 1. Uwaga: metoda 

wykorzystania wyboru prędkości wielosegmentowej 1–4 odnosi się do parametrów 

26.16 Tryb Constspeed mode (tryb wielobiegowy). 

CONST.F 

ALSE= [0] 
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P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do prawej przyjmuje 

dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw parametrów, indeksy, numer 

pozycji. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI Status, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

26.19 Const speed sel2 Źródło sygnału wielosegmentowego wyboru prędkości 2. Odpowiednie dostępne 

opcje, patrz parametry 26.18 Const speed sel1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

26.20 Const speed sel3 Źródło sygnału wielosegmentowego wyboru prędkości 3. Odpowiednie dostępne 

opcje, patrz parametry 26.18 Const speed sel1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

26 Stałę prędkości Wybór i wartość prędkości wielosegmentowej Definicja 

26.21 Const speed sel4 Źródło sygnału wielosegmentowego wyboru prędkości 4. Odpowiednie dostępne 

opcje, patrz parametry 26.18 Const speed sel1. 

CONST.F 

ALSE= [0] 

   

 

27 Sterowanie procesu regulatorem PID  

27 PID procesu PID kontroli procesu Definicja 

27.00 PID activate Aktywuj sterowanie PID kontroli procesu. Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Kontrola procesu wyłączona. 0 

Enable Aktywuj kontrolę procesu. 1 

27.01 Reference source Wybierz dane źródło sygnału. P.27.02 = [6914] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje zestaw parametrów,  

z kolei indeks. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości 

parametru.) 

- 
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Zero Zawsze zero 0 

AI1 scaled Patrz parametry 02.03 AI1 scaled(skalowane AI1). 515 

AI2 scaled Patrz parametry 02.05 AI2 scaled (skalowane AI2 ). 517 

AI3 scaled Patrz parametry 02.07 AI3 scaled (skalowane AI3). 519 

Freq in scaled Patrz parametry 02.11 Freq in scaled (skalowana częstotliwość). 523 

Control panel ref1 Patrz parametry 02.13 Control panel ref1 (odniesienie 1 panelu 

sterowania 1). 

525 

Control panel ref2 Patrz parametry 02.14 Control panel ref2 (odniesienie 1 panelu 

sterowania 1). 

526 

Fieldbus ref1 Patrz parametry 02.15 Fieldbus ref1 (odniesienie 1 magistrali 

polowej). 

527 

Fieldbus ref2 Patrz parametry 02.16 Fieldbus ref2 (odniesienie 2 magistrali 

polowej). 

528 

27.02 Ref internal Wewnętrzna określona wartość do kontroli procesu. 0 

[-32768, 32767]   

27.03 Ref filter time Podana stała czasowa filtra. 0.1s 

[0.01s, 3.00s] Stała czasowa filtrowania. - 

27.04 Reference actual Podana rzeczywista wartość. Tylko odczyt.  

27.05 Feedback func Wybierz tryb pracy źródła sygnału sprzężenia zwrotnego 1 i źródła 

sygnału sprzężenia zwrotnego 2. 

Fbk1 = [0] 

 

27 PID procesu PID kontroli procesu Definicja 

Fbk1 Wybierz sprzężenie zwrotne 1 jako rzeczywiste sprzężenie zwrotne 

PID. 

0 

Add Wybierz sprzężenie zwrotne 1 plus sprzężenie zwrotne 2 jako 

rzeczywiste sprzężenie zwrotne. 

1 

Sub Wybierz sprzężenie zwrotne 1 minus sprzężenie zwrotne 2 jako 

rzeczywiste sprzężenie zwrotne. 

2 

Min Wybierz małą wartość sprzężenia zwrotnego 1 i sprzężenia zwrotnego 

2 jako sprzężenie zwrotne. 

3 

Max Wybierz dużą wartość sprzężenia zwrotnego 1 i sprzężenia zwrotnego 

2 jako sprzężenie zwrotne. 

4 

27.06 Feedback 1 source Wybierz źródło sygnału sprzężenia zwrotnego 1. Informacje na temat 

odpowiednich dostępnych opcji można znaleźć w parametrach 27.01 

Reference source (dane źródło sygnału). 

Skalowane AI1 = 

[515] 

27.07 Feedback 2 source Wybierz źródło sygnału sprzężenia zwrotnego 2. Informacje na temat 

odpowiednich dostępnych opcji można znaleźć w parametrach 27.01 

Reference source (dane źródło sygnału). 

Skalowane AI2 = 

[517] 

27.08 Feedback1 max Ustaw maksymalną dopuszczalną wartość sprzężenia zwrotnego 1. 32767 
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[-32768, 32767]   

27.09 Feedback1 min Ustaw minimalną dopuszczalną wartość sprzężenia zwrotnego 1. -32768 

[-32768, 32767]   

27.10 Feedback2 max Ustaw maksymalną dopuszczalną wartość sprzężenia zwrotnego 2. 32767 

[-32768, 32767]   

27.11 Feedback2 min Ustaw minimalną dopuszczalną wartość sprzężenia zwrotnego 2. -32768 

[-32768, 32767]   

27.12 Feedback gain Współczynnik wzmocnienia sprzężenia zwrotnego. 1.00 

[0.10, 10.00]   

27.13 Fbk filter time Stała czasowa filtrowania sprzężenia zwrotnego. 0.01s 

[0.01s, 2.00s]   

27.14 Feedback actual Rzeczywista wartość sprzężenia zwrotnego. Tylko odczyt.   

27.15 PID Kp Proporcjonalne wzmocnienie PID 1.00 

[0.01, 100.00]   

27.16 PID Ti Czas integracji PID. 1.00s 

[0.10s, 20.00s]   

 

27 PID procesu PID kontroli procesu Definicja 

27.17 PID Td Czas różniczkowania PID. 0.00s 

[0.00s, 20.00s]   

27.18 Deriv filter time Czas filtrowania wielkości różniczkowej. 1.00s 

[0.01s, 20.00s]   

27.19 Error invert sel Błąd jest wybierany w trybie wstecznym. Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłącz tryb wsteczny, tj. sprzężenie zwrotne wzrasta, wydajność 

maleje. 

0 

Enable Aktywuj tryb wsteczny. tzn. rośnie sprzężenie zwrotne, wzrasta 

również wydajność. 

1 

27.20 output trim mode Sformatuj wyjście. Kierunek= [1] 

Direct Dane wyjściowe nie są konwertowane. 0 
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Speed Dane wyjściowe są konwertowane na wymiar prędkości. 1 

Torque Moc wyjściowa jest przekształcana na wymiar momentu obrotowego. 2 

27.21 Out max Maksymalna dopuszczalna wartość wyjścia PID. 1500 

[-32768, 32767]   

27.22 Out min Minimalna dopuszczalna wartość wyjścia PID. -1500 

[-32768, 32767]   

27.23 Bal enable sel Sygnał zezwolenia na zrównoważoną kontrolę. Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Kontrola równoważenia wyłączona. 0 

Enable Kontrola równoważenia włączona. 1 

27.24 Bal ref Kwalifikacja kontroli równoważenia. 0 

[-32768, 32767]   

27.25 Sleep mode Tryb hibernacji. Brak uśpienia= [0] 

No sleep Kontrola procesu nigdy nie przechodzi w tryb hibernacji. 0 

Sleep internal Kontrola procesu umożliwia zewnętrzną hibernację. 1 

Sleep external Kontrola procesu włącza hibernację sygnałem zewnętrznym i zostanie 

uruchomiona, gdy rzeczywista prędkość jest mniejsza niż wartość 

poniższej przedstawionego parametru 27.26. 

2 

 

27 PID procesu PID kontroli procesu Definicja 

Sleep by error Włącz hibernację, gdy odchylenie jest mniejsze niż wartość 

poniższego parametru 27.28. 

3 

27.26 Sleep level Poziom prędkości silnika wyzwalany przez hibernację PID. 900 

[-32768, 32767]   

27.27 Sleep delay Czas opóźnienia hibernacji PID. 60.0s 

[0.0, 6553.5s]   

27.28 Wakeup level Poziom błędu wzbudzenia PID. Wzbudzenie następuje gdy błąd PID 

jest większy niż wartość. 

1000 

[-32768, 32767]   

27.29 Wakeup delay Czas opóźnienia wzbudzenia PID po hibernacji. 1.0s 

[0.0, 6553.5s]   
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27.30 Sleep enable sel Wybór zewnętrznego źródła sygnału aktywacji uśpienia PID. 

Wskaźnik bitowy. 

CONST.FALS E= 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0. 0 

CONST.TRUE Zawsze 1. 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI Status, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

27.31 Calc enable sel Wybierz źródło sygnału włączenia obsługi PID. Praca = [6148] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

27 PID procesu PID kontroli procesu Definicja 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

27.32 Feedback loss mode Tryb wykrywania odłączenia sprzężenia zwrotnego PID. Wewnętrzny= [2] 

Disable Nie wykryto. 0 

External Wykrywanie przez zewnętrzne wejście złącza. 1 

Internal Wykrywanie poprzez ocenę błędu PID. 2 

27.33 Fbk loss min speed Minimalna prędkość wykrywania rozłączenia sprzężenia zwrotnego 

PID. 

30.0 obr/min 

[0, 3000.0rpm]  0.1 obr/min 

27.34 Fbk losssrc Wybierz zacisk wejściowy dla brakującego sygnału sprzężenia 

zwrotnego zewnętrznego. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się  

w parametrach 27.30 Sleep enable sel (źródło sygnału aktywacji 

uśpienia). 

Błąd 

27.35 Fbk losslevel Poziom oceny błędów przy odłączeniu sprzężenia zwrotnego PID. 3000 
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[0, 30000]  - 

27.36 Fbk loss delay Opóźnienie odłączenia sprzężenia zwrotnego PID. 2.0s 

[0, 60.0s]  0.1s 

 

29 Funkcja regulatora czasowego 

29 Funkcja regulatora 

czasowego 

Konfiguracja funkcji regulatora czasowego Definicja 

29.00 Timer enable Aktywacja regulatora czasowego. Dezaktywacja = 

[0] 
Disable Regulator czasowy nie został aktywowany. 0 

Enable Regulator czasowy jest aktywowany. 1 

29.01 Timer status Hasło stanu regulatora czasowego może być kierowane do parametru przez 

wskaźnik, aby osiągnąć określoną funkcję taktowania. 

 

 Pozycja Nazwa Opis 

0 Timer1compare Wyzwalacz porównania 

regulatora czasowego 1 

1 Timer2 

compare 

Wyzwalacz porównania 

regulatora czasowego 2 

2 Timer3 

compare 

Wyzwalacz porównania 

regulatora czasowego 3 

3 Timer1 period Wyzwalacz cyklu regulatora 

czasowego 1 

4 Timer2 period Wyzwalacz cyklu regulatora 

czasowego 2 

5 Timer3 period Wyzwalacz cyklu regulatora 

czasowego 3 

29.02 Timer1 period Cykl regulatora czasowego 1. Jednostka to minuta. 1.0min 

[0.1min, 6553.5min]   

29.03 Timer1 duty Cykl pracy regulatora czasowego 1. Jednostką są procenty. 50.0% 

29 Funkcja regulatora 

czasowego 

Konfiguracja funkcji regulatora czasowego Definicja 

[0.0%, 100.0%]   

29.04 Timer2 period Cykl regulatora czasowego 2. Jednostka to minuta. 1.0min 

[0.1min, 6553.5min]   

29.05 Timer2 duty Cykl pracy regulatora czasowego 2. Jednostką są procenty. 50.0% 

[0.0%, 100.0%]   

29.06 Timer3 period Cykl regulatora czasowego 3. Jednostka to minuta. 1.0min 

[0.1min, 6553.5min]   

29.07 Timer3 duty Cykl pracy regulatora czasowego 3. Jednostką są procenty. 50.0% 
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[0.0%, 100.0%]   

29.08 long period W trybie długiego cyklu jednostką cyklu czasowego jest minuta; dla trybu 

krótkiego cyklu jednostką cyklu czasowego jest sekunda. 

Dezaktywacja 

Disable Tryb krótkiego cyklu, sekunda. 0 

Enable Tryb długiego cyklu, minuta. 1 

 

30 Funkcja błędu 

30 Funkcja błędu Konfiguracja funkcji ochrony przed błędem Definicja 

30.00 Ext fault 1 src Wybierz źródło sygnału dla błędu zewnętrznego 1. 0: Brak źródła 

sygnału błędu; 1: Posiada źródło sygnału błędu. 

CONST.FALS 

E=[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI Status, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

30.01 Ext fault 2 src Wybierz źródło sygnału dla błędu zewnętrznego 2. Patrz parametry 

30.00 Ext fault 1 src (źródło sygnału zewnętrznego błędu 1). 

CONST.FALS E= 

[0] 

30.02 Groud fault act Wybierz czynność, która ma zostać wykonana przez napęd po 

wykryciu zwarcia doziemnego. 

Błąd = [1] 

No action Brak działania. 0 

Fault Zgłoś błąd. 1 

Alarm Zgłoś alarm. 2 

30.03 Input phase loss Wybierz czynność, która ma zostać wykonana przez przemiennik po 

wykryciu błędu fazy wejściowej. 

Błąd = [1] 

No action Brak działania. 0 

Fault Zgłoś błąd. 1 
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Alarm Zgłoś alarm. 2 

30.04 Motor phase loss Wybierz czynność, która ma zostać wykonana przez przemiennik po 

wykryciu błędu fazy silnika. 

Błąd = [1] 

No action Brak działania. 0 

Fault Zgłoś błąd. 1 

 

 

30 Funkcja błędu Konfiguracja funkcji ochrony przed błędem Definicja 

Alarm Zgłoś alarm. 2 

30.05 STO action Aktywuj lub dezaktywuj funkcję zabezpieczenia przed przerwaniem 

momentu obrotowego za pomocą tego parametru. 

Aktywacja = [1] 

Disable Wyłącz funkcję zabezpieczenia przed przerwaniem momentu 

obrotowego. 

0 

Enable Włącz funkcję zabezpieczenia przed przerwaniem momentu 

obrotowego. 

1 

30.06 OH alarm level Ustawienie punktu ostrzeżenia przed przegrzaniem radiatora IGBT. 

Gdy ustawiony punkt ostrzeżenia o przegrzaniu przekroczy 

dopuszczalną temperaturę napędu, zignoruje ten parametr i 

automatycznie wykona procedurę ostrzeżenia na 5 stopni przed 

przegrzaniem. 

90.CTC 

[40.0°C, 120.0°C] Punkt temperatury ostrzegający o przegrzaniu.  

30.07 Fault auto reset Aktywuj lub dezaktywuj funkcję automatycznego resetowania błędu 

za pomocą tego parametru. 

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłącz funkcję automatycznego resetowania błędu. 0 

Enable Włącz funkcję automatycznego resetowania błędu. 1 

30.08 Fault trial num Liczba prób resetowania błędu jest dozwolona. 5 

[1,20]  - 

30.09 Fault trial wait Interwał resetowania błędu. 1.00s 

[0.01s, 150.00s]   

30.10 Trial cnt reset Interwał resetowania błędu próbuje wyczyścić licznik. 60.00s 

[0.01s, 150.00s]   

30.11 ChopIGBT fault act Działania, które należy wykonać w przypadku awarii IGBT hamulca. Błąd 

None Brak działania. 0 

Fault Zgłoś błąd. 1 
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Alarm Zgłoś alarm. 2 

30.12 Rb est Opór oszacowany przez system. Tylko odczyt. - 

30.13 Br thermal enable Włączona ochrona termiczna oporu czynnego hamulca. Dezaktywacja 

Disable Wyłączenie. 0 

Enable Włącz ochronę termiczną. 1 

30.14 Br temp est Szacowana wartość wzrostu temperatury rezystora hamowania. Tylko 

odczyt. 

- 

 

 

30 Funkcja błędu Konfiguracja funkcji ochrony przed błędem Definicja 

30.15 Br max power Ustaw moc znamionową rezystora hamowania. 2.0kW 

[0, 3000.0kW]  0.1kW 

30.16 Br time constant Ustaw termiczną stałą czasową rezystora hamowania. 60.0 s 

[0.1s, 3000.0s]  0.1s 

30.17 Br temp rise Ustaw znamionowy wzrost temperatury rezystora hamowania. 60.0°C 

[0.0s, 300.0s]  0.1ºC 

30.18 Br fault level Ustaw punkt zwarcia przegrzania rezystora hamowania. 150.0°C 

[0.0, 300.0°C]  0.1ºC 

30.19 Br alarm level Ustaw punkt alarmu przegrzania rezystora hamowania. 120.0°C 

[0.0, 300.0°C]  0.1ºC 

 

31 Ochrona termiczna silnika 

31 Ochrona termiczna silnika Konfiguracja temperatury silnika i zabezpieczenie przed 

przegrzaniem 

Definicja 

31.00 Protect action Wybierz czynność, którą ma wykonać napęd, gdy zabezpieczenie 

termiczne silnika 1 wykryje przekroczenie temperatury silnika. 

Błąd = [1] 

No Zabezpieczenie termiczne silnika nie jest aktywowane. 0 
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Fault Gdy temperatura jest wyższa od poziomu alarmu/błędu określonego 

przez parametry 31.02 Alarm limit (wartość alarmu temperatury 

silnika)/ 31.03 Fault limit (wartość błędu temperatury silnika (w 

zależności od tego, która wartość jest niższa), napęd wygeneruje 

alarm MOTOROH lub błąd MOTOROH i nastąpi wyzwolenie. 

Awaria czujnika temperatury lub błędy okablowania spowodują 

wyzwolenie napędu. 

1 

Alarm Gdy temperatura silnika przekroczy limit alarmowy określony 

parametrami 31.02 Limit alarmowy (wartość alarmowa temperatury 

silnika), napęd wygeneruje alarm MOTOR OH. 

2 

31.01 Temperature src Wybierz metodę pomiaru temperatury zabezpieczenia termicznego 

silnika. Po wykryciu przegrzania napęd zareaguje zgodnie z metodą 

określoną parametrami 31.00 Protect action (zabezpieczenie silnika 

przed przegrzaniem). 

Przewidywane = 

[0] 

 

 

 

31 Ochrona termiczna silnika Konfiguracja temperatury silnika i zabezpieczenie przed 

przegrzaniem 

Definicja 

Estimated Temperatura monitorowania oparta na modelu ochrony termicznej 

silnika, który wykorzystuje termiczną stałą czasową silnika (parametr 

31.14 Mot therm time (stała czasowa ochrony termicznej)) i krzywą 

obciążenia silnika (parametr 31.10 ... 31.12). Tylko wtedy, gdy 

robocza temperatura otoczenia jest inna niż znamionowa temperatura 

robocza silnika, użytkownik musi dostosować odpowiednie 

parametry. Jeśli silnik pracuje powyżej krzywej obciążenia silnika, 

temperatura silnika wzrośnie. Jeśli silnik pracuje poniżej krzywej 

obciążenia silnika (jeśli silnik jest przegrzany), temperatura silnika 

zostanie obniżona. Ostrzeżenie! Jeśli silnik nie jest odpowiednio 

chłodzony z powodu pyłu, model nie może wykonać funkcji 

zabezpieczającej silnika. 

0 

KTY84 Temperatura silnika jest monitorowana przez czujnik temperatury 

KTY84. 

1 

PTC Temperatura silnika jest monitorowana przez czujnik PTC. 2 

PT100_X1 Monitorowanie za pomocą czujnika PT100. 3 

PT100_X2 Monitorowanie za pomocą dwóch czujników PT100. 4 

PT100_X3 Monitorowanie za pomocą trzech czujników PT100. 5 

31.02 Alarm limit Ustaw punkt ostrzeżenia o temperaturze silnika. 120.0°C 

[0.0°C, 200.0°C] Punkt ostrzeżenia o temperaturze silnika.  

31.03 Fault limit Ustaw punkt błędu temperatury silnika. 130.0°C 

[0.0°C, 200.0°C] Punkt błędu temperatury silnika.  

31.04 Ambient temp Ustaw rzeczywistą roboczą temperaturę otoczenia silnika. 40.0°C 
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[0.0°C, 90.0°C] Temperatura otoczenia silnika.  

31.05 Motor nom load Po ustawieniu parametrów 31.01Temperature src (źródło sygnału 

temperatury silnika) jako Estimated (wartość prognozowana), model 

grzewczy silnika użyje krzywej obciążenia. 

110.0% 

[50.0%, 200.0%] Maksymalne obciążenie krzywej obciążenia silnika.  

31.06 Zero speed load Określ maksymalne obciążenie silnika, gdy krzywa obciążenia 

wynosi zero. Jeśli silnik jest wyposażony w zewnętrzny wentylator, 

aby poprawić chłodzenie wentylacyjne silnika, można zastosować 

większe obciążenie. Zapoznaj się z zaleceniami producenta silnika. 

70.0% 

[50.0%, 100.0%] Zerowe obciążenie krzywej obciążenia silnika.  

31.07 Motor nom speed Zdefiniuj częstotliwość przegięcia krzywej obciążenia, tj. obciążenie 

krzywej obciążenia zdefiniowane wartością parametru 31.05 Nominal 

load  (znamionowe obciążenie prędkości) zaczyna spadać do wartości 

określonej parametrem 31.06 Zero speed load (prędkość zerowa). 

1500 obr/min 

[150rpm, 30000rpm] Punkt przegięcia prędkości krzywej obciążenia silnika.  

 

31 Ochrona termiczna silnika Konfiguracja temperatury silnika i zabezpieczenie przed 

przegrzaniem 

Definicja 

31.08 Motor nom temp rise Kiedy obciążenie silnika osiągnie prąd znamionowy, określ wzrost 

temperatury silnika. Zapoznaj się z zaleceniami producenta silnika. Po 

ustawieniu parametrów 31.01Temperature src (źródło sygnału 

temperatury silnika) jako Estimated (wartość prognozowana), model 

grzewczy silnika użyje krzywej obciążenia. 

60.0°C 

[10.0°C, 200.0°C] Wzrost temperatury obciążenia znamionowego silnika.  

31.09 Therm time const Określenie termicznej stałej czasowej modelu zabezpieczenia 

termicznego silnika (tj. czas wzrostu temperatury do 60% wzrostu 

temperatury znamionowej o 63%). Zapoznaj się z zaleceniami 

producenta silnika. 

1800.0s 

[10.0s, 1800.0s] Stała termiczna silnika.  

31.10 External cool fan W przypadku silnika asynchronicznego o zmiennej częstotliwości lub 

silnika synchronicznego wentylator chłodzący jest niezależny, 

wówczas obciążalność przy prędkości zerowej jest taka sama jak 

prędkości znamionowej. W przypadku silnika o zmiennej 

częstotliwości silnik jest dostarczany z wentylatorem i współosiowo z 

wirnikiem, a następnie należy go ustawić na automatyczne 

chłodzenie. Prawidłowe ustawienie jest podstawą dokładnego 

oszacowania temperatury. 

Chłodzenie 

zewnętrzne = [0] 

Auto cool Silnik bez zmiennej częstotliwości. Obciążalność prędkości zerowej 

jest mniejsza niż prędkość znamionowa. 

0 

External fan Zewnętrzny niezależny wentylator. Obciążalność prędkości zerowej 

jest taka sama jak prędkości znamionowej. 

1 

31.11 Sensor input sel Kanał wejściowy sygnału czujnika temperatury. Pamiętaj, aby 

zmienić odpowiedni skok linii na listwie zaciskowej na wejście typu 

napięciowego. 

AI1 = [0] 
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AI1 Czujnik temperatury jest podłączony do wejścia analogowego AI1. 0 

AI2 Czujnik temperatury jest podłączony do wejścia analogowego AI2. 1 

AI3 Czujnik temperatury jest podłączony do wejścia analogowego AI3. 2 

31.12 Sensor bias out Wybór źródła prądu polaryzacji dla czujnika temperatury. Pamiętaj, 

aby zmienić odpowiednią linię skoku na listwie zaciskowej na prąd 

wyjściowy. 

AO1 = [0] 

AO1 Czujnik temperatury jest podłączony do wyjścia analogowego AO1. 0 

AO2 Czujnik temperatury jest podłączony do wyjścia analogowego AO2. 1 

 

32 Ustawienia fabryczne 

32 Ustawienia fabryczne Optymalizacja konfiguracji fabrycznej ustawień fabrycznych 

jądra (wartość domyślna) 

Definicja 

32.04 Kp_vdc_max Proporcjonalne wzmocnienie regulatora przeciążenia przepięciowego, 

Q12. 

4096 

 

32 Ustawienia fabryczne Optymalizacja konfiguracji fabrycznej ustawień fabrycznych 

jądra (wartość domyślna) 

Definicja 

[2048, 16384]  1 

32.05 Ki_vdc_max Zintegrowane wzmocnienie sterownika utknięcia silnika na skutek 

przepięcia, Q16. 

1638 

[419, 16384]  1 

32.06 Kp_vdc_max_f Proporcjonalne wzmocnienie sterownika częstotliwości tknięcia 

silnika na skutek przepięcia, Q12. 

4096 

[2048, 16384]  1 

32.07 Ki_vdc_max_f Zintegrowane wzmocnienie sterownika częstotliwości utknięcia 

silnika na skutek przepięcia, Q16. 

1638 

[419, 16384]  1 

32.08 Kp_fctrl Proporcjonalne wzmocnienie sterownika częstotliwości otwartej pętli, 

Q12. 

2048 

[819, 16384]  1 

32.09 Kp_vctrl Proporcjonalne wzmocnienie sterownika napięcia w otwartej pętli, 

Q12. 

2048 

[819, 16384]  1 

32.10 AI1 gain Wzmocnienie korekty wejścia analogowego AI1, Q12 4096 

[2048, 8192]  1 

32.11 AI1 offset Przesunięcie korekty wejścia analogowego AI1, 1mV lub 1mA. 0 

[-200, 200]  1 mV/1 mA 

32.12 AI2 gain Wzmocnienie korekty AI2 wejścia analogowego, Q12 4096 
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[2048, 8192]  1 

32.13 AI2 offset Przesunięcie korekty wejścia analogowego AI2, 1mV lub 1mA. 0 

[-200, 200]  1 mV/1 mA 

32.14 AI3 gain Wzmocnienie korekty AI3 wejścia analogowego, Q12. 4096 

[2048, 8192]  1 

32.15 AI3 offset Przesunięcie korekty wejścia analogowego AI3, 1mV lub 1mA 0 

[-200, 200]  1 mV/1 mA 

32.16 AO1 gain Wzmocnienie korekty AO1 wyjścia analogowego, Q12 3805 

 

 

 

 

 

32 Ustawienia fabryczne Optymalizacja konfiguracji fabrycznej ustawień fabrycznych 

jądra (wartość domyślna) 

Definicja 

[2048, 8192]  1 

32.17 AO1 offset Przesunięcie wyjścia analogowego AO1, 1mV lub 1mA. 45mV 

[-200, 200]  1 mV/1 mA 

32.18 AO2 gain Wzmocnienie korekty AO2 wyjścia analogowego, Q12. 3805 

[2048, 8192]  1 

32.19 AO2 offset Przesunięcie wyjścia analogowego z korektą AO2, 1mV lub 1mA. 45mV 

[-200, 200]  1 mV/1 mA 

 

33 Generator sygnału 

33 Generator sygnału Konfiguracja generatora sygnału Definicja 

33.00 Signal generator enable Włącz lub wyłącz funkcję generatora sygnału. Enable = [1] 

Disable Wyłączenie. Może zmniejszyć obciążenie procesora. 0 

Enable Włączenie. 1 

33.01 Signal waveform Wybierz kształt fali sygnału wyjściowego. Sinusoid = [0] 
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Sinusoid Wyjściowa fala sinusoidalna generatora sygnału. 0 

Trapezoid Wyjściowa fala trapezoidalna generatora sygnału. 1 

33.02 Signal output Aktualna wartość wyjściowa sygnału monitorującego. Uwaga: ten 

parametr jest tylko do odczytu. Ten parametr można połączyć 

wskaźnikiem. 

0 

[-32768,32767]  - 

33.03 Maxoutput Ustaw maksymalną wartość wyjściową sygnału. 1500 

[-32768,32767]  - 

33.04 Min output Ustaw minimalną wartość wyjściową sygnału. -1500 

[-32768,32767]  - 

33.05 Sinusoid period Ustaw cykl sygnału fali sinusoidalnej; jednostka to 1 ms. 3000 ms 

[8,30000]  - 

33 Generator sygnału Konfiguracja generatora sygnału Definicja 

33.06 Traperise time Ustaw czas narastania fali trapezoidalnej od niskiego poziomu do 

wysokiego; jednostka to 1ms. 

6000 ms 

[1,60000]  - 

33.07 Trape fall time Ustaw czas opadania fali trapezoidalnej z poziomu wysokiego na 

poziom niski; jednostka to 1ms. 

6000ms 

[1,60000]  - 

33.08 Trape high time Ustaw czas trwania fali trapezoidalnej na wysokim poziomie; 

jednostka to 0,01 s. 

1.00 s 

[0.01,600.00]  - 

33.09 Trape low time Ustaw czas trwania niskiego poziomu fali trapezoidalnej; jednostka to 

0,01 s. 

1.00 s 

[0.01,600.00]  - 
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34 Funkcja logiczna 

34 Funkcja logiczna Liczniki zbocza, komparatory, logika kombinacyjna, regulatory 

czasowe i inne ustawienia funkcji 

Definicja 

34.00 Logic status Może być połączony z dowolnym bitem hasła stanu za pomocą 

wskaźnika bitowego. 

 

Nr Nazwa Opis  

0 Edge1 Wyjście licznika 1 zbocza 

1 Edge2 Wyjście licznika 2 zbocza 

2 Edge3 Wyjście licznika 3 zbocza 

3 Comp1 Wyjście komparatora 1. 

4 Comp2 Wyjście komparatora 2. 

5 Comp3 Wyjście komparatora 3. 

6 Logic1 Wyjście funkcji logicznej 1. 

7 Logic2 Wyjście funkcji logicznej 2. 

8 Logic3 Wyjście funkcji logicznej 3. 

9 Ontime1 Wyjście regulatora czasowego 1. 

10 Ontime2 Wyjście regulatora czasowego 2. 

11 Ontime3 Wyjście regulatora czasowego 3. 

12~ 

15 

Reserved Zachowane 

34.01 Edge cntl val Monitoruj wartość zliczania licznika zbocza. Zauważ, że ten parametr 

jest tylko do odczytu. 

0 

[0, 65535]  - 

34.02 Edge cntl src Wybierz źródło sygnału zliczania dla licznika zbocza 1; po wykryciu 

określonego zbocza sygnału, licznik plus 1. 

CONST.FALS E= 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

34 Funkcja logiczna Liczniki zbocza, komparatory, logika kombinacyjna, regulatory 

czasowe i inne ustawienia funkcji 

Definicja 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI Status, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

34.03 Edge cnt1 reset Wybierz źródło sygnału resetu dla licznika zbocza 1. Gdy sygnał ma 

wartość 1, licznik jest kasowany na 0. Odpowiednie dostępne opcje 

znajdują się w parametrach 34.02 Edge cnt1 src (zliczanie źródła 

sygnału licznika zbocza 1). 

CONST.FALS E= 

[0] 

34.04 Edge cnt1 edge Wybierz licznik zbocza dla licznika zbocza 1. Narastanie = [0] 
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Rising Zliczanie zbocza narastającego sygnału zliczania. 0 

Falling Zliczanie zbocza opadającego sygnału zliczania. 1 

Both Liczenie zbocz narastających i opadających sygnału zliczania. 2 

34.05 Edge cnt1 duty Ustaw cykl pracy licznika zbocza 1. Wyjście licznika krawędzi jest 

monitorowane przez parametr 34,00 Logic status (stan logiczny) Bit 

0. Gdy wartość zliczenia jest mniejsza niż cykl pracy, wyjście wynosi 

0; w przeciwnym razie wynik równy jest 1. 

100 

[0,65535]  - 

34.06 Edge cnt1 period Ustaw cykl zliczania dla licznika zbocza 1. Zwróć uwagę, że okres 

licznika krawędzi nie powinien być krótszy niż jego cykl roboczy.  

120 

[0,65535]  - 

34.07 Edge cnt1 clear Włącz lub wyłącz tryb kasowania licznika zbocza 1. Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłącz tryb czyszczenia, wykasuj, gdy wartość zliczenia przekroczy 

maksymalną wartość 65535. 

0 

Enable Włącz tryb kasowania, kasuj automatycznie, gdy wartość zliczenia 

osiągnie wartość cyklu. 

1 

... ... ... ... 

34.15 Edge cnt3 val Monitoruj wartość zliczania licznika zbocza 3. Zakres wartości i 

jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do parametru 34.01 Edge 

cnt1 val (wartość zliczania licznika zbocza 1). 

0 

34.16 Edge cnt3 src Wybierz źródło sygnału zliczania licznika zbocza 3. Patrz parametry 

34.02 Edge cnt1 src (źródło sygnału zliczania licznika zboczy 1), aby 

znaleźć odpowiednie dostępne opcje. 

CONST.FALS 

E 

= [0] 

34.17 Edge cnt3 reset Wybierz źródło sygnału resetu licznika zbocza 3. Patrz parametry 

34.02 Edge cnt1 src (zliczanie źródła sygnału licznika zboczy 1), aby 

znaleźć odpowiednie dostępne opcje. 

CONST.FALS 

E 

= [0] 

 

34 Funkcja logiczna Liczniki zbocza, komparatory, logika kombinacyjna, regulatory 

czasowe i inne ustawienia funkcji 

Definicja 

34.18 Edge cnt3 edge Wybierz wartość zliczania licznika zbocza 3. Zakres wartości i 

jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do parametru 34.04 Edge 

cntl edge (zliczanie krawędzi licznika zbocza 1) dla odpowiednich 

dostępnych opcji. 

Narastanie = [0] 

34.19 Edge cnt3 duty Ustaw cykl pracy licznika zbocza 3. Zakres wartości, jednostki i inne 

instrukcje odnoszą się do parametru 34.05 Edge cntl duty(cykl pracy 

licznika zbocza 1). 

100 

34.20 Edge cnt3 period Ustaw cykl licznika zbocza 3. Zakres wartości i jednostki oraz inne 

instrukcje odnoszą się do parametru 34.06 Edge cntl period (cykle 

licznika zbocza 1). 

120 

34.21 Edge cnt3clear Włącz lub wyłącz tryb kasowania licznika zbocza 3. Patrz parametry 

34.07 Edge cntl clear (Kasowanie licznika zbocza 1), aby uzyskać 

informacje o odpowiednich dostępnych opcjach. 

 

34.22 Comp1 output Monitoruj wyjście komparatora 1. Zauważ, że ten parametr jest tylko 

do odczytu. Wyjście komparatora 1 jest również dostępne do 

sprawdzenia w parametrze 34.00 Logic status (stan logiczny) Bit 3. 

0 
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[0,1] Komparator domyślnie korzysta z trybu porównania histerezy. Rozmiar 

histerezy A jest określony przez parametr 34,25 Comp1 range (zakres 

porównania komparatora 1). Początkowo wyjście komparatora wynosi 0, gdy 

wartość wejścia A spada do wartości mniejszej lub równej B-A, wyjście 

zostaje odwrócone do 0; gdy wejście A wzrasta do wartości większej lub 

równej wejściu B + A, wyjście jest odwracane do 1. Włącz tryb porównania 

okienek za pomocą parametru 34.28 Compl win (tryb okienka komparatora 1), 

rozmiar okienka A jest również określony przez parametr 34,25 Comp1 range 

(zakres porównania komparatora 1). Gdy wejście A jest nie mniejsze niż B-A i 

nie większe niż wejście B + A, wyjście wynosi 1, w przeciwnym razie wyjście 

wynosi 0 

- 

34.23 Comp1 A src Wybierz wejściowy komparator źródła sygnału 1. Zero= [0] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje zestaw parametrów, z kolei 

indeks. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru.) 

- 

Zero Zawsze zero. 0 
34.24 Comp1 B val Ustaw wartość komparatora 1 na wejście B. 120 

[-32767,32767]  - 

34.25 Comp1 range Ustaw zakres porównania komparatora 1. 20 

[-32767,32767]   

34.26 Comp1in abs Włącz lub wyłącz pobieranie wartości bezwzględnej komparatora 1 

na wejście A. 

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłączone. 0 

Enable Włączone. 1 

34.27 Comp1out inv Włącz lub wyłącz, aby odwrócić wyjście komparatora 1. Patrz 

odpowiednie parametry 34.46 Comp1 in abs (weź pod uwagę 

bezwzględną wartość wejściową komparatora 1). 

Dezaktywacja = 

[0] 

34.28 Comp1 win Włącz lub wyłącz tryb porównywania okienek w komparatorze 1. 

Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 34.26 

Comp1 in abs (weź pod uwagę bezwzględną wartość wejściową 

komparatora 1). 

Dezaktywacja = 

[0] 

 

34 Funkcja logiczna Liczniki zbocza, komparatory, logika kombinacyjna, regulatory 

czasowe i inne ustawienia funkcji 

Definicja 

  ... 

34.36 Comp3 output Monitoruj wyjście komparatora 3. Zakres wartości oraz jednostki i 

inne instrukcje odnoszą się do parametru 34.22 Comp1 output 

(wyjście komparatora 1). 

0 

34.37 Comp3 A src Wybierz źródło sygnału komparatora 3 do wejścia A. Odpowiednie 

dostępne opcje znajdują się w parametrze 34.23 Comp1 A src (źródło 

sygnału wejścia A komparatora 1). 

Zero= [0] 

34.38 Comp3 B val Ustaw wartość komparatora 3 na wejście B. Zakres wartości oraz 

jednostki i inne instrukcje odnoszą się do parametru 34.24 Comp1B 

val (wartość wejścia B komparatora 1). 

100 

34.39 Comp3 range Ustaw zakres porównania komparatora 3. Zakres wartości i jednostki 

oraz inne instrukcje odnoszą się do parametru 34.25 Comp1 range 

(zakres porównania komparatora 1). 

20 
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34.40 Comp3 in abs Włącz lub wyłącz wartość bezwzględną wejścia A komparatora 3. 

Patrz odpowiednie parametry 34.46 Comp1 in abs (zakres porównania 

komparatora 1). 

Dezaktywacja = 

[0] 

34.41 Comp3 out inv Włącz lub wyłącz wyjście komparatora 3. Patrz parametry 34.26 

Comp1 in abs (wejściowa wartość bezwzględna komparatora 1), aby 

znaleźć odpowiednie dostępne opcje. 

Dezaktywacja = 

[0] 

34.42 Comp3 win Włącz lub wyłącz tryb porównywania okienka w komparatorze 3. 

Odpowiednie dostępne opcje można znaleźć w parametrach 34.26 

Comp1 in abs (wejściowa wartość bezwzględna komparatora 1). 

Dezaktywacja = 

[0] 

34.43 Logic1 A src Wybierz źródło sygnału dla wejścia A logicznego 1. CONST.FALS E= 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru.) 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe DI1 (02.00 DI State, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

34.44 Logic1 B src Wybierz źródło sygnału wejścia B logicznego 1. Zobacz parametry 

34.43 Logic1 A src (źródło sygnału wejścia A logicznego 1), aby 

uzyskać informacje o odpowiednich dostępnych opcjach. 

CONST.FALS E= 

[0] 

 

34 Funkcja logiczna Liczniki zbocza, komparatory, logika kombinacyjna, regulatory 

czasowe i inne ustawienia funkcji 

Definicja 

34.45 Logic1 C src Wybierz źródło sygnału wejścia B logicznego 1. Patrz parametry 

34.43 Logic1 A src (źródło sygnału wejścia A logicznego 1), aby 

uzyskać informacje o odpowiednich dostępnych opcjach. 

CONST.FALS E= 

[0] 

34.46 Logic1 func Wybór funkcji logiki 1, to znaczy operacji logicznej. A, B, C, trzy 

sygnały wejściowe zgodnie z określonymi operatorami logicznymi 

tworzą logikę kombinacji. Wyjście logiki 1 jest monitorowane przez 

parametr 34.00 Logic status (stan logiczny) Bit 6. 

AND = [0] 

AND Logika i 0 

OR Logika lub 1 

NOT Brak logiki 2 

XOR Logika wyłączna lub 3 

Toggle Logika przeciwna 4 
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NAND Logika i brak 5 

 ... ... 

34.51 Logic3 A src Ustaw źródło sygnału wejścia A logicznego 3. Odpowiednie dostępne 

opcje można znaleźć w parametrach 34.43 Logic1A src (źródło 

sygnału wejścia A logiki 1). 

CONST.FALS E= 

[0] 

34.52 Logic3 A src Ustaw źródło sygnału dla wejścia B logicznego 3. Patrz parametry 

34.43 Logic1A src (źródło sygnału wejściowe A logiki 1), aby 

uzyskać informacje o odpowiednich dostępnych opcjach. 

CONST.FALS E= 

[0] 

34.53 Logic 3 A src Ustaw źródło sygnału wejścia C logiki 3. Odpowiednie dostępne 

opcje znajdują się w parametrze 34.43 Logic1A src (źródło sygnału 

wejścia A Logic 1). 

CONST.FALS E= 

[0] 

34.54 Logic 3 func Wybór funkcji logiki 3, tj. operatora logicznego. Patrz parametry 

34.46 Logic1func (funkcja logiczna 1) dla odpowiednich dostępnych 

opcji. 

AND = [0] 

34.55 Ontime1 enable src Wybierz źródło sygnału włączenia regulatora czasowego 1. Gdy 

sygnał zezwolenia jest równy 0, regulator czasowy zatrzymuje się; 

Gdy sygnał zezwolenia jest równy 1, regulator czasowy się 

uruchamia. 

CONST.FALS E= 

[0] 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru). 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe D11 (02.00 DI state, pozycja 0) 2048 

DI2  Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3  Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4  Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5  Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6  Wejście cyfrowe DI6 2053 

 

 

34 Funkcja logiczna Liczniki zbocza, komparatory, logika kombinacyjna, regulatory 

czasowe i inne ustawienia funkcji 

Definicja 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

34.56 Ontime1 comp val Ustaw wartość porównawczą regulatora czasowego 1; jednostka to 

0,1s. Wyjście regulatora czasowego 1 za pomocą parametru 34.00 

Logic status (stan logiczny); monitorowanie bitu 9; gdy wartość 

zliczenia jest mniejsza niż wartość porównania, wyjście wynosi 0, w 

przeciwnym razie wyjście wynosi 1. 

6553.5 s 

[0.0, 6553.5]   

34.57 Ontime 1 cnt Monitoruj wartość licznika regulatora czasowego 1. Uwaga, ten 

parametr jest tylko do odczytu. 

0 

[0, 65535]  - 

... ... ... ... 
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34.61 Ontime3 enable src Wybierz źródło sygnału włączenia regulatora czasowego 3. Patrz 

parametry 34.55 Ontime1 enable src (regulator czasowy 1utracił 

źródło sygnału włączenia), aby uzyskać informacje o odpowiednich 

dostępnych opcjach. 

CONST.FALS E= 

[0] 

34.62 Ontime3 comp val Ustaw wartość porównawczą regulatora czasowego 3. Zakres 

wartości i jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do parametru 

34.56 Ontime1comp val (Wartość porównania regulatora czasowego 

1). 

6553.5 s 

34.63 Ontime 3 cnt Monitoruj wartość zliczania regulatora czasowego 3. Zakres wartości 

i jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do parametru 34.57 

Ontime1cnt (wartość zliczania regulatora czasowego 1). 

0 

 

35 Funkcja matematyczna 

35 Funkcja matematyczna Skalowanie liniowe, wyrażenie arytmetyczne, integrator. 

Konfiguracja filtra i innych funkcji 

Definicja 

35.00 Linear 1 x src Wybierz źródło sygnału konwersji proporcjonalnej 1 wejście X. Zero = [0] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

zajmuje dwie cyfry zestawu, wskazuje zestaw parametrów, z kolei 

indeks. Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru). 

- 

Zero Zawsze zero 0 

35.01 Linear1 y Ustaw wartość konwersji proporcjonalnej 1 wyjście y. Uwaga: ten 

parametr jest tylko do odczytu. Użytkownik może połączyć się z 

parametrami za pomocą wskaźnika. 

0 

[-32767,32767]  - 

35.02 Linear1 x max Ustaw i wybierz maksymalną wartość wejścia X konwersji 

proporcjonalnej. 

32767 

[-32767,32767]  - 

35.03 Linear1 x min Ustaw i wybierz minimalną wartość wejścia X konwersji 

proporcjonalnej. 

0 

[-32767,32767]  - 

 

35 Funkcja matematyczna Skalowanie liniowe, wyrażenie arytmetyczne, integrator. 

Konfiguracja filtra i innych funkcji 

Definicja 

35.04 Linear1 y max Ustaw i wybierz maksymalną wartość wyjściowej konwersji 

proporcjonalnej Y. 

32767 

[-32767,32767]  - 

35.05 Linear1 y min Ustaw i wybierz minimalną wartość wyjściowej konwersji 

proporcjonalnej Y. 

0 

[-32767,32767]  - 

35.06 Linear 1 x abs Włącz lub wyłącz wartość bezwzględną wejścia X konwersji 

proporcjonalnej 1. 

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłączone. 0 

Enable Włączone 1 

35.07 Linear1 y dec Ustaw cyfry dziesiętne wyjścia Y konwersji proporcjonalnej. 0 

[0, 7]  - 
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35.08 Linear1 y unit Ustaw cyfry dziesiętne wyjścia Y konwersji proporcjonalnej 1. 0 

[0, 63]  - 

... ...  . . . 

35.18 Linear 3 x src Wybierz źródło sygnału wejścia X konwersji proporcjonalnej. Patrz 

parametry 35.00 Linear1 x src (źródło sygnału wejścia X konwersji 

proporcjonalnej 1), aby znaleźć odpowiednie dostępne opcje. 

Zero = [0] 

35.19 Linear 3 y Wartość wyjścia Y konwersji proporcjonalnej 3. Zakres wartości oraz 

jednostki i inne instrukcje odnoszą się do parametru 35.01 Linear1 

output (wartość wyjściowa konwersji 1). 

0 

35.20 Linear 3 x max Ustaw maksymalną wartość wejścia X konwersji proporcjonalnej. 

Zakres wartości i jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do 

parametru 35.02 Linear1 x max (maksymalna wartość wejścia X 

konwersja proporcjonalnej 1). 

32767 

35.21 Linear3 x min Ustaw minimalną wartość wejścia X konwersji proporcjonalnej. 

Zakres wartości i jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do 

parametru 35.03 Linear1 x min (minimalna wartość wejścia X 

konwersja proporcjonalnej 1). 

0 

35.22 Linear3 y max Ustaw maksymalną wartość wejścia Y konwersji proporcjonalnej 3. 

Zakres wartości i jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do 

parametru 35.04 Linear1 y max (wartość maksymalna wyjścia Y 

konwersji proporcjonalnej 1) 

32767 

35.23 Linear3 y min Ustaw minimalną wartość wejścia Y konwersji proporcjonalnej 3. 

Zakres wartości i jednostki oraz inne instrukcje odnoszą się do 

parametru 35.06 Linear1 y min (wartość minimalna wyjścia Y 

konwersji proporcjonalnej 1) 

0 

35.24 Linear3 x abs Włącz lub wyłącz wartość bezwzględną wejścia X konwersji 

proporcjonalnej 3. 

Dezaktywacja = 

[0] 

35.25 Linear3 y dec Ustaw cyfry dziesiętne wyjścia Y konwersji proporcjonalnej 3. 0 

35.26 Linear3 y unit Wybierz jednostkę wyjścia Y konwersji proporcjonalnej 3. 0 
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35 Funkcja matematyczna Skalowanie liniowe, wyrażenie arytmetyczne, integrator. 

Konfiguracja filtra i innych funkcji 

Definicja 

35.27 Mathl x src Wybierz źródło sygnału dla wejścia X arytmetycznego 1. Zero = [0] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje zestaw parametrów. 

Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru). 

- 

Zero Zawsze zero 0 

35.28 Mathl y src Wybierz źródło sygnału dla wejścia Y arytmetycznego 1. Odnoszą się 

do parametrów 35,27 Math1 x src (źródło sygnału wejścia X 

arytmetycznego 1) dla odpowiednich dostępnych opcji. 

Zero = [0] 

35.29 Mathl func Wybierz funkcję arytmetyki 1, tzn. operator arytmetyczny. Wprowadź 

X i Y zgodnie z określonym operatorem arytmetycznym, aby 

utworzyć wyrażenie arytmetyczne. 

Dodanie = [0] 

Add x + y 0 

Sub x - y 0 

Min Jeden (mały) z X i Y. 0 

Max Jeden (duży) z X i Y. 0 

Abs Wartość bezwzględna X. 0 

Mul x * y / k(k jest współczynnikiem skalowania) 0 

Div X * k / y(k jest współczynnikiem skalowania) 0 

35.30 Math 1 factor Gdy parametr 35.29 Math1 func (Funkcja arytmetyki 1) wybiera 

mnożenie lub dzielenie jako operator arytmetyczny, ustaw 

współczynnik skalowania k arytmetyki 1. 

0 

[-32768,32767]  - 

35.31 Mathl output Monitoruj wynik arytmetyki 1. Zauważ, że ten parametr jest tylko do 

odczytu. Może być podłączony do parametru za pomocą wskaźnika. 

0 

[-32768,32767]  - 

... ... ... ... 

35.37 Math 3 x src Wybierz źródło sygnału wejścia X arytmetycznego 3. Patrz 

odpowiednie parametry 35,27 Math1 x src (źródło sygnału wejścia X 

arytmetycznego 1). 

Zero = [0] 

35.38 Math3 y src Wybierz źródło sygnału dla wejścia Y arytmetycznego 3. Zapoznaj 

się z parametrami 35,27 Math1 x src (źródło sygnału wejścia X 

arytmetycznego 1), aby uzyskać informacje o odpowiednich 

dostępnych opcjach. 

Zero = [0] 

35.39 Math 3 func Wybierz funkcję arytmetyki 1, tzn. operator arytmetyczny. 

Odpowiednie dostępne opcje można znaleźć w parametrach 35.29 

Math1 func (funkcja arytmetyki 1). 

Dodanie = [0] 

35.40 Math 3 factor Gdy parametry 35.39 Math3func (funkcja arytmetyki 3) wybierają 

mnożenie lub dzielenie jako operator arytmetyczny, ustaw 

współczynnik skalowania k arytmetyki 3. 

0 
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35 Funkcja matematyczna Skalowanie liniowe, wyrażenie arytmetyczne, integrator. 

Konfiguracja filtra i innych funkcji 

Definicja 

35.41 Math 3 output Monitoruj wynik arytmetyki 3. Zauważ, że ten parametr jest tylko do 

odczytu. Może być podłączony do parametru za pomocą wskaźnika. 

0 

35.42 Integratorlsrc Wybierz źródło sygnału wejścia integratora 1. Odpowiednie dostępne 

opcje można znaleźć w parametrach 35,27 Math1 x src (źródło 

sygnału wejścia X arytmetycznego 1) 

Zero = [0] 

35.43 Integrator 1 output Monitoruj wyjście integratora 1. Zauważ, że ten parametr jest tylko do 

odczytu. Może być podłączony do parametru za pomocą wskaźnika. 

0 

[0, 65535] Monitoruj wyjście integratora 3. Można go podłączyć do parametru za 

pomocą wskaźnika. 

- 

35.44 Integratorlscaling  0 

[0, 65535]  - 

 ... ... 

35.48 Integrator3src Wybierz źródło sygnału wejścia integratora3. Odpowiednie dostępne 

opcje zawiera parametr 35.42 Integrator1 src (integrator źródła 

sygnału wejściowego 1). 

 

35.49 Integrator3output   

35.50 Integrator3scaling   

35.51 Filterl input src Wybierz źródło sygnału wejścia filtra dolnoprzepustowego 1. Zero = [0] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje zestaw parametrów. 

Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru). 

- 

Zero Zawsze zero 0 

35.52 Filter1 output Monitoruj wyjście filtra dolnoprzepustowego 1. Zauważ, że ten 

parametr jest tylko do odczytu. Może być podłączony do parametru za 

pomocą wskaźnika. 

0 

[0, 65535]  - 

35.53 Filter1 timeconst Ustaw stałą czasową filtra dolnoprzepustowego 1. Jednostka wynosi 

0,01 s. 

1.00 s 

[0.00, 655.35]  - 

 ... ... 

35.57 Filter3 input src Wybierz źródło sygnału wejścia filtra dolnoprzepustowego 3. 

Odpowiednie dostępne opcje można znaleźć w parametrach 35.51 

Filtr1 src (źródło sygnału wejściowego filtra 1). 

Zero = [0] 

35.58 Filter 3 output Monitoruj wydajność filtra dolnoprzepustowego 3. Zakres wartości 

oraz jednostki i inne instrukcje odnoszą się do parametru 35.52 Filter1 

output (wyjście filtra 1). 

0 

35.59 Filter 3 time const Ustaw stałą czasową ffiltra dolnoprzepustowego 3. Zakres wartości 

oraz jednostki i inne instrukcje odnoszą się do parametru 35.53 Filter1 

timeconst (stała czasowa filtra 1). 

1.00 s 

 

 



str. 121 

 

40 Kontrola pozycji 

40 Kontrola pozycji Kontrola pozycji, kontrola pozycjonowania Definicja 

40.00 Pos ctrl mode Tryb kontroli pozycji. Dezaktywacja 

POS CTRL Kontrola pozycjonowania, w tym planowanie trajektorii. Może 

obsługiwać kontrolę stałej długości i stałego kąta. 

0 

SERVO CTRL Obsługa serwosterowania dla konwencjonalnej funkcji 

serwomechanizmu. 

1 

ZERO SERVO Kontrola siłownika Zero 2 

40.01 Pos ctrl enable Kontrola pozycji umożliwia wybór źródła sygnału CONST.FALS 

E  

Dezaktywacja 

40.02 Pos mark type Typ sygnału odniesienia pozycji. Znacznik Z = [0] 

Zmark Przyjmij impuls Z jako sygnał odniesienia. 0 

DI Przyjmij sygnał złącza zewnętrznego jako sygnał odniesienia, źródło 

sygnału określa parametry 40.03. 

1 

40.03 Pos mark src Wybór zewnętrznego źródła sygnału odniesienia. CONST.FALS 

E 

40.04 Orient dir Kierunek ustawienia wrzeciona. 0 

AUTO Automatyczny. 0 

FWD Dodatni. 1 

REV Wsteczny. 2 

40.05 Pos spd set Wartość prędkości pozycjonowania wrzeciona. 300 obr/min 

[0, 30000]   

40.06 Pos refsrc Wybór lokalizacji danego źródła sygnału. PULSE = [0] 

PULSE Pozycja danego źródła jest podawana przez ciąg impulsów. 0 

FIELDBUS Lokalizację danego źródła podaje magistrala polowa. 1 

40.07 Pos ctrl gain Wzmocnienie pętli pozycji. 40Hz 

[1, 100]   

40.08 Pos ffwd filter Czas filtrowania pozycji w posuwie do przodu. 2.0ms 

[0.0, 50.0]   

40.09 Pos sel in 1 Źródło sygnału 1 wyboru pozycji wielosegmentowej. CONST.FALS 

E 40.10 Pos sel in2 Źródło sygnału 2 wyboru pozycji wielosegmentowej. CONST.FALS 

E 
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40 Kontrola pozycji Kontrola pozycji, kontrola pozycjonowania Definicja 

40.11 Inc pos sel ini Źródło sygnału 1 przyrostowego wyboru pozycji. CONST.FALS 

E 

40.12 Inc pos sel in2 Źródło sygnału 2 przyrostowego wyboru pozycji. CONST.FALS 

E 

40.13 Inc pos sel in3 Źródło sygnału 3 przyrostowego wyboru pozycji. CONST.FALS 

E 

40.14 Feed fWd rqst Wybór źródła sygnału żądania posuwu do przodu. CONST.FALS 

E 

40.15 Feed rev rqst Wybór źródła sygnału żądania przesunięcia do tyłu. CONST.FALS 

E 

40.16 Pos rpt rqst Wybór źródła sygnału żądania powtórnej lokalizacji. CONST.FALS 

E 

40.17 Pos err lim Dopuszczalny błąd lokalizacji pozycjonowania. 100 

[10, 1000]   

40.18 Pos preset1_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 1. 0 

[-32768, 32767]   

40.19 Pos preset1_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 1. 0 

[-32768, 32767]   

40.20 Pos preset2_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 2. 0 

[-32768, 32767]   

40.21 Pos preset 2_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 2. 0 

[-32768, 32767]   

40.22 Pos preset 3_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 3. 0 

[-32768, 32767]   

40.23 Pos preset 3_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 3. 0 

[-32768, 32767]   

40.24 Pos preset4_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 4. 0 

[-32768, 32767]   

40.25 Pos preset4_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji wielosegmentowej 4. 0 

[-32768, 32767]   
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40 Kontrola pozycji Kontrola pozycji, kontrola pozycjonowania Definicja 

40.26 Inc pos preset1_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 1. 0 

40.27 Inc pos preset1_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 1. 0 

40.28 Inc pos preset2_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 2. 0 

40.29 Inc pos preset2_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 2. 0 

40.30 Inc pos preset3_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 3. 0 

40.31 Inc pos preset3_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 3. 0 

40.32 Inc pos preset4_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 4. 0 

40.33 Inc pos preset4_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 4. 0 

40.34 Inc pos preset5_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 5. 0 

40.35 Inc pos preset5_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 5. 0 

40.36 Inc pos preset6_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 6. 0 

40.37 Inc pos preset6_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 6. 0 

40.38 Inc pos preset7_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 7. 0 

40.39 Inc pos preset7_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 7. 0 

40.40 Inc pos preset8_rev Liczba cykli wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 8. 0 

40.41 Inc pos preset8_pul Liczba impulsów wartości zadanej dla pozycji przyrostowej 8. 0 

40.42 Force home rqst Źródło sygnału powstrzymania żądania zera. CONST.FALS 

E 

 

42 Hamulec mechaniczny 

42 Hamulec mechaniczny Mechaniczne sterowanie hamulcami urządzeń dźwignicowych Definicja 

42.00 Mech brake enable Hamulec mechaniczny umożliwia kontrolę. Dezaktywacja 

Disable Nie włączony. Sygnał wyjściowy hamulca jest zawsze wyłączony. 0 

Enable Włączone. Brak reakcji hamulca. 1 
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42 Hamulec mechaniczny Mechaniczne sterowanie hamulcami urządzeń dźwignicowych Definicja 

Enable with ack Włączone, reakcja hamulca. Gdy reakcja jest nieprawidłowa, system 

aktywuje działanie ochronne. 

2 

42.01 Mech ack src Źródło sygnału mechanicznej reakcji hamulca, skuteczne tylko wtedy, 

gdy wartość parametrów 42.00 Mech brake enable jest aktywowana 

wraz z działaniem. 

Błąd 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru). 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1  Wejście cyfrowe D11 (02.00 DIstate, pozycja 0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

42.02 Brake open delay Czas wymagany na polecenie włączenia hamulca mechanicznego 

wydanego dla hamulca całkowicie otwartego. Ustaw zgodnie ze 

specyfikacją hamulca. Nieuzasadnione ustawienie spowoduje 

uszkodzenie hamulca na skutek tarcia. 

800ms 

[200ms, 2000ms]   

42.03 Brake close delay Czas potrzebny na polecenie wyłączenia hamulca mechanicznego 

wydane dla hamulca całkowicie wyłączonego. Ustaw zgodnie ze 

specyfikacją hamulca. Nieuzasadnione ustawienie spowoduje 

zawieszenie przy wyłączaniu. 

800ms 

[200ms, 2000ms]   

42.04 Brake open torque W momencie uruchomienia ustawienie momentu obrotowego wyjścia 

siłownika hamulca mechanicznego przed zaprogramowaniem 

polecenia. 

100.0% 

[50.0%, 200.0%]  0.1% 

42.05 Brake check rqst src Żądanie źródła sygnału kontroli hamulca. Napęd sprawdza sygnał 

przed każdym uruchomieniem. Gdy działa, napęd uruchamia 

procedury kontroli hamulca. W przypadku nieprawidłowego działania 

napęd uruchamia normalne działanie programu sterującego dźwigiem. 

Błąd 

P.01.00.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00.00 od lewej do 

prawej przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje kolejno zestaw 

parametrów, indeks, numer pozycji. Rzeczywista wartość zależy od 

bieżącej wartości parametru). 

- 

CONST.FALSE Zawsze 0 0 
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42 Hamulec mechaniczny Mechaniczne sterowanie hamulcami urządzeń dźwignicowych Definicja 

CONST.TRUE Zawsze 1 1 

DI1 Wejście cyfrowe D11 (02.00 DI state,position0) 2048 

DI2 Wejście cyfrowe DI2 2049 

DI3 Wejście cyfrowe DI3 2050 

DI4 Wejście cyfrowe DI4 2051 

DI5 Wejście cyfrowe DI5 2052 

DI6 Wejście cyfrowe DI6 2053 

DI7 Wejście cyfrowe DI7 2054 

42.06 Brake check torque Podczas sprawdzania hamulca mechanicznego ustaw wyjściowy 

moment obrotowy napędu. Po upływie ustalonego czasu sprawdzania 

poślizg silnika wykryty przez napęd spowoduje wyświetlenie 

komunikat u o błędzie. 

100.0% 

[50.0%, 200.0%]  0.1% 

42.07 Brake check time Kontrola mechaniczna hamulca, czas utrzymywania momentu 

napędowego. 

2.0s 

[0.5s, 10.0s]   

42.08 Brake slip limit Sprawdź hamulec. Określ, czy poziom prędkości spada, czy nie.. 30rpm 

[15rpm, 60rpm]   

42.09 Brake open trq mem Hamulec całkowicie otwarty. Moment obrotowy silnika napędowego, 

wykorzystywany do diagnostyki, tylko do odczytu. 

0.1% 

42.10 Brake close trq mem Hamulec się zamyka. Moment obrotowy silnika napędowego, 

wykorzystywany do diagnostyki, tylko do odczytu. 

0.1% 

 

43 Nawijarka 

43 Nawijarka Do przewijania, nawijania, kontroli napięcia stałego itp. Definicja 

43.00 Winder mode Tryb nawijania Nawijarka = [0] 

Winder  0 

Unwinder  1 

43.01 Gear ratio Przełożenie mechaniczne 1.000 

[0.001,30.000]   
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43 Nawijarka Do przewijania, nawijania, kontroli napięcia stałego itp. Definicja 

43.02 Thickness Grubość materiału. 0.100mm 

[0.001,30.000]   

43.03 Web width Szerokość materiału paska. 1000mm 

[1, 30000]   

43.04 Density Gęstość materiału. 1000kg/m3 

[1, 30000]   

43.05 Line spd max Maksymalna prędkość liniowa. 300.0m/min 

[0.1,3000.0]   

43.06 Line spd src Wybór źródła sygnału wejściowego prędkości linii. Skalowane AI1 

43.07 Dia calc mode Metoda obliczania średnicy walca. LINESPEED 

LINE SPEED  0 

ENCODER  1 

ROLL_PULSE  2 

EXT_FBK Obliczone parametrem 43.08. 3 

43.08 Roll dia src Wybór źródła sygnału do zewnętrznego obliczenia średnicy walca. Skalowane AI1 

43.09 Roll pulse src Wybór źródła sygnału impulsu bębnowego. CONST.FALS 

E 

43.10 Roll pulse scaling Częstotliwość pulsowania bębna, tj. liczba impulsów generowanych 

przez bęben. 

1 

43.11 Core diameter Średnica pustej tarczy. 100mm 

43.12 Full roll dia Pełnowymiarowa średnica tarczy. 1 

43.13 Dia reset rqst Wybór źródła sygnału żądania resetowania średnicy. CONST.FALS 

E 

43.14 Dia preset rqst Wybór źródła sygnału żądania ustawienia średnicy objętości. CONST.FALS 

E 

43.15 Dia preset data Wartość zadana średnicy. 100mm 

43.16 Min spd dia calc Maksymalna dozwolona prędkość do obliczenia średnicy rolki. 30 obr/min 

43.17 Tense src Wybór źródła danego napięcia. Skalowane AI2 
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43 Nawijarka Do przewijania, nawijania, kontroli napięcia stałego itp. Definicja 

43.18 Tmax Ustawienie maksymalnej wartości napięcia. 30.0N 

43.19 Tape mode Wybór trybu stożka napięcia. 0 

   

43.20 Max tape Maksymalne wzmocnienie kontroli stożka napięcia. 0.0% 

[0, 100.0]   

 

47 Kontrola wieloetapowa 

47 Kontrola wieloetapowa Prosta, wieloetapowa kontrola prędkości w celu oszczędzania 

PLC i innych urządzeń kontrolnych. Obsługuje 16 etapów 

definicji prędkości i czasu. 

Definicja 

47.00 Speed out Wyjście prędkości modułu, tylko do odczytu. Prędkość danego 

wskaźnika jest kontrolowana przez wskazanie parametru P47.00. 

 

47.01 Run enable src Wieloetapowa prędkość obsługi włącza źródło sygnału, wskaźnik 

bitowy. Domyślnie jest kontrolowany sygnałem roboczym silnika. 

P.06.00.04 

47.02 Mode Wybierz tryb wieloetapowej kontroli prędkości. 0 

Single Pojedynczy cykl; zachowaj ostateczną wartość. 0 

Repeat Tryb krążenia. 1 

Single & Stop Pojedynczy cykl i automatyczne zamykanie. Uruchom ponownie; 

zaprogramuj polecenie zatrzymania. 

2 

47.03 Save mode Wyłącz lub odłącz w trybie pamięci. 0 

Disable Niewłączony. Zamknij bez włączonego trybu pamięci. 0 

Enable Przechowywanie. Zatrzymaj fazę obsługi trybu pamięci. 1 

47.04 Stage Na bieżącym etapie wielosegmentowej pętli prędkości użytkownik 

może wykonać edytowanie jako fazę początkową. 

0 

[0, 15]   

47.05 Timer Bieżąca faza cyklu odpowiada zegarowi; użytkownicy mogą 

edytować jako czas początkowy. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.06 TimeSet 0 Sekcja zerowa odpowiada ustawieniu czasu. Ustawienie 0 oznacza, że 

segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 
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47 Kontrola wieloetapowa Prosta, wieloetapowa kontrola prędkości w celu oszczędzania 

PLC i innych urządzeń kontrolnych. Obsługuje 16 etapów 

definicji prędkości i czasu. 

Definicja 

47.07 TimeSet 1 Pierwsza sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.08 TimeSet 2 Druga sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby wskazać, 

że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.09 TimeSet 3 Trzecia sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.10 TimeSet 4 Czwarta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.11 TimeSet5 Piąta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby wskazać, 

że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.12 TimeSet 6 Szósta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby wskazać, 

że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.13 TimeSet 7 Siódma sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.14 TimeSet 8 Ósma sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby wskazać, 

że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.15 TimeSet 9 Dziewiąta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.16 TimeSet 10 Dziesiąta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.17 TimeSet 11 Jedenasta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 
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47 Kontrola wieloetapowa Prosta, wieloetapowa kontrola prędkości w celu oszczędzania 

PLC i innych urządzeń kontrolnych. Obsługuje 16 etapów 

definicji prędkości i czasu. 

Definicja 

47.18 TimeSet 12 Dwunasta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.19 TimeSet 13 Trzynasta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.20 TimeSet 14 Czternasta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.21 TimeSet 15 Piętnasta sekcja odpowiada ustawieniu czasu. Ustaw na 0, aby 

wskazać, że segment jest automatycznie pomijany. 

0 

[0.0, 6553.5]  0.1min 

47.22 SpeedSet 0 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 0. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.23 SpeedSet 1 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 1. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.24 SpeedSet 2 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 2. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.25 SpeedSet 3 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 3. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.26 SpeedSet 4 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 4. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.27 SpeedSet 5 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 5. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.28 SpeedSet 6 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 6. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.29 SpeedSet 7 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 7. 0 
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47 Kontrola wieloetapowa Prosta, wieloetapowa kontrola prędkości w celu oszczędzania 

PLC i innych urządzeń kontrolnych. Obsługuje 16 etapów 

definicji prędkości i czasu. 

Definicja 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.30 SpeedSet 8 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 8. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.31 SpeedSet 9 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 9. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.32 SpeedSet 10 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 10. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.33 SpeedSet 11 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 11. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.34 SpeedSet 12 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 12. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.35 SpeedSet 13 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 13. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.36 SpeedSet 14 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 14. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

47.37 SpeedSet 15 Odpowiednie ustawienia prędkości segmentu 15. 0 

[0, 65535]  1 obr/min 

   

 

48 Synchronizacja przełącznika 

48 Synchronizacja przełącznika Używany do synchronicznego lub asynchronicznego silnika prądu 

przemiennego, synchronicznej częstotliwości zasilania itp. w celu 

uzyskania działania silnika bez dostępu do sieci zasilania. 

Definicja 

48.00 status Hasło stanu dla synchronicznego sterownika przełączającego. 0 
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48 Synchronizacja przełącznika Używany do synchronicznego lub asynchronicznego silnika prądu 

przemiennego, synchronicznej częstotliwości zasilania itp. w celu 

uzyskania działania silnika bez dostępu do sieci zasilania. 

Definicja 

 Pozycja Nazwa Informacja  

0 Synchronizacja 

zewnętrzna 

1= Przełączanie 

0= Brak przełączania 

1:15 Zarezerwowane  

 

48.01 Phase err Wartość błędu fazy silnika i sieci energetycznej, tylko do odczytu. 

Włącz przełączanie synchroniczne 

 

48.02 Switch enable Wartość błędu fazy silnika i sieci energetycznej, tylko do odczytu. 

Włącz przełączanie synchroniczne 

Dezaktywacja = 

[0] 

48.03 Phase comp Zakres kompensacji fazy dla synchronicznego sterowania 

przełączaniem służy do kompensacji opóźnienia fazy spowodowanego 

opóźnieniem stycznika i obciążeniem. 

6deg 

48.04 Speed comp Faza silnika musi zostać zmodyfikowana, aby zsynchronizować się z 

siecią zasilania przed przełączeniem synchronicznym. Po włączeniu 

przełączania synchronicznego kompensacja prędkości jest 

automatycznie dodawana do danej prędkości. Tylko odczyt. 

0 

 

49 Przechowywanie danych 

49 Przechowywanie danych 16-bitowe parametry przechowywania danych, które można 

zapisać lub odczytać za pomocą ustawień wskaźnika innych 

parametrów 

Definicja 

49.00 Data storage1 Parametr 1 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.01 Data storage2 Parametr 2 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.02 Data storage3 Parametr 3 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.03 Data storage4 Parametr 4 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.04 Data storage5 Parametr 5 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.05 Data storage6 Parametr 6 przechowywania danych. 0 
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49 Przechowywanie danych 16-bitowe parametry przechowywania danych, które można 

zapisać lub odczytać za pomocą ustawień wskaźnika innych 

parametrów 

Definicja 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.06 Data storage7 Parametr 7 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

49.07 Data storage8 Parametr 8 przechowywania danych. 0 

[-32768,32767] Dane 16-bitowe. - 

 

50 Magistrala polowa 

50 Magistrala polowa Konfiguracja magistrali polowej Definicja 

50.00 Fieldbus enable Wyłącz lub włącz funkcję magistrali polowej. Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłączone. 0 

Enable Włączone. 1 

50.01 Comm loss func Wybierz działanie, które ma zostać wykonane, gdy utracona zostanie 

komunikacja z magistralą polową. 

Brak działania = 

[0] 

No action Brak działania 0 

Fault Zgłoś błąd 1 

Alarm Zgłoś alarm 2 

50.02 Comm loss time Ustaw czas wykrycia utraty komunikacji przez magistralę polową; 

jednostka to 0,1s. 

2.0 s 

[0.0, 60.0] - - 

50.03 Act1 src   

   

50.04 Act2 src   

50.05 Data in1 Wybierz dane 1 przesłane z napędu do modułu magistrali polowej. Hasło stanu = 

[1536] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

zajmuje dwie cyfry jako zestaw, Z kolei, powiedział, wskazuje zestaw 

parametrów. Rzeczywista wartość jest określona przez bieżącą wartość 

parametru). 

— 

Zero Zawsze zero 0 

Status word Patrz parametry 06.00 Status wordl (hasło stanu 1) 1536 
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50 Magistrala polowa Konfiguracja magistrali polowej Definicja 

Act1   

Act2   

... ... ... ... 

50.16 Data in12 Wybierz dane 12 przesłane z napędu do modułu magistrali polowej. - 

50.17 Data out1 Wybierz dane 1 przesłane z modułu magistrali polowej do napędu. Hasło kontrolne = 

[1541] 

P.01.00 Wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika (01.00 od lewej do prawej 

przyjmuje dwie cyfry jako zestaw, wskazuje zestaw parametrów. 

Rzeczywista wartość zależy od bieżącej wartości parametru). 

- 

Zero Zawsze zero 0 

Fieldbus ref1 Patrz parametry 02.15 Fieldbus ref1 (podana magistrala polowa 1) 527 

Fieldbus ref2 Patrz parametry 02.16 Fieldbus ref2 (podana magistrala polowa 2) 528 

Hasło kontroli Patrz parametry 06.05 Hasło kontroli (hasło kontrolne) 1541 

... ... ... ... 

50.28 Data out12 Wybierz dane 12 przesłane z modułu magistrali polowej do napędu. Zero = [0] 

 

51 Wbudowana magistrala polowa 

51 Wbudowana magistrala polowa Ustawienia wbudowanej magistrali polowej Definicja 

51.00 Modbus enable Wyłącz lub włącz funkcję komunikacji wbudowanej magistrali 

polowej. Gdy nie jest używana, wyłącz ją, aby zmniejszyć obciążenie 

procesora. 

Aktywacja = [1] 

Disable Wyłączone. 0 

Enable Włączone. 1 

51.01 Node address Ustaw adres węzła komunikacji magistrali polowej, spośród których 0 

to adres emisyjny. 

1 

[0, 247]  - 

51.02 Baudrate Ustaw prędkość transmisji szeregowej w komunikacji magistrali 

polowej; jednostka to Bps (bajty na sekundę). 

9600 = [1] 

4800  0 

9600  1 

19200  2 
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51 Wbudowana magistrala polowa Ustawienia wbudowanej magistrali polowej Definicja 

38400  3 

57600  4 

115200  5 

230400  6 

460800  7 

921600  8 

51.03 Format Ustaw format ramki szeregowej komunikacji magistrali polowej. 8, N, 1= [0] 

8, N, 1 Dane 8-bitowe, brak weryfikacji, 1 bit zatrzymania 0 

8, N, 2 Dane 8-bitowe, brak weryfikacji, 2 bity zatrzymania 1 

8, E, 1 Dane 8-bitowe, kontrola parzystości, 1 bit zatrzymania 2 

8, O, 1 Dane 8-bitowe, kontrola parzystości/nieparzystości, 1 bit zatrzymania 3 

51.04 Master mode Ustaw magistralę polową w tryb urządzenia głównego. 

Uwaga: bieżący tryb urządzenia głównego obsługuje tylko kod 

funkcji 06, czyli zapis jednego rejestru. 

Dezaktywacja= [0] 

Disable Wyłączone. 0 

Enable Włączone. 1 

51.05 Reg data Gdy magistrala polowa działa na stacji głównej, ustaw źródło danych 

rejestru docelowego. 

Zero = [0] 

P.01.00 Zdefiniowany przez użytkownika wskaźnik (01.00 od lewej do prawej 

zajmuje dwie cyfry jako zestaw wskazuje zestaw parametrów. 

Rzeczywista wartość jest określona przez bieżącą wartość parametru). 

— 

Zero Zawsze zero 0 

51.06 Reg addr Magistrala polowa działa jako stacja główna, ustaw adres rejestru 

docelowego. 

2 

[0, 65535]   

51.07 Comm cycle Magistrala polowa działa jako stacja główna, ustaw cykl komunikacji. 

Jednostka to 1ms. 

100 ms 

[0, 65535] - - 

51.08 Slave addr Magistrala polowa działa jako stacja główna, ustaw adres węzła 

docelowego. 

0 

[0, 247]   
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51 Wbudowana magistrala polowa Ustawienia wbudowanej magistrali polowej Definicja 

51.09 Diagnostics Informacje diagnostyczne dla komunikacji magistrali polowej. 0 

   

51.10 Packet recv count Policz ramki komunikatów dla tego węzła otrzymane z magistrali 

polowej. Uwaga: ten licznik zlicza tylko ramki komunikatów wysłane 

do tego węzła (w tym ramka emisyjna) 

 

[0, 65535]   

51.11 Packet send count Policz ramki komunikatów dla tego węzła wysłane do magistrali 

polowej. 

 

[0, 65535]   

51.12 Bus message count Policz wszystkie ramki danych wykryte przez ten węzeł z magistrali 

polowej. 

 

[0, 65535]   

51.13 UART error count Zlicz błędy portu szeregowego, gdy węzeł odbierze ramkę 

komunikatu z magistrali polowej. 

 

[0, 65535] Standardowo prędkość transmisji, błąd formatu ramki spowodują 

zwiększenie błędu. 

 

51.14 CRC error count Zlicz błędy weryfikacji CRC dla tego węzła, aby odbierać 

komunikaty z magistrali polowej. 

 

[0, 65535] CRC jest zwykle podatny na błędy, gdy komunikacja jest zakłócona 

lub protokół jest niespójny. Upewnij się, że uziemienie komunikacji 

nadrzędno-podrzędnej zostało podłączony wspólnie. 

 

51.15 Frame error count Zlicz inne błędy, które występują, gdy węzeł odbiera ramkę 

komunikatów z magistrali polowej, takie jak błąd długości ramki, 

limit czasu ramki itp. 

 

[0, 65535] Sprawdź porozumienie komunikacyjne.  
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52 CANopen 

52 CANopen Konfiguracja komunikacji CANopenBus Definicja 

52.00 node address Adres węzła podrzędnego CANopen. 0 

[0, 127]   

52.01 Baud rate Prędkość transmisji komunikacji CANopen 1Mbps = [8] 

10k bps  0 

20k bps  1 

50k bps  2 

125k bps  3 

250k bps  4 

500k bps  5 

625k bps  6 

800k bps  7 

1M bps  8 

52.02 PDO4 cfg Opcje lokalnej konfiguracji PDO4 Dezaktywacja 

Disable  0 

Enable  1 

52.03 RPDO4 enable RPDO4 aktywne Dezaktywacja 

Disable  0 

Enable  1 

52.04 RPDO4 type Typ transmisji RPDO4  255 

[0, 255]   

52.05 RPDO4 obj1 index RPDO4 Dane 1 Indeks 0 

52.06 RPDO4 obj1 subid RPDO4 Dane1 Indeks pomocniczy 0 

52.07 RPDO4 obj2 index RPDO4 Dane 2 Indeks 0 

52.08 RPDO4 obj2 subid RPDO4 Dane 2 Indeks pomocniczy 0 
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52 CANopen Konfiguracja komunikacji CANopenBus Definicja 

52.09 RPDO4 obj3 index RPDO4 Dane 3 Indeks 0 

52.10 RPDO4 obj3 subid RPDO4 Dane 3 Indeks pomocniczy 0 

52.11 RPDO4 obj4 index RPDO4 Dane 4 Indeks 0 

52.12 RPDO4 obj4 subid RPDO4 Dane 4 Indeks pomocniczy 0 

52.13 TPDO4 enable TPDO4 aktywne Dezaktywacja 

Disable  0 

Enable  1 

52.14 TPDO4 type Typ transmisji TPDO4 255 

52.15 TPDO4 event time Czas zdarzenia TPDO4 100 

52.16 TPDO4 obj 1 index TPDO4 Dane 1 Indeks 0 

52.17 TPDO4 obj 1 subid TPDO4 Dane1 Indeks pomocniczy 0 

52.18 TPDO4 obj2 index TPDO4 Dane 2 Indeks 0 

52.19 TPDO4 obj2 subid TPDO4 Dane 2 Indeks pomocniczy 0 

52.20 TPDO4 obj3 index TPDO4 Dane3 Indeks 0 

52.21 TPDO4 obj3 subid TPDO4 Dane 3 Indeks pomocniczy 0 

52.22 TPDO4 obj4 index TPDO4 Dane 4 Indeks 0 

52.23 TPDO4 obj4 subid TPDO4 Dane 4 Indeks pomocniczy 0 

52.24 NMTstage Stan NMT 0 

Init  0 

Disable  4 

Enable  5 

Stand by  127 

52.25 CAN error Tylko odczyt. 0 

52.26 CAN err counter Tylko odczyt. 0 
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52 CANopen Konfiguracja komunikacji CANopenBus Definicja 

52.27 CAN RX msg cnt Zlicz liczbę pakietów danych odebranych przez CAN. 0 

52.28 CAN TX msg cnt Zlicz liczbę pakietów danych wysłanych przez CAN. 0 

52.29 DSP402 state machine Stan maszyny DSP402. 0 

Not rdy swich on  0 

Switch on disable  1 

Ready switch on  2 

Switch on  3 

Operation enable  4 

Device fault  5 

52.30 Hasło kontroli Hasło kontrolne. 0 

52.31 Status word Hasło stanu. 0 
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60 Kontrola silnika 

60 Kontrola silnika Konfiguracja kontroli silnika Definicja 

60.00 Carrier freq set Ustawienie częstotliwości nośnej napędu. Zależnie od temperatury 

napędu i częstotliwości silnika, rzeczywista częstotliwość nośna może 

być inna, patrz parametr P09.04. 

W zależności od 

typu 

[2kHz, 812kHz] Zwiększenie nośnika może zmniejszyć hałas silnika. W przypadku 

transmisji na duże odległości, jeśli nie ma reaktora po stronie 

wyjściowej, konieczne jest zmniejszenie nośnika w celu zmniejszenia 

odbitego napięcia silnika, aby uniknąć uszkodzenia izolacji silnika i 

spalenia. 

 

60.01 Slip gain Wzmocnienie kompensacji poślizgu silnika asynchronicznego. 1.00 

[0.00, 1.00] Kontrola w otwartej pętli służy do modyfikowania wartości 

oszacowania prędkości. Kontrola w pętli zamkniętej z enkoderem 

służy do korekty błędu stałej czasowej wirnika, aby silnik był w 

najlepszym stanie. 

 

60.02 Torque boost Ręczne zwiększenie momentu obrotowego silnika. Zwykle nie ma 

potrzeby ustawiania. 

0.00 

[0.00, 1.00] Wskaźnik ręcznego zwiększenia momentu obrotowego w stosunku do 

momentu znamionowego silnika. 

 

60.03 SC brake time Silnik synchroniczny do rozpoczęcia czasu hamowania zwarciowego. 0.0s 

[0.0s, 100.0s] Rozpocznij czas hamowania zwarciowego. - 

60.04 Res damp gain Wzmocnienie tłumienia oscylacji. 0.50 

[0.00, 3.00] Kontrola V/F w otwartej pętli mająca zastosowanie do silników 

synchronicznych i asynchronicznych. 

 

60.05 Excitation time Czas wzbudzenia kontroli wektorowej silnika asynchronicznego. 0.0s 

[0.0s, 5.0s] Wydłużenie czasu wzbudzenia wstępnego może poprawić 

początkowy moment obrotowy. 

 

60.06 Fly restart Kontrola włączania śledzenia prędkości może być stosowane tylko w 

trybie kontroli V/F w otwartej pętli silnika asynchronicznego.  

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Funkcja śledzenia prędkości wyłączona. 0 

Enable Funkcja śledzenia prędkości włączona. 1 

60.07 Vdc max control Aktywuj lub dezaktywuj funkcję utknięcia silnika na skutek 

przepięcia za pomocą tego parametru. 

Aktywacja = [1] 

Disable Wyłącz funkcję utknięcia silnika na skutek przepięcia. 0 

Enable Włącz funkcję utknięcia silnika na skutek przepięcia. 1 

Enable at equeal Aktywacja utknięcia silnika na skutek przepięcia, ale nieważna w 

czasie hamowania. Stosowane do urządzeń do ładowania okresowego.  

2 

60.08 Vdc min control Za pomocą tego parametru włącz lub wyłącz funkcję utknięcia silnika 

na skutek przepięcia. 

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłącz funkcję utknięcia silnika na skutek podnapięcia. 0 
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60 Kontrola silnika Konfiguracja kontroli silnika Definicja 

Enable Włącz funkcję utknięcia silnika na skutek podnapięcia. 1 

60.09 Auto phase mode Tryb wyszukiwania dla początkowej fazy silnika synchronicznego.  Tryb 

automatyczny= [0] 

O 

< 

Auto Włącz automatycznie. Zwykle działa po włączeniu zasilania i 

zatrzymaniu biegu. 

0 

Always Zawsze włączaj funkcję wyszukiwania faz. 1 

Disable Zawsze wyłączaj funkcję wyszukiwania faz. 2 

60.10 PM type Typ wirnika silnika synchronicznego. Zmiana trybu wyszukiwania 

spowodowana strukturą wirnika. 

[1] 

Type 1 nor 

standard 

Specjalny tryb wyszukiwania fazy, odpowiedni dla częściowo 

wbudowanego silnika, takiego jak silnik klatkowy. 

0 

Type 2 standarc type Standardowa metoda wyszukiwania fazy, odpowiednia dla silników 

montowanych powierzchniowo i większości silników wbudowanych. 

1 

60.11 Cur inject Synchroniczna faza silnika w celu znalezienia wielkości 

wprowadzanego prądu. W przypadku silnika synchronicznego z 

klatką, a także silnika o dużej mocy do sterowania napędem o małej 

mocy konieczne jest nieznaczne zwiększenie. 

30% 

[0, 100]   

60.12 Phase comp Wartość kompensacji fazy silnika synchronicznego. Do szybkiego 

uruchomienia najlepiej zastosować 90°, podczas gdy zwykłe 

uruchomienie to 30°. Zwykle ustawiony w zakresie od 0 do 90°. 

30 stopni 

[-180, 180]   

60.13 Over modu gain Nadmierny zakres wyjściowy. 15% 

[0, 15]   

60.14 PWM mode Tryb modulacji PWM. THD = [0] 

AUTO THD Tryb PWM jest automatycznie dostosowywany, aby zminimalizować 

harmoniczne napięcia wyjściowe. 

0 

AUTO SL Tryb PWM jest automatycznie dostosowywany, aby zminimalizować 

straty przełączania IGBT. 

1 

SVPWM SVPWM reprezentuje ciągły tryb PWM, DPWM oznacza przerywany 

tryb PWM. 

2 

DPWM MIN Tryb DPWM MIN, sterownik serii mikro napędów nie obsługuje 

trybu DPWM. 

3 

DPWM MAX Tryb DPWM MAX 4 

DPWM3 Tryb DPWM3 5 

DPWM2 Tryb DPWM2 6 
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60 Kontrola silnika Konfiguracja kontroli silnika Definicja 

DPWM1 Tryb DPWM1. 7 

DPWM0 Tryb DPWM0. 8 

60.15 Flux brake gain Wzmocnienie hamowania strumienia magnetycznego. 0% 

[0, 100]   

60.16 Energy opt gain Energooszczędne wzmocnienie sterowania silnika asynchronicznego. 0% 

[0, 50]   

60.17 FOC spd max Maksymalna dopuszczalna prędkość dla kontroli w pętli zamkniętej. 

W przypadku przekroczenia maksymalnej wartości przełączy się na 

kontrolę w otwartej pętli. 

30000 obr/min 

[0, 32767]   

 

61 Konfiguracja kodera 

61 Konfiguracja kodera Konfiguracja kodera Definicja 

61.00 Pulse per rev Określ rozdzielczość enkodera, tj. liczbę impulsów na obrót. 2048 

[100, 65535] Rozdzielczość enkodera. Bez oktaw. - 

61.01 Electric offset Zdefiniuj kąt przesunięcia impulsu enkodera Z względem układu 

współrzędnych dq. 

0 

[0° ,360° ] Dotyczy tylko silnika synchronicznego. 1° 

61.02 Encoder phase Zdefiniuj fazę sygnału enkodera. Tryb normalny = 

[0] 

Normal Normalna faza, tj. A wyprzedza B, prędkość jest dodatnia. 0 

Invert Faza odwrotna, tj. A wyprzedza B, prędkość jest ujemna. 1 

61.03 Enc counter mode Zdefiniuj tryb zliczania enkoderów. Kwadrat= [0] 

Quadrate Określ sposób zliczania kwadratury, automatycznie 4 oktawy. 0 

Direction Liczba impulsów kierunku dodatniego; automatycznie 2 oktawy. 1 

61.04 Pulse cnt mode Zdefiniuj tryb zliczania wejść impulsowych używanych dla podanej 

lokalizacji. Odpowiednie dostępne opcje znajdują się w parametrach 

61.03 Enc counter mode (tryb licznika enkoderów). 

Kwadrat= [0] 

61.05 Gear den Elektroniczny mianownik przekładni wejścia pozycji impulsowej. 1000 

[1,65535] Wejście impulsowe zastosowane dla danej pozycji. - 
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61 Konfiguracja kodera Konfiguracja kodera Definicja 

61.06 Gear num Elektroniczna część koła zębatego wejścia pozycji impulsowej. 1000 

[1,65535] Wejście impulsowe zastosowane dla danej pozycji. - 

61.07 Encoder enable Moduł kodera aktywacji może być używany tylko w przypadku 

małych sterowników mikro. 

Dezaktywacja = 

[0] 

Disable Wyłącz funkcję enkodera. 0 

Enable Włącz funkcję enkodera. 1 

 

62 Parametr silnika 

62 Parametr silnika Konfiguracja parametru silnika Definicja 

62.00 Pole pairs Numer bieguna silnika. Oblicz automatycznie przed uruchomieniem 

napędu. Prawidłowe ustawienie prędkości znamionowej i 

częstotliwości znamionowej jest podstawą prawidłowego obliczenia. 

Korelacja modeli 

[1, 30] Numer bieguna silnika. Dotyczy wszystkich typów silników prądu 

przemiennego. 

- 

62.01 No-load current Prąd jałowy silnika asynchronicznego. Podczas używania silnika 

synchronicznego ten parametr zostaje zachowany. 

Korelacja modeli 

[0A, 400.0A] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Można także ustawić ręcznie. 

 

62.02 Stator resist Rezystancja fazowa stojana silnika. Dotyczy wszystkich typów 

silników prądu przemiennego. 

Korelacja modeli 

[0Q, 65.535Q] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Można również ustawić ręcznie. 

 

62.03 Rotor resist Rezystancja fazowa wirnika silnika. Tylko dla silników indukcyjnych. Korelacja modeli 

[0Q, 65.535Q] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Można również ustawić ręcznie. 

 

62.04 Stator induct Indukcyjność fazowa stojana maszyny elektrycznej. Korelacja modeli 

[0mH, 3000.0mH] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Można również ustawić ręcznie. 

 

62.05 Leak induct coef Współczynnik indukcyjności upływowej maszyny elektrycznej. Tylko 

dla silników indukcyjnych. 

Korelacja modeli 

[0%, 20.0%] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Można również ustawić ręcznie. 

 

62.06 d-axis induct Indukcyjność osi D. Dotyczy tylko silnika synchronicznego. Korelacja modeli 

[0.00mH, 

300.00mH] 

Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Można również ustawić ręcznie. 

 

62.07 q-axis induct Indukcyjność osi q. Dotyczy tylko silnika synchronicznego.  Korelacja modeli 

[0.00mH, 

300.00mH] 

Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Możesz także ustawić ręcznie. 
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62 Parametr silnika Konfiguracja parametru silnika Definicja 

62.08 Back EMF coef Współczynnik zwrotny siły elektromotrycznej silnika 

synchronicznego, dotyczy tylko silnika synchronicznego. 

Automatyczna korekta podczas pracy napędu. 

Korelacja modeli 

[0.0mV, 3000.0mV] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Możesz także ustawić ręcznie. 

0.1mV/obr/min 

62.09 Core sat coef Współczynnik nasycenia rdzenia żelaznego maszyny elektrycznej. 80% 

[50, 100] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Możesz także ustawić ręcznie. 

 

62.10 PM with squirrel Silnik synchroniczny z klatką dla 1, można uzyskać automatyczne 

dostrajanie. 

0 

[50, 100] Ten parametr jest zwykle uzyskiwany przez automatyczne 

dostrajanie. Możesz także ustawić ręcznie. 

 

 

63 Parametr uruchamiania 

63 Parametr uruchomienia Ustawienia parametru powiązanego z uruchomieniem Definicja 

63.00 Motor nom power Zdefiniuj moc znamionową silnika. To ustawienie musi być zgodne z 

wartością na tabliczce znamionowej silnika. Jeśli jeden napęd steruje 

wieloma silnikami, całkowita moc wejściowa silnika. Uwaga: Gdy 

napęd jest uruchomiony, tego parametru nie można zmienić. 

Domyślne wartości 

w zależności od 

modelu 

[0.00kW, 630.00 kW]  - 

63.01 Motor nom volt Znamionowe napięcie silnika jest zdefiniowane jako średnie 

kwadratowe napięcie pierwiastkowe między liniami podstawowymi 

dostarczonymi do silnika w znamionowym punkcie pracy. To 

ustawienie musi być zgodne z wartością na tabliczce znamionowej 

silnika. 

Zachowaj ostrożność: 

• W przypadku silników z magnesami trwałymi, oznacza prędkość 

znamionową tylnego pola elektromagnetycznego. Nie jest wymagana 

wysoka dokładność, ponieważ napęd automatycznie rozpoznaje 

wsteczną siłę elektromotryczną podczas pracy. 

• Gdy napęd jest uruchomiony, parametru nie można zmienić. 

Domyślne wartości 

w zależności od 

modelu 

[0 V, 1000 V]   

63.02 Motor nom current Zdefiniuj prąd znamionowy silnika. Wartość musi być równa 

tabliczce znamionowej silnika. Jeśli silnik steruje napędem, należy 

wprowadzić całkowity prąd silnika.  

Zachowaj ostrożność: 

• Prawidłowa praca silnika wymaga nie więcej niż dziewięćdziesiąt 

procent prądu znamionowego napędu. 

• Gdy napęd jest uruchomiony, parametru nie można zmienić. 

Domyślne wartości 

w zależności od 

modelu 

[0.0 A, 1200.0 A]   

63.03 Motor nom speed Określ prędkość znamionową silnika. To ustawienie musi być zgodne 

z wartością na tabliczce znamionowej silnika. 

Uwaga: Gdy napęd jest uruchomiony, tego parametru nie można 

zmienić. 

Domyślne wartości 

w zależności od 

modelu 
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63 Parametr uruchomienia Ustawienia parametru powiązanego z uruchomieniem Definicja 

[0 RPM, 30000 RPM]   

63.04 Motor nom freq Określ częstotliwość znamionową silnika. 

Uwaga: Gdy napęd jest uruchomiony, parametru nie można zmienić. 

50Hz 

[0 Hz, 1000 Hz]   

63.05 Motor type Wybierz typ silnika. Uwaga: Gdy napęd jest uruchomiony, parametru nie 

można zmienić. 

ACIM = [0] 

ACIM Silnik asynchroniczny, trójfazowy silnik indukcyjny prądu przemiennego, 

wirnik klatkowy. 

0 

PMSM Silnik z magnesem trwałym. Trójfazowy silnik synchroniczny prądu 

przemiennego, wirnik z magnesem trwałym i sinusoidalne napięcie wsteczne 

siły elektromotorycznej. 

1 

SynRM Synchroniczny silnik reluktancyjny. Trójfazowy silnik synchroniczny prądu 

przemiennego z nietrwałym wirnikiem o biegunowości istotnej. 

2 

63.06 ID run request Wybierz napęd przy następnym silniku rozruchowym, aby określić rodzaj 

operacji. Po zakończeniu automatycznego dostrajania silnika napęd zatrzyma 

się. Uwaga: Gdy napęd jest uruchomiony, tego parametru nie można zmienić. 

Po aktywowaniu automatycznego dostrajania najpierw musisz zatrzymać 

napęd, a następnie zatrzymać automatyczne dostrajanie. Uwaga: 

• Automatyczne dostrajanie można wykonać tylko w trybie kontroli lokalnej 

(napęd jest kontrolowany za pomocą narzędzia komputerowego lub panelu 

sterowania; 

• Musi zostać zidentyfikowany w procesie automatycznego dostrajania, obwód 

przerywania momentu bezpieczeństwa i obwód zatrzymania awaryjnego 

muszą być zamknięte. 

Brak żądania = [0] 

No request Automatyczna regulacja silnika nie jest wymagana. 0 

Normal Normalne działanie automatycznego dostrajania. Upewnij się, że we 

wszystkich przypadkach występuje dokładność kontroli. Automatyczne 

dostrajanie działa przez 90 sekund. W normalnych okolicznościach wybierz 

ten tryb.  

Uwaga: 

• W następujących dwóch przypadkach, aby wykonać rutynowe automatyczne 

strojenie konieczne jest odłączenie połączenia mechanicznego między 

silnikiem a napędzanym urządzeniem: Jeśli moment obciążenia jest większy 

niż 20%; jeżeli urządzenie mechaniczne napędzane przez silnik nie jest w 

stanie wytrzymać przejściowych prędkości znamionowych podczas normalnej 

operacji automatycznego dostrajania. 

• Przed rozpoczęciem automatycznego dostrajania sprawdź obroty silnika. 

Podczas automatycznego dostrajania silnik będzie wykonywał obroty do 

przodu. 

Ostrzeżenie!  

Silnik przy prędkości obrotowej może osiągnąć około 50 ... 100% prędkości 

znamionowej. Przed rozpoczęciem operacji automatycznego dostrajania 

sprawdź, czy może zapewnić bezpieczeństwo. 

1 



str. 145 

 

Standstill Operacja automatycznego strojenia statycznego. Moc silnika na prąd stały lub 

przemienny. W przypadku silników asynchronicznych silnik nie obraca się (w 

przypadku silnika z magnesem trwałym i synchronicznego silnika 

reluktancyjnego skok obrotu silnika jest mniejszy niż połowa obrotu). Uwaga: 

Tylko pod wpływem połączonych części mechanicznych nie można 

przeprowadzić normalnego czasu pracy automatycznego dostrajania, wybierz 

tryb (np. zbocze narastające aktywacji). 

2 

 

63 Parametr uruchomienia Ustawienia parametru powiązanego z uruchomieniem Definicja 

Auto-phasing Dotyczy tylko silnika synchronicznego, służy do identyfikacji 

początkowego enkodera kątowego w stanie stacjonarnym. 

3 

63.07 Drive mode Wybierz tryb kontroli silnika. Udoskonalony 

V/F= [0] 

Openloop vector Model kontroli wektorej w otwartej pętli jest odpowiedni dla 

większości zastosowań, 

0 

Close loopVectorvector Kontrola wektorowa w pętli zamkniętej. Ten model jest 

wykorzystywany w sytuacjach, w których obowiązują ścisłe 

wymagania dotyczące dokładności prędkości i momentu obrotowego 

oraz prędkości reakcji. Konieczne jest zainstalowanie karty enkodera 

PG plus, aby uzyskać sprzężenie zwrotne prędkości do kontroli w 

pętli zamkniętej. Może zmniejszyć zależność od stopnia parametrów 

silnika. 

1 

63.08 Phase inversion Zmień obroty silnika. Jeśli silnik obraca się w niewłaściwym kierunku 

(na przykład linia zasilania silnika jest źle podłączona) i nie można 

ponownie podłączyć, można użyć tego parametru. Uwaga: Po zmianie 

tego parametru sprawdź sygnał zwrotny enkodera (jeśli istnieje). Patrz 

parametr 01.14 Motorspeedest (szacowanie prędkości silnika) sygnał i 

01.08 Encoder1speed (Prędkość kodera 1) (lub 01.10 Prędkość 

enkodera 2). Sygnał w porównaniu do przewodzenia. Jeśli sygnały te 

są w konflikcie, okablowanie enkodera musi zostać skorygowane lub 

automatycznie dostrojone. 

Tryb normalny, 

UVW = [0] 

Normal, UVW Sekwencja faz silnika jest prawidłowa. 0 

Invert, UWV Odwrócenie fazy silnika, wymiana V i W. 1 

63.09 Macro sel Wybierz makro zastosowania napędu. Ustawienia 

fabryczne = [0] 

Factory Domyślne makra zastosowań fabrycznych. 0 

Retain  1 
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■ 6. Magistrala polowa 

Zestaw danych 

Adres Nazwa 

0001 Hasło kontrolne magistrali polowej (odpowiadające adresowi parametru 

monitorowania 6.05) 

0002 Określona magistrala polowa 1 (odpowiada adresowi parametru monitorowania 

02.15) 

0003 Określona magistrala polowa 2 (odpowiada adresowi parametru monitorowania 

02.16) 

0004 Hasło stanu magistrali polowej. 

0005 Rzeczywista wartość magistrali polowej 1 

0006 Rzeczywista wartość magistrali polowej 2 

0007-0018 Wejście modułu magistrali polowej 1-12 (parametr 50.05-50.16) 

0019-0030 Wyjście modułu magistrali polowej 1-12 (parametr 50.17-50.28) 

Hasło kontrolne magistrali polowej można wyświetlić za pomocą parametru 6.05. Zapoznaj się wcześniej z niniejszą 

instrukcją. 

[Format hasła stanu magistrali polowej] 

Nr Nazwa Znaczenie 

0 Ready 1 Gotowość operacyjna 

1 Enabled 1 Możliwe uruchomienie 

2 Modulating 1 Wyjście sygnału PWM 

3 Following ref 1  

4 Em OFF2 1 Tryb wstrzymania 

5 Em OFF3 1 Tryb zatrzymania awaryjnego 

6 Start inhibit 1 Zakaz uruchomienia 

7 Alarm 1 Alarm 

8 At setpoint 1 Moc wyjściowa jest zgodna z ustawieniem (osiągnięcie 

prędkości lub momentu obrotowego) 

9 Torque limited i Ograniczony moment obrotowy 

10 Speed limited i Ograniczona prędkość 

11 EXT2 active i Obszar kontrolny 2 skuteczny 

12 Local ctrl i Kontrola lokalna 

13 Zero speed i Prędkość zerowa 

14 Direction reverse i Kierunek do tyłu 

15 Fault i Błąd 

[Powiązane parametry] 

Adres 

parametru 

Nazwa parametru Wartość parametru 

51.00 Modbus enable Aktywacja= [1] 

51.01 Node address - 
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51.02 Baudrate - 

51.03 Format - 

[Przykład] 

Poniżej znajduje się przykład adresu węzła równego 1; ostatni kod kontrolny CRC ma zastosowanie tylko w tym przypadku; 

aby zmienić dowolne elementy zastosuj dane ponownie obliczone po kodzie kontrolnym CRC; można korzystać z 

oprogramowania wygenerowanego automatycznie. 

1. Odczyt stanu napędu 

Ramka żądania: 0103 06 00 00 0184 82  

Ramka reakcji: 01 03 02 B4 81 z 24 

2. Zmodyfikuj daną prędkość napędu (po pierwsze, źródłem sygnału dla danej prędkości jest magistrala polowa.  

3. Podany 1) 

Ramka żądania: 01 06 00 02 03 E8 28 B4  

Ramka reakcji 

 4. Napęd rozruchowy (Zmodyfikuj kontrolę zewnętrzną, aby najpierw uruchomić N).  

Źródło sygnału polecenia zatrzymania dla komunikacji magistrali polowej).  

Ramka żądania: 01 06 00 01 08 82 5F AB 

(Gdzie 0x0882 dla polecenia uruchamiania, zauważ, że bit 7 i bit 11 muszą zawsze być utrzymywane na poziomie 1) 

Ramka reakcji nieznacznie  

5. Sterownik zatrzymujący 

Ramka żądania: 01 06 00 01 08 81 IF AA(Gdzie 0x0881 jest poleceniem zamknięcia, zauważ, że bit 7 i bit 11 muszą zawsze być 

utrzymywane na poziomie 1) R 

Ramka reakcji nieznacznie  

6. Odczyt parametru 22.00Acc timel (Czas przyspieszenia) Właściwość 

Ramka żądania: 01 42 0000 1600 77 A5  

Ramka reakcji: 01 42 00 0008 AC 7E 78 

7. Odczyt parametru 22.00 Czas ACC (Czas przyspieszenia) Wartość domyślna  

Ramka żądania: 0142 0001 1600 26 65  

Ramka reakcji: 01 42 000101 F4 28 12  

8. Odczyt parametru 22.01 Dec timel (Czas opóźnienia) Minimalna wartość  

Ramka żądania: 01 42 00 02 16 01 17 A5  

Ramka reakcji: 01 42 00 02 00 01 19 C5  

9. Odczyt parametru 22.01 Dec timel (Czas opóźnienia) Maksymalna wartość  

Ramka żądania: 0142 00 03 16 0146 65  

Ramka reakcji: 01 42 00 03 EA 60 C6 8D  

10. Odczyt parametru 01 Actual vaules (wartości rzeczywiste) Zawarty numer parametrów 

Ramka żądania: 01 42 00 04 16 01 F7 A4  

Ramka reakcji: 01 42 00 04 00 0D F9 C1 

Adres Nazwa 

0001 Hasło kontroli magistrali polowej (odpowiedni adres parametru 

monitorowania 06.05) 

0002 Dana magistrala polowa 1 (odpowiedni adres parametru 

monitorowania 02.15) 

0003 Dana magistrala polowa 2 (Adres odpowiedniego parametru 

monitorowania 02.16) 

0004 Hasło stan magistrali polowej 

0005 Rzeczywista wartość magistrali polowej 1 

0006 Rzeczywista wartość magistrali polowej 2 

Hasło kontroli magistrali polowej 
Nr Nazwa Znaczenie 

0 Stop 1: Zatrzymanie 
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1 Start 0->l: Uruchomienie 

2 Em OFF2 1: Wybierz tryb wstrzymania (Bit 0 musi być ustawiony na 1) 

3 Em OFF3 1: Wybierz tryb zatrzymania awaryjnego (bit 0 musi być ustawiony na 

1) 

4 Loc ctrl req 1: Żądanie kontroli lokalnej 

5 Ramp stop 1: Wybierz tryb zatrzymania hamowania (bit 0 musi być ustawiony na 

1) 

6 Coast stop 1: Tryb wstrzymania (Bit 0 musi być ustawiony na 1) 

7 Run enable 1: Aktywna praca 

8 Reset 0-> 1: Resetowanie błędu 

9 JOG1 0-> 1: Przemieszczenie 1 

10 JOG2 0-> 1: Przemieszczenie 2 

11 Remote 1: Zdalne sterowanie 

12   

13   

14   

15 EXT2 sel 1: Kontrola selektywna 2 

Hasło stanu magistrali polowej 
Nr Nazwa Znaczenie 

0 Ready 1 Gotowość operacyjna 

1 Enabled 1 Możliwe uruchomienie 

2 Modulating 1 Wyjście sygnału PWM 

3 Following ref 1  

4 Em OFF2 1 Tryb wstrzymania 

5 Em OFF3 1 Tryb zatrzymania awaryjnego 

6 Start inhibit 1 Zakaz uruchomienia 

7 Alarm 1 Alarm 

8 At setpoint 1 

 

Moc wyjściowa jest zgodna z ustawieniem (osiągnięcie prędkości 

lub momentu obrotowego) 

9 Torque limited i Ograniczony moment obrotowy 

10 Speed limited i Ograniczona prędkość 

11 EXT2 active i Obszar kontrolny 2 skuteczny 

12 Local ctrl i Kontrola lokalna 

13 Zero speed i Prędkość zerowa 

14 Direction reverse i Kierunek do tyłu 

15 Fault i Błąd 
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Magistrala polowa 

Aby uzyskać więcej instrukcji, patrz Modbus_Application_Protocol_Vl_lb3.pdf, użytkownik może wejść na stronę www. modbus, lub  

pobrać dokument. Protokół komunikacyjny MODBUS oparty na trybie urządzenie nadrzędne- podrzędne. 

Komunikacja jest inicjowana przez stację główną. Odbieranie żądań od maszyny i odpowiadanie. Adres stacji głównej i stacji podległej 

powinien być spójny. Obsługa transmisji. W tej chwili adres stacji głównej wynosi 0 «MODBUS opiera się na uniwersalnym 

asynchronicznym urządzeniu nadawczo-odbiorczym (UART). Urządzenie główne i szybkość transmisji oraz format ramki stacji również 

muszą być spójne.  

 

Podstawowa jednostka MODBUS jest bajtem. Format ramki trybu RTU jest następujący (środkowa pominięta część jest określona przez kod 

funkcji): 

Adres węzła Kod funkcji ... Kod kontroli CRC 

1 bajt 1 bajt 

... 

Niska, 8-bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja Zachowaj ostrożność: w przypadku 16-bitowego adresu rejestru, liczby i danych itp., pamięć w formacie Big Endian, Wysoka prędkość 

transmisji przed, Niska prędkość transmisji po. Kod kontrolny CRC (wielomian 0xA001) Korzystanie z małej pamięci końcowej, Niska 

prędkość transmisji przed, Wysoka prędkość transmisji po. 

 

Kod funkcji i format ramki 

Obecnie obsługiwane są tylko następujące funkcje (sufiks H zawiera szesnaście dziesiętnych, sufiks D zawiera dziesięć dziesiętnych) 

03H Odczyt zachowanego rejestru Odczyt bieżącej wartości parametru N. 

06H Odczyt pojedynczego rejestru Zapisz ponownie bieżącą wartość pojedynczego parametru. 

08H Diagnoza Do testowania, sprawdzania stanu łącza komunikacyjnego, obsługiwania następującego kodu 

podfunkcji: 

0x00 zwraca dane zapytania  

0x01 reset komunikacji. Zainicjuj i zrestartuj port szeregowy urządzenia podrzędnego. Wyczyść 

wszystkie liczniki zdarzeń komunikacyjnych. 

0x04 wymuszona obsługa w trybie 

Wymuszenie określonego trybu podległego względem trybu nasłuchu; urządzenie podległe nie 

będzie odpowiadało na ten komunikat. 

10H lub 16D Zapis wielu rejestrów Ponowny zapis ciągłości bieżącej wartości parametru N. 

42Hor66D Przeczytaj informacje związane 

z parametrami 

Służy do odczytu informacji związanych z parametrami napędu w celu obsługi następującego kodu 

funkcji podrzędnej: 

0x00 Odczyt właściwości określonych parametrów 

0x01 Odczyt wartości domyślnych dla określonych parametrów 

0x02 Odczyt minimalnej wartości określonego parametru 

0x03 Odczyt maksymalnej wartości określonego parametru 

0x04 Odczyt liczby parametrów dla określonej grupy parametrów 

0x05 Odczyt widoczności określonej grupy parametrów 

55H lub 85D Odczyt dziennika danych  

03H Ramka żądania → Ramka reakcji (liczba bajtów jest równa 2-krotności liczby adresów) 

Adres węzła 03 Adres uruchomienia zapisu Liczba zapisów 
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Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-

bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-

bitowa 

transmisja  

06H Ramka żądania- → 06H Ramka reakcji (Taka sama jak w przypadku żądania po lewej stronie) 

 

 

 

08H Ramka żądania 

Adres węzła 08 Kod funkcji podrzędnej Dane 

 Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja  

 

10H Ramka żądania (liczba bajtów jest równa 2-krotności liczby rejestrów) 

Adres węzła 10 Adres uruchomienia 

rejestru 

Liczba rejestrów Liczba 

bajtów 

Data rejestru 1 ... 

  Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-

bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-

bitowa 

transmisja 

 Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-

bitowa 

transmisja 

... 

10H Ramka reakcji (zwrot pierwszych 6 bajtów ramki żądania) 

 

42H Ramka żądania 

Adres węzła 42 Kod funkcji podrzędnej Adres parametru 

 Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja  

42H Ramka reakcji 

Adres węzła 42 Kod funkcji podrzędnej Informacja o parametrze 

 Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja  

Adres parametru 

Adres parametru to 16 bitów, górny 8-bitowy numer grupy parametrów, dolny 8-bitowy mieści się w indeksie grupy 

Grupa Indeks Adres 

System szesnastkowy System dziesiętny 

00 Dane komunikacji 01-30 Data set 0001-001E 0001-0030 

01 Grupa parametru 01 Parametr 00- 255 01.00-01.255 0100-01FF 256-511 

02 Grupa parametru 02 Parametr 00- 255 02.00-02.255 0200-02FF 512-767 

... ... ... ... 

63 Grupa parametru 63 Parametr 00- 255 63.00-63.255 3F00-3FFF 16128-16383 

Uwaga 

1. Dla każdego rzeczywistego parametru zapoznaj się z instrukcją. 

2. Zastosowanie PLC jako adresu parametru stacji głównej wymaga dodania 40000, jeżeli adres komunikacji parametru 01.00 to 40256. 

Uwaga: Aby uzyskać więcej instrukcji, patrz Modbus_Application_Protocol_Vl_lb3.pdf, użytkownik może również wejść na stronę 

internetową www. Modbus. org. Pobierz ten dokument. 

 

Lista kodów funkcji 

Kod funkcji Nazwa Opis 

0x03 Read hold register Odczytaj jeden lub więcej parametrów. 

0x06 Write a single register Zapisz pojedynczy parametr. 

Adres węzła 

03 Liczba 

bajtów 

Dane zapisu 1 ... 

 Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-

bitowa 

transmisja 

... 

Adres węzła 

06 Data rejestru Data rejestru 

 Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja 

Wysoka, 8-

bitowa 

transmisja 

Niska, 8-bitowa 

transmisja 
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0x08 Diagnosis Do testowania, sprawdź komunikację między stacją główną a stacją podrzędną, obsługuj 

tylko następujący kod funkcji podrzędnej: 

0x01 reset komunikacji 

Zainicjuj i zrestartuj port szeregowy urządzenia podrzędnego, wykasuj wszystkie liczniki 

zdarzeń komunikacyjnych. 

0x04 Wymusza tryb nasłuchu. Wymuszenie określonego trybu podrzędnego do trybu 

nasłuchu; urządzenie podrzędne nie będzie odpowiadało na ten komunikat. 

0x10 Write multiple registers Ciągły zapis wielu parametrów. 

0x42 Read parameter related 

information 

Informacje używane do odczytu parametrów napędu są obecnie obsługiwane tylko przez 

następujący kod funkcji podrzędnej: 

0x01 Odczyt właściwości określonych parametrów  

0x02 Odczyt wartości domyślnych dla określonych parametrów  

0x03 Odczyt minimalnej wartości określonego parametru  

0x04 Odczyt maksymalnej wartości określonego parametru  

0x05 Odczyt liczby parametrów dla określonej grupy parametrów 

0x06 Odczyt widoczności określonej grupy parametrów 

 

Powiązane parametry 

Adres parametru Nazwa parametru Wartości parametru 

51.00 Aktywacja magistrali polowej Aktywacja = [1] 

51.01 Adres węzła - 

51.02 Prędkość transmisji - 

51.03 Format - 

 

Przykładowy opis (szesnaście miejsc po przecinku) 

11. Odczyt stanu napędu 

Żądanie formatu ramki: 0103 06 00 00 01 84 82 

(Wśród 0x0600 określa parametr 06.00 Status word1 (hasło stanu 1)) 

Format ramki odpowiedzi: 01 03 02 B4 81 OF 24 (wśród 0xB481 aktualny stan napędu) 

Zmodyfikuj podaną prędkość napędu (najpierw zmodyfikuj prędkość danego źródła sygnału dla danej magistrali polowej 1)  

Format ramki żądania: 01 06 00 0203E8 28 B4(wśród 0x0002 wskazuje, że magistrala polowa 1,0x03E8 Express 1000RPM)  

12. Napęd rozruchowy (Rozpocznij od zmodyfikowania zewnętrznego źródła sygnału kontroli. Zatrzymaj źródło sygnału komunikacji 

magistrali polowej) 

Format ramki żądania: 01 06 00 01 08 82 5F AB(wśród 0x0001 hasło kontroli magistrali polowej, 0x0882 Polecenie uruchomienia. Pamiętaj, 

że bit 7 i bit 11 muszą zawsze być utrzymywane na poziomie 1) 

Ramka reakcji nieznacznie. 

13. Zatrzymaj sterownik 

Format ramki żądania: 01 06 00 01 08 81 IF AA (wśród 0x0001 hasło kontroli magistrali polowej, 0x0881 Polecenie zatrzymania; zauważ, 

że bit 7 i bit 11 muszą zawsze być utrzymywane na poziomie 1) 

Ramka reakcji nieznacznie. 

14. Odczytaj parametr 22.01 Dec timel (Czas opóźnienia) 

Maksymalna wartość formatu ramki żądania: 01 42 00 04 16 01 F7 A4 (wśród 0x0004 oznacza maksymalną wartość określonego parametru, 

0x1601 określony parametr 22.01 Dec time1 (czas opóźnienia 1)) 

Format ramki odpowiedzi: 01 42 00 04 FF FF39B4 (wśród 0xFFFF maksymalna wartość czasu opóźnienia 1, tutaj dla 655,35 s)  

15. Odczyt zestawu parametrów 01 Rzeczywiste wartości (wartości rzeczywiste) Liczba parametrów. 

Formatu ramki żądania: 01 42 00 05 01 00 68 54 (Podkreślona reprezentacja 00 może mieć dowolną wartość)(wśród 0x0005 liczba 

parametrów do odczytania określonej grupy parametrów, 0x01 określona grupa parametrów 01 Actual values (wartość rzeczywista)). 

Format ramki odpowiedzi: 01 42 00 05001F28 0C (wśród 0x001F Tablica parametryczna 01; Wartości rzeczywiste; Zawierają liczbę 

parametrów, Flerefor31) 
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CANopen 

Wprowadzenie do protokołu CANopen 

Protokół CANopen oparty na protokole CAN. Protokół CAN definiuje pierwszą warstwę modelu referencyjnego OSI w siedmiu warstwa ch 

(warstwa fizyczna) i drugą warstwę (warstwa łącza danych). CANopen definiuje specyfikację siódmej warstwy (warstwa aplikacji). 

Protokoły CANopen można zastosować w wielu branżach, w niniejszej instrukcji opisano tylko protokół CANopen używany w informacjach 

branżowych dotyczących kontroli napędu. 

Szczegółowy opis CAN, zapoznaj się z dokumentacją BOSCH Controller Area Network (CAN) V2.0. 

Szczegółowy opis CANopen, zapoznaj się z następującymi dokumentami: 

1. DS 301 Warstwa zastosowania i profil komunikacji (warstwa zastosowania i reguły komunikacji)  

2. DSP 402 Profil urządzenia do napędów i kontroli ruchu (przemysł urządzeń do kontroli napędów i ruchu) 

3. DS 306 Specyfikacja elektronicznego arkusza danych dla CANopen (specyfikacja pliku EDS) 

 

Obiekt komunikacyjny 

Identyfikator komunikacji! 

W przypadku korzystania z protokołu CAN2.0A identyfikator komunikacji COB-ID ma 11 bitów, urządzenie CAN filtruje komunikat przez 

ten identyfikator. Format kodowania jest następujący (Uwaga: prawidłowy adres węzła; Zakres wartości 1 ~ 127): 

b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

Kod funkcji Adres węzła 

 

Obiekt komunikacyjny Kod funkcji (binarny) COB-ID (szesnastkowy) 

NMT 0000 000 

SYNC 0001 080 

EMERGENCY 0001 081~0FF 

TIME STAMP 0010 100 

TPDO1 0011 181~1FF 

RPDO1 0100 201~27F 

TPDO2 0101 280~2FF 

RPDO2 0110 301~37F 

TPDO3 0111 381~3FF 

RPDO3 1000 401~47F 

TPDO4 1001 481~4FF 

RPDO4 1010 501~57F 

Download SDO 1011 581~5FF 

Upload SDO 1100 601~67F 

NMTE 1110 701~77F 
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Format ramki 

Standard CAN2.0 do 8 bajtów transmisji danych. Pierwsze bajty przed resztą, na koniec ósme bajty. Format ramki komunikatu CANopen 

jest następujący: 

Nagłówek 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

        

 

Uwagi: Urządzenie CAN wykorzystuje sposób o wysokim priorytecie do przesłania jednego bajtu, pierwszy bit transmisji 7, ostatni bit 

transmisji 0. 

 

Nagłówek ramki 

 

 

 

Nagłówek ramki CANopenMessage zawiera identyfikator komunikacji. Zdalny bit żądania i długość danych, Format kodowania jest 

następujący: 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

Identyfikator komunikacji RTR Długość danych 

 

Uwagi: bit żądania RTRRemote, ramka danych ekspresowych 0, zdalna ramka ekspresowa 1. Obiekt danych usługi iSDO. 

 

Obiekty danych usługi SDO oparte na indeksie obiektu i indeksie. Wykryte w obiekcie słownika obiektów i wykonanie polecenia. Odczytaj 

lub zastąp obiekty. Ponieważ typ obiektu jest zróżnicowany, nierówny pod względem wielkości (patrz sekcja słownika obiektów), więc SDO 

obsługuje szybszą transmisję i zwyczajne transmisje ogólne. Pierwszy bajt ramki danych SDO zawiera typ transportu e. Selektor  poleceń CS 

i inne pola określają tryb transmisji. Tylko wtedy, gdy węzeł jest włączony lub w trybie gotowości; dostęp do SDO. 

Definicje poleceń klienta i serwera nie są takie same, Kod jest następujący 

Selektor poleceń Serwer Klient 

0 Przesyłanie podzielone na segmenty Pobieranie podzielone na segmenty 

1 Pobieranie podzielone na segmenty Rozpoczęcie pobierania 

2 Rozpoczęcie przesyłania Rozpoczęcie przesyłania 

3 Rozpoczęcie pobierania Pobieranie podzielone na segmenty 

4 Transmisja Transmisja 

 

 

 

Pobierz SDO 

Klient może przepisać obiekt ze słownika obiektów serwera (lub napędu) za pośrednictwem usługi pobierania SDO. 

 

Przyspiesz transmisję 

Gdy liczba bajtów obiektu jest mniejsza lub równa 4, służy do przyspieszenia transmisji. Tutaj, pole danych przechowuje dane obiektu. 

Żądanie klienta 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

B028 Polecenie Indeks obiektu Indeks 

pomocniczy 

Domena danych 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0 s Wskaźnik rozmiaru, 1 wskazuje, że pole N wskazuje rozmiar pola danych, 0 oznacza, że pole n 

jest zarezerwowane 

0 lub 1 

1 e Rodzaj transportu, 1 w celu przyspieszenia transferu, 0 oznacza normalną transmisję 1 

2-3 n s = 1 raz, tylko to pole jest aktywne. 0-3 
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4 x Zachowane 0 

5-7 ccs Selektor poleceń klienta 1 

 

Reakcja serwera 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

C024 Polecenie Indeks obiektu Indeks 

pomocniczy 

Zachowane 

 

Kody polecenia są następujące: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0-4 x Zachowane 0 

5-7 scs Selektor polecenia serwera 3 

 

Zwykła transmisja 

[Rozpocznij pobieranie] 

Gdy liczba bajtów przekroczy 4, Klient korzysta ze wspólnej transmisji, Powiadomienie zostanie pobrane na serwer (Mianowicie napęd). 

Liczba bajtów obiektu; liczba bajtów przechowywanych w polu danych 

 

Żądanie Klienta 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

B028 Polecenie Indeks obiektu Indeks 

pomocniczy 

Domena danych 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0 s Wskaźnik rozmiaru, 1 wskazuje, że pole N wskazuje rozmiar pola danych, 0 oznacza, że pole 

N jest zarezerwowane 

0 lub 1 

1 e Rodzaj transportu, 1 w celu przyspieszenia transferu, 0 oznacza normalną transmisję 0 

2-3 n s = 1 raz, To pole jest tylko ważne. 0-3 

4 x Zachowane. 0 

5-7 ccs Selektor poleceń Klienta. 1 

 

Reakcja serwera i przyspieszenie transferu jest takie samo. 

[Pobierz podsekcję] 

Po prawidłowym odebraniu przez serwer (mianowicie napęd) liczby bajtów w obiekcie, klient ustala kolejność bajtów od niskiego do 

wysokiego, używając transmisji segmentowej. 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

B028 Polecenie Dane segmentowe 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0 c Wskaźnik końca, 1 wskazuje koniec segmentowanego pobierania. 0 lub 1 

1-3 n Niezerowa wartość n wskazuje, że ostatnie n bajtów ramki danych nie zawiera danych.  0-7 

4 t Ramka danych pierwszego segmentu wykasuje ten bit 0. Po każdej segmentowanej ramce 

danych nastąpi obrót. 

 

5-7 ccs Selektor poleceń Klienta. 0 



str. 155 

 

 

Reakcja serwera: 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

C021 Polecenie Zachowane 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0-3 x Zachowane. 0 

4 t Obrót.  

5-7 scs Selektor polecenia serwera. 1 

 

 

 

Przesłanie SDO 

Klient może odczytać serwer za pośrednictwem usługi przesyłania SDO (mianowicie napęd).Obiekt w słowniku obiektów.  

 

[Przyspieszenie transmisji] 

Gdy liczba bajtów obiektu jest mniejsza lub równa 4, służy do przyspieszenia transmisji. Pole danych przechowuje dane obiektu. 

 

Żądanie Klienta 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

C024 Polecenie Indeks Indeks 

pomocniczy 

Zachowane 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0-4 x Zachowane 0 

5-7 ccs Selektor poleceń Klienta. 2 

 

Reakcja serwera: 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

B028 Polecenie Indeks Indeks 

pomocniczy 

Domena danych 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0 s Wskaźnik rozmiaru, 1 wskazuje, że pole N wskazuje rozmiar pola danych, 0 oznacza, że pole 

N jest zarezerwowane 

0 lub 1 

1 e Rodzaj transportu, 1 w celu przyspieszenia transferu, 0 oznacza normalną transmisję 1 

2-3 n s = 1 raz, To pole jest tylko ważne. 0-3 

4 x Zachowane. 0 

5-7 scs Selektor poleceń Klienta. 2 

 

[Zwykła transmisja] 

[Rozpocznij przesyłanie] 

Gdy liczba bajtów przekracza 4 bajty. Klient używa wspólnej transmisji. Pobiera liczbę bajtów, które mają zostać przesłane z serwera 

(Mianowicie napęd). Pole danych przechowuje liczbę bajtów w obiekcie. 
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Reakcja serwera: 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

C028 Polecenie Indeks obiektu Indeks 

pomocniczy 

Domena danych 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0 s Wskaźnik rozmiaru, 1 wskazuje, że pole N wskazuje rozmiar pola danych, 0 oznacza, że pole 

N jest zarezerwowane 

0 lub 1 

1 e Rodzaj transportu, 1 w celu przyspieszenia transferu, 0 oznacza normalną transmisję 0 

 

 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

2-3 n s = 1 raz, To pole jest tylko ważne. 0-3 

4 x Zachowane. 0 

5-7 scs Selektor poleceń Klienta. 2 

Przesyłanie podzielone na segmenty 

Po tym, jak klient poprawnie otrzyma liczbę bajtów, serwer (a mianowicie napęd) postępuje zgodnie z kolejnością bajtów od niskiego do 

wysokiego, przy użyciu segmentacji transmisji; 7 bajtów segmentu danych. 

 

Żądanie Klienta 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

C021 Polecenie Zachowane 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0-3 x Zachowane 0 

4 t Obrót  

5-7 ccs Selektor poleceń Klienta. 3 

 

Reakcja serwera: 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 

B028 Polecenie Dane segmentowe 

 

Kod polecenia jest następujący: 

Pozycja Nazwa Objaśnienie Wartość 

0 c Wskaźnik końca, 1 wskazuje koniec segmentowanego pobierania. 0 lub 1 

1-3 n Niezerowa wartość n wskazuje, że ostatnie n bajtów ramki danych nie zawiera danych.  0-7 

4 t Ramka danych pierwszego segmentu wykasuje ten bit 0. Po każdej segmentowanej ramce 

danych nastąpi obrót. 

 

5-7 scs Selektor poleceń Klienta. 1 

 

Przerwanie transmisji SDO 

Wykonanie ponownego zapisu za pomocą SDO lub podczas odczytu obiektu, jeśli wystąpi błąd, serwer (a mianowicie napęd) przerywa 

zasilanie. 

Głowica 

ramki 

1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 bajt 
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 80 Indeks obiektu Indeks 

pomocniczy 

Kod zatrzymania 

Kod zatrzymania 

Kod zatrzymania (szesnaście miejsc po 

przecinku) 

Opis 

Wysoka, 16- 

bitowa 

transmisja 

Niska, 16- bitowa 

transmisja 

0503 0000 Dwie kolejne transmisje nie odwracają bitu odbicia. 

0504 0000 Przekroczono limit czasu, gdy zwykły segment transmisji przesyła lub pobiera dane. 
0001 Nieprawidłowy lub niezatwierdzony selektor poleceń. 

0005 Za mało miejsca. 

0601 0000 Nieobsługiwany dostęp do obiektu. 

0001 Próba odczytu obiektów przeznaczonych tylko do zapisu. 

0002 Próba zapisania obiektów tylko do odczytu 

Kod zatrzymania (szesnaście miejsc po 

przecinku) 

Opis 

Wysoka, 16- 

bitowa 

transmisja 

Niska, 16- bitowa 

transmisja 

 

0602 0000 Ten obiekt nie istnieje w słowniku obiektów 

0604 0041 PDO nie może zmapować tego obiektu 

0042 Całkowita długość obiektu mapy PDO przekracza limit długości 

0043 Parametry niezgodne 

0047 Niekompatybilny 

0606 0000 Błąd sprzętowy powoduje błąd dostępu 

0607 0010 Niezgodność typu danych, niedopasowanie długości parametru usługi 

0012 Niezgodność typu danych, długość parametru usługi jest za długa  

0013 Typ danych nie pasuje, długość parametru usługi jest za krótka 

0609 0011 Indeks pomocniczy nie istnieje. 

0030 Zakres wartości parametru transgranicznego (tylko dla operacji zapisu) 

0031 Zapis wartość parametru jest zbyt duży 

0032 Wartości parametrów zapisu są za małe 

0036 Maksymalna wartość jest mniejsza niż minimalna wartość 

0800 0000 Typowy błąd 

0020 Nie można przenieść danych do zastosowania 

0021 Nie można przesłać danych do zastosowania, ponieważ urządzenie znajduje się w trybie 

kontroli lokalnej 

0022 Ze względu na bieżący stan urządzenia (np. Uruchomione) danych nie można przenieść 

do zastosowania 

0023 Słownik obiektowy nie wygenerował słownika dynamicznego lub nie ma słownika 

Komunikat alarmowy 

Słownik obiektu 

Kod obiektu Typ obiektu Opis obiektu 

2 Blok Zmienne dane, program wykonywalny 

5 Definicja typu Zdefiniuj typ obiektu 

6 Definicja struktury Definiowanie obiektu strukturalnego 
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7 Zmienne Obiekty z podstawowymi typami danych 

8 Tablica Obiekt składający się z kilku zmiennych o tym samym typie danych 

9 Morfologia strukturalna W zależności od liczby zmiennych obiektu typy danych zmiennych mogą być różne 

 

Typ danych Opis typu 

BOOL Liczba całkowita typu bolowskiego, wartość 0,1 

S8 8-bitowa liczba całkowita ze znakiem, zakres wartości -128 ~ 127 

S16 16-bitowa liczba całkowita ze znakiem, zakres wartości -32768 ~ 32767 

S32 32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, zakres wartości -2147483648 ~ 2147483647 

U8 8-bitowa liczba całkowita bez znaku, zakres wartości 0 ~ 255 

U16 16-bitowa liczba całkowita bez znaku, zakres wartości 0 ~ 65535 

U32 32-bitowa liczba całkowita bez znaku, zakres wartości 0 ~ 4294967295 

VSTR Ciąg znaków złożony ze znaków do wydrukowania 

 

Właściwości obiektu RO: tylko do odczytu, RW: do odczytu i zapisu, CONST: stały (tylko do odczytu) 

Parametry profilu komunikacji DS 301 

Indeks Indeks 

pomocnic

zy 

Nazwa Typ Tablica Objaśnienie 

     

1000 0 Rodzaj wyposażenia U32 RO  

1001 0 Rejestr błędów U8 RO  

1003 0 Łączny numer błędu U8 RW  

1 Ostatnia pierwsza awaria U32 RO  

2 Ostatnia druga awaria U32 RO 

... ... ... ... 

4 Ostatnia czwarta awaria U32 RO 

1005 0 Identyfikator komunikatu SYNC U32 RW Wartość domyślna 80H 

1008 0 Nazwa urządzenia VSTR CONST  

1009 0 Wersja sprzętowa VSTR CONST  

100A 0 Wersja oprogramowania VSTR CONST  

100C 0 Czas ochrony U16 RW  

100D 0 Współczynnik czasu żywotności U8 RW 

1010 0 Parametr przechowywania U8 RO  

1 Przechowuj wszystkie parametry U32 RW  

2 Parametry komunikacji pamięci U32 RW  

3 Parametry zastosowania do 

przechowywania 

U32 RW  

4 Parametry sterownika pamięci U32 RW  

1011 0 Przywróć domyślne parametry U8 RO  

1  U32 RW  

2  U32 RW  

3  U32 RW  

4  U32 RW  

1014 0 Identyfikator komunikatu EMCY U32 RW Wartość domyślna 80H+Węzeł ID 

1016 0  U8 RO Protokół Heartbeat 

1 Czas odpowiedzialności konsumenta U32 RW 

1017 0 Czas odpowiedzialności producenta U16 RW 

1018 0 Obiekt identyfikacyjny U8   

1 Identyfikacja dostawcy U32 RO  

2 Kod produktu U32 RO  

3  U32 RO  
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4  U32 RO  

1400 0 Parametry komunikacjiRPDO1 U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu RPDO1 U32 RW Wartość domyślna 200H+ Węzeł ID 

2 Typ transportu RPDO1 U8 RW Wartość domyślna 255(Transfer 

asynchroniczny) 
3 Czas zakazu RPDO1 U16 RW  

5 Regulator czasowy zdarzenia RPDO1 U16 RW  

1401 0 Parametry komunikacji RPDO2 U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu RPDO2 U32 RW Wartość domyślna 300H+ Węzeł ID 

2 Typ transportu RPDO2 U8 RW Wartość domyślna 255(Transfer 

asynchroniczny) 

3 Czas zakazu RPDO2 U16 RW  

5 Regulator czasowy zdarzenia RPDO2 U16 RW  

1402 0 Parametry komunikacji RPDO3 U8 RO  

Indeks Indeks 

pomocnic

zy 

Nazwa Typ Tablica Objaśnienie 

     

 1 Identyfikator komunikatu RPDO3 U32 RW Wartość domyślna400H+Węzeł ID 

2 RPDO3 transport type U8 RW Wartość domyślna255(Transfer 

asynchroniczny) 
3 Czas zakazu RPDO3 U16 RW  

5 Regulator czasowy zdarzenia RPDO3 U16 RW  

1403 0 Parametry komunikatu RPDO4 U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu RPDO4 U32 RW Wartość domyślna500H+ Węzeł ID 

2 Typ transportu RPDO4 U8 RW Wartość domyślna255(Transfer 

asynchroniczny) 

3 Czas zakazu RPDO4 U16 RW  

5 Regulator czasowy zdarzenia RPDO4 U16 RW  

1600 0 Parametry mapowania RPDO1 U8 RO Domyślnie1, Tylko 1 wejście mapowania 

1 Wejście mapowania 1 RPDO1  U32 RO Wartość domyślna60400010H (6040H Hasło 

kontroli) 

1601 0 Parametry mapowania RPDO2 U8 RO Wartość domyślna2, Tylko 2 wejścia 

mapowania 

1 Wejście mapowania 1 RPDO2 U32 RO Wartość domyślna60400010H (6040H Hasło 

kontroli) 

2 Wejście mapowania 2 RPDO2 U32 RO Wartość domyślna60420010H (6042H Podana 

prędkość) 

1602 0 Parametry mapowania RPDO3 U8 RO Wartość domyślna1, Tylko 1 wejście 

mapowania 

1 Wejście mapowania 1 RPDO3 U32 RW Wartość domyślna401C0210H (parametr 

28.02 lokalne ustawienie prędkości) 

2 Wejście mapowania 2 RPDO3 U32 RW Wartość domyślna0 

3 Wejście mapowania 3 RPDO3 U32 RW Wartość domyślna0 

4 Wejście mapowania 4 RPDO3 U32 RW Wartość domyślna0 

1603 0 Parametry mapowania RPDO4 U8 RO Wartość domyślna0 

1 Wejście mapowania 1 RPDO4 U32 RW Wartość domyślna0 

2 Wejście mapowania 2 RPDO4 U32 RW Wartość domyślna0 

3 Wejście mapowania 3 RPDO4  U32 RW Wartość domyślna0 

4 Wejście mapowania 4 RPDO4 U32 RW Wartość domyślna0 
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1800 0 Parametry komunikacji TPDO1 U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu TPDO1 U32 RW Wartość domyślna180H+Węzeł ID 

2 Typ transportu TPDO1 U8 RW Wartość domyślna255(Transfer 

asynchroniczny) 

3 Czas zakazu TPDO1 U16 RW Wartość domyślna0 

5 Regulator czasowy zdarzenia TPDO1 U16 RW Wartość domyślna0 

1801 0 Parametry komunikacyjne TPDO2  U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu TPDO2 U32 RW Wartość domyślna 280H+Węzeł ID 

2 Typ transportu TPDO2 U8 RW Wartość domyślna 255(Transfer 

asynchroniczny) 

3 Czas zakazu TPDO2 U16 RW Wartość domyślna0 

5 Regulator czasowy zdarzenia TPDO2 U16 RW Wartość domyślna0 

1802 0 Parametry komunikacji TPDO3 U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu TPDO3 U32 RW Wartość domyślna 380H+Węzeł ID 

2 Typ transportu TPDO3 U8 RW Wartość domyślna255(transfer 

asynchroniczny 

Indeks Indeks 

pomocnic

zy 

Nazwa Typ Tablica Objaśnienie 

     

 3 Czas zakazu TPDO3 U16 RW Wartość domyślna0 

5 Regulator czasowy zdarzenia TPDO3 U16 RW Wartość domyślna0 

1803 0 Parametry komunikacji TPDO4 U8 RO  

1 Identyfikator komunikatu TPDO4  U32 RW Wartość domyślna480H+ Węzeł ID 

2 Typ transportu TPDO4 U8 RW Wartość domyślna255(transfer 

asynchroniczny) 

3 Czas zakazu TPDO4 U16 RW Wartość domyślna0 

5 Regulator czasowy zdarzenia TPDO4 U16 RW Wartość domyślna0 

1A00 0 Parametry mapowania TPDO1 U8 RO Wartość domyślna1, Tylko 1 wejście 

mapowania 

1 Wejście mapowania 1TPDO1 U32 RO Wartość domyślna60410010H (6041H Hasło 

stanu) 

1A01 0 Parametry mapowania TPDO2 U8 RO Wartość domyślna2, Tylko 2wejście 

mapowania 

1 Wejście mapowania 1 TPDO2 U32 RO Wartość domyślna60410010H (6041H Hasło 

stanu) 

2 Wejście mapowania 2 TPDO2 U32 RO Wartość domyślna60440010H (6044H 

prędkość silnika) 

1A02 0 Parametry mapowania TPDO3 U8 RO Wartość domyślna1, Tylko 1 wejście 

mapowania 

1 Wejście mapowania 1 TPDO3 U32 RW Wartość domyślna 40010010H (parametr 

01.00 prędkość silnika) 

2 Wejście mapowania 2 TPDO3 U32 RW Wartość domyślna0 

3 Wejście mapowania 3 TPDO3 U32 RW Wartość domyślna0 

4 Wejście mapowania 4 TPDO3 U32 RW Wartość domyślna0 

1A03 0 Parametry mapowania TPDO4  U8 RO Wartość domyślna0 

1 Wejście mapowania 1 TPDO4 U32 RW Wartość domyślna0 

2 Wejście mapowania 2 TPDO4 U32 RW Wartość domyślna0 

3 Wejście mapowania 3 TPDO4  U32 RW Wartość domyślna0 

4 Wejście mapowania 4 TPDO4 U32 RW Wartość domyślna0 

Parametry profilu urządzenia do kontroli napędem i ruchem w DSP 402 

Indeks Indeks 

pomocnic

zy 

Nazwa Typ Tablica Objaśnienie 
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603F 0 Kod błędu U16 RO  

6040 0 Hasło kontrolne U16 RW  

6041 0 Hasło stanu U16 RO  

6042 0 Podana prędkość    

6043      

6044      

6046 0     

1     

2     

6047 0     

1     

2     

3     

4     

6048 0     

 1     

 2     

6049 0     

1     

2     

604A 0     

1     

2     

      

      

      

60FD 0 Stan wejścia przełącznika    

 

 

Parametry specyficzne dla producenta 

Indeks Indeks 

pomocnic

zy 

Nazwa Typ Tablica Objaśnienie 

4000 1 Pusty U16 RW  

2 Hasło kontroli magistrali polowej U16 RW  

3 Podana 1 magistrala polowa U16 RW  

4 Podana 2 magistrala polowa U16 RW  

5 Hasło stanu magistrali polowej U16 RO  

6 Rzeczywista wartość magistrali 

polowej 1 

U16 RO  

7 Rzeczywista wartość magistrali 

polowej 2 

U16 RO  

8 Wejście modułu magistrali polowej 1 U16 RW  

9 Wejście modułu magistrali polowej 2 U16 RW  

...     

19 Wejście modułu magistrali polowej 12 U16 RW  

20 Wyjście modułu magistrali polowej 1 U16 RO  

21 Wyjście modułu magistrali polowej 2 U16 RO  

...     

31 Wyjście modułu magistrali polowej 12 U16 RO  
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Adres parametru 

 

Indeks Indeks pomocniczy Typ Tablica 

1.00 4001 1 U16 lub S16 RO 

1.01 4001 2 U16 lub S16 RO 

...     

1.10 4001 11 U16 lub S16 RO 

...     

2.00 4002 1 U16 lub S16 RO 

...     

10.00 400A 1 U16 lub S16 RW 

...     

63.00 403F 1 U16 lub S16 RW 

 

Kontrola napędu 

Parametr konfiguracji 

10.00 Funkcja uruchomienia 1 

kontroli uziemienia 

5, Magistrala polowa 5 

10.11 Wejście kasowania błędów P.06.05.08(Hasło kontroli magistrali polowej, bit 8, reset) P.06.05.08 

21.00 Podana prędkość 1 P.02.15(Podana magistrala polowa 1) P.02.15 

50.00 Aktywacja magistrali polowej 0 Zabronione 

1Aktywacja 

1 

52.00 Adres węzła 0-127 1 

52.01 Szybkość transmisji 0, 10kbit/s 8 

  1, 20kbit/s  

  2, 50kbit/s  

  3, 125kbit/s  

  4, 250kbit/s  

  5, 500kbit/s  

  6, 625kbit/s  

  7, 800kbit/s  

  8, 1000kbit/s  

52.02 PDO4 lokalna konfiguracja 0 Zabronione 0 
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  1,Aktywacja  

52.03 Aktywacja RPDO4 0 Zabronione 

1 Aktywacja 

0 

52.04 Typ transportu RPDO4 0-255 255 

52.05 Indeksy danych 1 RPDO4 0-65535  

52.06 Indeks pomocniczy danych 1 

RPDO4 

0-255  

52.07 Indeksy danych 2 RPDO4 0-65535  

52.08 Indeks pomocniczy danych 2 

RPDO4  

0-255  

52.09 Indeksy danych 3 RPDO4 0-65535  

52.10 Indeks pomocniczy danych 3 

RPDO4 

0-255  

52.11 Indeksy danych 4 RPDO4 0-65535  

52.12 Indeks pomocniczy danych 4 

RPDO4 

0-255  

52.13 Aktywacja TPDO4 0 Zabronione 

1 Aktywacja 

0 

52.14 Typ transportu TPDO4 0-255 255 

52.15 Czas zdarzenia TPDO4 0-65535 100 

52.16 Indeksy danych 1 TPDO4 0-65535  

52.17 Indeks pomocniczy danych 1 

TPDO4 

0-255  

52.18 Indeksy danych 2 TPDO4  0-65535  

52.19 Indeks pomocniczy danych 2 

TPDO4 

0-255  

52.20 Indeksy danych 3 TPDO4  0-65535  

52.21 Indeks pomocniczy danych 3 

TPDO4 

0-255  

52.22 Indeksy danych 4 TPDO4  0-65535  

52.23 Indeks pomocniczy danych 4 

TPDO4 

0-255  

52.24 Stan NMT 0 Inicjalizacja 

4 Dezaktywacja 

5 Aktywacja 

127 Stan oczekiwania 

 

52.25 Oznaczenie błędu CAN 0-65535 0 

52.26 Zliczanie błędu CAN 0-65535 0 

52.27 Zliczanie odbioru CAN 0-65535 0 

52.28 Zliczanie wysyłania CAN 0-65535 0 

52.29 Stan maszyny DSP402  0 Ładowanie początkowe nie jest gotowe 

1 Uruchomienie zakazu 

2 Ładowanie początkowe gotowe 

3 Niemalże uruchomione 

4 Zgoda na obsługę 

5 Błąd 

1 
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52.30 Hasło kontroli   

52.31 Hasło stanu   

 

Hasło kontroli 

Nr Nazwa Objaśnienie 

0 Switch On 1: uruchomienie,0: Zatrzymanie zgodnie z ustawionym trybem 

1 Disable Voltage 1: Utrzymanie bieżącego stanu,0: Zatrzymanie. 

2 Quick Stop 1: Utrzymanie bieżącego stanu,0: Zatrzymanie awaryjne. 

3 Enable Operation 1: Zezwolenie na pracę,0: Zakaz pracy. 

4 Ramp Out 0 1: RFG(Generator funkcji rampy)Siła wyjścia 0 

5 Ramp Hold 1: RFG(Generator funkcji rampy)Wstrzymanie wyjścia 

6 Ramp In 0 1: RFG(Generator funkcji rampy) Siła wyjścia_0 

7 Reset Fault 0->l: Reset błędu 

8 Halt 1: Zawieszony 

9 Inching 1 1: Polecenie 1 przemieszczenia punktu 

10 Inching 2 1: Polecenie 2 przemieszczenia punktu 

11 Remote 1: Zdalna kontrola 

12 Ext2 0: Wybór kontroli zewnętrznej, 1: Wybór kontroli zewnętrznej 2 

13-15 Retain  

 

 

Hasło stanu 

Nr Nazwa Objaśnienie 

0 Ready to Switch On 1: Ładowanie początkowe gotowe 

1 Switched On 1: Niemalże uruchomione 

2 Operation Enabled 1: Zezwolenie na pracę 

3 Fault 1: Błąd 

4 Voltage Disabled 1: Zatrzymanie 

5 Quick Stop 1: Zatrzymanie awaryjne 

6 Switch On Disabled 1: Zabronione uruchomienie 

7 Warning 1: Ostrzeżenie 

8 Ref Inverted 1: Ustawienie na ujemne 

9 Remote 1: Zdalne sterowanie 

10 Target Reached 1: Osiągnięta została ustawiona prędkość 

11 Internal Limit Active 1: Limit wewnętrzny 

12-15 Retain  

 

Przypomnienie: 

Inna kontrola komunikacją magistrali polowej, takie jak Profibus-DP Match (skonfiguruj); zapoznaj się z opisami lub 

skonsultuj się z odpowiednim personelem technicznym. 
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■ 7. Śledzenie i przetwarzanie błędów 

Treść tego rozdziału 

W tym rozdziale wymieniono wszystkie informacje o alarmie (ostrzeżeniu) i błędzie, w tym możliwe przyczyny i działania 

naprawcze. Kod alarmu/błędu jest wyświetlany na klawiaturze kontrolnej (wyświetlacz LED w wersji E-XX).  

Służy do wskazania, że sterownik znajduje się w nieprawidłowym stanie. Większość alarmów i błędów można 

zidentyfikować i skorygować, korzystając z informacji zawartych w tym rozdziale. Jeśli nie można wykluczyć błędu, 

skontaktuj się z naszym przedstawicielem. W tym rozdziale alarm oraz błąd posortowane zostały wg błędu. 

 

Bezpieczeństwo 

Ostrzeżenie! Tylko wykwalifikowany inżynier elektryk może wykonywać konserwację przewodu.  

Przed rozpoczęciem eksploatacji przewodu przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed przystąpieniem do 

obsługi sprzętu. 

 

Sposób resetowania 

Kontrolę można wykonywać poprzez naciskanie klawiatury (klawisz RESET) lub odcinając zasilanie na pewien czas,  

aby zresetować błąd. Po rozwiązaniu problemu silnik można uruchomić ponownie.  

Kod błędu i interpretacja 

Kod Nazwa błędu Przyczyna problemu Środki zaradcze 

01 SC(Zwarcie wyjścia) Zwarcie międzyfazowe wyjściowe lub 

zwarcie do uziemienia lub wyjście do 

zwarcia magistrali. 

Sprawdź, czy nie doszło do zwarcia silnika. 

Sprawdź zwarcie w okablowaniu. Sprawdź, 

czy w kablu silnika znajduje się 

kondensator kompensujący współczynnik 

mocy lub pochłaniacz fal. 

02 OC(Przetężenie silnika) Prąd silnika przekracza maksymalny 

dopuszczalny poziom sprzętowy. 

Sprawdź, czy parametry znamionowe 

silnika są zgodne z tabliczką znamionową. 

Sprawdź, czy czas przyspieszania i 

hamowania nie jest zbyt duży. 

03 OV(Przetężenie magistrali) Napięcie magistrali przekracza 

maksymalny dopuszczalny poziom. 

Sprawdź, czy możliwe jest włączenie 

utknięcia silnika na skutek nadciśnienia. 

Sprawdź, czy opór czynny hamulca mieści 

się w zalecanym zakresie. 

04 OH(Przegrzanie napędu) Zbyt wysoka temperatura radiatora lub 

temperatura wnęki wewnętrznej jest zbyt 

wysoka lub temperatura chipa modułu jest 

zbyt wysoka. 

Sprawdź wentylator chłodzący. Układ 

chłodzenia wentylacji działa prawidłowo. 

Chłodnica zapycha się pyłem. Sprawdź, czy 

temperatura otoczenia mieści się w 

dopuszczalnym zakresie. 

05 GF(Upływ uziemienia) Suma prądu wyjściowego nie jest równa 

zero i jest większa niż dopuszczalna 

wartość. 

Sprawdź, czy okablowanie nie jest luźne. 

Sprawdź, czy nie ma upływu z kabla 

silnika, lub linia wyjściowa silnika nie jest 

za długa lub nie ma dodatkowego dławika 

wyjściowego. 
06 ADC(Błąd ADC) Błąd czujnika prądu silnika, błąd 

przetwornika analogowo-cyfrowego lub 

panelu sterowania. 

Skontaktuj się z lokalnymi agentami lub 

dostawcami. 
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Kod Nazwa błędu Przyczyna problemu Środki zaradcze 

07 NTC 

LOSS (Uszkodzenie czujnika 

temperatury) 

Uszkodzenie czujnika temperatury 

wewnętrznej napędu. 

Skontaktuj się z lokalnymi agentami lub 

dostawcami. 

08 ENC INIT Stwierdzono, że koder został uszkodzony 

podczas inicjalizacji. 

Sprawdź, czy okablowanie kodera jest 

prawidłowe. 

09 ENC ZMARK Liczba impulsów między dwoma 

impulsami Z przechwyconymi przez koder 

różni się od liczby impulsów kodera. 

Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości 

kodera są prawidłowe. Sprawdź, czy nie 

dochodzi do zakłócenia przesyłu w kablu 

kodera. 

10 EEPROM Błąd pamięci, parametr zapisu uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnymi agentami lub 

dostawcami. 

11 CPU OVERLOAD Obciążenie procesora ponad 100%. 

Niepowodzenie wykonania zadania w 

czasie rzeczywistym lub przepełnienie 

stosu. 

Skontaktuj się z lokalnymi agentami lub 

dostawcami. 

12 PARA ERROR Parametry silnika są ze sobą sprzeczne. Sprawdź, czy parametry silnika są 

ustawione poprawnie. 

13 MOTOR OH Temperatura silnika przekracza ustawiony 

punkt zakłócenia. 

Sprawdź, czy silnik nie jest przeciążony. 

Sprawdź, czy ustawienia zabezpieczenia 

przed przegrzaniem silnika są prawidłowe. 

14 AI LOSS Wejście analogowe ustawione poza 

zakresem. 

Sprawdź, czy wejście analogowe zostało 

przerwane lub zwarte. 

15 EXT FAULT Błąd zdefiniowany przez użytkownika 

zewnętrznego. 

Sprawdź zewnętrzny sygnał błędu. 

16 SUPPLY LOSS Nieprawidłowe zasilanie lub brak fazy, 

niezrównoważone wejście trójfazowe lub 

niewystarczająca pojemność. 

Sprawdź, czy jest faza. Sprawdź, czy 

wartość oporu biernego jest prawidłowa. 

17 OUTPUT LOSS Nie można kontrolować anomalii prądu 

wyjściowego lub fazy wyjściowej lub 

IGBT oraz anomalii peryferyjnej 

Sprawdź, czy silnik ma fazę. Sprawdź 

wibracja silnika lub skontaktuj się z 

lokalnym przedstawicielem lub sprzedawcą. 

18 ID RUN Błąd identyfikacji silnika. Sprawdź, czy silnik został podłączony. 

Sprawdź, czy parametry tabliczki 

znamionowej silnika są ustawione 

poprawnie. 19 MODBUS FAULT Błąd komunikacji MODBUS. Sprawdź komunikację MODBUS. 

20 CANOPEN FAULT Błąd komunikacji CAN. Sprawdź komunikację CAN. 

21 PROFIBUS FAULT Błąd komunikacji PROFIBUS. Sprawdź komunikację PROFIBUS. 

22 PAR SET ERR Błąd zestawu parametrów kopii zapasowej 

w pamięci. 

Zestaw parametrów nie tworzy kopii 

zapasowej. 

23 UNDER VOLTAGE Obsługa napędu, zasilanie pod ciśnieniem. Sprawdź zasilanie elektryczne. Sprawdź 

procedurę płynnego rozruchu. 
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Kod Nazwa błędu Przyczyna problemu Środki zaradcze 

24 SPEED FEEDBACK Błąd sprzężenia zwrotnego prędkości. Odłączenie fazy sprzężenia zwrotnego 

prędkości lub dodatnie sprzężenie zwrotne. 

25 OVER SPEED Nadmierna prędkość obrotowa. Prędkość silnika. Sprawdź, czy ustawienia 

kodera są prawidłowe. Sprawdź, czy 

sprzężenie zwrotne jest dodatnie. 

26 OPTCARD 

CHANGED 

Opcje karty Hot Swap. Nie zezwalaj na stosowani opcji karty hot 

swap, w przeciwnym razie może to 

spowodować trwałe uszkodzenie 

sterownika. 

27 RUNTIME LIMITTED Ograniczenie czasu pracy. Skontaktuj się z lokalnymi agentami lub 

dostawcami. 

28 PID FBK LOSS Przerwa sprzężenia zwrotnego PID 

procesu. 

Sprawdź, czy wykrywanie rozłączenia PID 

jest prawidłowe. Sprawdź przerwę w 

przewodzie zewnętrznym. 

29 BR ERR Opór czynny hamulca jest mniejszy niż 

dopuszczalny opór czynny napędu. 

Sprawdź, czy opór czynny hamulca jest 

uzasadniony. 

30 BR OVERLOAD Rezystor hamowania odzyskowego. Sprawdź, czy ustawienia wykrywania 

przeciążenia rezystora hamowania są 

prawidłowe. Sprawdź, czy moc oporu 

czynnego jest uzasadniona. 

31 BRAKE SLIP Hamulec podczas kontroli, poślizg silnika. Sprawdź, czy zachodzi potrzeba wymiany 

hamulca. Sprawdź, czy ustawienia kontroli 

hamulca są prawidłowe. 

32 BRAKE FLT Otwórz przedni hamulec; nie można 

osiągnąć momentu początkowego. 

Sprawdź działanie hamulca. 

33 BRAKE SAFE CLOSE Kontrola w pętli otwartej, silnik pracuje w 

strefie niebezpiecznej niskiej prędkości. 

Sprawdź, czy podana prędkość nie jest zbyt 

niska. 

34 BRAKE OL Po otwarciu hamulca rzeczywista zgodność 

przekracza maksymalny dopuszczalny 

moment obrotowy napędu. 

Sprawdź, czy obciążenie nie jest zbyt 

wysokie. Sprawdź, czy obwód kontroli 

hamulca jest prawidłowy. 

35 BRAKE ACK FLT Po otwarciu hamulca brak jest sygnału 

reakcji. 

Sprawdź, czy sygnał reakcji hamulca jest 

prawidłowy. 

36 BRAKE SYNC FLT Kontrola narastania, prędkość silnika i 

podane szacunkowe odchylenie jest zbyt 

duże, anomalia strumienia magnetycznego. 

Sprawdź, czy parametry silnika są 

ustawione poprawnie. 

40 PM SYNC LOSS Wiele kroków w procesie rozruchu silnika 

synchronicznego. 

Sprawdź, czy początkowy parametr 

identyfikacji kąta jest ustawiony 

prawidłowo 

41 MOTOR STALL Błąd blokowania silnika. Obrót wirnika 

jest prawie niemożliwy. Moment osiągnął 

maksymalny moment obrotowy. 

Sprawdź, czy urządzenie nie jest 

zablokowane 

42 STO FUNCTION FAULT  Blokada falownika przez funkcję STO Sprawdź czy połączony jest obwód  STO  z 

zaciskiem +24V w przeciwnym razie 

falownik będzie zgłaszał błąd  
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43 FUNKCJA STO JEST 

WYZWOLONA 

 Aktywowano funckję STO   Zresetuj peryferyjne urządzenia awaryjne 

(np. odrygluj przycisk wyłączenia 

awaryjnego „grzybek”) 

46 BRAK OBCIĄŻENIA 

FALOWNIKA 

Dwie lub więcej faz falownika są 

niepodłączone lub zanikło obciążenia 

falownika 

Sprawdź połączenie falownika z silnikiem i 

obciążenie silnika 

50 PRZECIĄŻENIE NAPĘDU Ciągły prąd silnika jest stale większy niż 

prąd falownika 

 Sprawdź czy dobrano odpowiedni falownik 

do obciążenia i silnika. 

 

■ 8. Więcej informacji 

Doradztwo w zakresie produktów i usług 

Jeśli Użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, może skontaktować się z naszym lokalnym 

przedstawicielstwem. sprzedaż@progres-automatyka.pl tel. 324751515. 

Prosimy o podanie numeru seryjnego produktu, którego dotyczy konsultacja.  

Prześlij opinię na temat niniejszej instrukcji. 

 

Witamy w naszej instrukcji zawierającej cenne sugestie! Skontaktuj się z naszym lokalnym przedstawicielstwem lub 

zadzwoń bezpośrednio do naszego Biura Obsługi Klienta. sprzedaż@progres-automatyka.pl tel. 32 4751515 
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