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Informacje ogólne

Producent nie odpowiada za skutki nieodpowiedniej, niedbałej lub nieprawidłowej instalacji urządzenia, 
błędnych nastaw parametrów lub niewłaściwego dopasowania zasilacza wzbudzenia do silnika.

Informacje zamieszczone w niniejszym podręczniku są zgodne ze stanem faktycznym na czas druku 
Podręcznika Użytkownika. Ze względu na ciągły rozwój oraz bieżące udoskonalenia urządzenia, producent 
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu, jego parametrach a także zmian w 
Podręczniku Użytkownika, bez pisemnego zawiadomienia.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, skanowanie lub jakiekolwiek przetwarzanie niniejszego 
Podręcznika Użytkownika bądź jego części bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

Wersja oprogramowania zasilacza wzbudzenia

Zasilacz wzbudzenia dostarczany jest z najnowszą wersją oprogramowania. Jeżeli urządzenie aplikowane 
jest  w nowym,  bądź istniejącym systemie z innymi napędami Mentor MP, mogą wystąpić różnice w wersji 
oprogramowania tych układów. Różnice te mogą powodować, że niektóre funkcje w nowym układzie będą 
działały odmiennie niż w istniejącym. Zmiana wersji oprogramowania napędu może nastąpić także w 
Centrum Serwisowym Control Techniques. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować 
się z dostawcą napędu. Wersje oprogramowania można sprawdzić poprzez parametry 97 oraz 99. 

W przypadku współpracy układu z napędem Mentor MP, sam napęd Mentor MP musi posiadać wersję 
oprogramowania V01.05.01 lub nowszą.

Deklaracja dotycząca ochrony środowiska

Firma Control Techniques zaangażowana jest w akcję minimalizowania szkodliwego wpływu procesu 
produkcji oraz produktów na środowisko naturalne. Control Techniques działa zgodnie z certyfikowanym 
Systemem Zarządzania Środowiskiem (EMS), zgodnym z normami  ISO 14001. Więcej informacji 
dotyczących EMS w firmie Control Techniques można znaleźć na stronie www.greendrives.com.

Elektroniczne układy regulacji prędkości obrotowej silników produkowane przez firmę Control Techniques 
oferują użytkownikom możlwiość redukcji zużycia energii  (również poprzez wzrost wydajności pracy) 
zmniejszenie zużycia materiałów wsadowych w trakcie ich długiego okresu eksploatacji. W typowych 
zastosowaniach, pozytywne wpływy na środowisko przeważają nad negatywnymi wpływami podczas ich 
produkcji jak i końcowej utylizacji. Niezależnie od tego, kiedy urządzenie zakończy okres swojej 
eksploatacji nie powinno być wyrzucone lecz przekazane do specjalistycznych zakładów zajmujących się 
utylizacją urządzeń elektronicznych. Firmy te z łatwocią dokonają demontażu najważniejszych 
komponentów dla zapewnienia efektywnego procesu odzysku materiału. Wiele połaczonych elementów 
może być w łatwy sposób, bez użycia specjalistycznych narzędzi odseparowanych a inne mogą być 
rozmontowane przy użyciu standardowych narzędzi. Praktycznie wszystkie elementy urządzenia mogą 
być poddane procesowi recyclingu. Opakowanie produktu jest wysokiej jakości i może być powtórnie użyte. 
Duże urządzenia są pakowane w drewniane skrzynie, natomiast mniejsze pakowane są w kartonowe 
pudełka. Mogą one służyć do ponownego wykorzystania lub mogą być poddane procesowi recycling’u. 
Polietylen, użyty do ochronnych folii zakładanych na urządzenie, a także może być poddany procesowi 
recycling’u. Control Techniques dokłada wszystkich starań, aby materiały używane do pakowania nie 
stwarzały zagrożenia dla środowiska i aby mogły łatwo zostać poddane procesowi recycling’u.

Utylizację, pozbycie się urządzenia, opakowania należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem.

Wymagania REACH

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wymaga od dostawcy informowania odbiorcy, 
jeżeli dostarczany artykuł zawiera większą ilość danej substancji określonej przez Europejską Agencję 
Chemikaliów (ECHA) jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC) oraz posiadania 
odpowiedniego zezwolenia.

Aby uzyskać aktualne informacje na temat tego wymogu w odniesieniu do konkretnych wyrobów Control 
Techniques proszę kontaktować się bezpośrednio. Więcej na:

http://www.controltechniques.com/REACH
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Deklaracja zgodności
Control Techniques Ltd, The Gro, Newtown, Powys UK. SY16 3BE

Zasilacz wzbudzenia FXMP25

Wymieniony powyżej zasilacz wzbudzenia został zaprojektowany i wyprodukowany 
zgodnie z poniższymi Europejeskimi normami:

Odpowiedające standardy międzynarodowe:
IEC 61800-5-1:2007
IEC 61800-3:2004
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-4:2006

Wymienione produkty odpowiadają zaleceniom dyrektywy dla urządzeń niskiego 
napięcia 2006/95/EC oraz dyrektywy odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej 
2004/108/EC..

Niniejsze zasilacze wzbudzenia przeznaczone są do współpracy z odpowiednimi 
silnikami, sterownikami, urządzeniami ochronnymi oraz innym osprzętem 
elektrycznym pozwalającym na budowę systemu docelowego. Zgodność 
względem przepisów bezpieczeństwa oraz EMC zależy od stosownej instalacji 
oraz konfiguracji. Instalacja napędu winna być wykonana jedynie poprzez 
wyspecjalizowany personel, zaznajomiony ze szczegółami odnośnie 
bezpieczeństwa oraz EMC. Zespół instalujący jest odpowiedzialny za parametry
bezpieczeństwa oraz EMC produktu końcowego, odpowiednio do stosownych 
norm znamiennych dla danego kraju. W tym celu zalecamy korzystanie z 
niniejszego Podręcznika użytkownika. Ponadto u dystrybutora napędu dostępna 
jest broszura szczegółowo specyfikująca informacje odnośnie EMC.

EN 61800-5-1:2007
Systemy napędowe z regulowaną prędkością - wymogi 
bezpieczeństwa - elektryczne, cieplne i energetyczne

EN 61800-3:2004
Systemy napędowe z regulowaną prędkością. Standard 
EMC oraz metody testowania

EN 61000-6-2:2005
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Ogólne 
wymogi. Zgodność ze standardami dla środowiska 
przemysłowego

EN 61000-6-4:2007
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Ogólne 
wymogi. Zgodność ze standardami dla środowiska 
przemysłowego.

T. Alexander
VP Technology
Newtown
Data: 8 Lipca 2010



1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ostrzeżenia, uwagi i notatki

1.2 Bezpieczeństwo - ostrzeżenie ogólne
Napięcie wystepujące wewnątrz zasilacza wzbudzenia może stanowić źródło 
zagrożenia porażeniem elektrycznym bądź też poparzenia obsługi. Podczas pracy przy 
urządzeniu należy zachować szczególną ostrożność.

Stosowne ostrzeżenia umieszczono w dalszej części Podręcznika.

1.3 Projekt systemu i bezpieczeństwo obsługi
Zasilacz zaprojektowano jako komponent profesjonalnego systemu lub innego 
urządzenia. Jeśli został nieprawidłowo zainstalowany, może stanowić on źródło 
zagrożenia.

W zasilaczu występuje wysokie napięcia i duży prąd. Zasilacz wykorzystywany jest do 
sterowania urządzeniami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Projekt systemu, instalowanie jak i odbiór techniczny powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany i przeszkolony personel. Należy uważnie zapoznać się z informacjami 
odnośnie bezpieczeństwa zawartymi w podręczniku..

Wejścia elektroniczne zasilacza nie powinny być aktywowane do czasu 
zapewnienia bezpeczeństwa obsłudze. Urządzenie nie zapewnia izolacji napięć 
pomiędzy siecią zasilającą, a zaciskami wyjściowymi zasilacza. Podczas prac 
przy obwodach wyjściowych należy zapewnić bezpieczne odłączenie zasilacza  
od sieci (z widoczną przerwą obwodu zasilania).

Zasilacz wzbudzenia nie jest przeznaczony do pracy w obwodach bezpieczeństwa. 
Wykorzystując funkcje zasilacza wzbudzenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 
były one niebezpieczne w przypadku nieprawidłowej ich obsługi lub uszkodzenia 
systemu sterowania. W aplikacjach, gdzie uszkodzenie układu sterowania bądź 
uszkodzenie samego zasilacza może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, należy  
wyposażyć układ sterowania w dodatkowe urządzenia zabezpieczające - np. 
przekaźniki kontroli przekroczenia prędkości obrotowej silnika w przypadku awarii w 
obwodzie wzbudzenia.

Ostrzeżenia zawierają informacje, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa.

Uwagi zawierają informacje, które są istotne dla zapobiegania uszkodzeniom 
zasilacza lub innego współpracującego z nim osprzętu.

UWAGA

 

Notatki zawierają informacje pomocne dla prawidłowego użytkowania urządzenia.NOTE
6 Podręcznik użytkownika FXMP25
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1.4 Ograniczenie odnośnie warunków środowiskowych
Podręcznik użytkownika zawiera zalecenia odnośnie transportu, przechowywania, 
instalowania zasilacza, jak również informacje o warunkach jego pracy. Nie należy 
stosować nadmiernych sił mechanicznych wobec zasilacza wzbudzenia.

1.5 Dostęp do urządzenia
Dostęp do zasilacza może mieć tylko odpowiednio przeszkolony personel. Należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu użytkowania.

1.6 Ochrona przeciwpożarowa
Obudowa zasilacza nie stanowi ochrony przeciwpożarowej. W celu ochrony przed 
skutkami pożaru należy zastoswać obudowę zewnętrzną. Szczegółowe informacje 
zawiera sekcja 3.1 Ochrona przeciwpożarowa na stronie 11.

1.7 Zgodność z przepisami
Instalator odpowiedzialny jest za stosowanie się do odpowiednich przepisów 
dotyczących okablowania, BHP, ochrony przeciwporażeniowej oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej EMC.  Szczególną uwagę należy zwrócić na sekcje łączeniowe 
kabli, dobór bezpieczników i innych zabezpieczeń, jak również właściwe uziemienie 
ochronne.

Podręcznik użytkownika zasilacza FXMP25 zawiera instrukcje pozwalające osiagnąć 
zgodność ze stosownymi standardami EMC.

W krajach Unii Europejskiej, wszystkie układy napędowe, włącznie z tym produktem 
muszą odpowiadać następującym dyrektywom:

2006/42/EC: Bezpieczeństwo układów maszynowych

2004/108/EC: Kompatybilność elektromagnetyczna

1.8 Silnik
Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że silnik został zainstalowany zgodnie z 
zaleceniami wytwórcy. Należy również sprawdzić, czy wał silnika nie jest odsłonięty.

Praca silnika przy niskich prędkościach obrotowych może prowadzić do jego 
przegrzania. W celu ochrony przed przegrzaniem, silnik powinien być wyposażony w 
termistor. Jeśli jest to wymagane należy także zastosować chłodzenie wymuszone przy 
pomocy dodatkowego wentylatora chłodzącego.

Nastawy parametrów zasilacza wzbudzenia mają wpływ na ochronę silnika. Nie należy 
pozostawiać nastaw fabrycznych jako docelowych.

1.9 Modyfikacja nastaw parametrów 
Niektóre parametry mają znaczący wpływ na pracę zasilacza wzbudzenia. Modyfikacja 
ich wymaga szczegółowej analizy wpływu tych zmian na zachowanie się systemu. 
Należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed niewłaściwymi zmianami 
nastaw lub użyciem zasilacza przez osoby do tego nieupoważnione.
Podręcznik użytkownika FXMP25 7
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1.10 Instalacja elektryczna
1.10.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Napięcie występujące na niżej wymienionych złączach stanowi źródło zagrożenia 
porażeniem prądem:

• Kable i zaciski od strony zasilania
• Kable i zaciski wyjściowe
• Wiele wewnętrznych i zewnętrznych (opcjonalnych) części zasilacza

O ile nie zaznaczono inaczej, zaciski sterujące posiadają pojedynczą izolację i należy je 
chronić przed dotykiem.

1.10.2 Zgromadzone ładunki elektryczne w układze
Wewnątrz zasilacza wzbudzenia znajdują się kondensatory, które mogą magazynować 
energię elektryczną stanowiącą zagrożenie nawet po odłączeniu zasilania. Jeśl zasilacz 
został odłączony od zasilania, należy odczekać conajmniej 5 minut zanim możliwa 
będzie praca przy samym zasilaczu.
8 Podręcznik użytkownika FXMP25
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2 Informacja o produkcie

2.1 Parametry znamionowe

Maksymalny ciągły prąd zasilania
Wartość maksymalnego ciągłego prądu zasilania służy do odpowiedniego doboru kabli 
zasilających i bezpieczników na zasilaniu. Wartość określa najgorsze warunki pracy. 

2.2 Opis tabliczki znamionowej
Rysunek 2-1 Typowa tabliczka znamionowa zasilacza FXMP25

2.2.1 Prąd wyjściowy
Wartość prądu wyjściowego podana na tabliczce znamionowej podana jest dla 
maksymalnej temperatury otoczenia 40°C oraz wysokości instalacji do 1000 m. W 
przypadku stosowania urządzenia przy temperaturach >40 °C lub większej wysokości 
instalacji wymagane jest odznamionowanie urządzenia. Informacje dotyczące 
odznamionowania - patrz Rozdział 8 Dane techniczne na stronie 53.

Ciągły prąd AC 
zasilania 

A

Ciągły prąd 
wyjściowy DC

 A

26 25

Napięcie i prąd wyjściowy 
zasilacza wzbudzenia

Napięcie zasilania
częstotliwość / prąd

Kod wykonania 
i produkcji

Dopuszczenia

Numer seryjny

FX-
Zasilacz wzbudzenia

MP-
Platforma Mentor

25-
Maksymalny prąd wzbudzenia (A)

Objaśnienia

certyfikat CE Europa

zgodność z RoHS Europa

certyfikat UL Cały świat

certyfikat “C Tick” Australia
Podręcznik użytkownika FXMP25 9
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2.2.2 Prąd wejściowy zasilania
Wartość prądu wejściowego podana na tabliczce znamionowej stanowi wartość typową 
prądu wejściowego zasilacza. 

2.3 Cechy zasilacza FXMP25 i opcje
Rysunek 2-2 Cechy charakterystyczne zasilacza FXMP25

2.3.1 Elementy opcjonalne dostępne dla zasilacza FXMP25

Tabela 2-1 Opcje

Patrz również sekcja 4.8 Komunikacja szeregowa na stronie 25 aby zapoznać się z 
informacjami dotyczącymi komunikacji szeregowej.

FXMP25

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

Wyświetlacz

Mentor MP/
port komunikacyjny

Zaciski sprzężenia
z twornika

Zaciski
sterownicze

Złącze
Mentor II

Zaciski zasilania
i wyjścia 

na wzbudzenie

Zacisk
ochronny

Typ Kabel Nazwa Dodatkowe informacje

Kabel 
komunikacyjny

CT Comms cable
CT EIA (RS) -232 (4500-0087)
CT USB (4500-0096)
10 Podręcznik użytkownika FXMP25
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3 Instalacja mechaniczna 

3.1 Ochrona przeciwpożarowa
Obudowa napędu nie stanowi ochrony przed ogniem. Dla potrzeb bezpieczeństwa 
należy przewidzieć osobną obudowę ognioodporną.
Dla instalacji na terenie USA, obudowa o stopniu NEMA 12 jest wystarczająca.

Dla instalacji poza USA, należy stosować się (w oparciu o IEC 62109-1 lub standardy 
dla przemienników PV) do następujących zaleceń:

Obudowa może być metalowa i/lub z tworzyw polimerowych, przy czym tworzywo 
polimerowe musi przynajmniej spełniać wymagania UL 94 klasa 5VB w punktach o 
najmniejszej grubości.

Filtry powietrza powinny spełnia wymagania przynajmniej klasy V-2.

Położenie i rozmiar dolnych pokryw pokazuje Rysunek 3-1. Wszelkie elementy 
umieszczone w obrysie kąta do 5 ° od krawędzi urządzenia podlegają również regułom 
osłony pożarowej.

Postępuj zgodnie z zaleceniami tego opisu technicznego

Przy montażu mechanicznym i elektrycznym stosować się do wytycznych 
zamieszczonych w niniejszym podręczniku. W przypadku problemów i wątpliwości 
prosimy kontaktować się z dostawcą napędu. Po zamontowaniu urządzenia należy 
sprawdzić czy zasilacz i urządzenia zewnętrzne współpracujące z nim spełniają 
wymogi bezpieczeństwa dla obsługi i użytkownika.

Kompetencje instalatora

Zasilacz musi być instalowany przez przeszkolonych pracowników zapoznanych z 
wymogami bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Są oni 
odpowiedzialni za zapewnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących 
zasilacza lub systemu napędowego obowiązujących na terenie Polski..

Obudowa

Zasilacz przystosowany jest do montażu w obudowie szafowej, która utrudnia dostęp 
osobom niepowałanym oraz chroni zasilacz przed zanieczyszczeniami. Zasilacz jest 
przeznaczony do instalacji w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 zgodnie z 
normą IEC 60664-1. Oznacza to, że tylko środowisko suche i bez zanieczyszczeń 
przewodządzych jest dopuszczalne.

Obudowa zasilacza posiada stopień ochrony IP20 zgodnie z IEC60529. Zasilacz 
przeznaczony jest do zabudowy w obudowie zapewniającej ochronę przed 
nieautoryzowanym dostępem oraz zapewniającej ochronę przed zanieczyszczeniami 
oraz zapyleniem.

Obudowa napędu nie stanowi ochrony przed ogniem. W stosownym przypadku należy 
przewidzieć osobną obudowę ognioodporną. Szczegółowe informacje zawiera sekcja 
3.1 poniżej.
Podręcznik użytkownika FXMP25 11
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Rysunek 3-1 Widok na dół obudowy przeciwpożarowej

Dolna część obudowy przeciwpożarowej musi być zaprojektowana w odpowiedni 
sposób, tak aby zapobiec przedostaniu się płonących elementów poza obudowę. 
Uzyskać to można poprzez brak otworów lub konstrukcję nachodzących na siebie płyt. 
Oznacza to, że wyprowadzenia kabli muszą być uszczelnione przy użyciu materiału 
spełniającego wymagania kategorii 5VB lub mieć konstrukcję nachodzących na siebie 
płyt. 

Patrz Rysunek 3-2 opisujący konstrukcję nachodzących na siebie płyt. Zalecenia te nie 
dotyczą instalowania szaf w sterowniach o ograniczonym dostępie dla personelu oraz 
ustawianych na podłożu wykonanym z betonu.

Rysunek 3-2 Obudowa przeciwpożarowa o płytami nachodzącymi na siebie

Napęd/
zasilacz

5
o

5
o

N o t le ss
t h a n 2 X B a f f le p la t e s (m a y b e

a b o v e o r b e lo w b o t t o m
o f e n c lo su r e )

X

B o t t o m o f f i r e
e n c lo su r e

Nie mniej
niż 2 
wym. ‘X’ Płyty (mogą być mocowane

nad lub pod obudową)

Dół obudowy ogniowej

X
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Rysunek 3-3 Wymiary gabarytowe

Tabela 3-1 Informacje dotyczące mocowania

176mm

123.5mm 

247mm

162mm
168.5mm 192.38mm

90.27mm

123.5mm 

FXMP25

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

Zalecany rozmiar śruby Moment dokręcenia

M6 1.5 Nm  do  2,5 Nm
Podręcznik użytkownika FXMP25 13
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3.2 Zaciski elektryczne
Rysunek 3-4 Rozmieszczenie zacisków elektrycznych, momenty dokręcenia śrub 

oraz ochronny zacisk uziemienia

3.3 Standardowa procedura kontrolna 
Zasilacz FXMP25 powinien być instalowany w chłodnym, czystym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Należy chronić go przed dostępem wilgoci i zapyleniem. 

W celu uzyskania maksymalnej niezawodności działania zaleca się regularnie 

dokonywać poniższych działań kontrolnych:

FXMP25

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

4.5mm

Zaciski silnoprądowe

Moment: 0.6Nm

3.5mm

Zaciski sterownicze

Moment: 0.4Nm 

4.5mm

Zacisk uziemienia

Moment: 0.6Nm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia
Upewnij się, że temperatura pracy wewnątrz obudowy 
odpowiada dopuszczalnym parametrom pracy urządzenia

Zapylenie Upewnij się, że obudowa zapewnia ochronę przed pyłem

Wilgotność
Upewnij się, że w obudownie nie następuje kondensacja 
wilgoci 

Obudowa

Filtry w obudowie Sprawdź czy filtry w obudwie nie są zabrudzone 

Instalacja elektryczna

Zaciski śrubowe Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone

Połączenia zagniatane
Upewnij się, że połączenia są odpowiednio ściśnięte – 
sprawdż czy nie wystepują przebarwienia od przegrzania

Przewody Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone 
14 Podręcznik użytkownika FXMP25
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4 Podłączenie elektryczne

Ryzyko porażenia elektrycznego
Napięcia, które mogą wystąpić w miejscach podanych niżej mogą powodować 
porażenie elektryczne:

• Zaciski i przewody zasilania AC.
• Zaciski i przewody wyjściowe DC.
• Wiele wewnętrznych komponentów zasilacza wzbudzenia.
• Zaciski sterowania posiadają pojedynczą separacje galwaniczną i nie należy ich 

dotykać.

Napięcie występujące wewnątrz zasilacza FXMP25 może stanowić źródło porażenia 
prądem i być niebezpieczne dla zdrowia. Komenda Stop w napędzie DC nie powoduje 
zaniku niebezpiecznego napięcia z zasilacza FXMP25.
Przed rozpoczęciem prac przy zasilaczu lub zdjęciem jego osłony należy odłączyć 
zasilanie AC na czas conajmniej 5 minut.

Odłącznik izolacyjny 
Przed zdjęciem jakiejkolwiek osłony zacisków zasilacza bądź też przed 
przystąpieniem do prac serwisowych należy odłączyć układ od źródła zasilania przy 
pomocy odłącznika izolacyjnego..

Zasilacz wzbudzenia przeznaczony jest do zasilania z sieci kategorii III lub niższej, 
zgodnie z normą IEC60664-1. Oznacza to, że może być on podłączony bezpośrednio  
do sieci jako część instalacji wewnątrz budynku. Dla instalacji zewnętrznych należy 
stosować dodatkowe zabezpieczecie przeciwprzepięciowe.

Obwody sterownicze (ELV) posiadają tylko pojedynczą izolację (podstawową). 
Obowiązkiem osoby instalującej jest zapewnienie większej ochrony przed dostępem 
do elementów, do których może mieć dostęp obsługa.
Podręcznik użytkownika FXMP25 15
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4.1 Zaciski elektryczne
W przypadku pracy zasilacza jako indywidualnego urządzenia, należy wykorzystać 
wyjściowy przekaźnik sygnalizacji stanu awaryjnego zasilacza, pozwalający na 
zapewnienie ochrony przed nadmierną prędkością silnika.

Rysunek 4-1 Zaciski silnoprądowe zasilacza FXMP25

FXMP25

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

PE L1 L3 F1 F2

L1 L3

A1 A2

Bezpieczniki
zasilania

Wyłącznik

Opcjonalny
filtr EMC

Zasilanie wentyl.
(jeśli wymagany)

Dławiki
sieciowe

Bezpieczniki
obwodu
twornika

Wymagany tylko
do odwzbudzania
silnika w trybie
pracy samodzielnej
zasilacza wzbudzenia

Do układu sterowania
twornika jako sygnalizacja
utraty wzbudzenia
w trybie pracy samodzielnej

W przypadku jeśli napięcie zasilania obwodu wzbudzenia jest znacznie niższe niż 
napęcie wynikające z zasilania sieciowego zaleca się zastosowanie transformatora 
obniżającego napięcie zasilania układu. Dzięki temu zachowana zostanie 
maksymalna dokładność działania układu zasilania oraz zapobiegniemy zbyt 
wysokiemu napięciu podanemu na uzwojenie wzbudzenia.

NOTA
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4.2 Zaciski uziemienia
Zacilacz wzbudznia wymaga uziemienia. Istalacja obwodów uziemienia musi być 
wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Patrz sekcja 
4.3.1 Odłączenie warystorów na stronie 17 opisującą możliwe odstępstwa.

4.3 Wymagania co do sieci zasilającej
W celu uzyskania szczegółowych informacj dotyczących parametrów sieci zasilającej 
proszę zapoznać się z sekcją 8.4 Wymagania do zasilania na stronie 54.

4.3.1 Odłączenie warystorów
W niektórych specyficznych sytuacjach, np. podczas prób wytrzymałości izolacji 
wysokim napięciem lub w niektórych sieciach IT wymagane może być odłączenie 
warystorów stanowiących wyposażenie układu. W przypadku odłaczenie warystorów 
odporność układu na przepięcia zostanie ograniczona. Układ w tym przypadku wymaga 
zasilania z sieci wyposażonej w ochronniki przepięciowe kategorii II. Jeśli ochrona 
warystorowa nie jest wymagana wystarczy nie wykonać podłącznia uziemiającego 
zasilacza FXMP25.

4.4 Dławiki sieciowe
Zasiacz wzbudzenia FXMP25 podobnie jak inne urządzenia tyrystorowe powoduje 
powsatanie załamań napięcia w sieci zasilającej. Aby zapobiec oddziaływaniu tych 
zakłóceń na inne urządzenia zasilane z tego samego źródła zaleca się stosowanie 
dodatkowych dławików sieciowych ograniczających załamania sieci. Dławik taki nie jest 
wymagany w przypadku zasilania zasilacza wzbudzenia z indywidualnego 
transformatora.
Niżej podana wartość indukcyjności dławika określona została na postawie normy: EN 
61800-3:2004 "Systemy napędowe z układami regulacji prędkości obrotowej - Część 3: 
Wymagania EMC oraz metody pomiarowe".

Tabela 4-1 Minimalna wartość indukcyjności Ladd dławika sieciowego i jego typowy 

prąd

lmpedancja pętli zwarciowej
Wartość impedancji pętli zwarciowej musi spełniać wymagania odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa.
Zasilacz wzbudzenia musi być podłączony do uziemienia w odpowiedni sposób aby 
wytrzymać prąd zwarciowy do czasu zadziałania zabezpieczenia sieciowego (np. 
bezpiecznika). Połącznie zacisku uziemienia musi być odpowiednio często 
kontrolowane.

Prąd wyjściowy 
zasilacza

Napięcie sieci zasilającej Typowy prąd 
znamionowy dławika400 V 480 V

A H H A

25 230 290 26

W typowych obwodach wzbudzenia lub innych obwodach o dużej indukcyjności prąd 
wyjściowy DC jest bardzo wygładzony i w związku z tym wartość skuteczna prądu 
zasilania jest praktycznie równa prądowi wyjściowemu DC.
Powyższa informacja dotyczy typowej sieci o impedancji 1,5 % i minimalnym prądzie 
znamionowym 5 kA.

NOTA
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4.5 Dobór kabli i bezpieczników

W celu ułatwienia doboru bezpieczników i przekrojów przewodów, w sekcji 
2.1 Parametry znamionowe na stronie 9  podano maksymalny prąd zasilania zasilacza. 
Instalacja oprzewodowania zasilacza FXMP25 musi spełniać wymagania odpowiednich 
przepisów. Informacje zawarte w tej sekcji stanowią jedynie wskazówki.
Zaciski silnoprądowe zasilacza FXMP25 umożliwiają podłączenie przewodów o 

maksymalnym przekroju 5,26 mm2 (10 AWG).

Przekroje zastosowanych kabli zależne są od takich parametrów jak:

• Maksymalny prąd ciagły
• Temperatura otoczenia
• Mocowanie przewodów i ich pogrupowanie
• Spadek napięcia na przewodach

W przypadku aplikacji, w których prąd ciagły zasilacza wzbudzenia jest mniejszy niż 
prąd znaminowy, dobór okablowania może być dokonany z uwzględnieniem prądu 
rzeczywistego. W celu właściwego zabezpieczenia należy dokonać odpowiednich 
nastaw w zasilaczu wzbudzenia.

Tabela 4-2 podaje w oparciu o normy IEC 60364-5-52 i UL508C/NEC  przykłady 
stosowanych kabli. Przykład  dotyczy kabli trzy-żyłowych i temperatury otoczenia 40 °C.

Należy unikać obciążania prądem poniżej 250 mA (prąd podtrzymania przewodzenia 
tyrystora). Jeśli wymagana jest kontrola prądu na tym poziomie konieczne jest 
zastosowanie dławika sieciowego ograniczającego skutki stromości napięcia dv/dt 
podczas wyłączania tyrystorów.

Odpowiedni dobór kabli i bezpieczników jest niezmiernie ważny dla zachowania 
odpowiedniego bezpieczeństwa instalacji.

UWAGA

Zasilacz wzbudzenia FXMP25 wyposażony jest w wewnętrzne bezpieczniki na 
zasilaniu chroniące obwody na wypadek zwarcia wewnątrz zasilacza jak i w obwodzie 
wzbudzenia silnika. Bezpieczniki te nie chronią instalacji zasilającej. Zaleca się 
stosowanie dodatkowych bezpieczników chroniących obwod zasilania. Bezpieczniki te 
odpowiadają za ochronę instalacji zasilacza wzbudzenia FXMP25. W sekcji tej 
podano informacje dotyczące przekrojów przewodów i wartości zabezpieczeń dla 
różnych sieci zasilających. Nie stosowanie się do podanych zaleceń może być 
przyczyną powstania zagrożenia dla obsługi i ryzyka pożaru.

Oprzewodowanie musi być wykonane zgodnie odpowiednimi przepisami i dobrymi 
praktykami. Podane przekroje kabli wejściowych i wyjściowych są wartościami 
typowymi. W przypadku niezgodności ważniejsze są odpowiednie przepisy.

W przypadku ograniczenia przekrojów kabli doprowadzonych do zasilacza, należy na 
nowo dobrać zabezpieczenie główne instalacji.

NOTA
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Tabela 4-2 Typowe przekroje kabli

1. Dotyczą stosowania kabli  izolowanych XLPE lub EPR montowanych wg. metody 
B2 zgodnie z tabelą B52.5.

2. Przy założeniu temperatury żył przewodów 75 °C zgodnie z tabelą 310.16 wg. 
kodów NEC.

4.5.1 Zaciski obwodu twornika A1 A2
Zaciski A1, A2 przeznaczone są do podłączenia napięcia z obwodu twornika, w 
przypadku stosowania zasilacza jako urządzenia samodzielnego dla potrzeb procesu 
odwzbudznia. Bezpieczniki chroniące obwody zasilania twornika powinny być 
umiejscowione blisko źródła zasilania i powinny chronić przewody do zasilacza 

FXMP25. Można stosować kable o przekroju od 0,5 mm2 do 5,26 mm2.

4.5.2 Bezpieczniki zasilacza FXMP25

Tabela 4-3 Wewnętrzny bezpiecznik półprzewodnikowy Ferraz* 

*Wewnętrzy bezpiecznik półprzewodnikowy do ochrony tyrystorów zasilacza.

Tabela 4-4 Bezpiecznik na zasilaniu firmy Ferraz 

Tabela 4-5 Bezpiecznik na zasilaniu firmy Bussman

Tabela 4-6 Bezpiecznik na zasilaniu firmy Siba 

4.5.3 Wewnętrzne bezpieczniki półprzewodnikowe
Wewnętrzne bezpieczniki półprzewodnikowe zapewniają wyłącznie ochronę tyrystorom 
zasilacza FXMP25. Bezpieczniki mogą ulec przepaleniu w przypadku awarii w 
obwodzie wzbudzenia. W przypadku pojawienia się komunikatu awarii obwodu 
wzbudzenia (FdL) należy skontrolować stan tych bezpieczników.

IEC 60364-5-52[1] UL508C/NEC[2] 

Wejście/Wyjście 4 mm2 10 AWG

Typ bezpiecznika
Napięcie 

Vac
Prąd 

A
Numer 

katalogowy
Kod 

referencyjny

10 x 38 mm 690 30 FR10GB69V30 M330015

Typ bezpiecznika
Napięcie 

Vac
Prąd 

A
Numer 

katalogowy
Kod 

referencyjny
Zamiennik 
UL Class J 

14 x 51 mm 500 32 FR14GG50V32 W216656

Typ bezpiecznika
Napięcie 

Vac
Prąd 

A
Numer katalogowy

10.3 x 38 mm 600 V 30 LP-CC-30

Typ bezpiecznika
Napięcie 

Vac
Prąd

A
Numer katalogowy

NH 000 nożowy 690 V 32 20 477 13.32

Zalecane wartości bezpieczników określone są na podstawie prądów znamionowych 
urządzenia. Bezpiecznik sieciowy stanowi zabezpieczenie oprzewodowania i 
elektroniki układu.

NOTA
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Rysunek 4-2 Wyjmowanie wewnętrznych bezpieczników półprzewodnikowych

1. Odkręć śruby mocujące (typowo zalecane śruby M6).
2. Naciśnij obudowę w dwóch wskazanych miejscach na dole obudowy, aby zwolnić 

zatrzaski obudowy.
3. Otwórz obudowę zgodnie z rysunkiem.
4. Wyjmij  wewnętrzne bezpieczniki półprzewodnikowe.

Ryzyko porażenia elektrycznego
W przypadku zasilenia układu FXMP25 należy odczekać conajmniej 5 minut od chwili 
odłączenia zasilania zanim przystąpić będzie można do pracy przy układzie. Czas ten 
jest niezbędny dla pełnego rozładowania się wewnętrznych kondensatorów.

Odłącz zasilanie zanim przystapisz do wyjmowania wewnętrznych bezpieczników 
półprzewodnikowych.

1

2

3

4
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4.6 EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna)
Zasilacz FXMP25 spełnia wymagania odporności na zakłócenia (określone w sekcji 
8.17 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) na stronie 58) bez dodatkowych 
zaleceń.

Wszelkie zaciski wyjściowe jak i wejściowe zasilacza wzbudzenia mogą być źródłem 
emisji zakłóceń o częstotliwościach radiowych.

Dla większości zastosowań w przemyśle ciężkim emisja zakłóceń nie powoduje 
zakłóceń dla innego zaistalowanego osprzętu.

W przypadku konieczności ograniczenia poziomu emisji zakłóceń konieczne jest 
zainstalowanie dodatkowego filtra EMC.
Kable wyjściowe obwodu wzbudzenia powinny być kablami ekranowanymi a ekran 
powinien być uziemiony z obu stron. Zgodność ze standardami dotyczy kabli do 100m.

Tabela 4-7 Zgodność zasilacza FXMP25 z normami na emisję zakłóceń

* Podany filtr może być również zakupiony bezpośrednio w firmie Schaffner.

Objaśnienie (kolejność obrazuje coraz niższy poziom wymagań co do emisji zakłóceń):

C4 EN 61800-3:2004 środowisko drugie, dystrybucja ograniczona (Wymagane 
mogą być dodatkowe pomiary dla zweryfikowania poziomu zakłóceń).

C2 Ogólne standardy przemysłowe EN 61000-6-4:2007. 
EN 61800-3:2004 pierwsze środowisko, dystrybucja ograniczona (Poniższe 

zalecenia wymagane są dla spełnienia wymagań normy EN 61800-3:2004).

W niektórych specyficznych zastosowaniach mogą być wymagane dodatkowe 
pomiary zwłaszcza przy długich kablach jak również przy instalacji okablowania na 
zewnątrz budynków. Patrz sekcja 4.6.1 Ochrona obwodów sterowania przed 
przepięciami - przy długich kablach i połączeniach na zewnątrz budynku na stronie 22.

NOTA

Filtr * Zgodność z normami

Brak filtra C4

Schaffner FN3280H-25-33 C2

Zalecany filtr jest kompatybilny z obwodem tyrystorowym zasilacza wzbudzenia 
FXMP25. Bardzo ważne jest aby nie stosować innych filtrów. Stosowanie innych 
filtrów może doprowadzić do uszkodzenia tyrystorów spowodowanego 
nieodpowiednią impedancją obwodu (kondensatory podłączone na wyjściu).UWAGA

Filtr ten musi być stosowany wraz z odpowiednim filtrem RFI dla układu zasilania 
twornika. Zasilanie filtra powinny być podłączone z miejsca zasilania dławika 
sieciowego/filtra układu zasilania twornika. W innym przypadku istnieje ryzyko 
przegrzania  filtra i jego uszkodznia przez załamania sieci związane działaniem 
zasilania twornika.

Układ ten przeznaczony jest do dystrybucji ograniczonej zgodnie z IEC 61800-3. W 
przypadku instalacji układu w środowisku nieprzemysłowym (np. w pobliżu domów) 
może on być źródłem zakłóceń radiowych wymagających indywidualnych pomiarów.

UWAGA
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Norma EN 61800-3:2004 definiuje następujące określenia:

• Środowisko pierwsze - obejmujące zabudowania mieszkalne. Obejmuje również 
instalacje przemysłowe podłączone bezpośrednio do sieci energetycznej niskiego 
napięcia bez własnego transformatora, która również zasila zabudowania 
mieszkalne.

• Środowisko drugie - obejmuje wszelkie inne instalacje nie podłączone bezpośrednio 
do sieci energetycznej niskiego napięcia zasilającej również zabudowania 
mieszkalne.

• Ograniczona dystrybucja okreslana jest jako forma sprzedaży w której producent 
ogranicza sprzedaż układów dla użytkowników dysponujących odpowiednią wiedzą 
techniczną dotyczącą aplikacji układów i kompatybilności elektromagnetycznej.

4.6.1 Ochrona obwodów sterowania przed przepięciami - przy długich kablach 
i podłączeniach na zewnątrz budynków
Wejścia i wyjścia obwodów sterowania przewidziane są dla standardowych układów 
sterowania w maszynach i małych systemach automatyki bez dodatkowych zaleceń.
W przypadku aplikacji, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się przepięć/wyładowań o 
wysokiej energii, zaleca się zastosowanie dodatkowych elementów ochronnych. 
Przepięcia mogą być spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, procesami 
łączeniowymi oraz prądami błądzącymi w punktach uziemienia. Ryzyko przepięć jest 
szczególnie wysokie kiedy przewody prowadzone są bez osłon na zewnątrz budynków. 

W przypadku prowadzenia przewodów na zewnątrz budynków lub jeśli długość kabli w 
budynku przekracza 30 metrów zaleca się generalnie stosować się do następujących 
wskazówek:
1. Zastosuj separację galwaniczną, tzn. nie podłączaj obwodów sterowniczych (0 V) do 

zacisków uziemienia. Zapobiegaj powstawaniu pętli w obwodach sterowniczych, tzn. 
upewnij się, że każdy przewód sterowniczy ma swój przewód powrotny (0 V).

2. Stosuj przewody ekranowane z dodatkowym uziemieniem ekranu. Ekran 
przewodów może być uziemiony z obu stron, lecz punkty uziemień z obu stron 
powinny być połączone z obu stron poprzez połączenie ekwipotencjalne 

przewodów silnoprądowych o przekoju conajmniej 10 mm2 lub też 10-krotnie 
większy od przekroju ekranu przewodów sygnałowych bądź też zgodny z innymi 
wymaganiami bezpieczeństwa. Rozwiązanie to zapewnia że prąd przepięciowy 
popłynie przez główne połącznie ekwipotencjlne a nie przez ekran przewodu 
sygnałowego. Jeśli budynek lub zakład posiada dobrze zaprojektowaną wspólną 
sieć połączeń uziemiających zalecenie to nie jest konieczne.

3. Zastosuj dodatkową ochronę przepięciową - dla wejść, wyjść cyfrowych i 
anlogowych zastosuj diodę Zenera lub specjalne elementy zabezpieczające 
podłączone równolegle do obwodów wejściowych tak jak to pokazano na Rysunku 
4-3 i Rysunku 4-4.

Rysunek 4-3 Ochrona wejść i wyjść przed przepięciami (zaciski unipolarne)

Sygnał z obiektu Sygnał do napędu

0V 0V

Dioda Zenera 30V 
np. 2xBZW50-15
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Rysunek 4-4 Ochrona wejść i wyjść przed przepięciami (zaciski bipolarne)

Dostępne są również gotowe elementy przeciwprzepięciowe, np. firmy Phoenix Contact:

Unipolarne TT-UKK5-D/24 DC
BipolarneTT-UKK5-D/24 AC

4.7 Specyfikacja listwy zaciskowej obwodów sterowania
Rysunek 4-5 Zaciski sterowania

Sygnał z obiektu Sygnał do napędu

0 V 0 V

2 x  15 V
 2xBZW50-15
 dioda Zenera

np.

1 (Ion) Wejście cyfrowe

Podwójna funkcja
Zasilanie ekonomiczne wzbudzenia 
lub dozwolenie do pracy  (Patrz Pr 81)

Typ
Pojedyncze, logika ujemna (0 V współne 
dla prawidłowego działania)

Zakres napęcia 0 V do 24 V

Wartości maksymalne i minimalne 
napięcia

-18 V do 30 V

Obciążlność 2.4 mA przy 0 V (sink)

Próg przełączenia Poziom - wysoki: 11 V, - niski: 9 V

Czas odczytu 4 ms

2 (0V) Masa 0V

Funkcja
Wspólny zacisk dla wszelkich 
zewnętrzych podłączeń

3 (Iref) Wejście analogowe

Funkcja Zadanie prądu wzbudzenia

Pełen zakres pomiarowy 0 do 10 V

Wartość maksymalna napięcia -18 V do 30 V

Rezystancja wejścowa 44 k

Rozdzielczość 10 bits

Czas próbkowania 4 ms

Iref

+10V If Va Fail

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0V

Ion
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4 Nie używane

5 (+10V) Wyjście 10V

Funkcja
Zasilanie dla sygnału wejścia 
analogowego

Tolerancja napięcia 2 %

Obciążalność prądowa 5 mA

Ochrona

Przy przekroczeniu 5 mA prąd jest 
ograniczony, lecz nie jest syganlizowany 
żaden błąd (Napięcie na wyjściu spada 
poniżej 10 V jeśli prąd jest większy od 5 
mA)

6 (If) Wartość prądu wzbudzenia (wyjście)

7 (Va) Wartość napięcia twornika (wyjście)

Typ Wyjście napięciowe

Zakres napięcia 0 do 10 V

Maksymalna obciążalność 5 mA

Minimalna rezystancja obciążenia 2 k 
Ochrona 5 mA w przypadku zwarcia

Rozdzielczość 10 bits

Czas odświeżania 4 ms

8 Biegun wspólny przekaźnika awarii

9 Zacisk normalnie otwarty przekaźnika awarii

10 Zacisk normalnie zamknięty przekaźnika awarii

Funkcja
Działanie zasilacza FXMP25 (Patrz par. 
01 i  27.

Typ Form C

Obciążalność
250/125 Vac kategoria 1/2
5 A obciążenie rezystancyjne
5 A 30 Vdc 

Zadziałanie przekaźnika
Załączenie po zasileniu układu FXMP25 
i braku błędu

Czas odświżania 4 ms

Przekaźnik statusu posiada kategorię przepięciową II.
24 Podręcznik użytkownika FXMP25
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4.8      Komunikacja szeregowa
4.8.1     Wstęp
Zasilacz wzbudzenia FXMP25 wyposażony jest w 2-przewodowy port komunikacyjny 
EIA485 (port transmisji szeregowej) pozwalający na jego zdalną konfigurację i kontrolę 
działania z komputera PC lub innego sterownika. Dzięki temu możliwe jest jego 
skonfigurowanie bez konieczności wykorzystania klawiatury czy też innego 
oprzewodowania sterowniczego. 

Domyślnym protokołem obsługiwany przez ten port jest protokół Modbus RTU. Protokół 
ten stanowi standardowy sposób komunikacji z oprogramowaniem  uruchomieniowym 
dostarczanym na dysku CD wraz z zasilaczem.

Dostęp do portu komunikacji szeregowej możliwy jest przez złącze typu RJ45. Port ten 
zapewnia separację galwaniczną od sieci zasilającej. 

Port ten stanowi równoważnik obciążenia sieci komuniacyjnej dwóch jednostek 
sieciowych.

4.8.2     Złacze portu komunikacji szeregowej 
Zasilacz FXMP25 wyposażony jest standardowo w 2-przewodowy port komuniacji 
EIA(RS)-485. Tabela 4-8 opisuje szczegółowo zaciski złącza RJ45 portu 
komunikacyjnego.

Rysunek 4-6 Złącze portu komunikacyjnego RJ45 

Tabela 4-8 Zaciski złacza RJ45 

Port komunikacyjny stanowi dla sieci obciążenie równoważane dwóm jednostkom. 
Zaciski 2, 3, 7 oraz ekran muszą być zawsze wykorzystane do obsługi komunikacji. 
Zawsze należy stosować kable ekranowane.

Komunikacja przez konwertery USB/EIA232 na EIA485 

Pin Funkcja

1 120  Rezystor terminujący

2 RX TX

3 0 V izolowane

4 +24 V (100 mA)

5 0V izolowane

6 TX gotowość 

7 RX\ TX\

8
RX\ TX\ (jeżeli rezystory terminujące są wymagane należy połączyć 
do pinu 1))

Ekran 0 V izolowane

1

8
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Komputerty PC wyposażone w port USB/EIA232 nie mogą być wykorzystane 
bezpośrednio do komunikacji z zasilaczem wyposażonym w interfejs EIA485. Z tego też 
powodu wymagany jest odpowiedni konwerter.

Firma Control Techniques dostarcza odpowiednie konwertery USB na EIA485 oraz 
EIA232 na EIA485 zapewniające separacje galwaniczną o następujących 
oznaczeniach:
• CT USB Comms cable (Kod zamówieniowy CT 4500-0096)
• CT RS232 Comms cable (Kod zamówieniowy CT 4500-0087)

W przypadku stosowania powyższych lub też innych odpowiednich do stosowania z 
zasilaczem FXMP25 konwerterów, zaleca się, aby nie były podłączone rezystory 
terminujące. W niektórych przypadkach, w zależności od typu konwertera, konieczne 
będzie ich odłączenie. Informacje o sposobie wyłączenia/odłączenia rezystorów 
terminujących zwykle powinny być zawarte w opisie dostarczanym z konwerterem.

4.8.3     Parametry komunikacji szeregowej
Niżej wymienione parametry muszą posiadać odpowiednie nastawy aby możliwe było 
prawidłowe działanie portów komunikacji szeregowej.

Paramtr te okreslają nastawy prokołu komunikacyjnego portu 485 w urządzeniu. 
Zmiany nastw tych parametrów można dokonać przy użyciu klawiatury lub też przez 
sam port szeregowy. W przypadku zmiany tych parametrów poprzez port szeregowy 
odpowiedź układu na komendy transmisji opierać się będzie o stare nastawy 
parametrów komunikacji. Master sieci komunikacji szeregowej powinien odczekać czas 
20 ms zanim rozpocznie transmisję z nowymi nastawami protokołu. (Uwaga: ANSI 
stosuje nastway 7 bitów danych, 1 bit stopu oraz parzysta kontrola; Modbus RTU 
stosuje 8 bitów danych, 2 bity stopu i brak kontroli parzystości).

 

W przypadku stosowania konwertera CT EIA232 Comms cable maksymalna prędkość 
transmisji jest ograniczona do 19,2 k bodów.

Parametery 95 i 96 określają adres sieciowy i prędkość transmisji zgodnie z opisem 
umieszczonym w sekcji 6 Parametry zasilacza wzbudzenia na stronie 30.

UWAGA
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5 Uruchomienie

5.1 Klawiatura i wyświetlacz
W zależności od aktualnego trybu wyświetlania możlwy jest odczyt róznych informacji 
na samym wyietlaczu. Możliwe są trzy tryby pracy wświetlacza pokazane poniżej.

Rysunek 5-1 Tryby pracy wyświetlacza

Rysunek 5-2 Wybór i zmiana wartości parametrów

W przypadku wciśnięcia przycisku  MODE kiedy wyświetlacz pracuje w trybie 
statusu nastąpi zmiana jego trybu pracy na tryb podglądu parametrów. 

W trybie podglądu parametrów, numer parametru po lewe stronie będzie migał a 
wartość nastawy samego parametru możliwa będzie do odczytu po prawej strownie 

wyświetlacza. Przy wykorzystaniu przycisków strzałek  góra i  dół możliwa jest 

teraz zmiana migającego numeru parametru. Przytrzymanie przycisku  góra 
spowoduje zwiększenie numeru parametru aż do numeru Pr 99.

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

FXMP25

Tryb statusu Tryb podglądu parametrów Tryb edycji parametrów

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

FXMP25

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

FXMP25

Status Wartość
parametru

Numer
parametru

(miga)

Wartość
parametru

Numer
parametru

Wartość
parametru (miga)

M

TRYB STATUSU

lub

TRYB WIDOKU
Wybierz numer parametru

lubWciśnij

Numer parametru miga

TRYB EDYCJI
Zmień wartość parametru

lubWciśnij

Wartość parametru miga

M

M

Wciśnij
przez 2 s

bezruch
4 minuty

Wci nij
i zwolnij

ś

M M Wci nij
i zwolnij

śWci nij
i zwolnij

ś

Wci nij
i zwolnij

ś

M
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Pojedyncze wciśnięcie przycisku  góra spowoduje przejscie do najniższego 
parametru dostępnego w bieżącej kofoguracji.

Podobnie wciśniećie i przytrzymanie przycisku  dół spowoduje zmniejszanie się 
numeru parametru, aż do najniższego numeru. Kiedy osiągnięty zostanie najniższy 

parametr pojedyncze wciśnięcie przycisku  dół spowoduje przejście do podglądu 

parametru Pr 99. Ponowne wciśnięcie i zwolnienie przyciku  Mode spowoduje 
przejście z trybu podglądu parametrów do trybu ich edycji.
W trybie edycji parametrów migać będzie prawa strona wyświetlacza pokazująca 
wartość parametru o numerze wyświetlanym z lewej strony wyświelacza. 

Wciśnieście przycisku  MODE spowoduje powrót do trybu widoku parametrów. Jeśli 

w tym momencie ponownie wciśniemy przycisk  MODE wyświetlacz wróci do trybu 

statusu, lecz jeśli wcześniej wciśnemy przyciski  góra czy  dół zanim ponownie 

wcisneliśmy przycisk  MODE sprawi to, że po wciśnięciu przycisku  MODE 
wyświetlacz wejdzie ponownie w tryb edycji parametrów. Dzięki temu użytkownik może 
z łatwością dokonać nastaw parametrów pracy zasilacza wzbudzenia.

Jednoczesne wciśnięcie przycisków  góra i   dół spowoduje natychmiastowe 
wyzerowanie nastawy parametru.
W przypadku braku aktywności klawiatury w czasie 4 minut wyświetlacz samoczynie 
powróci do trybu wyświetlania statusu.

5.2 Resetowanie zasilacza wzbudzenia
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  mode w trybie wyświetlania parametrów lub 
statusu przez czas przynajmniej 2 sekund spowoduje zresetowanie zasilacza. 

Reset zasilacza wymagany jest w następujących przypadkach:
• Skasowanie błędu sygnalizowanego przez zasilacz
• W celu uaktywnienia nastaw niektórych szczególnych parametrów

5.3 Kod dostępu do parametrów
Fabrycznie dostęp do parametrów zasilacza wzbudznia nie jest chroniony i możliwa jest 
edycja wszelkich parametrów podlegających edycji. Jeśli jednak parametr 98 (kod 
dostepu użytkownika) zostanie ustawiony na wartość inną niż 0, wtedy jego wartość 
zostanie zastosowana jako kod dostępu. W przypadku wprowadzenia kodu dostępu po 
załączeniu zasilania nie możliwa będzie edycja nastaw parametrów. Nie możliwa będzie 
zmiana nastaw parametrów do czasu wprowadzenia kodu dostępu. Jeśli będziemy 
podglądać wartość parametru 98 to wskazywana będzie wartość 0 (w celu 
zapobieżenia odczytania samego kodu).
W przypadku ustawionego kodu dostępu próba edycji parametrów sprawi, że na 
wyświetlaczu pojawi się migający komunikat 'CodE' na 4-cyfrowej części wyświetlacza 
informujący o konieczności wprowadzenia kodu (pod warunkiem, że parametr podlega 

edycji a nie jest tylko do odczytu). Wciśnięcie przycisku  góra lub  dół spowoduje 
pojawienie się 4 cyfr umożliwiających wprowadznie kodu, a na 2-cyfrowej części 
wyświetlacza wyświetlany będzie komunikat 'Co'. Wprowadzenie kodu wymaga jego 

zatwierdzenia przyciskiem  MODE. W przypadku poprawnego wprowadzenia kodu 
wyświetlacz przejdzie do trybu edycji parametrów. W przypadku błędnego kodu, 
wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania parametrów.

M

M

M

M M

M

M
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5.4 Przywracanie nastaw fabrycznych zasilacza
W przypadku ustawienia parametru 00 na wartość różną od zera i zatwierdzeniu tej 
nastawy w czasie kiedy zasilacz wzbudzenia nie jest aktywny (Parametr 77= OFF) 
zostaną automatycznie przywrócone nastawy fabryczne zasilacza wzbudzenia. Po 
przywróceniu parametrów do nastaw fabrycznych zostaną one automatycznie 
zapamietane w pamięci EEPROM zasilacza podczas jego wyłączania. Nowe nastawy 
zostaną aktywowane po ponownym jego załączeniu.

Tabela 5-1 Nastawy parametru 00

Tabela 5-2 Tryb statusu

Aby przywrócić nasatwy fabryczne przy wcześniej wybranym trybie pracy zasilacza MP 

lub MII, należy ustawić parametr 78 = OFF i wcisnąć przycisk  aby wyjść z edycji 
parametrów.
W celu uzyskanie dostępu do parametru 00 po tej operacji konieczne jest wyłączenie i 
ponowne załączenie zasilacza.

5.5 Zapis parametrów
Nastawy parametrów są automatycznie zapamiętywane po wciśnięciu przycisku  
MODE kiedy opuszczamy tryb edyscji parametrów i wracamy do trybu widoku.

Wartość Wyświetlacz Funkcja

0 nonE Brak działania

1 Eur Nastawy fabryczne Europejskie

2 USA Nastawy fabryczne Amerykańskie

W przypadku próby przywracania nastaw fabrycznych kiedy zasilacz jest aktywny na 
wyświetlaczu pojawi się migający komuniat FAIL a parametr 00 wróci do wartości 
nonE.

NOTA

Lewa część 
wyświetl.

Status Objaśnienie

Brak dozwolenia 
na pracę zasilacza

Brak dozwolenia na pracę zasilacza 
(Parametr  77 = OFF).

Stan awaryjny 
zgłaszany przez 
zasilacz

Stan awaryjny zgłoszony przez zasilacz. Kod błedu 
wyświetlany jest po prawej stronie wyśwetlacza (Rozdział  
9 Diagnostyka na stronie 60).

Zasilacz 
wzbudzenia 
pracuje

Zasilacz wzbudzenia jest aktywny i pracuje. 
Parametr  78 = określa tryb pracy;  W trybie pracy 
samodzielnej Parametr  77=On; w trybie Mentor MP 
5.77=On (5.78 posiada wartość 1 lub 2). W trybie Mentor 
II wymagane jest podłaczenie taśmy łączącej zasilacz z 
układem Mentor II.

M

M

Zmiana parametrów nie zostanie zapamiętana jeśli podczas zmiany nastawy układ 
zasygnalizuje stan awaryjny.

NOTA
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6 Parametry zasilacza wzbudzenia
Powrót do nastaw fabrycznych możliwy jest tylko kiedy parametr 78 = OFF (0)
W poniższej tabeli zastowano skróty oznaczające następujące tryby pracy:
MP - tryb pracy przeznaczony do współpracy z układem Mentor MP.
MII - tryb pracy przeznaczony do współpracy z układem Mentor II.
ST - tryb pracy przeznaczony do samodzielnej pracy zasilacza wzbudzenia.

Tabela 6-1 Tabelaryczna lista parametrów zasilacza

Parametry posiadają numerację zbliżoną do menu 5 układu Mentor MP.
Dla przykładu parametr 77 w zasilaczu FXMP odpowiada parametrowi 5.77 w układzie 
Mentor MP

Pr Nazwa parametru MP MII ST Pr Nazwa parametru MP MII ST

00 Przywracanie nastaw  fabrycz.  67 Poziom pracy oszczędnośc. 

01 FXMP25 OK    68 Maks. strum./nap. wzbudzenia 

02 Napięcie twornika  69 Min. strum./nap. wzbudzenia. 

03 Zadanie analog. strum.wzbudz.  70 Znaminowy prąd wzbudzenia 

04 Offset syg. zad. strum. wzbudz.  71 Nastawa P regulatora strum. 

05 Skalowania zad. strum. wzb.  72 Nastawa I regulatora strum. 

06 Skal. wyj. analog. nap. twornika  73 Znamionowe nap. wzbudzenia 

07 Skal. wyj. analog. prądu wzb.    74 Znam. współ. komp. wzbudz. 

11 Skal. sprzęż. prądu wzbudz.  75 Wybór trybu pracy napięciow. 

12 Autostrojenie (Autotune)  76 Napięcie zasilania AC  

25
Dopuszcz. poz. strum. 
wzbudzenia z FXMP25 OK

  77
Dozwolenie do pracy 
zasilacza



26 Pętla hist. dopuszcz. strum.   78 Tryb pracy zasilacza wzbudz.   

27 Dostateczny poz. wzbudz.   80 Tryb oszczędnościowy aktyw. 

29 Punkt załam. 1 strumień/prąd  81 Funkcja wejścia cyfrowego 

30 Punkt załam. 2 strumień/prąd 2  90 Ostatni stan awaryjny (0)   

54 Poziom sprzęż. zwrot. strum.    91 Przedostatni stan awaryjny   

55 Poziom zad. strum./napięcia  92 Stan awaryjny przed 91   

56 Pomierzony prąd wzbudzenia    93 Stan awaryjny przed 92   

57 Procentowa wartość napięcia  94
Parametr wyświetlany po 
załączeniu zasilania



58 Kąt zapłonu tyrystorów  95 Adres sieciowy portu kom. 

59 Punkt rozpocz. odwzbudzania  96 Prędkość transmisji 

60 Napięcie zasil. obw. wzbudz.  97 Wersja oprogramowania   

62 Nast. P regulatora odwzbudz.  98 Kod dostępu użytkownika   

63 Nast. I regulatora odwzbudz.  99 Wersja oprog. płyty mocy   

64 Wybór zew. zadania strumienia 
30 Podręcznik użytkownika FXMP25 
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6.1 Pełen opis parametrów

Tabela 6-2 Objaśnienie do oznaczeń typów parametrów

Jeśli parametr ten ustawimy na wartość różną od nonE(0) a następnie opuszczony 
zostanie tryb edycji parametrów bądź też zasilacz FXMP25 zostanie zresetowany w 
stanie nieaktywnym, automatycznie parametry zostaną ustawione na parametry 
fabryczne. Nowe nastawy zostaną zapisane do pamięci EEPROM w trakcie wyłączenia 
zasilacza. Nowe wartości będą aktywne dopiero po ponownym załączeniu zasilacza. 

Sygnalizuje, że zasilacz FXMP25 nie znajduje się w stanie zgłaszania błędu.

Typ Objaśnienie

Bit Parametr bitowy

FI
Filtrowany: niektóre parametry których wartość może zmieniać się bardzo 
szybko w celu ułatwienia odczytu mają filtrowaną wartość wyświetlaną.

Txt Tekst: parametr wykorzystuje opis tekstowy zamiast wartości numerycznej.

VM Wartość maksymalna może być zmienna.

DP Liczba miejsc liczby: wskazuje ilu cyfrowa jest wyświetlana wartość parametru.

ND
Nie resetowany do nastaw fabrycznych: z wyjątkiem nastaw po wyjściu z 
fabryki oraz po sygnalizacji awarii EEPROM-u parametr nie ulega 
przywróceniu do nastawy fabrycznej.

US Zapis przez użytkownika: wymagana jest komenda zapisu do EEPROM-u.

RW Parametr zarówno do oczytu jak i zapisu przez użytkownika.

BU
Nastwa fabryczna parametru bitowego równa 1(On)/bez znaku: Parametr 
bitowy ma wartość domyślną 1, parametr niebitowy ma wartość bez znaku.

PS

Automatyczny zapis do EEPROM-u przy wyłączeniu zasilania w trakcie 
pojawienia się komunikatu błędu awarii podnapięciowej (UV).
Parametry te podlegają również zapisowi po wydaniu standardowej komendy 
zapisu wszyskich parametrów.

00 Przywracanie nastaw fabrycznych

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres nonE(0), Eur(1), USA(2)

Aktualizacja Uaktualniany po wyjściu z trybu edycji lub po resecie zasilacza FXMP25

Wartość Wyświetlacza Funkcja

0 nonE Brak działania

1 Eur Przywracanie nastw Europejskich

2 USA
Przywracanie nastaw 
Amerykańskich

01 FXMP25 OK

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1

Zakres OFF (0) lub On (1)

Aktualizacja W tle
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Napięcie obwodu twornika pomierzone na zaciskach A1 i A2 zasilacza wzbudzenia.

Parametr ten wskazuje poziom sygnału zadania strumienia wzbudzenia. Sygnał ten ma 
postać sygnału analogowego w zakresie od 0 do +10 V.

Wartość parametru offsetu dodawana jest do sygnału zadania stumienia wzbudzenia.  
Offset może przyjmować wartość  -100.0 % do 100.0 %. Jeśli wartość sumy offsetu i 
zadania wykracza poza zakres zadania od 0 do 100% jest ograniczony do tego 
zakresu.

Parametry zadania strumienia mają wpływ, kiedy wybrane jest zadanie z wejścia Iref. 
Maksymalna wartość zadania wynosi 100 %, tak więc nastawa domyślna skalowania 1 
oznacza, że sygnał wejściowy 10V oznacza 100 % zadania strumienia. 

Maksymalna wartość parametru 02 wynosi 860 [V] i odpowiada sygnałowi wyjściowemu 
10V. Parametr ten pozwala na odpowiednie wyskalowanie miernika (zacisk Va). 

02 Napięcie twornika

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 860 V

Aktualizacja Zapis w tle

03 Zadanie analogowe strumienia wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0.0 do 100.0 %

Aktualizacja W tle

04 Offset sygnału zadania analogowego strumienia wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres ±100 %

Nast. fabr. 0.0

Aktualizacja Odczyt w tle

05 Skalowanie zadania analogowego strumienia wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

3 1 1 1

Zakres 0.000 do 4.000

Nast. fabr. 1.000

Aktualizacja W tle

06 Skalowanie wyjścia analogowego napięcia twornika

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

3 1 1 1

Zakres 0.000 do 4.000

Nast. fabr. 1.000

Aktualizacja W tle
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Nastawa fabryczna 1.500 oznacza, że na wyjściu (zacisk 6) pojawi się sygnał 10 V, 
kiedy wartość sprzężenia pomiaru strumienia osiągnie 100 % (Parametr 54)

W przypadku współpracy z układem MENTOR II wartość tego parametru musi 
odpowiadać parametrowi 6.11 układu Mentor II. Określa zakres prądu w amperach.

W trybie pracy samodzielnej zasilacza, ustawienie tego parametru na ON spowoduje 
automatyczne obliczenie nastaw regulatora strumienia. W przypadku pojawienia się w 
trakcie autostrojenia napięcie na zaciskach twornika układ zasygnalizuje błąd.  
Po zakończeniu autostrojenia (w przypadku jesli parametr 81 = 0) parametr 77 zostanie 
ustawiony na 0 (off). Jeśli parametr 81 = 1, wtedy zasilacz pozostanie aktywny zgodnie 
z sygnałem na wejściu cyfrowym.

Parametr ten określa poziom przy którym syganlizowana jest utrata wzbudzenia przez 
przekaźnik układu  w trybie Mentor II i trybie samodzielnym (poziom 100 %  = 150 % 
strumienia). 10 % strumienia / 1.5 = 6.7 czyli tyle samo co w zasilaczu FXM5.

07 Skalowanie wyjścia analogowego strumienia wzbudzenia 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

3 1 1 1

Zakres 0.000 do 4.000

Nast. fabr. 1.500

Aktualizacja W tle

11 Skalowanie sprzężenia prądu wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 20

Nast. fabr. 10

Aktualizacja W tle 

Nastawy tego parametru należy dokonać zanim ustawimy parametr 78 na tryb Mentor 
II. W przypadku jeśli parametr 78 = 2.H (2) lub 2.F (3) wymagane jest wyłaczenie i 
ponowne włączenie zasilacza, aby nowe wartości stały się aktywne.

NOTA

12 Autostrojenie (Autotune)

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1

Zakres OFF (0) lub On (1)

Nast. fabr. OFF (0)

Aktualizacja Odczyt w tle

25 Minimalny poziom strumienia wzbudzenia FXMP25

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0.0 do 100.0 %

Nast. fabr. 6.7 %

Aktualizacja 16 ms
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Parametr ten pozwala na ustawienie pętli histerezy dla dopuszczalnego poziomu 
strumienia określonego w parametrze 25 w celu wyeliminowania przełączania 
przekaźnika na pograniczu progu. Jeśli wartość strumienia jest większa od wartości z 
parametru 25 plus połowa pasma histerezy w parametrze 26  wyjście pozostaje 
aktywne. Natomiast jeśli wartośc strumienia jest mniejsza od progu pomniejszonego o 
połowę pasma histerezy wyjście pozostanie nieaktywne.

Kiedy paramtetr wskazuje watrość On (1) oznacza to , że stumień przekroczył poziom 
dopuszczalnego strumienia wzbudzenia wraz pętlą histerezy (Parametr 25 i 26).

Patrz opis parametr 30.

Kiedy silnik pracuje w trybie odwzbudzania zależność pomiędzy strumieniem a prądem 
wzbudzenia nie może być liniowa. Zasilacz wzbudzenia może uwzględnić tę 
nieliniowość poprzez trzyczęściowe ukszatałtowanie charakterystyki strumienia 
wzbudzenia zgodnie z rysunkiem pokazanym na sąsiedniej stronie.

26 Pętla histerezy poziomu strumienia z FXMP25

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0.0 do 25.0 %

Nast. fabr. 0.0 %

Aktualizacja 16 ms

27 Przekroczony poziom wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1

Zakres OFF (0) lub On (1)

Aktualizacja 16 ms

29 Punkt załamania 1 charakterystyki strumień/prąd

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 100 % znamionowego strumienia

Nast. fabr. 50

Aktualizacja Odczyt w tle

30 Punkt załamania 2 charakterystyki strumień/prąd

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 100 % znamionowego strumienia

Nast. fabr. 75

Aktualizacja Odczyt w tle
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W przypadku jeśli parametry29 i 30 mają swoje fabryczne nastawy 50 i 75, 
charakterystyka zależności pomiędzy strumieniem a prądem wzbudzenia pozostaje 
liniowa. Jeśli jednak parametry 29 i 30 zostaną zwiększone ponad 50 i 75, zasilacz 
wzbudzenia uwzgędni nieliniowy charkter strumienia względem prądu wzbudzenia. Jest 
mało prawdopodobne aby informacje do nastawy tych parametrów były dostępne. Tak 
więc ustawiane są one automatycznie w procesie autostrojenia rotacyjnego (tylko tryb 
współpracy z napędem Mentor MP). Aby dokonać nastw tych parametrów w trybie 
samodzielnej pracy zasilcza wzbudzenia zastosuj się do poniższej procedury:
• Upewnij się, że parametry 29, 30, 68 oraz 74 ustawione są na swoje fabryczne 

nastawy odpowiednio 50 %, 75 %, 100 % i 100 %.
• Ustaw zadanie prędkości na 1/4 Prędkości bazowej i uruchom silnik a następnie za 

pomocą ręcznego miernika zmierz prędkość obrotową silnika.
• Jeśli prędkość silnika jest mniejsza od 1/4 Prędkości bazowej (czyli od tej jaka 

powinna być) zmniejsz parametr Współczynnika kompensacji wzbudzenia (par. 74) 
do chwili uzyskania prawidłowych obrotów silnia. Jeśli obroty silnika są większe niż 
1/4  Prędkości bazowej (możliwe tylko wtedy kiedy prąd wzbudzenia odczytany z 
tabliczki ma niską wartość), zwiększ Znamionowy prąd wzbudzenia (par. 70) tak, 
aby uzyskać odpowiednie obroty silnika.

• Ustaw parametr 68 Maksymalnego strumienia  na 75 % i zmierz aktualne obroty 
silnika (zapisz jako obroty-75)

• Ustaw parametr 68 Maksymalnego strumienia  na 50 % i zmierz aktualne obroty 
silnika (zapisz jako obroty-50).

• Zatrzymaj silnik i przywróć parametr 68 Maksymalnego strumienia  na 100 %.
• Ustaw parametr 29 na wartość 50 x zadane obroty / pomierzone obroty-50
• Ustaw parametr 30 na wartość 75 x zadane obroty / pomierzone obroty-75.
• Wciśnij przycisk MODE w celu zapisania parametrów.

Prąd
wzbudzenia (%)

strumień(%)

50            75        100

100%
P r a 5.30

P r a 5.29

Charakterystyka liniowa
tzn. brak nasycenia( )
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Poziom sprzężenia zwrotnego strumienia po przeliczeniu go z prądu wzbudzenia w 
oparciu o charakterystykę uwzględniającą punkty jej załamania, Patrz punkty 
załamiania charkterystyki strumień/prąd Tabela 6-1 Tabelaryczna lista parametrów 
zasilacza na stronie 30.

W przypadku pracy w trybie prądowym zadanie strumienia podlega ograniczeniom 
wynikłym z parametrów 68 i 69. W przypadku pracy w trybie napięciowym [Par. 75 = On 
(1)]  napięcie podlega ograniczeniom zgodnie z par. 68 i 69.

Wartość prądu wzbudzenia w amperach.

Wyświetla procentową wartość zadania napięcia. Ujemna wartość w przypadku pełnego 
sterowania wskazuje na odzysk energii w celu przyspieszenia odwzbudzania.

0 = oznacza pełne wysterowanie tyrystorów i pełne napięcie na zasilaniu wzbudzenia.

54 Poziom sprzężenia zwrotnego strumienia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres ±150.0 % 

Aktualizacja Zapis w tle

55 Poziom zadania strumienia / napięcia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres ±120.0 % 

Aktualizacja Okres sieci zasilającej / 6 ms

56 Pomierzony prąd wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 2 1

Zakres ±25.00 A

Aktualizacja Zapis w tle

57 Procentowa wartość zadania napięcia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres ±150.0 % (0 do150 % w trybie półsterowania)

Aktualizacja Zapis w tle

58 Kąt zapłonu tyrystorów

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0.0 do 180.0 

Aktualizacja Zapis w tle
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Programowana wartość napięcia twornika w voltach przy której rozpoczyna się proces 
odwzbudzania. Określa napięcie przy którym osiągana jest prędkość bazowa.

Obliczone napięcie wytwarzane na wyjściu zasilacza. Wartość obliczana na podstawie 
napięcia zasilania i kąta zapłonu tyrystorów.

Nastawa pętli regulacyjnej odwzbudzania. Zbyt duża nastawa możę spowodować 
niestabilność podczas odwzbudzania silnika.

Nastawa pętli regulacyjnej odwzbudzania. Zbyt duża nastawa możę spowodować 
niestabilność podczas odwzbudzania silnika.

W przypadku nastawy OFF (0) zasilacz wzbudzenie działa w pętli regulacji napięcia. W 
przypadku nasawy On (1) wartość zadania strumienia określana jest poprzez syganał 
na zacisku 3.

59 Punkt rozpoczęcia odwzbudzania silika 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 750 V

Nast. fabr. Eur: 400, USA: 480

Aktualizacja Zapis w tle

60 Napięcie zasilania obwodu wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1

Zakres 0 do 500 V

Aktualizacja Zapis w tle

62 Nastawa P regulatora odwzbudzania 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

2 1 1 1

Zakres 0.00 do 99.99

Nast. fabr. 0.40

Aktualizacja Odczyt w tle

63 Nastawa I regulatora odwzbudzania 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

2 1 1 1

Zakres 0.00 do 99.99

Nast. fabr. 5.00

Aktualizacja Odczyt w tle

64 Wybór zewnętrznego zadania strumienia 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1

Zakres OFF (0) lub On (1)

Nast. fabr. OFF (0)

Aktualizacja Odczyt w tle
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W trybie pracy samodzielnej, jeśli zasilacz steruje strumieniem  par. 64 = On (1), 
parametr ten staje się zadaniem dla pętli regulacji wzbudzenia. 

Jeśli par. 64 = 0FF (0) wartość ta stanowi zadanie, kiedy linia zacisku Ion jest otwarta.

Programowana wartość maksymalnego strumienia dla pętli regulacji odwzbudzania. 
Maksymalna wartość tego paramtru zależy od prądu znamionowego w parametrze 70.
MAX_FIELD_FLUX = 100 x 25 / par 70. Dla wartości par. 70 mniejszej niż 20.8 A 
wartość MAX_FIELD_FLUX będzie ograniczona do 120 %.
Określa maksymalną wartość napięcia w przypadku trybu pracy napięciowej jeśli 
parametr 75 = On (1).

Minimalna wartość strumienia dla pętli regulacji chroniąca przed zbyd dużym 
odwzbudzaniem i związanym z tym wzrostem prędkości obrotowej silnika. Określa 
minimalne napięcie wzbudzenia w trybie napięciowym kiedy paramet 75 = On (1). 

Parametr ten określa wartość prądu znamionowego wzbudzenia silnika i określa jego 
wartość jako 100 % dla układu regulacji wzbudzenia.

67 Poziom pracy oszczędnościowej

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0.0 do 100 %

Nast. fabr. 25.0 %

Aktualizacja Odczyt w tle

68 Maksymalna wartość strumienia / napięcia wzbudzenia  

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1 1

Zakres 0 do MAX_FIELD_FLUX

Nast. fabr. 100.0 %

Aktualizacja Odczyt w tle

69 Minimalna wartość strumienia / napięcia wzbudzenia 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1 1

Zakres 0.0 do MAX_FIELD_FLUX

Nast. fabr. 50.0 %

Aktualizacja Odczyt w tle

70 Znamionowy prąd wzbudzenia 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

2 1 1 1

Zakres 0.00 do 25.00A

Nast. fabr. Eur: 5.00, USA: 25.00

Aktualizacja Odczyt w tle
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Zwiększenie nastawy tego parametru pozwala na precyzyjniejsze śledzenie zadania 
strumienia. Zbyt wysoko nastawa może spowodować niestabilność.

IZwiększenie nastawy tego parametru pozwala na precyzyjniejsze śledzenie zadania 
strumienia. Zbyt wysoka nastawa może spowodować niestabilność.

Parametr ten powinien być ustawiony na wartość znamionową napięcia zasilania 
wzbudzenia silnika.

Znamionowy prąd wzbudzenia podawany na tabliczce znamionowej dotyczy stanu 
zimnego maszyny.  Przy takim poziomie prądu silnik jest przewzbudzony co powoduje 
powstnie zbyt wysokiej siły przeciwmotorycznej w silniku. Parametr ten pozwala na 
dopasowanie prądu wzbudzenia poprzez obserwację napięcia twornika przy pełnej 
prędkości obrotowej. Patrz opis parametru 30 na stronie 34.

71 Nastawa P regulatora strumienia 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

2 1 1 1

Zakres 0 do 30.00

Nast. fabr. 3.00

Aktualizacja Odczyt w tle

72 Nastawa I regulatora strumienia 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0.00 do 300.0

Nast. fabr. 60.0

Aktualizacja Odczyt w tle

73 Znamionowe napięcie wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 500 V

Nast. fabr. Eur: 360, USA: 300

Aktualizacja Odczyt w tle

74 Znamionowy współpczynnik kompensacji wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 100 %

Nast. fabr. 100 %

Aktualizacja W tle
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W przypadku nastawy 1 zasilacz wzbudzenia będzie pracował w trybie napięciowm. 
Uzwojenie wzbudzenia będzie zasilane stałym napięciem a nie regulowanym prądem.

Parametr ten wskazuje średnią wartość skuteczną napięcia zasilania na zaciskach.  
Odczyt filtrowany przez czas 100 ms.

W przypadku wartości OFF (0) zabroniona jest praca zasilacza. Ustawienie tego 
parametru na wartość On (1) aktywuje zasilacz wzbudzenia do pracy. 

Umożliwia wybór pracy zasilacza zarówno jako pełno- lub półsterowany 
Pr 78 = 0--- Brak wybranego trybu pracy (OFF)
Pr 78 = 1--- Tryb pracy z układem Mentor MP (M P) (w MP par. 5.78=1 lub 2)
Pr 78 = 2--- Tryb pracy z układem Mentor II, mostek półsterowany (2.H)
Pr 78 = 3--- Tryb pracy z układem Mentor II, mostek wpełnisterowany (2.F)
Pr 78 = 4--- Praca samodzielna zasilacza, mostek półsterowany (St.H)
Pr 78 = 5--- Praca samodzielna zasilacza, mostek wpełnisterowany (St.F)

Wybór trybu pracy musi być zatwierdzony resetem zasilacza i procesora obwodu mocy. 
Reset zasilacza można dokonać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez conajmniej 2 
sekundy przycisku MODE.

75 Wybór pracy napięciowej zasilacza 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres OFF (0) lub On (1)

Nast. fabr. Eur: OFF (0), USA: On (1)

Aktualizacja Odczyt w tle

76 Napięcie zasilania AC 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1

Zakres 0 do 550 rms Vac

Aktualizacja Zapis w tle

77 Dozwolenie do pracy zasilacza 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1 1

Zakres OFF (0) lub On (1)

Nast. fabr. OFF (0)

Aktualizacja Odczyt w tle

78 Tryb pracy zasilacza wzbudzenia

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres OFF(0),M P(1),2.H(2),2.F(3),St.H(4),St.F(5)

Nast. fabr. OFF (0)

Aktualizacja Uaktulaniany przy restarcie (resecie) zasilacza

W przypadku zmiany trybu pracy konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie 
zasilacza aby nowy tryb pracy stał się aktywny.

NOTA
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• Ustaw nowy tryb pracy w parametrze 78
• Wykonaj Reset zasilacza
• Wyłącz i włącz zasilanie zasilacza wzbudzenia

Od tej chwili nowy tryb pracy będzie aktywny.

Zalecenia
Mostek półsterowany
Zwykle stosuje się sterowanie połową mostka, gdyż generalnie zapewnia to mniejsze 
tętnienia prądu. Sprawia to również że mniejsze są tętnienia momentu silnika.
Mostek wpełni sterowany
Pełne sterowanie mostkiem mocy zapewnia szybszą możliwość zmiany prądu 
wzbudzenia w każdym cyklu pracy. Zwiększa to udary prądowe ale jednocześnie daje 
szybszą kontrolę nad poziomem prądu wzbdzenia. Stosuj sterowanie pełnym mostkiem 
mocy w następujących warunkach:
• W przypadku jeśli wymagane jest gwałtowne odwzbudzanie

• Jeśli naturalna stała czasowa obwodu wzbudzenia okreslona jako  jest 

wolniejsza od czasów przyspieszeń, wymagane jest wtedy pełne sterowanie.

Parametr sygnalizuje wybór trybu oszczędnościowego działania zasilacza wzbudzenia.

Parmetr służy do wyboru funkcji działania zacisku wejścia cyfrowego (zacisk 1).
Jeśli parametr 81 = 0 (Eco) wejście cyfrowe steruje parametrem 80. Działanie wejścia 
jest odwrócone co oznacza, że parametr 80 ma domyślnie nastawę 'ON' .
Jeśli parametr 81 = 1 (F.Ctl) wejście cyfrowe steruje parametrem 77.
W celu uaktualnienia dokonanej zmiany wymagany jest reset zasilacza.

W przypadku wyboru trybu pracy z układem Mentor II  [2.H (2) 2.F (3)] uprzednio 
należy dokonać nastawy parametru 11. Jeśli zmiany parametru 11 dokonujemy po 
ustawieniu parametru 78 = 2.H (2) lub 2.F (3) wymagane jest wyłączenie i włączenie 
zasilacza aby nowe nastawy stały się aktywne.

NOTA

L
R
---- 
 

Parametr 78 może być zmieniany pomiędzy nastawami St.H (4) i St.F (5) podczas 
pracy zasilacza.

NOTA

W przypadku współpracy zasilacza z układem Mentor MP oprogramowanie układu 
Mentor MP musi być conajmniej w wersji V01.05.01 (Par. 11.29 = 01.05, 11.34 = 1).

NOTA

80 Praca oszczędnościowa  

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres OFF (0) do On (1)

Aktualizacja Odczyt w tle

81 Funkcja wejścia cyfrowego   

Typ
Bit FI TE VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres Praca oszczędnościowa (0) lub Dozwolenie do pracy (1)

Nast. fabr. 0

Aktualizacja Odczyt w tle
Podręcznik użytkownika FXMP25 41
Wydanie numer:  3 www.acontrol.com.pl



Parametry zawierają informacje o ostatnich czterech zarejestrowanych awariach.

Parametr ten określa, jaki parametr wyświetlany jest automatycznie po załączeniu 
zasilania. Po wejściu w tryb widoku parametru będzie również widoczny jego numer.

Stosowany do określenie adresu urządzenia w sieci komunikacyjnej. Zasilacz 
wzbudzenia zawsze stanowi układ slave. 
Dopuszczalne adresy zawierają się pomiędzy 0 a 247. Adres 0 jest generalnie 
stosowany jako adres wszystkich układów slave i nie powinien być stosowany.

Używany do okreslenia prędkośći transmisji portu szeregowego.

90 Ostatni stan awaryjny

91 Przedostatni stan awaryjny

92 Stan awaryjny przed 91

93 Stan awaryjny przed 92

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0 do 255

Aktualizacja Zapis w tle

94 Parametr wyświetlany po załączeniu zasilania

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 00 do 98

Nast. fabr. 54

Aktualizacja Odczyt w tle

95 Adres sieciowy portu komunikacyjnego

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1

Zakres 0 do 247

Nast. fabr. 1

Aktualizacja Odczyt w tle

96 Prędkość transmisji 

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0 do 4

Nast. fabr. 3

Aktualizacja Odczyt w tle

Wartość parametru Prędkość transmisji [body]

0 2400

1 4800

2 9600

3 19200

4 38400
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Parametr ten może być również modyfikowany przez łącze komunikacji szeregowej. 
Jeśli zmiany dokonano w ten sposób to odpowiedź układu na taką komendę odbędzie 
się z użyciem starej prędkości. Układ master powinien odczekać przynajmniej 20ms 
zanim rozpocznie transmisję z nową prędkością.

Wersja oprogramowania zasilacza składa się z dwóch liczb w formacie xx.yy. Wartość 
xx określa zmiany mające wpływ na wykonanie elektroniki zasilacza a wartość yy 
określa wykonania mające wpływ wyłącznie na zmianę dokumentacji.

Jeśli dokonamy nastawy parametru na wartość inną niż 0, oznaczać to będzie 
wprowadzenie kodu dostępu użytkownika uniemożliwiającego edycję innych 
parametrów. Podgląd tego parametru przy ustawionym kodzie użytkownika wskazuje 
zawsze wartość zero. 

Wersja oprogramowania płyty mocy składa się z dwóch liczb w formacie xx.yy. Wartość 
xx określa zmiany mające wpływ na wykonanie elektroniki płyty mocy a wartość yy 
określa wykonania mające wpływ wyłącznie na zmianę dokumentacji.

97 Wersja oprogramowania

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

2 1 1

Zakres 1.00 do 99.99

Aktualizacja Wpis podczas załączenia zasilania 

98 Kod dostępu użytkownika  

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

1 1 1 1

Zakres 0 do 999

Nast. fabr. 0

Aktualizacja Odczyt w tle

99 Wersja oprogramowania płyty mocy  

Typ
Bit FI Txt VM DP ND US RW BU PS

2 1 1

Zakres 1.00 do 99.99

Aktualizacja Wpis podczas załączenia zasilania 
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7 Konfiguracja zasilacza (z nastaw fabrycznych)

 

Tabela 7-1 Skrócona procedura uruchomieniowa (tryb samodzielnej pracy)

Nie wolno dopuścić do sytuacji, kiedy prąd wzbudzenia wynosi zero, a silnik pracuje.

W trakcie wykonywania kolejnych procedur konieczne będzie podanie zasilania do 
układu FXMP25 i uruchomienie silnika. Przed podaniem zasilania upewnij się, że:
Zasilacz jest odpowiednio podłączony, jego osłona jest bezpiecznie założona oraz że 
silnik może być bezpiecznie uruchomiony.

Działanie Opis szczegółowy

Przed 
załączeniem 
zasilania

Upewnij się, że:
• Obwód zasilania wzbudzenia silnika jest podłączony.
• Sprzężenie z obwodu twornika jest podłączone do zacisków 

A1 i A2 (jeśli wymagane jest odwzdbudzanie).

Zasilenie 
zasilacza 
wzbudzenia

Upewnij się, że:

• Wyświetlacz zasilacza pokazuje: 

• W przypadku wyświetlenia błędu, patrz Rozdział 9 
Diagnostyka na stronie 60.

Wprowadzenie 
danych silnika z 
tabliczki 
znaminowej

Przy nastawach fabrycznych Europejskich:                                                  
Wprowadź:
• Prąd znamionowy obwodu wzbudzenia - parametr 70
• Napięcie znamionowe obwodu wzbudzenia - parametr 73
Przy nastawach fabrycznych Amerykańskich:                                                      
Wprowadź:         
• Napięcie znamionowe obwodu wzbudzenia - parametr 73

Wybór trybu pracy 
zasilacza

Zasilacz pozwala na wybór następujących trybów pracy: 
• Ustaw par. 78 = St.H (4) dla pracy samodzielnej mostek 

półsterowany.
• Ustaw par. 78 = St.F (5) dla pracy samodzielnej z pełnym 

sterowaniem mostka. 
• Wykonaj reset przez wciśnięcie przycisku MODE przez 

conajmniej  2 sekundy.                                                                                                                              

Autostrojenie
(Autotune)

Autostojenie pętli regulacji strumienia wzbudzenia (Nie 
wymagane przy trybie napięciowym  {nastawa  fabr. USA}                                             
W trakie wykonywania tej operacji zasilacz dokona 
automatycznie nastaw parametrów regulatora strumienia, 
nastawy P (par. 71) oraz  I (par. 72).                                                                        
W celu wykonania autostrojenia:
• Ustaw par. 12  (Autostrojenie) = On (1)                                                                       
• Ustaw par. 77 (Dozwolenie do pracy) = On (1)

Mot X XXXXXXXXX
No XXXXXXXXXX  kg

IP55      I.cl F    C  40  s S1
V Hz min-1 kW cos A
230
400

50 1445 2.20 0.80 8.50
4.90

CN = 14.5Nm
240
415

50 1445 2.20 0.76 8.50
4.90

CN = 14.4Nm
CTP- VEN 1PHASE 1=0,46A P=110W R.F 32MN I.E

.C
 3

4
 1

(8
7

)

Przekaźnik zasilacza powinien być podłączony do 
sterowania obwodu twornika w celu sygnalizacji 
utraty wzbudzenia lub zbyt niskiej jego wartości. 
Zapobiegnie to nadmiernemu wzrostowi prędkości.
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Ustawienie 
nastaw dla 
odwzbudzania

Jeśli wymagane jest odwzbudzanie:       
Przy nastawach fabrycznych Europejskich: 
• Ustaw par. 59 (Punkt rozpoczęcia odwzbudzania)
• Ustaw par. 69 (Minimalne ograniczenie strumienia-napięcia)
Przy nastawach fabrycznych Amerykańskich:                                        
• Ustaw par. 59 (Punkt rozpoczęcia odwzbudzania) 
• Ustaw par. 69 (Minimalne ograniczenie strumienia-napięcia)
• Ustaw par.  70 (Znamionowy prąd wzbudzenia)                                                                                                

Aktywuj zasilacz 
wzbudzenia

W celu aktywacji zasilacza wzbudzenia:  
• Ustaw parametr 77 = On (1)

Podaj sygnał 
zasilania 
ekonomicznego

Podaj sygnał na zacisk zasilania ekonomicznego (Ion) tak aby 
parametr 80 (Wybór zasilania ekonomicznego) miał stan OFF 
(0).

Działanie Opis szczegółowy
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Rysunek 7-1 Diagram logiczny sterowania zasilacza wzbudzenia - tryb 
samodzielny
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Poziom
pracy

oszczędnościowej

80

Praca 
oszczędnościowa

5.73

76

Zasilanie
AC

5.5858

Kąt zapłonu
tyrystorów

+

_

71
nast. P

72
nast. I

Reg. str. *

Procentowa
wartość
zadania
napięcia

57

75

Wybór pracy
napięciowej

55

Poziom
zadania

strumienia

5.5860

Napięci
zasilania

wzbudzenia

eZnamion.
napięcie

wzbudzenia

Konwersja 
napięcia

na kąt zap.

73

Tryb
pracy

78

54

Poziom 
sprzężenia
zwrotnego
strumienia

29

Obliczenie strumienia

Punkt załam. 1
char.strum./prąd

30 Punkt załam. 2
char.strum./prąd

70 Znamionowy
prąd wzbudz.

74 Znamionowy
współczynnik
komp. wzbudz.

56

Pomierzony prąd
wzbudzenia

*  P r Ustawiane przez autostrojenie a 0.12

1

0
0

1

1

0

67

77

0

1

A1/A2 8

81

A1/A2 9

A1/A210

A 
W 
A 
R 
I 
A

OR
27

01

25

26

Gotowość
zasilacza FXMP25 OK / 

1 Ion
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Tabela 7-2 Skrócona procedura uruchomieniowa - tryb Mentor MP

Działanie Opis szczegółowy

Przed 
załączeniem 
zasilania

Upewnij się, że:
• Obwód zasilania wzbudzenia silnika jest podłączony.
• Podłącz port komunikacyjny układu Mentor z portem 

komunikacyjnym zasilacza FXMP25 przy użyciu przewodu 
przejściowego ekranowanego ze złączkami RJ45 
(połączenie jeden do jednego) o maks. długości 100 m.

• Oprogramowanie układu Mentor MP musi być w wersji 
V01.05.01 lub nowszej.

Zasilenie 
zasilacza 
wzbudzenia

Upewnij się, że:

• Wyświetlacz zasilacza pokazuje: 

• W przypadku wyświetlenia błędu, patrz Rozdział 9 
Diagnostyka na stronie 60.

Wybierz tryb prac 
z układem 
Mentor MP

Wybierz tryb prac z układem Mentor MP 

• Ustaw par. 78 = MP (1)
• Wciśnij MODE aby wrócić do trybu widoku parametrów
• Wykonaj reset przez wciśnięcie przycisku MODE przez 

conajmniej  2 sekundy.

Dokonaj nastaw 
układu zasilania 
wzbudzenia

Od tej chwili układ Mentor MP przejął kontrolę nad zasilaczem 
FXMP25. Nastw należy dokonywać poprzez napęd Mentor MP. 
W celu uzyskania informacji o programowania napędu Mentor 
MP należy zapoznać się z jego podręcznikiem użytkownika.

Nastawy w 
układzie MP

Ustaw parametr 5.78 na nastawę EXTERNAL
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Rysunek 7-2 Diagram logiczny dla trybu współpracy z układem Mentor MP

* Wymagany strumień (parametr 5.55) sterowany jest z układu Mentor MP.  Prostownik sterowany 
jest w zależności od znaku parametru 5.55. Znak dodatni oznacza wybór prostownika do 
sterowania w przód a ujemny (tylko układy Mentor MP 2-ćwiartkowe) wybór mostka reversyjnego. 
Zmiana mostka prostowniczego odbywa się kiedy strumień wzbudzenia jest zerowy. 

Wszystkie parametry z wyjątkiem parametrów 07 i 78 programowane są z układu  
Mentor MP i z tego powodu nie mogą być programowane z klawiatury zasilacza 
wzbudzenia FXMP25.

5.73

76

Zasilanie
AC

5.585.58

Kąt zapłonu
tyrystorów

+

_

5.71

nastawa P

5.72

nastawa I

Reg. strum.

54

Poziom
sprzężenia
zwrotnego
strumienia

Procentowa
wartość
zadania
napięcia

5.57

5.75

Wybór
pracy napięciowej

5.55

Zadanie
strumienia

5.585.60

Napięcie
 wyjściowe
wzbudzenia

Znamion.
napięcie

wzbudzenia

Konwersja
napięcia
na kąt

5.73

Tryb
pracy

78

5.29

Flux calculator

Punkt załam. 1
char.strum./prąd

5.30 Punkt załam. 2
char.strum./prąd

5.70 Znamionowy
prąd wzbudzenia

5.74 Znamionowy
współczynnik
kompensacji

56

Pomierzony
prąd wzbudzenia

Skalowanie wyjścia
analog. strumienia

A1/A2If

Wyjście
analogowe
strumienia

A1/A2

A1/A2

A1/A2
A
W
A
R 
I
A

01

Gotowość
zasilacza / FXMP25 OK

Dozwolenie 
do pracy

5.775

1

8

9

10

0

*
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NOTA
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Tabela 7-3 Skrócona procedura uruchomieniowa - tryb Mentor II

Działanie Opis szczegółowy

Przed 
załączeniem 
zasilania

Upewnij się, że:
• Obwód zasilania wzbudzenia silnika jest podłączony.
• Złącze komunikacyjne dla układu Mentor II w zasilaczu 

wzbudznia należy połączyć z napędem Mentor II przy 
pomocy przewodu taśmowego z 10-stykowym złączem (w 
tym celu konieczne jest wyłamanie zaślepki złacza w 
zasilaczu FXMP25).

• Fazy zasilania zasilacza wzbudzenia FXMP25 (L1 i L3) 
powinny być zgodne z fazami silnoprądowymi układu 
Mentor II (E1 i E3).

Zasilenie 
zasilacza 
wzbudzenia

Upewnij się, że:

• Wyświetlacz zasilacza pokazuje: 

• W przypadku wyświetlenia błędu, patrz Rozdział 9 
Diagnostyka na stronie 60.

Dokonanie nastaw 
skalowania 
sprzężenia prądu 
wzbudzenia 

• Ustaw parametr 11 w zasilaczu FXMP25 na tą samą 
wartość co parametr 6.11 w układzie Mentor II.

Wybierz tryb 
współpracy z 
układem Mentor II

W celu wybrania trybu pracy z układem Mentor II 

• Ustaw par. 78 = 2.H (2) dla trybu współpracy z układem 
Mentor II, mostek półsterowany (upewnij się, że par. 6.22 w 
układzie Mentor II ma zgodne nastawy).

• Ustaw par. 78 = 2.F (3) dla trybu współpracy z układem 
Mentor II, mostek wpełni sterowany (upewnij się, że par. 
6.22 w układzie Mentor II ma zgodne nastawy).

• Wciśnij MODE aby wrócić do trybu widoku parametrów.
• Wykonaj reset przez wciśnięcie przycisku MODE przez 

conajmniej  2 sekundy.

Dokonaj nastaw 
sterownika 
wzbudzenia

Układ Mentor II przejmuje w tym wypadku kontrolę nad 
zasilaczem FXMP25. Dokonanie dalszych nastw powinno 
odbywać się poprzez układ Mentor II. Dalsze informacje 
znajdują się w Podręczniku użytkownika napędu Mentor II opis 
menu 6.

Nastawa 
przekaźnika 
odpowiedniego 
strumienia 
wzbudzenia

Ustaw parametr  25 i 26 na odpowiednie wartości. Nastawy 
fabryczne oznaczają załączenie przekaźnika przy wartości 10% 
(takiej samej jak w zasilaczu FXM5).
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Rysunek 7-3 Diagram logiczny dla trybu współpracy z układem Mentor II

Patrz blok diagramowy Podręcznik użytkownika Mentor II Wydanie 14 strona 95.

54

Poziom
sprzężenia
zwrotnego
strumienia

11

Obliczenie strumienia

Skalowanie
sprzężenia
prądu wzbudz.

56

Pomierzony
prąd 

wzbudzenia

07

Skalowanie
wyjścia
analogowego
strumienia
wzbudzenia

A1/A2If

Wyjście
analogowe
strumienia

 
25 26

27

Przekroczony
poziom

strum. wzbudz. A1/A2

A1/A2

A1/A2

A
W
A
R
I 
A

Pętla
histerezy
poziomu

strumienia

Minimalny
poziom

strum. wzbudz.

8

9

10

OR

01
Gotowość zasilacza
/ FXMP25 OK

Ochrona termiczna w układzie Mentor II działa poprzez wymuszenie zmniejszenia 
prądu do zera powodując zadziałanie przekaźnika. W przypadku jeśli układ Mentor II 
jest aktywny spowoduje to wyświetlenie błędu FdL (utrata wzbudzenia). W przypadku 
jeśli układ Mentor II nie jest w stanie aktywnym, błąd FdL nie będzie aktywowany. Z 
tego też powodu utrata sygnału sprzężenia w układzie Mentor II spowoduje 
maksymalne wysterowanie mostka w ukłądzie FXMP co spowoduje osiągnięcie 
maksymalnego napięcie określonego przez kąt wysterowania w parametrze 6.21.  

W przypadku stosowania zasilacza FXMP 25 z układem Mentor II, par. 6.21 musi być 
ustawiony tak, aby zapobiec zbytniemu wzrostowi napięcia w obwodzie wzbudzenia w 
przypadku stanu awaryjnego. (Patrz przykład kalkulacji przy opisie parametru 6.21 na 
stronie 64 Podręcznika użytkownika Mentor II ). Przekaźnik zasilacza FXMP i funkcje 
logiczne układu Mentor II należy wykorzystać do nastaw parametru 6.13 na 0 w celu 
wyłączenie wyzwalania tyrystorów w stanie awaryjnym.
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Działanie ochrony termicznej zasilacza FXMP25 w trybie współpracy Mentor 2.
Dokonanie poniższych nastaw pozwala na uzyskanie sygnalizacji stanu  przegrzania 
w układzie Mentor. 

Par.  9.23 = 1012 - wyjście cyfrowe ST5 sygnalizuje ‘napęd OK / gotowy do pracy’.
Par.  8.18 = 613 - wejście cyfrowe steruje parametrem 6.13 (wzbudzenie aktywne).
Par.  12.03 = 604 - wykorzystaj komparator w celu określenie kiedy kąt wyzwalania 
mostka mocy osiągnie wartość graniczną.
Par.  12.04 = 1000.
Par.  9.13 = 806
Par.  9.15 = 1201 - wyjście cyfrowe 1 sygnalizuje kiedy kąt wyzwalania mostaka 
osiągnie wartość graniczną.
Par.  9.07 = 806
Par.  9.09 = 8.11 – blokada napędu.
Par. 8.17 = 1034 – wymusza błąd ‘Et’ jeśli otwary zostanie zestyk przekaźnika w 
zasilaczu FXMP25 a kąt wyzwalania mostka osiągnię wartość graniczną i napęd jest 
nieaktywny.
Podłącz wyjścia cyfrowe 1 i 2 oraz wejście cyfrowe 7 razem.
Podłącz zestyk normalnie otwarty przekaźnika FXMP25 do wejścia cyfrowego 6 
układu Mentor II.
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8 Dane techniczne

8.1 Znamionowanie
Wyjściowy prąd ciągły znamionowy dotyczy warunków maksymalnej temperatury 
otoczenia wynoszącej 40 C oraz wysokości montażu nad poziomem morza 1000 m. 
Dla innych warunków wymagane jest odznamionowanie zasilacza. 

Maksymalny ciągły prąd wyjściowy
Wartość ciągłego prądu wejściowego podana w poniższej tablli służy ułatwieniu doboru 
kabli zasilajcych i bezpieczników wejściowych. Wartość odzwierciedla najgorsze 
warunki pracy. 

8.2 Odznamionowanie układu FXMP25 względem temperatury
Rysunek 8-1 Odznamionowanie zasilacza względem temperatuy otoczenia 

8.3 Straty mocy w zasilaczu
Tabela 8-1 pokazuje maksymalne straty mocy w zasilaczu przy założeniu napięcia 
zasilania 480 V i napięciu wzbudzenia 300 V.

Tabela 8-1 Starty mocy w zasilaczu wzbudzenia

Ciągły pobór prądu
wejściowego AC

A

Ciągły prąd 
wyjściowy DC

A

26 25
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A
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Straty przy 40 C Straty przy  50  C         Straty przy  55  C          

W W W

85,5 81,6 73,6
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8.4 Wymagania dotyczące zasilania AC
Znamionowe napięcie zasilacza FXMP25 określone jest jako do 480 V.

8.4.1 Rodzaje sieci zasilającej
Zasilacz FXMP25 może pracować w następujących systemach sieciowych: TN-S, TN-
C-S, TT, IT, z punktem uziemienia (punktem neutralnym, centralnym lub uziemiony 
trójkąt).

8.4.2 Specyfikacja sieci zasilającej AC

Tabela 8-2 Zasilanie AC

8.5 Dławiki sieciowe
Zasiacz wzbudzenia FXMP25 podobnie jak inne urządzenia tyrystorowe powoduje 
powsatanie załamań napięcia w sieci zasilającej. Aby zapobiec oddziaływaniu tych 
zakłóceń na inne urządzenia zasilane z tego samego źródła zaleca się stosowanie 
dodatkowych dławików sieciowych ograniczających załamania sieci. Dławik nie jest 
wymagany w przypadku zasilania zasilacza wzbudzenia z indywidualnego 
transformatora.
Niżej podana wartość indukcyjności dławika okreslona została na postawie normy: EN 
61800-3:2004 "Systemy napędowe z układami regulacji prędkości obrotowej - Część 3: 
Wymagania EMC oraz metody pomiarowe".

Tabela 8-3 Minimalne wartości indukcyjności Ladd oraz typowa wartość prądu

Specyfikacja Informacje o napięciu

Maks. napięcie zasilania 480 V

Tolerancja +10 %

Min. napięcie zasilania 208 V

Tolerancja -10 %

Prąd wyjściowy 
zasilacza

Napięcie zasilania Typowy prąd 
znamionowy  

dławika      400 V 480 V

A H H A

25 230 290 26

W typowych obwodach wzbudzenia lub innych obwodach o dużej indukcyjności prąd 
wyjściowy DC jest bardzo wygładzony i w związku z tym wartość skuteczna prądu 
zasilania jest praktycznie równa prądowi wyjściowemu DC.
Powyższa informacja dotyczy typowej sieci o impedancji 1,5 % i minimalnym prądzie 
znamionowym 5 kA.

NOTA

Należy unikać sterowania prądem poniżej 250 mA (prąd podtrzymania przewodzenia 
tyrystora). Jeśli wymagana jest kontrola prądu na tym poziomie konieczne jest 
zastosowanie dławika sieciowego ograniczającego skutki stromości napięcia dv/dt 
podczas wyłączania tyrystorów.UWAGA
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8.6 Temperatura i wilgotność
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy:

0 C do 55 C

Zasilcz wzbudzenia wymaga odznamionowania w przypadku jeśli temperatura >40 C. 

Minimalna temperatura podczas włączenia zasilenia:

Zasilacz FXMP25 może być załączany do sieci w temperaturze powyżej -15 C. 

Maksymalna wilgotność:

Zasilacz FXMP25 może pracować w warunkach maksymalnej wilgotności względnej 
wynoszącej 90 % bez kondensacji przy 50 C.

8.7 Przechowywanie
Temperatura przechowywania: -40 do 70 C.

Okres przechowywania wynosi 2 lata. 

Kondensatory elektrolityczne jak i inne elementy elektrolityczne wymagają po tym 
czasie formowania lub wymiany na nowe. 

Kondensatory obwodów szyny DC mają okres przechowywania wyoszący 10 lat.

Kondensatory niskonapięciowe w obwodach sterowania mają okres przechowywania 
bez zasilenia wynoszący 2 lata i to one ograniczają czas przechowywania układu.

Kondensatory te ze względu na ich umieszczenie nie mogą być ponownie formatowane 
i z tego powodu wymagana jest wymiana układu kiedy układ nie był zasilony przez 2 
lata lub więcej.

W związku z tym zasilacz FXMP25 powinien być zasilany przez 1 godzinę po każdych  
2 latach przechowywania.

Procedura ta pozwala na przechowywanie układu przez ponad 2 lata.

8.8 Wysokość nad poziomem morza
Wysokość montażu nad poziomem morza: 0 do 3,000 m, z ograniczeniami:

1000 m do 3000 m nad poziomem morza: układ wymaga odznamionowania o 1 % 
na każde 100m powyżej 1000 m)

Dla przykładu przy 3000 m  długotrwały prąd wyjściowy układu powinien być 
pomniejszony o 20 %.

8.9 Stopień ochrony IP
Układ FXMP25 posiada stopień ochrony IP20 stopień zanieczyszczenia  2 (tylko suche, 
nieprzewodzące zanieczyszczenia).

Stopień ochrony IP urządzenia określa ochronę urządzenia przed zanieczyszczeniami i 
wodą oraz przed dostępem do części mogących być pod napięciem. Stopień ochrony 
określają 2 cyfry w kodzie IP XX, gdzie znaczenie poszczególnych cyfr (XX) opisuje 
tabela 8-4 na kolejnej stronie.
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Tabela 8-4 Znacznie cyfr w kodzie stopnia ochrony IP

8.10 Gazy agresywne
Koncentracja gazów korozyjnych nie może przekraczać następujących poziomów:
• Tabela A2 wg EN 50178:1998
• Klasa 3C2 wg IEC 60721-3-3

Odpowiada to poziomom wystepującym w obszarach zabudowanych z infrastrukturą 
przemysłową, dużym ruchem samochodowym lecz nie w pobliżu przmysłowych źródeł 
emisji związków chemicznych.

8.11 Zgodność z RoHS
Układ FXMP25 spełnia wymagania dyrektywy EU  2002-95-EC.

8.12 Drgania
Maksymalny poziom drgań nie powinien przekraczać 0,14 g rms dla częstotliwości 5 do 
200 Hz.

Pierwsza cyfra Druga cyfra

Ochrona przed dotykiem i 
dostępem zanieczyszczeń

Ochrona przed dostępem wody

0 Brak ochrony 0 Brak ochrony

1
Ochrona przed dostępem 
obcych ciał o średnicy  > 50 
mm (dotyk dłonią)

1
Ochrona przed pionowo 
spadającymi kroplami wody

2
Ochrona przed dostępem 
obcych ciał o średnicy  > 
12,5 mm (np. palce)

2
Ochrona przed kroplami wody 
spadającymi pod kątem 15 ° 
względem pionu

3
Ochrona przed dostępem 
obcych ciał o średnicy  > 2.5 
mm (narzędzia, przewody)

3
Ochrona przed kroplami wody 
spadającymi pod kątem 60 ° 
względem pionu

4
Ochrona przed dostępem 
obcych ciał o średnicy  > 1 
mm (narzędzia, przewody)

4
Ochrona przed rozpylaną wodą  
(ze wszystkich kierunków)

5

Ochrona przed dostępem 
zanieczyszczeń takich jak 
kurz, pełna ochrona przed 
czasowym kontaktem.

5

Ochrona przed rozpylaną wodą  
pod ciśnieniem (ze wszystkich 
kierunków, pod ciśnieniem)

6

Ochona przed wnikaniem 
zanieczyszczeń jak kurz, 
pełna ochrona przed 
czasowym kontaktem.

6 Ochrona przed zalaniem

7 - 7
Ochrona przeciwko 
krótkotrwałemu zanurzeniu

8 - 8
Ochrona przed dostępem wody 
dla zanurzonego urządzenia

Zakres częstotliwości dotyczy typowych wartości drgań. Przy niektórych 
częstotliwościach może jednak pojawić się zjawisko rezonansu mechanicznego 
powodującego uszkodzenie urządzenia.

NOTA
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Testy uderzeniowe  
Testy przeprowadzone w każdej z trzech prostopadłych osi.
Metoda pomiaru: IEC 60068-2-29: Test Eb:
Intensywność: 18 g, 6 ms, pół sinusoidalne
Liczba uderzeń: 600 (100 w każdej z 3 osi w obu kierunkach)

Testy wibracyjne losowe 
Testy przeprowadzone w każdej z trzech prostopadłych osi.
Metoda pomiaru:IEC 60068-2-64: Test Fh:

Intensywność: 1.0 m2/s3 (0.01 g2/Hz) ASD od 5 do 20 Hz
            -3 dB/octawę od 20 do 200 Hz

Czas trwania: 30 minut w każdej z 3 prostopadłych osi.

Test drgań sinusoidanych 
Testy przeprowadzone w każdej z trzech prostopadłych osi.
Metoda pomiaru: IEC 60068-2-6: Test Fc:
Częstotliwość: 5 do 500 Hz
Intensywność:    3.5 mm amplituda skoku od 5 do 9 Hz

              10 m/s2 amplituda przyspieszeń od 9 do 200 Hz

               15 m/s2 amplituda przyspieszeń od 200 do 500 Hz
Współczynnik drgań: 1 octawa/minutę
Czas trwania:       15 minut w każdej z 3 prostopadłych osi.

EN 61800-5-1:2007, Sekcja 5.2.6.4. zgodnie z IEC 60068-2-6
Częstotliwość: 10-150 Hz
Amplituda: 10-57 Hz przy 0.075 mm pk

57-150 Hz przy 1g pk
Współczynnik drgań: 1 octawa/minutę
Czas trwanie: 10 cykli na każdą z 3 prostopadłych osi

8.13 Hałas
 Za hałas wytwarzany przez urządzenie  w głównej mierze odpowiada wewnętrzny 
wentylator urządzenia. 

Układ FXMP25 wytwarza hałas w odległości 1 m na poziomie 44,5 dBA.

8.14 Wymiary gabarytowe
Patrz Rysunek 3-3 Wymiary gabarytowe na stronie 13.

8.15 Masa
Całkowita masa zasilacza FXMP25 wynosi 1,70 kg.

8.16 Kable i ich zabezpieczenia
Patrz sekcja 4.5 Dobór kabli i bezpieczników na stronie 18.
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8.17 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Poniższe informacje stanowią podsumowanie wymogów EMC dla zasilacza FXMP25. 
Szczegółowe informacje zawiera karta EMC dla zasilacza FXMP25.

Tabela 8-5 Odporność na zakłócenia

1  Patrz sekcja 4.6.1 Ochrona obwodów sterowania przed przepięciami - przy długich 
kablach i połączeniach na zewnątrz budynku na stronie 22  aby uzyskać informacje o 
dodatkowych wymaganiach dotyczących uziemiania i oraz ochrony przepięciowej weść 
sterowniczych.

Standard
Typ 

odporności
Specyfikacja testów Zastosowanie Poziom

EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2

Wyładowania 
elektrostat.

bezpośredni kontakt 6 kV
przez powietrze 8 kV

Obudowa 
modułu

Poziom 3
(przemysłowy)

EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3

Promieniowa-
nie o częstot. 

radiowych

80 % AM (modulacja 1 kHz)
Levels prior to modulation:

10V/m 80 - 1000 MHz
3V/m   1.4 – 2.0 GHz
1V/m    2.0 – 2.7 GHz

Obudowa 
modułu

Poziom 3
(przemysłowy)

EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4

Szybkie 
wyładowania

5/50ns 2 kV przy powtarzalności 5 kHz 
na zaciskach przyłączeniowych

Przewody 
sterowania

Poziom 4
(przemysł 

ciężki)

5/50ns 2 kV przy powtarzalności 5 kHz 
podane bezpośrednio

Linia zasilająca
Poziom 3

(przemysłowy)

EN 61000-4-5
IEC 61000-4-5

Przepięcia

Tryb wspólny 4 kV
kształt 1.2/50 s 

Przewody 
zasilające AC:
faza - ziemia

Poziom 4

Tryb różnicowy 2 kV
Przewody 

zasilające AC:
faza - faza

Poziom 3

Tryb wspólny 1 kV
Przewody 

sterowania1

EN 61000-4-6
IEC 61000-4-6

Przewodzone
częstot. 
radiowe

10 V zmodulowane
0.15 - 80 MHz

80 % modulacja AM (1 kHz)

Przewody 
sterowania i 

zasilania

Poziom 3
(przemysłowy)

EN 61000-4-11    
IEC 61000-4-11

Zaniki 
napięcia, 
krótkie 

przerwy

Dowolny czas trwania
Sieć zasilająca 

AC

EN 61000-4-8
IEC 61000-4-8

Pole 
elektromanet.

Przekroczony poziom  5
Obudowa 
modułu

Poziom X
(1mT)

EN 61000-6-
1:2007
IEC 61000-6-1

Ogólne wymagania oporności dla instalacji w 
budynkach mieszkalnych, biurowych i lekkich 

warunków przemysłowych

Spełnia 
wymagania

EN 61000-6-
2:2005
IEC 61000-6-2

Ogólne wymagania oporności dla instalacji w 
warunkach przemysłowych 

Spełnia 
wymagania

EN 61800-
3:2004
IEC 61800-3

Standardowe wymaganie dla układów regulacji 
prędkości obrotowej (wymagania dotyczące 

odporności)

Spełania wymagania odporności 
dla pierwszego i drugiego 

środowiska
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Emisja

Następujące standardy spełnione są dla kabli o długości nie przekraczającej 100m. 

Tabela 8-6 Zgodność zasilacza FXMP25 z normami na emisję zakłóceń

Podany filtr może być również zakupiony bezpośrednio w firmie Schaffner.

Objaśnienie (kolejność obrazuje coraz niższy poziom wymagań co do emisji zakłóceń):

C4 EN 61800-3:2004 środowisko drugie, dystrybucja ograniczona (Wymagane 
mogą być dodatkowe pomiary dla zweryfikowania poziomu zakłóceń).

C2 IOgólne standardy przemysłowe EN 61000-6-4:2007. 
EN 61800-3:2004 pierwsze środowisko, dystrybucja ograniczona (Poniższe 
zalecenia wymagane są dla spełnienia wymagań normy EN 61800-3:2004).

Norma EN 61800-3:2004 definiuje następujące określenia:
• Środowisko pierwsze - obejmujące zabudowania mieszkalne. Obejmuje również 

instalacje przemysłowe podłączone bezpośrednio do sieci energetycznej niskiego 
napięcia bez własnego transformatora, która również zasila zabudowania 
mieszkalne.

• Środowisko drugie - obejmuje wszelkie inne instalacje nie podłączone bezpośrednio 
do sieci energetycznej niskiego napięcia zasilającej również zabudowania 
mieszkalne.

• Ograniczona dystrybucja okreslana jest jako forma sprzedaży w której producent 
ogranicza sprzedaż układów do użytkowników dysponujących odpowiednią wiedzą 
techniczną dotyczącą aplikacji układów i kompatybilności elektromagnetycznej.

Filtr Zgodność z normami

Brak filtra C4

Schaffner FN3280H-25-33 C2

Układ ten przeznaczony jest do dystrybucji ograniczonej zgodnie z IEC 61800-3. W 
przypadku instalacji układu w środowisku nieprzemysłowym (np. w pobliżu domów) 
może on być źródłem zakłóceń radiowych wymagających indywidualnych pomiarów.

UWAGA
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9 Diagnostyka
Wyświetlacz zasilacza FXMP25 dostarcza różnorodnych informacji o pracy zasilacza 
wzbudzenia. Informacje te podzielone są na trzy kategorie: 

• Sygnalizację błędów (stanów awaryjnych)
• Syganlizację stanów alarmowych 
• Wskazania statusu

9.1 Sygnalizacja błędów (stanów awaryjnych)
W przypadku syganlizacji błedu przez zasilacz FXMP25 układ wyłaczy kontrolę 
wzbudzenia. Lewa strona wyśietlacza wskazywać będzie stan błędu urządzenia, 
natomiast po prawej stronie wyświetlany będzie kod błędu. 

Tabela 9-1 podaje listę błędów w kolejności alfabetycznej wg nazw wyświetlanych przez 
zasilacz FXMP25. 

Przykład
Poniższy rysunek obrazuje stan wyświetlania przez zasilacz FXMP25 błędu “FdL”:

Rysunek 9-1 Typowe wskazanie błędu

Powyższy rysunek obrazuje stan na wyświetlaczu po zarejestrowaniu błedu “FdL”. Bład 
ten informuje zgodnie z opisem w tabeli 9-1, że utraciliśmy kontrolę wzbudzenia.

Użytkownikowi zasilacza nie wolno wykonywać innych czynności naprawczych poza 
wymianą bezpieczników, bądź też usuwanie przyczyn awarii zgodnie z opisem w tym 
rozdziale. W żadnym przypadku nie wolno otwierać pokrywy zasilacza kiedy 
podłączony jest on do zasilania. Uszkodzone układy muszą być przekazywane do 
naprawy autoryzowanym dystrybutorom firmy Control Techniques.

M

STORED CHARGE
10 min

Mode /Reset

FXMP25
FXMP25 status
= 

 
(FdL =  )

awaria
Kod błędu

Utr. wzbud.
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Tabela 9-1 Oznaczenia błędów (stanów awaryjnych)

Błąd Diagnostyka

EEF Błąd wewnętrznej pamięci EEPROM

Błąd sumy kontrolnej pamięci EEPROM zasilacza  FXMP25. W przypadku sygnalizacji 
tego błędu wszystkie parametry układu zostaną przywrócone do nastwa fabrycznych. 
Błąd ten może być skasowany wyłącznie poprzez wprowadzenie komendy powrotu do 
nastaw fabrycznych (np. Eur lub USA) do parametru 00 przd resetem zasilacza FXMP25.

FdL Brak prądu w obwodzie wzbdzenia

Sprawdź obwód zasilania układu wzbudzenia. 
Sprawdź wewnętrzny bezpiecznik w zasilaczu FXMP25.

FOC Zbyt wysoki pomierzony prąd wzbudzenia

Prąd wzbudzenia wzrósł do wartości maksymalnej. 
Sprawdź poprawność nastw znamionowego prądu wzbudzenia (Par. 70) oraz napięcia 
zasilania wzbudzenia (Par. 73) względem danych z tabliczki znamionowej silnika. 
Sprawdź, czy nie występują zwarcia w okablowaniu obwodu wzbudzenia. 
Sprawdź stan izolacji silnika.

HF06 Nieoczekiwanie przerwanie w procesorze

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF07 Awaria Watchdoga

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF08 Błąd przerwania

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF11 Błąd dostępu do pamięci EEPROM

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF17 Brak komunikacji z procesorem na płycie mocy

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisur

HF19 Awaria pamięci Flash

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF21 Procesor na płycie mocy -  awaria Watchdoga

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF22 Procesor na płycie mocy - nieoczekiwane przerwanie procesora

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF23 Procesor na płycie mocy - Level overrun

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF24 Procesor na płycie mocy - brak sygnału częstotliowości przy załączeniu zasilania

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

HF29 Awaria wentylatora

Uszkodzenie urządzenia - odeślij układ do serwisu

O.ht1 Przegrzanie złącza tyrystora zasilacza FXMP25 wg modelu termicznego

• Zmniejsz temperaturę otoczenia lub prąd wzbudzenia
• Sprawdź poprawność działania wentylatora i drożność otworów wentylacyjnych

O.ht2 Przegrzanie radiatora układu

• Zmniejsz temperaturę otoczenia lub prąd wzbudzenia
• Sprawdź poprawność działania wentylatora i drożność otworów wentylacyjnych
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9.2 Kategorie błędów (stanów awaryjnych)
Błędy zasilacza pogrupowane są w nastepujące kategorie. Należy zwrócić uwagę, że 
wszystkie błedy mogą wystąpić, kiedy zasilacz nie syganlizuje błędu lub sygnalizuje 
błąd o niższym priorytecie.

Tabela 9-2 Kategorie błedów

Jeśli nie podano innych informacji skasowanie błędów możliwe jest po czasie 1 sekundy 
od chwili jego wyświetlenie przez zasilacz FXMP25

9.3 Sygnalizacja stanów alarmowych

Tabela 9-3 Sygnalizacja alarmów

OV Zbyt wysokie napięcie

• Sprawdź parametry zasilania AC wzgledem specyfikacji urządzenia
• Sprawdź, czy przepięcia oraz w obwodach zasilania nie są zbyt duże. Patrz sekcja 

8.5 Dławiki sieciowe na stronie 54

PS Awaria wewnętrznego zasilacza układu FXMP25

Zwróć zasilacz do serwisu

PS.24 Przeciążenie wewnętrznego zasilacza 24V

Sprawdź podłączenia do układu Mentor MP / połączenia przez por szeregowy

Tune Przerwanie procedury autostrojenia (Autotune)

Patrz parametr 12 (Autostrojenie)

Błąd Diagnostyka

Waga Kategoria Błędy Opis

1
Uszkodzenia 

sprzętowe
HF01 do HF11

Błędy sprzętowe zasilacza. Nie mogą być 
skasowane. Zasilacz przestaje być 
aktywny a na wyświetlaczu pojawi się 
błąd HFxx.

2
Błędy ulegające 
samoczynnemu 

skasowaniu
UV

Błąd zbyt niskiego napięcie nie może być 
skasowny przez użytkownika, ale jest 
automatyznie kasowany, kiedy napięcie  
zasilenia będzie prawidłowe.

3
Błędy 

niekasowalne
HF17 do HF29 Nie mogą być kasowane

4 błąd EEF EEF
Skasowanie wyłacznie przez powrót do 
nastaw fabrycznych w par. 00 

5 Zwykłe błedy
All other trips not 
included in this 

table
Mogą być skasowane po upływie 1sek.

Prawa strona 
wyświetlacza

Opis

hot Zbyt wysoka temperatra radiatora

Temperatura radiatora osiągnęła próg zbyt wysokiej wartości (patrz błąd 
O.ht2).

FAIL Błądna próba powrotu do nastaw fabrycznych

Próba powrotu do nastaw fabrycznych, kiedy układ jest aktywny [Pr 77 = 
On (1)].

n.SEr Brak komunikacji pomiędzy FXMP25 i Mentor MP

Zasilacz FXMP25 nie może nawiązać łącznośći z układem Mentor MP
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9.4 Wskazanie statusu pracy

Tabela 9-4 Wskazania statusu

9.5 Wyświetlanie historii błędów
Zasilacz FXMP25 zapamiętuje informacje o czterech ostatnich stanach awaryjnych. 
Tabela 9-5 pokazuje numery parametrów zawierających informacje o błędach.

Tabela 9-5 Błędy

9.6 Postępowanie z zasilaczem FXMP25 przy błędzie
W przypadku sygnalizacji błędu przez zasilacz FXMP25 układ wyłączy kontrolę 
wzbudzenia. W przypadku wystąpienia błędu następujące parametry zostaną 
zatrzaśniete jako tylko do odczytu i zawierać będą informacje o stanie zasilacza w chwili 
wystąpienia błędu co w znacznym stopniu ułatwi diagnostykę układu.

Tabela 9-6 Parametry zapamiętywane w stanie awarii

Wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe
Wejścia i wyjścia układu (zarówno cyfrowe jak i analogowe) pracują nadal poprawnie 
nawet jeśli wystąpił błąd w zasilaczu.

Lewa strona 
wyśietlacza

Opis

ih Brak dozwolenia na pracę zasilacza

Brak dozwolenia na pracę zasilacza 
(Parametr  77 = OFF)

tr Stan awaryjny zgłaszany przez zasilacz

Stan awaryjny zgłoszony przez zasilacz. Kod błedu wyświetlany jest po 
prawej stronie wyśwetlacza (Rozdział  9 Diagnostyka na stronie 60).

rn Zasilacz wzbudzenia pracuje

Zasilacz wzbudzenia jest aktywny i pracuje. 
Parametr  78 = określa tryb pracy oraz
Parametr  77=On (w przypadku pracy samodzielnej zasilacza) lub 
5.77=On (w trybie pracy Mentora MP - par 5.78=1 lub 2) bądź też gdy 
podłączony jest taśma łącząca zasilacz z układem Mentor II w trybie 
pracy Mentor II).

Parametr Opis

90 Błąd 0 (ostatni błąd)

91 Błąd 1

92 Błąd 2

93 Błąd 3

Parametr Opis

02 Napięcie twornika

54 Pomiar sprzężenia strumienia

56 Pomiar prądu wzbudzenia

58 Kąt zapłonu tyrystorów

03 Zadanie strumienia
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10 Zgodność z UL
Zasilacz FXMP spełnia wymagania zarówno URus jak i cUR.

Dokumentacja UL dla firmy Control Techniques posiada numer E171230. Potwierdzenie 
zgodności z UL dostępne jest na stronie internetowej: www.ul.com.

10.1 Warunki zastosowania
Warunki: Zasilacz wzbudzenia spełnia wymagania UL pod warunkiem zachowania 
poniższych warunków instalacji.

1. Poziom zanieczyszczenia w miejscu montażu - poziom2.
2. Momenty dokręcenia śrub są zgodne ze specyfikacją podaną w sekcji 3.2 Zaciski 

elektryczne na stronie 14.
3. Oprzewodowanie obwodu wzbudzenia wykonane jest z przewodów miedzianych z 

zachowaniem klasy 1, 75 °C
4. Zasilacz został zabudowany w odpowiednio wytrzymałej obudowie o dostatecznej 

grubości z zachowaniem odpowiednich odstepów w jej wnętrzu.
5. Układ ten został przetestowany z napędem Mentor MP na wypadek awarii w 

obwodzie wzbudzenia. W przypadku współpracy z innymi układami DC, w celu 
zapobiegnięcia rozpędzenia się silnika, należy zainstalować dodatkowe układy 
kontroli utraty prądu/napięcia w obwodzie wzbudzenia .

6. Jako bezpieczniki FS1 i FS2 należy stosować bezpieczniki FR10GR69V30 firmy  
Ferraz Shawmut (E76491), znamionowane na 30 A, 690 Vac.

7. Urządzenie może być zasilane ze źródła o prądzie zwarciowym symetrycznym nie 
przekraczającym 100 kA RMS i napięciu maksymalnym 480 Vac. W przypadku 
stosowania bezpieczników klasy CC wymagane jest ich znaminowanie wg IAC na 
prąd zwarciowy minimum 100 kA i prąd znamionowy maksymalny 30A.

8. Temperatura otoczenia podczas pracy układu nie może przekraczać 40 °C.
9. Ochrona bezpiecznikami BCP wykonana musi być zgodnie z wymaganiami NEC.

10.2 Wymagania dotyczące zasilania AC
Maksymalna wartość napięcie zasilania dla certyfikatu UL wynosi 480 Vac.

Urządzenie może być zasilane z sieci o maksymalnym prądzie zwarciowym nie 
przekraczającym 100000 A przy napięciu 480 Vac (zgodnie z punktem 7 w powyższej 
sekcji 10.1).

10.3 Maksymalny prąd ciągły
Urządzenie umożliwia obciążenie go maksymalnym prądem ciągłym zgodnie ze 
specyfikacją w sekcji 2.1 Parametry zamionowe na stronie 9.
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