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Informacje ogólne
Producent nie odpowiada za skutki nieodpowiedniej, niedbałej lub nieprawidłowej instalacji oraz nastaw parametrów 
nap�du lub niewła�ciwego dopasowania pr�dko�ci nap�du do zasilanej maszyny.

Informacje zamieszczone w niniejszym por�czniku s� zgodne ze stanem faktycznym na czas druku Por�cznika 
U�ytkownika. Ze wzgl�du na ci�gły rozwój nap�du Unidrive SP oraz bie��ce udoskonalenia, producent zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu lub jego jako�ci a tak�e zmian w Podr�czniku U�ytkownika, bez 
pisemnego zawiadomienia.

Wszystkie prawa zastrze�one. Kopiowanie lub skanowanie niniejszego Podr�cznika U�ytkownika lub jego cz��ci bez 
pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

Wersja oprogramowania nap�du
Unidrive SP jest dostarczany z najnowsz� wersj� oprogramowania. Je�eli nowy nap�d jest aplikowany w nowym lub 
istniej�cym system nap�dowym z innymi nap�dami Unidrive SP, mog� wyst�pi� ró�nice w wersji oprogramowania tych 
nap�dów. Te ró�nice mog� powodowa�, �e niektóre funkcje w nowym nap�dzie b�d� działały odmiennie ni� w 
istniej�cych nap�dach Unidrive SP. Zmiana wersji oprogramowania nap�du mo�e nast�pi� tak�e po naprawie nap�du 
w Centrum Serwisowym Control Techniques w Newtown w Anglii.

Wersj� oprogramowania nap�du mo�na sprawdzi� w Pr 11.29 (lub Pr 0.50) i Pr 11.34. Wersja oprogramowania nap�du 
ma form�: zz.yy.xx, gdzie Pr 11.29 wy�wietla zz.yy, a Pr 11.34 wy�wietla xx, (np. wersja oprogramowania nap�du: 
01.01.00, Pr 11.29 powinien wy�wietla�: 1.01, a Pr 11.34 powinien wy�wietla�: 0).

W przypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci nale�y skontaktowa� si� z dystrybutorem nap�du.

Nap�dy a �rodowisko naturalne
Firma Control Techniques jest zaanga�owana w akcj� minimalizowania szkodliwego wpływu procesu produkcji oraz 
produktów na �rodowisko naturalne. Control Techniques posługuje si� Systemem Zarz�dzania �rodowiskiem 
(Environmental Management System (EMS)), który jest zawarty w certyfikacie ISO 14001. Wi�cej informacji na temat 
EMS w Control Techniques mo�na znale�� na stronie www.greendrives.com.

Nap�dy produkowane w firmie Control Techniques zapewniaj� oszcz�dno�ci energii i (poprzez wzrost wydajno�ci 
produkcji) zmniejszaj� zu�ycie surowca oraz redukuj� produkcj� wyrobów wybrakowanych poprzez prawidłow� prac� i 
dług� ich �ywotno��.

Główne cz��ci nap�du mog� by� poddane procesowi recycling’u po sko�czeniu okresu �ywotno�ci nap�du. Cz��ci te 
łatwo oddzieli� od siebie za pomoc� standardowych narz�dzi. Praktycznie wszystkie cz��ci nap�du s� mo�liwe do 
ponownego wykorzystania.

Opakowanie nap�du wykonane zostało z dobrej jako�ci materiałów, które mog� by� ponownie przetworzone. Nap�dy 
dla silników du�ej mocy s� pakowane w drewniane skrzynie, natomiast mniejsze nap�dy s� pakowane w kartonowe 
pudełka. Mog� one słu�y� do ponownego wykorzystania lub mog� by� poddane procesowi recycling’u. Polietylen, u�yty 
do ochronnych folii zakładanych na nap�d tak�e mo�e by� poddany procesowi recycling’u. Control Techniques dokłada 
wszystkich stara� aby materiały u�ywane do pakowania nie stwarzały zagro�enia dla �rodowiska i aby mogły łatwo 
zosta� poddane procesowi recycling’u.

Utylizacj� lub zniszczenie i pozbycie si� nap�du lub opakowania nale�y przeprowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cym 
prawem.
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Jak korzysta� z niniejszego podr�cznika?
Niniejszy Podr�cznik U�ytkownika zawiera wyczerpuj�ce informacje na temat instalacji i obsługi nap�du Unidrive SP.
Informacje s� podane w logicznym porz�dku prowadz�c czytelnika od instalacji nap�du, poprzez konfiguracj� 
parametrów do uruchomienia nap�du.

 

W tek�cie podr�cznika, w specjalnych ramkach, zamieszczone zostały ostrze�enia i uwagi dotycz�ce bezpiecze�stwa. 
Informacje te zostały zamieszczone w stosownych miejscach.  Dodatkowo, Rozdział 1 Bezpiecze�stwo Pracy zawiera 
ogólne informacje dotycz�ce bezpiecznej pracy z nap�dem.

Poni�szy diagram pomaga znale�� wła�ciwe informacje w odpowiednich rozdziałach niniejszego Podr�cznika 
U�ytkownika:

  UWAGA

1   Bezpiecze�stwo

2   Informacja o nap�dzie

3   Instalacja nap�du

4   Podł�czenie elektryczne

5   Uruchomienie

6   Parametry Główne

7   Uruchomienie silnika

8   Optymalizacja

10   Wewn�trzny sterownik PLC nap�du

11  Parametry Wy�sze

12  Dane techniczne

13  Diagnostyka

14  Informacje UL

9   Karta SMARTCARD
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Deklaracja Zgodno�ci

Control Techniques Ltd
The Gro
Newtown
Powys
UK
SY16 3BE

Wymienione powy�ej przemienniki cz�stotliwo�ci zostały 
zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z przepisami 
dostosowanymi do wymaga� europejskich:

1 Dla urz�dze� profesjonalnych do zastosowania w przemy�le, gdzie 
moc na zaciskach wej�ciowych przekracza 1kW.

Wymienione produkty odpowiadaj� zaleceniom dyrektywy dla Urz�dze� 
Niskiego Napi�cia 73/23/EEC, oraz dyrektywy odno�nie kompatybilno�ci 
elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC oraz dyrektywy 93/68/EEC 
odno�nie oznaczenia wyrobów znakiem CE.

W. Drury
Executive Vice President, Technology
Newtown

Data: 20 Grudzie� 2002

Niniejsze nap�dy przeznaczone s� do współpracy z odpowiednimi 
silnikami, sterownikami, urz�dzeniami ochronnymi oraz innym 
osprz�tem elektrycznym pozwalaj�cym na budow� systemu 
docelowego. Zgodno�� wzgl�dem przepisów bezpiecze�stwa oraz 
EMC zale�y od stosownej instalacji oraz konfiguracji nap�du. 
Instalacja nap�du winna by� wykonana jedynie poprzez 
wyspecjalizowany personel, zaznajomiony ze szczegółami 
odno�nie bezpiecze�stwa oraz EMC. Zespół instaluj�cy jest 
odpowiedzialny za parametry bezpiecze�stwa oraz EMC produktu 
ko�cowego, odpowiednio do stosownych norm znamiennych dla 
danego kraju. W tym celu zalecamy korzystanie z niniejszego 
Podr�cznika U�ytkownika. Ponadto u dystrybutora nap�du 
dost�pna jest broszura szczegółowo specyfikuj�ca informacje 
odno�nie EMC dla przemiennika Unidrive SP.

SP1201 SP1202 SP1203 SP1204

SP2201 SP2202 SP2203

SP3201 SP3202

SP1401 SP1402 SP1403 SP1404 SP1405 SP1406

SP2401 SP2402 SP2403

SP3401 SP3402 SP3403

SP3501 SP3502 SP3503 SP3504 SP3505 SP3506 SP3507

EN50178
Elementy elektroniczne u�ywane w układach 
du�ych mocy

EN61800-3
Systemy nap�dowe z regulowan� pr�dko�ci�. 
Standard EMC oraz metody testowania.

EN61000-6-2
Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). 
Ogólne wymogi. Zgodno�� ze standardami dla 
�rodowiska przemysłowego.

EN61000-6-4
Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). 
Ogólne wymogi. Zgodno�� ze standardami emisji  
dla �rodowiska przemysłowego.

EN50081-2
Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). 
Ogólne wymogi dot. emisj. dla �rodowiska 
przemysłowego.

EN50082-2
Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). 
Zgodno�� ze standardami dla �rodowiska 
przemysłowego.

EN61000-3-21
Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). 
Limity odno�nie emisji harmonicznych pr�du (pr�d 
wej�ciowy urz�dzenia <=16A na faz�)

EN61000-3-3

Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC). 
Limity, ograniczenia odno�nie fluktuacji napi�cia 
oraz zaburze� w systemach zasilania 
niskonapi�ciowego dla sprz�tu o pr�dzie 
znamionowym <=16A
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1     Bezpiecze�stwo pracy
1.1      Uwagi i zalecenia

 

Oznaczenie to zawiera informacje pomocne dla prawidłowego 
u�ytkowania nap�du.

1.2      Zasady bezpiecze�stwa, uwagi ogólne
Poziomy napi�� wyst�puj�ce wewn�trz nap�du spowodowa� mog� 
powa�ne pora�enia elektryczne oraz poparzenia, s� wi�c 
niebezpieczne. Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� podczas 
posługiwania si� nap�dem. Stosowne UWAGI zostały zamieszczone w 
tre�ci niniejszego Podr�cznika.

1.3      Projekt systemu i bezpiecze�stwo 
obsługi

Nap�d zaprojektowano jako komponent profesjonalnego systemu lub 
innego urz�dzenia. Je�li został nieprawidłowo zainstalowany, mo�e 
stanowi� �ródło zagro�enia. W nap�dzie wyst�puj� wysokie napi�cia i 
pr�dy, nap�d gromadzi energi� elektryczn�. Wykorzystywany jest do 
sterowania urz�dzeniami, które mog� by� niebezpieczne dla zdrowia.

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na instalacj� elektryczn� aby unikn�� 
nara�e� zarówno w trakcie pracy normalnej jak i w przypadku awarii. 
Projekt systemu, instalowanie jak i odbiór techniczny winny by� 
wykonane przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Informacje 
odno�nie bezpiecze�stwa z niniejszego Podr�cznika U�ytkownika winny 
by� przeczytane ze szczególn� uwag�.

Funkcja STOP i funkcja nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa nie 
zapewnia izolacji napi�� w nap�dzie pomi�dzy sieci� zasilaj�c� a 
zaciskami wyj�ciowymi nap�du. Podczas prac przy obwodach 
wyj�ciowych z nap�du nale�y zapewni� bezpieczne odł�czenie nap�du 
od sieci (najlepiej zapewni� widoczn� przerw� obwodu zasilania 
nap�du).

�adna z funkcji nap�du zapewniaj�cych zatrzymanie silnika (za 
wyj�tkiem funkcji nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa) nie 
zapewnia pełnego bezpiecze�stwa dla obsługi pracuj�cej przy 
wiruj�cych cz��ciach maszyny (dla zapewnienia takiego 
bezpiecze�stwa nale�y u�y� dodatkowe urz�dzenia).

Wykorzystuj�c funkcje nap�du nale�y zwróci� szczególn� uwag� aby 
nie były one niebezpieczne w przypadku nieprawidłowej ich obsługi lub 
uszkodzenia sterowania. W aplikacjach gdzie uszkodzenie układu 
sterowania b�d� uszkodzenie samego nap�du mo�e prowadzi� do 
niebezpiecznych sytuacji nale�y aplikacj� wyposa�y� w dodatkowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce (np. wykorzysta� zabezpieczenie 
przekroczenia pr�dko�ci w przypadku gdy utrata kontroli pr�dko�ci 
nap�du mo�e spowodowa� niebezpiecze�stwo lub mechaniczny 
hamulec - w przypadku gdy utrata kontroli hamowania przez nap�d 
mo�e by� niebezpieczna).

Funkcja nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa spełnia1 wymagania 
normy  EN954-1 kategoria 3 (ochrona przed nieoczekwanym startem 
nap�du). Projektat układu nap�dowego jest odpowiedzialny za 
zapewnienie bezpiecze�stwa pracy całego układu nap�dowego 
zgodnie ze wszystkimi obowi�zuj�cymi wymaganiami.

1.4      Ograniczenia odno�nie warunków 
�rodowiskowych

Niniejszy Podr�cznik U�ytkownika zawiera zalecenia odno�nie 
transportu, przechowywania, instalowania, jak równie� warunków 
�rodowiskowych.

1.5      Zgodno�� z przepisami
Zespół instaluj�cy odpowiedzialny jest za zgodno�� ze stosownymi 
przepisami, takimi jak przepisy odno�nie okablowania, ochrony przed 
pora�eniem oraz kompatybilno�ci elektromagnetycznej EMC. Nale�y 
zwróci� szczególn� uwag� na sekcje ł�czeniowe kabli, stosowny dobór 
bezpieczników oraz innych zabezpiecze�, jak równie� wła�ciwe 
uziemienie ochronne.

Niniejszy Podr�cznik U�ytkownika zawiera instrukcje pozwalaj�ce 
osi�gn�� zgodno�� ze stosownymi standardami EMC.

W krajach Unii Europejskiej, wszystkie układy nap�dowe z 
wykorzystaniem omawianego produktu musz� odpowiada� 
nast�puj�cym dyrektywom:

98/37/EC: Bezpiecze�stwo Układów Maszynowych.
89/336/EEC: Kompatybilno�� Elektromagnetyczna.

1.6      Silnik
Przed rozpocz�ciem pracy nale�y upewni� si�, �e silnik został 
zainstalowany zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Nale�y równie� 
sprawdzi�, �e wał silnika nie jest odsłoni�ty.

Standardowe silniki indukcyjne klatkowe s� przeznaczone do pracy przy 
pojedynczej pr�dko�ci obrotowej. Je�eli zachodzi potrzeba 
wykorzystania specyfiki nap�du celem wymuszenia pr�dko�ci 
obrotowych powy�ej warto�ci znamionowej silnika, zdecydowanie 
zaleca si� dokonanie stosownych uzgodnie� z producentem silnika.

Praca silnika przy niskich pr�dko�ciach obrotowych mo�e prowadzi� do 
przegrzania, wskutek spadku wydajno�ci wentylatora zamontowanego 
na wale silnika. W takim przypadku silnik winien by� wyposa�ony w 
termistor ochronny. Jednym z rozwi�za� jest tak�e zastosowanie 
chłodzenia wymuszonego przy pomocy dodatkowego wentylatora 
zewn�trznego.

Dane znamionowe silnika wprowadzone do stosownych parametrów 
nap�du stanowi� ochron� silnika. Nie nale�y wykorzystywa� nastaw 
fabrycznych parametrów nap�du odpowiadaj�cych za dane 
znamionowe silnika do zapewnienia ochrony silnika.

Niezb�dne jest wprowadzenie prawidłowej warto�ci pr�du 
znamionowego silnika do parametru 0.46. Ten parametr odpowiada za 
zapewnienie wła�ciwej ochrony termicznej silnika.

1.7      Modyfikacja nastaw parametrów
Niektóre parametry maj� znacz�cy wpływ na prac� nap�du. Modyfikacja 
ich wymaga szczegółowej analizy wpływu zmian na odpowied� systemu. 
Nale�y podj�� �rodki zabezpieczaj�ce przed niewła�ciwymi zmianami 
nastaw lub manipulowaniem nap�dem przez osoby niepowołane.

1Niezale�na aprobata BIA została nadana dla nap�du Unidrive SP 
Rozmiar 1 do 3

Oznaczenie to zawiera informacje niezb�dne dla 
zachowania bezpiecze�stwa u�ytkownika. 

Oznaczenie to zawiera informacje niezb�dne dla unikni�cia 
ryzyka uszkodzenia produktu lub urz�dze� towarzysz�cych

UWAGA

OSTRZE�ENIE

  UWAGA
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2     Informacje o nap�dzie
2.1      Znamionowanie nap�dów
Nap�d Unidrive SP został zaprojektowany tak, �e mo�e pracowa� jako 
układ stałomomentowy (stały moment na wale silnika od 0 do cz�st. 
znamionowej silnika) oraz układ zmiennomomentowy (wentylatorowo-
pompowy) o zmniejszonej przeci��alno�ci. O tym czy nap�d ma 
pracowa� jako stałomomentowy czy zmiennomomentowy decyduje 
u�ytkownik programuj�c pr�d znamionowy silnika. 
Ustawiane przeci��alno�ci nap�du zapewniaj� m.in. ochron� 
standardowych silników wykonanych zgodnie z norm� IEC60034.
Wykres obok przedstawia ró�nice pomi�dzy nap�dami 
zmiennomomentowymi i stałomomentowymi z uwzgl�dnieniem pr�du 
znamionowego nap�du i chwilowych przeci��e� nap�du.

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci - went.-pompowy Nap�d o zwi�kszonej przeci��alno�ci (nastawa domy�lna)

Dla aplikacji z silnikami, które nie pracuj� na bardzo małych 
cz�stotliwo�ciach (bez dodatkowego chłodzenia) i które nie wymagaj� 
wysokiej przeci��alno�ci nap�du (np. praca nap�du z silnikami pomp, 
wentylatorów).
Standardowe silniki bez przewietrzania obcego wymagaj� zwi�kszonej 
ochrony termicznej przy niskich pr�dko�ciach. Aby zapewni� t� ochron� 
nap�d przy małych pr�dko�ciach zaczyna zlicza� całk� ciepln� I2t  ju� 
od 70%In silnika. Zostało to pokazane na wykresie poni�ej.

Warto�� pr�dko�ci, przy której ma rozpocz�� działanie zwi�kszona 
ochrona termiczna mo�e by� zmieniana poprzez Pr 4.25. Ochrona ta 
jest aktywna od 15% pr�dko�ci obrotowej silnika kiedy Pr 4.25 = 0 
(nastawa fabryczna) lub ju� od 50% pr�dko�ci obrotowej silnika kiedy Pr 
4.25 = 1.

Dla aplikacji z silnikami, które maj� pracowa� ze stałym momentem w 
całym zakresie pr�dko�ci oraz aplikacji, które wymagaj� du�ej 
przeci��alno�ci nap�du - dynamiczna praca nap�du, cz�ste 
przeci��enia silnika (np. układy nawijaj�ce, aplikacje d�wigowe).
Fabrycznie nap�d jest zaprogramowany tak aby zapewni� ochron� 
termiczn� silnikom z przewietrzaniem obcym lub silnikom serwo.

N
Je�eli aplikacja wymaga zastosowania silnika z własnym chłodzeniem 
mo�na aktywowa� zwi�kszon� ochron� termiczn� silnika poni�ej 50% 
pr�dko�ci obrotowej silnika nastawiaj�c parametr Pr 4.25 = 1. 

Działanie ochrony termicznej (I2t) silnika (stan awaryjny it.ac trip)

Ochrona termiczna I2t silnika nie jest swobodnie konfigurowa jak wida� 
poni�ej i w tym przypadku jest zabezpieczeniem dla:
• Silników bez przewietrzania obcego, z własnym wentylatorem

Ochrona termiczna I2t silnika nie jest swobodnie konfigurowa jak wida� 
poni�ej i w tym przypadku jest zabezpieczeniem dla:
• Silników asynchronicznych z przewietrzaniem obcym
• Silników serwo z magnesami trwałymi

Pr�d wyj�ciowy
nap�du Ograniczenie pr�dowe -

Nap�d o zwi�kszonej przeci��alno�ci
Maksymalny
pr�d ci�gły

Nap�d o 
standardowej 
przeci��alno�ci

 (przy 
50% pr�dko�ci 
znamionowej) -

Maksymalny
pr�d
ci�gły - 
Nap�d o 
zwi�kszonej 
przeci��alno�ci

Pr�d znam.
silnika
ustawiony 
w nap�dzie

Nap�d pracuj�cy ze 
zwi�kszon� przeci��alno�ci�

Nap�d o 
standardowej przeci��alno�ci

Obs
za

r p
rze

ci�
�a

nia
 si

lni
ka

Ograniczenie 
pr�dowe - Nap�d o 
                 standardowej 
                 przeci��alno�ci

  UWAGA

  UWAGA

Wypadkowy 
pr�d silnika 

(Pr 4.01) -
%In silnika

Pr�dko�� silnika - %nn

100%

Maks. 
dopuszczalna
warto�� pr�du

100%

Obszar działania ochrony termicznej I t2

70%

50%15%

Pr  = 0
Pr  = 1

4.25
4.25

100%

100%

70%

50%

Pr  = 0
Pr  = 1

4.25
4.25

Wypadkowy 
pr�d silnika 

(Pr 4.01) -
%In silnika

Pr�dko�� silnika - %nn

Maks. 
dopuszczalna
warto�� pr�du

Obszar działania ochrony termicznej I t2
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Tabela 2-2 Nap�dy zasilane napi�ciem 400V (380V do 480V ±10%)

Maksymalne progi przeci��eniowe dla okre�lonego czasu

Maksymalny procentowy próg przeci��eniowy jest uzale�niony od danych zadeklarowanego silnika. Nastawa pr�du znamionowego silnika, 
współczynnika mocy silnika,  indukcyjno�ci silnika bezpo�rednio wpływa na ustalenie maksymalnego progu przeci��eniowego nap�du. 
Maksymalne długotrwałe przeci��enie pr�dowe mo�na obliczy� ze wzoru podanego w Rozdziale 8.3 Ograniczenia pr�dowe na stronie 108.
Typowe warto�ci przeci��e� nap�du w czasie dla ró�nych trybów pracy nap�du s� podane w tabeli poni�ej:

*CL - praca nap�du w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego
*OL - praca nap�du w otwartej p�tli sprz��enia
Zwykle pr�d znamionowy dobranego nap�du jest wi�kszy od pr�du znamionowego silnika  co sprawia, �e procentowy próg przeci��eniowy nap�du 
jest wy�szy nawet ni� podany w tabeli dla silnika 4 biegunowego.

 Poziom maksymalnego progu przeci��eniowego nie zale�y od pr�dko�ci obrotowej silnika.   

Tabela 2-1 Nap�dy zasilane napi�ciem 200V (200V do 240V ±10%)

Model

Nap�d zmiennomomentowy Nap�d stałomomentowy

Maks. ci�gły 
pr�d 

wyj�ciowy

Moc 
znamionowa 

przy 220V

Moc silnika 
przy 230V

Maks. ci�gły 
pr�d 

wyj�ciowy

Moc 
znamionowa 

przy 220V

Moc silnika przy 
230V

A kW KM A kW KM

1201 5.2 1.1 1.5 4.3 0.75 1.0
1202 6.8 1.5 2.0 5.8 1.1 1.5
1203 9.6 2.2 3.0 7.5 1.5 2.0

1204 11 3.0 3.0 10.6 2.2 3.0

2201 15.5 4.0 5.0 12.6 3.0 3.0
2202 22 5.5 7.5 17 4.0 5.0

2203 28 7.5 10 25 5.5 7.5

3201 42 11 15 31 7.5 10

3202 54 15 20 42 11 15

Tryb pracy Start nap�du ze stanu 
zimnego (CL*)

Start po uprzednim 
przeci��eniu (CL*)

Start nap�du ze 
stanu zimnego (OL*)

Start po uprzednim 
przeci��eniu (OL*)

Zmiennomentowy z In silnika = In nap�du 110% przez 215s 110% przez 5s 110% przez 215s 110% przez 5s

Stałomomentowy z In silnika = In nap�du 175% przez 40s 175% przez 5s 150% przez 60s 150% przez 8s

Stałomomentowy z silnikiem 4 biegunowym 200% przez 28s 200% przez 3s 175% przez 40s 175% przez 5s

  UWAGA

1

2

3

Model

Nap�d zmiennomomentowy Nap�d stałomomentowy

Maks. ci�gły 
pr�d wyj�ciowy

Moc 
znamionowa 

przy 400V

Moc silnika 
przy 460V

Maks. ci�gły 
pr�d wyj�ciowy

Moc 
znamionowa 

przy 400V

Moc silnika 
przy 460V

A kW KM A kW KM

1401 2.8 1.1 1.5 2.1 0.75 1.0
1402 3.8 1.5 2.0 3.0 1.1 2.0
1403 5.0 2.2 3.0 4.2 1.5 3.0
1404 6.9 3.0 5.0 5.8 2.2 3.0
1405 8.8 4.0 5.0 7.6 3.0 5.0
1406 11 5.5 7.5 9.5 4.0 5.0
2401 15.3 7.5 10 13 5.5 10
2402 21 11 15 16.5 7.5 10

2403 29 15 20 25 11 20

3401 35 18.5 25 32 15 25
3402 43 22 30 40 18.5 30

3403 56 30 40 46 22 30

1

2

3
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Tabela 2-3 Nap�dy zasilane napi�ciem 575V (500V do 575V ±10%)

2.2  Oznaczenie nap�du
Sposób oznaczania nap�dów Unidrive SP jest przedstawiony poni�ej:

2.3      Tryby pracy
Unidrive SP mo�e pracowa� w jednym z nast�puj�cych trybów pracy:

1. Praca w otwartej p�tli
Praca w otwartej p�tli w trybie wektorowym
Praca w trybie U/f=const
Praca w trybie U/f z charakterystyk� kwadratow�

2. Praca w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym
3. Praca Serwo
4. Praca w trybie regeneracyjnym - ze zwrotem energii do sieci

2.3.1     Praca w otwartej p�tli
Ten tryb stosowany jest  przy pracy nap�du ze standardowymi silnikami 
asynchronicznymi. Podczas pracy w otwartej p�tli nap�d podaje na 
silnik nastawian� przez u�ytkownika cz�stotliwo�� z odpowiednim 
napi�ciem. Pr�dko�� silnika jest wynikiem podawanej cz�stotliwo�ci na 
silnik. Nap�d nie kontroluje po�lizgu, który zale�y przede wszystkim od 
obci��enia wału silnika.  Nap�d mo�e poprawia� stabilno�� pr�dko�ci 
przy zmianach obci��enia silnika poprzez zastosowanie funkcji 
kompensacji po�lizgu. Stabilno�� pracy oraz utrzymywanie 
odpowiedniego momentu na wale silnika przy małych pr�dko�ciach 
zale�y od tego czy nap�d pracuje w trybie U/f czy w trybie wektorowym. 

Praca w otwartej p�tli w trybie wektorowym
W tym trybie pracy napi�cie podawane na silnik jest proporcjonalne do 
cz�stotliwo�ci za wyj�tkiem pracy przy małych pr�dko�ciach - tutaj 
nap�d korzystaj�c z pomierzonych parametrów silnika wystawia na 
silnik odpowiednie napi�cie tak aby utrzyma� stabilno�� pr�dko�ci przy 
zmieniaj�cym si� obci��eniu silnika. 100% momentu znamionowego 
silnika mo�emy otrzyma� dla cz�stotliwo�ci od 1Hz do cz�stotliwo�ci 
znamionowej silnika.

Praca w trybie U/f=const
W tym trybie pracy napi�cie podawane na silnik jest proporcjonalne do 
cz�stotliwo�ci za wyj�tkiem pracy przy małych pr�dko�ciach - tutaj 
u�ytkownik ma mo�liwo�� ustawienia podbicia napi�cia. Ten tryb pracy 
pozwala na podł�czenie do nap�du wielu silników. 100% momentu 
znamionowego silnika mo�emy tutaj otrzyma� dla cz�stotliwo�ci od 4Hz 
do cz�stotliwo�ci znamionowej silnika.

Praca w trybie U/f z charakt. kwadratow�
W tym trybie pracy napi�cie podawane na silnik jest proporcjonalne do 
kwadratu cz�stotliwo�ci za wyj�tkiem pracy przy małych pr�dko�ciach - 
tutaj u�ytkownik ma mo�liwo�� ustawienia podbicia napi�cia. Ten tryb 
pracy mo�e by� stosowany przy nap�dach pomp i wentylatorów z 
kwadratow� charakterystyk� obci��enia, pozwala tak�e na prac� z 
wieloma silnikami. Nie nale�y stosowa� tego trybu pracy w aplikacjach 
gdzie wymagany jest du�y moment rozruchowy. 

2.3.2     Praca w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym
U�ywany przy pracy z silnikami z zabudowanymi urz�dzeniami 
sprz��enia zwrotnego pr�dko�ciowego takimi jak enkoder, rezolwer. 

W tym trybie pracy nap�d kontroluje pr�dko�� silnika - wykorzystuj�c 
enkoder b�d� rezolwer sprawdza czy rzeczywista pr�dko�� wirnika jest 
dokładnie taka jak zadana. Strumie� silnika podczas pracy jest 
dokładnie kontrolowany co zapewnia utrzymanie pełnego momentu na 
wale silnika ju� od 0Hz. 

2.3.3     Praca Serwo
U�ywany przy pracy z silnikami serwo z magnesami trwałymi z 
zabudowanymi urz�dzeniami sprz��enia zwrotnego pr�dko�ciowego 
takimi enkoder, rezolwer.

W tym trybie pracy nap�d kontroluje pr�dko�� silnika - wykorzystuj�c 
enkoder b�d� rezolwer sprawdza czy rzeczywista pr�dko�� wirnika jest 
dokładnie taka jak zadana. Kontrola strumienia silnika nie jest tu 
wymagana poniewa� silnik serwo jest silnikiem samowzbudnym - wirnik 
zbudowany jest z magnesów trwałych. Informacje o poło�eniu wału 
silnika pochodz�ce z enkodera b�d� rezolwera s� niezb�dne do 
wytworzenia przez nap�d prawidłowego napi�cia wyj�ciowego w ka�dej 
fazie dopasowanego do siły elektromotorycznej silnika. 100% momentu 
znamionowego silnika mo�emy tutaj otrzyma�  ju� od zerowej pr�dko�ci.

2.3.4     Praca ze zwrotem energii do sieci
Tryb regeneracyjny stosowany jest do pracy w czterech �wiartkach. 

Praca w trybie regeneracyjnym umo�liwia przepływ energii w kierunku 
do silnika b�d� do sieci zasilaj�cej. Nap�d zwracaj�cy energi� do sieci 
musi by� poł�czony z innym nap�dem/mi pracuj�cymi w trybie 
nap�dzania silnika. Zwrot energii do sieci daje du�e oszcz�dno�ci - nie 
stosuje si� wtedy rezystorów hamowania, gdzie energia wytracana jest 
w postaci ciepła.

Wi�cej informacji mo�na znale�� w Podr�czniku U�ytkownika Unidrive 
SP - Wersja Regeneracyjna.

Model

Nap�d zmiennomomentowy Nap�d stałomomentowy

Maks. ci�gły 
pr�d 

wyj�ciowy

Moc 
znamionowa 

przy 575V

Moc silnika 
przy 575V

Maks. ci�gły 
pr�d 

wyj�ciowy

Moc 
znamionowa 

przy 575V

Moc silnika przy 
575V

A kW KM A kW KM

3501 5.4 3.0 3.0 4.1 2.2 2.0
3502 6.1 4.0 5.0 5.4 3.0 3.0
3503 8.4 5.5 7.5 6.1 4.0 5.0
3504 11 7.5 10 9.5 5.5 7.5
3505 16 11 15 12 7.5 10
3506 22 15 20 18 11 15
3507 27 18.5 25 22 15 20

Warto�ci maks. ci�głego pr�du wyj�ciowego podano dla maks. temperatury 40°C (104°F), dla wysoko�ci 1000m n.p.m. i cz�stotliwo�ci no�nej 3kHz. Przewymiarowanie nap�du jest wymagane dla 
wy�szych cz�stotliwo�ci no�nych, temp. otoczenia >40°C (104°F) i wy�szych wysoko�ci n.p.m. Dokładniejsze informacje mo�na znale�� w Rozdziale 12.1.1 Odpowiednie warto�ci mocy i pr�dów 
znamionowych dla poszczególnych cz�stotliwo�ci no�nych i temperatur otoczenia pracy nap�du na stronie 201.

3

SP 1 2 04

Model:
Unidrive SP

Napi�cie
znam.:
2 - 200V
4 - 400V
5 - 575V
6 - 690VRozmiar

nap�du:
1 - Rozmiar 1
2 -  2Rozmiar
3 -  3Rozmiar
4 -  4Rozmiar
5 -  5Rozmiar

Cyfra 
identyfikuj�ca 

dane 
znamionowe 

nap�du
6 -  6Rozmiar
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Slot 2
Modułu SM

Gniazdo karty
SMARTCARD

Złacze panelu 
steruj�cego

Port 
komunikacji 
szeregowej

Zł�cze 
enkodera

Listwa zacisków
steruj�cych

Slot 1
Modułu SM

Slot 3
Modułu SM

Tabliczka 
znamionowa

Dioda LED
informuj�ca o stanie
nap�du

Tabliczka z 
oznaczeniami
zgodno�ci

Zaciski 
przeka�nika

Zaciski ±DC, 
zaciski do rezystora

hamowania, zaciski 48V

Zaciski zasilania 
nap�du,

zaciski do silnika

1 2

Zaciski DC 
(silnopr�dowe),  

zaciski do rezystora
hamowania

± Zaciski zasilania
dodatkowego
48VDC, zaciski ±DC
(niskopr�dowe)

3

Wewn�trzny 
filtr EMC

Wewn�trzny 
filtr EMC

Wewn�trzny 
filtr EMC

Zaciski DC 
(silnopr�dowe),  

zaciski do rezystora
hamowania

± Zaciski zasilania
dodatkowego
48VDC, zaciski ±DC
(niskopr�dowe)

Zaciski zasilania 
nap�du,

zaciski do silnika

Zaciski zasilania 
nap�du,

zaciski do silnika

2.4      Opis nap�du
Rysunek 2-1 Charakterystyczne punkty nap�du
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2.5      Opis tabliczek znamionowych
Patrz Rys. 2-1 w celu zlokalizowania tabliczek znamionowych.

Rysunek 2-2 Tabliczki znamionowe nap�du

2.6      Opcje
Rysunek 2-3 Elementy opcjonalne wykorzystywane z Unidrive SP

* Karta SMARTCARD jest dostarczana z ka�dym Unidrive SP w 
standardzie. Tylko jedna karta SMARTCARD mo�e by� wło�ona do 
nap�du w danym czasie. Wi�cej informacji mo�na znale�� w Rozdziale 
9  Karta SMARTCARD na stronie 113.

SP1201
I/P 200-240V          50-60Hz      3ph      6.6A

O/P 0-240V 4.3 / 5.2A

Model

Napi�cie 
znamionowe

Cz�stotliwo��
zasilania

Ilo�� faz
zasilaj�cych

Pr�d wej�ciowy 
dla pracy ze 
standardow� 
przeci��alno�ci�

Pr�d wyj�ciowy dla pracy ze 
zwi�kszon�/standardow� 

przeci��alno�ci�

Zakres napi�� 
wyj�ciowych

SP 1,5 TL

Tabliczka znamionowa nap�du

S.No: 3000005001 Numer
seryjny

Model
Moc znamionowa dla pracy ze 

zwi�kszon�/standardow� przeci��alno�ci�

Kod klienta i daty produkcji 

Oznaczenia
zgodno�ci

R

IND.
CONT.
EQ.

Please read manual before connecting.
SP1201 0.75 / 1.1kW

STDL25

Electric Shock Risk:  Wait 10 min between
  disconnecting supply & removing covers

Ser No: 3000005001 Made In U.KNumer
seryjny

SP 1,5 TL

Tabliczka z oznaczeniami zgodno�ci z odpowiednimi normami 

Znak CE Europa

Znak C Australia

Znak UL / cUL
USA i 

KanadaR

Symbole zgodno�ci z normami

Panel steruj�cy

Moduły SM
aplikacyjne

Moduły SM
komunikacyjne

Moduły SM 
sprz��e�  zwrotnych

SMARTCARD*

Konwerter RS485/232 - 
CT Comms (zapewniaj�cy komunikacj� nap�du z komputerem PC)

Zewn�trzny 
filtr EMC 
montowany 
obok nap�du
lub pod nap�dem

Rezystor hamowania
instalowany w radiator 
nap�du 
(Rozmiar 1 i2)
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Wszystkie moduły SM do nap�du Unidrive SP maj� odr�bny kolor co daje mo�liwo�� szybkiej ich identyfikacji. Poni�sza tabela przedstawia moduły 
SM wraz z ich opisem.
Tabela 2-4 Moduły SM (Solutions Module)

Typ Moduł SM Kolor Nazwa Opis

Moduły 
sprz��e� 
zwrotnych

Jasnozielony
SM-Universal 
Encoder Plus

Universalny interfejs sprz��enia zwrotnego
Dla nast�puj�cych enkoderów:

Jasnoniebieski SM-Resolver
Interfejs resolvera
Interfejs sprz��enia zwrotnego dla rezolwera.
Posiada wyj�cie enkodera z symulacj� impulsów.

Br�zowy SM-Encoder Plus

Interfejs enkodera inkrementalnego
Interfejs sprz��enia zwrotnego dla enkodera inkrementalnego 
bez sygnałów komutacyjnych.
Nie posiada �adnych wyj�� sygnałów symulowanych enkodera.

Nie oznaczony 
kolorem

Przej�ciówka ze 
zł�cza typu D na 
listw� zacisków

Przej�ciówka dla wej�cia enkoderowego
Umo�liwia łatwe i szybkie przył�czenie sygnałów enkodera do 
zł�cza typu D 15-pinowego umieszczonego w nap�dzie

Moduły 
aplikacyjne

�ółty SM-I/O Plus

Dodatkowe wej�cia/wyj�cia
Zwi�ksza liczb� wej��/wyj�� nap�du o nast�puj�ce:

Ciemnozielony SM-Applications

Moduł aplikacyjny (z CTNet)
Swobodnie programowalny sterownik realizuj�cy 
zaprojektowany program u�ytkownika daj�cy mo�liwo�� 
skomunikowania si� z innymi nap�dami za pomoc� sieci CTNet 

Biały SM-Applications Lite
Moduł aplikacyjny
Swobodnie programowalny sterownik realizuj�cy 
zaprojektowany program u�ytkownika

Ciemno-
niebieski

SM-EZMotion
Moduł aplikacyjny - kontroler osi
Programowalny sterownik z dedykowanym oprogramowaniem 
realizuj�cy kontrol� 1 i 1/2 osi

Moduły 
komunikacyjne

Fioletowy SM-PROFIBUS-DP
Moduł Profibus
Moduł zapewniaj�cy komunikacj� nap�du Unidrive SP z sieci� 
PROFIBUS DP

Szary SM-DeviceNet
Moduł DeviceNet
Moduł zapewniaj�cy komunikacj� nap�du Unidrive SP z sieci� 
Devicenet

Ciemnoszary SM-INTERBUS
Moduł Interbus
Moduł zapewniaj�cy komunikacj� nap�du Unidrive SP z sieci� 
Interbus

Ró�owy SM-CAN
Moduł CAN
Moduł zapewniaj�cy komunikacj� nap�du Unidrive SP z sieci� 
CAN

Jasnoszary SM-CANopen
Moduł CANopen
Moduł zapewniaj�cy komunikacj� nap�du Unidrive SP z sieci� 
CANopen

Panel steruj�cy

Nie dotyczy SM-Keypad
Standardowy panel steruj�cy LED
Panel steruj�cy z wy�wietlaczem LED

                       
Nie dotyczy SM-Keypad Plus

Panel steruj�cy LCD
Panel steruj�cy z wy�wietlaczem ciekłokrystalicznym LCD z 
mo�liwo�ci� wy�wietlania opisów parametrów

Wej�cia Wyj�cia
• Enkodera inkrement. • Impulsowe
• Enkodera SinCos • Cz�stotliwo�ci i kierunku
• Enkodera SSI • Wyj�cie symulowanych 

sygnałów enkodera SSI• Enkodera EnDat

• 3 wej�cia cyfrowe • 2 wyj. analogowe (nap.)
• 3 wej/wyj�cia cyfrowe • 2 wyj�cia przeka�nikowe
• 2 wej. analogowe (nap.)
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2.7      Dodatki dostarczane z nap�dem
Nap�d jest dostarczany z niniejszym podr�cznikiem u�ytkownika, kart� 
SMARTCARD, broszur� bezpiecze�stwa u�ytkowania, certyfikatem 
jako�ci, zestawem akcesorii pokazanych w Tab. 2-5 oraz płyt� CD 
zawieraj�c� nast�puj�ce opisy:

• Unidrive SP Podr�cznik u�ytkownika
• Unidrive SP Podr�cznik rozszerzony (zaawansowany)
• Moduły SM Podr�cznik u�ytkownika

Rysunek 2-4 Akcesoria dostarczane z nap�dem Uni SP Rozmiar 1

Wsporniki do mocowania nap�du na powierzchni

Złacza zacisków 
steruj�cych

Klamra uziemiaj�ca 
i spinaj�ca kable

Wspornik, 
szyna 
uziemiaj�ca

Dławice 
osłony

 zacisków 
48V / DC

Zł�cze zacisków zasilania 
i przyłaczy silnika

Złacze 
przeka�nika

Uszczelka 
zapewniaj�ca 

IP54

UWAGA
Ryzyko pora�enia  pr�dem elektr.
Obudow� nap�du mo�na zdj�� 
po 10min. Od odł�czenia zasilania

Nalepka z ostrze�eniem

Wspornik 
wykorzyst. 

przy monta�u 
w wyci�ciu płyty

Uszczelka wykorzystywana 
przy monta�u nap�du  w 
wyci�ciu płyty
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Rysunek 2-5 Akcesoria dostarczane z nap�dem Uni SP Rozmiar 2

Rysunek 2-6 Akcesoria dostarczane z nap�dem Uni SP Rozmiar 3

Mostek do 
podł�czenia 
przewodów PE

Pier�cie� 
ferrytowy

Wsporniki 
do mocowania 

nap�du na powierzchni

Złacza zacisków 
steruj�cych

Klamra uziemiaj�ca 
i spinaj�ca kable

Wspornik, 
szyna 
uziemiaj�ca

Dławice 
osłony

 zacisków 
48V / DC

Zł�cze zacisków zasilania 
i przyłaczy silnika

Złacze 
przeka�nika

Uszczelka wykorzystywana 
przy monta�u nap�du  w 
wyci�ciu płyty

Uszczelka 
zapewniaj�ca 

IP54

Wspornik 
wykorzyst. 

przy monta�u 
w wyci�ciu płyty

UWAGA
Ryzyko pora�enia  pr�dem elektr.
Obudow� nap�du mo�na zdj�� 
po 10min. Od odł�czenia zasilania

Nalepka z ostrze�eniem

Pier�cie� 
ferrytowy

Wsporniki 
do mocowania 

nap�du na powierzchni

Złacza zacisków 
steruj�cych

Klamra uziemiaj�ca 
i spinaj�ca kable

Wspornik, 
szyna 
uziemiaj�ca

Dławice 
osłony

 zacisków 
48V / DC

Złacze 
przeka�nika

Uszczelka wykorzystywana 
przy monta�u nap�du  w 
wyci�ciu płyty

UWAGA
Ryzyko pora�enia  pr�dem elektr.
Obudow� nap�du mo�na zdj�� 
po 10min. Od odł�czenia zasilania

Nalepka z ostrze�eniem
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3     Instalacja nap�du
Ten rozdział opisuje mo�liwo�ci mechanicznego monta�u nap�du i 
zawiera nast�puj�ce zagadnienia:

• Mocowanie nap�du w wyci�cie obudowy szafowej
• Zwi�kszenie stopnia ochrony nap�du do IP54
• Dobór wielko�ci obudowy szafowej i rozmieszczenie w niej nap�du
• Mocowanie modułów SM w nap�dzie
• Rozmieszczenie listw zaciskowych i mocowanie w nich przewodów

3.1      Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa

3.2      Projektowanie instalacji
Na etapie projektowania instalacji nap�du musz� by� spełnione 
nast�puj�ce czynniki:

3.2.1     Dost�p
Dost�p do nap�du ze wzgl�dów bezpiecze�stwa powinni mie� tylko 
przeszkoleni pracownicy. Powinni oni mie� miejsce do swobodnej pracy 
przy nap�dzie.

Stopie� ochrony IP nap�du zale�y od sposobu jego instalacji. Wi�cej 
informacji mo�na znale�� w Rozdziale 3.9 Stopie� ochrony IP na stronie 
27.

3.2.2     Ochrona przed �rodowiskiem zewn�trznym
Nap�d musi by� chroniony przed:

• wilgoci�, zwłaszcza przed kapi�c� lub rozpylan� wod� oraz 
kondensacj� pary wodnej. Przed kondensacj� mo�na si� 
zabezpieczy� stosuj�c grzejniki wył�czane podczas pracy nap�du.

• pyłem z przewodz�cych materiałów
• zanieczyszczeniami powoduj�cymi pogorszenie wydajno�ci 

wentylacji radiatora oraz osłabienie przewietrzania innych 
elementów nap�du

• zbyt wysok� temperatur� podczas magazynowania i pracy nap�du

3.2.3     Chłodzenie
Ciepło wytworzone przez nap�d powinno by� oddane do otoczenia tak 
aby nie spowodowa� wzrostu tempertatury w bliskim otoczeniu nap�du. 
Nale�y pami�ta�, �e nap�d umieszczony  obudowie szafowej wymaga 
odpowiedniej jej wielko�ci lub obudowy z zamontowanym wentylatorem. 

Wi�cej informacji mo�na znale�� w Rozdziale 3.6.2 Wielko�� obudowy 
szafowej na stronie 25.

3.2.4     Bezpiecze�stwo pod wzgl�dem elektrycznym
Instalacja elektryczna musi by� zaprojektowana zgodnie z wymogami 
bezpiecze�stwa.Dane dotycz�ce instalacji elektrycznej s� podane w 
Rozdziale 4 Podł�czenie elektryczne na stronie 37.

3.2.5     Ochrona po�arowa
Obudowa nap�du nie spełnia wymogów niepalno�ci. Aby zapewni� 
niepalno�� układu nale�y nap�d umie�ci� w odpowiedniej obudowie.

3.2.6     Kompatybilno�� elektromagnetyczna
Je�eli nap�d jest zainstalowany z nieprawidłowym rozmieszczeniem 
przewodów silnopr�dowych mo�e by� �ródłem zakłóce� 
elektromagnetycznych. Nap�d wyposa�ony jest w wewn�trzny filtr EMC, 

który zapewnia podstawow� ochron� przed zakłóceniami.  Je�eli nap�d 
jest instalowany w miejscu gdzie s� wysokie wymogi co do poziomu 
zakłóce� elektromagnetycznych lub jest du�e prawdopodobie�stwo, �e 
zakłócenia mog� wpływa� niekorzystnie na pobliskie urz�dzenia nale�y 
zastosowa� wszystkie mo�liwe �rodki zabezpieczenia si� przed emisj� 
zakłóce�. Zwykle podstawowym takim �rodkiem jest monta� 
zewn�trznego filtra EMC na zasilaniu nap�du w jak najbli�szej jego 
odległo�ci. Przy projektowaniu instalacji nap�du gdzie nie przewidziano 
filtra nale�y przewidzie� miejsce w obudowie szafowej na filtr EMC.

Wi�cej informacji mo�na znale�� w Rozdziale 4.10 EMC 
(Kompatybilno�� elektromagnetyczna) na stronie 47.

3.2.7     Odpowiednie �rodowisko pracy
Nap�d nie mo�e by� instalowany w strefie wybuchowej, chyba �e jest 
zainstalowany w odpowiedniej obudowie i cała instalacja posiada 
odpowiedni atest.

3.3      Zdejmowanie osłon zacisków 
silnopr�dowych

3.3.1     Zdejmowanie osłon zacisków
Unidrive SP Rozmiar 1 posiada dwie osłony: osłona główna i osłona 
zacisków 48V / DC. 

Unidrive SP Rozmiar 2 posiada trzy osłony: osłona główna i osłona 
zacisków 48V / DC i osłona zacisków DC. 

Unidrive SP Rozmiar 3 posiada cztery osłony: osłona główna, osłona 
zacisków 48V / DC, osłona zacisków DC i osłona zacisków AC.

W przypadku gdy Unidrive SP Rozmiar 3 jest montowany w wyci�ciu 
obudowy szafowej, aby uzyska� dost�p do otworów mocuj�cych nale�y 
zdj�� osłon� główn� oraz osłon� zacisków AC.

Rysunek 3-1 Rozmieszczenie i identyfikacja osłon zacisków

Przy monta�u mechanicznym i elektrycznym stosowa� si� do 
wytycznych w niniejszym podr�czniku. W przypadku 
problemów i w�tpliwo�ci prosimy kontaktowa� si� z 
dostawc� nap�du. Po zamontowaniu nap�du nale�y 
sprawdzi� czy zainstalowany nap�d i urz�dzenia zewn�trzne 
współpracuj�ce z nap�dem spełniaj� wymogi 
bezpiecze�stwa dla obsługi lub u�ytkownika.

Nap�d musi by� instalowany przez przeszkolonych 
pracowników zapoznanych z wymogami bezpiecze�stwa i 
kompatybilno�ci elektromagnetycznej EMC. S� oni 
odpowiedzialni za zapewnienie wszelkich wymogów 
bezpiecze�stwa nap�du lub systemu nap�dowego 
obowi�zuj�cych na terenie Polski.

UWAGA

UWAGA

Przed wykonywaniem prac serwisowych oraz przed zdj�ciem 
osłon zacisków silnopr�dowych zasilanie nap�du musi by� 
odł�czone.

Nap�d posiada kondensatory w obwodzie po�redniczacym 
DC, które w trakcie pracy ładuj� si� do niebezpiecznego dla 
człowieka napi�cia i nawet po odł�czeniu nap�du ładunek 
na kondensatorze utrzymuje si�. Przyjmuje si�, �e 
bezpieczn� prac� przy zaciskach silnopr�dowych mo�na 
podj�� po 10 minutach od chwili odł�czenia zasilania 
nap�du.

Kondensatory s� rozładowywane przez wewn�trzny rezystor. 
Pomimo tego, w specyficznych warunkach awarii, 
kondensatory mog� nie rozładowa� si� lub mog� by� 
doładowywane przez napi�cie obecne na wyj�ciu nap�du. 
Je�eli nap�d uległ awarii i natychmiast zgasł wy�wietlacz na 
panelu steruj�cym istnieje du�e prawdopodobie�stwo, �e 
kondensatory nie rozładowały si�. W tym przypadku 
skonsultuj si� z dostawc� nap�du.

UWAGA

UWAGA

48V / DC

Osłona główna

48V / DC 48V / DC

Osłona główna Osłona głównaAC

DC DC
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Rysunek 3-2 Zdejmowanie osłony zacisków w Uni SP Rozmiar 1

Rysunek 3-3 Zdejmowanie osłon zacisków w Uni SP Rozmiar 2

Rysunek 3-4 Zdejmowanie osłon zacisków w Uni SP Rozmiar 3

W celu zdj�cia głównej osłony zacisków nale�y odkr�ci� �rub� mocuj�c�  
i podwa�y� osłon� tak jak pokazano na rysunkach powy�ej. Główna 
osłona zacisków musi by� zdj�ta jako pierwsza, potem mo�na dopiero 
zdj�� osłon� zacisków 48V/DC.

Podczas zakładania osłon zacisków nale�y zwróci� uwag� �eby nie 
dokr�ca� �rub mocuj�cych z momentem wi�kszym ni� 1Nm.

 5mmφ 

 5mmφ 

 5mmφ 
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3.3.2     Wykonywanie otworów w dławicy osłony 
głównej i osłonie zacisków 48V / DC

Rysunek 3-5 Wybijanie otworów w dławicy osłony głównej

Umie�� dławic� osłony głównej na mocnej płaskiej powierzchni i wybij 
za�lepki odpowiednim młotkiem tak jak pokazano na rysunku powy�ej 
(1). Dławica po wybiciu otworów powinna wygl�da� tak jak na rysunku 
powy�ej (2). Wygład� kraw�dzie otworów pilnikiem b�d� papierem 
�ciernym.

Rysunek 3-6 Wykonywanie otworów w osłonie zacisków 48V / DC 

Wyłam za�lepki otworów w osłonie zacisków 48V / DC kombinerkami tak 
jak pokazano na rysunku powy�ej (1). Osłona po wyłamaniu otworów 
powinna wygl�da� tak jak na rysunku powy�ej (2). 

Wygład� kraw�dzie otworów pilnikiem b�d� papierem �ciernym. Włó� w 
otwory odpowiednie dławice dostarczane z nap�dem (Rysunek 2-4 
Akcesoria dostarczane z nap�dem Uni SP Rozmiar 1 na stronie 14 w 
celu zapewnienia uszczelnienia na górze nap�du.

1 2

Dla 
Uni SP
Rozmiar 1; 2

Dla 
Uni SP
Rozmiar 3

1 2

1

2

1 2

Dla 
Unidrive SP
Rozmiar 2

Dla 
wszystkich
modeli
Unidrive SP
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3.4      Moduły SM wkładanie / wyci�ganie

Rysunek 3-7 Wkładanie i wyci�ganie modułów SM

W celu wło�enia modułu SM przyłó� moduł SM do slotu na nap�dzie i 
naci�nij go w kierunku do nap�du, tak jak pokazano na rysunku powy�ej, 
tak a� usłyszysz klikni�cie.

W celu wyj�cia modułu SM naci�nij razem punkty (A) - pokazane na 
rysunku powy�ej i wyci�gnij w kierunku od nap�du - tak jak pokazano na 
rysunku powy�ej (B).

Nap�d ma mo�liwo�� pracy z trzema modułami SM jednocze�nie tak jak 
przedstawiono na rysunku powy�ej.

N
Zaleca si� aby moduły SM były wkładane do slotów w nast�puj�cej 
kolejno�ci: slot 3, slot 2 i slot 1. 

W celu wło�enia panelu steruj�cego dołó� panel do slotu i naci�nij go w 
kierunku do nap�du (rys. powy�ej), a� usłyszysz klikni�cie. W  celu 
wyj�cia go naci�nij razem punkty (A) - pokazane na rys. i wyci�gnij w 
kierunku od nap�du (B) - tak jak pokazano na rys.

N
Panel steruj�cy mo�e by� wkładany i wyci�gany podczas pracy nap�du 
z silnikiem pod warunkiem, �e zadawanie nie odbywa si� z pulpitu 
steruj�cego. 

Przed wło�eniem lub wyci�gni�ciem modułu SM nale�y 
wył�czy� zasilanie nap�du. W przeciwnym wypadku mo�na 
doprowadzi� do uszkodzenia modułu SM b�d� nap�du.

OSTRZE�ENIE

A

B

A

Wkładanie modułu SM Wyci�ganie modułu SM Wkładanie trzech modułów SM

Moduł SM 
w slocie 1

Moduł SM
w slocie 2

Moduł SM 
w slocie 3

  UWAGA

A

A

B

Zakładanie panelu steruj�cego Zdejmowanie panelu steruj�cego

Rysunek 3-8 Zakładanie i zdejmowanie panelu

  UWAGA
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3.5      Sposoby monta�u
Unidrive SP mo�e by� montowany na płaskiej powierzchni lub w 
wyci�ciu obudowy szafowej przy pomocy dostarczanych z nap�dem 
wsporników.

Poni�sze rysunki przedstawiaj� wymiary nap�du oraz rozmieszczenie i 
wymiary otworów monta�owych dla obu sposobów monta�u.

3.5.1     Monta� na płaskiej powierzchni
Rysunek 3-9 Monta� napowierzchniowy dla Uni SP Rozmiar 1

Je�eli nap�d b�dzie pracował pod pełnym obci��eniem 
przez długi okres czasu, temperatura radiatora mo�e 
wzrosn�� powy�ej 70°C. Nale�y zapewni� ograniczony 
dost�p obsługi do powierzchni radiatora.UWAGA
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Rysunek 3-10 Monta� napowierzchniowy dla Uni SP Rozmiar 2

Rysunek 3-11 Monta� napowierzchniowy dla Uni SP Rozmiar 3

155mm

368mm

219mm

371.6mm

∅ 6.5mm

∅ 6.5mm

21mm

337.5 1.0mm±

106 1.0mm±

24.5mm

250mm

368mm

260mm

361mm

∅6.5mm

21mm

327 1.0mm±

∅6.5mm106 1.0mm±

97mm 47mm



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika                                                                                                                                                                                      23
Wydanie: 7                                                                       www.acontrol.com.pl

3.5.2     Monta� w wyci�ciu obudowy szafowej
Podczas monta�u nap�du w wyci�ciu obudowy szafowej nale�y zdj�� 
osłon� b�d� osłony zacisków aby uyska� dost�p do otworów 
mocuj�cych.

Rysunek 3-12 Monta� w wyci�ciu szafy dla Uni SP Rozmiar 1

Rysunek 3-13 Monta� w wyci�ciu szafy dla Uni SP Rozmiar 2

100mm

368mm
391mm

219mm

80mm

342mm 343.0 0.5mm± 368.0 1.0mm±

9.4 0.75mm±

70.0 0.3mm±

93.0 0.5mm±

35.0 .15mm±0

139mm

∅ 6.5mm

∅ 6.5mm

15.6 0.5mm±

368mm
391mm

155mm
219mm

139mm

293mm

9.3 0.5mm±

101.5 0.5mm±

64.6 0.5mm±

70 0.3mm ±

148 0.5mm±

294 0.5mm±

368.0 1.0mm±

∅6.5mm

∅6.5mm

35.0 0.15mm±

80mm
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Rysunek 3-14 Monta� w wyci�ciu szafy dla Uni SP Rozmiar 3

N
W celu podwy�szenia stopnia ochrony nap�du do IP54 przy monta�u w 
wyci�ciu obudowy szafowej nale�y zainstalowa� w nap�dach  wkładki 
IP54 dostarczane z nap�dem (dla Uni SP rozmiar 1 i 2). Dodatkowo 
nale�y umie�ci� uszczelk� pomi�dzy tyln� cz��� nap�du a �cian� szafy, 
do której mocowany b�dzie nap�d. Je�eli nap�d pracuje z rezystorem 
hamowania mocowanym w radiatorze nap�du i jest mocowany w 
wyci�ciu obudowy szafowej, przeczytaj Rozdział 3.11 Monta� rezystora 
hamowania na stronie 32. Wi�cej informacji na temat podwy�szenia 
stopnia ochrony mo�na znale�� w Rozdziale 3.9 Stopie� ochrony IP na 
stronie 27.

Tabela 3-1 Wsporniki monta�owe

250m

368mm

140mm 120mm

260mm

283mm

236 0.5mm±

287 0.5mm±

8 0.3mm±

56 0.5mm±

∅6.5mm

∅6.5mm

Rozmiar
Uni SP

Monta� 
napowierzchniowy

Monta� w wyci�ciu 
obudowy szafowej

�rednica 
otworów

1

2 sztuki 1 sztuka

6.5mm

2

2 sztuki 1 sztuka

6.5mm

3

2 sztuki

6.5mm

  UWAGA
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3.6      Dobór obudowy szafowej
3.6.1     Rozmieszczenie urz�dze� w obudowie
Poni�ej na rysunku przedstawione jest rozmieszczenie nap�du i 
urz�dze� pomocniczych w obudowie szafowej. Zamieszczone s� tam 
tak�e uwagi, o którch nale�y pami�ta� podczas projektowania układu 
nap�dowego w obudowie szafowej.

Rysunek 3-15 Rozmieszczenie urz�dze� w obudowie szafowej

3.6.2     Wielko�� obudowy szafowej 
1. Dodaj straty mocy (wielko�ci z Rozdziału 12.1.2 Straty mocy na 

stronie 204) ka�dego z instalowanych w obudowie nap�dów. 
2. Je�eli do ka�dego nap�du b�dzie instalowany filtr EMC - dodaj 

straty mocy (wielko�ci z Rozdziału 12.2.1 Dane znamionowe zewn. 
filtrów EMC na stronie 211) ka�dego z filtrów.

3. Je�eli rezystor hamowania b�dzie montowany w obudowie - dodaj  
moc rezystora. 

4. Oblicz całkowite straty mocy (w Watach) pozostałych urz�dze� 
instalowanych w obudowie.

5. Dodaj straty mocy z punktów powy�ej. W ten sposób mo�na 
uzyska� całkowit� moc oddawan� w postaci ciepła do wn�trza 
obudowy. 

≤100mm

Obudowa szafowa
Wył�cznik główny, 

rozł�cznik, 
bezpieczniki

Locate as
required

Zaleca si� 
umie�ci� poza szaf�

Zewn�trzny 
sterownik

Przewody sygnałowe 
(steruj�ce) powinny by� 

poprowadzone w odległo�ci 
co najmniej 300mm od 
nap�du i kabli siłowych

Nie nale�y prowadzi� przewodów 
pomi�dzy nap�dem a zewn�trznym 

filtrem EMC. Nale�y umo�liwi� 
swobodny przepływ powietrza 

pomi�dzy nap�dem a 
zewn�trznym filtrem EMC

≤100mm

Obwód rezystora hamowania (opcja)
Obwód rezystora hamowania 
powinien by� umieszczony na 
zewn�trz obudowy szafowej 
(najlepiej na górze obudowy)

Zewn�trzny filtr EMC mo�e 
by� montowany obok nap�du 

lub pod nap�dem

Uwaga:
Aby zapewni� zgodno�� 
z normami EMC:

1)  Zewn�trzny filtr EMC 
powinien by� stosowany 
do ka�dego nap�du oddzielnie

2)  Przewody siłowe 
przychodz�ce do nap�du 
powinny mie� długo�� 
co najmniej 100mm 

A

A UniSP Rozmiar 1: 0mm
 2: 30mm
 3: 30mm

≥
≥
≥

UniSP Rozmiar
UniSP Rozmiar

A
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Obliczanie wielko�ci obudowy szczelnie zamkni�tej
Ten typ obudowy oddaje ciepło generowane w jej wn�trzu do otoczenia 
w wyniku naturalnej konwekcji lub wskutek wymuszonego przepływu 
powietrza; im wi�ksza b�dzie powierzchnia �cianek obudowy tym 
wi�ksza b�dzie jej zdolno�� do odprowadzania ciepła. Ciepło 
odprowadzaj� tylko te powierzchnie obudowy, które s� swobodne i nie 
pozostaj� w kontakcie ze �cian� lub podł�g�.

Minimaln� powierzchni� swobodn� Ae obudowy mo�na obliczy� z 
poni�szego wzoru:

gdzie:

Ae Powierzchnia swobodna obudowy m2

T
ext Maksymalna spodziewana warto�� temperatury otoczenia na 

zewn�trz obudowy w 
oC

Tint Maksymalna dopuszczalna warto�� temperatury na zewn�trz 

obudowy w oC

P Maksymalna moc strat na ciepło w obudowie (W)

k Współczynnik odprowadzania ciepła materiału, z którego 

wykonano obudow� w W/m2/oC

Przykład
Przykład obliczenia wielko�ci obudowy dla nast�puj�cych warunków 
instalacji:

• Dwa nap�dy UniSP 1406 w 1 obudowie pracuj�cych w trybie 
standardowej przeci��alno�ci (wentylatorowo-pompowym)

•      Cz�stotliwo�� no�na w obydwu nap�dach równa 6kHz
• Ka�dy z nap�dów wyposa�ony w zewn�trzny filtr EMC 16A
• Rezystory hamowania montowane na zewn�trz obudowy
• Maksymalna temperatura otoczenia wewn�trz obudowy równa 

40oC
• Maksymalna temperatura powietrza na zewn�trz obudowy 

równa 30oC

Moc strat ka�dego z nap�dów wynosi 147 W (patrz Rozdział 12.1.2 
Straty mocy na stronie 204)

Moc strat w ka�dym z filtrów EMC wynosi maksymalnie 9,2 W (patrz 
Rozdział 12.2.1 Dane znamionowe zewn. filtrów EMC na stronie 211)

Ł�czne straty: 2 x (147 + 9.2) =312.4 W

Obudowa ma by� wykonana z blachy stalowej malowanej o grubo��i 2 
mm i współczynniku odprowadzania ciepła równym 5.5 W/m2/oC 
(warto�� podawana dla wi�kszo�ci obudów metalowych). Ciepło 
odprowadza� b�dzie tylko �cianka górna, �cianka przednia i obydwie 
�cianki boczne obudowy.

Rysunek 3-16 Obudowa, której �cianka górna, przednia i obydwie 
boczne mog� odprowadza� ciepło

Do wzoru podstawiamy :

Tint = 40oC;       Text = 30oC 
k = 5.5;               P = 312.4 W

Otrzymamy:

=5.68 m2 

Przyjmijmy dwa z trzech wymiarów podstawowych obudowy, np. 
wysoko�� (H) i gł�boko�� (D). Szeroko�� (W) obudowy obliczymy ze 
wzoru:

Wstawiaj�c H = 2m i D = 0.6m, otrzymamy szeroko�� minimaln�:

=1.262 m

Je�eli obudowa oka�e si� zbyt du�a do przewidzianego na ni� miejsca 
to mo�na j� zmniejszy� tylko jednym z ni�ej podanych sposobów (lub 
wykorzystuj�c je ł�cznie):

• Obni�y� straty własne nap�dów poprzez obni�enie cz�stotliwo�ci 
przeł�czania w PWM 

• Obni�y� temperatur� otoczenia na zewn�trz obudowy i/lub 
zastosowa� wentylator do chłodzenia obudowy z zewn�trz

• Zmniejszy� ilo�� nap�dów montowanych we wspólnej obudowie
• Usun�� z obudowy inne urzadzenia generuj�ce ciepło

Obliczanie wielko�ci przepływu powietrza 
chłodz�cego wn�trze obudowy
Wymiary obudowy wentylowanej potrzebne s� tylko ze wzgl�du na 
pomieszczenie w niej zaplanowanego wyposa�enia. Wyposa�enie to 
jest bowiem chłodzone wymuszonym strumieniem powietrza.

Minimaln� wydajno�� przepływu powietrza mo�na obliczy� ze wzoru:

Gdzie:

V Wydajno�� przepływu w m3/h
Text Maks. temp. powietrza otaczaj�cego obudow� (oC)

Tint Maks. temp. powietrza wewn�trz obudowy (oC)
P Ł�czna moc strat na ciepło wewn�trz obudowy (W)

k Stosunek  

Gdzie:
P0 oznacza ci�nienie powietrza na poziomie morza
PI  oznacza ci�nienie atmosferyczne w miejscu instalacji

Na ogół stosuje si� współczynnik 1,2 do 1,3 uwzgl�dniaj�cy spadek 
ci�nienia powodowany zabrudzeniem filtrów.

Przykład

Przykład obliczenia wydajno��i przepływu powietrza chłodz�cego w 
przypadku obudowy wentylowanej i nast�puj�cych warunków instalacji:

• Trzy nap�dy typu SP1403 pracujacych w trybie standardowej 
przeci��alno�ci, zamontowane w jednej obudowie.
• Cz�stotliwo�� no�na: 6kHz w ka�dym z nap�dów
• Ka�dy z nap�dów wyposa�ony w zewn�trzny filtr EMC 
Schaffner 10A (4200-6118)
• Rezystory hamowania montowane na zewn�trz obudowy
• Maks temp. otoczenia wewn�trz obudowy: 40oC
• Maks temp. powietrza na zewn�trz obudowy: 30oC

Moc strat ka�dego z nap�dów wynosi: 61 W

Moc strat w ka�dym z filtrów EMC wynosi maks.: 6.9 W

Straty ł�czne: 3 x (61 + 6.9) = 203.7 W

Ae
P

k Tint Text–( )
-----------------------------------=

W

H

D

Ae
312,4

5,5 40 30–( )
---------------------------------=

W
Ae 2HD–

H D+
--------------------------=

W 5,68 2 2× 0,6×( )–
2 0,6+

--------------------------------------------------=

V 3kP
Tint Text–
---------------------------=

Po
Pl
-------
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Do wzoru wstawmy:
Tint = 40°C;            Text = 30°C
k = 1.3;                    P = 203.7 W

Otrzymujemy:

  = 79.4 m3/godz.

3.7      Projektowanie obudowy szafowej i 
temperatura wokół nap�du

Je�li nap�d b�dzie pracował w wysokiej temperaturze konieczne jest 
przewymiarowanie nap�du.

Na chłodzenie nap�du i prac� nap�du ma wpływ fakt czy nap�d jest 
zamocowany napowierzchniowo w obudowie, czy te� w wyci�ciu 
obudowy szafowej i radiator ma na zewn�trz szafy, czy obudowa 
szafowa posiada dodatkowe przewietrzanie czy te� nie.

Wybór sposobu monta�u i sposobu przewietrzania nap�du zale�y od 
temperatury wokół nap�du (Trate) oraz od obci��enia nap�du. 

Temperatu� wokół nap�du dla 4 ró�nych kombinacji mocowania nap�du 
i sposobu przewietrzania obudowy mo�na zdefiniowa�:  

1. Obudowa szczelnie zamkni�ta bez przepływu powietrza przez 
nap�d (<2 m/s)                                           Trate =  Tint + 5°C  

2. Obudowa szczelnie zamkni�ta z przepływem powietrza przez nap�d 
(>2 m/s)                                                        Trate =  Tint  

3. Obudowa z radiatorem nap�du na zawn�trz obudowy szafowej bez 
przepływu powietrza przez nap�d (<2 m/s)                                       
Trate = nieco wy�sza od Text +5°C, lub Tint

4. Obudowa z radiatorem nap�du na zawn�trz obudowy szafowej z 
przepływem powietrza przez nap�d (>2 m/s)
Trate =nieco wy�sza od Text lub Tint

Gdzie:
Text  = Temperatura na zewn�trz obudowy szafowej
Tint = Temperatura wewn�trz obudowy szafowej
Trate = Temperatura, która decyduje o doborze nap�du dla danego 

obci��enia (Rozdział 12 Dane techniczne na stronie 201)

3.8      Praca wentylatora nap�du
Unidrive SP jest przewietrzany przez własny wentylator zamocowany na 
radiatorze. 

Zaprojektuj układ tak aby przestrze� wokół nap�du była wolna od 
zanieczyszcze�, które mogłyby utrudnia� swobodne przewietrzanie 
nap�du. 

Wentylator w Unidrive SP Rozmiar 1 i 2 ma mo�liwo�� pracy z dwoma 
pr�dko�ciami natomiast Rozmiar 3 jest wyposa�ony w wentylator z 
płynnie regulowan� pr�dko�ci�. Nap�d kontroluje pr�dko�� obrotow� 
wentylatora w zale�no�ci od temperatury radiatora, zgodnie z 
zapisanym w nap�dzie modelem cieplnym nap�du. Unidrive SP Romiar 
3 posiada dodatkowo wentylator chłodz�cy kondensatory w obwodzie 
po�rednicz�cym DC.

3.9      Stopie� ochrony IP
Zasady oznaczania i opis oznacze� stopni ochrony IP znajduj� si� w 
Rozdziale 12.1.9 Stopie� ochrony IP (Ingress Protection) na stronie 206.

Unidrive SP standardowo posiada IP20 (ochrona przed dotykiem 
bezpo�rednim, zanieczyszczeniami suchymi, nieprzewodz�cymi) 
(NEMA 1). Istnieje jednak mo�liwo�� zwi�kszenia stopnia ochrony 
nap�du do IP54 (NEMA 12) przy monta�u w wyci�ciu obudowy szafowej 
z wykorzystaniem dostarczanej z nap�dem wkładki (uszczelki) IP54 
(wymagane jest wtedy przewymiarowanie nap�du). Takie rozwi�zanie 
pozwala na otrzymanie IP54 (NEMA 12) dla radiatora wyci�gni�tego 
poza obudow� szafow�, natomiast przednia cz��� obudowy IP20 oraz 
inne aparaty b�d� znajdowały si� w obudowie IP54. To pozwala na 
znaczne obni�enie temperatury wewn�trz obudowy szafowej. Aby 
zapewni� szczelno�� pomi�dzy radiatorem IP54 i przedni� cz��ci� 

obudowy nap�du IP20 stosuje si� dostarczane z nap�dem uszczelki 
umieszczane przy wyci�ciu w obudowie szafowej.

Rysunek 3-17 Przykład zwi�kszenia IP20 nap�du Uni SP do IP54 

Aby zapewni� podwy�szony stopie� IP w Unidrive SP Rozmiar 1 i 2 
nale�y wło�y� z tyłu radiatora wkładk� (uszczelk�) IP54 dostarczan� z 
nap�dem, tak jak pokazano na rysunku 3-18.

W celu zwi�kszenia �ywotno�ci wentylatora radiatora nale�y wymieni� 
go na wentylator o IP54. W tym celu nale�y zwróci� si� do dostawcy 
nap�du. Je�eli standardowy wentylator b�dzie jednak pracował w 
zapylonym �rodowisku nale�y pami�ta� o regularnym jego czyszczeniu.

Tabela 3-2 �rodowisko a stopie� ochrony

N
Kiedy projektujemy nap�d w obudowie szafowej, który ma spełnia� 
wymagania stopnia ochrony IP54 nale�y zapewni� odprowadzenie 
ciepła z przedniej cz��ci nap�du o warto�ci: 

Dla Unidrive SP Rozmiar 1 ≤50W.
Dla Unidrive SP Rozmiar 2 ≤75W.
Dla Unidrive SP Rozmiar 3 ≤100W.

V 3 1,3× 203,7×
40 30–

---------------------------------------=

�rodowisko
Wkładki

IP54
Wentylator Komentarz

Czyste Bez Standard

Suche, zapylone 
(nieprzew.)

Wło�one Standard
Zalecane regularne 
czyszczenie wentyl.

Suche, zapylone 
(przewodz�ce)

Wło�one
Standard / 

IP54
Zalecane regularne 
czyszczenie wentyl.

zgodnie z IP54 Wło�one IP54
Zalecane regularne 
czyszczenie wentyl.

Nap�d musi by� przewymiarowany je�eli zamontujemy w 
nim wentylator IP54. Dobór nap�du w tym przypadku 
ułatwiaj� informacje zawarte w Rozdziale 12.1.1 
Odpowiednie warto�ci mocy i pr�dów znamionowych dla 
poszczególnych cz�stotliwo�ci no�nych i temperatur 
otoczenia pracy nap�du na stronie 201. 

Niezastosowanie si� do powy�szych uwag spowoduje, �e 
nap�d nieustannie wchodził b�dzie w stan awaryjny.

IP20
(NEMA1)

Obudowa szafowa 
o stopniu ochrony
 IP54 (NEMA 12)

Uszczelka 

Nap�d z 
wkładkami  
IP54 i 
wentylatorem 
IP54

OSTRZE�ENIE

  UWAGA
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Rysunek 3-18 Zakładanie uszczelnienia IP54 w UniSP Rozmiar 1

Aby zdj�� uszczelnienie IP54 nale�y wykona� kroki (1), (2) i (3), 
wykona� czynno�ci w kolejno�ci odwrotnej do zakładania uszczelnienia 
IP54 (7), (6), (5) i (4) oraz powtórzy� czynno�ci (8) i (9).

Rysunek 3-19 Zakładanie uszczelnienia IP54 w UniSP Rozmiar 2

Aby zdj�� uszczelnienie IP54 nale�y wykona� kroki (1) (2) i (3), wykona� 
czynno�ci w kolejno�ci odwrotnej do zakładania uszczelnienia IP54 (5) i 
(4) oraz powtórzy� czynno�� (6).

2

3

4
5

6
7

Zdejmij metalowy klips (1).
Naci�nij plastikowy uchwyt
trzymaj�cy w kierunku 
pokazanym w (2) i podnie� 
czarn� plastikow� płytk� 
do góry (3).

Wyci�gnij plastikowy klin,
który jest przymocowany 
do spodniej cz��ci czarnej
plastikowej płytki (4). 
Obró� plastikowy klin o

(5),180o  tak aby płaska 
powierzchnia klinu 
mogła by� umieszczona 
od strony otworu w 
radiatorze. Znajd� gumow� 
wkładk� (uszczelk�) IP 54 w 
pudełku z akcesoriami 
dostarczanymi z nap�dem. 
Przyklej t� uszczelk� do 
płaskiej powierzchni klinu (6).
Nast�pnie wci�nij klin z 
gumow� uszczelk� IP54 
w odpowiednie miejsce w 
radiatorze (7) tak aby zakry� 
otwór pomi�dzy radiatorem 
a nap�dem. 

Zamknij czarn� plastikow� 
płytk� (8) i załó� metalowy 
klips (9).

Plastikowy klin

1

9

Wkładka
(uszczelka) 
IP54

8

Naci�nij plastikowe 
uchwyty trzymaj�ce w
kierunkach pokazanych 
w (1).Naci�nij 
plastikowy uchwyt
trzymaj�cy w kierunku 
pokazanym w (2) i 
podnie� czarn� 
plastikow� płytk� 
do góry (3).

Znajd� gumow� 
wkładk� (uszczelk�) 
IP 54 (4) w pudełku z 
akcesoriami.Nast�pnie
wci�nij t� uszczelk� w 
odpowiednie miejsce
w radiatorze (5) tak 
aby zakry� otwór 
pomi�dzy radiatorem 
a nap�dem.

Zamknij czarn� 
plastikow� 
płytk� (6) i upewnij 
si�, �e plastikowe 
uchwyty trzymaj�ce 
znalazły si� 
na swoim miejscu.

2
3

5
4

6

1

1
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3.10      Zewn�trzne filtry EMC

Tabela 3-3 Dobór filtrów EMC do nap�dów Unidrive SP

Filtry zewn�trzne EMC s� wykonywane z przeznaczeniem monta�u pod 
nap�dem oraz do monta�u obok nap�du podstawnie. Patrz Rysunek 3-
20 i 3-21

Filtr EMC nale�y montowa� maj�c na uwadze wskazówki zawarte w 
Rozdziale 4.10.5 Zgodno�� z normami emisji na stronie 51. 

Rysunek 3-20 Filtr EMC montowany pod nap�d Rysunek 3-21 Filtr EMC montowany obok nap�du

Dla nap�dów Unidrive SP s� stosowane zamiennie zewn�trzne filtry EMC firmy Schaffner lub firmy Epcos.

Dane szczegółowe tych filtrów s� podane w tabelach poni�ej. Dane techniczne filtrów EMC firmy Schaffner i Epcos s� identyczne.

Nap�d
Schaffner Epcos

Oznaczenie Waga Oznaczenie Waga

SP1201
4200-6118

1.4 kg 
4200-6121

2.1 kg
SP1202
SP1203

4200-6119 4200-6120
SP1204
SP1401

4200-6118
1.4 kg

4200-6121
2.1 kg

SP1402
SP1403
SP1404
SP1405

4200-6119 4200-6120
SP1406
SP2201

4200-6210 2.0 kg 4200-6211 3.3 kgSP2202
SP2203
SP2401

4200-6210 2.0 kg 4200-6211 3.3 kgSP2402
SP2403
SP3201

4200-6307 3.5 kg 4200-6306 5.1 kg
SP3202
SP3401

4200-6305

3.5 kg

4200-6306

5.1 kg

SP3402
SP3403
SP3501

4200-6309 4200-6308

SP3502
SP3503
SP3504
SP3505
SP3506
SP3507
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Rysunek 3-22 Zewn�trzny filtr EMC dla Unidrive SP Rozmiar 1

Wszystkie otwory monta�owe w filtrach s� przygotowane pod �ruby M6.

Rysunek 3-23 Zewn�trzny filtr EMC dla Unidrive SP Rozmiar 2

Wszystkie otwory monta�owe w filtrach s� przygotowane pod �ruby M6.

D

Y

Z

V: �ruba uziemiaj�ca M5
X: Gwintowane otwory pod �ruby M6, wykorzystywane podczas monta�u filtru pod nap�dem 
Y: Otwory 6.5mm
Z: 

∅ , wykorzystywane podczas monta�u filtru pod nap�dem
, wykorzystywane podczas monta�u filtru obok nap�duOtwory 6.5mm∅

L3
L1

L2

H

B

A

CW X X

Y

Y

Z

V

Przekrój
przewodów:
2.5mm2

Y

Oznaczenie filtru EMC Producent A B C D H W

4200-6118
Schaffner

390 mm 423 mm 74 mm 45 mm
440 mm

100 mm
4200-6119
4200-6121

Epcos 450 mm
4200-6120

Y

ED Z

L2
L1

L3

L1'

 

L2'

 

L3'

 

V

X

Y

Y

A

B

H

CW

Z

Przekrój
przewodów:
4mm2

V: �ruba uziemiaj�ca M5
X: Gwintowane otwory pod �ruby M6, wykorzystywane podczas monta�u filtru pod nap�dem 
Y: Otwory 6.5mm
Z: 

, wykorzystywane podczas monta�u filtru pod nap�dem
Otwory o szeroko�ci , wykorzystywane podczas monta�u filtru obok nap�du 6.5mm

o szeroko�ci 

Y

Oznacz. filtru EMC Producent A B C D E H W

4200-6210 Schaffner
371.5 mm 404.5 mm 125 mm 55 mm 30 mm

428.5 mm
155 mm

4200-6211 Epcos 431.5 mm
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Rysunek 3-24 Zewn�trzny filtr EMC dla Unidrive SP Rozmiar 3

ZED

Przekrój 
przewodów:
16mm2

V

Y

Y

CW

A

B

H

Z

XX

V: �ruba uziemiaj�ca M6
X: Gwintowane otwory pod �ruby M6, wykorzystywane podczas monta�u filtru pod nap�dem 
Y: Otwory 6.5mm
Z: 

o szeroko�ci , wykorzystywane podczas monta�u filtru pod nap�dem
Otwory o szeroko�ci , wykorzystywane podczas monta�u filtru obok nap�du 6.5mm

Y

Y

Oznacz. filtru EMC Producent A B C D E H W

4200-6305
Schaffner 361 mm

396 mm 210 mm 60 mm 30 mm
414 mm

250 mm
4200-6307
4200-6309
4200-6306

Epcos 365 mm 425 mm
4200-6308
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3.11      Monta� rezystora hamowania

Rysunek 3-25 Otwór na przewody rezystora w UniSP Rozmiar 1 Rysunek 3-26 Otwór na przewody rezystora w UniSP Rozmiar 2

Oznaczenia producenta zestawów rezystora dla nap�du Unidrive SP:
Rozmiar 1: 1220-2757-00
Rozmiar 2: 1220-2759-01 

Zestaw rezystora zawiera:
• A braking resistor assembly
• Dławice do monta�u w wyci�ciu obudowy szafowej
• Opis instalacji
• A wire clip (Tylko dla Unidrive SP Rozmiar 2)

3.11.1     Zakładanie rezystora w Uni SP Rozmiar 1
Rysunek 3-27 Wkładanie rezystora w radiator w UniSP Rozmiar 1

• Zdejmij obie osłony zacisków tak jak pokazano w Rozdziale 3.3.1 
Zdejmowanie osłon zacisków na stronie 17

• Wykonaj otwory do przewodów rezystora hamowania tak jak 
pokazano w Rozdziale 3.3.2 Wykonywanie otworów w dławicy 
osłony głównej i osłonie zacisków 48V / DC na stronie 19.

• Włó� rezystor hamowania tak jak pokazano na Rysunku 3-27. 
Rezystor nale�y przymocowa� wkr�tami.

• Wkr�ty przykr�ci� z momentem nie przekraczaj�cym 2Nm.
• Upewnij si� czy przewody do rezystora s� poprowadzone w 

kanałach radiatora nap�du i czy nie s� przygniecione wmontowanym 
rezystorem hamowania.

Rysunek 3-28 Przył�czanie rezystora hamowania do nap�du Uni SP Rozmiar 1, który jest mocowany napowierzchniowo
• Załó� dławice osłony zacisków  48V/DC, dostarczone z nap�dem, na 

przewody rezystora. Powinny by� nało�one tak aby �ci�le przylegały 
do przewodów. Je�eli dławice nie przylegaj� �ci�le do przewodów 
rezystora nale�y szczeliny dodatkowo uszczelni�.

• Zako�cz odpowiednio przewody rezystora hamowania i przył�cz je 
do zacisków BR i +DC. Dokr�� je do zacisków z maksymalnym 
momentem 1.5Nm.

• Załó� obie osłony zacisków.

Unidrive SP Rozmiar 1 i 2 został zaprojektowany tak aby mo�na było rezystor hamowania wmontowa� w radiator nap�du. Rezystor hamowania 
wykonany jest w obudowie zapewniaj�cej stopie� ochrony IP54 (NEMA 12). Je�eli u�ywany jest opisywany rezystor hamowania zewn�trzne 
zabezpieczenie rezystora nie jest wymagane. Fabryczne nastawy nap�du i odpowiedni algorytm zapewniaj� ochron� rezystora hamowania 
wmontowanego w radiator nap�du.

Je�eli nap�d jest montowany w wyci�ciu obudowy szafowej i wykorzystywany jest rezystor hamowania wbudowany w radiator nale�y pami�ta� o 
wyci�ciu w obudowie szafowej dodatkowego otworu na kable i dławice tak jak pokazano na Rysunku 3-25 i 3-26.

Je�eli nap�d pracuje pod pełnym obci��eniem przez dłu�szy okres czasu radiator nap�du wraz z zamocowanym w nim rezystorem 
hamowania nagrzewa si� do temperatury, która mo�e przekroczy� 70°C. Dost�p do radiatora oraz rezystora hamowania powinien by� 
ograniczony dla obsługi.

W przypadku monta�u nap�du napowierzchniowo nale�y pami�ta� aby obudowa szafowa wykonana była z materiałów niepalnych, 
tak aby zmniejszy� ryzyko po�aru.

UWAGA

UWAGA

93mm

∅6.5mm

60mm

15.6mm

∅15.0mm

66mm

148mm

115mm ∅15.0mm

∅6.5mm
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Rysunek 3-29 Przył�czanie rezystora hamowania do nap�du Uni SP Rozmiar 1, który jest mocowany w wyci�ciu obudowy szafowej
• Zrób otwory w obudowie szafowej tak jak pokazano na Rys. 3-25.
• Przełó� przwody rezystora hamowania przez wyci�ty otwór i umie�� 

w nim dławic�.
• Przymocuj wsporniki mocuj�ce nap�d do obudowy szafowej.
• Załó� dławice osłony zacisków  48V/DC, dostarczone z nap�dem, na 

przewody rezystora. Powinny by� nało�one tak aby �ci�le przylegały 
do przewodów. Je�eli dławice nie przylegaj� �ci�le do przewodów 
rezystora nale�y szczeliny dodatkowo uszczelni�.

• Zako�cz odpowiednio przewody rezystora hamowania i przył�cz je 
do zacisków BR i +DC. Dokr�� je do zacisków z maksymalnym 
momentem 1.5Nm.

• Załó� obie osłony zacisków.

3.11.2     Zakładanie rezystora w Uni SP Rozmiar 2
Rysunek 3-30 Zdejmowanie metalowej płytki umieszczonej na radiatorze nap�du Unidrive SP Rozmiar 2

• Zdejmij osłon� zacisków DC tak jak pokazano w Rozdziale 3.3.1 
Zdejmowanie osłon zacisków na stronie 17.

• Wykonaj otwory do przewodów rezystora hamowania tak jak 
pokazano w Rozdziale 3.3.2 Wykonywanie otworów w dławicy 
osłony głównej i osłonie zacisków 48V / DC na stronie 19.

• Unie� na zawiasach czarn�, plastikow� płytk� znajduj�c� si� nad 
wentylatorem nap�du, naciskaj�c uprzednio plastikowe uchwyty 
trzymaj�ce w kierunku (1). Naci�nij plastikowy uchwyt trzymaj�cy w 
kierunku (2), i unie� czarn�, plastikow� płytk� tak jak przedstawiono 
na rysunku 3-30 - oznaczenie (3).

• Wyjmij metalow� płytk� kieruj�c� powietrze w tunelu wentylacyjnym 
radiatora poprzez odkr�cenie dwóch �rub. �ruby te nie b�d� ju� 
potrzebne.

Rysunek 3-31 Modyfikacja czarnej, plastikowej płytki umieszczonej nad wentylatorem radiatora nap�du Unidrive SP Rozmiar 2
• Zmniejsz o 5mm uchwyt trzymaj�cy w czarnej, plastikowej płytce 

umieszczonej nad wentylatorem nap�du.

Rysunek 3-32 Wkładanie rezystora w radiator w UniSP Rozmiar 2
• Poprowad� przewody rezystora hamowania pomi�dzy �eberkami 

radiatora tak jak pokazano na Rysunku 3-32.
• Włó� metalow� płytk� (uprzednio zdj�t�) w radiator z przewodami 

rezystora poprowadzonymi pod płytk�. Upewnij si� czy przewody 
rezystora hamowania nie zostały przygniecione metalow� płytk� do 
�eberek radiatora.

• Włó� rezystory hamowania w metalow� płytk� i przymocuj je 
wkr�tami do radiatora nap�du.

• Wkr�ty przykr�ci� z momentem nie przekraczaj�cym 2Nm.
• Zamknij czarn�, plastikow� płytk�. 
• Przymocuj przewody rezystora do �eberek radiatora spinaczem tak 

jak pokazano na Rysunku 3-32.

2
3

1

1

Skró� o
5mm 
plastikowy
uchwyt
trzymaj�cy

Przewody rezystora
hamowania nale�y 
poprowadzi� 
pomi�dzy 
�eberkami radiatora 
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Wi�cej informacji na temat współpracy nap�du z rezystorem hamowania 
mo�na znale�� w Rozdziale 4.8.1 Rezystor hamowania montowany w 
radiatorze nap�du na stronie 45.

Rysunek 3-33 Przył�czanie rezystora hamowania do nap�du Uni SP Rozmiar 2, który jest mocowany napowierzchniowo
• Załó� dławice osłony zacisków DC, dostarczone z nap�dem, na 

przewody rezystora. Powinny by� nało�one tak aby �ci�le przylegały 
do przewodów. Je�eli dławice nie przylegaj� �ci�le do przewodów 
rezystora nale�y szczeliny dodatkowo uszczelni�.

• Zako�cz odpowiednio przewody rezystora hamowania i przył�cz je 
do zacisków BR i DC2. Dokr�� je do zacisków z maksymalnym 
momentem 1.5Nm.

• Załó� osłon� zacisków.

Rysunek 3-34 Przył�czanie rezystora hamowania do nap�du Uni SP Rozmiar 2, który jest mocowany w wyci�ciu obudowy szafowej
• Zrób otwory w obudowie szafowej tak jak pokazano na Rys. 3-26.
• Przełó� przwody rezystora hamowania przez wyci�ty otwór i umie�� 

w nim dławic�.
• Przymocuj wsporniki mocuj�ce nap�d do obudowy szafowej.
• Załó� dławice osłony zacisków DC, dostarczone z nap�dem, na 

przewody rezystora. Powinny by� nało�one tak aby �ci�le przylegały 
do przewodów. Je�eli dławice nie przylegaj� �ci�le do przewodów 
rezystora nale�y szczeliny dodatkowo uszczelni�.

• Zako�cz odpowiednio przewody rezystora hamowania i przył�cz je 
do zacisków BR i DC2. Dokr�� je do zacisków z maksymalnym 
momentem 1.5Nm.

• Załó� osłon� zacisków.

3.11.3     Nastawy parametrów ochrony przeci��eniowej rezystora hamowania
Nieprzestrzeganie poni�szych informacji mo�e spowodowa� uszkodzenie rezystora.
Software Unidrive SP zawiera algorytm ochrony przeci��eniowej rezystora hamowania. Dla Unidrive SP Rozmiar 1 i 2 funkcja ochrony 
jest aktywna domy�lnie dla rezystora hamowania zabudowanego w radiatorze nap�du. Funkcja ochrony rezystora jest aktywna tak�e 
dla Unidrive SP Rozmiar 3 w przypadku gdy do nap�du jest podł�czony zewn�trzny rezystor hamowania o niewielkiej mocy. Poni�ej 
przedstawiono nastawy fabryczne odpowiadaj�cych za t� funkcj� parametrów:

Wi�cej informacji na temat ochrony rezystora hamowania przez nap�d mo�na znale�� w Podr�czniku Rozszerzonym dla Unidrive SP.

Je�eli rezystor hamowania ma moc wi�ksz� ni� połowa mocy znamionowej nap�du nale�y wentylator nap�du ustawi� na prac� z pełn� 
pr�dko�ci� ustawiaj�c Pr 6.45 na On (1).

OSTRZE�ENIE

Parametr UniSP 200V UniSP 400V

Maks. czas hamowania pełn� moc� Pr 10.30 0.09 0.02
Maksymalny okres hamowania Pr 10.31 2.0
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3.12      Przył�cza elektryczne
3.12.1     Lokacja zacisków siłowych i  uziemiaj�cych
Rysunek 3-35 Umiejscowienie zacisków siłowych i uziemiaj�cych 

w Unidrive SP

3.12.2 Momenty dokr�cania zacisków nap�du Tabela 3-4 Zaciski zdalnego sterowania nap�dem

Tabela 3-5 Zaciski siłowe nap�du

2

Listwa zacisków steruj�cych
2.5mm Zaciski przeka�nika

3mm

8mm 8mm

1 3

6 mm 6 mm 6.5 mm 6.5 mm 10 mm 6.5 mm 6.5 mm

10 mm6.5 mm6.5 mm

Aby unikn�� zagro�enia po�arem nale�y stosowa� si� do 
podanych wymogów odno�nie momentów dokr�cania 
zacisków siłowych i uziemiaj�cych.

UWAGA

Model UniSP Typ złacza Moment dokr�cania

Wszystkie Listwa wyjmowalna 0.5 Nm

Model 
UniSP

Zaciski 
zasilania 
nap�du

Zaciski 
silnopr�dowe  

DC

Zaciski o 
małym 

obci��eniu 
pr�dowym 
DC i 48V

Zaciski 
uziemiaj�ce

1
Listwa 

wyjmowalna
1.5 Nm

 Przyłacza przykr�cane 
(�ruby M4) 1.5 Nm

�ruba (M5)
4.0 Nm

2

Przyłacza 
przykr�cane 
(�ruby M5)

1.5 Nm

Przyłacza 
przykr�cane
(�ruby M4)

1.5 Nm
3

Przyłacza przykr�cane 
(�ruby M6) 2.5 Nm

�ruba (M6)
6.0 Nm

Tolerancja momentu dokr�cania ±10%
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Tabela 3-6 Dane instalacyjne filtrów EMC firmy Schaffner

Tabela 3-7 Dane instalacyjne filtrów EMC firmy Epcos

3.13      Czynno�ci diagnostyczne
Nap�d powinien by� zainstalowany w chłodnym, suchym i dobrze 
przewietrzanym miejscu. Nap�d powinien by� chroniony przed 
nadmiern� wilgoci� i zapyleniem.   

Nale�y przeprowadza� okresowe przegl�dy nap�du oraz instalacji co 
przedlu�a niezawodno�� nap�du. Przy przegl�dach nale�y zwróci� 
uwag� na: 

Oznaczenie 
filtra EMC

Zaciski siłowe
Zaciski 

uziemiaj�ce

Maks. 
przekrój 

przewodu

Moment 
dokr�cania

Wielko�� 
�ruby 
uziem.

Moment 
dokr�cania

4200-6118 4mm2 0.8 Nm M5 3.5 Nm

4200-6119 4mm2 0.8 Nm M5 3.5 Nm

4200-6210 10mm2 2 Nm M5 3.5 Nm

4200-6305 10mm2 2.2 Nm M6 3.9 Nm

4200-6307 10mm2 2.2 Nm M6 3.9 Nm

4200-6309 10mm2 2.2 Nm M6 3.9 Nm

Oznaczenie 
filtra EMC

Zaciski siłowe Zaciski 
uziemiaj�ce

Maks. 
przekrój 

przewodu

Moment 
dokr�cania

Wielko�� 
�ruby 
uziem.

Moment 
dokr�cania

4200-6120 4mm2 0.6 Nm M5 3.0 Nm

4200-6121 4mm2 0.6 Nm M5 3.0 Nm

4200-6211 10mm2 1.35 Nm M5 3.0 Nm

4200-6306 16mm2 2.2 Nm M6 5.1 Nm

4200-6308 16mm2 2.2 Nm M6 5.1 Nm

�rodowisko

Temperatura 
otoczenia

Sprawd� temperatur� w otoczeniu nap�du czy 
nie przekracza dopuszczalnej

Zapylenie

Sprawd� czy nap�d nie jest zabrudzony – czy 
na radiatorze i wentylatorze nap�du nie 
nagromadziło si� zbyt du�o pyłu. 	ywotno�� 
wentylatora jest dłu�sza gdy jest on cz�sto 
czyszczony.

Wilgotno��
Sprawd� czy na wewn�trznych �cianach 
obudowy, w której umieszczony jest nap�d oraz 
na obudowie nap�du nie ma kropel wody. 

Obudow� szafow�

Filtry w otworach 
wentylacyjnych 
obudowy szafowej

Sprawd� czy filtry nie s� zanieczyszczone i czy  
umo�liwiaj� swobodny przepływ powietrza.

Przył�cza elektryczne

Złacza
Upewnij si�, �e zaciski s� przykr�cone z 
odpowiednim momentem

Ko�cówki 
przewodów

Sprawd� czy ko�cówki przewodów 
silnopradowych przykr�conych do nap�du nie 
maj� przebarwie�, które mog� wskazywa� na 
ich nadmierne przegrzanie

Przewody
Sprawd� czy �aden z przewodów poł�czonych 
z nap�dem nie jest uszkodzony 
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4     Podł�czenie elektryczne
Rozdział zawiera:

• Opis funkcji nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa
• Charakterystyk� wewn�trznego filtru EMC
• Opis norm EMC z uwzgl�dnieniem nap�du i akcesorii 

dostarczanych z nap�dem
• Dane techniczne nap�du, dobór zabezpiecze� i przewodów
• Dobór rezystorów hamowania

Ryzyko pora�enia elektrycznego

Napi�cia, które mog� wyst�pi� w miejscach podanych ni�ej  
mog� powodowa� pora�enia elektryczne:

• zaciski i kable zasilania nap�du
• przewody przył�czone do zacisków DC oraz przewody 

rezystora hamowania
• zaciski i kable odpływowe
• wiele cz��ci składowych nap�du i opcyjne urz�dzenia 

zewn�trzne
Nale�y uwa�a� �eby nie dotyka� pod napi�ciem zacisków 
przewodów poniewa� nie s� one dostatecznie izolowane.

Odł�cznik izolacyjny
Przed zdj�ciem jakiejkolwiek osłony zacisków nap�du i 
przed przyst�pieniem do prac serwisowych nale�y nap�d 
odł�czy� przy pomocy odpowiedniego odł�cznika 
izolacyjnego

STOP nap�du
Podanie sygnału STOP-u na zaciski steruj�ce nap�du nie 
spowoduje rozładowania niebezpiecznych napi�� z 
kondensatorów obwodu DC nap�du, silnika lub 
opcjonalnych urz�dze� współpracuj�cych z nap�dem.

Funkcja SECURE DISABLE (nadrz�dna blokada 
bezpiecze�stwa)
U�ycie funkcji SECURE DISABLE nie spowoduje 
rozładowania niebezpiecznych napi�� z kondensatorów 
obwodu DC nap�du, silnika lub opcjonalnych urz�dze� 
współpracuj�cych z nap�dem.

Napi�cie na kondensatorach
Nap�d posiada kondensatory w obwodzie po�redniczacym 
DC, które w trakcie pracy ładuj� si� do niebezpiecznego dla 
człowieka napi�cia. Odł�czenie nap�du od sieci nie 
gwarantuje całkowitego rozładowania kondensatorów. 
Przyjmuje si�, �e bezpieczn� prac� przy zaciskach 
silnopr�dowych mo�na podj�� po 10 minutach od chwili 
odł�czenia zasilania nap�du.

Podczas odłaczenia zasilania nap�du kondensatory s� 
rozładowywane przez wewn�trzny rezystor. Pomimo tego, w 
specyficznych warunkach awarii, kondensatory mog� nie 
rozładowa� si� lub mog� by� doładowywane przez napi�cie 
obecne na wyj�ciu nap�du. Je�eli nap�d uległ awarii i 
natychmiast zgasł wy�wietlacz na panelu steruj�cym istnieje 
du�e prawdopodobie�stwo, �e kondensatory nie rozładowały 
si�. W tym przypadku skonsultuj si� z dostawc� nap�du.

Gniazdo przył�czenia zasilania
Szczególne �rodki ostro�no�ci nale�y zachowa� w 
przypadku gdy nap�d został zainstalowany do urz�dzenia 
poł�czonego z sieci� zasilania poprzez gniazdo i wtyczk� 
sieciow�. Zaciski zasilania nap�du s� podł�czone do 
kondensatorów poprzez diody prostownika, które nie daj� 
izolacji elektrycznej. Je�li zachodzi niebezpiecze�stwo 
dotkni�cia kołka takiej wtyczki gdy zostanie ona wyj�ta z 
gniazda to nale�y bezwzgl�dnie zastosowa� układ 
automatycznej izolacji wtyczki.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Silniki z magnesami trwałymi
Silniki z magnesami trwałymi generuj� napi�cie nawet po 
wył�czeniu nap�du, pod warunkiem, �e wirnik silnika cały 
czas obraca si�. Je�eli wyst�pi taka sytuacja nap�d zostanie 
zasilony od strony silnika. Zatem na zaciskach nap�du mo�e 
pojawi� si� napi�cie niebezpieczne. Aby uchroni� si� przed 
dotykiem bezpo�rednim nale�y dodatkowo osłoni� zaciski 
silnopr�dowe nap�du. 

UWAGA
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4.1      Przył�cza silnopr�dowe
4.1.1     Zaciski AC i DC
Rysunek 4-1 Przył�cza silnopr�dowe w Unidrive SP Rozmiar 1

Rysunek 4-2 Przył�cza silnopr�dowe w Unidrive SP Rozmiar 2

Je�eli jest u�ywany rezystor hamowania zamontowany w radiatorze 
nap�du (dla Rozmiaru 1 i 2) termik w obwodzie rezystora hamowania 
nie jest potrzebny.
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Rysunek 4-3 Przył�cza silnopr�dowe w Unidrive SP Rozmiar 3

Przyłacza silnopr�dowe DC w Unidrive SP Rozmiar 2 i 3 s� u�ywane do 
podł�czenia rezystora hamowania, do zasilania nap�du napi�ciem 
stałym DC (napi�ciem 48V lub wy�szym) oraz do zasilania nap�du 
napi�ciem DC, do którego przył�czonych jest kilka nap�dów równolegle. 
Zaciski DC o małym obci��eniu pr�dowym u�ywane s� tylko do 
podł�czenia wewn�trznego filtra EMC.

4.1.2     Zaciski uziemiaj�ce
Zacisk uziemienia silnika i zacisk PE w Unidrive SP Rozmiar 1 
ulokowane s� po obu stronach zacisków silnopr�dowych (przył�czy do 
silnika i sieci). Patrz Rysunek 4-1  Przył�cza silnopr�dowe w Unidrive 
SP Rozmiar 1 na stronie 38.

Zacisk uziemienia silnika i zacisk PE sieci w Unidrive SP Rozmiar 2 s� 
ulokowane pod zaciskami silnopr�dowymi tak aby wygodnie było 
zało�y� mostek na tych zaciskach i podł�czy� przewody uziemiaj�ce. 
Patrz Rysunek 4-4.

Zacisk uziemienia silnika i zacisk PE sieci w Unidrive SP Rozmiar 3 jest 
ulokowany pomi�dzy zaciskami silnopr�dowymi przył�czy do silnika a 
zaciskami zasilania sieciowego. Aby przył�czy� do zacisków 
uziemiaj�cych przewody uziemiaj�ce nale�y przykr�ci� je �rub� M6 tak 
jak pokazano na Rysunku 4-5 na stronie 40.

Rysunek 4-4 Podł�czenie uziemienia w Unidrive SP Rozmiar 2
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Rysunek 4-5 Podł�czenie uziemienia w Unidrive SP Rozmiar 3

4.2      Napi�cie zasilania AC
Nap�d mo�e by� zasilany napi�ciami:

SPX20X 200V do 240V ±10%
SPX40X 380V do 480V ±10%
SPX50X 500V do 575V ±10%

Ilo�� faz zasilaj�cych: 3

Maksymalna odchyłka napi�cia mi�dzy ka�d� faz� a przewodem 
zerowym nie wi�ksza ni� 2% co odpowiada ró�nicy warto�ci napi�� 
mi�dzyfazowych 3%.

Cz�stotliwo�� sieci zasilaj�cej: 48 do 65 Hz

Maksymalny pr�d zwarciowy:

4.2.1     Rodzaje sieci zasilaj�cych nap�d
Nap�dy Uni SP s� wykonywane na napi�cia zasilania do 575V. Mo�na 
je podł�cza� do ró�nych rodzajów sieci zasilaj�cych: TN-S, TN-C-S, TT, 
IT. 

Nap�dy Uni SP s� przystosowane do zasilania z sieci kategorii III lub 
ni�szej według normy IEC60664-1. To oznacza, �e mog� by� 
podł�czone na stałe do zasilania w budynku, natomiast w przypadku 
stosowania nap�dów na zewn�trz budynku nale�y stosowa� dodatkowe 
zabezpieczenia przepi�ciowe. 

Podczas pracy nap�du w sieci IT z zewn�trznym filtrem EMC nale�y 
pami�ta�, �e doziemienie w obwodzie silnika b�dzie sygnalizowane 
przez nap�d jako stan awaryjny.

Nietypowe rodzaje sieci zasilaj�cej bez przewodu ochronnego 
wyst�puj� na statkach. Aby unikn�� zagro�e� wynikaj�cych z 
nieprawidłowej instalacji nap�du w tych przypadkach nale�y 
skontaktowa� si� z dostawc� nap�du.

4.2.2     Stosowanie dławików sieciowych
Dławiki sieciowe instalowane na zasilaniu nap�du s� stosowane w celu 
zabezpieczenia nap�du przed awari� na skutek asymetrii napi�� i 
pr�dów pomi�dzy fazami oraz innych nagłych zaburze� sieci zasilaj�cej.

Spadek napi�cia na dławikach sieciowych w warunkach znamionowych 
nie powinien przekroczy� 2%. Je�eli istnieje konieczno�� zastosowania 
dławików o reaktancji wy�szej nale�y spodziewa� si� spadku napi�cia 
na wyj�ciu nap�du (zmniejszony moment przy wy�szych pr�dko�ciach).

Zastosowanie dławików sieciowych o spadku napi�cia 2% pozwala na 
prac� nap�du z maksymaln� odchyłk� napi�cia mi�dzy ka�d� faz� a 
przewodem zerowym nie wi�ksza ni� 3,5% co odpowiada ró�nicy 
warto�ci napi�� mi�dzyfazowych 5%.

Czynniki które wpływaj� na zaburzenia sieci zasilaj�cej:

• W pobli�u nap�du jest zainstalowana bateria kondensatorów, 
poprawiaj�ca współczynnik mocy.

• Do sieci, z której zasilany jest Unidrive SP jest podł�czony du�y 
nap�d DC z nieprawidłowo dobranym dławikiem sieciowym.

• W sieci, z której zasilany jest Uni SP startuje jednocze�nie kilka 
silników i spadek nap. w sieci zasilaj�cej mo�e przekroczy� 20%.

Powy�sze czynniki powoduj�ce zaburzenia sieci zasilaj�cej mog� by� 
przyczyn� powstawania niebezpiecznych pr�dów szczytowych na 
wej�ciu nap�du. To z kolei b�dzie powodowało cz�ste blokady nap�du 
stanem awaryjnym lub uszkodzenie nap�du.

Nap�dy o małej mocy mog� by� podatne na zaburzenia sieci, je�eli s� 
przyl�czone do sieci, gdzie moc �ródła zasilania przekracza 175kVA.

Dławiki sieciowe instalowane na zasilaniu nap�du s� szczególnie 
zalecane z poni�szymi nap�dami je�eli wyst�pi przynajmniej jeden z 
powy�szych czynników wpływaj�cych negatywnie na sie� zasilaj�c� lub 
moc �ródła zasilajacego przekroczy 175kVA:

SP1201  SP1202  SP1203  SP1204 SP1401  SP1402  SP1403  SP1404
Nap�dy Unidrive SP 1405 i wi�ksze maj� wbudowany dławik DC w 
obwodzie po�rednicz�cym, zatem nie wymagaj� dławików sieciowych 
na zasilaniu nap�du AC za wyj�tkiem nap�dów zasilanych z sieci gdzie 
mog� wyst�pi� nadmierne asymetrie pr�dów i napi�� lub wyst�puj� 
szczególne zaburzenia sieci zasilaj�cej.

Je�eli stosuje si� dławiki sieciowe nale�y pami�ta� aby ka�dy nap�d 
miał swój indywidualny dławik sieciowy (trójkolumnowy-trójfazowy lub 
jednofazowy na ka�dej fazie).

Pr�d znamionowy dławika sieciowego
Dławik sieciowy nale�y dobra� wyznaczaj�c jego dane uwzgl�dniaj�c 
warto�ci poni�ej:

Impedancja p�tli zwarciowej musi spełnia� wymagania stosownych 
norm. 
Do nap�du nale�y podł�czy� odpowiedni przewód uziemienia 
ochronnego, który wytrzyma pr�d zwarcia do czasu zadziałania 
zabezpiecze� wył�czaj�cych zasilnie.
Poł�czenia uziemienia ochronnego (zerowania) nale�y sprawdza� 
wzrokowo i testowa� w okre�lonych odst�pach czasu.

Rozmiar Unidrive SP Maks. poziom pr�du zwarcia (kA)

1, 2, 3 5

Podkładka okr�gła

Podkładka spr��ysta

�ruba M6

UWAGA

Dla Uni SP Rozmiar 3 i wi�kszych przy zasilaniu z sieci z 
izolowanym punktem zerowym (IT) wewn�trzny filtr EMC 
powinien by� zdemontowany z nap�du, chyba �e 
zewn�trzny filtr EMC jest u�ywany i silnik ma dodatkow� 
ochron� ziemnozwarciow�.
Na Rysunku 4-13 na stronie 48 pokazano sposób 
demonta�u wewn�trznego filtra EMC nap�du.

UWAGA



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika                                                                                                                                                                                        41
Wydanie: 7                                                                     www.acontrol.com.pl   

Pr�d znamionowy ci�gły:
Nie mniejszy ni� wej�ciowy znamionowy pr�d ci�gły nap�du

Pr�d szczytowy:
Nie mniejszy ni� dwukrotna warto�� wej�ciowego znamionowego 
pr�du ci�głego nap�du.

4.2.3     Wyznaczanie indukcyjno�ci dławika
Wymagan� indukcyjno�� dławika L (H) mo�na wyznaczy� ze wzoru:

Gdzie:    I = wej�ciowy znamionowy pr�d ci�gły nap�du (A)
Y = reaktancja dławika sieciowego (%)
f = cz�stotliwo�� sieci zasilaj�cej (Hz)
V = napi�cie mi�dzyfazowe

4.3      Zasilenie nap�du, b�d� grupy 
nap�dów napi�ciem DC

Nap�d Unidrive SP mo�e by� zasilany ze �ródła napi�cia stałego DC.

Zasilanie nap�du b�d� kilku nap�dów napi�ciem DC (wspólne 
poł�czenie równoległe obwodów po�rednicz�cych kilku nap�dów) jest 
stosowane najcz��ciej do:
1. Przekazywania nadmiaru energii z jednego nap�du na drugi 

podczas hamowania dynamicznego nap�du pierwszego.
2. Przekazywania nadmiaru energii z kilku nap�dów na jeden wspólny 

rezystor hamowania. 

Dokładniejszych danych na ww. temat dostarczy dostawca nap�du. 

4.4      Wej�cie uzupełniaj�ce �ródło 24VDC 
nap�du

Wej�cie 24Vdc w Unidrive SP spełnia trzy podstawowe funkcje:

• Uzupełnia �ródło 24VDC nap�du podczas pracy nap�du z modułem 
SM-Universal Encoder Plus, lub modułem SM-I/O Plus (przy pracy 
nap�du z tymi modułami pr�d pobierany ze �ródła 24VDC nap�du 
mo�e przekracza� maks. pr�d tego �ródła - wyst�pi wówczas stan 
awaryjny 'PS.24V' )

• Mo�e by� u�ywane jako zasilanie rezerwowe do obwodów 
sterowniczych nap�du podczas gdy nap�d nie jest zasilany. 
Pozwala to na prac� modułów komunikacyjnych, aplikacyjnych, 
enkoderów oraz podtrzymanie pracy komunikacji szeregowej. 

• Mo�e podtrzyma� funkcjonowanie nap�du podczas odł�czenia 
zasilania nap�du - wy�wietlacz panelu sterowniczego b�dzie działał 
poprawnie chocia� b�dzie wskazywał stan awaryjny “UU” i 
diagnostyka, nastwy oraz zapisywanie parametrów b�d� 
niemo�liwe.

Dane znamionowe dodatkowego �ródła 24VDC:

Podane min. i maks. warto�ci napi�� zawieraj� pulsacje i zakłócenia. 
Pulsacje i zakłócenia nie powinny przekracza� 5%.

4.5      Zasilanie awaryjne nap�du napi�ciem 
48VDC

Unidrive SP mo�e pracowa� przy zasilaniu napi�ciem stałym 24VDC i 
48VDC. Mo�liwo�� zasilania nap�du napi�ciem 48VDC została 
zaprojektowana w celu podtrzymania pracy silnika (przy zmniejszonych 
obrotach) w sytuacjach awaryjnego wył�czenia zasilania głównego 
nap�du. (np. w windach lub układach serwo gdzie przy zatrzymaniu 
wymagane jest ograniczenie pr�dko�ci).

Dane znamionowe �ródła 48Vdc do awwaryjnego zasilenia nap�du:

Wi�cej informacji na wy�ej opisany temat mo�na znale�� w podr�czniku 
Unidrive SP 48V Nota aplikacyjna.

4.6      Dane znamionowe
Waro�ci pr�dów wej�ciowych nap�du

Warto�ci pr�dów wej�ciowych nap�du (podane tu dla zasilania 
symetrycznego) mo�na wykorzysta� do prostej kalkulacji mocy nap�du i 
strat mocy.

Maksymalny wej�ciowy pr�d ci�gły nap�du

Warto�ci maks. pr�dów wej�ciowych nap�du mo�na wykorzysta� do 
doboru kabli i zabezpiecze�. Warto�ci te podane s� dla najgorszych 
warunków zasilania, dla sieci zasilaj�cych o słabych parametrach. 
Podane warto�ci zwykle odnosz� si� tylko do jednej fazy zasilaj�cej, w 
pozostałych fazach warto�ci pr�dów mog� by� znacznie ni�sze.

Warto�ci maks. pr�dów wej�ciowych nap�du (dla sieci z odchyłk� 
napi�cia mi�dzy ka�d� faz� a przewodem zerowym nie wi�ksz� ni� 2%) 
s� podane w Tabeli 4-1 i Tabeli 4-2.

Tabela 4-1 Pr�d wej�ciowy, dobór bezpieczników i przewodów 
(standardy europejskie)

Maks. napi�cie ci�głe: 30.0 V
Min. napi�cie ci�głe: 19.2 V
Napi�cie znamionowe: 24.0 V
Min. napi�cie po zał. obci��enia 21.6 V
Maks. moc �ródła 24V: 60 W
Zalecane zabezpieczenie: 3 A, 50 Vdc

L Y
100
---------- V

3
-------× 1

2πfI
------------×=

Min. napi�cie ci�głe: 36V
Min. napi�cie po zał. obci��enia 40V
Napi�cie znamionowe: 48V
Maks. napi�cie ci�głe: 60V
Napi�cie zadziałania czopera hamowania: 66V
Maks. napi�cie udarowe: 72V

Model
Pr�d 

wej�ciowy
A

Maks. 
wej�ciowy 
pr�d ci�gły

A

Bezpiecznik
IEC gG

A

Przekrój przewodu
EN60204

Wej�cie 
mm2

Wyj�cie
mm2

SP1201 7.1 9.5 10 1.5 1.0
SP1202 9.2 11.3 12 1.5 1.0
SP1203 12.5 16.4 20 4.0 1.0
SP1204 15.4 19.1 20 4.0 1.5
SP2201 13.4 18.1 20 4.0 2.5
SP2202 18.2 22.6 25 4.0 4.0
SP2203 24.2 28.3 32 6.0 6.0
SP3201 35.4 43.1 50 16 16
SP3202 46.8 54.3 63 25 25
SP1401 4.1 4.8 6 1.0 1.0
SP1402 5.1 5.8 6 1.0 1.0
SP1403 6.8 7.4 8 1.0 1.0
SP1404 9.3 10.6 12 1.5 1.0
SP1405 10 11 12 1.5 1.0
SP1406 12.6 13.4 16 2.5 1.5
SP2401 15.7 17 20 4.0 2.5
SP2402 20.2 21.4 25 4.0 4.0
SP2403 26.6 27.6 32 6.0 6.0
SP3401 34.2 36.2 40 10 10
SP3402 40.2 42.7 50 16 16
SP3403 51.3 53.5 63 25 25
SP3501 5.0 6.7 8 1.0 1.0
SP3502 6.0 8.2 10 1.0 1.0
SP3503 7.8 11.1 12 1.5 1.0
SP3504 9.9 14.4 16 2.5 1.5
SP3505 13.8 18.1 20 4.0 2.5
SP3506 18.2 22.2 25 4.0 4.0
SP3507 22.2 26.0 32 6.0 6.0
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Zalecane przekroje przewodów z Tabeli 4-1 podane s� jako orientacyjne 
- przy doborze nale�y zwróci� uwag� na stosowne normy. W niektórych 
przypadkach nale�y przewymiarowa� przekrój kabla aby unikn�� 
nadmiernych spadków napi��.

N
Zalecane przekroje przewodów na wyj�ciu z nap�du  z Tabeli 4-1 
podane s� przy zało�eniu, �e nap�d jest dobrany do maksymalnej mocy 
silnika. Je�eli do nap�du podł�czony jest silnik o mniejszej mocy ni� 
nap�d przewody wyj�ciowe z nap�du mo�na dobra� o mniejszym 
przekroju. W tym przypadku nale�y upewni� si� czy prawidłowo 
zaprogramowana jest ochrona silnika (pr�d znamionowy silnika) a co za 
tym idzie ochrona przeci��eniowa przewodów.

N

Typy bezpieczników
Napi�cie znamionowe zastosowanych bezpieczników musi by� 
odpowiednie do napi�cia zabezpieczanego nap�du. Nale�y zastosowa� 
bezpieczniki o charakterystyce gG HRC zgodne ze standardem 
IEC60269 (BS88)

Podłaczenia przewodów uziemiaj�cych
Do nap�du nale�y podł�czy� przewód ochronny PE sieci zasilaj�cej.  
Uziemienie nap�du powinno by� wykonane zgodnie z normami i 
obowi�zuj�cymi przepisami.

4.6.1     Wył�cznik główny zasilania AC nap�du
Na zasilaniu nap�du zaleca si� instalacj� wył�cznika głównego 
(stycznika). W celu uzyskania pomocy w doborze odpowiedniego 
wył�cznika głównego nale�y skontaktowa� si� z dostawc� nap�du.

4.7      Obwód wyj�ciowy nap�du i ochrona 
silnika

Wyj�cie nap�du Unidrive SP jest chronione bardzo szybkim 
elektronicznym zabezpieczeniem zwarciowym wykrywaj�cym pr�d 
powy�ej 5 razy pr�d wyj�ciowy znamionowy nap�du i wył�czaj�cym w 
czasie około 20µs. Nie wymagane jest stosowanie dodatkowych 
zabezpiecze� zwarciowych na wyj�ciu nap�du.

Nap�d posiada funkcj� ochrony przeci��eniowej silnika oraz biegn�cych 
do niego przewodów. Aby zapewni� skuteczn� ochron� silnika i 
przewodów, Pr 0.46 Pr�d znamionowy silnika musi by� ustawiony 
zgodnie z danymi znamionowymi podł�czanego silnika.

Nale�y tak�e wykorzysta� termistor silnika w celu zabezpieczenia go 
przed przegrzaniem, np. gdy uszkodzone zostanie przewietrzanie 
silnika.

4.7.1     Przewody nap�d-silnik i ich długo��
Przewody ł�cz�ce nap�d z silnikiem maj� ograniczon� długo�� ze 
wzgl�du na warto�� reaktancji pojemno�ciowej kabla. W Tabeli 4-2, 4-3 i 
4-4 podano maksymalne dopuszczalne długo�ci kabli w zale�no�ci od 
modelu nap�du, cz�stotliwo�ci no�nej i napi�cia zasilaj�cego.

Do poni�szych poł�cze� nale�y zastosowa� kable z �yłami miedzianymi 
w powłoce PVC na odpowiednie napi�cie:

• Przewody zasilaj�ce AC do filtra EMC (o ile jest u�ywany)
• Przewody zasilaj�ce AC (lub z filtra EMC) do nap�du
• Przewody z nap�du na silnik
• Przewody z nap�du na rezystor hamowania

Tabela 4-2 Maks. długo�� kabli nap�d-silnik (zasilanie 200V)

Bezpieczniki
Na zasilaniu nap�du musz� by� zainstalowane odpowiednie 
bezpieczniki chroni�ce przed przeci��eniem lub zwarciem. 
W Tabeli 4-1 s� dobrane odpowiednie bezpieczniki do 
danego modelu nap�du. Zastosowanie nieodpowiednich 
zabezpiecze� mo�e by� przyczyn� po�aru.

  UWAGA

UWAGA

Pr 0.46 Pr�d znamionowy silnika musi by� nastawiony 
poprawnie w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko 
przeci��enia silnika i przewodów do niego biegn�cych co 
mo�e by� przyczyn� po�aru.

Nap. znamionowe zasilania nap�du Un=3x200V

Model
Maks. dopuszczalna długo�� kabli nap�d-silnik dla 

odpowiedniej cz�stotliwo�ci no�nej

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

SP1201 65m

50m
37m

SP1202 100m

75m

SP1203 130m

100m

SP1204

200m 150m

SP2201
SP2202
SP2203
SP3201
SP3202

UWAGA
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Tabela 4-3 Maks. długo�� kabli nap�d-silnik (zasilanie 400V)

Tabela 4-4 Maks. długo�� kabli nap�d-silnik (zasilanie 575V)

• Stosowanie dłu�szych kabli ni� podane w powy�szych tabelach 
nale�y skonsultowa� z dostawc� nap�du.

• Cz�stotliwo�� no�na nap�du nastawiana fabrycznie dla nap�du 
pracuj�cego w otwartej p�tli oraz w zamkni�tej p�tli w trybie 
wektorowym wynosi 3kHz; przy pracy w trybie serwo nap�d ma 
nastawion� cz�stotliwo�� no�n� 6kHz.

Kable o du�ej pojemno�ci 

Wi�kszo�� dost�pnych kabli ma dodatkow� osłon� izolacyjn� pomi�dzy 
przewodami a ekranem b�d� pancerzem. Takie kable maj� mał� 
pojemno�� i s� zalecane do poł�cze� nap�d-silnik. Kable, które nie maj� 
tej dodatkowej osłony izolacyjnej charakteryzuj� si� du�� pojemno�ci�. 
Je�eli istnieje konieczno�� zastosowania takich kabli nale�y przyj��, �e 
maksymalna długo�� kabli nap�d-silnik powinna by� połow� warto�ci 
podanej w Tabeli 4-2,  Tabeli 4-3 oraz  Tabeli 4-4. (Rysunek 4-6 
przedstawia przekroje kabla o małej i du�ej pojemno�ci) 

Rysunek 4-6 Wpływ budowy kabla na jego pojemno��

Zaleca si� stosowanie kabli 4-�yłowych ekranowanych (Tabela 4-2,  
Tabela 4-3 oraz  Tabela 4-4). Typowa pojemno�� dla takich kabli wynosi 
130pF/m.

4.7.2     Napi�cie generowane na wyj�ciu nap�du
Przebieg napi�cia na wyj�ciu z nap�du ma kształt pików prostok�tnych, 
które mog� niekorzystnie wpływa� na izolacj� mi�dzyzwojow� w silniku 
a w nast�pstwie na przyspieszenie procesu starzenia si� silnika. 
Powodem niszczenia izolacji s� szybkie zmiany du�ych warto�ci napi�� 
generowanych na wyj�ciu nap�du w powi�zaniu z impedancj� kabli 
nap�d-silnik. 
Dla nap�dów zasilanych ze standardowych sieci do 500VAC i dla 
standardowych silników o dobrej izolacji uzwoje� nie ma potrzeby 
stosowania specjalnych zabezpiecze� przed uszkodzeniem izolacji 
silnika.
Zabezpieczenia s� zalecane w nast�puj�cych przypadkach, ale tylko w  
gdy długo�� kabli nap�d-silnik przekracza 10m: 

- Napi�cie sieci zasilaj�cej nap�d przekracza 500V,
- Napi�cie stałe spełniaj�ce rol� zasilania nap�du przekracza 670V,
- Napi�cie sieci zasilaj�cej nie przekracza 400V i nap�d pracuje z 

ci�głym lub bardzo cz�stym hamowaniem
- Jeden nap�d pracuje z wieloma silnikami

W przypadku pracy nap�du z wieloma silnikami zaleca si� 
zabezpieczenia omówione w Rozdziale 4.7.3 Praca nap�du z wieloma 
silnikami na stronie 44.
Dla pozostałych przypadków wymienionych powy�ej, zaleca si� 
stosowanie silników przystosowanych do pracy z przemiennikami 
cz�stotliwo�ci. Silniki te maj� przygotowan� przez producenta izolacj�  
uzwoje� odporn� na powtarzaj�ce si� piki napi�ciowe o du�ych 
stromo�ciach.
Je�eli nie ma mo�liwo�ci zastosowania w przypadkach podanych 
powy�ej silników przystosowanych do pracy z przemiennikami 
cz�stotliwo�ci zaleca si� stosowanie na wyj�ciu nap�du dławików du/dt 
o spadku napi�cia ok. 2%. Taki zabieg wraz z dobraniem kabla nap�d-
silnik o odpowiedniej pojemno�ci zmniejsza stromo�� narastania pików 
napi�� w czasie na zaciskach silnika co zmniejsza ryzyko wyst�powania 
zwar� mi�dzyzwojowych w silniku.

Nap. znamionowe zasilania nap�du Un=3x400V

Model
Maks. dopuszczalna długo�� kabli nap�d-silnik dla 

odpowiedniej cz�stotliwo�ci no�nej 

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

SP1401 65m

50m
37m

SP1402 100m

75m

SP1403 130m

100m

SP1404

200m 150m

SP1405
SP1406
SP2401
SP2402
SP2403
SP3401
SP3402
SP3403

Nap. znamionowe zasilania nap�du Un=3x575V

Model
Maks. dopuszczalna długo�� kabli nap�d-silnik dla 

odpowiedniej cz�stotliwo�ci no�nej

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

SP3501

200m 150m 100m 75m 50m

SP3502
SP3503
SP3504
SP3505
SP3506
SP3507

Standardowa pojemno��
Ekran i pancerz 
odseparowany warstw� 
izolacji od �ył kabla

Du�a pojemno��
Ekran i pancerz 
odseparowany niewielk� 
warstw� izolacji od �ył kabla
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4.7.3     Praca nap�du z wieloma silnikami
Tylko dla trybu pracy nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego
Je�eli nap�d b�dzie pracował z wieloma silnikami nale�y nastawi� Pr 
5.14 = Fd lub SrE. Nale�y przył�czy� silniki tak jak pokazano na 
Rysunku 4-7 oraz 4-8. Maksymalna długo�� kabli nap�d-silnik (Tabela 4-
2,  Tabela 4-3 oraz  Tabela 4-4) powinna by� sum� poszczególnych 
odcinków kabli do ka�dego silnika.
Przy pracy nap�du z wieloma silnikami zaleca si� stosowanie 
przeka�ników termicznych na ka�dym z silników co pozwoli na ochron� 
termiczn� poszczególnych silników. W przypadku podł�czenia 
odgał��nego silników do nap�du nale�y zastosowa� na wyj�ciu z 
nap�du dławik wyj�ciowy lub filtr sinusoidalny (jak pokazano na 
Rysunku 4-8), nawet gdy maksymalna długo�� kabli do silnika jest 
mniejsza od dopuszczalnej. Dodatkowych informacji dotycz�cych 
doboru dławika wyj�ciowego mo�na uzyska� u dostawcy nap�du.
Rysunek 4-7 Zalecane równoległe podł�czenie silników

Rysunek 4-8 Alternatywne odgał��ne podł�czenie silników

4.7.4      Podł�czenie silnika w gwiazd�/trójk�t
Przed rozpocz�ciem pracy nap�du z silnikiem nale�y sprawdzi� warto�ci 
znamionowe napi�� w poł�czeniu silnika w gwiazd� b�d� w trójk�t.

Nastawa fabryczna w nap�dzie warto�ci znamionowej napi�cia silnika 
jest taka sama jak warto�� napi�cia znamionowego nap�du

Nap�d 400V - znamionowe napi�cie silnika 400V
Nap�d 200V - znamionowe napi�cie silnika 200V

Standardowy 3-fazowy silnik indukcyjny przy poł�czeniu w gwiazd� 
pracuje na napi�ciu znamionowym 400V przy poł�czeniu w trójk�t 
pracuje na 230V (dla wy�szych mocy - w gwie�dzie 690V, w trójk�cie 
400V). 

Nieprawidłowe poł�czenie uzwoje� silnika do danego nap�du mo�e by� 
przyczyn� spadku obrotów silnika, zmniejszenia si� momentu 
obrotowego silnika, nasycenia strumienia pola magnetycznego silnika 
oraz nadmiernego nagrzewania si� silnika.

4.7.5     Stycznik na wyj�ciu z nap�du

Styczniki na wyj�ciu nap�du stosuje si� �adko, głównie w celu 
zwi�kszenia bezpiecze�stwa pracy. 

Zaleca si� w tym przypadku stosowanie styczników o kategorii 
ł�czeniowej AC3.

Rozł�czanie lub zał�czanie stycznika na wyj�ciu nap�du jest mo�liwe 
tylko wtedy gdy mostek mocy nap�du jest nieaktywny.

Rozł�czanie lub zał�czanie stycznika na wyj�ciu nap�du podczas jego 
pracy mo�e powodowa�:

1. Stan awaryjny OI.AC (który nie mo�e by� zresetowany przez 10s)
2. Wysoki poziom emisji zakłóce� radiowych
3. Zmniejszenie �ywotno�ci stycznika

Kiedy zacisk 31 (nap�d aktywny) nie jest zwarty realizowana jest funkcja 
nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa. Mo�e ona w wielu przypadkach 
zast�pi� stycznik na wyj�ciu nap�du.

Wi�cej informacji na temat funkcji nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa 
znajduje si� w Rozdziale 4.14 Funkcja nadrz�dnej blokady bezp. na 
stronie 61.

4.8      Hamowanie
Podczas gwałtownego zmniejszania pr�dko�ci silnika, który nap�dza 
układ mechaniczny o du�ej bezwładno�ci silnik zaczyna zwraca� 
energi� do nap�du.

Kiedy silnik jest hamowany przez nap�d energia z silnika jest 
absorbowana przez nap�d i wydzielana w postaci ciepła na radiatorze 
nap�du. Kiedy zwracana moc do nap�du przekroczy mo�liwo�� 
wydalenia j� przez nap�d w postaci ciepła energia zaczyna gromadzi� 
si� w obwodzie po�rednicz�cym DC i napi�cie DC zaczyna wzrasta�. W 
takim przypadku (gwałtowne hamowanie) nale�y podł�czy� do czopera 
nap�du rezystor hamowania, który przyjmie nadmiar energii i wydzieli j� 
w postaci ciepła.

Nap�d fabrycznie zaprogramowany jest tak, �e podczas hamowania 
kontroluje zdefiniowany maksymalny poziom napi�cia DC w obwodzie 
po�rednicz�cym i je�eli jest to konieczne przy hamowaniu, wydłu�a czas 
hamowania.

N
Je�eli u�ywany jest rezystor hamowania nale�y Pr 0.15 nastawi� na 
warto�� FASt (du�a stromo�� hamowania). 

Zabezpieczenie
termiczne 
silnika

 

Zalecane równoległe podł�czenie silników

Alternatywne odgał��ne 
podł�czenie silników

Dławik lub filtr

 

Zabezpieczenie
termiczne 
silnika

Je�eli został zainstalowany stycznik lub rozł�cznik na 
wyj�ciu nap�du zaprojektuj instalacj� tak aby rozł�czanie 
b�d� zał�czanie tych urz�dze� nast�powało w chwili gdy 
nap�d jest nieaktywny (nie pracuje mostek mocy nap�du). 
Rozł�czanie lub zał�czanie stycznika na wyj�ciu nap�du 
podczas jego pracy mo�e spowodowa� uszkodzenie 
nap�du.
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Je�eli rezystor hamowania b�dzie zamontowany w radiatorze nap�du, 
dodatkowa ochrona przeci��eniowa rezystora nie jest potrzebna.

4.8.1     Rezystor hamowania montowany w radiatorze 
nap�du

Control Techniques dostarcza rezystory specjalnie zaprojektowane do 
monta�u w radiatorze nap�du Unidrive SP (Rozmiar 1 i 2). Opis 
monta�u tego rezystora mo�na znale�� w Rozdziale 3.11 Monta� 
rezystora hamowania na stronie 32. Dodatkowa ochrona 
przeci��eniowa tego rezystora nie jest potrzebna. Unidrive SP Rozmiar 
1 i 2, ma fabrycznie skonfigurowane parametry, które zapewniaj� 
ochron� przeci��eniow� rezystora hamowania montowanego w 
radiatorze nap�du. Dane techniczne opisywanych rezystorów 
hamowania przedstawia Tabela 4-5.

N
Rezystor hamowania montowany w radiatorze nap�du jest 
przeznaczony do stosowania w aplikacjach gdzie spodziewana energia 
hamowania jest nie du�a.

Tabela 4-5 Dane techniczne rezystora hamowania

* Aby utrzyma� temperatur� rezystora poni�ej 70°C przy temp. 
otoczenia 30°C, �rednia moc wynosi 50W dla Rozmiaru 1 oraz 100W dla 
Rozmiaru 2.

W Unidrive SP Rozmiar 3 nie ma mo�liwo�ci zamontowania rezystorów 
hamowania w radiatorze nap�du, jednak�e funkcja ochrony rezystora 
hamowania jest aktywna domy�lnie (fabrycznie) w przypadku gdy do 

nap�du jest podł�czony zewn�trzny rezystor hamowania o niewielkiej 
mocy. 

4.8.2     Zewn�trzny rezystor hamowania

Zewn�trzny rezystor hamowania nale�y montowa� na zewn�trz 
obudowy szafowej, w której znajduje si� nap�d. Nale�y upewni� si� �e 
rezystor jest zamontowany w miejscu dobrze przewietrzanym daleko od 
materiałów palnych gdzie jest zapewniony:

• Brak dost�pu u�ytkownika nap�du do rezystora
• Dobre chłodzenie rezystora hamowania

Kiedy standardy EMC tego wymagaj� nale�y stosowa� w obwodzie 
rezystora hamowania przewody ekranowane. Wi�cej informacji na ten 
temat mo�na znale�� w Rozdziale 4.10.5 Zgodno�� z normami emisji na 
stronie 51.

Gdy rezystor hamowania jest zamontowany w obudowie szafowej, w 
której pracuje nap�d nie wymaga si� przewodów ekranowanych w 
obwodzie rezystora hamowania.

Unidrive SP wyposa�ony jest w funkcj� ochrony przeci��eniowej 
rezystora hamowania. Aby uaktywni� t� funkcj� i dokona� stosownych 
nastaw nale�y skonfigurowa� nast�puj�ce parametry:

• Czas krótkotrwałego przeci��enia rezystora (Pr 10.30)
• Min. czas pomi�dzy krótkotrwałymi przeci��eniami rezystora (Pr 

10.31)

Powy�sze dane powinien dostarczy� producent rezystora hamowania.

Je�eli zastosowany rezystor hamowania jest dla danej aplikacji 
przewymiarowany pod wzgl�dem mocy wtedy nale�y zwróci� uwag� na 
poprawno�� wprowadzonych nastaw do Pr 10.30 i Pr 10.31. W 
przypadku zastosowania zewn�trznego zabezpieczenia rezystora 
hamowania nale�y Pr 10.30 i Pr 10.31 nastawi� na warto�� 0.

Je�eli do Pr 10.30 i Pr 10.31 zostan� wprowadzone nieprawidłowe dane 
wyst�pi stan awryjny “It.br”

Wysoka temperatura
Rezystor hamowania mo�e nagrzewa� si� do wysokich 
temperatur, wi�c nale�y go zainstalowa� tak aby nie 
uszkodził innych urz�dze�. Przewody do rezystora 
hamowania powinny by� wykonane z materiałów odpornych 
na działanie wysokich temperatur.

Nastawy parametrów nap�du odpowiadaj�cych 
za ochron� przeci��eniow� rezystora hamowania
Nie stosowanie si� do poni�szych zalece� mo�e 
spowodowa� uszkodzenie rezystora hamowania.
Unidrive SP posiada funkcj� ochrony przeci��eniowej 
rezystora hamowania. W Unidrive SP Rozmiar 1 i 2 ta 
funkcja uaktywniona jest fabrycznie. Funkcja ochrony 
rezystora jest aktywna tak�e dla Unidrive SP Rozmiar 3 w 
przypadku gdy do nap�du jest podł�czony zewn�trzny 
rezystor hamowania o niewielkiej mocy. Poni�ej 
przedstawione s� nastawy parametrów wpływaj�cych na 
ochron� rezystora.

Wi�cej informacji na temat funkcji ochrony rezystora 
hamowania mo�na znale�� w opisie parametrów Pr 10.30 i 
Pr 10.31 w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

Je�eli rezystor hamowania montowany w nap�dzie jest 
cz�sto wykorzystywany i oddaje wi�cej ni� połow� swojej 
mocy znamionowej to nale�y ustawi� Pr 6.45 na warto�� 
On (1) tak aby wentylator nap�du długotrwale pracował na 
obrotach maksymalnych.

Parametr Rozmiar 1 Rozmiar 2

Oznaczenie 1220-2757-00 1220-2759-01
Rezystancja przy 25°C 75Ω 37.5Ω
Szczytowa chwilowa moc przez 
1ms przy rezystancji znamionowej

8kW 16kW

�rednia moc przez 60s * 50W 100W
Stopie� ochrony (IP) IP40
Maks. wysoko�� monta�u (n.p.m.) 2000m

UWAGA

  UWAGA

OSTRZE�ENIE

Parameter Nap�d 200V Nap�d 400V

 Max.czas ham. pełn� moc� Pr 10.30 0.09 0.02

 Max. okres hamowania Pr 10.31 2.0

Ochrona przeci��eniowa
W przypadku u�ycia zewn�trznego rezystora hamowania 
nale�y pami�ta� o zabezpieczeniu obwodu tego rezystora 
przeka�nikiem termicznym. Pokazano to na Rysunku 4-9UWAGA



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

46  Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika
www.acontrol.com.pl                                                                       Wydanie: 7

Min. rezystancje i moce znamionowe rezystorów ham.
Tabela 4-6 Min. warto�ci rezystancji i szczytowe (chwilowe) moce 

rezystorów hamowania dla temp. otoczenia 40°C

* Tolerancja rezystora: ±10%

Przy ci�głym hamowaniu układu mechanicznego o du�ej inercji moc 
przekazywana na rezystor hamowania mo�e by� tak du�a jak moc 
znamionowa nap�du.

Moc szczytowa (chwilowa) rezystora jest definiowana dla pracy czopera 
nap�du, który przekazuje energi� na rezystor hamowania pulsacyjnie. 
Rezystor hamowania musi by� tak dobrany aby  wytrzymał przej�cie 
kórtkich (milisekundowych) pulsów energii. Zwi�kszenie rezystancji dla 
danego opornika hamowania pozwala na prac� z tym rezystorem dla 
wi�kszej mocy szczytowej (chwilowej).

Dla wi�kszo�ci aplikacji z hamowaniem dynamicznym praca rezystora 
nie jest cz�sta. To pozwala na stosowanie rezystorów hamowania o 
mocy znamionowej du�o ni�szej ni� moc znamionowa nap�du. 
Decyduje o tym tak�e warto�� mocy szczytowej rezystora, która jest 
du�o wi�ksza od mocy znamionowej rezystora. W celu dobrania 
odpowiedniego, zoptymalizowanego rezystora hamowania nale�y 
dokładnie zapozna� si� z cyklami hamowania. 

Warto�� rezystancji opornika hamowania nie powinna by� ni�sza ni� 
minimalna warto�� zalecanej rezystancji. Dobór opornika o du�o 
wi�kszej rezystancji ni� min. rezystancja czopera nap�du daje 
mo�liwo�� oddania wi�kszej mocy podczas hamowania ale w dłu�szym 
czasie co spowalnia hamowanie i nap�d mo�e aktywoawa� stan 
awaryjny je�eli nie dokona hamowania w danym czasie. 

Zabezpieczenie termiczne w obwodzie rezystora hamow.
W przypadku przeci��enia rezystora hamowania przeka�nik termiczny 
zainstalowany w obwodzie rezystora hamowania musi odł�czy� 
napi�cie zasilania nap�du. Na Rysunku 4-9 przedstawiono przykładowy 
schemat oprzewodowania obwodu rezystora hamowania.

Rysunek 4-9 Schemat oprzewodowania obwodu rezystora ham.

Lokalizacj� zacisków +DC i BR do podł�czenia  rezystora hamowania 
ułatwia Rysunek 4-1, Rysunek 4-2, Rysunek 4-3 Rysunek 4-3  
Przył�cza silnopr�dowe w Unidrive SP Rozmiar 3 na stronie 39.

4.9      Pr�d upływu 
O warto�ci pr�du upływu decyduje fakt czy jest zamocowany w nap�dzie 
wewn�trzny filtr EMC czy nie. Nap�d standardowo wyposa�ony jest w 
wewn�trzny filtr EMC. Sposób demonta�u wewn�trznego filtra EMC 
pokazano na Rysunku 4-13 na stronie 48.

Warto�� pr�du upływu przy zamontowanym wew. filtrze EMC:
28mA pr�du AC przy 400V 50Hz (proporcjonalny do napi�cia 
zasilania i cz�stotliwo�ci)
30µA DC (10MΩ)

Warto�� pr�du upływu przy zdemontowanym wew. filtrze EMC:
<1mA

Nale�y zwróci� uwag�, �e w obu przypadkach (z wew. filtrem EMC lub 
bez) do zacisku uziemiaj�cego nap�du jest podłaczone tak�e  
wewn�trzne zabezpieczenie nap�du przed udarami napi�ciowymi. 
Jednak wartosci pr�dów upływu w obwodzie tego zabezpieczenia w 
normalnych warunkach s� znikome.

Model 
Unidrive 

SP

Minimalna 
rezystancja*

Ω

Moc szczytowa 
(chwilowa)

kW

Moc �rednia (w 
czasie 60s)

kW

SP1201
43 3.5

1,5
SP1202 2,2
SP1203 3,0
SP1204 29 5,3 4,4
SP2201

18 8,9
6,0

SP2202 8,0
SP2203 8,9
SP3201

5,0 30,3
13,1

SP3202 19,3
SP1401

74 8,3

1,5
SP1402 2,2
SP1403 3,0
SP1404 4,4
SP1405

58 10,6
6,0

SP1406 8,0
SP2401

19 33,1
8,6

SP2402 13,1
SP2403 19,3
SP3401

18 35,5
22,5

SP3402 27,8
SP3403 33,0
SP3501

18 50,7

4,4
SP3502 6,0
SP3503 8,0
SP3504 9,6
SP3505 13,1
SP3506 19,3
SP3507 22,5

Gdy wewn�trzny filtr EMC jest zamontowany w nap�dzie 
warto�� pr�du upływu jest wysoka. Zatem nale�y wykona� 
solidne poł�czenie z zaciskiem uziemiaj�cym w nap�dzie, 
gdy� przerwanie tego przewodu uziemiaj�cego mo�e 
spowodowa� pora�enie.

Zewn�trzny
filtr RFI

 

Stop

Start / 
Reset

Zabezpieczenie
termiczne

 
 

Rezystor hamowania

Nap�d

Wył�cznik 
główny

+DC

BR

UWAGA
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4.10      EMC (Kompatybilno�� 
elektromagnetyczna)

Wymogi norm EMC mo�na podzieli� nas trzy podstawowe poziomy:

§ 4.10.3, Wymagania ogólne dla wszystkich aplikacji, daj�ce pewno�� 
działania nap�du i zapewnienie minimalizacji ryzyka zakłóce� urz�dze� 
w pobli�u nap�du. Normy zapewniaj�ce odporno�� na poszczególne 
zakłócenia zostały przedstawione w Rozdziale 12.1.21 Kompatybilno�� 
elektromagnetyczna (EMC) na stronie 210 (bez norm dot. emisjii 
zakłóce�). Nale�y zwróci� tak�e uwag� na specjalne wymagania 
przedstawione na stronie 44 dotycz�ce zwi�kszenia odporno�ci na 
zakłócenia przewodów steruj�cych o znacznych długo�ciach.

§ 4.10.4, Wymagania odpowiadaj�ce normie EMC dla układów 
nap�dowych, IEC61800-3 (EN61800-3).

§ 4.10.5, Wymagania odpowiadaj�ce ogólnym normom zakłóce� 
dla �rodowiska przemysłowego, IEC61000-6-4, EN61000-6-4, 
EN50081-2.

Wymagania z § 4.10.3 zapewniaj� dostateczn� ochron� przed 
zakłóceniami urz�dze� w pobli�u nap�du gdy nap�d pracuje w sieci 
przemysłowej. Je�eli w pobli�u nap�du u�ywane s� szczególnie 
wra�liwe na zakłócenia urz�dzenia lub nap�d pracuje na sieci 
nieprzemysłowej zalecane jest stosowanie si� do wymaga� z § 4.10.4 
lub z § 4.10.5, które zapewniaj� redukcj� zakłóce� radiowych.

Po podł�czeniu nap�du upewnij si�, �e instalacja odpowiada wszelkim 
normom emisji opisanych w: 
• Broszurze EMC dost�pnej u dostawcy nap�du
• Deklaracji Zgodno�ci zamieszczonej na pocz�tku tego podr�cznika 
• Rozdziale 12  Dane techniczne na stronie 201

...upewnij si�, �e odpowiedni filtr EMC jest podł�czony i spełnione s� 
wszystkie wytyczne z § 4.10.3 oraz z § 4.10.5 zamieszczonych poni�ej.

Tabela 4-7 Filtry EMC dopasowane do Unidrive SP

N
Pracownik dokonuj�cy monta�u nap�du jest odpowiedzialny za 
zapewnienie zgodno�ci wykonanej instalacji nap�du z normami EMC.

4.10.1     Dodatkowy osprz�t uziemiaj�cy
Z nap�dem Unidrive SP dostarczana jest klamra uziemiaj�ca i spinaj�ca 
kable oraz szyna uziemiaj�ca - osprz�t, który przyczynia si� do 
realizowania wymogów norm EMC. Osprz�t ten ułatwia podł�czenie 
ekranów przewodów do zacisków uziemiaj�cych nap�du. Odsłoni�ty 
ekran kabla mo�e by� zaci�ni�ty w klamrze uziemiaj�cej lub instaluj�c 
na ko�cówkach ekranów zaciski mo�na je przymocowa� do szyny 
uziemiaj�cej.

Na Rysunku 4-10 i 4-11 przedstawiono sposób monta�u klamry 
uziemiaj�cej.

Na Rysunku 4-12 przedstawiono sposób monta�u szyny uziemiaj�cej.

Rysunek 4-10 Sposób monta�u klamry uziemiaj�cej (Rozm. 1 i 2)

Rysunek 4-11 Sposób monta�u klamry uziemiaj�cej (Rozmiar 3)

Rysunek 4-12 Sposób monta�u szyny uziemiaj�cej (Rozm. 1 do 3)

Nap�d Unidrive SP
Firma Schaffner Firma Epcos

Oznaczenie Oznaczenie

SP1201 do SP1202 4200-6118 4200-6121
SP1203 do SP1204 4200-6119 4200-6120
SP2201 do SP2203 4200-6210 4200-6211
SP3201 do SP3202 4200-6307 4200-6306
SP1401 do SP1404 4200-6118 4200-6121
SP1405 do SP1406 4200-6119 4200-6120
SP2401 do SP2403 4200-6210 4200-6211
SP3401 do SP3403 4200-6305 4200-6306
SP3501 do SP3507 4200-6309 4200-6308

Filtr EMC musi by� uziemiony i przewód uziemiaj�cy 
powinien by� sztywny i nie zawiera� �adnych elementów 
ł�czeniowych. Dotyczy to równie� wewn�trznego filtra EMC.

UWAGA

  UWAGA
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W celu  zamocowania szyny uziemiaj�ej poluzuj zacisk uziemiaj�cy i 
wci�nij szyn� tak jak pokazano na Rysunku 4-12, nast�pnie dokr�� 
nakr�tk� zacisku uziemiaj�cego.

Zaciski na szynie uziemiaj�cej słu�� do podł�czenia ekranów 
przewodów steruj�cych, które nast�pnie powinny by� podł�czone do 
zacisków 0V na listwie zacisków steruj�cych nap�du.

4.10.2     Wewn�trzny filtr EMC
Zaleca si� stosowanie wewn�trznego filtra EMC, chyba �e istnieje 
wyra�ny powód do jego demonta�u. 

Je�eli nap�d jest zasilany z sieci IT lub gdy pracuje w trybie zwrotu 
energii do sieci wewn�trzny filtr EMC musi zosta� usuni�ty.

Wewn�trzny filtr EMC redukuje zakłócenia o cz�stotliwo�ciach 
radiowych generowane do sieci zasilaj�cej. Kiedy kable nap�d-silnik s� 
krótkie zastosowanie wew. filtra EMC pozwala na spełnienie wymaga� 
normy EN61800-3 patrz  § 4.10.4 Zgodno�� z norm� EN61800-3 
(standard dla systemów nap�dowych) na stronie 51 oraz Rozdział 
12.1.21 Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC) na stronie 210. Dla 
dłu�szych kabli nap�d-silnik oraz wew. filtra EMC mo�na otrzyma� 
pewn� redukcj� emisji zakłóce� i przy zastosowaniu kabli ekranowanych 
prawdopodobie�stwo zakłóce� urz�dze� w pobli�u nap�du jest 
niewielkie. Zaleca si� stosowanie wew. filtrów EMC we wszystkich 
aplikacjach chyba, �e pr�d upływu o warto�ci 28mA w przewodzie PE 
jest niedopuszczalny. Na Rysunku 4-13 pokazano sposób zakładania i 
demonta�u wewn�trznego filtra EMC.

Rysunek 4-13 Sposób demonta�u wew. filtra EMC

Odkr�� i wyjmij �ruby tak jak pokazano na Rysunku powy�ej (1) i (2).

Wymij filtr (3) i przykr�� �ruby z powrotem z odpowiednim momentem 
dokr�caj�cym (4).

Klamra b�d� szyna uziemiaj�ca jest przykr�cona do tych 
samych zacisków co przewód PE i przewód uziemiaj�cy 
silnika. Upewnij si� �e te przewody zostały prawidłowo 
dokr�cone po zało�eniu/wyj�ciu klamry b�d� szyny 
uziemiaj�cej. Niestosowanie si� do powy�szej uwagi mo�e 
spowodowa�, �e nap�d nie b�dzie prawidłowo uziemiony.

UWAGA

2

1

3

4
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4.10.3     Wymagania ogólne dla zapewnienia 
kompatybilno�ci elektromagnetycznej (EMC)

Podł�czenia uziemiaj�ce
Uziemienie powinno by� wykonane tak jak pokazano na Rys. 4-14, który 
przedstawia pojedynczy nap�d zamocowany na płycie monta�owej.

Dodatkowe 
połaczenie uziemiaj�ce

Zewn�trzny
kontroler
0V

Metalowa płyta 
monta�owa

PE

~
PE

Do silnika nale�y stosowa� 
kabel 4-�yłowy.

Przewody uziemiaj�ce 
nap�d-silnik nie powinny by� 

przerywane.
Nie wolno podł�cza� przewodów 

uziemiaj�cych nap�d-silnik 
do szyny uziemiaj�cej

Zasilanie trójfazowe

Zewn�trzny 
filtr EMC

Szyna uziemiaj�ca 
powinna mie� pewne 
poł�czenie metaliczne 

z płyt� monta�ow�

Je�eli przewody uziemiaj�ce 
s� oddzielnymi przewodami 
powinny by� poprowadzone 

równolegle z kablami 
silnopr�dowymi w celu 

zapewnienia EMC

Je�eli masa 0V ma by� 
podł�czona do szyny 
uziemiaj�cej nale�y j� 
podł�czy� przez zewn. 
kontroler, zabezpieczaj�c 
obwód 0V nap�du przed
zakłóceniami pr�dowymi  

Przewód PE powinien by� 
przył�czony do oddzielnego 
zacisku na szynie uziemiaj�cej 
lub do zacisku o niskiej 
impedancji  wewn. obudowy 
szafowej. Wszystkie punkty 
uziemienia powinny by� ze 
sob� poł�czone

Szyna 
uziemiaj�ca

Rysunek 4-14 Układ poł�cze� uziemiaj�cych dla pojedynczego nap�du
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Uło�enie kabli siłowych
Rysunek 4-15 przedstawia uło�enie przewodów siłowych wokół nap�du 
oraz minimalne odległo�ci w jakich powinny znajdowa� si� przewody 
sygnałowe od kabli siłowych.
Rysunek 4-15 Uło�enie kabli wokół nap�du

Ekranowanie przewodów biegn�cych z zewn�trznych 
urz�dze� sprz��e� zwrotnych
Podczas normalnej pracy nap�d podaje na silnik warto�ci napi�� i 
pr�dów o du�ej amplitudzie i o szerokim widmie cz�stotliwo�ci, zwykle 
od 0 do 20MHz. Dlatego bardzo wa�ne jest ekranowanie przewodów 
biegn�cych w s�siedztwie kabli siłowych.

Stosowanie ekranu przewodów sygnałowych zapewnia:

1. Prawidłowy transfer danych, chroni�c sygnały przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi pochodz�cymi z wn�trza nap�du lub jego 
otoczenia.

2. Dodatkow� ochron� przed emitowanymi, niepo��danymi 
cz�stotliwo�ciami radiowymi (stosuje si� tylko w sytuacjach gdzie 
instalacja nap�du musi spełnia� odpowiednie wymagania co do 
emisji czestoliwo�ci radiowych).

W celu zapewnienia prawidłowego transferu danych nale�y 
zwróci� uwag� na:
Przył�czenie rezolwera:
• U�ywa� kabli ekranowanych z �yłami poskr�canymi parami dla 

odpowiednich sygnałów rezolwera.

• Przył�czy� ekran kabla do zacisku 0V w nap�dzie mo�liwie 
najkrótsz� drog�

• Nie zaleca si� podł�cza� ekranu kabla do obudowy rezolwera. 
Podł�czenie ekranu kabla do obudowy rezolwera mo�e by� 
zrealizowane jedynie w przypadku gdy na obudowie rezolwera 
indukuj� si� napi�cia, które mog� by� �ródłem zakłóce�. Nale�y 
pami�ta� aby kabel z rezolwera był mo�liwie najkrótszy i aby ekran 
w miar� mo�liwo�ci był przymocowany do rezolwera i nap�du na 
zasadzie doci�ni�cia.

• Ekran kabla na całej jego długo�ci nie powinien by� przerywany. 
Je�eli ekran musi by� przerwany zapewnij poł�czenie z miejsca 
przerwania ekranu do zacisku uziemiaj�cego mo�liwie najkrótsz� 
drog�.

Przył�czenie enkodera:
• Nale�y u�y� kable o prawidłowe impedancji
• Nale�y u�y� kable z oddzielnie ekranowanymi parami skr�conymi 

�yłami
• Przył�czy� ekran kabla do zacisku 0V w nap�dzie mo�liwie 

najkrótsz� drog�
• Ekran kabla na całej jego długo�ci nie powinien by� przerywany. 

Je�eli ekran musi by� przerwany zapewnij poł�czenie z miejsca 
przerwania ekranu (najlepiej u�ywaj�c solidnych metalowych 
zacisków na kable) do zacisku uziemiaj�cego mo�liwie najkrótsz� 
drog�.

Powy�sze uwagi nale�y stosowa� gdy obudowa enkodera jest 
odizolowana od silnika i gdy masa enkodera jest odizolowana od jego 
obudowy. W przeciwnym wypadku nale�y spełni� poni�sze wymogi:

• Ekran kabla musi by� doci�ni�ty do obudowy enkodera z jednej 
strony i do szyny uziemiaj�cej w nap�dzie z drugiej strony. Nale�y 
pami�ta� aby docisn�� ka�dy z ekranów poskr�canych par �ył. 
Mo�na te� docisn�� ka�dy z ekranów par poskr�canych do 
wspólnego ekranu kabla jeszcze przed doci�ni�ciem go do zacisku 
uziemiaj�cego w nap�dzie b�d� do obudowy enkodera.

N
Odno�nie podł�cze� enkodera nadrz�dnie nale�y stosowa� si� do 
zalece� producenta enkodera.

N
Aby zagwarantowa� maksymaln� odporno�� poł�cze� na zakłócenia 
nale�y stosowa� kable podwójnie ekranowane, wy�ej omawiane.

W niektórych przypadkach wystarcza stosowanie kabli ekranowanych w 
ka�dej parze przewodów sygnałów ró�nicowych lub kabli z pojedynczym 
ekranem wspólnym dla wszystkich �ył za wyj�tkiem przewodów z 
termistora oddzielnie ekranowanych (o ile przewody z termistora biegn� 
razem z przewodami z enkodera). Ekrany takich kabli enkodera powinny 
by� podł�czone do masy i 0V z obu ko�ców.

Rysunek 4-16 i 4-17 ilustruj� budow� zalecanych kabli oraz sposób 
poł�cze� ekranu do zacisków uziemiaj�cych. Aby zało�y� zaciski na 
ekran nale�y �ci�gn�� zewn�trzn� powłok� kabla. Przy �ci�ganiu 
powłoki nale�y uwa�a� aby nie uszkodzi� ekranu. Zaciski powinny by� 
zało�one na ekran jak najbli�ej nap�du lub enkodera (rezolwera) i 
poł�czone mo�liwie najkrótsz� drog� z szyn� uziemiaj�c�.

Rysunek 4-16 Kabel enkodera (rezolwera), parami skr�cany

Rezystor hamowania wraz z ochron� termiczn�

300mm

Nie nale�y umieszcza� 
nieekranowanych 
przewodów sygnałowych 
w odległo�ci 300mm od 
nap�du, kabli silnopr�dowych
i nieekranowanych kabli 
rezystora hamowania 
(o ile jest wykorzystywany)

  UWAGA

  UWAGA

Przewody
parami

skr�cane

Ekran dwóch przewodów skr�conych parami

Kabel

Ekran kabla
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Rysunek 4-17 Podł�czenie ekranów kabla enkodera (rezolwera)

W celu zapewnienia odpowiedniego tłumienia zakłóce� 
radiowych nale�y:
• U�y� kabli z ekranem wspólnym na wszystkie �yły
• Zaci�n�� ekran kabla metalowymi klamrami z obu stron (od strony 

nap�du i enkodera) i przymocuj je do metalowej powierzchni tak jak 
pokazano na Rysunku 4-17

4.10.4     Zgodno�� z norm� EN61800-3 (standard dla 
systemów nap�dowych)
Wymagania tej normy s� zale�ne od �rodowiska w którym nap�d 
pracuje:

Praca w �rodowisku ogólnym
Zwró� uwag� na wskazówki podane w Rozdziale 4.10.5 Zgodno�� z 
normami emisji na stronie 51. W tym �rodowisku pracy nap�du filtr EMC 
jest wymagany obligatoryjnie.

Praca w �rodowisku przemysłowym

W tym �rodowisku zaleca si� stosowanie filtrów EMC dla Unidrive SP o 
wyj�ciowym pr�dzie znamionowym miejszym od 100A .

Unidrive SP Rozmiar 1
Je�eli kabel nap�d-silnik nie przekracza 4m, wystarczy wewn�trzny filtr 
EMC zamontowany standardowo w nap�dzie aby zapewni� zgodno�� z 
norm� w tym �rodowisku. Dla kabli o długo�ci do 10m, aby zapewni� 
zgodno��, wystarczy zało�y� pier�cie� ferrytowy (o symbolu 4200-0000, 
4200-0001 lub 4200-3608) w pobli�u nap�du tak aby fazy U, V, W 
przechodziły przez pier�cie�.

Unidrive SP Rozmiar 2 i 3
 Dla kabli nap�d-silnik o długo�ci do 10m, aby zapewni� zgodno�� z 
norm� w tym �rodowisku, wystarczy zało�y� pier�cie� ferrytowy (o 
symbolu 4200-0000 lub 4200-3608) w pobli�u nap�du tak aby fazy U, V, 
W przechodziły przez pier�cie�. Dla kabli powy�ej 10m nale�y 
dodatkowo zastosowa� zewn�trzny filtr EMC na zasilaniu nap�du.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat norm i oznacze� 
�rodowisk patrz Rozdział 12.1.21 Kompatybilno�� elektromagnetyczna 
(EMC) na stronie 210. Bardziej szczegółowe informacje na temat 
kompatybilno�ci elektromagnetycznej s� dost�pne w broszurze Unidrive 
SP EMC Data Sheet  dost�pnej u dostawcy nap�du. 

4.10.5     Zgodno�� z normami emisji
Aby zapewni� zgodno�� z ogólnymi normami emisji 
elektromagnetycznej nale�y u�ywa� zalecanych filtrów i ekranowanych 
kabli nap�d-silnik oraz przestrzega� przepisów dotycz�cych 
rozmieszczenia przewodów wokół nap�du (Rysunek 4-18). Nale�y 
upewni� si� aby przewody zasilaj�ce nap�d oraz przewody uziemiaj�ce 
znajdowały si� w odległo�ci co najmniej 100mm od nap�du i kabla 
nap�d-silnik.

Rysunek 4-18 Rozmieszczenie kabli wokół nap�du

�rodowisko ogólne to strefa, która zawiera niskonapi�ciow� 
sie� zasilaj�c� budynki mieszkalne i tereny g�sto 
zaludnione.
W warunkach domowych nap�d mo�e powodowa� 
zakłócenia radiowe.

Kabel

Ekran
kabla

Ekran 
dwóch 
przewodów 
skr�conych 
parami

Przył�cze
do enkodera/rezolwera

Przył�cze do 
nap�du

Zaciski 
uziemiaj�ce 

na ekranie 
kabla

Podłaczenie
ekranów
do 0V

Ekran
kabla

Ekran 
dwóch 
przewodów 
skr�conych 
parami

Podłaczenie
ekranów
do 0V

OSTRZE�ENIE

�rodowisko przemysłowe to strefa, która zawiera wydzielon� 
niskonapi�ciow� sie� zasilaj�c� wewn�trz zakładu 
przemysłowego, która nie zasila budynków mieszkalnych. 
Zastosowanie filtra EMC w tym �rodowisku nie zawsze 
zapewnia 100% ochron� przed zakłóceniami. Szczególnie 
nara�one na zakłócenia zwasze pozostaj� urz�dzenia 
elektroniczne  i czujniki pracuj�ce w bliskim s�siedztwie 
nap�du. Je�eli pomimo zastosowania filtra EMC zakłócenia 
nadal wyst�puj� nale�y zastosowa� si� do wskazówek 
podanych w Rozdziale 4.10.5.

OSTRZE�ENIE

≤100mm

≤100mm

Nale�y wykorzysta� 
przewody filtru EMC, 
nie przedłu�a� 
przewodów
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Przewody sygnałowe szczególnie nara�one na zakłócenia powinny 
przebiega� w odległo�ci nie mniejszej ni� 300mm od nap�du.

Rysunek 4-19 Uło�enie przewodów sygnałowych wokół nap�du

Nale�y zapewni� prawidłowe poł�czenia uziemiajace.

Rysunek 4-20 Uziemienie nap�du, filtra i ekranu kabla do silnika

Nale�y podł�czy� ekran kabla nap�d-silnik do zacisku uziemiaj�cego na 
silniku wykonuj�c mo�liwie najkrótsze poł�czenie od ko�cówki ekranu 
kabla do zacisku uziemiaj�cego na silniku (do 50mm).

Rysunek 4-21 Uziemienie ekranu kabla nap�d-silnik

Przewody stosowane do rezystora hamowania mog� nie by� 
ekranowane w przypadku gdy nie wychodz� poza obudow� szafow� w 
której znajduje si� nap�d (tj. gdy rezystor hamowania umieszczony jest 
wewn�trz obudowy szafowej). W tym przypadku zapewnij minimaln� 
odległo�� 300mm przewodów rezystora do przewodów sygnałowych i 
przewodów zasilania do filtra EMC. W przypadku gdy przewody do 
rezystora hamowania wychodz� poza obudow� szafow�, w której 
znajduje si� nap�d, b�d� nap�d nie znajduje si� w obudowie szafowej 
nale�y zastosowa� przewody ekranowane do rezystora hamowania.  

Rysunek 4-22 Ekranowanie przewodów rezystora hamowania

Przewody
sygnałowe

≤300mm

Nale�y
zapewni� 
metaliczny 
kontakt
nap�du lub
filtru EMC
z płyt�
monta�ow�

Nieprzerywany ekran 
kabla nap�d-silnik 

powinien by� 
zaci�ni�ty 

uziemiaj�cymi 
klamrami

+DC BR

Zewn�trzny 
rezystor hamowania

Obudowa
szafowa

+DC BR

Lub

Zewn�trzny 
rezystor hamowania

Obudowa
szafowa
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Je�eli przewody sygnałowe wychodz� poza obudow� szafow�, w której 
znajduje si� nap�d, musz� by� ekranowane i ekran powinien by� 
zaci�ni�ty do szyny uziemiaj�cej przymocowanej do zacisków 
uziemiaj�cych nap�du tak jak pokazano na Rysunku 4-23. W miejscu 
gdzie zamierzamy zało�y� zacisk na ekran kabla sygnałowego w celu 
przymocowania go do szyny uziemiaj�cej nale�y zdj�� ostro�nie 
zewn�trzn� izolacj� kabla i uwa�a� aby przed zaci�ni�ciem nie 
uszkodzi� ekranu.

Mo�na tak�e na wychodz�ce przewody sygnałowe zało�y� pier�cie� 
ferrytowy o symbolu 3225-1004.

Rysunek 4-23 Sposób uziemienia przewodów sygnałowych

4.10.6     Oprzewodowanie a zgodno�� z EMC
Przerwania ci�gło�ci kabla nap�d-silnik
Kabel nap�d-silnik na całej swojej długo�ci nie powinien mie� przerwa�. 
W przypadkach podanych poni�ej istnieje konieczno�� przerywania 
kabla nap�d-silnik tak, �e składa si� on z kilku odcinków.

• Przyłaczanie kabla silnika do listwy zaciskowej znajduj�cej si� w 
wydzielonym miejscu obudowy szafowej, w której znajduje si� 
nap�d.

• W obwodzie nap�d-silnik został zainstalowany rozł�cznik, który w 
stanie beznapi�ciowym zapewnia widoczn� izolacj� silnika od 
zasilania.

W tych przypadkach nale�y zwróci� uwag� na poni�sze wskazówki:

Listwa zaciskowa w obudowie szafowej
Ekran kabla biegn�cego od silnika powinien by� przytwierdzony do 
uziemionej płyty monta�owej za pomoc� klamry zaciskowej umieszonej 
na kablu jak najbli�ej listwy zaciskowej w obudowie szafowej. Nale�y 
zachowa� minimaln� odległo�� 0,3m przewodów sygnałowych oraz 
czułych urz�dze� elektronicznych od listwy zaciskowej w obudowie 
szafowej. 

Rysunek 4-24 Prawidłowe podł�czenie kabla od silnika do listwy 
zaciskowej wewn�trz obudowy szafowej

Rozłacznik w obwodzie nap�d-silnik
Ekrany kabla biegn�cego od silnika i od nap�du powinny by� zł�czone 
przez mo�liwie krótki przewód o niskiej indukcyjno�ci i przykr�cone do 
metalowej podstawy.

Ekrany ko�cówek kabli powinny by� zaci�ni�te przewodz�cymi 
opaskami i doci�ni�te do metalowej postawy zapewniaj�cej prawidłowe 
poł�czenie ekranu dwóch ko�cówek kabla. Nale�y zachowa� minimaln� 
odległo�� 0,3m przewodów sygnałowych oraz czułych urz�dze� 
elektronicznych od miejsca ł�czenia ko�cówek kabli (miejsca 
zainstalowania rozł�cznika).

Metalowa podstawa zapewniaj�ca prawidłowe poł�czenie ekranów 
mo�e by� uziemiona, najlepiej do miejsca mo�liwie bliskiego zacisku 
uziemiaj�cego nap�du.

Rysunek 4-25 Podł�czenie rozłacznika w obwodzie nap�d-silnik

Odporno�� obwodów steruj�cych na udary napi�ciowe - dla 
długich przewodów steruj�cych
Wej�cia/wyj�cia steruj�ce nap�du s� zaprojektowane tak aby spełnia� 
swoje zadania bez dodatkowych zabezpiecze� je�eli obwody steruj�ce 
znajduj� si� w pobli�u nap�du.

Wej�cia/wyj�cia steruj�ce odpowiadaj� wymaganiom normy EN61000-
6-2 (na udar napi�ciowy 1kV) pod warunkiem, �e zacisk 0V nie jest 
uziemiony.

W aplikacjach gdzie obwody steruj�ce mog� by� nara�one na udary 
napi�ciowe powinny by� zastosowane specjalne �rodki ochrony przed 
niepoprawnym działaniem bad� uszkodzeniem nap�du. Udary 
napi�ciowe mog� by� wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub 
przez instalacj� uziemiaj�c�, w przypadku doziemienia. Nale�y unika� 
prowadzenia przewodów steruj�cych na zewn�trz budynków tam gdzie 
nie ma instalacji odgromowej. 

Je�eli obwody steruj�ce nap�du biegn� poza budynkiem, w którym 
zainstalowany jest nap�d lub długo�� przewodów steruj�cych w 
budynku, w którym zainstalowany jest nap�d przekracza 30m wskazane 
jest  zastosowanie zabezpieczenia jednego z poni�szych:

1. Izolacja galwaniczna, tj. nie podł�cza� zacisku 0V do zacisku 
uziemiaj�cego. Ka�dy z przewodów steruj�cych powinien by� 
poprowadzony z powrotnym przewodem do zacisku 0V.

Do nap�du

Do silnika

Płyta monta�owa

Obudowa szafowa

Rozł�cznik

Metalowa podstawa

Do nap�du Do 
silnika

 

(Je�eli istnieje taka potrzeba)
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2. Ekran kabli steruj�cych przył�czy� do dodatkowego zacisku 
uziemiaj�cego. Ekrany mog� by� podł�czone do masy z obu stron 
kabla, jednak mas� t� musi stanowi� osobny przewód uziemiaj�cy o 
przekroju co najmniej 10mm2 lub 10-krotnym przekroju ekranu 
przewodu sygnałowego. Taki zabieg spowoduje, �e pr�d udarowy 
nie popłynie przez ekran przewodu sygnałowego a przez przewód 
uziemiaj�cy. Je�eli otoczenie obwodów steruj�cych i nap�du ma 
prawidłowo wykonany system przewodów uziemiaj�cych powy�szy 
zabieg jest nie potrzebny.

3. Dodatkowe zabezpieczenie przepi�ciowe dla wej��/wyj�� cyfrowych 
i analogowych  poprzez równoległe podł�czenie w obwód wej�cia/
wyj�cia diody Zenera tak jak pokazano na Rysunku 4-26 i Rysunku 
4-27.

Je�eli jedno z cyfrowych wyj�� zostanie poddane krótkiemu udarowi 
pr�dowemu nap�d zabezpieczy je poprzez blokad� nap�du stanem 
awaryjnym O.Ld1 o kodzie 26. Aby nap�d automatycznie kontynuował 
prac� po takim zaburzeniu nale�y Pr 10.34 nastawi� np. na warto�� 5.

Rysunek 4-26 Ochrona przed pr�dem udarowym wej��/wyj�� 
cyfrowych i analogowych unipolarnych

Rysunek 4-27 Ochrona przed pr�dem udarowym wej��/wyj�� 
analogowych bipolarnych

Zabezpieczenia przed pr�dem udarowym wej��/wyj�� dost�pne s� 
tak�e jako moduły do mocowania na szynie monta�owej. Układy takie 
produkuje m.in. Phoenix Contact:

Dla wej��/wyj�� unipolarnych: TT-UKK5-D/24 DC
Dla wej��/wyj�� bipolarnych:TT-UKK5-D/24 AC

Powy�sze zabezpieczenia nie mo�na stosowa� do zabezpiecze� wej��/
wyj�� enkodera i sieci przesyłu danych poniewa� w tych przypadkach 
niekorzystna jest pojemno�� diód. Wi�kszo�� enkoderów posiada 
izolacj� galwaniczn� pomi�dzy obwodami sygnałowymi a obudow� 
silnika i dodatkowe zabezpieczenia s� nie potrzebne. W celu 
zabezpieczenia obwodów transmisji danych dla szybkich sieci nale�y 
stosowa� si� do wymogów i zalece� podawanych przy opisach 
poszczególnych sieci transmisji danych.

4.11      Komunikacja szeregowa
Unidrive SP jest standardowo wyposa�ony w port komunikacji 
szeregowej EIA485 2 przewodowej. Opis pinów zł�cza RJ45 znajduje 
si� w Tabeli 4-8.

Rysunek 4-28 Umiejscowienie zł�cza RJ45 komunikacji szereg. 

Tabela 4-8 Opis pinów zł�cza RJ45

The communications port applies a 2 unit load to the communications 
network.

Aby uzyska� komunikacj� z nap�dem nale�y podl�czy� co najmniej piny 
2, 3, 7 i ekran. Do komunikacji szeregowej nale�y stosowa� tylko kable 
ekranowane.

4.11.1     Separacja portu komunikacji szeregowej
Port komunikacji szeregowej w Unidrive SP jest podwójnie separowany 
co odpowiada wymaganiom SELV wg normy EN50178.

Firma Control Techniques posiada w sprzeda�y specjalny separowany 
kabel do komunikacji szeregowej o nazwie CT Comms ułatwiaj�cy 
komunikacj� Unidrive SP z nieuziemionym komputerem (np. laptopem). 

Tabela 4-9 Kabel z separacj� nap�d-komputer

Kabel ten ma wzmocnion� izolacj� wg normy IEC60950.

N
Pr�dko�� transmisji nie mo�e przekroczy� 19.2kbitów/s, je�eli stosuje 
si� kabel CT Comms.

Sterowanie Nap�d

0V 0V

Dioda Zenera 30V
np. 2xBZW50-15

0V 0V

Dioda Zenera 2 x 15V
np. 2xBZW50-15

Sterowanie Nap�d Pin Opis

1 120W rezystor terminuj�cy
2 RX TX
3 0V izolowane
4 +24V
5 0V izolowane
6 TX pozwolenie
7 RX\ TX\

8
RX\ TX\ (je�eli rezystory terminuj�ce s� wymagane, 
nale�y pol�czy� do pinu 1)

Ekran 0V izolowane

Aby zapewni� zgodno�� SELV w IEC60950 niezb�dne jest 
uziemienie komputera, który jest podł�czony do portu. Je�eli 
nie mo�na uziemi� komputera (np. laptopa) nale�y przewód 
komunikacyjny wyposa�y� w separator optoizolowany.

Oznaczenie Nazwa

4500-0087 CT Comms

1

8

UWAGA

  UWAGA
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4.11.2     Praca nap�du w sieci
Unidrive SP przy wykorzystaniu 2 przewodowego portu transmisji 
szeregowej EIA485 mo�e pracowa� w sieci komunikacyjnej nap�dów 
je�eli b�d� spełnione poni�sze wskazówki.

Poł�czenia
Poł�czenia pomi�dzy nap�dami powinny rozchodzi� si� w układzie 
ła�cuchowym (z jednego nap�du na drugi). Dopuszcza si� podł�czenie 
kilku nap�dów do jednego w przypadku gdy poł�czenia s� bardzo 
krótkie.

Aby uzyska� komunikacj� z nap�dem nale�y podl�czy� co najmniej piny 
2, 3, 7 i ekran.

Piny 4 (+24V) na ka�dym nap�dzie mog� by� poł�czone ze sob� ale 
maksymalna moc tego �ródła b�dzie taka sama jak dla pojedynczego 
nap�du.

Rezystory terminuj�ce
Je�eli nap�d pracuje na ko�cu ła�cucha sieci komunikacyjnej piny 1 i 8 
powinny by� zwarte. Pomi�dzy  RXTX i RX\TX\ nale�y wpi�� rezystor 
terminuj�cy 120Ω.

Je�eli komputer PC (host) jest przył�czony do pojedynczego nap�du 
wtedy rezystor terrminuj�cy  nie jest wymagany.

Kabel CT Comms
Kabel CT Comms mo�e pracowa� jednocze�nie z wieloma nap�dami 
(tylko z nap�dami Unidrive SP) ale tylko w celach diagnostycznych i 
podczas nastaw parametrów.

Je�eli kabal CT Comms jest u�ywany, wtedy pin 6 (TX pozwolenie) 
powinien by� przył�czony do wszystkich nap�dów i pin 4 (+24V) 
powinien by� podł�czony przynajmniej do jednego z nap�dów (aby 
zapewni� zasilanie konwertera).

Tylko jeden kabel CT Comms mo�e pracowa� w tej samej sieci 
komunikacyjnej nap�dów.

4.12      Obwody sterownicze
4.12.1     Wiadomo�ci ogólne
Tabela 4-10 Uni SP posiada nast�puj�ce zaciski sterownicze:

Obja�nienia poj��:

Wszystkie nastawy funkcji wej��/wyj�� analogowych s� konfigurowane 
w menu 7.

Wszystkie nastawy funkcji wej��/wyj�� cyfrowych (ł�cznie z wyj�ciami 
przeka�nikowymi) s� konfigurowane w menu 8.

Nale�y zróci� uwag� na to, �e zmiana Pr 1.14 i Pr 6.04 nadrz�dnie 
zmienia przeznaczenie wej�� cyfrowych T25 do T29. Wi�cej informacji 
na ten temat mo�na znale�� w Rozdziale 11.21.1 Sposoby zadawania 
na stronie 192 oraz Rozdziale 11.21.7 Konfiguracja logiki Start / stop na 
stronie 198.

N
Zacisk 31 - Aktywacja nap�du/Nadrz�dna blokada bezpiecze�stwa jest 
wej�ciem tylko z logik� dodatni�. Zmiany logiki tego wej�cia nie dokona 
si� za pomoc� Pr 8.29 Wybór logiki.

N
Masa sygnałów analogowych nie powinna by�, o ile to mo�liwe, 
podł�czona do masy sygnałów cyfrowych. Zaciski 3 i 11 powinny by� 
u�ywane do podł�czenia masy sygnałów analogowych a zaciski 21, 23 i 
30 do podłaczenia masy sygnałów cyfrowych. Zapobiega to 
powstawaniu ró�nicy potencjałów na zaciskach steruj�cych b�d�cych 
przyczyn�  zakłóce� sygnałów analogowych.

Funkcja Ilo�� Mo�liwy wpływ na sygnał Nr zacisku

Analogowe wej�cie 
ró�nicowe 1 Wybór przeznaczenia, korekcja 

sygnału, inwersja, skalowanie 5,6

Wej�cie analogowe 2
Wybór przeznaczenia, trybu 
pracy, korekcja sygnału, 
inwersja, skalowanie

7,8

Wyj�cie analogowe 2 Wybór �ródła, trybu pracy, 
skalowanie, 9,10

Wej�cie cyfrowe 3
Wybór przeznaczenia, 
inwersja, automat. przypisanie 
wej��

27,28,29

Wej�cie/wyj�cie 
cyfrowe 3

Wybór trybu pracy - wej�cie/
wyj�cie (wybór przeznaczenia 
b�d� �ródła), inwersja, 
automat. przypisanie

24,25,26

Wyj�cie przeka�nikowe 1 Wybór �ródła, inwersja 41,42

Nap�d aktywny 
(Nadrz�dna blokada) 1 31

Wyj�cie +10V 1 4

Wyj�cie +24V 1 Wybór �ródła, inwersja 22

0V 6 1, 3, 11, 21, 
23, 30

Wej�cie zewn. �ródła 
+24V 1 2

Parametr 
docelowy:

Parametr, którego warto�� mo�na zmienia� poprzez 
zaciski steruj�ce

Paramter 
�ródłowy:

Parametr, którego warto�� mo�na uzyska� na zaciskach 
steruj�cych nap�du

Parametr 
zmiany    
trybu:

- parametr zmiany typu wej�cia analogowego na zacisku 
sterowniczym t.j. napi�ciowe 0-10V lub pr�dowe 4-20mA 
dla sygnału analogowego

- parametr zmiany trybu pracy wej�� cyfrowych tj. logika 
dodatnia i ujemna (zacisk 31 Nap�d Aktywny jest 
przyporz�dkowany na stałe do logiki dodatniej - zwierany 
jest do +24VDC)
- parametr wyboru wej�cie lub wyj�cie dla zacisku 
steruj�cego

Obwody steruj�ce s� odizolowane od obwodów mocy tylko 
tylko poprzez podstawowy stopie� izolacji. Podczas 
instalacji nap�du nale�y zwróci� uwag� na to aby zapewni� 
co najmniej jedn� warstw� izolacji znamionowanej na 
napi�cie zasilania nap�du na przewodach steruj�cych, które 
mog� by� w zasi�gu dotyku przez człowieka.

Je�eli obwody steruj�ce s� przył�czone do innych obwodów 
sklasyfikowanych jako SELV (Safety Extra Low Voltage) - 
np. do laptopa, nale�y dodatkowo odseparowa� obwody 
steruj�ce od nap�du aby zapewni� stopie� SELV.

Upewnij si�, �e obwody steruj�ce zostały podł�czone do 
nap�du z prawidłowym wyborem logiki. W przeciwnym 
wypadku aktywowanie nap�du mo�e spowodowa� 
niekontrolowany start silnika.
 W Unidrive SP fabrycznie ustawiona jest logika dodatnia.

UWAGA

UWAGA

OSTRZE�ENIE

  UWAGA

  UWAGA
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Rysunek 4-29 Fabr. nastawy funkcji dla zacisków steruj�cych

* Wej�cie analogowe 3 mo�e by� skonfigurowane jako wej�cie 
termistorowe, patrz Wej�cie analogowe 3 w tabeli na stronie 57.

4.12.2     Opis zacisków steruj�cych

** Zacisk 31 - Aktywacja nap�du/Nadrz�dna blokada bezpiecze�stwa 
jest wej�ciem tylko z logik� dodatni�.

1 11

Poł�czenia sygnałowe

21 31

41 42

Masa 0V
Wej�cie dodatkowego �ródła  24V

Analogowy zadajnik 
cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci nr 1 
(zadawanie zdalne)

 
 

Poł�czenia dla 
standardowego 

wej�cia zadaj�cego

 
 

 

WEJ�CIE ANALOG. 2

WEJ�CIE ANALOG. 1

1

2

5

6

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

41

42

Pr�dko�� zerowa

Reset

Praca w prawo

Praca w lewo

Wej�cie analog. 1/
Wej�cie analog. 2

Pr�dko�� ustawcza

Aktywacja nap�du**

Przeka�nik statusu
Nap�d sprawny

Pr�dko��/
cz�stotliwo��

 
 

 
4

7

11

9

10

8

Moment

Wej�cie 
analogowe nr 3

(Termistor silnika*)

Masa 0V

Masa 0V

Masa 0V
Masa 0V

Masa 0V

Analogowy zadajnik 
cz�stotliwo�ci/
pr�dko�ci nr 2 

(zadawanie lokalne)

Poł�czenia dla 
ró�nicowego 

wej�cia zadaj�cego

Masa 0V

1 Masa 0V

Funkcja Zacisk masy dla urz�dze� 
zewn�trznych

2 Wej�cie dodatkowego zewnetrznego �ródła +24VDC

Funkcja

Wej�cie dodatkowego zasilania 
obwodów steruj�cych spełniaj�ce 
zadanie tylko gdy mostek mocy 
nap�du jest zasilany

Napi�cie znamionowe +24.0VDC

Minimalne ci�głe napi�cie pracy +19.2VDC

Maksymalne ci�głe napi�cie pracy +30.0VDC

Min. napi�cie �ródła podczas zał. 21.6VDC

Zalecana moc �ródła 60W, 24VDC

Zalecane zabezpieczenie 3A, 50VDC

3 Masa 0V (analogowa)

Funkcja
Zacisk masy dla zewn�trznych 
urz�dze� analogowych

4 Napiecie referencyjne +10V (wyj�ciowe)

Funkcja
Zasilanie zewn. �ródeł sygnałów 
analogowych

Tolerancja napi�cia ±1%

Znamionowy pr�d wyj�ciowy 10mA

Zabezpieczenie Ograniczenie pr�dowe 30mA

Wej�cie analogowe 1 - Zadajnik precyzyjny

5 Wej�cie nieodwracaj�ce

6 Wej�cie odwracaj�ce

Nastawa fabryczna Zadajnik 1 cz�stotliwo�ci/
pr�dko�ci

Typ wej�cia
Analogowe bipolarne ró�nicowe
(U�ycie niesymetryczne, poł�czy� zaciski 6 
i 3)

Zakres napi�� ±9.8V ±1%

Maks. dopuszczalny zakres napi�� ±36V wzgl�dem 0V

Maks. zakres napi�cia pracy ±13V wzgl�dem 0V

Rezystancja wej�ciowa 100kΩ ±1%

Rozdzielczo�� 16-bit plus znak (dla zadajnika pr�dko�ci)

Wej�cie nieró�nicowe Tak (poł�czenie wewn�trzne do 0V)

Strefy nieczuło�ci Nie wyst�puj� (dotyczy te� 0V)

Przeskoki Nie wyst�puj� (dotyczy te� 0V)

Maksymalny offset 700µV

Maksymalna nieliniowo�� 0.3% sygnału wej�ciowego

Maks. wzrost asymetrii 0.5%

Input filter bandwidth single pole ~1kHz

Okres próbkowania

250µs z zadawaniem do Pr 1.36, Pr 1.37 
lub Pr 3.22 w zamkni�tej p�tli sprz��enia 
zwrotnego w trybie wektorowym lub serwo.  
4ms w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego 
lub w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym 
b�d� serwo z zadawaniem do innych 
parametrów ni� powy�sze.
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7 Wej�cie analogowe 2

Nastawa fabryczna Zadajnik 2 cz�stotl./pr�dko�ci (lokalny)

Typ wej�cia Analogowe bipolarne niesymetryczne 
napi�ciowe lub unipolarne pr�dowe

Zmiana trybu: wej�cie nap./pr�d. Pr 7.11

Praca w trybie napi�ciowym

Zakres napi�� ±9.8V ±3%

Maksymalny offset ±30mV

Maks. dopuszczalny zakres napi�� ±36V wzgl�dem 0V

Rezystancja wej�ciowa >100kΩ
Praca w trybie pr�dowym

Zakresy pr�dów

0 do 20mA ±5%
20 do 0mA ±5%
4 do 20mA ±5%
20 do 4mA ±5%

Maksymalny offset 250µA

Maksymalne napi�cie ujemne −36V max

Maks. pr�d dopuszczalny +70mA

Ekwiwalent rezystancji wej�ciowej ≤200Ω at 20mA

Wspólne dla obu trybów

Rozdzielczo�� 10 bit + znak

Okres próbkowania

250µs dla konfiguracji pracy w trybie 
napi�ciowym z zadawaniem do Pr 1.36, Pr 
1.37, Pr 3.22 lub 4.08 w zamkni�tej p�tli 
sprz��enia zwrotnego w trybie wektorowym 
lub serwo. 4ms dla konfiguracji pracy w 
trybie pr�dowym w otwartej p�tli sprz��enia 
zwrotnego lub w zamkni�tej p�tli w trybie 
wektorowym b�d� serwo z zadawaniem do 
innych parametrów ni� powy�sze.

8 Wej�cie analogowe 3

Nastawa fabryczna Nie skonfigurowane

Typ wej�cia Analog bipolarne niesymetr. napi�ciowe lub 
unipolarne pr�d. lub wej�cie termistorowe

Zmiana trybu poprzez.. Pr 7.15

Praca w trybie napi�ciowym (nast. fabr.)

Zakres napi�� ±9.8V ±3%

Maksymalny offset ±30mV

Maks. dopuszczalny zakres napi�� ±36V wzgl�dem 0V

Rezystancja wej�ciowa >100kΩ
Praca w trybie pr�dowym

Zakresy pr�dów

0 do 20mA ±5%
20 do 0mA ±5%
4 do 20mA ±5%
20 do 4mA ±5%

Maksymalny offset 250µA

Maksymalne napi�cie ujemne −36V max

Maks. pr�d dopuszczalny +70mA

Ekwiwalent rezystancji wej�ciowej ≤200Ω at 20mA

Wej�cie skonfigurowane do pracy z termistorem silnika

Wew. napi�cie “pull-up” <5V

Rezystancja progu blokady 3.3kΩ  ±10%

Rezystancja reset-u 1.8kΩ  ±10%

Rezystancja detekcji zwarcia 50Ω  ±30%

Wspólne dla wszystkich trybów pracy

Rozdzielczo�� 10 bit + znak

Okres próbkowania

250µs dla konf. pracy w trybie nap. z 
zadaw. do Pr 1.36, Pr 1.37, Pr 3.22 lub 4.08 
w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym lub 
serwo. 4ms dla konf. pracy w trybie pr�d. w 
otwartej p�tli lub w zamkn. p�tli w trybie 
wektorowym b�d� serwo z zadaw. do 
innych parametrów ni� powy�sze.

9 Wyj�cie analogowe 1

10 Wyj�cie analogowe 2

Nast. fabryczna dla zacisku nr 9

OL> Sygnał wyj�ciowy: cz�stotliwo��
CL> Sygnał wyj�ciowy: pr�dko��
OL - praca w otwartej p�tli
CL - praca w zamkni�tej p�tli

Nast. fabryczna dla zacisku 10 Sygnał wyj�ciowy: moment

Typ wyj�cia
Analogowe bipolarne niesymetryczne 
napi�ciowe lub unipolarne niesymetryczne 
pr�dowe

Zmiana trybu: wyj�cie nap./pr�d.. Pr 7.21 i Pr 7.24 

Praca w trybie napi�ciowym (nast. fabr.)

Zakres napi�� wyj�ciowych ±9.6V ±5%

Maksymalny offset 100mV

Maksymalny pr�d wyj�ciowy ±10mA

Rezystancja obci��enia 1kΩ min

Zabezpieczenie 35mA maks. Odporne na zwarcie

Praca w trybie pr�dowym

Zakresy pr�dów wyj�ciowych 0 do 20mA ±10%
4 do 20mA ±10%

Maksymalny offset 600µA

Maksymalne napi�cie przy 
nieobci��onym wyj�ciu +15V

Maks. rezystancja obci��enia 500Ω
Wspólne dla obu trybów

Rozdzielczo�� 10 bit (+ znak w trybie napi�ciowym)

Czas aktualizacji

250µs kiedy wyj�cie jest skonfigurowane 
jako szybkie na odczyt z Pr 4.02, Pr 4.17 
we wszystkich trybach pracy nap�du lub Pr 
3.02, Pr 5.03 w zamkni�tej p�tli sprz��enia 
zwrotnego w trybie wektorowym lub serwo. 
4ms dla wyj�� skonfigurowanych na oczyt z 
innych parametrów �ródłowych ni� 
powy�sze.

11 Masa 0V (analogowa)

Funkcja Zacisk masy dla zewn�trznych 
urz�dze� analogowych

21 Masa 0V

Funkcja Zacisk masy dla urz�dze� 
zewn�trznych

22 Zasilanie +24VDC wej�� cyfrowych

Nast. fabryczna dla zacisku 22 +24V wyj�cie

Programowalne

Mo�e by� ustawione jako czwarte wyj�cie 
cyfrowe (tylko z logik� dodatni�) poprzez 
dobór parametru �ródłowego Pr 8.28 oraz 
mo�liwo�� odwrócenia sygnału poprzez Pr 
8.18

Maksymalny pr�d wyj�ciowy 200mA (ł�cznie z obci��eniem wszystkich 
cyfrowych wej��/wyj��)

Wyj�ciowy pr�d przeci��enia 240mA (ł�cznie z obci��eniem wszystkich 
cyfrowych wej��/wyj��)

Zabezpieczenie Ograniczenie pr�dowe sygnalizowane 
stanem awaryjnym

23 Masa 0V (cyfrowa)

Funkcja
Zacisk masy dla zewn�trznych 
urz�dze� cyfrowych
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Wi�cej informacji na temat funkcji nadrz�dnej blokady mo�na znale�� w 
Rozdziale 4.14 Funkcja nadrz�dnej blokady bezp. na stronie 61.

4.13      Podł�czenie enkodera
Rysunek 4-30 Lokalizacja zł�cza enkodera

Tabela 4-11 Typy enkoderów

*Sygnały komutacyjne U, V i W z enkodera inkrementalnego s� 
wymagane przy pracy z silnikami serwo. Sygnały komutacyjne UVW s� 
u�ywane do zdefiniowania poło�enia wału silnika przy zał�czeniu 
nap�du lub rozpocz�ciu pracy z enkoderem, gdy nast�pi pierwszy obrót 
wału silnika o 120°.

24 Cyfrowe wej./wyj. 1

25 Cyfrowe wej./wyj. 2

26 Cyfrowe wej./wyj. 3

Nast. fabryczna dla zacisku 24 Wyj�cie: Pr�dko�� progowa

Nast. fabryczna dla zacisku 25 Wej�cie: RESET

Nast. fabryczna dla zacisku 26 Wej�cie: Praca w prawo

Typ Logika wej�� dodatnia lub ujemna. Logika 
ujemna wyj�� push-pull lub open collector.

Zmiana zacisku wej�cie lub wyj�cie Pr 8.31, Pr 8.32 i Pr 8.33

Praca zacisku skonfigurowanego jako wej�cie

Wybór logiki poprzez... Pr 8.29

Maks. dopuszczalny zakres napi�� ±30V 

Obci��enie znamionowe >2mA; 15VDC

Znamionowe napi�cie progowe 10.0V ±0.8V

Praca zacisku skonfigurowanego jako wyj�cie

Nastawa wyj. jako open collector Pr 8.30

Maksymalny pr�d wyj�ciowy 200mA (razem, wł�cznie z zaciskiem 22)

Wyj�ciowy pr�d przeci��enia 240mA (razem, wł�cznie z zaciskiem 22)

Wspólne dla obu konfiguracji

Zakres napi�� 0V do +24V

Okres próbkowania/aktualizacja
250µs dla konfiguracji pracy jako wej�cie 
zadaj�ce do Pr 6.35 lub Pr 6.36. 4ms we 
wszystkich innych przypadkach.

27 Wej�cie cyfrowe 4

28 Wej�cie cyfrowe 5

29 Wej�cie cyfrowe 6

Nast. fabryczna dla zacisku 27 Wej�cie: Praca w lewo

Nast. fabryczna dla zacisku 28 Wej�cie: Wej�cie analogowe 1/Wej�cie 
analogowe 2

Nast. fabryczna dla zacisku 29 Wej�cie: Wybór pr�dko�ci ustawczej

Typ Logika wej�� dodatnia lub ujemna.

Wybór logiki poprzez... Pr 8.29

Zakres napi�� 0V do +24V

Maks. dopuszczalny zakres napi�� ±30V

Obci��enie znamionowe >2mA; 15V

Znamionowe napi�cie progowe 10.0V ±0.8V

Okres próbkowania/aktualizacja
250µs dla konfiguracji pracy jako wej�cie 
zadaj�ce do Pr 6.35 lub Pr 6.36. 4ms we 
wszystkich innych przypadkach.

30 Masa 0V (cyfrowa)

Funkcja
Zacisk masy dla zewn�trznych 
urz�dze� cyfrowych

31 Nap�d aktywny (funkcja nadrz�dnej blokady)

Typ Wej�cie cyfrowe; logika dodatnia (tylko)

Zakres napi�� 0V do +24V

Maks. dopuszczalny zakres napi�� ±30V

Znamionowe napi�cie progowe 18.5V ±0.5V

Okres próbkowania Deaktywacja nap�du (sprz�towa): <100µs
Aktywacja nap�du (programowa): 4ms

Do realizacji funkcji nadrz�dnej blokady wykorzystuje si� zacisk T11 -
aktywacja nap�du. Nadrz�dna blokada (bezpieczne odł�czenie 
nap�du) spełnia wymagania normy EN954-1 kategoria 3 w zakresie 
zabezpieczenia przed niekontrolowanym startem silnika. 

41
Styk przeka�nika statusu

42
Nastaw fabryczna Nap�d sprawny - sygnalizacja

Znamionowanie napi�ciowe styku 240VAC, Kat. przepi�ciowa instalacji II

Pr�d maksymalny styku
2A AC 240V
4A DC 30V - obci��enie rezystancyjne
0.5A DC 30V inductive load (L/R = 40ms)

Zalecany minimalny pr�d styku 12V 100mA

Domy�lny stan styku Zamkni�ty kiedy nap�d jest zasilany i jest 
sprawny

Czas od�wie�ania 4ms

  Pr 3.38 Opis
Ab
(0)

Standardowy enkoder inkrementalny z lub bez sygnału 
markera

Fd
(1)

Enkoder inkrementalny z sygnałami cz�stotliwo�ciowymi 
oraz sygnałami kierunku z lub bez sygnału markera

Fr
(2)

Enkoder inkrementalny z sygnałami kierunku z lub bez 
sygnału markera

Ab.SErVO
(3)

Enkoder inkrementalny z sygnałami komutacyjnymi*, z 
lub bez sygnału markera

Fd.SErVO
(4)

Enkoder inkrementalny z sygnałami 
cz�stotliwo�ciowymi,  sygnałami kierunku oraz z 
sygnałami komutacyjnymi*, z lub bez sygnału markera 

Fr.SErVO
(5)

Enkoder inkrementalny z sygnałami kierunku oraz z 
sygnałami komutacyjnymi*,  z lub bez sygnału markera

SC
(6)

Enkoder SinCos bez komunikacji szeregowej

SC.HiPEr
(7)

Enkoder absolutny SinCos z przesyłem danych za 
pomoc� transmisji szeregowej zgodnie z protokołem 
HiperFace  (Stegmann)

EndAt
(8)

Enkoder absolutny z przesyłem danych za pomoc� 
transmisji szeregowej zgodnie z protokołem EndAt 
(Heidenhain)

SC.EndAt
(9)

Enkoder absolutny SinCos z przesyłem danych za 
pomoc� transmisji szeregowej zgodnie z protokołem 
EndAt (Heidenhain)

SSI (10) Enkoder absolutny SSI
SC.SSI (11) Enkoder absolutny SinCos SSI

5
10
15

1
6

11

15-pinowe zł�cze enkodera
typu D (�e�skie)
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* Sygnał markera wyst�puje opcjonalnie
** Wyj�cia sygnałów symulowanego enkodera dost�pne s� tylko przy 

pracy nap�du w otwartej p�tli
*** Zasilanie enkodera jest wybierane poprzez nastaw� odpowiedniego 

parametru: 5VDC, 8VDC lub 15VDC
**** Zacisk 15 jest podł�czony do zacisku T8 na listwie steruj�cej 

(wej�cie analogowe 3). Je�eli chcemy wykorzysta� zacisk 15 do 
ochrony termicznej nale�y ustawi� Pr 7.15 na ‘th.sc’ (7), ‘th’ (8) lub 
‘th.diSP’ (9).

N
Maksymalna pr�dko�� transmisji typowych enkoderów SSI wynosi 
500kbit/s. Je�eli jako sprz��enie zwrotne pr�dko�ciowe do nap�du 
pracuj�cego w trybie wektorowym lub serwo został u�yty enkoder SSI 
nale�y zastosowa� wysok� nastaw� filtru sygnałów enkodera (Pr 3.42) 
aby umo�liwi� odpowiedni czas transferu informacji o pozycji z enkodera 
do nap�du. Dodanie filtra sygnałów enkodera oznacza, �e enkodery SSI 
nie nadaj� si� do zastosowania jako sprz��enie zwrotne pr�dko�ciowe 
do aplikacji gdzie wymagana jest du�a dynamika przy wysokich 
pr�dko�ciach.

Tabela 4-12 Sygnały dost�pne z ró�nych typów enkoderów

Zacisk w 
zł�czu 
typu D

Nastawa Pr 3.38

Ab 
(0)

Fd 
(1)

Fr 
(2)

Ab.SErVO
(3)

Fd.SErVO
(4)

Fr.SErVO
(5)

SC
(6)

SC.HiPEr
(7)

EndAt
(8)

SC.EndAt
(9)

SSI
(10)

SC.SSI
(11)

1 A F F A F F Cos Cos Cos
2 A\ F\ F\ A\ F\ F\ Cosref Cosref Cosref
3 B D R B D R Sin Sin Sin
4 B\ D\ R\ B\ D\ R\ Sinref Sinref Sinref
5 Z* Wej�cie enkodera - Data (wej�cie/wyj�cie)
6 Z\* Wej�cie enkodera - Data\ (wej�cie/wyj�cie)

7
Enkoder symulowany

Aout (Fout)**
U

Enkoder symulowany
Aout (Fout)**

8
Enkoder symulowany

Aout\ (Fout\)**
U\

Enkoder symulowany
Aout\ (Fout\)**

9
Enkoder symulowany

Bout (Dout)**
V

Enkoder symulowany
Bout (Dout)**

10
Enkoder symulowany

Bout\ (Dout\)**
V\

Enkoder symulowany
Bout\ (Dout\)**

11 W Wej�cie enkodera - Clock (wyj�cie)
12 W\ Wej�cie enkodera - Clock\ (wyj�cie)
13 +V***
14 0V
15 th****

  UWAGA
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4.13.1     Opis pinów wej�cia enkodera w nap�dzie

Dla enkoderów Ab, Fd, Fr, Ab.SErVO, Fd.SErVO i Fr.SErVO

Dla enkoderów SC, SC.HiPEr, EndAt, SC.EndAt, SSI i SC.SSI

* Nie u�ywane przez enkodery EndAt i SSI.

** Nie u�ywane przez enkodery SC.
*** Nie u�ywane przez enkodery SC i SC.HiPEr.

1 Kanał A, Wej�cie cz�stotliwo�ci lub kierunku

2 Kanał A\, Wej�cie negacji cz�stotl. lub negacji kierunku

3 Kanał B, Wej�cie kierunku

4 Kanał B\, Wej�cie negacji kierunku

Typ EIA 485 ró�nicowe odbiorcze

Maks. cz�stotliwo�� wej�ciowa 410kHz

Obci��enie linii wej�ciowej <2 Jednostki Obci��enia

Elementy terminatora linii 120Ω (nastawiane)

Zakres napi�� roboczych trybu 
nieró�nicowego +12V do –7V

Maksymalne napi�cie wzgl�dem 0V ±25V

Maksymalne napi�cie ró�nicowe ±25V

5 Sygnał markera - kanał Z

6 Sygnał markera - kanał Z\

7 Sygnał komutacyjny - kanał U

8 Sygnał komutacyjny - kanał U\

9 Sygnał komutacyjny - kanał V

10 Sygnał komutacyjny - kanał V\

11 Sygnał komutacyjny - kanał W

12 Sygnał komutacyjny - kanał W\

Typ EIA 485 ró�nicowe odbiorcze

Maks. cz�stotliwo�� wej�ciowa 512kHz

Obci��enie linii wej�ciowej

<32 Jednostki Obci��enia (dla zacisków 
5 oraz 6) 
1 Jednostka Obci��enia (dla zacisków 7 
do 12)

Elementy terminatora linii 120Ω (wł�czane dla zacisków 5 oraz 6, 
zawsze obecne dla zacisków 7 do 12)

Zakres napi�� roboczych trybu 
nieró�nicowego +12V do –7V

Maksymalne napi�cie wzgl�dem 0V +14V do -9V

Maksymalne napi�cie ró�nicowe +14V do -9V

1 Kanał Cos*

2 Kanał Cosref*

3 Kanał Sin*

4 Kanał Sinref*

Typ Ró�nicowe napi�ciowe

Maksymalny poziom sygnału 1.25V od jednego ekstremum do 
drugiego (sin do sinref i cos do cosref)

Maks. cz�stotliwo�� wej�ciowa 115kHz

Maksymalne napi�cie ró�nicowe ±4V

Dla enkodera SinCos, celem kompatybilno�ci z Unidrive SP, 
mi�dzyszczytowa warto�� sygnałów napi�ciowych (Vp-p) ró�nicowych 
winna wynosi� 1Vp-p (peak to peak), (mierzona pomi�dzy Sin i Sinref 
oraz pomi�dzy Cos i Cosref).

Wi�kszo�� enkoderów pracuje z napi�ciem niezrównowa�enia DC dla 
wszystkich sygnałów. Typow� warto�ci� dla enkoderów Stegmann jest 
2.5Vdc. Wtedy sygnały Sinref i Cosref s� na poziomie 2.5Vdc, 
natomiast Cos i Sin wytwarzaj� w efekcie warto�� 1 Vp-p wzgl�dem 
2.5Vdc.

Istniej� równie� enkodery o napi�ciu 1Vp-p dla ka�dego z sygnałów, 
czyli Cos, Cosref, Sin oraz Sinref. W rezultacie na zaciskach wej�cia z 
enkodera nap�du wyst�puje napi�cie 2Vp-p. Nie nale�y u�ywa� 
niniejszego typu enkoderów dla Unidrive SP. Sygnały z enkodera 
musz� odpowiada� podanej wy�ej specyfikacji (czyli 1Vp-p dla 
podanych par sygnałów).

5 Data**

6 Data\**

11 Clock***

12 Clock\***

Typ EIA 485 ró�nicowe nadawcze

Maks. cz�stotliwo�� 2MHz

Obci��enie linii wej�ciowej

<32 Jednostki Obci��enia (dla zacisków 
5 oraz 6) 
1 Jednostka Obci��enia (dla zacisków 7 
do 12)

Zakres napi�� roboczych trybu 
nieró�nicowego +12V do –7V

Maksymalne napi�cie wzgl�dem 0V ±14V

Maksymalne napi�cie ró�nicowe ±14V
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Wyj�cia symulowanych sygnałów enkodera A, A\, B, B\ 
(tylko dla pracy nap�du w otwartej p�tli)
Dla enkoderów Ab, Fd, Fr, SC, SC.HiPEr, EndAt, SC.EndAt, SSI i 
SC.SSI

Wspólne dla wszystkich typów enkoderów

4.14      Funkcja nadrz�dnej blokady bezp.
Funkcja nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa została zaprojektowana w 
celu zabezpieczenia silnika przed niekontrolowanym startem lub 
niekontrolowan� prac� w przypadku awarii nap�du. Funkcja ta jest 
niezb�dna, aby bez �adnych dodatkowych urz�dze� (styczniki, 
rozł�czniki w obwodzie nap�d-silnik) zapewni� bezpiecze�stwo pracy 
maszyny. Poprzez mo�liwo�� zał�czenia tej blokady poprzez wej�cie 
cyfrowe (zacisk 31) mo�na deaktywowa� nap�d, który jest zał�czony do 
sieci.

Unidrive SP ma wbudowany algorytm ci�głego sprawdzania 
poprawno�ci działania poszczególnych elementów nap�du. Je�eli 
nast�pi jakakolwiek nieprawidłowo�� w funkcjonowaniu tych elementów, 
nap�d odłacza natychmiast swój mostek mocy, uniemo�liwiaj�c w ten 
sposób kontynuowanie pracy silnika.

Funkcja nadrz�dnej blokady stanowi zabezpieczenie maszyny 
nap�dzanej przed uszkodzeniem. Je�eli zacisk 31 na listwie steruj�cej 
jest rozwarty (nap�d nieaktywny) to nawet je�eli nap�d dokona 
samokontroli i nie wyka�e bł�dów silnik nie zostanie zasilony. Funkcja 
nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa pracuje niezale�nie od 
podstawowego algorytmu pracy nap�du. Funkcja nadrz�dnej blokady 
bezpiecze�stwa spełnia wymagania EN954-1 kategoria 3 dotycz�cej 
ochrony silnika przed niekontrolowan� prac�.1

1 Dla Rozmiaru 1 do 3 Unidrive SP została nadana aprobata przez BIA.

Uwaga dotycz�ca pracy z silnikami serwo, silnikami z magnesami 
trwałymi, silnikami reluktancyjnymi i silnikami indukcyjnymi z 
wydatnymi biegunami

Kiedy nap�d jest nieaktywny po zadziałaniu funkcji nadrz�dnej blokady 
bezpiecze�stwa istnieje mo�liwo�� (wysoce mało prawdopodobna) 
awarii nap�du takiej, �e nast�pi zwarcie w mostku mocy nap�du. 

Podczas awarii tego typu nap�d nie jest w stanie zasila� standardowego 
silnika indukcyjnego tak aby zacz�ł on wirowa�. Je�eli podczas takiej 
awarii nap�d zasila silnik z wirnikiem z magnesów trwałych, silnik z 
biegunami wydatnymi lub silnik reluktancyjny mo�e nast�pi� chwilowy 
ruch wału silnika. Wał silnika mo�e próbowa� wykona� obrót nawet do 
180° elektrycznych - dla silnika z magnesami trwałymi, lub 90° 
elektrycznych - dla silnika z biegunami wydatnymi lub dla silnika 
reluktancyjnego. Mo�liwo�� wyst�pienia tego typu awarii musi by� brana 
pod uwag� na etapie projektowania układu nap�dowego.

7 Wyj�cie symulowanego sygnału A

8 Wyj�cie symulowanego sygnału A\

9 Wyj�cie symulowanego sygnału B

10 Wyj�cie symulowanego sygnału B\

Typ EIA 485 ró�nicowe nadawcze

Maks. cz�stotliwo�� wyj�ciowa 512kHz

Maksymalne napi�cie wzgl�dem 0V ±14V

Maksymalne napi�cie ró�nicowe ±14V

13 Napi�cie zasilania enkodera

Dost�pne napi�cia zasilania 5.15V ±2%, 8V ±5% lub 15V ±5%

Maksymalny pr�d wyj�ciowy 300mA dla 5V i 8V
200mA dla 15V

Napi�cie na pinie 13 jest nastawiane w Pr 3.36. Fabrycznie napi�cie 
zasilania enkodera ustawione jest na 5V (0), ale mo�na zmieni� je na 
8V (1) lub 15V (2). Zasilenie enkodera napi�ciem wy�szym ni� napi�cie 
znamionowe enkodera mo�e spowodowa� jego uszkodzenie.

Je�eli sygnały z enkodera przekraczaj� warto�� 5V nie nale�y 
stosowa� rezystorów terminuj�cych na pinach.

14 Masa 0V

15 Wej�cie sygnału z termistora silnika

Pin 15 wewn�trz nap�du jest zwarty z zaciskiem 8 na listwie steruj�cej. 
Sygnał z termistora silnika nale�y podł�czy� do jednego z tych 
zacisków (pin 5 lub zacisk 8). Wej�cie analogowe 3 musi by� w tym 
przypadku skonfigurowane jako termistorowe Pr 7.15 = th.SC (7), th (8) 
lub th.diSP (9).

Projekt układu nap�dowego, który wykorzystuje funkcj� 
nadrz�dnej blokady powinien by� wykonany przez 
stosownie przeszkolonych i do�wiadczonych in�ynierów. 

Funkcja nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa powinna by� 
wykorzystywana jako cz��� systemu bezpiecze�stwa pracy 
maszyny i powinna by� z nim dobrze poł�czona.

Aby zapewni� wymagania kategorii 3 normy EN954-1nale�y 
nap�d zamontowa� w obudowie szafowej o stopniu ochrony 
przynajmniej IP54.

Gdy nap�d wykorzystuje hamowanie dynamiczne  z 
wykorzystaniem rezystora hamowania zadziałanie 
nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa spowoduje przerwanie 
tego hamowania. Silnik zacznie hamowa� wybiegiem. Je�eli 
wymaga si� aby zadziałały obie powy�sze funkcje (np. w 
celu awaryjnego zatrzymania) nale�y zastosowa� 
przeka�nik czasowy zapewniaj�cy zadziałanie nadrz�dnej 
blokady po zako�czeniu hamowania (o ile nadrz�dna 
blokada nie została wywołana uszkodzeniem nap�du)

Funkcja nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa nie zapewnia 
izolacji elektrycznej pomi�dzy silnikiem a nap�dem. 
Napi�cie zasilania nap�du musi by� wył�czone przed 
przyst�pieniem do podł�czania/odł�czania przewodów 
silnopr�dowych zarówno nap�du jak i silniika.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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Poni�sze rysunki pokazuj� w jaki sposób stosuj�c funkcj� nadrz�dnej 
blokady bezpiecze�stwa mo�na wyeliminowa� styczniki 
bezpiecze�stwa. 

Na Rysunku 4-31 przedstawiono przypadek wyeliminowania stycznika w 
obwodzie nap�d-silnik, w którym wyst�pienie niekontrolowanej pracy 
silnika nie jest szczególnie wymagane (nale�y pami�ta� aby nie 
stosowa� funkcji nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa do wykonywania 
funkcji START/STOP nap�du).

Rysunek 4-31 Zapewnienie bezpiecze�stwa wg EN954-1 kategoria 
B - eliminacja stycznika w obwodzie nap�d - silnik

Na Rysunku 4-32 i 4-33 przedstawiono przypadek, w którym zwraca si� 
szczególn� uwag� na zachowanie bezpiecznej pracy silnika. Funkcja 
nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa zast�puje tu dwa styczniki 
bezpiecze�stwa i wpływaj�cy na nie system kontroli ruchu wału silnika.    
To rozwi�zanie zapewnia zgodno�� z EN954-1kategoria 3.

Rysunek 4-32 Zapewnienie bezpiecze�stwa wg EN954-1 kategoria 
3 poprzez u�ycie 2 styczników bezpiecze�stwa

Rysunek 4-33 Zgodno�� z EN954-1 kategoria 3 poprzez 
wykorzystanie funkcji nadrz�dnej blokady bezpiecz.

Tradycyjny układ nap�dowy (bez funkcji nadrz�dnej blokady 
bezpiecze�stwa), który ma spełnia� EN954-1kategoria 3 powinien by� 
wyposa�ony w dwa styczniki, gdy� w przypadku awarii jednego z nich 
funkcj� zapewnienia bezpiecze�stwa przejmuje drugi.

Nadrz�dna blokada bezpiecze�stwa nie wymaga dodatkowych, 
własnych, zewn�trznych zabezpiecze�.

Nale�y zwróci� uwag�, �e niekontrolowane krótkie zwarcie zacisku 31 
(nadrz�dnej blokady bezp.) po zadziałaniu blokady mo�e spowodowa� 
powrót nap�du do pracy, co mo�e by� niebezpieczne. Zatem nale�y tak 
doprowadzi� przewód do zacisku 31 aby nie było �adnej mo�liwo�ci 
zwarcia do +24VDC (rys.4-33). Przewód z przeka�nika kontroli 
bezpiecze�stwa maszyny do zacisku 31 powinien by� uło�ony w 
osobnym kanale kablowym, lub w specjalnej osłonie, mo�na te� 
zastosowa� przewód w pancerzu ekranowanym.

Je�eli zapewnienie szczególnej ochrony przewodu (mo�liwe zwarcia do 
+24VDC) do wej�cia nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa jest 
niemo�liwe, wtedy nale�y zastosowa� dodatkowy przeka�nik i stycznik 
bezpiecze�stwa (rys. 4-34).

N
Dodatkowy przeka�nik K2 powinien by� zamontowany mo�liwie jak 
najbli�ej nap�du z cewk� podł�czon� najkrótsz� drog� do zacisku 31 
(wej�cie nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa).

Rysunek 4-34 Wykorzystanie funkcji nadrz�dnej blokady 
bezpiecze�stwa z dodatkowym stycznikiem 
bezpiecze�stwa w przypadku braku zapewnienia 
szczególnej ochrony oprzewodowania wej�cia 
nadrz�dnej blokady bezpiecze�stwa

Wi�cej informacji na powy�szy temat mo�na znale�� w Unidrive SP 
Podr�cznik Rozszerzony.
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5     Uruchomienie
Ten rozdział jest pokazuje jak dokona� pierwszego uruchomienia, jak obsługiwa� i programowa� nap�d (struktury menu parametrów).

5.1      Wy�wietlacz nap�du
Unidrive SP mo�e by� wyposa�ony w dwojakiego rodzaju panele steruj�ce: LED (SM-Keypad ) i LCD (SM-Keypad Plus). Oba wy�wietlacze mog� 
by� zamocowane w nap�dzie jednak tylko wy�wetlacz LCD mo�e by� zamontowany na zewn�trz obudowy szafowej z dala od nap�du (IP54).

5.1.1     Panel steruj�cy LED (SM-Keypad)
Panel ten zawiera wy�wetlacz dwupoziomowy 7-segmentowy LED.

Górna linijka wskazuje wskazuje status nap�du lub aktualne menu i 
numer parametru. Dolna linijka wy�wetlacza pokazuje warto�� 
parametru lub kod stanu awaryjnego.

5.1.2     Panel steruj�cy LCD (SM-Keypad Plus)
Panel ten zawiera wy�wetlacz 3-poziomowy (3 linie tekstu).

Górna linijka wskazuje status nap�du lub wskazuje aktualne menu i 
numer parametru po lewej stronie oraz warto�� parametru lub kod stanu 
awaryjnego po prawej stronie. Dwie poni�sze linie pokazuj� nazw� lub 
opis parametru.

Rysunek 5-1 Panel steruj�cy LED (SM-Keypad) Rysunek 5-2 Panel steruj�cy LCD (SM-Keypad Plus)

   Czerwony przycisk   jest u�ywany tak�e do resetowania nap�du.

Zarówno panel steruj�cy SM-Keypad jak i SM-Keypad Plus mo�e pracowa� podczas gdy karta SMARTCARD jest w nap�dzie lub gdy nap�d 
pracuje z zestawem parametrów dla drugiego silnika (menu 21). Panel steruj�cy b�dzie wskazywał wy�ej wymienione przypadki tak jak 
przedstawiono w poni�szej tabeli:

5.2      Obsługa panelu steruj�cego
5.2.1     Przyciski steruj�ce
Na panelu steruj�cym znajduj� si�: 
1. Przycisk nawigacyjny - u�ywany do wyboru parametru i zmiany jego warto�ci.
2. Przycisk zmiany trybu wy�wetlania - u�ywany do zmiany trybu wy�wetlacza - podgl�du lub edycji parametru lub do podgl�du statusu nap�du.
3. 3 przyciski steruj�ce - u�ywane do sterowania nap�du je�eli nap� jest w trybie sterowania z panelu steruj�cego.
4. Przycisk wy�wietlania dodatkowego opisu parametru (tylko w panelu LCD) - do wy�wetlania krótkiego tekstowego opisu wybranego parametru.
Przy u�yciu przycisku nawigacyjnego (góra, dół), podczas gdy funkcja wy�wetlania opisu parametru jest aktywna, mo�na przewija� tekst tak aby 
zobaczy� cały tekstowy opis parametru.

Sposób programowania i obsługi został przedstawiony w tym rozdziale na przykładzie panelu LED. Obsługa panelu i programowanie panelu 
steruj�cego LCD jest takie same jak LED z tym, �e dolna linijka wy�wetlacza LED jest wy�wetlana w górnej linii wy�wetlacza LCD po prawej stronie.

Górna linia

Dolna linia
Przycisk 
zmiany
trybu 
wy�wietlania
(czarny)

Przycisk 
nawigacyjny

Praca prawo/lewo (niebieski)
Stop/reset (czerwony)

Start (przycisk zielony)

Przyciski steruj�ce Praca prawo/lewo 
(niebieski)

Stop/reset (czerwony)
Start (zielony)

Przyciski steruj�ce

Przycisk 
zmiany
trybu 
wy�wietlania
(czarny)

Przycisk 
nawigacyjny

Przycisk wy�wietlania 
dodatk. opisu param.

  UWAGA

SM-Keypad SM-Keypad Plus

Nap�d komunikuje si� z kart� SMARTCARD
Po ostatniej cyfrze górnej linii wy�wietlacza 
wskazywana jest kropka.

Wy�wietlacz pokazuje napis ‘CC’ w lewym 
dolnym rogu

Nap�d pracuje z zestawem parametrów dla 
drugiego silnika

Przed ostatni� cyfr� górnej linii wy�wietlacza 
wskazywana jest kropka

Wy�wietlacz pokazuje symbol ‘Mot2’ w lewym 
dolnym rogu
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Rysunek 5-3 Sposób zmiany trybów wy�wetlacza na panelu LED

* u�ywany do zmiany numeru menu je�eli Pr 0.49 ma warto�� L2 (dost�p do parametrów zaawansowanych aktywny) - Rozdział 5.9 
Dost�p do parametrów i ich ochrona na stronie 67.
**Czas powrotu do trybu statusu nap�du jest definiowany poprzez Pr 11.41 (nastawa fabryczna = 240s).

Do wyboru parametru do edycji nale�y 
u�y� przycisku

Przej�cie do trybu edycji parametrów po 
naci�ni�ciu przycisku

Stan (status) nap�du
(Wskazania na 
wy�wietlaczu nie 
migaj�)

Tryb wy�wietlania
parametrów
(Górna linia 
wy�wietlacza miga)

Tryb edycji parametrów
(Dolna, edytowana linia wy�wietlacza miga)

Edycji nastaw parametrów dokonuje si� przy pomocy przycisku

Mo�liwo�� przej�cia 
do trybu 
wy�wietlania 
parametru i wybór 
parametru do edycji 
przyciskiem

Wyj�cie z trybu edycji parametrów 
po naci�ni�ciu przycisku 

Przej�cie do trybu wy�wietlania parametrów 
po naci�ni�ciu przycisku  

*

Tryb tymczasowego
wy�wietlania
parametrów
(Górna linia 
wy�wietlacza miga)

Opó�nienie** Opó�nienie**Opó�nienie**

Powrót do trybu statusu nap�du 
po naci�ni�ciu przycisku 
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Rysunek 5-4 Przykłady wskaza� wy�wietlacza panelu steruj�cego

 

Nale�y pami�ta�, �e po wprowadzeniu nowych nastaw parametrów 
nale�y je zapisa� w nap�dzie. W przeciwnym wypadku po 
odł�czeniu zasilania nap�du wszelkie zmiany zostan� zresetowane. 
Patrz Rozdział 5.7 Zapisywanie parametrów w nap�dzie na stronie 
67.

5.3      Uporz�dkowanie parametrów
Parametry w nap�dzie s� uporz�dkowane funkcjonalnie w 
ponumeowane grupy zwane menu.

Kiedy nap�d jest uruchomiony po zał�czeniu zasilania u�ytkownik ma 
dost�p tylko do menu 0. Przycisk nawigacyjny (strzałka góra, dół) 
pozwala na zmian� numeru parametru. Je�eli w Pr 0.49 nastawimy na 2 
(L2) uzyskamy dost�p do kolejnych menu i za pomoc� przycisku 
nawigacyjnego (strzałka lewo, prawo) mo�emy zmienia� kolejne menu.  
Sposób uzyskania dost�pu do parametrów zaawansowanych 
przedstawiono w Rozdziale 5.9 Dost�p do parametrów i ich ochrona na 
stronie 67.

Rysunek 5-5 Sposób zmiany menu i numeru parametru

* u�ywany do zmiany numeru menu je�eli Pr 0.49 ma warto�� 
L2 (dost�p do parametrów zaawansowanych aktywny) - patrz 
§ 5.9 Dost�p do parametrów i ich ochrona na stronie 67.

Przewijanie numerów menu i numerów parametrów mo�e odbywa� si� 
w obu kierunkach. Je�eli przewijaj�c parametry dojdziemy do ostatniego 
parametru kolejnym wy�wetlonym b�dzie pierwszy parametr w tym 
samym menu. Kiedy dokonujemy zmiany menu nap�d pami�ta ostatni 
wy�wetlany parametr w poprzednim menu i przy powrocie menu b�dzie 
wy�wetlany wła�nie ten parametr.  

Rysunek 5-6 Sposób uporz�dkowania parametrów w Unidrive SP

5.4      Menu 0
Menu 0 jest zbiorem najcz��ciej u�ywanych i najwa�niejszych para-
metrów wybranych ze wszystkich menu nap�du (parametry w Menu 0 
maj� swoje odpowiedniki w innych menu) stworzonym w celu szybkiego 
i łatwego programowania nap�du. Wi�cej informacji na temat Menu 0 
mo�na znale�� w Rozdziale 6  Parametry główne (Menu 0) na stronie 
71.
Rysunek 5-7 Skład Menu 0

Nastawa Pr 5.05
Menu 5. Parametr 5

Kod stanu awaryjnego
(UU = 

)

Napi�cie w 
obwodzie 
po�rednicz�cym 
DC nap�du 
zbyt małe

Trip = stan awaryjny

Stan awaryjnyStan alarmowy

Tryb 
wy�wietlania
parametru Gotowo�� 

nap�du

Wskazania stanów nap�du

Nie nale�y zmienia� parametrów nap�du bezmy�lnie. 
Nieprawidłowe nastawy mog� spowodowa� uszkodzenie 
nap�du lub zagro�enie dla obsługi układu nap�dowego.
Kiedy zmieniasz warto�� parametru, zanotuj sobie 
numer parametru i wprowadzan� nastaw�.UWAGA

  UWAGA

* *
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5.5      Grupy parametrów (menu) nap�du
Nap�d zawiera 21 grup parametrów (menu), w których parametry 
zebrane s� tematycznie i funkcjonalnie (oprócz Menu 0):

5.5.1     Mo�liwe wskazania na wy�wietlaczu
W poni�szych tabelach zostały przedstawione kody wskaza�, które 
mog� pojawi� si� na wy�wietlaczu pulpitu steruj�cego. 

Nie przedstawiono poni�ej kodów stanów awaryjnych (trip), które mo�na 
znale�� w Rozdziale 13  Diagnostyka na stronie 213, Tabela 13-1  
Oznaczenia wy�wietlanych stanów awaryjnych na stronie 214, 
Tabela 13-2  Kody stanów awaryjnych na stronie 225.

Tabela 5-1 Lista mo�liwych do wy�wietlenia alarmów

Tabela 5-2 Lista wskaza� statusowych nap�du

Tabela 5-3 Wskazania statusu dotycz�ce modułów SM i karty 

SMARTCARD

 Numer 
Menu Opis

0
Najcz��ciej u�ywane i najwa�niejsze parametry 
wybranych ze wszystkich menu nap�du stworzonym w 
celu szybkiego i łatwego programowania nap�du

1 Zadawanie pr�dko�ci/cz�stotliwo�ci
2 Stromo�ci narastania i opadania pr�dko�ci

3
Regulacja pr�dko�ci, sprz��enie zwrotne pr�dko�ciowe, 
przekazywanie cz�stotliwo�ci

4 Regulacja pr�du i momentu
5 Parametry silnika 
6 Zegar i zezwolenia
7 Analogowe wej�cia/wyj�cia
8 Cyfrowe wej�cia/wyj�cia

9
Programowalne funkcje logiczne dla parametrów 
bitowych, motopotencjometr

10 Stany awaryjne i wskazania statusu nap�du
11 Parametry ogólne konfiguruj�ce nap�d i Menu 0

12
Progi programowalne, programowalne funkcje logiczne 
dla parametrów bitowych i analogowych

13 Pozycjonowanie
14 Regulator PID

15, 16, 17 Nastawy dla modułów SM
18 Menu 1 - parametry modułu aplikacyjnego
19 Menu 2 - parametry modułu aplikacyjnego
20 Menu 3 - parametry modułu aplikacyjnego
21 Parametry drugiego silnika

Dolna linia 
wy�wietlacza

Opis alarmu

br.rS Przeci��enie w obwodzie rezystora hamowania

Stopie� zapełnienia bufora I2t w obwodzie rezystora hamowania (Pr 
10.39) osi�ga 75.0% warto�ci, przy której nap�d wchodzi w stan 
awaryjny. Przy tym stanie alarmowym tranzystor hamowania jest cały 
czas aktywny.

Hot
Radiator nap�du lub regulator nap�du lub tranzystory 
IGBT nap�du zaczynaj� osi�ga� zbyt wysok� 
temperatur�

• Je�eli temperatura radiatora nap�du nadal b�dzie rosła nap�d 
zablokuje si� wy�wietlaj�c stan awaryjny ‘O.ht2’ (patrz stan 
awaryjny ‘O.ht2’).

lub

• Je�eli temperatura wokół płyty regulatora nap�du nadal b�dzie 
rosła nap�d zablokuje si� wy�wietlaj�c stan awaryjny ‘O.CtL’ (patrz 
stan awaryjny ‘O.CtL’).
OVLd Przeci��enie silnika

Stopie� zapełnienia bufora I2t przeci��enia silnika osi�ga 75.0% 
warto�ci, przy której nap�d wchodzi w stan awaryjny. Podczas 
wy�wietlania tego alarmu silnik jest od pewnego czasu przeci��any.

Górna linia 
wy�wietlacza Opis

Wyj�cie 
nap�du

ACt Aktywna praca nap�du w trybie 
regeneracyjnym

Aktywne
Jednostka regeneracyjna jest gotowa do pracy i 
zsynchronizowana z sieci�

ACUU Zanik napi�cia zasilania nap�du

AktywneNap�d wykrył utrat�  zasilania i podejmuje prób� 
podtrzymania napi�cia w obwodzie po�rednicz�cym 
DC nap�du poprzez przyhamowanie silnika

*Auto
Proces Autostrojenia w toku

Aktywne
tunE

Zainicjowana procedura Autostrojenia nap�du. 
*Napis ‘Auto’ i ‘tunE’ wy�wietla si� naprzemiennie.

dc Hamowanie silnika pr�dem stałym
Aktywne

Nap�d podaje na uzwojenia silnika pr�d stały
dEC Hamowanie

Aktywne
Nap�d wykonuje proces hamowania silnika

inh Brak pozwolenia na prac�

Nieaktywne

Zacisk 31 na listwie steruj�cej nap�du nie jest zwarty i 
nap�d nie mo�e podj�� pracy. Aby wprowadzi� nap�d 
w stan gotowo�ci nale�y zewrze� zacisk 31 z 
zaciskiem 22 na listwie steruj�cej nap�du lub 
nastawi� Pr 6.15 na warto�� 0.

POS Pozycjonowanie
AktywneNap�d pracuje w trybie pozycjonowania, orientacji 

poło�enia wału silnika
rdY Gotowo�� nap�du

Nieaktywne
Nap�d gotowy do podj�cia pracy

run Praca nap�du Aktywne
Nap�d jest w stanie pracy - steruje silnikiem

SCAn Scanning

Aktywne

Nap�d poszukuje cz�stotliwo�ci silnika celem 
synchronizacji z wiruj�cym silnikiem (dla trybu pracy 
nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego)
Nap�d jest gotowy do pracy i zsynchronizowany z 
sieci� (dla pracy w trybie regeneracyjnym)

StoP
Zatrzymanie silnika i utrzymywanie 
silnika na pr�dko�ci zerowej

AktywneNap�d utrzymuje pr�dko�� zerow� silnika.
Nap�d jest gotowy do pracy ale napi�cie AC jest zbyt 
małe lub napi�cie DC w obwodzie po�rednicz�cym 
zbyt gwałtownie przyrasta b�d� spada

triP Wyst�pił stan awaryjny
NieaktywneNap�d przestał pracowa� i nie steruje silnikiem. 

Poni�ej napisu “triP” wy�wietlany jest kod stanu awar.

Dolna linia 
wy�wietlacza Opis

boot
Transferowany jest zestaw parametrów z karty SMARTCARD do 
nap�du po zał�czeniu zasilania nap�du. Dokładniejsze informacje 
mo�na znale�� w Rozdziale 9.2.4 na stronie 115

cArd
Transferowany jest zestaw parametrów z nap�du na kart� 
SMARTCARD po zał�cz.  zasilania nap�du. Dokładniejsze informacje 
mo�na znale�� w Rozdziale 9.2.3 na stronie 115

loAding
Nap�d zapisuje dane w jednym z modułów SM
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5.6      Zmiana trybu sterowania nap�du
Podczas zmiany trybu sterowania nap�du wszystkie parametry 
powracaj� do nastaw fabrycznych, ł�cznie z parametrami dotyczacymi 
silnika. (Pr 0.49 Poziom dost�pu i Pr 0.34 Ochrona parametrów nie s� 
zmieniane podczas tej procedury)

Procedura zmiany trybu sterowania nap�du
1. Upewnij si�, �e nap�d nie jest w stanie aktywnym, tj. sprawd� czy 

zacisk 31 jest rozwarty lub Pr 6.15 ma nastaw� 0
2. Wprowad� warto�� 1253 do Pr 0.00

3. Zmien nastaw� Pr 0.48 wg poni�szej tabeli:

Cyfry z drugiej kolumny powy�szej tabeli s� u�ywane podczas zmiany 
trybu sterowania poprzez interfejs szeregowy.

4. Oraz wykonaj jedn� z poni�szych czynno�ci:

• Wci�nij czerwony przycisk  - reset  
• Zewrzyj wej�cie cyfrowe - reset
• Wykonaj reset nap�du poprzez interfejs szeregowy poprzez 

nastaw� Pr 10.38 na warto�� 100 (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z 
powrotem warto�� 0).

5.7      Zapisywanie parametrów w nap�dzie
Nastawa nowej warto�ci parametru z Menu 0 jest zapisywana poprzez 

nacisni�cie przycisku  automatycznie.

Nastawy parametrów zaawansowanych nie mo�na zapisa� w nap�dzie 
w prosty sposób automatycznie. Je�eli nie dokona si� zapisania nastaw 
parametrów wg poni�szej procedury po odł�czeniu zasilania nap�du i 
ponownym jego zał�czeniu zmienione nastawy parametrów nie zostan� 
zachowane.

Procedura zapisywania parametrów zaawansowanych
Wprowad� warto�� 1000 do Pr. xx.00, oraz wykonaj jedn� z poni�szych 
czynno�ci:

• Wci�nij czerwony przycisk  - reset  
• Zewrzyj wej�cie cyfrowe - reset
• Wykonaj reset nap�du poprzez interfejs szeregowy poprzez 

nastaw� Pr 10.38 na warto�� 100 (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z 
powrotem warto�� 0).

* Je�eli nap�d jest zablokowany stanem awaryjnym informuj�cym o zbyt 
małym napi�ciu w obwodzie po�rednicz�cym nap�du lub jest zasilany 
awaryjnie ze �ródła +48VDC, w celu zapisania wszystkich nastaw 
parametrów w nap�dzie nale�y  wprowadzi� warto�� 1001 do Pr. xx.00

5.8      Przywracanie konfiguracji fabrycznej 
nap�du

Aby przywróci� nastawy fabryczne parametrom nap�du nale�y wykona� 
poni�sz� procedur� (Pr 0.49 Poziom dost�pu i Pr 0.34 Ochrona 
parametrów nie s� zmieniane podczas tej procedury).

Procedura przywrócenia nastaw fabrycznych
1. Upewnij si�, �e nap�d nie jest w stanie aktywnym, tj. sprawd� czy 
zacisk 31 jest rozwarty lub Pr 6.15 ma nastaw� 0

2. Wprowad� warto�� 1233 w Pr xx.00, oraz wykonaj jedn� z 
poni�szych czynno�ci:

• Wci�nij czerwony przycisk  - reset  
• Zewrzyj wej�cie cyfrowe - reset
• Wykonaj reset nap�du poprzez interfejs szeregowy poprzez 

nastaw� Pr 10.38 na warto�� 100 (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z 
powrotem warto�� 0).

5.9      Dost�p do parametrów i ich ochrona
Unidrive SP posiada dwa poziomy (nastawiane poprzez Pr. 0.48) 
dost�pu do edycji i odczytu parametrów oraz ochron� parametrów przed 
zapisem. Poziom pierwszy pozwala u�ytkownikowi tylko na edycj� i 
odczyt parametrów w Menu 0, natomiast poziom drugi pozwala na 
swobodn� edycj� i monitoring parametrów zgrupowanych we wszystkich 
menu od 1- 21 ł�cznie z Menu 0. Je�eli Pr. 0.34 Ochrona parametrów 
ma wpisan� warto�� od 1 do 999 wtedy mo�na tylko odczytywa� 
parametry (bez mo�liwo�ci edycji). Zale�no�ci pomi�dzy nastawami Pr. 
0.48 i Pr. 0.34 s� przedstawione w poni�szej tabeli.

RW - mo�liwo�� odczytu i zapisu param.  RO - mo�liwo�� tylko odczytu

Fabrycznie poziom dost�pu parametrów nap�du jest ustawiony na 
warto�� L1 i ochrona parametrów jest nieaktywna, tj. mo�na dokonywa� 
edycji i odczytu parametrów ale tylko w zakresie Menu 0.

5.9.1     Poziom dost�pu
Pr 0.49 umo�liwia u�ytkownikowi dost�p do parametrów zaawans.

Nastawa Pr 0.48 Sterowanie

1
w trybie U/f w otwartej p�tli sprz��enia 

zwrotnego

2
w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli 

sprz��enia zwrotnego

3
w trybie serwo w zamkni�tej p�tli sprz��enia 

zwrotnego

4
w trybie regeneracyjnym (Patrz Unidrive SP 

Tryb Regeneracyjny - Podr�cznik U�ytkownika 
w celu uzyskania bli�szych informacji)

Poziom ochrony Ochrona 
parametrów

Status 
parametrów 

w Menu 0

Status 
parametrów 

zaawans.

L1 Aktywna RW Brak dost�pu
L1 Nieaktywna RO Brak dost�pu
L2 Aktywna RW RW
L2 Nieaktywna RO RO

Pr 0.00
Pr 0.01
Pr 0.02
Pr 0.03

Pr 0.49
Pr 0.50

Pr 1.00
Pr 1.01
Pr 1.02
Pr 1.03

Pr 1.49
Pr 1.50

Pr 21.00
Pr 21.01
Pr 21.02
Pr 21.03

Pr 21.49
Pr 21.50

............

............

............

............

............

............

............

............

Wybrany poziom dost�pu L2  - Dost�pne wszystkie 
                                                                          parametry

Pr 0.00
Pr 0.01
Pr 0.02
Pr 0.03

Pr 0.49
Pr 0.50

Pr 1.00
Pr 1.01
Pr 1.02
Pr 1.03

Pr 1.49
Pr 1.50

Pr 19.00
Pr 19.01
Pr 19.02
Pr 19.03

Pr 19.49
Pr 19.50

Pr 20.00
Pr 20.01
Pr 20.02
Pr 20.03

Pr 20.49
Pr 20.50

............

............

............

............

............

............

............

............

Wybrany poziom dost�pu L1 - Widoczne tylko Menu 0

Pr 20.00
Pr 20.01
Pr 20.02
Pr 20.03

Pr 20.49
Pr 20.50
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5.9.2     Wybór poziomu dost�pu
Dwa poziomy dost�pu do grup parametrów wybierane s� przez Pr 0.49:

Poziom dost�pu mo�e by� wybierany nawet podczas gdy jest aktywna 
ochrona parametrów.

5.9.3     Ochrona parametrów
Ochrona parametrów jest aktywna gdy do Pr. 0.34 została wprowadzona 
jakakolwiek warto�� (1-999). Zapewniona jest wtedy blokada wszystkich 
parametrów nap�du przed edycj� i zapisem (oprócz Pr. 0.49 i  Pr 11.44 
Poziom dost�pu).

Aktywacja ochrony parametrów
Wprowad� warto�� z przedziału od 1 do 999 do Pr 0.34 i naci�nij 

przycisk . W ten sposób został wprowadzony kod ochrony 
parametrów przed edycj� i zapisem. Aby aktywowa� ochron� nale�y 
nastawi� Pr 0.49 na warto�� Loc i dokona� resetu nap�du. Wtedy 
ochrona parametrów jest aktywna i nap�d ustawia si� na poziom 
dost�pu L1 (dost�p tylko do Menu 0). Pr 0.34 b�dzie wskazywał warto�� 
0, ukrywaj�c w ten sposób kod ochrony parametrów. Kiedy aktywowana 
jest ochrona parametrów u�ytkownik mo�e dokonywa� zmian tylko w Pr 
0.49 Poziom dost�pu.
 

Odblokowywanie dost�pu do edycji/zapisu parametrów
Wybierz parametr, którego warto�� zamierzasz zmieni� i naci�nij 

przycisk  - na górnej linijce wy�wetlacza pojawi si� napis CodE. 
U�ywaj�c przycisku nawigacyjnego wpisz kod dost�pu i naci�nij przycisk 

 . Je�eli zostanie wprowadzony prawidłowy kod na wy�wetlaczu 
pojawi si� numer parametru w trybie edycji. W przeciwnym wypadku na 
wy�wetlaczu pojawi si� numer parametru w trybie umo�liwiaj�cym tylko 
podgl�d. 

Je�eli odblokujemy w ten sposób ochron� parametrów to po ka�dym 
wył�czeniu i zał�czeniu nap�du ochrona parametrów b�dzie znów 
aktywna. 

Aby aktywowa� ochron� parametrów ponownie nale�y nastawi� Pr 0.49 

na warto�� Loc i nacisn�� czerwony przycisk   - reset nap�du.

Rezygnacja z funkcji ochrony parametrów.
Odblokuj ochron� parametrów tak jak opisano powy�ej. Nastaw Pr 0.34 

na warto�� 0 i naci�nij przycisk  . Ochrona parametrów b�dzie 
nieaktywna i nie b�dzie ju� potrzeby odblokowywania ochrony 
parametrów w celu ich edycji i zapisu po ka�dym wył�czeniu nap�du.

5.10      Wy�wietlanie tylko parametrów, 
których warto�ci zostały zmienione

Poprzez wpisanie warto�ci 12000 w  Pr xx.00 u�ytkownik mo�e 
przegl�da� i edytowa� tylko te parametry w obr�bie poszczególnych 
menu, których nastawy uprzednio zmieniono (obecne nastawy ró�ni� si� 
od nastaw fabrycznych). Po wpisaniu warto�ci 12000 w  Pr xx.00 nie ma 
potrzeby resetowania nap�du. Aby deaktywowa� t� funkcj� (tj. mie� 
mo�liwo�� przegl�dania i edytowania wszystkich parametrów w obr�bie 
poszczególnych menu) - nale�y do Pr xx.00 z powrotem wpisa� warto�� 
0.

Podczas aktywacji tej funkcji, aby mie� dost�p do wszystkich wybranych 
parametrów nale�y upewni� si� czy wybrany został odpowiedni poziom 
dost�pu do parametrów (patrz Rozdział 5.9 Dost�p do parametrów i ich 
ochrona na stronie 67.

5.11      Wy�wietlanie tylko parametrów, które 
s� adresami dla sygnałów zewn.

Poprzez wpisanie warto�ci 12001 w  Pr xx.00 u�ytkownik mo�e 
przegl�da� i edytowa� tylko te parametry w obr�bie poszczególnych 
menu, które s� adresami dla sygnałów zewn�trznych. Po wpisaniu 
warto�ci 12001 w  Pr xx.00 nie ma potrzeby resetowania nap�du. Aby 
deaktywowa� t� funkcj� (tj. mie� mo�liwo�� przegl�dania i edytowania 
wszystkich parametrów w obr�bie poszczególnych menu) - nale�y do Pr 
xx.00 z powrotem wpisa� warto�� 0.

Podczas aktywacji tej funkcji, aby mie� dost�p do wszystkich wybranych 
parametrów nale�y upewni� si� czy wybrany został odpowiedni poziom 
dost�pu do parametrów (patrz Rozdział 5.9 Dost�p do parametrów i ich 
ochrona na stronie 67).

Warto�� Kod Efekt

L1 0 Dost�p tylko do Menu 0

L2 1 Dost�p do wszystkich menu (od 0 do 21)

Pr 0.00
Pr 0.01
Pr 0.02
Pr 0.03

Pr 0.50

Pr 1.00
Pr 1.01
Pr 1.02
Pr 1.03

Pr 1.49
Pr 1.50

............

............

............

............

............

............

............

............

Pr 0.00
Pr 0.01
Pr 0.02
Pr 0.03

Pr 0.49
Pr 0.50

Pr 1.00
Pr 1.01
Pr 1.02
Pr 1.03

Pr 1.49
Pr 1.50

Pr 21.00
Pr 21.01
Pr 21.02
Pr 21.03

Pr 21.49
Pr 21.50

............

............

............

............

............

............

............

............

Ochrona parametrów nieaktywna -  Wszystkie parametry 
mo�na edytowa� (zapisywa� i odczytywa�)

Ochrona parametrów aktywna
0.49 11.44

 - Nie mo�na edytowa� param.,
 mo�liwy jest tylko odczyt (za wyj�tkiem Pr i Pr )

Pr 20.00
Pr 20.01
Pr 20.02
Pr 20.03

Pr 20.49
Pr 20.50

Pr 21.00
Pr 21.01
Pr 21.02
Pr 21.03

Pr 21.49
Pr 21.50

Pr 20.00
Pr 20.01
Pr 20.02
Pr 20.03

Pr 20.49
Pr 20.50

Pr 0.49
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5.12      Komunikacja szeregowa
5.12.1     Wprowadzenie
Unidrive SP jest wyposa�ony w  2-przewodowy interfejs szeregowy 
EIA485 (RS-485), który umo�liwia programowanie, obsług� i monitoring 
nap�du z komputera PC, zewn�trznego panelu steruj�cego lub 
sterownika PLC. Dlatego te� nap�d mo�e by� w pełni sterowany i 
programowany za pomoc� komunikacji szeregowej i nie potrzebuje 
panelu steruj�cego z wy�wietlaczem do zabudowy w nap�dzie. 
Komunikacja ta mo�e odbywa� si� zgodnie z nastepuj�cymi protokołami 
wybieranymi poprzez Pr 0.35:

• Modbus RTU
• CT ANSI
Protokół Modbus RTU jest nastawiony fabrycznie w Pr 0.35, tak aby 
ułatwi� komunikacj� z oprogramowaniami dostarczanymi do konfiguracji 
nap�du.

Portem komunikacji szeregowej w Unidrive SP jest gniazdo RJ45, które 
jest odizolowane galwanicznie od obwodów steruj�cych i obwodów 
mocy. (patrz Rozdział 4.11 Komunikacja szeregowa na stronie 54).

The communications port applies a 2 unit load to the communications 
network.

Konwerter EIA232 na EIA485
Komputer klasy PC posiada zł�cze w standardzie EIA232 i nie mo�e by� 
bezpo�rednio podł�czony do 2-przewodowego zł�cza EIA485 w 
nap�dzie. Dlatego te� wymagany jest odpowedni konwerter  EIA232 na 
EIA485.

W sieci sprzeda�y firmy Control Techniques dost�pny jest odpowiedni 
izolowany konwerter z przewodem i wtyczkami, nie wymagaj�cy 
zewn�trznego zasilania o nazwie CT Comms (oznaczenie: 4500-0087)

Je�eli u�ywany jest wy�ej opisany lub inny odpowiedni do pracy z 
Unidrive SP konwerter nie nale�y stosowa� rezystorów terminuj�cych.

5.12.2     Nastawy parametrów komunikacji 
szeregowej
W zale�no�ci od wymaga� sieci komunikacyjnej nale�y nastawi� 
nast�puj�ce parametry:

Powy�szy parametr definiuje protokół transmisji u�ywany przez port 
szeregowy EIA 485 (ulokowany na płycie czołowej nap�du). Parametr 
ten mo�e by� programowany za pomoc� panelu steruj�cego nap�du, 
poprzez moduły opcjonalne SM lub poprzez interfejs szeregowy.  Je�eli 
parametr ten jest zmieniany za pomoc� interfejsu szeregowego, nap�d 
potwierdzi zmian� w poprzednim protokole. Master powinien poczeka� 
przynajmniej 20ms po zmianie protokołu aby móc nawi�za� 
komunikacj� z nap�dem w nowym protokole. (Uwaga: nastawy 
protokołu ANSI: 7 bitów danych, 1 bit stopu i kontrola parzysto�ci even; 
nastawy protokołu Modbus RTU 8 bitów danych, 2 bit stopu bez kontroli 
parzysto�ci).

Protokół ANSIx3.28
Szczegóły na temat komunikacji Unidrive SP zgodnie z protokołem 
ANSI mo�na znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

Protokół Modbus RTU
Szczegóły na temat komunikacji Unidrive SP zgodnie z protokołem 
Modbus RTU mo�na znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

* tylko dla protokołu Modbus RTU

Parametr ten mo�e by� programowany za pomoc� panelu steruj�cego 
nap�du, poprzez moduły opcjonalne SM lub poprzez interfejs 
szeregowy. Je�eli parametr ten jest zmieniany za pomoc� interfejsu 
szeregowego, nap�d potwierdzi zmian� z poprzedni� pr�dko�ci�. 
Master powinien poczeka� przynajmniej 20ms po zmianie pr�dko�ci 
transmisji danych aby móc nawi�za� komunikacj� z nap�dem z now� 
pr�dko�ci�.

 

Podczas pracy z konwerterm CT Comms nastawiona pr�dko�� 
transmisji nie mo�e by� wi�ksza ni� 19.2bit/s.

Powy�szy parametr jest u�ywany do nadania niepowtarzalnego adresu 
nap�du w tej samej sieci komunikacji szeregowej. Nap�d mo�e 
pracowa� tylko w trybie slave przy komunikacji z wykorzystaniem portu 
szeregowego zabudowanego w nap�dzie. 

Modbus RTU 
Podczas pracy nap�du w komunikacji zgodnie z protokołem Modbus 
RTU mog� by� u�ywane adresy w zakresie od 0 do 247. Polecenia 
zapisu wykorzystuj�ce adres 0 dotycz� wszystkich nap�dów niezale�nie 
od ich adresów, zatem nastawa Pr. 0.37 nie mo�e przyjmowa� warto�ci 
0.

ANSI
Podczas pracy nap�du w komunikacji zgodnie z protokołem ANSI mog� 
by� u�ywane adresy w zakresie od 0 do 99. Dlatego te� Pr 0.37 mo�e 
przyjmowa� maksymaln� warto�� 99. Polecenia zapisu wykorzystuj�ce 
adres 0 dotycz� wszystkich nap�dów niezale�nie od ich adresów, zatem 
nastawa Pr. 0.37 nie mo�e przyjmowa� warto�ci 0.

0.35 {11.24} Standard protokołu transmisji

RW Txt US

�
AnSI (0)
rtU (1) � rtU (1)

Kod nastawy Warto�� Standard protokołu transmisji

0 AnSI ANSI
1 rtU Modbus RTU

0.36 {11.25} Pr�dko�� transmisji danych

RW Txt US

�

300 (0)
600 (1)

1200 (2)
2400 (3)
4800 (4)
9600 (5)
19200 (6)
38400 (7)
57600 (8)*
115200 (9)*

� 19200 (6)

0.37 {11.23} Adres nap�du w komunikacji szeregowej

RW Txt US

� 1 to 247 � 1

  UWAGA
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6     Parametry główne (Menu 0)

6.1      Skócony opis parametrów w Menu 0

Menu 0 jest zbiorem najcz��ciej u�ywanych i najwa�niejszych parametrów wybranych ze wszystkich menu nap�du stworzonym w celu szybkiego i 
łatwego programowania nap�du. Parametry w Menu 0 maj� swoje odpowiedniki w innych menu (warto�ci podane w nawiasach w poni�szej tabeli).

Parametr
Zakres (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL VT SV OL VT SV

0.00 xx.00 {x.00} 0 do 32767 0 RW Uni
0.01 Próg min. cz�st. lub pr�dk. {1.07} ±3000.0Hz ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) 0.0 RW Bi PT US
0.02 Próg maks. cz�st. lub pr�dk. {1.06} 0 do 3000.0Hz Próg pr�dk. maks. (obr/min) 50.0 1500.0 3000.0 RW Uni US

0.03 Stromo�� przyspieszania {2.11} 0.0 do 3200.0 s/
100Hz 

0.000 do 3200.000 
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

0.04 Stromo�� hamowania {2.21} 0.0 do 3200.0 s/
100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

0.05 Wybór sygnału zadawania {1.14} A1.A2(0), A1.Pr 1), A2.Pr(2), Pr (3), Pad(4), Prc(5) A1.A2 (0) RW Txt NC US
0.06 Symetr. ograniczenie pr�dowe {4.07} 0 do maks. ogranicz. pr�dowego % 165.0 175.0 RW Uni RA US

0.07 

OL> Wybór trybu sterowania w 
otwartej p�tli {5.14}

Ur_S (0), 
Ur (1), Fd (2), 
Ur_Auto (3), 

Ur_I(4), SrE(5)

Ur_I (4) RW Txt US

CL> Człon proporcjonalny 
regulatora pr�dko�ci (Kp1) {3.10} 0.0000 do 6.5535 1/rad s-1 0.0100 RW Uni US

0.08
OL> Napi�cie forsowania {5.15} 0.0 do 25.0% 

Nap. znam. sil. 3.0 RW Uni US

CL> Człon całkuj�cy regulatora 
pr�dko�ci (Ki1) {3.11} 0.00 do 655.35 1/rad 1.00 RW Uni US

0.09 
OL> Wybór ch-ki dynamicznej U/f {5.13} OFF(0) lub On(1) 0 RW Bit US
CL> Człon ró�niczkuj�cy p�tli 
pr�dko�ci (Kd1) {3.12} 0.00000 do 0.65535 (s) 0.00000 RW Uni US

0.10 
OL> Estymowana pr�dk. silnika {5.04} ±180,000 obr/min RO Bi FI NC PT
CL> Pr�dko�� silnika {3.02} ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) RO Bi FI NC PT

0.11 
OL & VT> Cz�stotl. wyj�ciowa {5.01} ±Cz�stotl./pr�dk. maks. (Hz) RO Bi FI NC PT

SV> Poło�enie enkodera {3.29}
0 do 65535 

rozdz.-1/216/ obr.
RO Uni FI NC PT

0.12 Wart. skuteczna pr�du silnika {4.01} 0 do Maks. pr�du nap�du (A) RO Uni FI NC PT

0.13
OL & VT> Składowa czynna pr�du {4.02} ±Maks. pr�du nap�du (A) RO Bi FI NC PT
SV> Korekcja sygnału wej�cia 
anologowego 1 (T5/6) {7.07} ±10.000 % 0.000 RW Bi US

0.14 Przeł�cznik trybu ster. momentem {4.11} 0 do 1 0 do 4 Tryb sterowania pr�dko�ci� (0) RW Uni US

0.15 Wybór rodzaju stromo�ci {2.04} FASt (0), Std (1)
Std.hV (2)

FASt (0)
Std (1) Std (1) RW Txt US

0.16
OL> Wył�cznik przyporz�dkow. 
funkcji dla zacisków 28 i 29 {8.39} OFF (0) lub 

On (1) 0 RW Bit US

CL> Pomini�cie stromo�ci {2.02} OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US

0.17
OL> Zaadresowanie wej�cia 
cyfrowego 6 (zacisk 29) {8.26} Pr 0.00 do 

Pr 21.51 Pr 6.31 RW Uni DE PT US

CL> Stała czasowa filtru pr�du 1 {4.12} 0.0 do 25.0 ms 0.0 RW Uni US
0.18 Wybór logiki {8.29} OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit PT US

0.19 Tryb pracy wej�cia analogowego 
2 (zacisk 7) {7.11} 0-20 (0),  20-0 (1),  4-20tr (2),  20-4tr (3),  

4-20 (4),  20-4 (5),  VOLt (6) VOLt (6) RW Txt US

0.20 Zaadresowanie wej. analog. 2 (7) {7.14} Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 1.37 RW Uni DE PT US

0.21 Tryb pracy wej�cia analogowego 
3 (zacisk T8) {7.15} 0-20 (0),  20-0 (1),  4-20tr (2),  20-4tr (3), 4-20 (4),  

20-4 (5),  VOLt (6),  th.SC (7),  th (8),  th.diSp (9) VOLt (6) RW Txt PT US

0.22 Wybór zadania bipolarnego {1.10} OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
0.23 Pr�dko�� ustawcza (JOG) {1.05} 0 do 400.0 Hz 0 do 4000.0 obr/min 0.0 RW Uni US
0.24 Pr�dko�� predefiniowana nr 1 {1.21} ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) 0.0 RW Bi US
0.25 Pr�dko�� predefiniowana nr 2 {1.22} ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) 0.0 RW Bi US

0.26
OL> Pr�dk. predefiniowana nr 3 {1.23} ±Maks. cz�st./

pr�dk. 0.0 RW Bi US

CL> Próg przekroczenia 
pr�dko�ci {3.08} 0 do 40000 obr/min 0 RW Uni US

0.27
OL> Pr�dk. predefiniowana nr 4 {1.24} ±Maks. cz�st./

pr�dk. 0.0 RW Bi US

CL> Rozdzielczo�� enkodera {3.34} 0 do 50000 1024 4096 RW Uni US
0.28 Aktywacja przycisku prawo/lewo {6.13} OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

0.29 Nr ostatniego bloku transf. ze 
SMARTCARD {11.36} 0 do 999 0 RO Uni NC PT US

0.30 Kopiowanie parametrów z/do 
SMARTCARD {11.42} nonE (0),  rEAd (1),  Prog (2),  AutO (3), boot (4) nonE (0) RW Txt NC *

0.31 Napi�cie znamionowe nap�du {11.33} 200 (0),  400 (1),  575 (2),  690 (3) V RO Txt NC PT
0.32 Pr�d znamionowy nap�du {11.32} 0.00 do 9999.99A RO Uni NC PT
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0.33
OL> Zał. na obracaj�cy si� silnik {6.09} 0 do 3 0 RW Uni US
VT> Automatyczna detekcja 
pr�dko�ci znamionowej silnika {5.16} 0 do 2 0 RW Uni US

0.34 Kod ochrony parametrów {11.30} 0 do 999 0 RW Uni NC PT PS
0.35 Standard protokołu transmisji {11.24} AnSI (0); rtu (1) rtU (1) RW Txt US

0.36 Pr�dko�� transmisji danych {11.25}
300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 

(5),  19200 (6),  38400 (7), 57600 (8) tylko dla 
Modbus RTU, 115200 (9) tylko dla Modbus RTU

19200 (6) RW Txt US

0.37 Adres nap�du w kom. szeregowej {11.23} 0 do 247 1 RW Uni US

0.38
Wzmocnienie członu 
proporcjonalnego regulatora 
pr�dowego

{4.13} 0 do 30000 20

zas. 200V: 75
zas. 400V: 150
zas. 575V: 180
zas. 690V: 215

RW Uni US

0.39 Wzmocnienie członu całkuj�cego
regulatora pr�dowego {4.14} 0 do 30000 40

zas. 200V: 1000
zas. 400V: 2000
zas. 575V: 2400
zas. 690V: 3000

RW Uni US

0.40 Tryb autostrojenia {5.12} 0 do 2 0 do 3 0 RW Uni
0.41 Cz�stotliwo�� no�na {5.18} 3 (0), 4 (1), 6 (2), 8 (3), 12 (4), 16 (5) kHz 3 (0) 6 (2) RW Txt RA US
0.42 Liczba par biegunów {5.11} 0 do 60 (Auto do 120 biegunów) 0 (Auto) 6 bieg. (3) RW Txt US

0.43
OL & VT> Współczynnik mocy {5.10} 0.000 do 1.000 0.850 RW Uni US
SV> K�t fazowy enkodera {3.25} 0.0 do 359.9° 0.0 RW Uni US

0.44 Napi�cia znamionowe silnika {5.09} 0 do maks. warto�ci napi�cia zasilania

nap�d 200V: 230
nap�d 400V: 400
nap�d 575V: 575
nap�d 690V: 690

RW Uni RA US

0.45

OL & VT> Pr�dko�c znam. silnika 
przy pełnym obci��eniu (obr/min) {5.08} 0 do 180000 obr/

min

0.00 do 
40000.00 obr/

min
1,500  1,450.00 RW Uni US

SV> Stała czasowa nagrzewania 
silnika {4.15} 0.0 do 400.0 20.0 RW Uni US

0.46 Znamionowy pr�d silnika {5.07} 0 do maksymalnego pr�du silnika (A) Pr�d znamionowy nap�du 
[11.32] RW Uni RA US

0.47 Znamionowa cz�stotliwo�� {5.06} 0 do 3000.0 Hz 0 do 1250.0 Hz 50.0 RW Uni US

0.48 Wybór trybu sterowania nap�dem {11.31} OPEn LP (1),  CL VECt (2),
SErVO (3), rEgEn (4)

OPEn 
LP (1)

CL VECt 
(2) SErVO (3) RW Txt NC PT

0.49 Poziom dost�pu {11.44} L1 (0),  L2 (1),  Loc (2) RW Txt PT US
0.50 Wersja oprogramowania nap�du {11.29} 1.00 do 99.99 RO Uni NC PT

* Przy pracy z nastaw� 3 i 4 wymagany jest zapis parametrów przez u�ytkownika aby zachowa� je na karcie lub w nap�dzie.

Opis skrótów stosowanych w powy�szej tabeli:

Parametr
Zakres (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL VT SV OL VT SV

Kod Opis

OL Praca nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego
CL Praca w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego lub serwo
VT Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego
SV Praca nap�du w trybie serwo

{X.XX} Odpowiednik parametru w menu od 1 do 21
RW Parametr, który mo�e by� edytowany i zapisywany
RO Parametr tylko do odczytu
Bit Parametr bitowy: Wy�wietlany jako ‘On’ lub ‘OFF’ 
Bi Parametr bipolarny

Uni Parametr unipolarny
Txt Parametr, którego warto�� wy�wietlana jako tekst

FI

Parametry filtrowane (stabilizowane). Niektóre warto�ci 
pokazywane w parametrach mog� ulega� cz�stym 
zmianom co mogłoby wpływa� na brak mo�liwo�ci 
jednoznacznego odczytu, dlatego te� wprowadzono pewn� 
filtracj� warto�ci parametrów, aby umo�liwi� ich łatwy oczyt.

DE Dany parametr jest parametrem adresowym.

RA

Parametr uzale�niony od warto�ci znamionowych napi�� i 
pr�dów nap�du. Parametry te nie s� transferowane z karty 
SMARTCARD gdy znamionowe warto�ci napi�� i pr�dów 
nap�du docelowego ró�ni� si� od warto�ci znamionowych 
napi�� i pr�dów nap�du �ródłowego.

NC
Parametry, które nie s� transferowane z lub do karty 
SMARTCARD podczas klonowania parametrów.

PT
Parametry zabezpieczone. Nie mog� by� parametrami 
adresowymi.

US
Parametry zapisywane w pami�ci EEPROM nap�du 
podczas procedury zapisywania parametrów przez 
u�ytkownika.

PS
Parametry automatycznie zapisywane w pami�ci EEPROM 
nap�du po odł�czeniu napi�cia zasilania nap�du.

Kod Opis
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Rysunek 6-1 Diagram parametrów dla Menu 0
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Funkcje wej�� 28 i 29 s� kontrolowane nastaw� Pr (Wybór sygnału zadawania). Patrz tabela poni�ej0.05 .
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0.05

Korekcja 
sygnału 
wej�cia 

analogowego 2

0.05 Wybór sygnału 
zadawania

0.22

Wybór 
zadania 

bipolarnego

0.28
Aktywacja przycisku
Obroty Prawo/Lewo

0.23

A1.A2      Zadaw. Lokalne/zdalne      Pr�dk. ustawcza
A1.Pr              Wybór pr�dko�ci predefiniowanej
A2.Pr              Wybór pr�dko�ci predefiniowanej
Pr                    Wybór pr�dko�ci predefiniowanej
Pad                Zadaw. Lokalne/zdalne Pr�dk. ustawcza
Prc                 Zadaw. Lokalne/zdalne Pr�dk. ustawcza

Pr                           T28                               T290.05

Wej�cia cyfrowe T28 i T29

A1.A2

A1.Pr

A2.Pr

Pr

PAd

Prc

Zadawanie analogowe

Zadawanie z pulpitu steruj�cego

Zadawanie precyzyjne

Cz�stotliwo�� 
Predefiniowana 1
Cz�stotliwo�� 
predefiniowana 2
Cz�stotliwo�� 
predefiniowana 3

Cz�stotliwo�� 
predefiniowana 4

Tylko dla pracy w otwartej p�tli

Pr�dko�� ustawcza JOG

Zaciski
wej��

Cz�stotliwo�� 
predefiniowana 1

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

Tryb pracy wej�cia 
analogowego 2

Parametr
adresowy
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6.2      Pełen opis parametrów z Menu 0
6.2.1     Parametr x.00

Pr x.00 wyst�puje we wszystkich menu i ma nast�puj�ce funkcje:

* Wi�cej informacji mo�na znale�� w Rozdziale 9 Karta 
SMARTCARD na stronie 113.

** Do aktywacji tych funkcji nie ma potrzeby resetowania nap�du. Po 
wprowadzeniu wszystkich innych warto�ci do Pr x.00 nale�y zresetowa� 
nap�d aby aktywowa� dan� funkcj�.

6.2.2     Ograniczenia pr�dko�ci

(Kiedy nap�d pracuje z pr�dk. ustawcz� JOG, Pr. 0.01 jest nieaktywny)

Otwarta p�tla

Pr 0.01 ustawia minimaln� cz�stotliwo�� wyj�ciow� nap�du dla obu 
kierunków rotacji. Mo�liwe zadanie cz�stotliwo�ci zawiera si� w 
przedziale pomi�dzy dwoma parametrami Pr 0.01 i Pr 0.02. Nap�d 
pracuje z cz�stotliwo�ci� minimaln� dla zerowej nastawy zadajnika 
cz�stotliwo�ci. Kompensacja po�lizgu mo�e wywoła� prac� z wy�sz� 
cz�stotliwo�ci�. 

Zamkni�ta p�tla

Pr 0.01 ustawia minimaln� pr�dko�� wyj�ciow� nap�du dla obu 
kierunków rotacji. Mo�liwe zadanie pr�dko�ci zawiera si� w przedziale 
pomi�dzy dwoma parametrami Pr 0.01 i Pr 0.02. Nap�d pracuje z 
pr�dko�ci� minimaln� dla zerowej nastawy zadajnika pr�dko�ci.

(Nap�d posiada dodatkow� ochron� przed przekroczeniem pr�dko�ci)

Otwarta p�tla

Pr 0.02 ustawia maksymaln� cz�stotliwo�� wyj�ciow� nap�du dla obu 
kierunków rotacji. Mo�liwe zadanie cz�stotliwo�ci zawiera si� w 
przedziale pomi�dzy dwoma parametrami Pr 0.01 i Pr 0.02. Zadajnik 
cz�stotliwo�ci nie jest w stanie spowodowa� przekroczenia warto�ci 
cz�stotliwo�ci okre�lonej przez Pr.0.02. Kompensacja po�lizgu mo�e 
wywoła� prac� z wy�sz� cz�stotliwo�ci�.

Zamkni�ta p�tla

Pr 0.02 ustawia maksymaln� pr�dko�� wyj�ciow� nap�du dla obu 
kierunków rotacji. Mo�liwe zadanie pr�dko�ci zawiera si� w przedziale 
pomi�dzy dwoma parametrami Pr 0.01 i Pr 0.02. Zadajnik pr�dko�ci nie 
jest w stanie spowodowa� przekroczenia warto�ci pr�dko�ci okre�lonej 
przez Pr.0.02. W przypadku pracy nap�du z silnikiem z pr�ko�ci� 
powy�ej warto�ci pr�dko�ci znamionowej - patrz Rozdział 8.6 Praca 
nap�du z du�ymi pr�dko�ciami na stronie 110.

6.2.3     Stromo�ci; Wybór zadajnika pr�dko�ci; 
Ograniczenie pr�dowe

Pr 0.03 ustawia wymagan� stromo�� narastania cz�stotl./pr�dko�ci. Im 
wi�ksza warto�� tego parametru tym mniejsza stromo�� przyspieszania. 
Nastawa Pr. 0.03 dotyczy obu kierunków wirowania silnika.

Pr 0.04 ustawia wymagan� stromo�� opadania cz�stotl./pr�dko�ci. Im 
wi�ksza warto�� tego parametru tym mniejsza stromo�� hamowania. 

Nastawa Pr. 0.04 dotyczy obu kierunków wirowania silnika.

0.00 {x.00} Parametr zero

RW Uni

� 0 do 32767 � 0

Nastawa Skutek nastawy

1000

Zapis nowych warto�ci parametrów pod warunkiem, �e 
zabezpieczenie podnapi�ciowe nie jest aktywne (Pr 10.16 
= 0) i nap�d nie jest zasilany z zasilania awaryjnego 
48VDC (Pr 6.44 = 0).

1001 Zapis nowych warto�ci parametrów
1070 Zresetowanie wszystkich modułów opcjonalnych nap�du
1233 Przywrócenie dla parametrów nap�du nastaw fabrycznych
1244 Przywrócenie nastaw fabrycznych dla strefy USA/Kanada
1253 Zmiana trybu pracy nap�du z przywróceniem nastaw fabr.

1254
Zmiana trybu pracy nap�du z przywróceniem nastaw 
fabrycznych dla strefy USA/Kanada

1255
Zmiana trybu pracy nap�du z przywróceniem nastaw 
fabrycznych (oprócz menu 15 do 20)

1256
Zmiana trybu pracy nap�du z przywróceniem nastaw fabr. 
dla strefy USA/Kanada (oprócz menu 15 do 20)

3yyy*
Transfer parametrów z EEPROM-u nap�du do bloku o 
numerze yyy na karcie SMARTCARD 

4yyy*
Transfer tych parametrów z nap�du, których nastawy 
ró�ni� si� od nastaw fabrycznych do bloku o numerze yyy 
na karcie SMARTCARD

5yyy*
Transfer z nap�du krótkiego programu z mini PLC nap�du 
do bloku o numerze yyy na karcie SMARTCARD

6yyy*
Transfer danych z bloku o numerze yyy na karcie 
SMARTCARD do nap�du

7yyy*
Skasowanie danych z bloku o numerze yyy na karcie 
SMARTCARD

8yyy*
Porównanie parametrów nap�du z  parametrami bloku o 
numerze yyy na karcie SMARTCARD

9999*
Skasowanie danych z bloków o numerze od 1 do 499 na 
karcie SMARTCARD

9888* Ustawienie karty SMARTCARD tylko na odczyt
9777* Przywrócenie mo�liwo�ci zapisu na karcie SMARTCARD

110zy
Transfer parametrów znam. zapisanych w pami�ci 
enkodera do/z nap�du z/do enkodera. Wi�cej informacji 
mo�na znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

12000**
Wy�wietlanie tylko tych parametrów, których warto�ci 
zostały zmienione

12001**
Wy�wietlanie tylko tych parametrów, które s� adresami do 
sygnałów zewn�trznych

0.01 {1.07} Próg minimalnej cz�stotliwo�ci lub pr�dko�ci

RW Bi PT US

OL � ±3,000.0Hz � 0.0

CL � ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) � 0.0

0.02 {1.06} Próg maksymalnej cz�stotliwo�ci lub pr�dko�ci

RW Uni US

OL � 0 do 3000.0Hz � 50.0

CL � Próg pr�dk. maks. (obr/min) �
VT 1500.0

SV 3000.0

0.03 {2.11} Stromo�� przyspieszania

RW Uni US

OL � 0.0 do 3200.0 s/100Hz � 5.0

CL �
0.000 do 3200.000

s/1000obr/min �
VT 2.000

SV 0.200

0.04 {2.21} Stromo�� hamowania

RW Uni US

OL � 0.0 do 3200.0 s/100Hz � 10.0

CL �
0.000 do 3200.000

s/1000obr/min �
VT 2.000

SV 0.200



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika                                                                                                                                                                                        77
Wydanie: 7                                                                    www.acontrol.com.pl

Pr 0.05 ustawia wymagany zadajnik cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci:

Nastawa Pr 0.05 na warto�� 1, 2 lub 3 automatycznie przyporz�dkuje 
sobie zaciski 28 i 29. Aby odblokowa� to przyporz�dkowanie nale�y 
nastawi� Pr 8.39 na On (1) (Pr 0.16 w OL).

Pr 0.06 ogranicza maks. pr�d wyj�ciowy nap�du (tym samym 
maksymalny moment silnika) aby chroni� silnik przed przeci��eniem.

Pr 0.06 ustawia moment maksymalny jako procent momentu 
znamionowego silnika, jak poni�ej:

(%)

Gdzie:

TR Wymagany moment maksymalny
TRATED Moment znamionowy silnika

Alternatywnie, Pr. 0.06 ustawia maksymaln� warto�� składowej czynnej 
pr�du (tworz�cego moment) jako procent znamionowego pr�du silnika:

(%)

Gdzie:

IR Wymagana maksymalna warto�� składowej czynnej pr�du
IRATED Znamionowy pr�d silnika

6.2.4     Napi�cie forsowania (otwarta p�tla); 
Wzmocnienia p�tli pr�dk.(zamkni�ta p�tla) 

Otwarta p�tla

Parametr powy�szy pozwala zdefiniowa� jeden z sze�ciu trybów 
sterowania napi�ciem dla sterowania wektorowego i U/f.  Wi�cej 
informacji dotycz�cych Pr. 0.07 mo�na znale�� w Rozdziale 
8.1.1 Sterowanie silnikiem w otwartej p�tli na stronie 97.

Zamkni�ta p�tla

Pr 0.07 (3.10) funkcjonuje w torze nad��nym p�tli sterowania 
pr�dko�ci� nap�du. Na Rysunku 11-4 Diagram blokowy Menu 3 
(zamkni�ta p�tla) na stronie 134 przedstawiono schemat blokowy 
regulatora pr�dko�ci. Wi�cej informacji na temat nastaw wzmocnienia 
regulatora pr�dko�ci mo�na znale�� w Rozdziale 8 Optymalizacja na 
stronie 97.

Otwarta p�tla

Gdy Pr. 0.07 jest nastawiony na Fd lub SrE, nastawa Pr 0.08 (5.15) 
poprawia prac� silnika (zwi�ksza moment obrotowy) podczas jego pracy 
na małych obrotach. 

Zbyt du�a warto�� Pr 0.08 mo�e spowodowa� przegrzanie silnika.

Zamkni�ta p�tla

Pr 0.08 (3.11) funkcjonuje w torze nad��nym p�tli sterowania pr�dko�ci� 
nap�du.  Na Rysunku 11-4 Diagram blokowy Menu 3 (zamkni�ta 
p�tla) na stronie 134 przedstawiono schemat blokowy regulatora 
pr�dko�ci. Wi�cej informacji na temat nastaw wzmocnienia regulatora 
pr�dko�ci mo�na znale�� w Rozdziale 8 Optymalizacja na stronie 97.

Otwarta p�tla

Nastawa Pr 0.09 (5.13) na warto�� 0 ustala stał� proporcjonaln� warto�� 
U/f podawan� na silnik. Taka liniowa charakterystyka powstaje na bazie 
napi�cia znamionowego i cz�stotliwo�ci silnika.

Nastawa Pr 0.09 na warto�� 1 redukuje straty mocy w silniku przy braku 
pełnego obci��enia. Wtedy charakterystyka U/f podlega modyfikacji 
poprzez obni�enie napi�cia proporcjonalnie do obni�onego pr�du 
silnika. Na Rysunku 6-2 przedstawiono zmiany stromo�ci U/f podczas 
obni�enia pr�du silnika.

0.05 {1.14} Wybór sygnału zadawania

RW Txt NC US

� 0 do 5 � A1.A2 (0)

Nastawa

A1.A2 0
Wej�cie analogowe 1 lub wej�cie analogowe 2 
wybierane poprzez wej�cie cyfrowe (zacisk 28)

A1.Pr 1
Wej�cie analogowe 1 lub pr�dko��/cz�stotliwo�� 
predefiniowana wybierane poprzez wej�cie cyfrowe 
(zacisk 28 i 29)

A2.Pr 2
Wej�cie analogowe 2 OR lub pr�dko��/cz�stotliwo�� 
predefiniowana wybierane poprzez wej�cie cyfrowe 
(zacisk 28 i 29)

Pr 3 Pr�dko�� predefiniowana
Pad 4 Zadawanie z panelu steruj�cego nap�du
Prc 5 Zadajnik precyzyjny

0.06 {4.07} Symetryczne ograniczenie pr�dowe

RW Uni RA US

�
0 do Max. ogranicz. pr�dowego 

% �

O
L 165.0

CL 175.0

0.07 {5.14} Wybór trybu sterowania napi�ciem w otwartej p�tli

RW Txt US

OL �
Ur_S (0), Ur (1), Fd (2), 
Ur_Auto (3), Ur_I (4), 

SrE (5)
� Ur_I (4)

0,06[ ]
TR

TRATED
-------------------- 100×=

0,06[ ]
IR

IRATED

------------------- 100×=

0.07 {3.10} Wzmocn. członu proporcjonalnego reg. pr�dk. 
(Kp1)

RW Uni US

CL �
0.0000 do 6.5535

1/rad s-1 � 0.0100

0.08 {5.15} Napi�cie forsowania

RW Uni US

OL �
0.0 do 25.0% napi�cia 
znamionowego silnika � 3.0

0.08 {3.11} Wzmocn. członu całkuj�cego regulatora pr�dk. (Ki1)

RW Uni US

CL �
0.00 do 655.35

1/rad � 1.00

0.09 {5.13} Wybór charakterystyki dynamicznej U/f

RW Bit US

OL � OFF (0) lub On (1) � OFF (0)
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Rysunek 6-2 Zaprogramowana oraz zmienna charakterystyka U/f

Zamkni�ta p�tla

Pr 0.09 (3.12)  funkcjonuje w torze nad��nym p�tli sterowania 
pr�dko�ci� nap�du.  Na Rysunku 11-4 Diagram blokowy Menu 3 
(zamkni�ta p�tla) na stronie 134 przedstawiono schemat blokowy 
regulatora pr�dko�ci. Wi�cej informacji na temat nastaw wzmocnienia 
regulatora pr�dko�ci mo�na znale�� w Rozdziale 8 Optymalizacja na 
stronie 97.

6.2.5     Wskazanie pr�dko�ci 

Otwarta p�tla

Pr 0.10 (5.04) wskazuje warto�� pr�dko�ci silnika, estymowanej na 
podstawie poni�szych danych:

2.01 Warto�ci cz�st/pr�dk zadanej po modyfikacjach
0.42 Liczby biegunów silnika

Zamkni�ta p�tla

Pr 0.10 (3.02) wskazuje dokładn� pr�dko�� silnika uzyskan� z 
pr�dko�ciowego sprz��enia zwrotnego.

Otwarta p�tla lub Zamkni�ta p�tla w trybie wektorowym

Pr 0.11 pokazuje cz�stotliwo�� na wyj�ciu z nap�du.

Serwo

Pr 0.11 pokazuje pozycj� tarczy enkodera w przedziale od 0 do 65535 
działek. Warto�� 65536 działek odpowiada jednemu obrotowi enkodera.

Pr 0.12 pokazuje warto�� skuteczn� pr�du wyj�ciowego nap�du w 
ka�dej fazie. Pr�d ten jest wypadkow� (wektorem) pr�du czynnego i 
pr�du magnesuj�cego silnika tak jak pokazano to na rysunku:

Składowa czynna pr�du odpowiada za moment obrotowy silnika, 
natomiast pr�d magnesuj�cy odpowiada za wytworzenie magnetyzmu i 
strumienia.

Otwarta p�tla lub Zamkni�ta p�tla w trybie wektorowym

Gdy silnik pracuje z pr�dko�ci� ni�sz� od pr�dko�ci znamionowej, 
moment obrotowy silnika jest proporcjonalny do Pr. 0.13.

Serwo

Pr 0.13 mo�e by� u�ywany do korekcji sygnału wej�cia analogowego 1.

6.2.6     Pr�dko�� ustawcza; Wybór rodzaju stromo�ci; 
Wybór sterowania momentem

Pr 0.14 słu�y do wyboru trybu sterowania silnikiem:

0.09 {3.12}
Wzmocnienie członu ró�niczkuj�cego p�tli 
pr�dko�ci

RW Uni US

CL � 0.00000 do 0.65535(s) � 0.00000

0.10 {5.04} Estymowana pr�dko�� silnika

RO Bit FI NC PT

OL � ±180,000 obr/min �

0.10 {3.02} Pr�dko�� silnika

RO Bi FI NC PT

CL � ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) �

0.11 {5.01} Cz�stotliwo�� wyj�ciowa

RO Bi FI NC PT

OL
�

±Cz�stotliwo��/pr�dko�� 
maksymalna (Hz) �

VT

0.11 {3.29} Poło�enie tarczy enkodera

RO Uni FI NC PT

SV �
0 do 65,535; rozdzielczo�� 

- 1/216 na obrót
�

Motor 
voltage

Frequency

AC supply 
voltage

IMOTOR

0.12 {4.01} Warto�� skuteczna pr�du silnika

RO Uni FI NC PT

� 0 do Maks. pr�du nap�du (A) �

0.13 {4.02} Składowa czynna pr�du silnika

RO Bi FI NC PT

OL
� ±Maks. pr�du nap�du (A) �

VT

0.13 {7.07} Korekcja sygnału wej�cia analogowego 1 (zac. 5/6)

RW Bi US

SV � ±10,000 % � 0.000

0.14 {4.11} Przeł�cznik trybu sterowania momentem

RW Uni US

OL � 0 do 1 �
Sterowanie pr�dko�ci� (0)

CL � 0 do 4 �

Nastawa Otwarta p�tla Zamkni�ta p�tla

0 Sterowanie cz�stotl. Sterowanie pr�dko�ci�

1 Sterowanie momentem Sterowanie momentem

2 Ster. momentem z przekroczeniem pr�dk.

3 Tryb zwijarka/rozwijarka

4 Ster. pr�dk. ze sprz��eniem nad��nym

Składowa
czynna

      Wart. skuteczna 
                       pr�du

Pr�d magnesuj�cy
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Nap�d pracuje z rezystorem hamowania tylko w przypadku gdy Pr. 0.15 
jest nastawiony na FASt (0).

Pr 0.15 nastawia jeden z poni�szych rodzajów stromo�ci:

0: Wysoka warto�� stromo�ci przyspieszania/hamowania

Stromo�� hamowania przyjmie nawet najmniejsz� warto�� 
zaprogramowanej stromo�ci hamowania o ile nie zostanie przekroczone 
ograniczenie pr�dowe. Ten rodzaj stromo�ci jest wykorzystywany 
najcz��ciej wtedy, gdy przemiennik oddaje energi� do rezystora 
hamuj�cego.

1: Stromo�� standardowa

Podczas gwałtownego hamowania silnika (du�ej stromo�ci hamowania), 
je�eli napi�cie DC w obwodzie po�rednicz�cym nap�du wzrasta ponad  
zaprogramowany poprzez Pr. 2.08 poziom, nap�d przejmuje kontrol� 
nad stromo�ci� i automatycznie wydłu�a czas hamowania tak aby 
zapewni� zatrzymanie silnika bez nadmiernego wzrostu napi�cia w 
obwodzie DC nap�du, nie stosuj�c rezystora hamowania. Nap�d mo�e 
nie zahamowa� silnika zgodnie z zaprogramowanym czasem 
hamowania (silnik zacznie hamowa� wybiegiem) w przypadku gdy 
poziom napi�cia DC nap�du zaprogramowany poprzez Pr. 2.08 jest 
ni�szy od znamionowego napi�cia DC w nap�dzie lub inercja obci��enia 
silnika jest zbyt wysoka.Działanie kontrolera stromo�ci jest uzale�nione 
od pomierzonej warto�ci pr�du. Wzmocniecnia członów regulatora 
pr�dowego s� programowane poprzez Pr 4.13 i Pr 4.14.

2: Stromo�� standardowa z podwy�szeniem napi�cia silnika

Nap�d zezwala na podwy�szenie napi�cia znamionowego silnika o 
20%, co prowadzi do stanu nasycenia w silniku a w konsekwencji 
zwi�ksza straty i tym samym redukuje nadmiar energii wynikaj�cej z 
hamowania. Nap�d mo�e samoistnie wydłu�y� czas hamowania, tak 
aby nie dopu�ci� do nadmiernego wzrostu napi�cia DC w obwodzie 
po�rednicz�cym nap�du, je�li mamy do czynienia ze zbyt du�� inercj� 
obci��enia silnika.

Otwarta p�tla

Gdy Pr 0.16 jest ustawiony na warto��  0, wej�cia cyfrowe 28 i 29 na 
listwie steruj�cej s� automatycznie przyporz�dkowane okre�lonym 
funkcjom zdefiniowanym w Pr 0.05.

Nastawa Pr 0.16 na warto�� 1 wył�cza automatyczne 
przyporz�dkowanie funkcji dla zacisków 28 i 29 co pozwala na 
przypisanie im dowolnego parametru adresowego.

Nastawa Pr 0.16 na warto�� 0 pozwala na zadawanie sygnału z 
pomini�ciem zaprogramowanych stromo�ci przyspieszania/hamowania. 
Funkcja ta jest u�ywana w przypadku gdy nap�d musi szybko 
odpowiada� na zadanie, a stromo�ci s� realizowane poza nap�dem (np. 
w przypadku sterowania nap�dem poprzez sterownik CNC).

Otwarta p�tla

Pr 0.17 nastawia adres parametru docelowego sygnału wej�cia 
cyfrowego na zacisku 29 listwy steruj�cej. Parametr ten standardowo 
ma przyporz�dkowanie zgodne z nastaw� Pr 0.05. Aby umo�liwi� jego 
swobodne zaadresowanie nale�y Pr 0.16 nastawi� na warto�� 1.

Zamkni�ta p�tla

Filtr pr�du, ze stał� czasow� zdefiniowan� poprzez Pr 0.17 redukuje 
poziom hałasu i wibracje silnika. Gdy zwi�ksza si� stał� czasow� filtru, 
wprowadza on opó�nienie do p�tli pr�dko�ciowej, zatem nale�y 
zredukowa� wzmocnienia członów p�tli pr�dko�ci aby utrzyma� 
stabilno�� p�tli.

Nastawa Pr 0.18  na On (1) ustala logik� dodatni� dla cyfrowych wej�� i 
wyj�� (zwieranie wej/wyj do +24VDC). Nie mo�na zmieni� logiki dla 
wej�cia Aktywacja nap�du (zacisk 31) i wyj�cia przeka�nikowego 
(zacisk 22).

0.15 {2.04} Wybór rodzaju stromo�ci

RW Txt US

OL �
FASt (0)
Std (1)

Std.hV (2)
�

Std (1)

CL �
FASt (0)
Std (1) �

0.16 {8.39}
Wył. przyporz�dkowania funkcji dla zacisków 28 i 
29

RW Bit US

OL � OFF (0) lub On (1) � OFF (0)

  UWAGA

Poziom 
napi�cia DC
w obwodzie
po�rednicz�cym

Pr�dko��
silnika

Programowana
stromo��

hamowania

t

Aktywacja układu
kontroli stromo�ci

Wybór sygn. zadaw. Pr 0.05 Funkcja zacisku 28 Funkcja zac. 29

A1.A2 (0) Zadawanie poprzez wej. 
analogowe 1 lub 2

Wybór - zadawanie 
zdalne/lokalne

Pr�dko�� 
ustawcza JOG

A1.Pr (1)
Zadawanie poprzez wej. 
analogowe 1 lub wybór 
pr�dko�ci predefiniowanej

Pr�dko�� 
predefiniowana bit 0

Pr�dko�� 
predefiniowana bit 
1

A2.Pr (2)
Zadawanie poprzez wej. 
analogowe 2 lub wybór 
pr�dko�ci predefiniowanej

Pr�dko�� 
predefiniowana bit 0

Pr�dko�� 
predefiniowana bit 
1

Pr (3)
Zadawanie poprzez 
wybór pr�dko�ci 
predefiniowanej

Pr�dko�� 
predefiniowana bit 0

Pr�dko�� 
predefiniowana bit 
1

Pad (4) Zadawanie z panelu 
steruj�cego

Wybór - zadawanie 
zdalne/lokalne

Pr�dko�� 
ustawcza JOG

Prc (5) Zadawanie poprzez 
zadajnik precyzyjny

Wybór - zadawanie 
zdalne/lokalne

Pr�dko�� 
ustawcza JOG

0.16 {2.02} Pomini�cie stromo�ci przyspieszania/hamowania

RW Bit US

CL � OFF (0) lub On (1) � On (1)

0.17 {8.26} Zaadresowanie wej�cia cyfrowego na zacisku 29

RW Uni DE PT US

OL � Pr 0.00 do Pr 21.51 � Pr 6.31

0.17 {4.12} Stała czasowa filtru pr�du 1

RW Uni US

CL � 0.0 do 25.0 ms � 0.0

0.18 {8.29} Wybór logiki dla wej��/wyj�� cyfrowych

RW Bit PT US

� OFF (0) lub On (1) � On (1)
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W trybie 2 i 3 stan awaryjny nap�du  zwi�zany z utrat� sygnału na 
wej�ciu nap�du wyst�puje gdy warto�� pr�du spada poni�ej 3mA.
W trybie 4 i 5 je�eli warto�� pr�du sygnału zadaj�cego spada poni�ej 
4mA  zadajnik ustawia si� na odpowiednio 0% i 100%  zadania.

Pr 0.20 ustawia adres parametru docelowego wej�cia analogowego 2.

W trybie 2 i 3 stan awaryjny nap�du  zwi�zany z utrat� sygnału na 
wej�ciu nap�du wyst�puje gdy warto�� pr�du spada poni�ej 3mA.
W trybie 4 i 5 je�eli warto�� pr�du sygnału zadaj�cego spada poni�ej 
4mA  zadajnik ustawia si� na odpowiednio 0% i 100%  zadania.

Pr 0.22 ustala czy sygnał zadaj�cy jest bipolarny czy unipolarny:

Do Pr. 0.23 wprowadza si� ��dan� warto�� niewielkiej cz�stotliwo�ci/
pr�dko�ci np.  do testowania maszyny. 

Wpływ ogranicze� cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci podczas pracy z pr�dko�ci� 
ustawcz� jest nast�puj�cy :

Otwarta p�tla

Je�eli Pr. 0.05 Wybór sygnału zadawania jest nastawiony na zadawanie 
pr�dko�ci predefiniowanej (Pr. 0.05 nastawiony na 1 lub 2 lub 3) b�dzie 
zadawana pr�dko�� zdefiniowana w parametrach Pr. 0.24, Pr. 0.25, Pr. 
0.26.

Zamkni�ta p�tla

Je�eli pr�dko�� ze sprz��enia zwrotnego (Pr 3.02) przekracza poziom 
pr�dko�ci  zdefiniowany w Pr. 0.26 (niezale�nie w jakim kierunku), 
nap�d blokuje si� stanem awaryjnym. Je�eli Pr. 0.26 nastawiony jest na 
0 dopuszczalny poziom pr�dko�ci ustawiony jest automatycznie na  
120% maksymalnej pr�dko�ci/cz�stotliwo�ci.

0.19 {7.11} Tryb pracy wej�cia analogowego 2

RW Txt US

� 0 do 6 � VOLt (6)

Kod 
nastawy

Nastawa Tryb pracy wej�cia 
analogowego 2

Komentarz

0 0-20 0 - 20mA
1 20-0 20 - 0mA

2 4-20
4 - 20mA (sygnalizacja 

stanem awaryjnym)
Stan awaryjny 
je�eli I < 3mA

3 20-4
20 - 4mA (sygnalizacja 

stanem awaryjnym)
Stan awaryjny 
je�eli I < 3mA

4 4-20.tr
4 - 20mA (brak sygnalizacji 

stanem awaryjnym)
0.0% zadania 
je�eli I ≤ 4mA

5 20-4.tr
20 – 4mA (brak sygnalizacji 

stanem awaryjnym)
100% zadania 
je�eli I ≤ 4mA

6 VOLt Tryb napi�ciowy

0.20 {7.14} Zaadresowanie wej�cia analogowego 2

RW Uni DE PT US

� Pr 0.00 do Pr 21.51 � Pr 1.37

0.21 {7.15} Tryb pracy wej�cia analogowego 3

RW Txt PT US

� 0 do 9 � VOLt (6)

Kod 
nastawy Nastawa

Tryb pracy wej�cia 
analogowego 3

Komentarz

0 0-20 0 - 20mA
1 20-0 20 - 0mA

2 4-20
4 - 20mA (sygnalizacja 

stanem awaryjnym)
Stan awaryjny je�eli 

I < 3mA

3 20-4
20 - 4mA (sygnalizacja 

stanem awaryjnym)
Stan awaryjny je�eli 

I < 3mA

4 4-20.tr
4 - 20mA (brak sygnalizacji 

stanem awaryjnym)
0.0% zadania je�eli 

I ≤ 4mA

5 20-4.tr
20 – 4mA (brak sygnalizacji 

stanem awaryjnym)
100% zadania 
je�eli I ≤ 4mA

6 VOLt Tryb napi�ciowy

7 th.SC
Praca z termistorem (z 

detekcj� zwarcia)

Stan awaryjny “Th” 
je�eli R > 3K3

Reset “Th” R < 1K8 
“ThS” gdy R < 50R

8 th
Praca z termistorem (bez 

detekcji zwarcia)

Stan awaryjny “Th” 
je�eli R > 3K3

Reset “Th” R < 1K8

9 th.diSp
Praca z termistorem ( z 

sygn. zadziałania termistora 
bez stanu awaryjnego)

0.22 {1.10} Wybór zadania bipolarnego

RW Bit US

� OFF (0) lub On (1) � OFF (0)

Pr 0.22 Funkcja

0
Zadawanie pr�dko�ci/cz�stotliwo�ci 
unipolarne

1
Zadawanie pr�dko�ci/cz�stotliwo�ci 
bipolarne

0.23 {1.05} Pr�dko�� ustawcza JOG

RW Uni US

OL � 0 do 400.0 Hz �
0.0

CL � 0 do 4,000.0 rpm �

Parametr ograniczenia cz�stotliwo�ci Wpływ ograniczenia

Pr 0.01 Próg minimalnej cz�stotliwo�ci lub pr�dko�ci Nie

Pr 0.02 Próg maksymalnej cz�stotliwo�ci lub pr�dko�ci Tak

0.24 {1.21} Pr�dko�� predefiniowana 1

RW Bi US

� ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) � 0.0

0.25 {1.22} Pr�dko�� predefiniowana 2

RW Bi US

� ±Próg pr�dk. maks. (obr/min) � 0.0

0.26 {1.23} Pr�dko�� predefiniowana 3

RW Bi US

OL �
±Maks. cz�stotliwo��/
pr�dko�� Hz/(obr/min) � 0.0

0.26 {3.08} Próg przekroczenia pr�dko�ci

RW Uni US

CL � 0 do 40000 obr/min � 0
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Otwarta p�tla

Patrz Pr 0.24 do Pr 0.26.

Zamkni�ta p�tla

Do Pr 0.27 nale�y wprowadzi� ilo�� impulsów enkodera na 1 obrót. 

Nastawa Pr. 0.28 na warto�� 1 pozwala na aktywacj� przycisku na 
panelu steruj�cym, który słu�y do zmiany kierunku obrotów silnika.

Pr. 0.29 pokazuje numer bloku danych (bloku parametrów) ostatnio 
transferowanego z karty SMARCARD do nap�du.

* Przy pracy z nastaw� 3 i 4 wymagany jest zapis parametrów przez 
u�ytkownika aby zachowa� je na karcie lub w nap�dzie.

N
Nastawy Pr 0.30 1 lub 2 nie s� transferowane do karty lub nap�du. 
Nastawy Pr 0.30 3 lub 4 s� transferowane do karty lub w nap�du.

Wi�cej informacji na powy�szy temat mo�na znale�� w Rozdziale 
9 Karta SMARTCARD na stronie 113.

Pr 0.31 pokazuje napi�cie znamionowe nap�du.

Pr 0.32 pokazuje maksymalny pr�d ci�gły nap�du In przy jego pracy z 
przeci��alno�ci� podwy�szon� (mo�liwe przeci��enie 150%In).

Otwarta p�tla
Nastawa Pr 0.33 = 0 pozwala na rozpocz�cie pracy nap�du z silnikiem 
od zerowej pr�dko�ci zgodnie z nastawion� stromo�ci� przyspieszania i 
nastawionym poziomem sygnału zadania. Kiedy Pr. 0.33 zostanie nas-
tawiony na warto�� 1, 2 lub 3 nap�d rozpoczyna prac� poszukiwaniem 
(detekcj�) aktualnej pr�dko�ci silnika i wtedy zaczyna ustala� cz�stotli-
wo�� wyj�ciow� na silnik. Nastawy 1, 2 lub 3 ró�ni� si� ograniczeniami 
w poszukiwaniu cz�stotliwo�ci:

Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli

Pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym obci��eniu (Pr 0.45) wraz z 
cz�stotliwo�ci� znamionow� silnika (Pr 0.46) definiuje po�lizg przy 
pełnym obci��eniu silnika. Ta warto�� po�lizgu jest wykorzystywana do 
matematycznego modelu silnika przy sterowaniu wektorowym w 
zamkni�tej p�tli. Rezystancja wirnika zale�y od po�lizgu przy pełnym 
obci��eniu silnika i zmienia si� znacz�co wraz ze wzrostem po�lizgu, 
wzrostem temperatury silnika. Gdy Pr 0.33 jest nastawiony na warto�� 1 
lub 2, nap�d automatycznie wykrywa czy warto�� po�lizgu zdefiniowana 
poprzez Pr. 0.45 i Pr. 0.46 jest nieprawidłowa lub zmienia si� w 
zale�no�ci od temperatury silnika. Je�eli warto�� Pr 0.45 jest 
nieprawidłowa nast�puje automatyczna korekta nastawy. Korekta ta nie 
zostanie zapisana po wył�czeniu zasilania nap�du. Je�eli istnieje 
konieczno�� zachowania autokorekty nastawy w Pr 0.45 tak aby po 
wył�czeniu i zał�czeniu zasilania nap�du nie została utracona, 
u�ytkownik musi dokona� r�cznego zapisu tego parametru. 

Automatyczna optymalizacja pr�dko�ci znamionowej silnika jest 
aktywna gdy silnik pracuje na pr�dko�ci powy�ej 12,5% pr�dko�ci 
znamionowej silnika i gdy obci��enie silnika przekracza 62,5% 
obci��enia znamionowego silnika. Automatyczna optymalizacja 
pr�dko�ci znamionowej silnika przestaje by� aktywna je�eli obci��enie 
silnika spada poni�ej 50% obci��enia znamionowego silnika.

Aby zapewni� mo�liwie najlepsz� optymalizacj� pr�dko�ci znamionowej 
silnika nale�y wprowadzi� do nap�du nast�puj�ce warto�ci: rezystancj� 
stojana (Pr 5.17), indukcyjno�� dla stanu dynamicznego (Pr 5.24), 
indukcyjno�� stojana (Pr 5.25) i punkty nasycenia (Pr 5.29, Pr 5.30). Te 
warto�ci parametrów mog� by� automatycznie dobrane i wprowadzone 
podczas procedury automatycznego strojenia nap�du (patrz Pr 0.40).

Automatyczna detekcja pr�dko�ci znamionowej silnika nie jest mo�liwa 
je�eli nap�d nie pracuje z zewn�trznym urz�dzeniem sprz��enia 
zwrotnego (enkoderem, rezolwerem).

Nastawa Pr. 0.33 na warto�� 2 powoduje zwi�kszenie szybko�ci 
optymalizacji pr�dko�ci znamionowej silnika.

0.27 {1.24} Pr�dko�� predefiniowana 4

RW Bi US

OL �
±Maks. cz�stotliwo��/
pr�dko�� Hz/(obr/min) � 0.0

0.27 {3.34} Rozdzielczo�� enkodera

RW Uni US

VT �
0 do 50000

� 1024

SV � � 4096

0.28 {6.13}
Aktywacja przycisku “praca prawo/lewo” na panelu 
steruj�cym

RW Bit US

� OFF (0) lub On (1) � OFF (0)

0.29 {11.36} Nr ostatniego bloku transf. ze SMARTCARD

RO Uni NC PT US

� 0 do 999 � 0

0.30 {11.42} Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD

RW Txt NC *

� 0 do 4 � nonE (0)

Nastawa
Kod 

nastawy Komentarz

nonE 0 Funkcja nieaktywna

rEAd 1
Transfer parametrów ze SMARTCARD do 
nap�du

Prog 2
Transfer parametrów z nap�du do 
SMARTCARD

Auto 3 Autozapisywanie
boot 4 Autozapisywanie tak�e po zał�czeniu zasilania

0.31 {11.33} Napi�cie znamionowe nap�du

RO Txt NC PT

�

200V (0)
400V (1)
575V (2)
690V (3)

�

  UWAGA

0.32 {11.32} Pr�d znamionowy nap�du

RO Uni NC PT

� 0.00 do 9999.99 A �

0.33 {6.09} Zał�czanie nap�du na obracaj�cy si� silnik

RW Uni US

OL � 0 do 3 � 0

Pr. 0.33 Funkcja

0 Nieaktywna
1 Poszukiwanie w�ród wszystkich cz�stotliwo�ci
2 Poszukiwanie tylko w�ród dodatnich cz�stotliwo�ci
3 Poszukiwanie tylko w�ród ujemnych cz�stotliwo�ci

0.33 {5.16} Automatyczna detekcja pr�dko�ci znam. silnika

RW Uni US

VT � 0 do 2 � 0
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Je�eli do Pr  0.34 zostanie wprowadzona warto�� ró�na od 0 to ochrona 
parametrów przed edycj� i zapisem jest aktywna (nie dotyczy Pr  0.49, 
który mo�e by� nastawiany z panelu steruj�cego). Podczas gdy ochrona 
parametrów jest aktywna Pr  0.34 wskazuje na wy�wietlaczu panelu 
steruj�cego nastaw� 0.

Wi�cej informacji na powy�szy temat mo�na znale�� w Rozdziale 
5.9.3 Ochrona parametrów na stronie 68.

Powy�szy parametr definiuje protokół transmisji u�ywany przez port 
szeregowy EIA 485 (ulokowany na płycie czołowej nap�du). Parametr 
ten mo�e by� programowany za pomoc� panelu steruj�cego nap�du, 
poprzez moduły opcjonalne SM lub poprzez interfejs szeregowy.  Je�eli 
parametr ten jest zmieniany za pomoc� interfejsu szeregowego, nap�d 
potwierdzi zmian� w poprzednim protokole. Master powinien poczeka� 
przynajmniej 20ms po zmianie protokołu aby móc nawi�za� 
komunikacj� z nap�dem w nowym protokole. (Uwaga: nastawy 
protokołu ANSI: 7 bitów danych, 1 bit stopu i kontrola parzysto�ci even; 
nastawy protokołu Modbus RTU 8 bitów danych, 2 bit stopu bez kontroli 
parzysto�ci).

Protokół ANSIx3.28
Szczegóły na temat komunikacji Unidrive SP zgodnie z protokołem 
ANSI mo�na znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

Protokół Modbus RTU
Szczegóły na temat komunikacji Unidrive SP zgodnie z protokołem 
Modbus RTU mo�na znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

* tylko dla protokołu Modbus RTU

Parametr ten mo�e by� programowany za pomoc� panelu steruj�cego 
nap�du, poprzez moduły opcjonalne SM lub poprzez interfejs 
szeregowy. Je�eli parametr ten jest zmieniany za pomoc� interfejsu 
szeregowego, nap�d potwierdzi zmian� z poprzedni� pr�dko�ci�. 
Master powinien poczeka� przynajmniej 20ms po zmianie pr�dko�ci 
transmisji danych aby móc nawi�za� komunikacj� z nap�dem z now� 
pr�dko�ci�.

Powy�szy parametr jest u�ywany do nadania niepowtarzalnego adresu 
nap�du w tej samej sieci komunikacji szeregowej. Nap�d mo�e 
pracowa� tylko w trybie slave przy komunikacji z wykorzystaniem portu 
szeregowego zabudowanego w nap�dzie. 

Modbus RTU 
Podczas pracy nap�du w komunikacji zgodnie z protokołem Modbus 
RTU mog� by� u�ywane adresy w zakresie od 0 do 247. Polecenia 
zapisu wykorzystuj�ce adres 0 dotycz� wszystkich nap�dów niezale�nie 
od ich adresów, zatem nastawa Pr. 0.37 nie mo�e przyjmowa� warto�ci 
0.

ANSI
Podczas pracy nap�du w komunikacji zgodnie z protokołem ANSI mog� 
by� u�ywane adresy w zakresie od 0 do 99. Dlatego te� Pr 0.37 mo�e 
przyjmowa� maksymaln� warto�� 99. Polecenia zapisu wykorzystuj�ce 
adres 0 dotycz� wszystkich nap�dów niezale�nie od ich adresów, zatem 
nastawa Pr. 0.37 nie mo�e przyjmowa� warto�ci 0.

Pr  0.38 i Pr  0.39 odpowiadaj� za wzmocnienie członu 
proporcjonalnego i całkuj�cego regulatora pr�dowego w otwartej p�tli 
sprz��enia zwrotnego. Oba te człony wpływaj� na ograniczenie 
pr�dowe lub kontrol� momentu w zamkni�tej p�tli co oddziałuje na 
cz�stotliwo�� wyj�ciow� nap�du. Regulator pr�dowy jest u�ywany gdy 
nap�d pracuje jako regulator momentu podczas zaniku napi�cia 
zasilania AC lub gdy nap�d hamuje ze stromo�ci� standardow� (Pr 0.15 
nastawa 1).

Automatyczne strojenie to sekwencja testów wykonywanych przez 
nap�d, podczas których nap�d dostraja si� do nap�dzanego silnika.

Otwarta p�tla

Gdy nap�d pracuje w otwartej p�tli mo�liwe jest przeprowadzenie 
autostrojenia statycznego i dynamicznego. Preferowane jest 
autostrojenie dynamiczne (z rotacj� wału silnika), poniewa� ten sposób 
autostrojenia pozwala na dokładne okre�lenie współczynnika mocy 
silnika wykorzystywanego przez nap�d.

• Autostrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) mo�e by� 
przeprowadzone wtedy gdy nie ma mo�liwo�ci zdj�cia obci��enia z 
wału silnika. 

• Podczas autostrojenia dynamicznego (z rotacj� wału silnika) 
najpierw wykonywane jest autostrojenie statyczne, nast�pnie wał 
silnika wiruje z pr�dko�ci� 2/3 pr�dko�ci bazowej w kierunku do 
przodu przez kilka sekund. W czasie wykonywania autostrojenia 
dynamicznego silnik musi pracowa� na biegu jałowym.

0.34 {11.30} Kod ochrony parametrów

RW Uni NC PT PS

� 0 do 999 � 0

0.35 {11.24} Standard protokołu transmisji

RW Txt US

�
AnSI (0)
rtu (1) � rtU (1)

Kod nastawy Warto�� Standard protokołu transmisji

0 AnSI ANSI
1 rtU Modbus RTU

0.36 {11.25} Pr�dko�� transmisji danych

RW Txt US

�

300 (0)
600 (1)

1200 (2)
2400 (3)
4800 (4)
9600 (5)
19200 (6)
38400 (7)
57600 (8)*
115200 (9)*

� 19200 (6)

0.37 {11.23} Adres nap�du w komunikacji szeregowej

RW Uni US

� 0 do 247 � 1

0.38 {4.13} Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora 
pr�dowego

RW Uni US

OL �

0 do 30,000

� Dla wszystkich nap�dów: 20

CL � �

Zasilanie 200V: 75
Zasilanie 400V: 150
 Zasilanie 575V: 180
Zasilanie 690V: 215

0.39 {4.14}
Wzmocnienie członu całkuj�cego
regulatora pr�dowego

RW Uni US

OL �

0 do 30,000

� Dla wszystkich nap�dów: 40

CL � �

Zasilanie 200V: 1,000
Zasilanie 400V: 2,000
Zasilanie 575V: 2,400
Zasilanie 690V: 3,000

0.40 {5.12} Tryb automatycznego strojenia

RW Uni

OL � 0 do 2 � 0

CL � 0 do 3 � 0
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Je�eli Pr 0.40 przyjmie warto�� 1 nap�d wykona autostrojenie statyczne, 
natomiast przy nastawie 2 nap�d wykona autostrojenie dynamiczne, pod 
warunkiem, �e zwarty b�dzie zacisk 31 (aktywacja nap�du) i zacisk 26 
lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej. Po zako�czeniu 
automatycznego strojenia nale�y rozewrze� zaciski 26 (27) lub 31 aby 
nap�d mógł podj�� prac� z ��danym zadaniem. 

Wi�cej informacji na temat automatycznego strojenia nap�du znajduje 
si� w Rozdziale 8.1.1 Sterowanie silnikiem w otwartej p�tli na stronie 97.

Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli

Gdy nap�d pracuje w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli mo�liwe jest 
przeprowadzenie autostrojenia statycznego, dynamicznego oraz 
autostrojenie z pomiarem inercji. Podczas autostrojenia dynamicznego 
nast�puje pomiar aktualnych danych silnika oraz ich zapis w 
parametrach nap�du, co daje lepsze dopasowanie nap�du do silnika ni� 
podczas autostrojenia statycznego. Autostrojenie z pomiarem inercji 
powinno by� przeprowadzone niezale�nie od wykonanego 
automatycznego strojenia statycznego czy dynamicznego.

• Autstrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) mo�e by� 
przeprowadzone wtedy gdy nie ma mo�liwo�ci zdj�cia obci��enia z 
wału silnika. 

• Podczas autostrojenia dynamicznego (z rotacj� wału silnika) 
najpierw wykonywane jest autostrojenie statyczne, nast�pnie wał 
silnika wiruje z pr�dko�ci� 2/3 pr�dko�ci maksymalnej (Pr 0.02) w 
kierunku do przodu przez ok. 30 sekund. W czasie wykonywania 
autostrojenia dynamicznego silnik musi pracowa� na biegu jałowym.

• Podczas autostrojenia z pomiarem inercji mierzony jest maksymalny 
moment bezwładno�ci silnika przy pełnym obci��eniu. Warto�� 
inercji wykorzystywana jest do nastaw wzmocnie� członów p�tli 
pr�dko�ci. Na podstawie warto�ci inercji ustalana jest odpowiednia 
warto�� momentu obrotowego podczas przyspieszania. W czasie 
autostrojenia z pomiarem inercji wał silnika wiruje z pr�dko�ci� od   
1/3 do 2/3 pr�dko�ci znamionowej w kierunku do przodu przez 
kilkana�cie sekund. Podczas tego testu silnik mo�e by� obci��ony 
stałym momentem. Nie nale�y przeprowadza� tego testu, je�eli 
obci��enie silnika jest zmienne - mo�e to spowodowa� bł�d 
podczas pomiaru inercji.

Je�eli Pr 0.40 przyjmie warto�� 1 nap�d wykona autostrojenie statyczne, 
przy nastawie 2 nap�d wykona autostrojenie dynamiczne, natomiast 
przy nastawie 3 nap�d wykona autostrojenie z pomiarem inercji, pod 
warunkiem, �e zwarty b�dzie zacisk 31 (aktywacja nap�du) i zacisk 26 
lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej. Po zako�czeniu 
automatycznego strojenia nale�y rozewrze� zaciski 26 (27) lub 31 aby 
nap�d mógł podj�� prac� z ��danym zadaniem.

Wi�cej informacji na temat automatycznego strojenia nap�du znajduje 
si� w Rozdziale 8.1.2 Sterowanie silnikiem w zamkni�tej p�tli na 
stronie 101.

Tryb serwo

Gdy nap�d pracuje w trybie serwo mo�liwe jest przeprowadzenie: 
autostrojenia skróconego na niskiej pr�dko�ci, standardowego na niskiej 
pr�dko�ci oraz autostrojenie z pomiarem inercji. Preferowane jest 
autostrojenie standardowe na niskiej pr�dko�ci, poniewa� podczas tego 
dopasowania nap�d uzyskuje takie parametry silnika jak: rezystancja 
stojana oraz indukcyjno�� silnika i na podstawie tych parametrów 
dobierane s� wzmocnienia członów p�tli pr�dowej nap�du. 
Autostrojenie z pomiarem inercji powinno by� przeprowadzone 
niezale�nie od wykonanego automatycznego strojenia skróconego czy 
te� standardowego.

• Podczas autostrojenia skróconego silnik serwo wykonuje 2 obroty 
elektryczne wału (tj. maks. do 2 obrotów mechanicznych) w kierunku 
do przodu i nast�puje pomiar offsetu silnika (tj. stałej warto�ci k�ta 
poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo). W czasie 
wykonywania tego autostrojenia silnik musi pracowa� na biegu 
jałowym.

• Podczas autostrojenia standardowego silnik serwo wykonuje 2 
obroty elektryczne wału (tj. maks. do 2 obrotów mechanicznych) w 
kierunku do przodu i nast�puje pomiar offsetu silnika (tj. stałej 

warto�ci k�ta poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo) 
oraz pomiar innych parametrów silnika na podstawie, których 
dobierane s� wzmocnienia członów p�tli pr�dowej nap�du. W 
czasie wykonywania tego autostrojenia silnik musi pracowa� na 
biegu jałowym.

• Podczas autostrojenia z pomiarem inercji mierzony jest maksymalny 
moment bezwładno�ci silnika przy pełnym obci��eniu. Warto�� 
inercji wykorzystywana jest do nastaw wzmocnie� członów p�tli 
pr�dko�ci. Na podstawie warto�ci inercji ustalana jest odpowiednia 
warto�� momentu obrotowego podczas przyspieszania. W czasie 
autostrojenia z pomiarem inercji wał silnika wiruje z pr�dko�ci� od   
1/3 do 2/3 pr�dko�ci znamionowej w kierunku do przodu przez 
kilkana�cie sekund. Podczas tego testu silnik mo�e by� obci��ony 
stałym momentem. Nie nale�y przeprowadza� tego testu, je�eli 
obci��enie silnika jest zmienne - mo�e to spowodowa� bł�d 
podczas pomiaru inercji. 

Je�eli Pr 0.40 przyjmie warto�� 1 nap�d wykona autostrojenie skrócone, 
przy nastawie 2 nap�d wykona autostrojenie standardowe, natomiast 
przy nastawie 3 nap�d wykona autostrojenie z pomiarem inercji, pod 
warunkiem, �e zwarty b�dzie zacisk 31 (aktywacja nap�du) i zacisk 26 
lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej. Po zako�czeniu 
automatycznego strojenia nale�y rozewrze� zaciski 26 (27) lub 31 aby 
nap�d mógł podj�� prac� z ��danym zadaniem.

Wi�cej informacji na temat automatycznego strojenia nap�du znajduje 
si� w Rozdziale 8.1.3 Sterowanie silnika serwo na stronie 105.

Pr 0.41 nastawia cz�stotliwo�� no�n� nap�du. Nap�d jest wyposa�ony 
w funkcj� automatycznej redukcji cz�stotliwo�ci no�nej przy wzro�cie 
temperatury mostka mocy. Nap�d ma wprowadzony model 
temperaturowy mostka IGBT oparty na mierzonej temperaturze 
radiatora i temperaturze jaka mo�e by� wytwarzana na tranzystorach 
IGBT podczas przepływu mierzonego pr�du. Wyliczona według 
odpowiedniego algorytmu temperatura tranzystorów IGBT jest 
wskazywana poprzez Pr 7.34. Je�eli temperatura przekracza 145°C 
cz�stotliwo�� no�na jest redukowana, o ile to mo�liwe (cz�stotliwo�� 
no�na przed redukcj� >3kHz). Obni�enie cz�stotliwo�ci no�nej nap�du 
powoduje redukcj� strat mocy (ciepła) co natychmiast widoczne jest 
zmniejszaniem si� warto�ci w Pr 7.34. Je�eli nap�d zmniejszył 
cz�stotliwo�� no�n� do warto�ci 3kHz, a obci��enie jest na tyle du�e, �e 
temperatura w Pr 7.34 wzrasta powy�ej 145°C nap�d zablokuje si� 
stanem awaryjnym ‘O.ht1’. Nap�d cały czas sprawdza temperatur� 
mostka IGBT i stara si� po przegrzaniu mostka, gdy temperatura 
spadnie do odpowiedniej warto�ci, przywróci� cz�stotliwo�� no�n� 
nastawion� w Pr 0.41.

0.41 {5.18} Cz�stotliwo�� no�na

RW Txt RA US

OL

�

3 kHz (0) 
4 kHz (1) 
6 kHz (2)
8 kHz (3)
12 kHz (4)
16 kHz (5)

� 3kHz (0)

CL �

VT 3kHz (0)

SV 6kHz (2)
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6.2.7     Parametry silnika

Otwarta p�tla

Parametr ten jest wykorzystywany przez nap�d do obliczania pr�dko�ci 
silnika i do prawidłowego przeprowadzania kompensacji po�lizgu. Gdy 
Pr 0.42 ma nastaw� Auto, liczba biegunów silnika jest automatycznie 
obliczana na podstawie cz�stotliwo�ci znamionowej silnika (Pr 0.47) i 
obrotów znamionowych silnika przy pełnym obci��eniu (Pr 0.45). Liczba 
biegunów = 120 x cz�stotliwo�� znamionowa / obroty znamionowe przy 
pełnym obci��eniu, - nale�y zaokr�gli� t� warto�� do najbli�szej 
parzystej liczby.

Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli

Parametr ten musi by� nastawiony prawidłowo aby poprawnie pracowały 
algorytmy sterowania wektorowego. Gdy Pr 0.42 ma nastaw� Auto, 
liczba biegunów silnika jest automatycznie obliczana na podstawie 
cz�stotliwo�ci znamionowej silnika (Pr 0.47) i obrotów znamionowych 
silnika przy pełnym obci��eniu (Pr 0.45). Liczba biegunów = 120 * 
cz�stotliwo�� znamionowa / obroty znamionowe przy pełnym 
obci��eniu, - nale�y zaokr�gli� t� warto�� do najbli�szej parzystej liczby.

Tryb serwo

Parametr ten musi by� nastawiony prawidłowo aby poprawnie pracowały 
algorytmy sterowania wektorowego. Gdy Pr 0.42 ma nastaw� Auto, 
liczba biegunów w Pr 0.42 automatycznie ustawia si� na warto�� 6.

Pr 0.43 zawiera warto�� współczynnika mocy silnika (cosφ) - tj. k�t 
pomi�dzy warto�ci� napi�cia silnika a jego pr�dem.

Tryb wektorowy w otwartej p�tli

Współczynnik mocy silnika oraz warto�� pr�du znamionowego silnika 
(Pr 0.46) s� wykorzystywane do wyznaczenia warto�ci składowej 
czynnej pr�du silnika i pr�du magnesuj�cego silnika. Warto�� składowej 
czynnej pr�du jest wykorzystywana do sterowania nap�du, natomiast 
pr�d magnesuj�cy jest wykorzystywany w trybie wektorowym do 
kompensacji rezystancji stojana, dlatego te�  nale�y upewni� si�, �e ten 
parametr jest nastawiony prawidłowo.

Parametr ten jest automatycznie nastawiany podczas autostrojenia 
dynamicznego. Je�eli wykonywane jest autostrojenie statyczne, 
powinna by� uprzednio wpisana do Pr 0.43 warto�� współczynnika 
mocy z tabliczki znamionowej silnika.

Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli

Je�eli indukcyjno�� stojana (Pr 5.25) ma warto�� ró�n� od zera, 
wyliczany przez nap�d współczynnik mocy silnika jest wykorzystywany 
przez nap�d do algorytmów sterowania wektorowego (Pr 0.43 przyjmuje 
jedn� warto�� - nie jest od�wie�any).

Je�eli indukcyjno�� stojana (Pr 5.25) ma warto�� równ� zero wtedy 
współczynnik mocy silnika wpisany do Pr 0.43, warto�� pr�du 
znamionowego silnika oraz inne parametry silnika s� wykorzystywane 
do wyznaczenia warto�ci składowej czynnej pr�du silnika i pr�du 
magnesuj�cego silnika, które s� niezb�dne dla prawidłowego działania 
algorytmów sterowania wektorowego.

Parametr ten jest automatycznie nastawiany podczas autostrojenia 
dynamicznego. Je�eli wykonywane jest autostrojenie statyczne, 
powinna by� uprzednio wpisana do Pr 0.43 warto�� współczynnika 
mocy z tabliczki znamionowej silnika.

W Pr 0.43 nastawiany jest k�t pomi�dzy strumieniem wirnika silnika 
serwo a poło�eniem wirnika enkodera (pomi�dzy fazami U,V,W 
sygnałów komutacyjnych enkodera), co jest niezb�dne do prawidłowego 
sterowania nap�du. Je�eli u�ytkownik zna warto�� k�ta fazowego 
enkodera mo�e go wprowadzi� do Pr 0.43. Ewentualnie mo�na uzyska� 
warto�� k�ta fazowego enkodera podczas procedury autostrojenia w 
trybie serwo Pr 0.40 (warto�� k�ta zostanie automatycznie 
wprowadzona do Pr 0.40) . K�t fazowy enkodera mo�na wprowadza� 
tak�e podczas pracy nap�du - wówczas nap�d rozpocznie sterowanie z 
wykorzystaniem nowej warto�ci. Podczas procedury przywracania 
nastaw fabrycznych warto�� Pr 0.43 nie zmienia si�. 

Tryb wektorowy w otwartej lub zamkni�tej p�tli

Do P 0.44 wprowad� warto�� napi�cia znamionowego z tabliczki 
znamionowej silnika.

Otwarta p�tla

Pr 0.45 definiuje pr�dko�� silnika w warunkach zasilania go 
znamionowym napi�ciem i znamionow� cz�stotliwo�ci� przy pełnym 
obci��eniu (Pr 0.45 = pr�dko�� synchroniczna silnika - po�lizg). 
Wprowadzenie prawidłowej warto�ci do Pr 0.45 pozwala na dokładn� 
kompensacj� spadku pr�dko�ci przy zmianie obci��e� poprzez 
zwi�kszanie cz�stotliwo�ci wyj�ciowej nap�du.

Kompensacja po�lizgu jest nieaktywna je�eli Pr 0.45 jest ustawiony na 
warto�� 0 lub jest równy pr�dko�ci synchronicznej silnika, albo je�eli Pr 
5.27 jest ustawiony na warto�� 0.

Je�eli nap�d ma pracowa� z funkcj� automatycznej kompensacji 
po�lizgu do Pr. 0.45 nale�y wprowadzi� warto�� pr�dko�ci znamionowej 
z tabliczki znamionowej silnika (w obr/min). Kompensacja po�lizgu jest 
wykorzystywana w celu zapewnienia stabilnej pracy silnika przy nagłych 
zmianach obci��enia. Warto�� pr�dko�ci wprowadzona do Pr 0.45 
mo�e przekracza� pr�dko�� synchroniczn� silnika aby celowo 
wprowadzi� spadek pr�dko�ci (wykorzystywane podczas nap�dzania 
dwóch silników, których wały s� sprz��one mechanicznie).

Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli

Pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym obci��eniu wraz z 
cz�stotliwo�ci� znamionow� silnika jest wykorzystywana do 
wyznaczenia po�lizgu przy pełnym obci��eniu, który z kolei jest 
wykorzystywany przez algorytm sterowania wektorowego. 
Nieprawidłowa nastawa Pr 0.45 mo�e spowodowa�:

• Redukcj� sprawno�ci silnika
• Redukcj� maksymalnego momentu obrotowego silnika
• Brak mo�liwo�ci osi�gni�cia przez silnik maksymalnej pr�dko�ci
• Stan awaryjny wskazuj�cy na przeci��enie nap�du 
• Wydłu�enie stanów nieustalonych
• Niedokładne sterowanie momentem w trybie pracy nap�du z 

kontrol� momentu

0.42 {5.11} Liczba par biegunów silnika

RW Txt US

OL �
0 do 60 (Auto do 120 

biegunów)

� Auto (0)

CL � �
VT Auto (0)

SV 6 biegunów (3)

0.43 {5.10} Współczynnik mocy silnika

RW Uni US

OL �
0.000 do 1.000

�
0.850

VT � �

0.43 {3.25} K�t fazowy enkodera

RW Uni US

SV � 0.0 do 359.9° � 0.0

0.44 {5.09} Napi�cie znamionowe silnika

RW Uni RA US

�
0 do maks.warto�ci napi�cia 

zasilania �

Nap�d 200V: 230
Nap�d 400V: 400
 Nap�d 575V: 575
 Nap�d 690V: 690

0.45 {5.08}
Pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym 
obci��eniu (obr/min)

RW Uni US

OL � 0 do 180000 obr/min � 1,500

VT � 0.00 do 40000.00 obr/min � 1,450.00
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Pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym obci��eniu mo�e by� 
optymalizowana przez nap�d - patrz Rozdział 8.1.2 Sterowanie silnikiem 
w zamkni�tej p�tli na stronie 101.

Tryb serwo

W Pr 0.45 ustawia si� stał� czasow� nagrzewania silnika, która wraz z 
pr�dem znamionowym silnika Pr 0.46 i warto�ci� skuteczn� pr�du Pr 
0.12, tworzy model cieplny silnika i pozwala na prawidłowe dobranie 
parametrów w celu ochrony silnika.

Nastawa Pr 0.45 na warto�� 0 deaktywuje ochron� termiczn� silnika.

Wi�cej informacji dotyczacych ochrony termicznej silnika mo�na znale�� 
w Rozdziale 8.4 Ochrona termiczna silnika na stronie 108.

Do Pr 0.46 nale�y wprowadzi� znamionowy pr�d silnika z tabliczki 
znamionowej silnika.

Tryb wektorowy w otwartej lub zamkni�tej p�tli

Do Pr 0.46 nale�y wprowadzi� znamionow� cz�stotliwo�� silnika z 
tabliczki znamionowej silnika.

6.2.8     Wybór trybu sterowania nap�du

Pr 0.48 przyjmuje nast�puj�ce nastawy:

Przed przyst�pieniem do zmiany Pr 0.48 nale�y upewni� si�, �e Pr 
xx.00 jest nastawiony na warto�� 1253. Przy zmianie warto�ci Pr 0.48 
(przy zmianie trybu sterowania nap�du) wszystkie parametry nap�du 
przyjmuj� nastawy fabryczne (oprócz parametrów dotycz�cych 
ochrony).

6.2.9     Informacje o stanie nap�du

Pr 0.49 kontroluje dost�p do parametrów nap�du konfigurowanych za 
pomoc� panelu steruj�cego:

Pr 0.49 mo�e by� edytowany za pomoc� panelu steruj�cego LED nawet 
gdy jest wprowadzony kod ochrony parametrów.

Pr 0.50 wy�wietla numer wersji software nap�du.

0.45 {4.15} Stała czasowa nagrzewania silnika

RW Uni US

SV � 0 do 400.0 � 20.0

0.46 {5.07} Znamionowy pr�d silnika

RW Uni RA US

�
0 do maksymalnego pr�du 

silnika (A) �
Pr�d znamionowy nap�du 

[11.32]

0.47 {5.06} Znamionowa cz�stotliwo�� silnika

RW Uni US

OL � 0 do 3000.0Hz � 50.0

VT � 0 do 1250.0Hz � 50.0

0.48 {11.31} Operating mode selector

RW Txt NC PT

� 1 do 4 �

OL 1

VT 2

SV 3

Nastawa Sterowanie

OPEn LP 1 W otwartej p�tli (U/f)
CL VECt 2 W trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli
SerVO 3 W trybie serwo
rEgEn 4 W trybie ze zwrotem energii do sieci zas.

0.49 {11.44} Poziom dost�pu do parametrów nap�du

RW Txt PT US

� 0 do 2 � 0

Kod Warto�� Opis funkcji
0 L1 Dost�p tylko do parametrów Menu 0
1 L2 Dost�p do parametrów wszystkich Menu

2 Loc

Aktywacja blokady edycji parametrów po urzednim 
zresetowaniu nap�du. 

(Podczas aktywacji blokady Pr 0.49 przyjmuje 
warto�� L1)

0.50 {11.29} Wersja oprogramowania nap�du

RO Uni NC PT

� 1.00 do 99.99 �
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7     Praca nap�du z silnikiem
Rozdział ten przedstawia poszczególne etapy pierwszego uruchomienia 
silnika zasilanego przez nap�d Unidrive SP, w ka�dym z trybów 
sterowania nap�du.

Informacje dotycz�ce idealnego dostrojenia nap�du do silnika mo�na 

znale�� w rozdziale 8 Optymalizacja.

7.1      Niezb�dne oprzewodowanie
7.1.1     Podstawowe wymagania
Przedstawiono tutaj podstawowe sposoby oprzewodowania nap�du aby 
uruchomi� go z silnikiem w ��danym trybie pracy. W rozdziale 7.3 
Pierwsze uruchomienie przestawiono czynno�ci, które prowadz� do 
szybkiego pierwszego uruchomienia nap�du z silnikiem. 

Tabela 7-1 Poł�czenia steruj�ce wymagane dla ka�dego ze 
sposobów sterowania nap�du

Tabela 7-2 Poł�czenia wymagane dla ka�dego z trybów pracy 
nap�du

Sprz��enie zwrotne pr�dko�ciowe
Jako odpowiednie mo�na wykorzysta� nast�puj�ce urz�dzenia: 
• Enkoder inkrementalny (A, B lub F, D z lub bez Z)
• Enkoder inkrementalny z informacja o kierunku (F, R z lub bez Z)
• Enkoder absolutny SSI (w kodzie Gray’a lub binarny)
• Enkoder SINCOS (z lub bez interfejsu Hiperface lub interfejsu 

EnDat)
• Enkoder absolutny EnDat

Sprz��enie zwrotne pr�dko�ciowe i poło�eniowe
Jako odpowiednie mo�na wykorzysta� nast�puj�ce urz�dzenia: 
• Enkoder inkrementalny (A, B lub F, D z lub bez Z) z sygnałami 

komutacyjnymi (U, V, W)
• Enkoder inkrementalny z informacja o kierunku (F, R z lub bez Z) z 

sygnałami komutacyjnymi (U, V, W)
• Enkoder SINCOS (z interfejsem Hiperface Stegmann’a lub 

interfejsem EnDat lub SSI)
• Enkoder absolutny SSI (w kodzie Gray’a lub binarny)
• Enkoder absolutny EnDat
 
Opisy podł�cze� i oprzewodowania modułów SM mo�na znale�� w 
rozdziale 10.15 na stronie 149 lub w odpowiednim opisie danego 
modułu SM.

7.2      Zmiana trybu pracy nap�du
Zmiana trybu pracy nap�du powoduje zresetowanie nastawionych 
parametrów do nastaw fabrycznych, ł�cznie z parametrami silnika. (Pr 
0.49 i Pr 0.34 podczas procedury zmiany trybu pracy nap�du nie 
zmieniaj� swoich nastaw)

Sposób post�powania przy zmianie trybu pracy nap�du
1. Wprowad� warto�� 1253 do Pr xx.00

2. Zmie� nastaw� Pr 0.48 tak jak poni�ej:

Oznaczenia cyfrowe podane w drugiej kolumnie powy�szej tabeli s� 
wykorzystywane podczas konfiguracji nap�du poprzez komunikacj� 
szeregow�.

3. Wykonaj jedn� z poni�szych czynno�ci:

• Wci�nij czerwony przycisk  - reset  
• Zewrzyj wej�cie cyfrowe - reset
• Wykonaj reset nap�du poprzez interfejs szeregowy poprzez 

nastaw� Pr 10.38 na warto�� 100 (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z 
powrotem warto�� 0).

Nale�y upewni� si�, �e sterowanie nap�du jest wykonane 
tak, �e nie nast�pi niekontrolowany, niebezpieczny start 
silnika.

Nale�y wprowadzi� do nap�du prawidłowe parametry 
silnika, aby zapewni� jego ochron�. Koniecznie nale�y 
wprowadzi� warto�� pr�du znamionowego silnika do Pr 
0.46, co zapewni wła�ciw� ochron� termiczn� silnika.

Je�eli nap�d wcze�niej został zaprogramowany na 
zadawanie z panelu steruj�cego, przed podaniem komendy 

start, upewnij si� (u�ywaj�c przycisku ), �e warto�� 

zadana wynosi 0.

Je�eli zaprogramowana w nap�dzie maksymalna pr�dko�� 
mo�e spowodowa� niebezpieczn� prac� maszyny, 
dodatkowo na maszynie powinno by� zmontowane 
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej 
pr�dkosci. 

Sposób sterowania nap�du Wymagane poł�czenia

Poprzez zaciski steruj�ce
Aktywacja nap�du
Zadajnik pr�dko�ci
Praca w prawo lub w lewo

Z panelu steruj�cego Aktywacja nap�du

Poprzez komunikacj� szereg.
Aktywacja nap�du
Przewody dla komunikacji szeregowej

Tryb pracy nap�du Wymagane poł�czenia
Otwarta p�tla Z silnikiem indukcyjnym
Zamkni�ta p�tla w trybie 
wektorowym

Z silnikiem indukcyjnym i zamontowanym na 
nim urz�dzeniem sprz��enia zwrotnego

Zamkni�ta p�tla w trybie 
serwo

Z silnikiem serwo i zamontowanym na nim 
urz�dzeniem sprz��enia zwrotnego 
pr�dko�ciowego i poło�eniowego 

UWAGA

OSTRZE�ENIE

OSTRZE�ENIE

UWAGA

Nastawa Pr 0.48 Tryb pracy nap�du

1
W otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego w trybie 

U/f=const.

2
W zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego w 

trybie wektorowym

3
W zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego w 

trybie serwo

4
W trybie ze zwrotem energi do sieci zasilaj�cej 

nap�du (szczegółowy opis pracy nap�du w 
tym trybie dost�pny u dystrybutora nap�du) 
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Rysunek 7-1 Niezb�dne poł�czenia, które nale�y wykona� aby 
nap�d pracował z silnikiem w jednym z trybów pracy

E

A  A

B  B

U  U

V  V

W  W

A  A

B  B E

Zł�cze enkodera
15-pinowe typu D

5
10
15

1
6

11

U V W

U V W

Z  Z

Z  Z 1

2

1

1

2

3

Sygnał markera nie jest obligatoryjny

Ekran enkodera nale�y podł�czy� do masy nap�du 0V

Zabezpieczenie termiczne rezystora hamowania. 
Sterowanie musi by� wykonane tak aby w przypadku zadziałania 
zabezpieczenia odł�czy� napi�cie zasilania nap�du.  

1                 A                 F                      Cos
2                 A\                F\                     Cos\
3                 B                 D                     Sin
4                 B\                D\                    Sin\
5                           Z                               Data
6                           Z\                              Data\
7             U        Fout     Aout        Fout          Aout
8             U\       Fout\    Aout\       Fout\         Aout\
9             V        Dout     Bout        Dout         Bout
10           V\       Dout\    Bout\       Dout\        Bout\
11                        W                                        Clk
12                        W\                                       Clk\
13                       +V                               +V
14                       0V                               0V
15                       Th                               Th

Pr 3.38 = 6 do 11
Zacisk

Sygnały dost�pne z ró�nych 
typów enkoderów

Pr 3.38 = 0 do 5

Pin Funkcja

1            
2            RX TX
3            Izolowane  0V
4            +24V
5             0V
6            TX enable
7            RX\ TX\
8            RX\ TX\
Obud.     0V

Trezystor terminuj�cy

Izolowane

Izolowane

Silnik indukcyjny

Silnik serwo 
z magnesami trwałymi

Zacisk 15 jest podł�czony do zacisku T8 na listwie steruj�cej (wej.  analog. 3). 
Je�eli chcemy wykorzysta� zacisk 15 do ochrony termicznej nale�y ustawi� 
Pr na ‘th.sc’ (7), ‘th’ (8) lub ‘th.diSP’ (9)7.15 
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=PAd (4)

0.05
SM-Keypad / SM-Keypad Plus.
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_48V BR
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Opcjonalny rezystor 
hamowania - 
UniSP - Rozmiar 2 i 3
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7.3      Post�powanie przy uruchomieniu
7.3.1     Praca nap�du w otwartej p�tli

Czynno�� Opis czynno�ci

Przed 
wł�czeniem 
zasilania

Nale�y sprawdzi� czy:
• Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja nap�du)
• Nie jest podana komenda startu
• Silnik jest podł�czony do nap�du

Po zał�czeniu 
napi�cia 
zasilania

Nale�y sprawdzi� czy:
• Na wy�wietlaczu nap�du pokazał si� napis ‘inh’
Je�eli wy�wietlacz nap�du wskazuje inny napis, b�d�cy oznaczeniem stanu awaryjnego sprawd� 
ten stan w Rozdziale 13  Diagnostyka na stronie 213.

Wprowadzanie 
parametrów 
silnika z 
tabliczki 
znamionowej 
silnika

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Cz�stotliwo�� znamionow� silnika do Pr 0.47 (Hz)
• Pr�d znamionowy silnika do Pr 0.46 (A)
• Pr�dko�c znamionow� silnika do Pr 0.45 (obr/min)
• Napi�cie znamionowe silnika do Pr 0.44 (V) - sprawd� czy wpisane napi�cie odpowiada 

poł�czeniu w  czy  uzwoje� silnika

Ustawianie 
maksymalnej 
czestotliwo�ci 
podawanej na 
silnik

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Maksymaln� cz�stotliwo�� do Pr 0.02 (Hz)

Ustawianie 
stromo�ci 
przyspieszania i 
hamowania

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Stromo�� przyspieszania do Pr 0.03 (s/100Hz)
• Stromo�� hamowania do Pr 0.04 (s/100Hz) (je�eli nap�d b�dzie współpracował z rezystorem 

hamowania nale�y nastawi� Pr 0.15 = FAST. Nale�y sprawdzi� czy s� wprowadzone prawidłowe 
nastawy do Pr 10.30 i Pr 10.31, w przeciwnym wypadku nap�d mo�e blokowa� si� stanem 
awaryjnym ‘It.br’.)

Automatyczne 
strojenie

Unidrive SP mo�e wykona� autostrojenie statyczne lub dynamiczne (z rotacj� wału silnika). 
Autostrojenie nale�y rozpocz�� gdy wał silnika nie wiruje. Preferowane jest autostrojenie 
dynamiczne, poniewa� ten sposób autostrojenia pozwala na dokładne okre�lenie współczynnika 
mocy silnika wykorzystywanego przez nap�d.

• Autostrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) mo�e by� przeprowadzone wtedy gdy nie ma mo�liwo�ci 
zdj�cia obci��enia z wału silnika. Podczas autostrojenia statycznego nast�puje pomiar rezystancji stojana 
silnika i offsetu napi�cia w nap�dzie, co jest wykorzystywane do algorytmów sterowania dla pracy nap�du w 
trybie wektorowym. W czasie autostrojenia statycznego nie jest dokonywany pomiar współczynnika mocy, 
zatem warto�� współczynnika mocy silnika nale�y wprowadzi� r�cznie do Pr 0.43 z tabliczki znamionowej 
silnika.

• Autostrojenie dynamiczne mo�e by� przeprowadzone tylko w przypadku, gdy zdj�te jest z wału silnika 
obci��enie. Podczas autostrojenia dynamicznego najpierw wykonywane jest autostrojenie statyczne, 
nast�pnie wał silnika wiruje z pr�dko�ci� 2/3 pr�dko�ci maksymalnej (Pr 0.02). W czasie autostrojenia 
dynamicznego dokonywany jest pomiar współczynnika mocy silnika.

Aby prawidłowo przeprowadzi� automatyczne strojenie nale�y:
• Nastawi� Pr 0.40 = 1 aby nap�d wykonał autostrojenie statyczne lub nastawi� Pr 0.40 = 2 aby 

nap�d wykonał autostrojenie dynamiczne
• Zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du). Na wy�wietlaczu nap�du pojawi si� napis ’rdY’.
• Zewrze� zacisk 26 lub 27 (START). Na dolnej linii wyswietlacza pojawi si� napis ’Auto’ 

naprzemiennie z napisem ’tunE’, i b�dzie migał dopóki nap�d nie zako�czy autostrojenia.
• Poczeka� a� na wy�wietlaczu nap�du pojawi si� napis ’rdY’ i wał silnika zatrzyma si�.
Je�eli na wy�wietlaczu pojawi si� kod stanu awaryjnego - patrz Rozdział 13  Diagnostyka na 
stronie 213.
Po zako�czeniu autostrojenia zacisk START powinien zosta� rozwarty, tak aby ponowne zwarcie 
zacisku START spowodowało prac� nap�du z okre�lonym zadaniem.

Zapisywanie 
parametrów

Wprowad� warto�� 1000 w Pr. xx.00, nast�pnie wci�nij czerwony przycisk  - reset  lub zewrzyj 
wej�cie cyfrowe - reset (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z powrotem warto�� 0).

Praca Po wykonaniu powy�szych czynnosci nap�d jest gotowy do pracy

Silnik X XXXXXXXXX
Nr XXXXXXXXXX  kg

IP55  Klasa izol. F  C  40  s S1°
V Hz min-1 kW cosφ A
230
400

50 1445 2.20 0.80 8.50
4.90

Mn = 14.5Nm
240
415

50 1445 2.20 0.76 8.50
4.90

Mn = 14.4Nm
Went. 1faz. 1=0,46A P=110W R.F 32MN I.E

.C
 3

4 
1(

87
)

0.02

t

100Hz

0.03
t

0.04

Podczas autostrojenia dynamicznego  wał silnika wiruje z pr�dko�ci� 2/3 pr�dko�ci 
maksymalnej (Pr 0.02) w kierunku do przodu bez wzgl�du na to jaka została wybrana warto�� 
zadana. Po pewnym czasie nap�d zacznie hamowa� wybiegiem co spowoduje zatrzymanie 
silnika. Po zako�czeniu autostrojenia zacisk START powinien zosta� rozwarty, tak aby ponowne 
zwarcie zacisku START spowodowało prac� nap�du z okre�lonym zadaniem.UWAGA

cos ∅

σLS

RS
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7.3.2     Praca nap�du w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym
Praca nap�du z silnikiem indukcyjnym z zamontowanym enkoderem inkrementalnym
Dla uproszczenia opisu pierwszego uruchomienia rozwa�any tu b�dzie nap�d pracuj�cy z enkoderem inkrementalnym jako sprz��eniem zwrotnym 
pr�dko�ciowym. Praca nap�du z pozostałymi mo�liwymi urz�dzeniami sprz��enia zwrotnego jest opisana w rozdziale 7.4 na stronie 79.

Czynno�� Opis czynno�ci

Przed 
wł�czeniem 
zasilania

Nale�y sprawdzi� czy:
• Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja nap�du)
• Nie jest podana komenda startu
• Silnik i enkoder jest podł�czony do nap�du

Po zał�czeniu 
napi�cia 
zasilania

Nale�y sprawdzi� czy:
• Na wy�wietlaczu nap�du pokazał si� napis ‘inh’
Je�eli wy�wietlacz nap�du wskazuje inny napis, b�d�cy oznaczeniem stanu awaryjnego sprawd� ten 
stan w Rozdziale 13  Diagnostyka na stronie 213.

Wprowadzenie 
parametrów 
enkodera

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Typ enkodera do Pr 3.38 = Ab (0): Enkoder inkrementalny
• Zasilanie enkodera do Pr. 3.36 = 5V (0), 8V (1) lub 15V (2) 

• Rozdzielczo�� enkodera (liczb� inpulsów na obrót) do Pr 3.34
• Aktywacja rezystorów terminuj�cych enkodera w nap�dzie do Pr. 3.39:

0 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A-A\, B-B\, Z-Z\ enkodera s� nieaktywne
1 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A-A\, B-B\ enkodera s� aktywne, natomiast w kanałach Z-Z\ - nieaktywne
2 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A-A\, B-B\, Z-Z\ enkodera s� aktywne

Wprowadzanie 
parametrów 
silnika z 
tabliczki 
znamionowej 
silnika

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Cz�stotliwo�� znamionow� silnika do Pr 0.47 (Hz)
• Pr�d znamionowy silnika do Pr 0.46 (A)
• Pr�dko�� znamionow� silnika (pr�dko�� synchroniczna - po�lizg) do Pr 0.45 (obr/min)
• Napi�cie znamionowe silnika do Pr 0.44 (V) - sprawd� czy wpisane napi�cie odpowiada poł�czeniu 

w  czy  uzwoje� silnika
Ustawianie 
maksymalnej 
pr�dko�ci

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Maksymaln� pr�dko�� do Pr 0.02 (obr/min)

Ustawianie 
stromo�ci 
przyspieszania i 
hamowania

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Stromo�� przyspieszania do Pr 0.03 (s/1000obr/min)
• Stromo�� hamowania do Pr 0.04 (s/1000obr/min) (je�eli nap�d b�dzie współpracował z rezystorem 

hamowania nale�y nastawi� Pr 0.15 = FAST. Nale�y sprawdzi� czy s� wprowadzone prawidłowe nastawy 
do Pr 10.30 i Pr 10.31, w przeciwnym wypadku nap�d mo�e blokowa� si� stanem awaryjnym ‘It.br’.)

Automatyczne 
strojenie

Unidrive SP mo�e wykona� autostrojenie statyczne lub dynamiczne. Autostrojenie nale�y rozpocz�� gdy wał silnika nie 
wiruje. Podczas autostrojenia dynamicznego nast�puje pomiar aktualnych danych silnika oraz ich zapis w parametrach 
nap�du, co daje lepsze dopasowanie nap�du do silnika ni� podczas autostrojenia statycznego.

• Autostrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) mo�e by� przeprowadzone wtedy gdy nie ma mo�liwo�ci zdj�cia 
obci��enia z wału silnika. Podczas autostrojenia statycznego nast�puje pomiar rezystancji stojana silnika i 
induktancji silnika. Te parametry s� wykorzystywane do doboru współczynników p�tli pr�dowej i w fazie ko�cowej 
autostrojenia s� zapisywane do Pr 0.38 i Pr 0.39. W czasie autostrojenia statycznego nie jest dokonywany pomiar 
współczynnika mocy, zatem warto�� współczynnika mocy silnika nale�y wprowadzi� r�cznie do Pr 0.43 z tabliczki 
znamionowej silnika.

• Autostrojenie dynamiczne mo�e by� przeprowadzone tylko w przypadku, gdy zdj�te jest z wału silnika obci��enie. 
Podczas autostrojenia dynamicznego najpierw wykonywane jest autostrojenie statyczne, nast�pnie wał silnika 
wiruje z pr�dko�ci� 2/3 pr�dko�ci maksymalnej (Pr 0.02). W czasie autostrojenia dynamicznego dokonywany jest 
pomiar induktancji stojana silnika i obliczenia współczynnika mocy.

Aby prawidłowo przeprowadzi� automatyczne strojenie nale�y:
• Nastawi� Pr 0.40 = 1 aby nap�d wykonał autostrojenie statyczne lub nastawi� Pr 0.40 = 2 aby nap�d wykonał 

autostrojenie dynamiczne
• Zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du). Na wy�wietlaczu nap�du pojawi si� napis ’rdY’.
• Zewrze� zacisk 26 lub 27 (START). Na dolnej linii wyswietlacza pojawi si� napis ’Auto’ naprzemiennie z napisem 

’tunE’, i b�dzie migał dopóki nap�d nie zako�czy autostrojenia.
• Poczeka� a� na wy�wietlaczu nap�du pojawi si� napis ’rdY’ i wał silnika zatrzyma si�.
Je�eli na wy�wietlaczu pojawi si� kod stanu awaryjnego - patrz Rozdział 13  Diagnostyka na stronie 213.
Po zako�czeniu autostrojenia zacisk START powinien zosta� rozwarty, tak aby ponowne zwarcie zacisku START 
spowodowało prac� nap�du z okre�lonym zadaniem.

Zapisywanie 
parametrów

Wprowad� warto�� 1000 w Pr. xx.00, nast�pnie wci�nij czerwony przycisk  - reset  lub zewrzyj 
wej�cie cyfrowe - reset (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z powrotem warto�� 0).

Praca Po wykonaniu powy�szych czynnosci nap�d jest gotowy do pracy

Nastawa nieprawidłowego napi�cia zasilania enkodera do Pr. 3.36 mo�e spowodowa� jego 
uszkodzenie.

OSTRZE�ENIE

Silnik X XXXXXXXXX
Nr XXXXXXXXXX  kg

IP55  Klasa izol. F  C  40  s S1°
V Hz min-1 kW cosφ A
230
400

50 1445 2.20 0.80 8.50
4.90

Mn = 14.5Nm
240
415

50 1445 2.20 0.76 8.50
4.90

Mn = 14.4Nm
Went. 1faz. 1=0,46A P=110W R.F 32MN I.E

.C
 3

4 
1(

87
)

0.02

t

1000rpm

0.03
t

0.04

Podczas autostrojenia dynamicznego  wał silnika wiruje z pr�dko�ci� 2/3 pr�dko�ci maksymalnej (Pr 0.02) 
w kierunku do przodu bez wzgl�du na to jaka została wybrana warto�� zadana. Po pewnym czasie nap�d 
zacznie hamowa� wybiegiem co spowoduje zatrzymanie silnika. Po zako�czeniu autostrojenia zacisk 
START powinien zosta� rozwarty, tak aby ponowne zwarcie zacisku START spowodowało prac� nap�du 
z okre�lonym zadaniem.UWAGA

cos ∅
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T
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7.3.3     Praca nap�du w trybie serwo
Praca nap�du z silnikiem serwo z zamontowanym urz�dzeniem sprz��enia zwrotnego pr�dko�ciowego i poło�eniowego
Dla uproszczenia opisu pierwszego uruchomienia rozwa�any tu b�dzie nap�d pracuj�cy z enkoderem inkrementalnym z sygnałami komutacyjnymi 
(U, V, W). Praca nap�du z pozostałymi mo�liwymi urz�dzeniami sprz��enia zwrotnego jest opisana w Rozdziale 7.5 Dopasowanie nap�du do 
enkodera na stronie 93.

Czynno�� Opis czynno�ci

Przed wł�czeniem 
zasilania

Nale�y sprawdzi� czy:
• Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja nap�du)
• Nie jest podana komenda startu
• Silnik i urz�dzenie zapewniaj�ce sprz��enie zwrotne s� podł�czone do nap�du

Po zał�czeniu 
napi�cia zasilania

Nale�y sprawdzi� czy:
• Na wy�wietlaczu nap�du pokazał si� napis ‘inh’
Je�eli wy�wietlacz nap�du wskazuje inny napis, b�d�cy oznaczeniem stanu awaryjnego sprawd� ten 
stan w Rozdziale 13  Diagnostyka na stronie 213.

Wprowadzenie 
parametrów 
enkodera

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Typ enkodera do Pr 3.38 = Ab.SErVO (3): Enkoder inkrementalny z sygnałami komutacyjnymi
Zasilanie enkodera do Pr. 3.36 = 5V (0), 8V (1) lub 15V (2) 

• Rozdzielczo�� enkodera (liczb� inpulsów na obrót) do Pr 3.34
• Aktywacja rezystorów terminuj�cych enkodera w nap�dzie do Pr. 3.39:

0 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A-A\, B-B\, Z-Z\ enkodera s� nieaktywne
1 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A-A\, B-B\ enkodera s� aktywne, natomiast w kanałach Z-Z\ - nieaktywne
2 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A-A\, B-B\, Z-Z\ enkodera s� aktywne

Wprowadzanie 
parametrów silnika 
z tabliczki znam. 
silnika

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Pr�d znamionowy silnika do Pr 0.46 (A)
• Liczb� par biegunów do Pr 0.42

Ustawianie 
maksymalnej 
pr�dko�ci

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Maksymaln� pr�dko�� do Pr 0.02 (obr/min)

Ustawianie 
stromo�ci 
przyspieszania i 
hamowania

Nale�y wprowadzi� do nap�du:
• Stromo�� przyspieszania do Pr 0.03 (s/1000obr/min)
• Stromo�� hamowania do Pr 0.04 (s/1000obr/min) (je�eli nap�d b�dzie współpracował z rezystorem 

hamowania nale�y nastawi� Pr 0.15 = FAST. Nale�y sprawdzi� czy s� wprowadzone prawidłowe nastawy 
do Pr 10.30 i Pr 10.31, w przeciwnym wypadku nap�d mo�e blokowa� si� stanem awaryjnym ‘It.br’.)

Automatyczne 
strojenie

• Podczas autostrojenia standardowego silnik serwo wykonuje 2 obroty elektryczne wału (tj. maks. 
do 2 obrotów mechanicznych) w wybranym kierunku i nast�puje pomiar offsetu silnika (tj. stałej 
warto�ci k�ta poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo) zapisywanego do Pr 3.25 oraz 
pomiar rezystancji stojana i induktancji silnika na podstawie, których dobierane s� wzmocnienia 
członów p�tli pr�dowej nap�du, które nast�pnie s� wpisywane do Pr 0.38 i Pr 0.39. Cała procedura 
autostrojenia zajmuje w przybli�eniu ok. 20 sekund.

Aby prawidłowo przeprowadzi� automatyczne strojenie nale�y:
• Nastawi� Pr 0.40 = 2
• Zewrze� zacisk 26 lub 27 (START)
• Zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du). Na dolnej linii wyswietlacza pojawi si� napis ’Auto’ 

naprzemiennie z napisem ’tunE’, i b�dzie migał dopóki nap�d nie zako�czy autostrojenia.
• Poczeka� a� na wy�wietlaczu pojawi si� napis ‘StoP’ i wał silnika zatrzyma si�.
Je�eli na wy�wietlaczu pojawi si� kod stanu awaryjnego - patrz Rozdział 13  Diagnostyka na stronie 
213.
Po zako�czeniu autostrojenia zacisk START powinien zosta� rozwarty, tak aby ponowne zwarcie 
zacisku START spowodowało prac� nap�du z okre�lonym zadaniem.

Zapisywanie 
parametrów

Wprowad� warto�� 1000 w Pr. xx.00, nast�pnie wci�nij czerwony przycisk  - reset  lub zewrzyj 
wej�cie cyfrowe - reset (Upewnij si�, �e Pr. xx.00 przyj�ł z powrotem warto�� 0).

Praca Po wykonaniu powy�szych czynnosci nap�d jest gotowy do pracy

Nastawa nieprawidłowego napi�cia zasilania enkodera do Pr. 3.36 mo�e spowodowa� jego 
uszkodzenie.

OSTRZE�ENIE

Model No: 95UXXXXXXXXXXXX
Volts:   380/480
Cont:   7.7Nm:4.81Arms
Stall:    9.5Nm:5.91Arms
Speed: 3000rpm Poles:6
Kt:       1.6Nm/Arms
Ins Class: H

Brake: 12Nm
24V
0.67A

Serial No: XXXXXXXXXXX

Control Techniques
Dynamics Ltd

ANDOVER, HANTS.
ENGLAND. SP10 5AB

0.02

t

1000rpm

0.03
t

0.04

Podczas autostrojenia standardowego na niskiej pr�dko�ci silnik serwo wykona 2 obroty 
elektryczne wału (tj. maks. do 2 obrotów mechanicznych) w wybranym kierunku bez 
wzgl�du na to jaka została wybrana warto�� zadana. Po pewnym czasie nap�d zacznie 
hamowa� wybiegiem co spowoduje zatrzymanie silnika. Po zako�czeniu autostrojenia 
zacisk START powinien zosta� rozwarty, tak aby ponowne zwarcie zacisku START 
spowodowało prac� nap�du z okre�lonym zadaniem.

UWAGA

0

0
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7.4      Oprogramowanie CTSoft
Oprogramowanie CTSoft słu�y do konfiguracji parametrów, monitoringu 
i łatwego rozruchu nap�du Unidrive SP, mo�e tak�e współpracowa� z 
innymi nap�dami firmy Control Techniques. Oprogramowanie CTSoft 
pracuje w �rodowisku Windows™.

CTSoft ułatwia programowanie nap�du, pozwala m.in. na: przesłanie 
kompletu parametrów z komputera PC do nap�du, przesłanie kompletu 
parametrów z nap�du do komputera PC, zapisanie ich na dysku w 
komputerze, tworzenie list porównawczych pomi�dzy nastawami 
fabrycznymi nap�du, a nastawami zaprogramowanymi w nap�dzie, 
tworzenie własnych zestawów parametrów, z którymi aktualnie pracuje 
u�ytkownik. Poszczególne Menu parametrów mog� by� wy�wietlane za 
pom�c� CTSoft jako lista parametrów, ale równie� jako diagramy 
blokowe z nastawami parametrów, które mog� by� uaktualniane 
podczas pracy nap�du. Oprogramowanie CTSoft mo�e współpracowa� 
z pojedynczym nap�dem jak równie� z wieloma nap�dami pracuj�cymi 
w sieci. 

Oprogramowanie CTSoft jest dostarczane razem z nap�dem na płycie 
CD doł�czonej do nap�du. Jest równie� dost�pne na stronie 
www.controltechniques.com (rozmiar pliku ok. 60Mb).

Wymagania sprz�towe do instalacji CTSoft: 

• Windows 98/98SE/ME/NT4/2000/XP. Nie pracuje pod Windows 95  
• Wymagana instalacja Internet Explorer V5.0 lub pó�niejsze wersje 
• Wymagana rozdzielczo�� monitora: 800x600; 256 kolorów. Zaleca 

si� rozdzielczo��1024x768. 
• 128MB RAM 
• Zalecany procesor Pentium II 266MHz lub szybszy. 
• Wymagana instalacja Adobe Acrobat 5.1lub pó�niejsze wersje (pod 

tym programem pracuj� pliki pomocy w CTSoft)

Przed instalacj� CTSoft nale�y odinstalowa� wszystkie wcze�niejsze 
wersje tego oprogramowania (nie spowoduje to utraty istniej�cych 
projektów wykonanych wcze�niej pod CTSoft-em)

Oprogramowanie CTSoft daje mo�liwo�� szybkiego dost�pu do 
informacji na temat parametrów Unidrive SP. Klikni�cie na dany 
parametr nap�du w CTSoft odsyła u�ytkownika do opisu wskazanego 
parametru w Podr�czniku Rozszerzonym (Zaawansowanym).

7.5      Dopasowanie nap�du do enkodera
W tym rozdziale przedstawiono nastawy parametrów dla współpracy nap�du z róznymi typami enkoderów. Wi�cej informacji na temat tych 
parametrów mo�na znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

7.5.1     Nastawy podstawowe dla poszczególnych typów enkoderów
Tabela 7-3 Parametry wymagaj�ce zmian nastaw przy współpracy nap�du z ró�nymi urz�dzeniami zapewniaj�cymi sprz��enie zwrotne

Parametr
Enkodery Ab, Fd, Fr, 

Ab.SErVO, Fd.SErVO, 
Fr.SErVO, lub SC

Enkoder
SC.HiPEr

Enkodery 
SC.EndAt 
lub SC.SSI

Enkoder 
EndAt

Enkoder
SSI

3.33 Liczba obrotów enkodera � x � x � x �

3.34 Rozdzielczo�� enkodera (ilo�� działek na obrót) � � x � x

3.35 Rozdzielczo�� enkodera dla komunikacji szereg. � x � x � x �

3.36 Napi�cie zasilania enkodera � � � � �

3.37 Pr�dko�� transmisji danych z enkodera � � �

3.38 Typ enkodera � � � � �

3.41
Automatyczna konfiguracja enkodera lub dla 
enkoderów SSI przesył danych w formacie binarnym

� � � �

�  Informacje, które nale�y wprowadzi� do nap�du
x    Parametry, które mog� by� automatycznie nastawione podczas automatycznej konfiguracji enkodera

7.5.2     Nastawy dla poszczególnych typów enkoderów - dane szczegółowe

Enkoder inkrementalny z lub bez sygnałów komutacyjnych (A, B, Z lub A, B, Z, U, V, W), lub enkoder Sincos bez interfejsu szeregowego

Typ enkodera Pr 3.38
Ab (0) - standardowy enkoder inkrementalny bez sygnałów komutacyjnych *
Ab.SErVO (3) - enkoder inkrementalny z sygnałami komutacyjnymi*
SC (6) - enkoder Sincos bez interfejsu szeregowego *

Napi�cie zasilania enkodera Pr 3.36 5V (0), 8V (1) lub 15V (2)

Rozdzielczo�� enkodera 
(ilo�� działek na obrót)

Pr 3.34
Nale�y wprowadzi� do Pr. 3.34 liczb� impulsów na obrót enkodera lub liczb� okresów sinusoidy na obrót 
enkodera.
Patrz Uwaga poni�ej Tabela 7.4 Rozdzielczo�� enkodera wykorzystywana przez nap�d.

Aktywacja rezystorów 
terminuj�cych enkodera w 
nap�dzie
(tylko dla Ab lub Ab.SErVO)

Pr 3.39
0 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A, B, Z enkodera s� nieaktywne
1 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A, B enkodera s� aktywne natomiast w kanałach Z s� nieaktywne
2 = Rezystory terminuj�ce w kanałach A, B, Z enkodera s� aktywne

Aktywacja detekcji 
nieprawidłowej pracy 
enkodera

Pr 3.40

0 = Funkcja nieaktywna
1 = Aktywna detekcja uszkodzenia oprzewodowania kanału A, B i Z  (rezyst. term. musz� by� aktywne)
2 = Aktywna detekcja bł�du wyznaczania k�ta fazowego enkodera (tj. k�ta pomi�dzy strumieniem 
wirnika silnika serwo a poło�eniem wirnika enkodera) - tylko dla Ab.SErVO
3 = Aktywne detekcje z nastawy 1 i 2 - tylko dla Ab.SErVO

* Nastawy te powinny by� u�ywane tylko podczas pracy nap�du w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym. Dla innych trybów pracy nap�du po ka�dym jego zał�czeniu 
nale�y przeprowadzi� test offsetu (tj. stałej warto�ci k�ta poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo).



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

94  Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika
www.acontrol.com.pl                                                                      Wydanie: 7

Enkoder inkrementalny z sygnałami cz�stotl. i kierunku (F i D), lub z sygnałami kierunku (CW i CCW), z lub bez sygnałów komutacyjnych

Typ enkodera
Pr 3.38

Fd (1) enkoder inkrementalny z sygnałami cz�stotl. i kierunku bez sygnałów komutacyjnych *
Fr (2) enkoder inkrementalny z sygnałami kierunku bez sygnałów komutacyjnych *
Fd.SErVO (4) enkoder inkrementalny z sygnałami cz�stotl. i kierunku z sygnałami komutacyjnymi
Fr.SErVO (5) enkoder inkrementalny z sygnałami kierunku z sygnałami komutacyjnymi

Napi�cie zasilania enkodera Pr 3.36 5V (0), 8V (1) lub 15V (2)
Rozdzielczo�� enkodera (ilo�� 
działek na obrót)

Pr 3.34 Nale�y wprowadzi� do Pr. 3.34 liczb� impulsów na obrót enkodera podzielon� na 2.
Patrz Uwaga poni�ej Tabela 7.4 Rozdzielczo�� enkodera wykorzystywana przez nap�d.

Aktywacja rezystorów 
terminuj�cych enkodera w 
nap�dzie
(tylko dla Ab lub Ab.SErVO)

Pr 3.39

0 = Rezystory terminuj�ce w kanałach F lub CW, D lub CCW, Z enkodera s� nieaktywne
1 = Rezystory terminuj�ce w kanałach F lub CW, D lub CCW  s� aktywne natomiast w kanałach Z s� 
nieaktywne
2 = Rezystory terminuj�ce w kanałach F lub CW, D lub CCW, Z enkodera s� aktywne

Aktywacja detekcji 
nieprawidłowej pracy enkodera

Pr 3.40

0 = Funkcja nieaktywna
1 = Aktywna detekcja uszkodzenia oprzewodowania kanału F i D lub CW i CCW, oraz Z enkodera 
(rezystory terminuj�ce musz� by� aktywne)
2 = Aktywna detekcja bł�du wyznaczania k�ta fazowego enkodera (tj. k�ta pomi�dzy strumieniem 
wirnika silnika serwo a poło�eniem wirnika enkodera) - tylko dla Fd.SErVO i Fr.SErVO
3 = Aktywne detekcje z nastawy 1 i 2 (tylko dla Fd.SErVO i Fr.SErVO)
Rezystory terminuj�ce Termination resistors must be enabled for wire break detection to operate

* Nastawy te powinny by� u�ywane tylko podczas pracy nap�du w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym. Dla innych trybów pracy nap�du po ka�dym jego zał�czeniu 
nale�y przeprowadzi� test offsetu (tj. stałej warto�ci k�ta poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo).

Enkoder absolutny SinCos z przesyłem danych za pomoc� transmisji szeregowej zgodnie z protokołem HiperFace lub EnDat, lub 
enkoder absolutny z przesyłem danych za pomoc� transmisji szeregowej zgodnie z protokołem EndAt

The Unidrive SP jest kompatybilny z nast�puj�cymi enkoderami z interfejsem szeregowym wykorzystuj�cym protokół HiperFace:
SCS 60/70, SCM 60/70, SRS 50/60, SRM 50/60, SHS 170, LINCODER, SCS-KIT 101, SKS36, SKM36.

Typ enkodera Pr 3.38

SC.HiPEr (7) enkoder absolutny SinCos z przesyłem danych za pomoc� transmisji szeregowej 
zgodnie z protokołem HiperFace
EndAt (8) enkoder absolutny z przesyłem danych za pomoc� transmisji szeregowej zgodnie z 
protokołem EndAt
SC.EndAt (9) enkoder absolutny SinCos z przesyłem danych za pomoc� transmisji szeregowej 
zgodnie z protokołem EndAt

Napi�cie zasilania enkodera Pr 3.36 5V (0), 8V (1) lub 15V (2)

Aktywacja automatycznej konfiguracji 
enkodera

Pr 3.41

Ustawienie Pr 3.41 na warto�� 1 powoduje automatyczn� nastaw� nast�puj�cych parametrów:
Pr 3.33 Liczba obrotów enkodera
Pr 3.34 Rozdzielczo�� enkodera (ilo�� działek na obrót) - tylko dla SC.HiPEr and SC.EndAt *
Pr 3.35 Rozdzielczo�� enkodera dla komunikacji szeregowej
Powy�sze parametry mo�na te� wprowadzi� r�cznie.
*Patrz Uwaga poni�ej Tabela 7.4 Rozdzielczo�� enkodera wykorzystywana przez nap�d.

Pr�dko�� transmisji danych enkodera
(tylko dla EndAt i SC.EndAt)

Pr 3.37 100 = 100k, 200 = 200k, 300 = 300k, 500 = 500k, 1000 = 1M, 1500 = 1.5M, or 2000 = 2M

Aktywacja detekcji nieprawidłowej 
pracy enkodera
(tylko dla SC.HiPEr i SC.EndAt)

Pr 3.40

0 = Funkcja nieaktywna
1 = Aktywna detekcja uszkodzenia oprzewodowania kanału Sin i Cos
2 = Aktywna detekcja bł�du wyznaczania k�ta fazowego enkodera (tj. k�ta pomi�dzy strumieniem 
wirnika silnika serwo a poło�eniem wirnika enkodera)
3 = Aktywne detekcje z nastawy 1 i 2
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Pr 3.34 ma mo�liwo�� wprowadzenia warto�ci od 0 do 50,000, jednak 
nie wszystkie wpisane warto�ci nap�d wykorzystuje do sterowania.

Tabela 7-4 Rozdzielczo�� enkodera wykorzystywana przez nap�d

Je�eli u�ytkownik chce pracowa� z enkoderem: SC.HiPEr, SC.EndAt, 
EndAt, SSI lub SC.SSI, przed wyborem typu enkodera w Pr 0.38, musi 
podł�czy� go do nap�du a nast�pnie aktywowa� nap�d. Pr 3.48 
wskazuje czy został zainstalowany jeden z powy�szych enkoderów. Po 
zał�czeniu napi�cia zasilania nap�du Pr 3.48 wskazuje OFF (0), ale gdy 
jest zainstalowany jeden z ww enkoderów natychmiast zaczyna 
wskazywa� On (1). Nie mo�na aktywowa� nap�du, który ma 
współpracowa� z enkoderami SC.HiPEr, SC.EndAt, EndAt, SSI lub 
SC.SSI dopóki Pr 3.48 nie wska�e On (1).

Je�eli zostało przerwane napi�cie zasilania enkodera, lub typ enkodera 
został zmieniony w momencie gdy nap�d pracował z jednym z 
enkoderów: SC.HiPEr, SC.EndAt, EndAt, SSI lub SC.SSI, enkoder 
przestaje by� rozpoznawany przez nap�d i Pr 3.48 ustawia si� na OFF 
(0) co powoduje, �e nap�d nie mo�e by� aktywowany. Enkoder mo�e 
by� reaktywowany, pod warunkiem �e nap�d jest nieaktywny, poprzez 
nastaw� Pr 3.47 na On (1). Po rozpoznaniu enkodera przez nap�d 
parametr ten automatycznie powraca do nastawy OFF (0). Reaktywacja 
enkodera nast�puje tak�e podczas resetowania astanów awaryjnych 
Enc1 do Enc8.

Enkoder absolutny SSI lub Enkoder absolutny Sincos SSI

Typ enkodera Pr 3.38 SSI (10) enkoder absolutny SSI                            SC.SSI (11) for enkoder absolutny SinCos SSI
Napi�cie zasilania enkodera Pr 3.36 5V (0), 8V (1) or 15V (2)
Rozdzielczo�� enkodera (ilo�� działek 
na obrót) (tylko dla SC.SSI)

Pr 3.34 Nale�y wprowadzi� do Pr. 3.34 liczb� okresów sinusoidy na obrót enkodera.
Patrz Uwaga poni�ej Tabela 7.4 Rozdzielczo�� enkodera wykorzystywana przez nap�d.

Wybór formatu przesyłu danych Pr 3.41
OFF (0) - przesył danych w formacie wykorzystuj�cym kod Gray’a, lub On (1) - przesył danych w 
formacie wykorzystuj�cym naturalny kod binarny dla enkoderów SSI

Liczba obrotów enkodera Pr 3.33
Nale�y do Pr 3.33 wprowadzi� ilo�� bitów odpowiedzialnych za liczb� obrotów (zwykle dla 
enkoderów SSI jest to warto��: 12bitów)

Rozdzielczo�� enkodera dla 
komunikacji szeregowej

Pr 3.35 Nale�y do Pr 3.35 wprowadzi� ilo�� bitów odpowiedzialnych za liczb� działek na obrót enkodera  
(zwykle dla enkoderów SSI jest to warto��: 12bitów)

Pr�dko�� transmisji danych enkodera Pr 3.37 100 = 100k, 200 = 200k, 300 = 300k, 500 = 500k, 1000 = 1M, 1500 = 1.5M, or 2000 = 2M

Aktywacja detekcji nieprawidłowej 
pracy enkodera

Pr 3.40

0 = Funkcja nieaktywna
1 = Aktywna detekcja uszkodzenia oprzewodowania kanału Sin i Cos (tylko dla SC.SSI)
2 = Aktywna detekcja bł�du wyznaczania k�ta fazowego enkodera (tj. k�ta pomi�dzy 
strumieniem wirnika silnika serwo a poło�eniem wirnika enkodera) - tylko dla SC.SSI
3 = Aktywne detekcje z nastawy 1 i 2                    
4 = Aktywna detekcja zasilania enkodera SSI
5 = Aktywne detekcje z nastawy 4 i 1 (tylko dla SC.SSI)
6 = Aktywne detekcje z nastawy 4 i 2 (tylko dla SC.SSI)
7 = Aktywne detekcje z nastawy 4 i 2 i 1 (tylko dla SC.SSI)

  UWAGA

Urz�dzenie sprz��enia 
zwrotnego poło�eniowego Rozdzielczo�� enkodera wykorzystywana przez nap�d

Ab, Fd, Fr

Je�eli Pr 3.34 <2, nap�d pracuje z warto�ci� 2.
Je�eli 2 ≤ Pr 3.34 ≤16,384, nap�d pracuje z warto�ci� z Pr 3.34.
Je�eli Pr 3.34 >16,384, nap�d pracuje z warto�ci� z Pr 3.34 zaokr�glon� w dół do najbli�szej warto�ci 
podzielnej przez 4.

Ab.SErVO, Fd.SErVO, Fr.SErVO

Je�eli Pr 3.34 ≤2, nap�d pracuje z warto�ci� 2.
Je�eli 2< Pr 3.34 <16,384, nap�d pracuje z warto�ci� z Pr 3.34 zaokr�glon� w dół do najbli�szej warto�ci 
b�d�cej liczb� do pot�gi 2.
Je�eli Pr 3.34 ≥16,384, nap�d pracuje z warto�ci� z warto�ci� 16,384.

SC, SC.HiPEr, SC.EndAt, SC.SSI

Je�eli Pr 3.34 ≤2, nap�d pracuje z warto�ci� 2.
Je�eli 2< Pr 3.34 <32,768,nap�d pracuje z warto�ci� z Pr 3.34 zaokr�glon� w dół do najbli�szej warto�ci 
b�d�cej liczb� do pot�gi 2.
Je�eli Pr 3.34 ≥32,768, nap�d pracuje z warto�ci� z warto�ci� 32,768.
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8     Optymalizacja
W rozdziale tym opisano metody optymalizacji nastaw parametrów tak 
aby uzyska� wymagan� prac� nap�du. Optymalizacj� konfiguracji 
nap�du ułatwia funkcja automatycznego strojenia nap�du.

8.1      Parametry zwi�zane z silnikiem
8.1.1     Sterowanie silnikiem w otwartej p�tli

Pr 0.46 {5.07} Znamionowy pr�d silnika Okre�la maksymaln� warto�� pr�du ci�głego silnika

Do Pr 0.46 nale�y wprowadzi� znamionowy pr�d silnika z tabliczki znamionowej silnika. (Je�eli istnieje konieczno�� nastawy tego parametru 
powy�ej warto�ci znamionowej silnika, patrz Rozdział 8.2 Maksymalny pr�d silnika na stronie 108). Znamionowy pr�d silnika wpisany do Pr 0.46 
{Pr 5.07} jest wykorzystywany do nast�puj�cych funkcji:
• Ogranicze� pr�dowych (patrz Rozdział 8.3 Ograniczenia pr�dowe na stronie 108)
• Ochrony cieplnej silnika (patrz Rozdział 8.4 Ochrona termiczna silnika na stronie 108)
• Sterowania napi�ciem w trybie wektorowym (patrz Pr 0.07, poni�ej w tej tabeli)
• Kompensacji po�lizgu (patrz Pr 5.27, poni�ej w tej tabeli)
• Sterowania dynamicznego U/f

Pr 0.44 {5.09} Napi�cie znamionowe silnika Okre�la napi�cie podawane na silnik przy znam. cz�stotliwo�ci

Pr 0.47 {5.06} Znamionowa cz�stotliwo�� silnika Okre�la cz�stotliwo�� przy znam. napi�ciu podawanym na silnik

Napi�cie znamionowe silnika Pr 0.44 oraz znamionowa cz�stotliwo�� 
silnika Pr 0.47 s� wykorzystywane do okre�lenia stosunku U/f 
(charakterystyki napi�cie/cz�stotliwo��) podawanego na silnik (patrz Pr 
0.07, poni�ej w tej tabeli). Znamionowa cz�stotliwo�� silnika jest 
wykorzystywana tak�e razem ze znamionow� pr�dko�ci� silnika do 
oblicze� warto�ci po�lizgu aby zapewnia� kompensacj� po�lizgu (patrz 
Pr�dko�� znamionowa silnika Pr 0.45, poni�ej w tej tabeli).

Pr 0.45 {5.08} Pr�dko�� znamionowa silnika Okre�la pr�dko�� znamionow� silnika przy pełnym obci��eniu

Pr 0.42 {5.11} Liczba par biegunów silnika Okre�la liczb� par biegunów silnika

Pr 0.45 {5.08} oraz Pr 0.42 {5.11} razem z Pr 0.47 {5.06} s� wykorzystywane do oblicze� znamionowego po�lizgu silnika w Hz.

Po�lizg znamionowy (Hz) = Znamionowa cz�stotliwo�� silnika - (Liczba biegunów x [Pr�dko�� znam. silnika / 60]) = 

Je�eli Pr 0.45 jest nastawiony na warto�� 0 lub nastawiona warto�� odpowiada pr�dko�ci synchronicznej silnika, kompnsacja po�lizgu jest 
nieaktywna. Je�eli wymagana jest praca z kompensacj� po�lizgu do Pr 0.45 nale�y wprowadzi� warto�� pr�dko�ci znamionowej z tabliczki 
znamionowej silnika. Funkcja kompensacji po�lizgu pracuje prawidłowo zarówno poni�ej pr�dko�ci podstawowej jak i w obszarze osłabienia pola. 
Funkcja kompensacji po�lizgu jest wykorzystywana do wprowadzania korekty pr�dko�ci silnika podczas nieoczekiwanych zmian pr�dko�ci przy 
pracy silnika z obci��eniem. Pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym obci��eniu mo�e by� nastawiona powy�ej pr�dko�ci synchronicznej silnika 
tak aby uwzgl�dni� ewentualny spadek pr�dko�ci, co mo�e by� przydatne w aplikacjach gdzie nap�dzane s� silniki sprz��one mechanicznie.

Pr 0.42 wykorzystywany jest równie� do oblicze� pr�dko�ci silnika, która jest pokazywana na wy�wietlczu nap�du. Gdy Pr 0.42 ma nastaw� Auto, 
liczba biegunów silnika jest automatycznie obliczana na podstawie cz�stotliwo�ci znamionowej silnika (Pr 0.47) i obrotów znamionowych silnika 
przy pełnym obci��eniu (Pr 0.45).

Liczba biegunów = 120 x (Cz�stotliwo�� znamionowa silnika Pr 0.47/ Obroty znamionowe przy pełnym obci��eniu Pr 0.45) - nale�y zaokr�gli� 
t� warto�� do najbli�szej parzystej liczby.

Pr 0.43 {5.10} Współczynnik mocy silnika Okre�la k�t pomi�dzy wektorem napi�cia, a wektorem pr�du silnika 

Współczynnik mocy silnika oraz warto�� pr�du znamionowego silnika (Pr 0.46) s� wykorzystywane do wyznaczenia warto�ci składowej czynnej 
pr�du silnika i pr�du magnesuj�cego silnika. Warto�� składowej czynnej pr�du jest wykorzystywana do sterowania nap�du, natomiast pr�d 
magnesuj�cy jest wykorzystywany w trybie wektorowym do kompensacji rezystancji stojana, dlatego te� nale�y upewni� si�, �e ten parametr jest 
nastawiony prawidłowo. Parametr ten jest automatycznie nastawiany podczas autostrojenia dynamicznego (patrz Pr 0.40, poni�ej w tej tabeli).

Napi�cie
na wyj�ciu

nap�du

Pr  / 20.44

Pr 0.44

Pr  / 20.47 Pr 0.47 Cz�stotliwo��
wyj�ciowa

Charakterystyka napi�cia 
wyj�ciowego

0,47 0,42
2

----------- 0,45
60

-----------×� �
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Pr 0.40 {5.12} Automatyczne strojenie nap�du

Gdy nap�d pracuje w otwartej p�tli mo�liwe jest przeprowadzenie autostrojenia statycznego i dynamicznego. Preferowane jest autostrojenie 
dynamiczne (z rotacj� wału silnika), poniewa� ten sposób autostrojenia pozwala na dokładne okre�lenie współczynnika mocy silnika 
wykorzystywanego przez nap�d.
• Autostrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) mo�e by� przeprowadzone wtedy gdy nie ma mo�liwo�ci zdj�cia obci��enia z wału silnika. 

Podczas autostrojenia statycznego odbywa si� pomiar rezystancji uzwoje� stojana (Pr 5.17) oraz pomiar napi�cia wst�pnego silnika (Pr 5.23). 
Warto�ci tych parametrów s� niezb�dne do prawidłowej pracy nap�du w trybie wektorowym (patrz Pr 0.07, poni�ej w tej tabeli). Podczas 
autostrojenia statycznego nie odbywa si� pomiar współczynnika mocy silnika, dlatego te� warto�� współczynnika mocy silnika nale�y 
wprowadzi� r�cznie do Pr 0.43 z tabliczki znamionowej silnika. Aby przeprowadzi� autostrojenie statyczne nale�y Pr 0.40 nastawi� na warto�� 
1, nast�pnie zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du) i zacisk 26 lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej.

• Autostrojenie dynamiczne (z rotacj� wału silnika) mo�e by� przeprowadzone tylko wtedy gdy wał silnika jest nieobci��ony. Podczas 
autostrojenia dynamicznego (z rotacj� wału silnika) najpierw wykonywane jest autostrojenie statyczne, nast�pnie wał silnika wiruje z pr�dko�ci� 
2/3 pr�dko�ci bazowej w wybranym kierunku przez kilka sekund. (niezale�nie od warto�ci pr�dko�ci zadanej). Podczas autostrojenia 
dynamicznego oprócz pomiaru rezystancji uzwoje� stojana (Pr 5.17) oraz pomiaru napi�cia wst�pnego silnika (Pr 5.23) odbywa si� tak�e 
pomiar współczynnika mocy silnika, który jest wprowadzany do Pr 0.43. Aby przeprowadzi� autostrojenie dynamiczne nale�y Pr 0.40 nastawi� 
na warto�� 2, nast�pnie zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du) i zacisk 26 lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej.

Po zako�czeniu automatycznego strojenia nale�y rozewrze� zaciski 26 lub 27 (zdj�cie komendy start) lub rozewrze� zacisk 31 (nap�d nieaktywny) 
aby nap�d mógł podj�� prac� z ��danym zadaniem.
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Pr 0.07 {5.14} Wybór trybu sterowania napi�ciem

Nap�d Unidrive SP mo�e pracowa� w jednym z sze�ciu trybów sterowania napi�ciem dla sterowania wektorowego i sterowania U/f .
Tryb sterowania wektorowego
W trybie sterowania wektorowego nap�d podaje na silnik napi�cie o charakterystyce liniowej z cz�stotliwo�ci� od 0Hz do znamionowej 
cz�stotliwo�ci silnika (Pr 0.47), a po osi�gni�ciu znamionowej cz�stotliwo�ci silnika stały poziom napi�cia. Podczas gdy nap�d pracuje z 
cz�stotliwo�ci� pomi�dzy Znamionowa cz�stotliwo�� silnika/50, a Znamionowa cz�stotliwo�� silnika/4 nap�d stosuje sterowanie wektorowe oparte 
na kompensacji rezystancji stojana. Podczas gdy nap�d pracuje z cz�stotliwo�ci� pomi�dzy Znamionowa cz�stotliwo�� silnika/4, a Znamionowa 
cz�stotliwo�� silnika/2 kompensacja rezystancji stojana jest stopniowo zmniejszana do zera wraz ze wzrostem cz�stotliwo�ci podawanej na silnik. 
Aby nap�d pracował prawidłowo w trybie sterowania wektorowego nale�y dokładne warto�ci: znamionowego współczynnika mocy (Pr 0.43), 
rezystancji stojana (Pr 5.17) oraz napi�cia wst�pnego silnika (Pr 5.23) poprawnie wprowadzi� do odpowiednich parametrów nap�du. Nap�d sam 
mo�e zmierzy� te wielko�ci i wprowadzi� je do odpowiednich parametrów je�eli zostanie wykonane automatyczne strojenie (patrz Pr 0.40 
Automatyczne strojenie). Nap�d mo�e tak�e mierzy� rezystancj� stojana oraz napi�cie wst�pne silnika automatycznie cały czas gdy tylko nap�d 
jest aktywny lub tylko raz gdy nap�d jest aktywowany po zał�czeniu zasilania w zale�no�ci od tego jaki został wybrany tryb sterowania napi�ciem 
podczas sterowania wektorowego:

(0)  Ur_S = Nap�d mierzy rezystancj� stojana oraz napi�cie wst�pne silnika oraz nadpisuje pomierzone warto�ci do odpowiednich parametrów 
za ka�dym razem przed podaniem komendy Start. Pomiary te s� wykonywane na nieruchomym silniku gdzie strumie� zanika do zera. Zatem 
ten tryb sterowania powinien by� wykorzystywany tylko w przypadku gdy wirnik silnik jest nieruchomy gdy nap�d jest przygotowany do startu. 
Aby nie dopu�ci� do pomiarów podczas gdy strumie� po zatrzymaniu silnika jeszcze nie zanikł wprowadzono zwłok� 1 sekund� po przej�ciu 
nap�du w stan gotowo�ci, po której rozpoczn� si� pomiary. Je�eli okres czasu od przej�cia nap�du w stan gotowo�ci po komendzie Stop do 
komendy Start <1s to pomiary nie b�d� wykonywane. W tym przypadku do sterowania wykorzystywane s� poprzednio pomierzone warto�ci. 
Tryb sterowania Ur_S zapewnia aktualizcj� parametrów silnika w zale�no�ci od temperatury silnika. Zaktualizowane warto�ci rezystancji 
stojana oraz napi�cia wst�pnego silnika nie s� automatycznie zapisywane w pami�ci EEPROM nap�du.
(4)  Ur_I = Nap�d mierzy rezystancj� stojana oraz napi�cie wst�pne silnika oraz nadpisuje pomierzone warto�ci do odpowiednich parametrów 
przed pierwszym podaniem komendy Start po zał�czeniu zasilania nap�du. Pomiary te s� wykonywane na nieruchomym silniku. Zatem ten tryb 
sterowania powinien by� wykorzystywany tylko w przypadku gdy wirnik silnik jest nieruchomy gdy nap�d jest przygotowany do pierwszego 
startu po zał�czeniu zasilania nap�du. Zaktualizowane warto�ci rezystancji stojana oraz napi�cia wst�pnego silnika nie s� automatycznie 
zapisywane w pami�ci EEPROM nap�du.
(1)  Ur = Nap�d nie dokonuje pomiaru rezystancji stojana oraz napi�cia wst�pnego silnika. Warto�ci rezystancji kabli wraz z rezystancj� stojana 
mo�na wprowadzi� r�cznie do Pr 5.17. Jednak zaleca si� w tym trybie sterowania jednorazowe przeprowadzenie automatycznego strojenia w 
celu pozyskania dokładnych warto�ci rezystancji stojana oraz napi�cia wst�pnego silnika.
(3)  Ur_Auto= Nap�d dokonuje pomiaru rezystancji stojana oraz napi�cia wst�pnego silnika tylko jeden raz przed pierwszym podaniem 
komendy Start. Je�eli te pomiary przebiegn� prawidłowo tryb sterowania napi�ciowego (Pr 0.07) automatycznie zmienia si� na tryb Ur. 
Rezystancja stojana (Pr 5.17) oraz napi�cie wst�pne silnika (Pr 5.23) zostaj� zaktualizowane i s� zapisywane w pami�ci EEPROM nap�du. 
Je�eli pomiary nie przebiegn� prawidłowo tryb sterowania napi�ciowego pozostaje na nastawie Ur_Auto i pomiary zostan� powtórzone przed 
nast�pnym startem nap�du.

Tryb sterowania U/f
W trybie sterowania U/f nap�d do kontroli silnika nie wykorzystuje ani rezystancji stojana ani te� napi�cia wst�pnego silnika. Nap�d podaje na silnik 
napi�cie o stałej charakterystyce liniowej z podbiciem napi�cia (Pr 0.08) przy niskich cz�stotiwo�ciach (o ile jest to konieczne). Tryb sterowania U/f 
powinien by� wykorzystywany w przypadku gdy jeden nap�d steruje kilkoma silnikami. W tym trybie mo�liwe s� dwie nastawy:

(2)  Fd = Nap�d podaje na silnik napi�cie o charakterystyce liniowej z cz�stotliwo�ci� od 0Hz do znamionowej cz�stotliwo�ci silnika (Pr 0.47), a 
po osi�gni�ciu znamionowej cz�stotliwo�ci silnika - stały poziom napi�cia. 
(5)  SrE = Nap�d podaje na silnik napi�cie o charakterystyce kwadratowej z cz�stotliwo�ci� od 0Hz do znamionowej cz�stotliwo�ci silnika (Pr 
0.47), a po osi�gni�ciu znamionowej cz�stotliwo�ci silnika - stały poziom napi�cia. Ten tryb sterowania wykorzystywany jest w aplikacjach, 
gdzie nie jest wymagany stały moment na wale silnika (aplikacje dla wentylatorów, pomp), a obci��enie silnika jest poporcjonalne do kwadratu 
pr�dko�ci silnika. W tym trybie sterowania napi�ciowego nie powinny pracowa� aplikacje gdzie wymagany jest du�y moment rozruchowy. 

Przy obu nastawach w trybie sterowania U/f przy niskich cz�stotliwo�ciach (od 0Hz do 0,5xPr 0.47) mo�e by� stosowane podbicie napi�ciowe 
okre�lane w Pr 0.08 tak jak pokazano na rysunku poni�ej:
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Pr 5.27 Kompensacja po�lizgu

Gdy silnik sterowany nap�dem skonfigurowanym do pracy w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego, b�dzie obci��any zgodnie z zadan� 
charakterystyk� obci��enia, nast�pi spadek pr�dko�ci silnika proporcjonalny do charakterystyki obci��enia, tak jak pokazano na rysunku poni�ej:

Aby zapobiec takiemu spadkowi pr�dko�ci jak pokazano na rysunku powy�ej nale�y uaktywni� funkcj� kompensacji po�lizgu. W tym celu nale�y Pr 
5.27 nastawi� na warto�� 1 (jest to nastawa fabryczna) oraz do Pr 0.45 (Pr 5.08) wprowadzi� pr�dko�� znamionow� sinika. Pr�dko�� znamionowa 
sinika powinna by� ró�nic� pr�dko�ci synchronicznej silnika oraz po�lizgu pr�dko�ci. Warto�� pr�dko�ci znamionowej silnika jest umieszczona 
zwykle na tablicznie znamionowej silnika, i tak np. dla typowego silnika o mocy 18,5kW, 50Hz, 4 biegunowego pr�dko�� znamionowa silnika wynosi 
1465obr/min. Pr�dko�� synchroniczna dla tego silnika wynosi 1500obr/min, zatem po�lizg pr�dko�ci wynosi 35obr/min.

Je�eli do Pr 0.45 zostanie wprowadzona warto�� pr�dko�ci synchronicznej funkcja kompensacji po�lizgu b�dzie niaktywna. Je�eli do Pr 0.45 
zostanie wprowadzona zbyt mała warto�� pr�dko�ci, silnik b�dzie pracował z pr�dko�ci� wy�sz� ni� zadana.

Pr�dko�ci synchroniczne dla 50Hz silników z ró�n� liczb� biegunów podano poni�ej:

2 bieguny = 3000obr/min, 4 bieguny = 1500obr/min, 6 biegunów =1000obr/min, 8 biegunów = 750obr/min

Rzeczywista pr�dko�� 
wału silnika

Wymagana pr�dko��

Obci��enie
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8.1.2     Sterowanie silnikiem w zamkni�tej p�tli

Pr 0.46 {5.07} Znamionowy pr�d silnika Okre�la maksymaln� warto�� pr�du ci�głego silnika

Do Pr 0.46 nale�y wprowadzi� znamionowy pr�d silnika z tabliczki znamionowej silnika. (Je�eli istnieje konieczno�� nastawy tego parametru 
powy�ej warto�ci znamionowej silnika, patrz Rozdział 8.2 Maksymalny pr�d silnika na stronie 108). Znamionowy pr�d silnika wpisany do Pr 0.46 
{Pr 5.07} jest wykorzystywany do nast�puj�cych funkcji:
• Ogranicze� pr�dowych (patrz Rozdział 8.3 Ograniczenia pr�dowe na stronie 108)
• Ochrony cieplnej silnika (patrz Rozdział 8.4 Ochrona termiczna silnika na stronie 108)
• Algorytmu sterowania wektorowego 

Pr 0.44 {5.09} Napi�cie znamionowe silnika
Okre�la napi�cie podawane na silnik przy znam. 
cz�stotliwo�ci

Pr 0.47 {5.06} Znamionowa cz�stotliwo�� silnika
Okre�la cz�stotliwo�� przy znamionowym napi�ciu 
podawanym na silnik

Napi�cie znamionowe silnika Pr 0.44 oraz znamionowa cz�stotliwo�� silnika Pr 
0.47 s� wykorzystywane do okre�lenia stosunku U/f (napi�cie/cz�stotliwo��) 
podawanego na silnik (patrz rysunek obok).
Napi�cie znamionowe silnika jest wykorzystywane przez regulator pr�du do 
oganiczania napi�cia podawanego na silnik. Standardowo za napi�cie 
znamionowe silnika przyjmuje si� warto�� z tabliczki znamionowej silnika. Aby 
zapewni� prawidłow� prac� regulatora pr�du, a tak�e wła�ciw� prac� nap�du w 
stanach nieustalonych przy pracy z wysokimi pr�dko�ciami napi�cie znamionowe 
silnika powinno by� nastawione na 95% minimalnej warto�ci napi�cia zasilania 
nap�du. 
Napi�cie znamionowe oraz znamionowa cz�stotliwo�� silnika s� wykorzystywane 
tak�e podczas automatycznego strojenia dynamicznego (patrz Pr 0.40 
Automatyczne strojenie, poni�ej w tej tabeli) oraz do oblicze� wymaganych do 
automatycznej optymalizacji pr�dko�ci znamionowej silnika (patrz Pr 5.16, poni�ej 
w tej tabeli). Zatem bardzo wa�ne jest wprowadzenie prawidłowej warto�ci 
znamionowego napi�cia silnika. 

Pr 0.45 {5.08} Pr�dko�� znamionowa silnika Okre�la pr�dko�� znamionow� silnika przy pełnym 
obci��eniu

Pr 0.42 {5.11} Liczba par biegunów silnika Okre�la liczb� par biegunów silnika

Pr 0.45 {5.08} oraz Pr 0.47 {5.06} s� wykorzystywane do po�lizgu silnika przy pełnym obci��eniu, który jest z kolei wykorzystywany przez algorytm 
sterowania wektorowego. Nieprawidłowa nastawa Pr 0.45 {5.08} oraz Pr 0.47 {5.06} powoduje:

• Spadek wydajno�ci silnika
• Obni�enie maksymalnego momentu na wale silnika
• Spadek odporno�ci na stany nieustalone
• Niedokładna kontrola momentu przy pracy w trybie sterowania momentem
Do Pr 0.45 {5.08} mo�na wprowadzi� r�cznie warto�� pr�dko�ci znamionowej z tabliczki znamionowej silnika lub mo�na te� u�y� systemu 
optymalizacji do automatycznej nastawy tego parametru (patrz Pr 5.16, poni�ej w tej tabeli). 

Gdy Pr 0.42 ma nastaw� Auto, liczba biegunów silnika jest automatycznie obliczana na podstawie cz�stotliwo�ci znamionowej silnika (Pr 0.47) i 
obrotów znamionowych silnika przy pełnym obci��eniu (Pr 0.45).

Liczba biegunów = 120 x (Cz�stotliwo�� znamionowa silnika Pr 0.47/ Obroty znamionowe przy pełnym obci��eniu Pr 0.45) - nale�y zaokr�gli� 
t� warto�� do najbli�szej parzystej liczby.

Pr 0.43 {5.10} Współczynnik mocy silnika
Okre�la k�t pomi�dzy wektorem napi�cia a wektorem 
pr�du silnika 

Je�eli indukcyjno�� stojana (Pr 5.25) jest nastawiona na warto�� 0 wtedy współczynnik mocy silnika wraz z warto�ci� pr�du znamionowego silnika 
(Pr 0.46) oraz z innymi parametrami silnika s� wykorzystywane do wyznaczenia warto�ci składowej czynnej pr�du silnika i pr�du magnesuj�cego 
silnika, które nast�pnie s� wykorzystywane przez algorytm sterowania wektorowego. Je�eli indukcyjno�� stojana (Pr 5.25) nie jest nastawiona na 
warto�� 0 Pr 0.43 nie jest wykorzystywany przez nap�d. Indukcyjno�� stojana mo�e by� automatycznie mierzona przez nap�d podczas 
autostrojenia dynamicznego (patrz Pr 0.40, w tabeli na nast�pnej stronie).

Napi�cie
na wyj�ciu

nap�du

Pr  / 20.44

Pr 0.44

Pr  / 20.47 Pr 0.47 Cz�stotliwo��
wyj�ciowa

Charakterystyka napi�cia 
wyj�ciowego
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Pr 0.40 {5.12} Automatyczne strojenie nap�du

Gdy nap�d pracuje w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli mo�liwe jest przeprowadzenie autostrojenia statycznego, dynamicznego oraz 
autostrojenie z pomiarem inercji. Podczas autostrojenia dynamicznego nast�puje pomiar aktualnych danych silnika oraz ich zapis w parametrach 
nap�du, co daje lepsze dopasowanie nap�du do silnika ni� podczas autostrojenia statycznego. Autostrojenie z pomiarem inercji powinno by� 
przeprowadzone niezale�nie od wykonanego automatycznego strojenia statycznego czy dynamicznego.

• Autostrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) mo�e by� przeprowadzone wtedy gdy nie ma mo�liwo�ci zdj�cia obci��enia z wału silnika. 
Podczas autostrojenia statycznego odbywa si� pomiar rezystancji uzwoje� stojana (Pr 5.17) oraz pomiar indukcyjno�ci dla stanu 
dynamicznego (Pr 5.24). Warto�ci tych parametrów s� wykorzystywane do oblicze� wzmocnie� członów p�tli pr�dowej, które s� nast�pnie 
nadpisywane do Pr 4.13 i Pr 4.14. Podczas autostrojenia statycznego nie odbywa si� pomiar współczynnika mocy silnika, dlatego te� warto�� 
współczynnika mocy silnika nale�y wprowadzi� r�cznie do Pr 0.43 z tabliczki znamionowej silnika. Aby przeprowadzi� autostrojenie statyczne 
nale�y Pr 0.40 nastawi� na warto�� 1, nast�pnie zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du) i zacisk 26 lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie 
steruj�cej. 

• Autostrojenie dynamiczne (z rotacj� wału silnika) mo�e by� przeprowadzone tylko wtedy gdy wał silnika jest nieobci��ony. Podczas 
autostrojenia dynamicznego (z rotacj� wału silnika) najpierw wykonywane jest autostrojenie statyczne, nast�pnie wał silnika wiruje z pr�dko�ci� 
2/3 pr�dko�ci cz�stotliwo�ci znamionowej silnika w wybranym kierunku przez ok. 30 sekund. Podczas autostrojenia dynamicznego 
automatycznie aktulizowana jest w nap�dzie warto�� indukcyjno�ci stojana (Pr 5.25) oraz punkty nasycenia silnika (Pr 5.29 i Pr 5.30). 
Aktualizowany jest równie� współczynnik mocy silnika, który spełnia tylko rol� informacyjn� - nie jest u�ywany w algorytmie sterowania 
wektorowego. Aby przeprowadzi� autostrojenie dynamiczne nale�y Pr 0.40 nastawi� na warto�� 2, nast�pnie zewrze� zacisk 31 (aktywacja 
nap�du) i zacisk 26 lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej.

• Podczas autostrojenia z pomiarem inercji mierzony jest maksymalny moment bezwładno�ci silnika przy pełnym obci��eniu. Warto�� inercji 
wykorzystywana jest do nastaw wzmocnie� członów p�tli pr�dko�ci (patrz Wzmocnienia członów p�tli pr�dko�ci, poni�ej w tabeli). Na 
podstawie warto�ci inercji ustalana jest odpowiednia warto�� momentu obrotowego podczas przyspieszania. Podczas autostrojenia z 
pomiarem inercji nap�d zwi�ksza pr�dko�� silnika w wybranym kierunku do 3/4 x pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym obci��eniu a 
nast�pnie doprowadza silnik do stanu spoczynku. Nap�d pracuje z momentem równym moment znamionowy/16, ale gdy nie mo�e zwi�kszy� 
pr�dko�ci silnika do wymaganej pr�dko�ci zwi�ksza moment stopniowo x1/8, x1/4, x1/2 do x1 momentu znamionowego. Je�eli wymagana 
pr�dko�� (3/4 x pr�dko�� znamionowa) pomimo tych zabiegów nie zostanie osi�gni�ta, pomiar inercji zostaje przerwany i nap�d blokuje si� 
stanem awaryjnym ‘tuNE1’. Je�eli autostrojenie z pomiarem inercji przebiegnie prawidłowo czasy przyspieszania i hamowania z tego 
autostrojenia s� wykorzystywane do oblicze� inercji silnika wraz z obci��eniem. Tak obliczona inercja (moment bezwładno�ci) jest zapisywana 
do Pr 3.18. Przed rozpocz�ciem autostrojenia z pomiarem inercji nale�y upewni� si�, �e parametry silnika wraz ze współczynnikiem mocy 
silnika zostały wprowadzone prawidłowo do nap�du.
Aby przeprowadzi� autostrojenie z pomiarem inercji nale�y Pr 0.40 nastawi� na warto�� 3, nast�pnie zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du) i 
zacisk 26 lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej.

Po zako�czeniu automatycznego strojenia nale�y rozewrze� zaciski 26 lub 27 (zdj�cie komendy start) lub rozewrze� zacisk 31 (nap�d nieaktywny) 
aby nap�d mógł podj�� prac� z ��danym zadaniem.

Pr 5.16 Automatyczna detekcja pr�dko�ci znamionowej silnika

Pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym obci��eniu (Pr 0.45) wraz z cz�stotliwo�ci� znamionow� silnika (Pr 0.46) definiuje po�lizg przy pełnym 
obci��eniu silnika. Ta warto�� po�lizgu jest wykorzystywana do matematycznego modelu silnika przy sterowaniu wektorowym w zamkni�tej p�tli. 
Rezystancja wirnika zale�y od po�lizgu przy pełnym obci��eniu silnika i zmienia si� znacz�co wraz ze wzrostem po�lizgu, wzrostem temperatury 
silnika.
Gdy Pr 5.16 jest nastawiony na warto�� 1 lub 2, nap�d automatycznie wykrywa czy warto�� po�lizgu zdefiniowana poprzez Pr. 0.47 i Pr. 0.45 jest 
nieprawidłowa lub zmienia si� w zale�no�ci od temperatury silnika. Je�eli warto�� Pr 0.45 jest nieprawidłowa nast�puje automatyczna korekta 
nastawy. Korekta ta, czyli warto�� Pr 0.45, nie zostanie zapisana po wył�czeniu zasilania nap�du. Je�eli istnieje konieczno�� zachowania 
autokorekty nastawy w Pr 0.45 tak aby po wył�czeniu i zał�czeniu zasilania nap�du nie została utracona, u�ytkownik musi dokona� r�cznego 
zapisu tego parametru. Automatyczna optymalizacja pr�dko�ci znamionowej silnika jest aktywna gdy silnik pracuje na pr�dko�ci powy�ej 12,5% 
pr�dko�ci znamionowej silnika i gdy obci��enie silnika przekracza 62,5% obci��enia znamionowego silnika. Automatyczna optymalizacja pr�dko�ci 
znamionowej silnika przestaje by� aktywna je�eli obci��enie silnika spada poni�ej 50% obci��enia znamionowego silnika. Aby zapewni� mo�liwie 
najlepsz� optymalizacj� pr�dko�ci znamionowej silnika nale�y wprowadzi� do nap�du nast�puj�ce warto�ci: rezystancj� stojana (Pr 5.17), 
indukcyjno�� dla stanu dynamicznego (Pr 5.24), indukcyjno�� stojana (Pr 5.25) i punkty nasycenia (Pr 5.29, Pr 5.30). Te warto�ci parametrów mog� 
by� automatycznie dobrane i wprowadzone podczas procedury automatycznego strojenia nap�du (patrz Pr 0.40).
Automatyczna detekcja pr�dko�ci znamionowej silnika nie jest mo�liwa je�eli nap�d nie pracuje z zewn�trznym urz�dzeniem sprz��enia zwrotnego 
(enkoderem, rezolwerem).
Nastawa Pr. 5.16 na warto�� 2 powoduje zwi�kszenie szybko�ci optymalizacji pr�dko�ci znamionowej silnika.
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Pr 0.38 {4.13} / Pr 0.39 {4.14} Wzmocnienia członów regulatora pr�dowego

Wzmocnienia członu proporcjonalnego (Kp) i całkuj�cego (Ki) regulatora pr�dowego wpływaj� na ograniczenie pr�dowe lub kontrol� momentu co 
oddziałuje na cz�stotliwo�� wyj�ciow� nap�du. Nastawy fabryczne s� satysfakcjonuj�ce dla wi�kszo�ci silników. Jednak�e celem podniesienia 
jako�ci regulacji konieczne jest skorygowanie nastaw wspomnianych wzmocnie�. Najwa�niejsze s� wtedy nastawy wzmocnienia członu 
proporcjonalnego (Pr 4.13). Warto�ci wzmocnie� członów regulatora pr�dowego mo�na uzyska� w wyniku:
• Automatycznego strojenia statycznego b�d� dynamicznego (patrz Pr 0.40, powy�ej w tabeli), podczas którego nap�d sam wylicza optymalne 

warto�ci. 
• Oblicze� u�ytkownika nap�du, na podstawie poni�szych równa�: 

Wzmocnienie członu proporcjonalnego (Pr 0.38) = Kp = K x L x 10-3 x Pr�d znamionowy nap�du
Wzmocnienie członu całkuj�cego (Pr 0.39) = Ki = 0.0427 x K x R x Pr�d znamionowy nap�du

Gdzie:
L - indukcyjno�� silnika w mH. Dla silnika serwo to połowa warto�ci mi�dzyfazowej, podawanej standardowo przez producenta. Dla silnika 
indukcyjnego warto�� t� stanowi jednofazowa indukcyjno�� dla stanu dynamicznego (sLs). Warto�� ta przechowywana jest jako Pr 5.24 po 
automatycznym strojeniu nap�du. Je�li niemo�liwy jest pomiar sLs, warto�� daje si� wyliczy� z obwodu zast�pczego jednej fazy silnika w stanie 
ustalonym, zgodnie ze wzorem:

Warto�� współczynnika K jest uzale�niona od napi�cia znamionowego nap�du:
Napi�cie znamionowe nap�du (Pr 11.33)
200V            400V              575V                690V
2902            1451              1217               1013   

Pr�d znamionowy nap�du jest przechowywany w Pr 11.32.
R - rezystancja jednej fazy stojana silnika (czyli połowa rezystancji zmierzonej pomi�dzy dwoma fazami). Warto�� R odpowiada dokładnie 
warto�ci przechowywanej w Pr 5.17 (zapisywanej w Pr 5.17 po wykonaniu Automatycznego strojenia, patrz Pr 0.40).

Podany zespół nastaw spowoduje odpowied� jednostkow� z minimalnym przeregulowaniem na jednostkow� zmian� sygnału referencyjnego 
pr�dowego. Wzmocnienie członu proporcjonalnego mo�e zosta� zwi�kszone x 1,5 powoduj�c podobne poszerzenie pasma, jednak�e spowoduje 
to odpowied� jednostkow� z 12,5% przeregulowaniem. Wzmocnienie członu całkuj�cego otrzymane z powy�ej podanego równania daje warto�� 
standardow� dla wi�kszo�ci aplikacji. Niektóre aplikacje wymagaj� by dla okre�lonego sygnału zadaj�cego nap�du zachodziło precyzyjne 
dynamiczne �ledzenie strumienia (jak dla pracy w zamkni�tej p�tli przy wysokiej pr�dko�ci silnika indukcyjnego). Wtedy mo�e zachodzi� 
konieczno�� stosowania znacz�co wy�szych nastaw wspomnianego współczynnika.

σLs Ls
Lm

2

Lr
----------
� �
� �
� �
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Wzmocnienia członów regulatora pr�dko�ci (Pr 0.07 {3.10}, 0.08 {3.11}, 0.09 
{3.12})

Wzmocnienia członów regulatora pr�dko�ci odpowiadaj� za kontrol� zadanej pr�dko�ci. Regulator pr�dko�ci zawiera człon proporcjonalny (Kp) i 
całkuj�cy (Ki) oraz człon ró�niczkuj�cy. Nap�d przechowuje dwa zestawy wzmocnie� tych członów, ka�dy z tych zestawów mo�na aktywowa� w Pr 
3.16. Je�eli Pr 3.16 = 0 regulator pr�dko�ci wykorzystuje wzmocnienia członów Kp1, Ki1 i Kd1 (Pr 0.07 do Pr 0.09), natomiast je�eli Pr 3.16 = 1 
regulator pr�dko�ci wykorzystuje wzmocnienia członów Kp2, Ki2 i Kd2 (Pr 3.13 do Pr 3.15). Wybór zestawu członów mo�e odbywa� si� gdy nap�d 
jest w stanie aktywnym b�d� nieaktywnym. Je�eli obci��enie nap�dzanego silnika ma stał� inercj� i stały moment, nap�d mo�e sam obliczy� 
odpowiednie wzmocnienia członów Kp i Ki w zale�no�ci od wybranego sposobu nastawy członów regulatora pr�dko�ci (Pr 3.17).

Wzmocnienie członu proporcjonalnego (Kp), Pr 0.07 i Pr 3.13

Je�eli wzmocnienie członu proporcjonalnego ma dowoln� warto��, natomiast wzmocnienie członu całkuj�cego wynosi 0, regulator pr�dko�ci 
b�dzie wykorzystywał tylko człon proporcjonalny i do wytwarzania zadanego momentu musi istnie� uchyb pr�dko�ci. Dlatego te� przy wzro�cie 
obci��enia silnika b�dzie wzrastała ró�nica pomi�dzy pr�dko�ci� zadan�, a rzeczywist�. Im wi�ksza warto�� wzmocnienia członu 
proporcjonalnego tym mniejszy uchyb pr�dko�ci dla danego obci��enia silnika. Je�eli warto�� wzmocnienia członu proporcjonalnego jest zbyt du�a 
wzrasta poziom hałasu układu nap�dowego, a tak�e stabilno�� pracy układu nap�dowego w zamkni�tej p�tli mo�e zosta� zakłócona.

Wzmocnienie członu całkuj�cego (Ki), Pr 0.08 i Pr 3.14

Człon całkuj�cy odpowiada za dokładn� regulacj� pr�dko�ci. Uchyb pr�dko�ci jest akumulowany przez pewien okres czasu i zostaje wykorzystany 
w procesie wytwarzania wymaganego momentu bez uchybu pr�dko�ci. Zwi�kszaj�c wzmocnienie członu całkuj�cego redukuje si� czas doj�cia 
pr�dko�ci do zadanego poziomu i w ten sposób zwi�ksza si� sztywno�� systemu, tzn. redukuje si� po�lizg pr�dko�ci silnika przy obci��eniu silnika 
danym momentem. Niestety zwi�kszaj�c wzmocnienie członu całkuj�cego redukuje si� tak�e bezwładno�� układu nap�dowego co w stanach 
dynamicznych daje przeregulowania. W tym przypadku aby poprawi� prac� układu nap�dowego zwi�ksza si� odpowiednio wzmocnienie członu 
proporcjonalnego.

Wzmocnienie członu ró�niczkuj�cego (Kd), Pr 0.09 i Pr 3.15

Wzmocnienie członu ró�niczkuj�cego zapewnia dodatkowe tłumienie w sprz��eniu zwrotnym regulatora pr�dko�ci. Człon ró�niczkuj�cy został 
zaimplementowany tak aby nie wprowadzał nadmiernych zakłóce�, które zwykle towarzysz� podczas jego działania. Zwi�kszaj�c wzmocnienie 
członu ró�niczkuj�cego redukuje si� przeregulowania wytwarzane przez niedotłumienie. 

Dla wi�kszo�ci aplikacji wystarczy odpowiednio dobra� wzmocnienia członu proporcjonalnego i całkuj�cego pomijaj�c nastaw� wzmocnienia 
członu ró�niczkuj�cego.

Poni�ej podano trzy sposoby nastaw członów regulatora pr�dko�ci w zale�no�ci od nastawy Pr 3.17:
1. Pr 3.17 = 0, Nastawa członów regulatora pr�dko�ci przez u�ytkownika. 

W tym przypadku nale�y podł�czy� oscyloskop do wyj�cia analogowego 1, 
które jest ustawione na wskazywanie pr�dko�ci pochodz�cej ze sprz��enia 
zwrotnego. Nast�pnie nale�y nieznacznie zmieni� warto�� pr�dko�ci zadanej i 
obserwowa� odpowied� układu nap�dowego na oscyloskopie. 
Nast�pnie nale�y wprowadzi� wst�pn� warto�� wzmocnienia członu 
proporcjonalnego (Kp) i zwi�ksza� j� do momentu a� wyst�pi� 
przeregulowania pr�dko�ci i wtedy lekko zredukowa� warto�� tego 
wzmocnienia. Warto�� wzmocnienia członu całkuj�cego (Ki) po dokonaniu 
nastawy Kp nale�y zwi�ksza� a� do momentu gdy pr�dko�� staje si� 
niestabilna i wtedy lekko zredukowa� warto�� tego wzmocnienia. Po 
dokonaniu nastawy Ki mo�e zaistnie� potrzeba zwi�kszenia warto�ci 
wzmocnienia członu proporcjonalnego co dalej wymusi potrzeb� odpowiedniej 
korekty wzmocnienia członu całkuj�cego, zatem w tym przypadku cały proces 
nastaw nale�y powtórzy� aby odpowied� układu nap�dowego była zodna z 
warto�ci� wymagan� tak jak pokazano na rysunku obok.
Rysunek obok pokazuje przebiegi sygnału pr�dko�ci pochodz�cej ze 
sprz��enia zwrotnego przy zmianie pr�dko�ci zadanej przy nieprawidłowym 
doborze Kp i Ki oraz przy prawidłowym doborze Kp i Ki. 

2. Pr 3.17 = 1, Nastawa członów regulatora pr�dko�ci metod� szeroko�ci pasma
Je�eli została wybrana ta metoda wyznaczania członów regulatora pr�dko�ci, 
nap�d wylicza odpowiednie warto�ci Kp i Ki pod warunkiem, �e prawidłowo 
zostały skonfigurowane nast�puj�ce prametry: 

Pr 3.20 - Szeroko�� pasma, 
Pr 3.21 - Współczynnik tłumienia, 
Pr 3.18 - Inercja silnika waz z obci��eniem. Wielko�� ta mo�e by� 
wyznaczona podczas automatycznego strojenia (patrz Pr 0.40, wcze�niej 
w tej tabeli).

3. Pr 3.17 = 2, Nastawa członów regulatora pr�dko�ci metod� przesuni�cia 
k�towego
Je�eli została wybrana ta metoda wyznaczania członów regulatora pr�dko�ci, 
nap�d wylicza odpowiednie warto�ci Kp i Ki pod warunkiem, �e prawidłowo 
zostały skonfigurowane nast�puj�ce prametry:

Pr 3.19 - Przesuni�cie k�towe, 
Pr 3.21 - Współczynnik tłumienia,
Pr 3.18 - Inercja silnika waz z obci��eniem. Wielko�� ta mo�e by� 
wyznaczona podczas automatycznego strojenia (patrz Pr 0.40, wcze�niej 
w tej tabeli).
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8.1.3     Sterowanie silnika serwo
Pr 0.46 {5.07} Znamionowy pr�d silnika Okre�la maksymaln� warto�� pr�du ci�głego silnika

Do Pr 0.46 nale�y wprowadzi� znamionowy pr�d silnika z tabliczki znamionowej silnika. Znamionowy pr�d silnika wpisany do Pr 0.46 {Pr 5.07} jest 
wykorzystywany do nast�puj�cych funkcji:
• Ogranicze� pr�dowych (patrz Rozdział 8.3 Ograniczenia pr�dowe na stronie 108)
• Ochrony cieplnej silnika (patrz Rozdział 8.4 Ochrona termiczna silnika na stronie 108)

Pr 0.42 {5.11} Liczba par biegunów silnika Okre�la liczb� par biegunów silnika

Pr 0.42 okre�la liczb� obrotów elektrycznych na jeden pełen obrót mechaniczny wału silnika. Warto�� tego parametru musi by� wprowadzona 
poprawnie, poniewa� jest wykorzystywana do algorytmu sterowania. Gdy Pr 0.42 ma nastaw� "Auto" liczba biegunów wynosi 6.

Pr 0.40 {5.12} Automatyczne strojenie nap�du 

W trybie pracy z silnikami serwo dost�pne s� trzy metody automatycznego strojenia: autostrojenia skróconego na niskiej pr�dko�ci, standardowego 
na niskiej pr�dko�ci oraz autostrojenie z pomiarem inercji. Preferowane jest autostrojenie standardowe na niskiej pr�dko�ci, poniewa� podczas 
tego dopasowania nap�d uzyskuje takie parametry silnika jak: rezystancja stojana oraz indukcyjno�� silnika i na podstawie tych parametrów 
dobierane s� wzmocnienia członów p�tli pr�dowej nap�du. Autostrojenie z pomiarem inercji powinno by� przeprowadzone niezale�nie od 
wykonanego automatycznego strojenia skróconego czy te� standardowego.
• Podczas autostrojenia skróconego silnik serwo wykonuje 2 obroty elektryczne wału (tj. maks. do 2 obrotów mechanicznych) w wybranym 

kierunku. Nap�d podaje wówczas na uzwojenia silnika znamionowy pr�d i nast�puje pomiar k�ta fazowego enkodera (Pr 3.25) (tj. stałej 
warto�ci k�ta poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo). Pomiar k�ta fazowego enkodera jest dopełniany gdy silnik zatrzymuje si� w 
ko�cowej fazie autostrojenia, dlatego te� wał silnika nie mo�e by� obci��ony aby nie wprowadzi� bł�du do tego pomiaru. Autostrojenie 
skrócone trwa ok. 2 sekundy i mo�e by� wykorzystywane wtedy gdy wał silnika musi zatrzyma� si� po tym autostrojeniu w krótkim czasie.

• Podczas autostrojenia standardowego na niskiej pr�dko�ci silnik serwo wykonuje 2 obroty elektryczne wału (tj. maks. do 2 obrotów 
mechanicznych) w wybranym kierunku. Nap�d podaje wówczas na uzwojenia silnika znamionowy pr�d i nast�puje pomiar k�ta fazowego 
enkodera (Pr 3.25) (tj. stałej warto�ci k�ta poło�enia enkodera wzgl�dem wirnika silnika serwo). Pomiar k�ta fazowego enkodera jest 
dopełniany gdy silnik zatrzymuje si� w ko�cowej fazie autostrojenia, dlatego te� wał silnika nie mo�e by� obci��ony aby nie wprowadzi� bł�du 
do tego pomiaru. Podczas autostrojenia standardowego na niskiej pr�dko�ci nast�puje pomiar: rezystancji stojana (Pr 5.17) oraz indukcyjno�ci 
silnika dla stanu dynamicznego (Pr 5.24). Te warto�ci s� wykorzystywane do prawidłowych nastaw wzmocnie� członów regulatora pr�dowego 
(Pr 0.38 {4.13} i Pr 0.39 {4.14}). Autostrojenie standardowe na niskiej pr�dko�ci trwa ok. 20 sekund i mo�e by� wykorzystywane wtedy gdy wał 
silnika nie musi zatrzyma� si� po tym autostrojeniu w krótkim czasie. Podczas pomiaru indukcyjno�ci silnika nap�d podaje na silnik impulsy 
pr�dowe wytwarzaj�c strumie�, który przeciwstawia si� strumieniowi wytwarzanemu przez magnesy trwałe. Maksymalny pr�d podawany w tym 
przypadku na silnik wynosi 0,25 pr�du znamionowego silnika (Pr 0.46). Ten pr�d nie jest w stanie uszkodzi� magnesów silnika, jednak�e je�li 
zachodzi podejrzenie, �e mo�e on trwale zdemagnesowa� silnik, poziom pr�du znamionowego silnika (Pr 0.46) powinien by� obni�ony.

• Podczas autostrojenia z pomiarem inercji mierzony jest maksymalny moment bezwładno�ci silnika przy pełnym obci��eniu. Warto�� inercji 
wykorzystywana jest do nastaw wzmocnie� członów p�tli pr�dko�ci (patrz Wzmocnienia członów regulatora pr�dko�ci,w tabeli poni�ej). Na 
podstawie warto�ci inercji ustalana jest odpowiednia warto�� momentu obrotowego podczas przyspieszania. 

Podczas autostrojenia z pomiarem inercji nap�d zwi�ksza pr�dko�� silnika w wybranym kierunku do 3/4 x pr�dko�� znamionowa silnika przy pełnym 
obci��eniu, a nast�pnie doprowadza silnik do stanu spoczynku. Nap�d pracuje z momentem równym moment znamionowy/16, ale gdy nie mo�e 
zwi�kszy� pr�dko�ci silnika do wymaganej pr�dko�ci zwi�ksza moment stopniowo x1/8, x1/4, x1/2 do x1 momentu znamionowego. Je�eli wymagana 
pr�dko�� (3/4 x pr�dko�� znamionowa) pomimo tych zabiegów nie zostanie osi�gni�ta, pomiar inercji zostaje przerwany i nap�d blokuje si� stanem 
awaryjnym ‘tuNE1’. Je�eli autostrojenie z pomiarem inercji przebiegnie prawidłowo czasy przyspieszania i hamowania z tego autostrojenia s� 
wykorzystywane do oblicze� inercji silnika wraz z obci��eniem. Tak obliczona inercja (moment bezwładno�ci) jest zapisywana do Pr 3.18. Przed 
rozpocz�ciem autostrojenia z pomiarem inercji nale�y upewni� si�, �e parametry silnika wraz ze współczynnikiem Kt (moment silnika/A) Pr 5.32 i 
pr�dko�ci� znamionow� silnika przy pełnym obci��eniu Pr 5.08 zostały wprowadzone prawidłowo do nap�du.

Aby przeprowadzi� autostrojenie z pomiarem inercji nale�y Pr 0.40 nastawi� na warto�� 3, nast�pnie zewrze� zacisk 31 (aktywacja nap�du) i 
zacisk 26 lub 27 (start w prawo b�d� w lewo) na listwie steruj�cej.

Po zako�czeniu automatycznego strojenia nale�y rozewrze� zaciski 26 lub 27 (zdj�cie komendy start) lub rozewrze� zacisk 31 (nap�d nieaktywny) 
aby nap�d mógł podj�� prac� z ��danym zadaniem.

0

0
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(Pr 0.38 {4.13} / 0.39 {4.14}) Wzmocnienia członów regulatora pr�dowego

Wzmocnienia członu proporcjonalnego (Kp) i całkuj�cego (Ki) regulatora pr�dowego wpływaj� na ograniczenie pr�dowe lub kontrol� momentu co 
oddziałuje na cz�stotliwo�� wyj�ciow� nap�du. Nastawy fabryczne s� satysfakcjonuj�ce dla wi�kszo�ci silników. Jednak�e celem podniesienia 
jako�ci regulacji konieczne jest skorygowanie nastaw wspomnianych wzmocnie�. Najwa�niejsze s� wtedy nastawy wzmocnienia członu 
proporcjonalnego (Pr 4.13). Warto�ci wzmocnie� członów regulatora pr�dowego mo�na uzyska� w wyniku:
• Automatycznego strojenia statycznego b�d� dynamicznego (patrz Pr 0.40, powy�ej w tabeli), podczas którego nap�d sam wylicza optymalne 

warto�ci. 
• Oblicze� u�ytkownika nap�du, na podstawie poni�szych równa�: 

Wzmocnienie członu proporcjonalnego (Pr 0.38) = Kp = K x L x 10-3 x Pr�d znamionowy nap�du
Wzmocnienie członu całkuj�cego (Pr 0.39) = Ki = 0,0427 x K x R x Pr�d znamionowy nap�du

Gdzie:
L - indukcyjno�� silnika w mH. Dla silnika serwo to połowa warto�ci mi�dzyfazowej, podawanej standardowo przez producenta. Dla silnika 
indukcyjnego warto�� t� stanowi jednofazowa indukcyjno�� dla stanu dynamicznego (sLs). Warto�� ta przechowywana jest jako Pr 5.24 po 
automatycznym strojeniu nap�du. Je�li niemo�liwy jest pomiar sLs, warto�� t� daje si� wyliczy� z obwodu zast�pczego jednej fazy silnika w 
stanie ustalonym, zgodnie ze wzorem:

Warto�� współczynnika K jest uzale�niona od napi�cia znamionowego nap�du:
Napi�cie znamionowe nap�du (Pr 11.33)
200V            400V              575V                690V
2902            1451              1217               1013   

Pr�d znamionowy nap�du jest przechowywany w Pr 11.32.
R - rezystancja jednej fazy stojana silnika (czyli połowa rezystancji zmierzonej pomi�dzy dwoma fazami). Warto�� R odpowiada dokładnie 
warto�ci przechowywanej w Pr 5.17 (zapisywanej w Pr 5.17 po wykonaniu Automatycznego strojenia, patrz Pr 0.40).

Podany zespół nastaw spowoduje odpowied� jednostkow� z minimalnym przeregulowaniem na jednostkow� zmian� sygnału referencyjnego 
pr�dowego. Wzmocnienie członu proporcjonalnego mo�e zosta� zwi�kszone x 1,5 powoduj�c podobne poszerzenie pasma, jednak�e spowoduje 
to odpowied� jednostkow� z 12,5% przeregulowaniem. Wzmocnienie członu całkuj�cego otrzymane z powy�ej podanego równania daje warto�� 
standardow� dla wi�kszo�ci aplikacji. Niektóre aplikacje wymagaj� by dla okre�lonego sygnału zadaj�cego nap�du zachodziło precyzyjne 
dynamiczne �ledzenie strumienia (jak dla pracy w zamkni�tej p�tli przy wysokiej pr�dko�ci silnika indukcyjnego). Wtedy mo�e zachodzi� 
konieczno�� stosowania znacz�co wy�szych nastaw wspomnianego współczynnika.

σLs Ls
Lm

2

Lr
----------
� �
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Wzmocnienia członów regulatora pr�dko�ci (Pr 0.07 {3.10}, 0.08 {3.11}, 0.09 
{3.12})

Wzmocnienia członów regulatora pr�dko�ci odpowiadaj� za kontrol� zadanej pr�dko�ci. Regulator pr�dko�ci zawiera człon proporcjonalny (Kp) i 
całkuj�cy (Ki) oraz człon ró�niczkuj�cy. Nap�d przechowuje dwa zestawy wzmocnie� tych członów, ka�dy z tych zestawów mo�na aktywowa� w Pr 
3.16. Je�eli Pr 3.16 = 0 regulator pr�dko�ci wykorzystuje wzmocnienia członów Kp1, Ki1 i Kd1 (Pr 0.07 do Pr 0.09), natomiast je�eli Pr 3.16 = 1 
regulator pr�dko�ci wykorzystuje wzmocnienia członów Kp2, Ki2 i Kd2 (Pr 3.13 do Pr 3.15). Wybór zestawu członów mo�e odbywa� si� gdy nap�d 
jest w stanie aktywnym b�d� nieaktywnym. Je�eli obci��enie nap�dzanego silnika ma stał� inercj� i stały moment, nap�d mo�e sam obliczy� 
odpowiednie wzmocnienia członów Kp i Ki w zale�no�ci od wybranego sposobu nastawy członów regulatora pr�dko�ci (Pr 3.17).

Wzmocnienie członu proporcjonalnego (Kp), Pr 0.07 i Pr 3.13

Je�eli Kp ma dowoln� warto��, natomiast Ki wynosi 0, regulator pr�dko�ci b�dzie wykorzystywał tylko człon proporcjonalny i do wytwarzania 
zadanego momentu musi istnie� uchyb pr�dko�ci. Dlatego te� przy wzro�cie obci��enia silnika b�dzie wzrastała ró�nica pomi�dzy pr�dko�ci� 
zadan�, a rzeczywist�. Im wi�ksza warto�� wzmocnienia członu proporcjonalnego tym mniejszy uchyb pr�dko�ci dla danego obci��enia silnika. 
Je�eli warto�� wzmocnienia członu proporcjonalnego jest zbyt du�a wzrasta poziom hałasu układu nap�dowego, a tak�e stabilno�� pracy układu 
nap�dowego w zamkni�tej p�tli mo�e zosta� zakłócona.

Wzmocnienie członu całkuj�cego (Ki), Pr 0.08 i Pr 3.14

Człon całkuj�cy odpowiada za dokładn� regulacj� pr�dko�ci. Uchyb pr�dko�ci jest akumulowany przez pewien okres czasu i zostaje wykorzystany 
w procesie wytwarzania wymaganego momentu bez uchybu pr�dko�ci. Zwi�kszaj�c Ki redukuje si� czas doj�cia pr�dko�ci do zadanego poziomu i 
w ten sposób zwi�ksza si� sztywno�� systemu, tzn. redukuje si� po�lizg pr�dko�ci silnika przy obci��eniu silnika danym momentem. Niestety 
zwi�kszaj�c Ki redukuje si� tak�e bezwładno�� układu nap�dowego co w stanach dynamicznych daje przeregulowania. W tym przypadku aby 
poprawi� prac� układu nap�dowego zwi�ksza si� odpowiednio wzmocnienie członu proporcjonalnego.

Wzmocnienie członu ró�niczkuj�cego (Kd), Pr 0.09 i Pr 3.15

Kd zapewnia dodatkowe tłumienie w sprz��eniu zwrotnym regulatora pr�dko�ci. Człon ró�niczkuj�cy został zaimplementowany tak aby nie 
wprowadzał nadmiernych zakłóce�, które zwykle towarzysz� podczas jego działania. Zwi�kszaj�c Kd redukuje si� przeregulowania wytwarzane 
przez niedotłumienie. 

Dla wi�kszo�ci aplikacji wystarczy odpowiednio dobra� Kp i Ki pomijaj�c nastaw� wzmocnienia członu ró�niczkuj�cego.

Poni�ej podano trzy sposoby nastaw członów regulatora pr�dko�ci w zale�no�ci od nastawy Pr 3.17:
1. Pr 3.17 = 0, Nastawa członów regulatora pr�dko�ci przez u�ytkownika. 

W tym przypadku nale�y podł�czy� oscyloskop do wyj�cia analogowego 1, które 
jest ustawione na wskazywanie pr�dko�ci pochodz�cej ze sprz��enia 
zwrotnego. Nast�pnie nale�y nieznacznie zmieni� warto�� pr�dko�ci zadanej i 
obserwowa� odpowied� układu nap�dowego na oscyloskopie. 
Nast�pnie nale�y wprowadzi� wst�pn� warto�� wzmocnienia członu 
proporcjonalnego (Kp) i zwi�ksza� j� do momentu a� wyst�pi� przeregulowania 
pr�dko�ci i wtedy lekko zredukowa� warto�� tego wzmocnienia. Warto�� 
wzmocnienia członu całkuj�cego (Ki) po dokonaniu nastawy Kp nale�y 
zwi�ksza� a� do momentu gdy pr�dko�� staje si� niestabilna i wtedy lekko 
zredukowa� warto�� tego wzmocnienia. Po dokonaniu nastawy Ki mo�e 
zaistnie� potrzeba zwi�kszenia warto�ci wzmocnienia członu proporcjonalnego 
co dalej wymusi potrzeb� odpowiedniej korekty wzmocnienia członu 
całkuj�cego, zatem w tym przypadku cały proces nastaw nale�y powtórzy� aby 
odpowied� układu nap�dowego była zodna z warto�ci� wymagan� tak jak 
pokazano na rysunku obok.
Rysunek obok pokazuje przebiegi sygnału pr�dko�ci pochodz�cej ze sprz��enia 
zwrotnego przy zmianie pr�dko�ci zadanej przy nieprawidłowym doborze Kp i Ki 
oraz przy prawidłowym doborze Kp i Ki.

2. Pr 3.17 = 1, Nastawa członów regulatora pr�dko�ci metod� szeroko�ci pasma
Je�eli została wybrana ta metoda wyznaczania członów regulatora pr�dko�ci, 
nap�d wylicza odpowiednie warto�ci Kp i Ki pod warunkiem, �e prawidłowo 
zostały skonfigurowane nast�puj�ce prametry: 

Pr 3.20 - Szeroko�� pasma, 
Pr 3.21 - Współczynnik tłumienia,  
Pr 5.32 - Współczynnik Kt (moment silnika/A).
Pr 3.18 - Inercja silnika waz z obci��eniem. Wielko�� ta mo�e by� 
wyznaczona podczas automatycznego strojenia (patrz Pr 0.40, wcze�niej w 
tej tabeli).

3. Pr 3.17 = 2, Nastawa członów regulatora pr�dko�ci metod� przesuni�cia 
k�towego
Je�eli została wybrana ta metoda wyznaczania członów regulatora pr�dko�ci, 
nap�d wylicza odpowiednie warto�ci Kp i Ki pod warunkiem, �e prawidłowo 
zostały skonfigurowane nast�puj�ce prametry:

Pr 3.19 - Przesuni�cie k�towe, 
Pr 3.21 - Współczynnik tłumienia, 
Pr 5.32 - Współczynnik Kt (moment silnika/A)
Pr 3.18 -  Inercja silnika waz z obci��eniem. Wielko�� ta mo�e by� 
wyznaczona podczas automatycznego strojenia (patrz Pr 0.40, wcze�niej w 
tej tabeli).
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8.2      Maksymalny pr�d silnika
Maksymalna warto�� pr�du silnika, przy którym nap�d mo�e poprawnie 
pracowa� jest wy�sza ni� maksymalna warto�� pr�du ci�głego przy 
pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� zdefiniowana w Pr 
11.32. Stosunek warto�ci pr�dów przy pracy nap�du z podwy�szon� i 
standardow� przeci��alno�ci� zmienia si� w zale�no�ci od modelu 
nap�du. Warto�ci pr�dów przy pracy nap�du z podwy�szon� i 
standardow� przeci��alno�ci� zostały podane w Rozdziale 2.1 
Znamionowanie nap�dów na stronie 8.

Je�eli pr�d znamionowy silnika (Pr 0.46) jest nastawiony powy�ej 
maksymalnej warto�ci pr�du ci�głego przy pracy nap�du z 
podwy�szon� przeci��alno�ci� (Pr 11.32), ograniczenia pr�dowe oraz 
algorytm ochrony termicznej silnika s� modyfikowane (patrz Rozdział 
8.3 Ograniczenia pr�dowe na stronie 108 oraz Rozdział 8.4 Ochrona 
termiczna silnika na stronie 108).

8.3      Ograniczenia pr�dowe
Dla pracy nap�du w otwartej p�tli fabrycznie jest nastawione 
ograniczenie pr�dowe na poziomie 165% x Pr�d znamionowy silnika, 
natomiast dla pracy nap�du w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego lub 
w trybie serwo ograniczenie pr�dowe jest nastawione na poziomie 175% 
x Pr�d znamionowy silnika.

Nap�d posiada trzy parametry, które odpowiadaj� za ograaniczenie 
pr�dowe:

• Ograniczenie pr�dowe przy pracy silnikowej: przepływ mocy z 
nap�du do silnika (Pr 4.05)

• Ograniczenie pr�dowe przy pracy ze zwrotem energii do sieci: 
przepływ mocy z silnika do nap�du (Pr 4.06)

• Ograniczenie pr�dowe symetryczne: ograniczenie pr�dowe 
zarówno przy pracy silnikowej jak i przy pracy ze zwrotem energii do 
sieci (Pr 4.07)

Maksymalne nastawy powy�szych parametrów zale�� od warto�ci 
pr�du znamionowego silnika, pr�du znamionowego nap�du oraz 
współczynnika mocy silnika.

Zwi�kszenie warto�ci pr�du znamionowego silnika w nastawie Pr 0.46 
{Pr 5.07} powy�ej warto�ci pr�du znamionowego nap�du przy pracy 
nap�du ze standardow� przeci��alno�ci� (nastawa fabryczna) 
spowoduje automatyczn� redukcj� ogranicze� pr�dowych w Pr 4.05, Pr 
4.05 oraz Pr 4.07. Je�eli warto�� pr�du znamionowego silnika zostanie 
nastawiona poni�ej warto�ci pr�du znamionowego nap�du przy pracy 
nap�du ze standardow� przeci��alno�ci�, ograniczenia pr�dowe 
zostan� zredukowane do odpowiednich warto�ci.

Nap�d mo�e zosta� przewymiarowany aby zapewni� zwi�kszenie 
ograniczenia pr�dowego co zapewni mo�liwo�� uzyskania wymaganego 
momentu podczas przyspieszania.

Maksymane ograniczenie pr�dowe mo�liwe do nastawy w ka�dym z 
trybów pracy nap�du mo�na obliczy� z poni�szych równa�.

Otwarta p�tla

Gdzie:
Pr�d maksymalny = 1.5 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z 
podwy�szon� przeci��alno�ci�, gdy pr�d znamionowy silnika 
nastawiony w Pr 5.07 jest mniejszy b�d� równy maksymalnemu pr�dowi 
ci�głemu przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� 
(nastawianemu w Pr 11.32). W przeciwnym wypadku Pr�d maksymalny 
= 1.1 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du ze standardow� 
przeci��alno�ci�.
Znamionowy pr�d silnika jest pobierany z Pr 5.07
PF - współczynnik mocy silnika jest pobierany z  Pr 5.10

Zamkni�ta p�tla w trybie wektorowym

Gdzie:
Pr�d maksymalny = 1.75 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z 
podwy�szon� przeci��alno�ci�, gdy pr�d znamionowy silnika 
nastawiony w Pr 5.07 jest mniejszy b�d� równy maksymalnemu pr�dowi 
ci�głemu przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� 
(nastawianemu w Pr 11.32). W przeciwnym wypadku Pr�d maksymalny 
= 1.1 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du ze standardow� 
przeci��alno�ci�.
Znamionowy pr�d silnika jest pobierany z Pr 5.07
PF - współczynnik mocy silnika jest pobierany z  Pr 5.10
ϕ1 = cos-1(PF) - ϕ2. Warto�� ta jest mierzona podczas automatycznego 
strojenia nap�du.

Zamkni�ta p�tla w trybie serwo

Gdzie:

Pr�d maksymalny = 1.75 x Znamionowy pr�d ci�gły nap�du (Pr 
11.32)
Znamionowy pr�d silnika jest pobierany z Pr 5.07

8.4      Ochrona termiczna silnika
Do algorytmu ochrony termicznej silnika w nap�dzie Unidrive SP 
wykorzystywane s� nast�puj�ce parametry: pr�d znamionowy silnika 
(Pr 5.07), stała czasowa nagrzewania silnika (Pr 4.15), aktywacja 
ochrony termicznej dla małych pr�dko�ci obrotowych silnika (Pr 4.25) i 
aktualna warto�� pr�du przepływaj�cego przez nap�d. Pr 4.19 wskazuje 
estymowan� temperatur� silnika jako procent maksymalnej temperatury 
silnika.

Temperatura silnika (Pr 4.19) jako procent maksymalnej temperatury 
silnika jest obliczana z poni�szego wzoru z wykorzystaniem 
bezwzgl�dnej warto�ci pr�du I, współczynnika K, pr�du znamionowego 
silnika (Pr 5.07) w czasie t.

Temperatura silnika [%] (Pr 4.19) = [I2 / (K x Pr�d znamionowy silnika)2] 
(1 - e-t/τ) x 100%

Warto�� τ jest nastawiana w Pr 4.15. Je�eli Pr 4.15 ma warto�� z 
zakresu 0,0 i 1,0 przyjmuje si� stał� czasow� nagrzewania silnika równ� 
1,0.  

Warto�� K jest wyznaczana tak jak pokazano na Rysunku 8-1 i 8-2.

Zarówno przy pracy nap�du z podwy�szon� i standardow� 
przeci��alno�ci�, Pr 4.25 mo�e by� wykorzystywany do wyboru dwóch 
alternatywnych charakterystyk ochrony termicznej.

Rysunek 8-1 Ochrona termiczna silnika ( Nap�d z podwy�szon� 
przeci��alno�ci�)
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Je�eli Pr 4.25 ma nastaw� 0 aktywna jest charakterystyka ochrony 
termicznej dla silnika pracuj�cego przy znamionowym pr�dzie w całym 
zakresie pr�dko�ci. Przy tej charakterystyce standardowy silnik 
indukcyjny powinien by� wyposa�ony w przewietrzanie wymuszone. 
Je�eli Pr 4.25 ma nastaw� 1 aktywna jest charakterystyka ochrony 
termicznej dla silnika, którego stopie� chłodzenia spada wraz ze 
spadkiem pr�dko�ci (cz�stotliwo�ci) od 50% pr�dko�ci (cz�stotliwo�ci) 
znamionowej. Maksymalna wato�� współczynnika K wynosi 1,05, zatem 
powy�ej załamania charakterystyki (powy�ej 50% pr�dko�ci 
(cz�stotliwo�ci) znamionowej) silnik mo�e pracowa� długotrwale z 
pr�dem równym 1,05 x Pr�d znamionowy.

Rysunek 8-2 Ochrona termiczna silnika ( Nap�d ze standardow� 
przeci��alno�ci�)

Przy pracy nap�du ze standardow� przeci��alno�ci� zarówno nastawa 
0 jak i 1 Pr 4.25 s� dedykowane dla silników, których stopie� chłodzenia 
spada wraz ze spadkiem pr�dko�ci (cz�stotliwo�ci). Je�eli Pr 4.25 ma 
nastaw� 0 aktywna jest charakterystyka ochrony termicznej dla silnika, 
którego stopie� chłodzenia spada wraz ze spadkiem pr�dko�ci 
(cz�stotliwo�ci) od 15% pr�dko�ci (cz�stotliwo�ci) znamionowej. Je�eli 
Pr 4.25 ma nastaw� 1, aktywna jest charakterystyka ochrony termicznej 
dla silnika, którego stopie� chłodzenia spada wraz ze spadkiem 
pr�dko�ci (cz�stotliwo�ci) od 50% pr�dko�ci (cz�stotliwo�ci) 
znamionowej. Maksymalna wato�� współczynnika K wynosi 1,01, zatem 
powy�ej załamania charakterystyki silnik mo�e pracowa� długotrwale z 
pr�dem równym 1,01 x Pr�d znamionowy.

Kiedy estymowana temperatura silnika w Pr 4.19 osi�ga 100% nap�d 
zaczyna reagowa� w zale�no�ci od nastawy Pr 4.16. Je�eli Pr 4.16 ma 
nastaw� 0, nap�d blokuje si� stanem awaryjnym (je�eli Pr 4.19 osi�ga 
100%). Je�eli Pr 4.16 ma nastaw� 1, ograniczenie pr�dowe jest 
redukowane do (K - 0,05) x 100% (je�eli Pr 4.19 osi�ga 100%). 
Ograniczenie pr�dowe powraca do pierwotnej nastawy gdy warto�� Pr 
4.19 spadnie poni�ej 95%. Przy pracy nap�du w trybie serwo składowa 
czynna pr�du oraz pr�d wypadkowy kontrolowany przez ograniczenia 
pr�dowe powinny mie� podobne warto�ci co powinno zapewni�, �e 
silnik serwo b�dzie pracował poni�ej poziomu ochrony termicznej. 

Bufor estymowanej temperatury jest resetowany do zera przy ka�dym 
zał�czeniu zasilania nap�du po czym zaczyna akumulowa� 
estymowan� temperatur�. Je�eli pr�d znamionowy silnika (zdefiniowany 
w Pr 5.07) został zmieniony, bufor jest resetowany do zera.

Nastawa fabryczna stałej czasowej nagrzewania silnika (Pr 4.15) wynosi 
89s dla silnika indukcyjnego (przy pracy nap�du w otwartej p�tli lub w 
zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym), co odpowiada przeci��alno�ci 
150% przez 60s przy starcie silnika ze stanu zimnego. Nastawa 
fabryczna stałej czasowej nagrzewania silnika dla silnika serwo wynosi 
20s, co odpowiada przeci��alno�ci 175% przez 9s przy starcie silnika ze 
stanu zimnego.

Czas, po którym nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym przy pracy z 
slnikiem startuj�cym ze stanu zimnego przy stałym pr�dzie mo�na 
obliczy� ze wzoru:

Ttrip = -(Pr 4.15) x ln(1 - (K x Pr 5.07 / Pr 4.01)2)

Stał� czasow� nagrzewania silnika mo�na wyznaczy� wykorzystuj�c 
powy�szy czas (Ttrip) przy danym pr�dzie ze wzoru:

Pr 4.15 = -Ttrip / ln(1 - (K / Przeci��alno��)2)

Przykładowo, je�eli nap�d zablokował si� stanem awaryjnym przy pracy 
ze 150% przeci��eniem po 60s z K = 1,05 (dla pracy z podwy�szon� 
przeci��alno�ci�) wtedy:

Pr 4.15 = -60 / ln(1 - (1,05 / 1,50)2) = 89

Maksymalna warto�� stałej czasowej nagrzewania silnika mo�e by� 
nastawiana do 400s, co pozwoli na zwi�kszenie przeci��alno�ci nap�du 
o ile nie ograniczy jej ochrona termiczna silnika.

Dla silników serwo Unimotor firmy CT Dynamics zalecanych do pracy z 
Unidrive SP warto�� stałej czasowej nagrzewania silnika mo�na znale�� 
w opisie technicznym tych silników.

8.5      Cz�stotliwo�� no�na
Nastawa fabryczna cz�stotliwo�ci no�nej dla Unidrive SP wynosi 3kHz 
(6kHz przy pracy w trybie serwo), jednak�e mo�na j� nastawia� 
maksymalnie do 16kHz w Pr 5.18 (w zale�no�ci od modelu nap�du). 

Tabela 8-1 Dost�pne cz�stotl. no�ne dla danych modeli nap�dów

Je�eli cz�stotliwo�� no�na została nastawiana powy�ej 3kHz wyst�pi� 
nast�puj�ce efekty:

1. Zwi�kszenie strat ciepła w nap�dzie, co oznacza, �e nale�y 
zmniejszy� (przeznamionowa�) pr�d wyj�ciowy nap�du.
Patrz Rozdział 12.1.1 Odpowiednie warto�ci mocy i pr�dów 
znamionowych dla poszczególnych cz�stotliwo�ci no�nych i 
temperatur otoczenia pracy nap�du na stronie 201.

2. Zmniejszanie wydzielanego ciepła w silniku  - polepsza si� kształt 
przebiegów pr�dów wyj�ciowych.

3. Zmniejszanie hałasu generowanego przez silnik.
4. Zwi�kszenie czasów próbkowania w regulatorze pr�dko�ci i pr�du. 

Nastawa cz�stotliwo�ci no�nej musi by kompromisem pomi�dzy 
wydzielaniem ciepła z nap�du, wydzielaniem ciepła z silnika oraz 
wymaganym czasem próbkowania w zale�no�ci od aplikacji.

Tabela 8-2 Czasy próbkowania dla ró�nych tasków sterowania 
dla danych cz�stotliwo�ci no�nych
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8.6      Praca nap�du z du�ymi pr�dko�ciami
8.6.1     Ograniczenia sprz��enia zwrotnego z 

enkodera
Maksymalna cz�stotliwo�� enkodera nie powinna przekracza� 410kHz. 
Przy pracy nap�du w zamkni�tej p�tli lub w trybie serwo, maksymalna 
pr�dko��, która mo�e by� wprowadzona do Pr 1.06 i Pr 1.07 (progi 
maksymalnej i minimalnej pr�dko�ci) mo�e by� ograniczana przez 
nap�d. Ograniczenie maksymalnej pr�dko�ci jest zdefiniowane 
poni�szym wzorem (nie mo�e przekroczy� 40000obr/min):

Gdzie:

ELPR - odpowiednik ilo�ci działek na jeden obrót enkodera.
•  dla standardowego enkodera inkrementalnego, ELPR = ilo�� 

działek na obrót enkodera
• dla enkodera inkrementalnego z sygnałami cz�stotliwo�ciowymi 

i kierunku F i D, ELPR= ilo�� działek na obrót enkodera / 2
Ograniczenie maksymalnej pr�dko�ci jest definiowane poprzez wybór 
�ródła sygnału sprz��enia zwrotnego (Pr 3.26), i odpowiedni� nastaw� 
ELPR. Przy pracy nap�du w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli 
istnieje mo�liwo�� wyłaczenia ograniczenia maksymalnej pr�dko�ci 
poprzez zmian� nastawy Pr 3.24. Parametr ten umo�liwia przeł�czanie 
pracy nap�du ze sprz��eniem zwrotnym lub bez sprz��enia, gdy nap�d 
pracuje z pr�dko�ci� zbyt du�� dla enkodera. Ograniczenie 
maksymalnej pr�dko�ci jest definiowane jak powy�ej gdy Pr 3.24 = 0 lub 
1, oraz wynosi 40000obr/min gdy Pr 3.24 = 2 lub 3.

8.6.2     Praca powy�ej pr�dko�ci synchronicznej (ze 
stał� moc�)

(Tylko dla pracy w otwartej p�tli lub zamkni�tej p�tli w trybie 
wektorowym)

Unidrive SP mo�e pracowa� z silnikiem indukcyjnym powy�ej jego 
pr�dko�ci synchronicznej w obszarze stałej mocy. Przy wzro�cie 
pr�dko�ci poza pr�dko�� synchroniczn� zaczyna spada� warto�� 
momentu na wale silnika. Charakterystyki poni�ej pokazuj� przebiegi 
momentu i napi�cia wyj�ciowego w zale�no�ci od pr�dko�ci.

Rysunek 8-3 Przebieg momentu i napi�cia wyj�ciowego powy�ej 
pr�dko�ci znamionowej

Przy projektowaniu aplikacji nap�du pracuj�cego z pr�dko�ciami 
powy�ej pr�dko�ci znamionowej silnika nale�y dokładnie 
przeanalizowa� spadek momentu na wale silnika.

Punkty nasycenia silnika (Pr 5.29 i Pr 5.30), które s� nastawiane 
podczas autostrojenia przy pracy nap�du w zamkni�tej p�tli w trybie 
wektorowym wpływaj� na redukcj� pr�du magnesuj�cego w 

odpowiedniej proporcji dla danego silnika. (przy pracy nap�du w otwartej 
p�tli pr�d magnesuj�cy na bie��co nie jest kontrolowany)

8.6.3     Praca nap�du z du�ymi pr�dko�ciami z 
silnikami serwo
Praca nap�du z du�ymi pr�dko�ciami z silnikami serwo jest aktywna gdy 
Pr 5.22 =1. Przy takiej pracy nale�y zwróci� szczególn� uwag� aby nie 
uszkodzi� nap�du. Napi�cie wytwarzane przez magnesy silnika serwo 
jest proporcjonalne do pr�dko�ci silnika. Przy pracy nap�du z du�ymi 
pr�dko�ciami z silnikami serwo nap�d musi podawa� na silnik pr�dy 
przedziwdziałaj�ce strumieniowi wytwarzanemu przez magnesy silnika, 
tak aby zapobiec powstawaniu wysokich napi�� na zaciskach silnika i w 
ten sposób chroni� nap�d. Jednak�e gdy nap�d jest nieaktywny (lub jest 
zablokowany stanem awaryjnym), a silnik serwo pracuje z wysokimi 
obrotami mo�e nast�pi� uszkodzenie nap�du. Je�eli praca nap�du z 
du�ymi pr�dko�ciami z silnikiem serwo jest aktywna pr�dko�� silnika 
musi by� ograniczona do poziomu podanego poni�ej w tabeli, chyba �e 
został zastosowany dodatkowy zewn�trzny układ ograniczania napi�cia 
na zaciskach wyj�ciowych nap�du.

Ke - stosunek pomi�dzy warto�ci� skuteczn� napi�cia 
mi�dzyprzewodowego na zaciskach silnika, a pr�dko�ci� w V/obr/min. 
Przy pracy nap�du z du�ymi pr�dko�ciami z silnikami serwo nale�y 
zwróci� szczególn� uwag� aby nie rozmagnesowa� silnika. Przed 
wykorzystaniem silnika do takiej pracy nale�y skonsultowa� si� z 
prducentem silnika serwo.

8.6.4     Cz�stotliwo�� no�na
Przy pracy z nastaw� fabryczn� cz�stotliwo�ci no�nej 3 kHz 
maksymalna cz�stotliwo�� wyj�ciowa nap�du powinna by� ograniczona 
do 250 Hz. Zaleca si� utrzymywanie stosunku 12:1 pomi�dzy 
cz�stotliwo�ci� no�n� a cz�stotliwo�ci� wyj�ciow� nap�du, co zapewni 
odpowiedniej jako�ci przebiegi na wyj�ciu nap�du. Je�eli nie ma 
mo�liwo�ci otrzymania powy�ej podanego stosunku nale�y wł�czy� 
aktywacj� przebiegu pseudoprostok�tnego na wyj�ciu nap�du (Pr 5.20 
=1). Na wyj�ciu nap�du pracuj�cego powy�ej pr�dko�ci znamionowej 
otrzyma si� wówczas przebieg pseudoprostok�tny.

8.6.5     Maksymalna pr�dko�� / cz�stotliwo��
Przy pracy nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego maksymalna 
cz�stotliwo�� wyj�ciowa wynosi 3000 Hz.

Przy pracy nap�du w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego w trybie 
wektorowym maksymalna cz�stotliwo�� wyj�ciowa wynosi 1250 Hz.

Przy pracy nap�du w trybie serwo maksymalna cz�stotliwo�� wyj�ciowa 
wynosi 1250Hz, jednak�e pr�dko�� jest ograniczana przez 
współczynnik napi�cia (Ke) silnika. Ke jest stała warto�ci� 
charakterystyczn� dla danego silnika serwo. Warto�� Ke jest 
umieszczona na tabliczce znamionowej silnika lub w opisie technicznym 
silnika i jest wyra�ona w V/kobr/min (voltach na 1000obr/min).

8.6.6     Quasi-Square wave (open-loop only)
Poziom maksymalnego napi�cia wyj�ciowego nap�du jest standardowo 
ograniczony do napi�cia równowa�nemu napi�ciu zasilania nap�du z 
uwzgl�dnieniem spadku napi�cia w nap�dzie (nap�d b�dzie tak�e 
potrzebował kilka procent napi�cia zasilaj�cego do prawidłowej pracy 
regulatora pr�du). Je�eli napi�cie znamionowe silnika jest ustawione w 
nap�dzie na tym samym poziomie co napi�cie zasilania nap�du, wtedy 
napi�cie wyj�ciowe nap�du b�dzie nieznacznie mniejsze od warto�ci 
napi�cia znamionowego silnika. Je�eli Pr 5.20 (Quasi-square wave 
enable) ma nastaw� 1 the modulator will allow over modulation, so that 
as the output frequency increases beyond the rated frequency the 

Ograniczenie maksymalnej
pr�dko�ci (obr/min)

=
410kHz x 60

ELPR

=
2.46 x 107

ELPR
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Pr�dko��

Pr�dko�� znamionowa Pr�dko��
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nap�du
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pr�dko�� silnika

(obr/min)

Maksymalne bezpieczne 
napi�cie 

mi�dzyprzewodowe na 
zaciskach silnika - warto�� 

skuteczna (V)

200 400 / (Ke x √2) 400 / √2
400 800 / (Ke x √2) 800 / √2
575 955 / (Ke x √2) 955 / √2
690 1145 / (Ke x √2) 1145 / √2
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voltage continues to increase above the rated voltage. The modulation 
depth will increase beyond unity; first producing trapezoidal and then 
quasi-square waveforms.

This can be used for example:

• To obtain high output frequencies with a low switching frequency 
which would not be possible with space vector modulation limited to 
unity modulation depth,

or

• In order to maintain a higher output voltage with a low supply 
voltage. 

The disadvantage is that the machine current will be distorted as the 
modulation depth increases above unity, and will contain a significant 
amount of low order odd harmonics of the fundamental output frequency. 
The additional low order harmonics cause increased losses and heating 
in the motor. It is not possible to select quasi-square operation when the 
switching frequency is 16kHz (Pr 5.18 = 5).
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9     Karta SMARTCARD
9.1      Wst�p
Karta SMARTCARD jest plastykow� kart� (wielko��i karty kredytowej) 
dostarczan� z ka�dym nap�dem umo�liwiaj�c�: 

• Kopiowanie parametrów z jednego nap�du na drugi
• Zapisanie i przechowywanie nastaw wszystkich parametrów nap�du
• Zapisanie i przechowywanie tylko nastaw parametrów ró�ni�cych 

si� od nastaw fabrycznych
• Zapisanie i przechowywanie prostych programów drabinkowych 

rezyduj�cych w nap�dzie a napisanych z u�yciem oprogramowania 
SYPT Applications Lite

• Automatyczne zapisywanie wszystkich zmienianych nastaw 
parametrów

• Przesyłanie do nap�du kompletu parametrów silnika

Szczelina do wło�enia SMARTCARD znajduje si� w górnej cz��ci 
nap�du pod zdejmowalnym panelem steruj�cym z lewej strony. Karta 
powinna by� wło�ona do szeliny tak aby odsłoni�ty chip na karcie 
znajdował si� po prawej stronie nap�du.

Nap�d komunikuje si� z kart� SMARTCARD tylko podczas zapisywania 

lub odczytywania z niej danych.

Rysunek 9-1 Wkładanie karty SMARTCARD

K�t fazowy enkodera (tylko dla pracy w trybie serwo)
Pr 3.25 i Pr 21.20 mo�e by� kopiowany poprzez kart� 
SMARTCARD z/do nap�du z wersj� oprogramowania 
V01.05.00 i pó�niejsz�. Mo�liwo�� kopiowania tych 
parametrów jest przydatna, kiedy archiwizuje si� parametry 
danego nap�du, a pó�niej przesyła si� je do tego samego 
nap�du. Nale�y zwróci� uwag� przy kopiowaniu parametrów 
z jednego nap�du na drugi z u�yciem SMARTCARD aby Pr 
3.25 i Pr 21.20 był poprawny dla danego nap�du. W tym 
przypadku po zako�czeniu kopiowania parametrów do 
nap�du, nale�y przeprowadzi� automatyczne strojenie 
nap�du, lub wprowadzi� r�cznie poprawny k�t fazowy 
enkodera z tabliczki znamionowej silnika. Je�eli k�t fazowy 
enkodera w Pr 3.25 i Pr 21.20 b�dzie nieprawidłowy 
wówczas podczas aktywacji nap�du, nap�d zablokuje si� 
stanem awaryjnym O.SPd lub Enc10.

UWAGA

Wkładanie karty 
SMARTCARD

Karta SMARTCARD
wło�ona do nap�du

Pr 0.30 = rEAd + Pr 0.30 = Prog +

Pr 0.30 = Auto + Pr 0.30 = boot +

Automatyczny
zapis

Boot

Transfer danych 
ze SMARTCARD 
do nap�du

Automatyczny 
zapis na 
SMARTCARD 
zmian 
parametrów

Automatyczny 
transfer danych ze 
SMARTCARD do 
nap�du po ka�dym 
zał�czeniu 
zasilania nap�duAutomatyczny

zapis

Transfer danych z 
nap�du do
SMARTCARD

Proste zapisywanie i odczytywanie danych
Rysunek 9-2 Prosta obsługa karty SMARTCARD
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Karta SMARTCARD posiada 999 miejsc na indywidualne bloki danych. 
Ka�de indywidualne miejsce 1 do 499 mo�e by� u�yte do zapisania 
bloku danych o pojemno�ci do 4kb.

Miejsca na indywidualne bloki danych na karcie SMARTCARD s� 
uporz�dkowane wg funkcjonalno�ci:

Tabela 9-1 Przeznaczenie bloków danych na karcie SMARTCARD

Wi�kszo�� aplikacji wymaga zmian nastaw tylko kilku parametrów. 
Wprowadzono zatem funkcj� zapisu na SMARTCARD tylko nastaw 
parametrów ró�ni�cych si� od nastaw fabrycznych aby zmniejszy� ilo�� 
pami�ci zajmowanej przez blok danych na karcie.

SMARTCARD mo�e by� zabezpieczona przed zapisem lub 
skasowaniem danych poprzez nadanie jej atrybutu “tylko do odczytu” 
(patrz Rozdział 9.2.7 9888 / 9777 - Blokada zapisu na SMARTCARD na 
stronie 115).

Je�eli SMARTCARD została wyj�ta w czasie transferu danych z nap�du 
do bloku danych na karcie o numerze 3yyy, EEPROM nap�du wyka�e 
bł�d w sumie kontrolnej i nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym ‘EEF’.

Je�eli SMARTCARD została wyj�ta w czasie transferu danych z nap�du 
do bloku danych na karcie o numerze 4yyy, dane nie zostan� zapisane 
na karcie i nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym ‘C.Acc’.

Oba powy�sze przypadki mog� spowodowa� uszkodzenie nastaw 
parametrów nap�du. Zatem je�eli wyst�pi jeden ze stanów awaryjnych  
‘EEF’ lub ‘C.Acc’ nale�y zresetowa� parametry nap�du do nastaw 
fabrycznych i zapisa� je.

9.2      Transfer danych
Transfer danych, kasowanie danych oraz ochrona danych na 
SMARTCARD s� mo�liwe poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu 
do Pr xx.00, (po wprowadzeniu kodu nale�y zresetowa� nap�d).

Tabela 9-2 Kody komend dla karty SMARTCARD

yyy oznacza numer bloku danych 001 do 999. Patrz Tabela 9-1 
Przeznaczenie bloków danych na SMARTCARD.

N
Je�eli ustawiono kart� tylko na odczyt (9888) to istnieje mo�liwo�� 
korzystania z kodów 6yyy lub 9777. 

9.2.1     Zapis danych na SMARTCARD
3yyy - Zapis parametrów na karcie SMARTCARD
Po zapisie tym kodem blok danych na SMARTCARD zawiera komplet 
parametrów z EEPROM-u nap�du, tj. wszystkie zapisane uprzednio w 
nap�dzie parametry za wyj�tkiem parametrów oznaczonych kodem NC i 

PS (opis oznacze� w Rozdziale 11  Parametry zaawansowane na 
stronie 123). Na karcie SMARTCARD mo�na zapisa� i przechowywa� 
do 4 bloków danych tego rodzaju (3yyy).

Przed wykonaniem ww operacji nale�y zapisa� parametry w nap�dzie 
tak aby przesła� parametry z pami�ci RAM nap�du do pami�ci 
EEPROM nap�du. 

4yyy - Zapis tych parametrów z nap�du, których nastawy 
ró�ni� si� od nastaw fabrycznych na SMARTCARD

Dane, które zostaj� zapisane podczas tej operacji na SMARTCARD to 
nastawa parametru przywracania nastaw fabrycznych oraz wszystkie 
inne parametry, których nastawy ró�ni� si� od nastaw fabrycznych. Na 
ka�dy ró�ni�cy si� parametr jest zu�ywane 6 bajtów pami�ci karty. 
Upakowanie danych na karcie w tym przypadku nie jest tak du�e jak w 
przypadku zapisu danych kodem 3yyy, ale w wi�kszo�ci przypadków 
ró�nic nastaw parametrów jest niewiele co w sumie powoduje, �e 
powstały w ten sposób blok danych zawiera mniej pami�ci ni� w 
przypadku zapisu kodem 3yyy. Metoda zapisu parametrów kodem 4yyy 
mo�e by� stosowana do tworzenia zestawów funkcyjnych parametrów 
(makr). Parametry, które nie s� zapisywane na karcie po aktywacji kodu 
3yyy, nie s� tak�e zapisywane po aktywacji kodu 4yyy. W tym przypadku 
transfer parametrów na kart� odbywa si� z pami�ci RAM nap�du.

Zapis zestawu parametrów na SMARTCARD (Pr 11.42 = 
Prog (2))
Nastawa Pr 11.42 na warto�� Prog (2) i reset nap�du spowoduje zapis 
parametrów z EEPROM-u nap�du na SMARTCARD (operacja ta jest 
równowa�na wprowadzeniu kodu 3001 do Pr xx.00). Wszystkie stany 
awaryjne zwiazane z kart� SMARTCARD s� aktywne za wyj�tkiem 
‘C.Chg’ (zapis nowych danych na istniej�cy blok danych). Je�eli 
podczas tej operacji blok danych 3001 istnieje to zostanie on 
automatycznie nadpisany. Kiedy ww operacja jest zako�czona Pr 11.42 
automatycznie przyjmuje nastaw� nonE (0).

9.2.2     Transfer danych ze SMARTCARD do nap�du
6yyy - Transfer tych parametrów, których nastawy ró�ni� si� 

od nastaw fabrycznych ze SMARTCARD do nap�du
Wprowadzenie kodu 6yyy do Pr xx.00 spowoduje transfer danych z 
karty do pami�ci RAM nap�du a nast�pnie do pami�ci EEPROM 
nap�du. Zapisywanie parametrów w nap�dzie po wykonaniu tej operacji 
nie jest wymagane (nap�d pami�ta nastawy tych parametrów po 
wył�czeniu zasilania). Nastawy dla modułów SM zapisane na karcie 
podczas operacji z kodem 6yyy b�d� transferowane do nap�du 
docelowego. Je�eli nap�d nie zostanie zidentyfikowany jako docelowy 
(�ródło, z którego pochodziły parametry) lub nie zostanie rozponany 
moduł SM jako docelowy (moduł SM, z którego pochodziły parametry 
zapisane na karcie) - np. nast�piła zamiana modułów w slotach nap�du 
nie nast�pi transfer parametrów z karty, a parametry w nap�dzie przyjm� 
nastawy fabryczne i nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym ‘C.Optn’. 
Je�eli parametry z karty b�d� transferowane do nap�du innego ni� 
docelowy (o innym napi�ciu i pr�dzie znamionowym) nap�d zablokuje 
si� stanem awaryjnym ‘C.rtg’. Parametry podane poni�ej nie s� 
transferowane podczas operacji klonowania parametrów, s� przypisane 
do nap�du.

Pr 2.08 Standardowa stromo�� napi�cia
Pr 4.05 do Pr 4.07 i Pr 21.27 do Pr 21.29 Ograniczenia pr�dowe
Pr 5.07, Pr 21.07 Pr�d znamionowy silnika
Pr 5.09, Pr 21.09 Napi�cie znamionowe silnika
Pr 5.17, Pr 21.12 Rezystancja stojana silnika
Pr 5.18 Cz�stotliwo�� no�na
Pr 5.23, Pr 21.13 Korekcja napi�cia
Pr 5.24, Pr 21.14 Transient inductance
Pr 5.25, Pr 21.24 Induktancja stojana
Pr 6.06 Poziom pr�du hamowania DC

Transfer zestawu parametrów ze SMARTCARD do nap�du 
(Pr 11.42 = rEAd (1)) 
Nastawa Pr 11.42 na warto�� rEAd (1) i reset nap�du spowoduje 
transfer zestawu parametrów z karty do EEPROM-u nap�du (operacja ta 
jest równowa�na wprowadzeniu kodu 6001 do Pr xx.00). Wszystkie 
stany awaryjne zwiazane z kart� SMARTCARD s� aktywne. Kiedy ww 

Nr bloku danych Rodzaj Przykładowe 
zastosowanie

1 do 499 Mo�liwy zapis i odczyt Application set ups
500 do 999 Mo�liwy tylko odczyt Macros

Kod Skutek nastawy

3yyy
Zapis parametrów z EEPROM-u nap�du do bloku o numerze 
yyy na SMARTCARD 

4yyy
Zapis tych parametrów z nap�du, których nastawy ró�ni� si� od 
nastaw fabrycznych do bloku o numerze yyy na SMARTCARD

5yyy
Zapis krótkiego programu drabinkowego z wewn�trznego PLC 
nap�du do bloku o numerze yyy na SMARTCARD

6yyy
Transfer danych z bloku o numerze yyy na SMARTCARD do 
nap�du

7yyy Skasowanie danych z bloku o numerze yyy na SMARTCARD

8yyy
Porównanie parametrów nap�du z  parametrami bloku o 
numerze yyy na SMARTCARD

9999
Skasowanie danych z bloków o numerze od 1 do 499 na 
SMARTCARD

9888 Ustawienie karty SMARTCARD tylko na odczyt danych
9777 Przywrócenie mo�liwo�ci zapisu na karcie SMARTCARD

  UWAGA
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operacja zako�czy si� pomy�lnie parametry zostaj� zapisane w 
EEPROM nap�du i Pr 11.42 automatycznie przyjmuje nastaw� nonE (0).

N
Operacja powy�sza zostanie wykonana tylko w przypadku gdy blok 
danych na karcie jest blokiem zawieraj�cym pełen zestaw parametrów 
(zapisanym uprzednio kodem 3001). W przeciwnym wypadku nap�d 
zablokuje si� stanem awaryjnym ‘C.typ’.

9.2.3     Automatyczne zapisywanie na SMARTCARD 
zmian parametrów (Pr 11.42 = Auto (3))

Nastawa Pr 11.42 na warto�� Auto (3) spowoduje automatyczne 
zapisywanie zmian parametrów tylko w Menu 0 nap�du na kart� 
SMARTCARD. Po nastawie Pr 11.42 na warto�� Auto (3) i zresetowaniu 
nap�du, komplet parametrów z EEPROMU nap�du zostaje zapisany na  
SMARTCARD. Zaraz po tym automatycznie nadpisywane s� ju� tylko 
parametry z Menu 0.

Wszystkie nastawy parametrów nap�du b�d� w tym przypadku (Pr 
11.42 = Auto(3)) zapisane na karcie je�eli Pr xx.00 zostanie nastawiony 
na warto�� 1000 a nast�pnie nap�d zostanie zresetowany.

Wszystkie stany awaryjne zwiazane z kart� SMARTCARD s� aktywne 
za wyj�tkiem ‘C.Chg’ (zapis nowych danych na istniej�cy blok danych). 
Je�eli podczas tej operacji blok danych 3001 istnieje to zostanie on 
automatycznie nadpisany.

Je�eli karta zostanie wyj�ta z nap�du przy nastawie Pr 11.42 na warto�� 
Auto (3), Pr 11.42 automatycznie przyjmuje nastaw� nonE (0) 

Je�eli wymagana jest praca z automatycznym zapisywaniem, a do 
nap�du zostaje wło�ona nowa karta Pr 11.42 nale�y z powrotem 
nastawi� na Auto (3), nast�pnie nale�y zresetowa� nap�d �eby zapisa� 
na karcie komplet wszystkich parametrów nap�du, który b�dzie 
automatycznie nadpisywany. 

Po zał�czeniu zasilania nap�du je�eli Pr 11.42 jest nastawiony na Auto 
(3) nap�d automatycznie zapisze komplet wszystkich parametrów 
nap�du na karcie SMARTCARD. Podczas tej operacji na wy�wietlaczu 
nap�du pojawi si� napis ‘cArd’. Funkcja ta daje pewno��, �e komplet 
parametrów nap�du na SMARTCARD pochodzi z aktualnie 
obsługiwanego nap�du.

N
Nastawa Pr 11.42 = Auto(3) jest zapisywana w EEPROM nap�du (nie na 
karcie SMARTCARD).

9.2.4     Automatyczny transfer danych ze 
SMARTCARD do nap�du po ka�dym zał�czeniu 
zasilania nap�du (Pr 11.42 = boot (4))

Funkcja automatycznego transferu danych ze SMARTCARD działa 
podobnie jak funkcja automatycznego transferu danych z nap�du, za 
wyj�tkiem pracy po załaczeniu napi�cia zasilania. Po ka�dym 
załaczeniu zasilania nap�du komplet parametrów ze SMARTCARD jest 
automatycznie transferowany do nap�du je�eli:

• Karta SMARTCARD jest wło�ona do nap�du
• Istnieje blok danych nr 1 na karcie
• Blok danych nr 1 jest rodzaju 1 do 5 (tak jak zdefiniowano w Pr 

11.38)
• Pr 11.42 jest nastawiony na warto�� boot (4)

Podczas tej operacji na wy�wietlaczu nap�du pojawi si� napis 'boot'. 
Je�eli tryb pracy nap�du nie odpowiada parametrom zapisanym na 
karcie nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym 'C.Typ' i dane nie b�d� 
transferowane. 

Je�eli Pr 11.42 jest nastawiony na warto�� boot (4) i zapisany na karcie 
SMARTCARD to po wło�eniu jej do nap�du i właczeniu zasilania 
nap�du nast�pi automatyczny transfer parametrów do nap�du. Funkcja 
ta daje mo�liwo�� bardzo szybkiego programowania nowo 
instalowanych nap�dów.

N
Pr 11.42 zapisany z nastaw� boot (4) na karcie podczas transferowania 
parametrów z karty do nap�du, nie jest zapisywany z t� nastaw� w 
nap�dzie.

9.2.5     8yyy - Porównanie wszystkich parametrów 
nap�du z  parametrami bloku o numerze yyy 
na SMARTCARD 

Nastawa warto�ci 8yyy w Pr xx.00 spowoduje porównanie bloku danych 
na SMARTCARD z danymi pami�ci EEPROM nap�du. Je�eli dane w 
bloku o numerze yyy s� takie same jak w nap�dzie Pr xx.00 przyjmie 
warto�� 0. W przeciwnym wypadku nap�d zablokuje si� stanem 
awaryjnym ‘C.cpr’.

9.2.6     7yyy / 9999 - Kasowanie danych ze 
SMARTCARD

Dane mog� by� kasowane z karty poprzez kasowanie pojedynczych 
bloków danych lub poprzez skasowanie wszystkich bloków danych od 1 
do 499 jednocze�nie. 

• Nastawa 7yyy w Pr xx.00 spowoduje skasowanie bloku danych nr 
yyy na karcie SMARTCARD. 

• Nastawa 9999 w Pr xx.00 spowoduje skasowanie wszystkich 
bloków danych od 1 do 499 na karcie SMARTCARD

9.2.7     9888 / 9777 - Blokada zapisu na SMARTCARD
Karta SMARTCARD mo�e by� zabezpieczona przed zapisem lub 
skasowaniem danych. Gdy karta jest zabezpieczona ka�da próba 
zapisu na kart� lub skasowania danych z karty spowoduje blokad� 
nap�du stanem awaryjnym 'C.rdo'. Podczas blokady karty przed 
zapisem mo�na korzysta� tylko z kodów 6yyy lub 9777.

• Nastawa 9888 w Pr xx.00 zabezpiecza kart� przed zapisem lub 
skasowaniem danych

• Nastawa 9777 w Pr xx.00 przywraca mo�liwo�� zapisu i kasowania 
danych na karcie

9.3      Informacje o blokach danych na karcie
Ka�dy blok danych zapisany na SMARTCARD zawiera nast�puj�ce 
informacje:

• Numer identyfikuj�cy blok danych (Pr 11.37)
• Rodzaj danych zapisanych w bloku (Pr 11.38)
• Tryb pracy nap�du je�eli danymi w bloku s� parametry nap�du (Pr 

11.38)
• Numer wersji bloku danych (Pr 11.39)
• Suma kontrolna (Pr 11.40)

Informacje na temat poszczególnych bloków danych mog� by� 
przegl�dane w Pr 11.38 do Pr 11.40 poprzez wybranie odpowiedniego 
numeru bloku poprzez nastaw� Pr 11.37.

Je�eli do Pr 11.37 zostanie wprowadzona warto�� 1000, Pr 11.40 
poka�e ile bajtów wolnej pami�ci pozostało na karcie. Je�eli karta jest 
nie zapisana (brak bloków zawieraj�cych dane) Pr 11.37 mo�e tylko 
przyjmowa� warto�ci 0 lub 1000.

Nadanie numeru wersji bloku danych jest wskazane kiedy bloki danych 
s� wykorzystywane jako zestawy parametrów nap�du (makra). Je�eli 
zestaw parametrów nap�du ma by� zapisany na karcie z numerem 
wersji, do Pr 11.39 nale�y wprowadzi� odpowiedni numer wersji przed 
transferem parametrów do bloku danych na karcie. Numer wersji bloku 
danych mo�e by� w ka�dej chwili zmieniony, gdy wcze�niej jest 
odszukany poprzez Pr 11.39.

Je�eli nap�d, do którego s� transferowane parametry był wcze�niej 
skonfigurowany do pracy w trybie innym ni� wskazuj� na to parametry 
zapisane na karcie, tryb pracy nap�du zmieni si� zgodnie z nastawami 
parametrów transferowanych z karty.

Procedura kasowania danych z karty, kasowania bloków danych, 
automatycznego zapisywania zmian nastaw parametrów w Menu 0 oraz 
automatycznego zapisywania parametrów na nowej karcie, b�dzie 
efektywniejsza gdy Pr 11.37 zostanie nastawiony na warto�� 0 lub na 
najniszy numer bloku danych na karcie. 

  UWAGA

  UWAGA

  UWAGA
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9.4      Parametry zwi�zane ze SMARTCARD
Tabela 9-3 Oznaczenia kodów stosowanych przy opisach param.

Pr. 11.36 pokazuje numer bloku danych (bloku parametrów) ostatnio 
transferowanego z karty SMARCARD do nap�du.

Pr 11.37 zawiera numer identyfikuj�cy blok danych, dla którego 
u�ytkownik mo�e wy�wietli� dalsze informacje w Pr 11.38, Pr 11.39 i Pr 
11.40.

Pr 11.38 pokazuje rodzaj danych w bloku yyy na karcie SMARTCARD.

Pr 11.39 pokazuje numer wersji bloku danych wybranego w Pr 11.37.

Pr 11.40 pokazuje sum� kontroln� bloku danych wybranego w Pr 11.37.

N
Nastawy Pr 11.42 1 lub 2 nie s� transferowane do karty lub nap�du. 
Nastawy Pr 11.42 3 lub 4 s� transferowane do karty lub w nap�du. 

nonE (0) = Funkcja nieaktywna
rEAd (1) = Transfer parametrów ze SMARTCARD do nap�du
Prog (2) = Transfer parametrów z nap�du do SMARTCARD
Auto (3) = Autozapisywanie parametrów na SMARTCARD
boot (4) = Autozapisywanie w nap�dzie tak�e po zał�czeniu 

zasilania

9.5      Stany awaryjne zwi�zane ze 
SMARTCARD

Je�eli wyst�pił problem podczas odczytywania, zapisywania czy te� 
kasowania parametrów na SMARTCARD, nap�d zablokuje si� i poka�e 
jeden z poni�szych kodów stanów awaryjnych wyszczególnionych w 
Tabeli 9-4 na nast�pnej stronie.

RW Parametr z mo�liwo�ci� 
zapisu RO Parametr tylko do 

odczytu Uni Unipolarny

Bi Bipolarny Bit Parametr bitowy Txt Tekstowy

FI Filtrowany DE Parametr adresowy NC Nie transferowalny

RA Uzale�niony od warto�ci 
znamionowych nap�du PT Parametr 

zabezpieczony US Zapiswany przez 
u�ytkownika

PS Automat. zapisywany po 
wył�czeniu nap�du

11.36 {0.29} Nr ostatnio transferowanego bloku ze SMARTCARD

RO Uni NC PT US

� 0 do 999 � 0

11.37 Numer identyfikuj�cy blok danych na SMARTCARD

RW Uni NC

� 0 do 1000 � 0

11.38 Rodzaj danych w bloku na SMARTCARD

RO Txt NC PT

� 0 do 18 �

Pr 
11.38

Wy�wietlacz Rodzaj danych w bloku
Zapis 

danych

0 FrEE Warto�� liczbowa, gdy Pr 11.37 = 0 
lub 1000

1 Zarezarwowany

2 3OpEn.LP Blok parametrów dla pracy w 
otwartej p�tli

Zapis na 
karcie danych 
z EEPROM

nap�du

3 3CL.VECt Blok parametrów dla pracy w 
zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym

4 3SErVO Blok parametrów dla pracy w trybie 
serwo

5 3rEgEn Blok parametrów dla pracy ze 
zwrotem energi do sieci zasilaj�cej

6 do 8 3Un Nieu�ywany

9 Zarezarwowany

10 4OpEn.LP Blok parametrów dla pracy w 
otwartej p�tli

Zapis na 
karcie tych 

nastaw 
parametrów, 
które ró�ni� 

si� od nastaw 
fabrycznych

11 4CL.VECt Blok parametrów dla pracy w 
zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym

12 4SErVO Blok parametrów dla pracy w trybie 
serwo

13 4rEgEn Blok parametrów dla pracy ze 
zwrotem energi do sieci zasilaj�cej

14 do 
16 4Un Nieu�ywany

17 LAddEr Prosty program drabinkowy 
pracuj�cy w PLC wewn. nap�du

18 Option Program z modułu SM

11.39 Numer wersji bloku danych na SMARTCARD

RW Uni NC

� 0 do 9,999 � 0

11.40 Suma kontrolna danych na SMARTCARD

R0 Uni NC PT

� 0 do 65,335 �

11.42 {0.30} Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD

RW Txt NC US*

� 0 do 4 � nonE (0)

  UWAGA
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Tabela 9-5 Wskazania o stanie nap�du, gdy nap�d pracuje z kart�

Tabela 9-4 Oznaczenia wy�wietlanych stanów awaryjnych zwi�zanych z kart� SMARTCARD

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

C.Acc Bł�d SMARTCARD: Bł�d odczytu/zapisu karty SMARTCARD 

185
Sprawd� czy karta SMARTCARD jest wło�ona do nap�du poprawnie
Wymie� kart� SMARTCARD

C.Chg Bł�d SMARTCARD: Docelowy blok danych zawiera ju� dane

179 Skasuj dane z tego bloku
Zapisz dane do innego bloku

C.Cpr
Bł�d SMARTCARD: Parametry zapisane w nap�dzie ró�ni� si� od parametrów zapisanych w bloku nr yyy na karcie 
SMARTCARD

188 Naci�nij czerwony przycisk   - reset 

C.dat Bł�d SMARTCARD: Wybrany blok danych nie zwiera �adnych danych

183 Upewnij si�, �e został wybrany odpowiedni blok danych

C.Err Bł�d SMARTCARD: Dane na karcie SMARTCARD s� uszkodzone

182
Upewnij si� �e karta jest wło�ona do nap�du poprawnie
Skasuj dane i spróbuj wgra� je ponownie
Wymie� kart� SMARTCARD

C.Full Bł�d SMARTCARD: Karta SMARTCARD jest pełna (brak wolnej pami�ci na karcie)

184 Skasuj blok danych lub u�yj innej karty SMARTCARD 

C.Optn Bł�d SMARTCARD: Moduły SM s� wło�one nieprawidłowo do nap�du

180

Upewnij si�, �e moduły SM s� wło�one do nap�dów poprawnie
Upewnij si�, �e moduły SM podczas transferowania parametrów ze SMARTCARD do nap�du s� wło�one do tych samych slotów, w 
których były w momencie transferowania parametrów do SMARTCARD

Naci�nij czerwony przycisk   - reset 

C.rdo Bł�d SMARTCARD: Karta SMARTCARD jest ustawiona tylko na odczyt danych 

181
Wpisz warto�� 9777 do Pr xx.00 - to umo�liwi zapis i odczyt danych na karcie SMARTCARD 
Upewnij si�, �e dane nie s� zapisywane do bloków danych o numerach od 500 do 999

C.rtg
Bł�d SMARTCARD: Parametry ze SMARTCARD s� transferowane do nap�du innego ni� docelowy (o innych danych 
znamionowych ni� dane nap�du zapisane na karcie)

186

Naci�nij czerwony przycisk   - reset
Dane znamionowe, które odpowiadaj� za identyfikacj� nap�du:

Parametry podane powy�ej nie s� transferowane ze SMARTCARD do nap�du, s� przypisane do nap�du.
C.Typ Bł�d SMARTCARD: Tryb pracy nap�du nie odpowiada zestawowi parametrów zapisanych na karcie SMARTCARD

187
Naci�nij czerwony przycisk - reset
Upewnij si� czy parametry na karcie pochodz� z nap�du tego samego typu (pracuj�cego w tym samym trybie)

Parametr Funkcja
2.08 Standardowa stromo�� napi�cia

4.05/6/7, 21.27/8/9 Ograniczenia pr�dowe
5.07, 21.07 Pr�d znamionowy silnika
5.09, 21.09 Napi�cie znamionowe silnika
5.17, 21.12 Rezystancja stojana silnika

5.18 Cz�stotliwo�� no�na
5.23, 21.13 Korekcja napi�cia
5.24, 21.14 Transient inductance
5.25, 21.24 Induktancja stojana 

6.06 Poziom pr�du hamowania DC

Dolna linia 
wy�wietlacza Opis

Dolna linia 
wy�wietlacza Opis

boot
Transferowany jest zestaw parametrów z karty 
SMARTCARD do nap�du po zał�czeniu zasilania 
nap�du. 
W celu znalezienia dokładniejszych informacji patrz 
Rozdział 9.2.4 Automatyczny transfer danych ze 
SMARTCARD do nap�du po ka�dym zał�czeniu 
zasilania nap�du (Pr 11.42 = boot (4)) na stronie 115.

cArd
Transferowany jest zestaw parametrów z nap�du na 
kart� SMARTCARD po zał�czeniu zasilania nap�du. 
W celu znalezienia dokładniejszych informacji patrz 
Rozdział 9.2.3 Automatyczne zapisywanie na 
SMARTCARD zmian parametrów (Pr 11.42 = Auto (3)) 
na stronie 115.
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10     Sterownik PLC w nap�dzie
10.1      Sterownik PLC w nap�dzie i 

oprogramowanie SYPTLite
Unidrive SP jest wyposa�ony standardowo w wewn�trzny sterownik 
PLC, w którym mo�na zapisa� do 4kb programu. Sposób 
programowania i praca wewn�trznego PLC jest bardzo podobna do 
zewn�trznych modułów aplikacyjnych (SM-Applications i SM-
Applications Lite) doł�czanych do nap�du.

Do pisania i przesyłania do nap�du programu słu�y oprogramowanie 
SYPTLite, pracuj�ce pod Windows™. Program tworzy si� wykorzystuj�c 
logik� drabinkow� stosowan� powszechnie w programowaniu 
sterowników PLC (zgodnie z norm� IEC6113-3). Oprogramowanie 
SYPTLite mo�e by� wykorzystywane równie� do programowania 
modułu SM-Applications Lite.

Oprogramowanie SYPTLite jest uproszczon� wersj� oprogramowania 
SYPT i jest przeznaczone do szybkiego pisania prostych programów.  
SYPTLite pozwala u�ytkownikowi na “narysowanie” wprost gał�zi 
programu, odzwierciedlaj�cych algorytm programu. 

Oprogramowanie SYPTLite zawiera zestaw bloków funkcyjnych, które 
mo�na wykorzysta� w budowie gał�zi drabinki logicznej. Bloki funkcyjne 
w drabinie logicznej mog� by� edytowane, kompilowane i wysyłane do 
nap�du Unidrive SP lub modułu SM-Applications Lite poprzez port 
szeregowy RJ45 znajduj�cy si� w przedniej cz��ci nap�du, pod 
wy�wietlaczem. Działanie skompilowanego, wykonywanego programu 
mo�e by� monitorowane przy u�yciu SYPTLite w czasie rzeczywistym. 
SYPTLite umo�liwia równie� zmian� nastaw parametrów nap�du w 
czasie wykonywania programu w wewn�trznym PLC nap�du.

Oprogramowanie SYPTLite jest dostarczane razem z nap�dem na 
zał�czonej płycie CD.

10.2      Zalety stosowania
Oprogramowanie SYPTLite wraz z wewn�trznym PLC nap�du sprawia, 
�e nap�d Unidrive SP mo�e zast�pi� w wielu aplikacjach niejeden nano 
lub micro PLC. Program w wewn�trznym PLC nap�du mo�e składa� si� 
z maksymalnie 50 gał�zi w logicznej drabince (ka�da gał�� mo�e 
zawiera� maks. 7 bloków funkcyjnych oraz 10 styków). Program z 
wewn�trznego PLC nap�du mo�e by� transferowany z lub do karty 
SMARTCARD w celu zrobienia kopii programu. 

Dodatkowo  SYPTLite zawiera:

• Bloki arytmetyczne
• Bloki porównawcze
• Bloki czasowe
• Liczniki
• Multipleksery
• Przerzutniki
• Sterowanie bitami

Z wykorzystaniem wewn�trznego PLC nap�du mo�na wykona� m.in. 
aplikacje:

• Sterowanie dodatkowymi pompami
• Sterowanie wentylatorami i �aluzjami
• Blokady logiczne
• Kolejno�� wykonywania procedur
• Słowa kontrolne układane przez u�ytkownika

10.3      Ograniczenia
W porównaniu z zewn�trznymi modułami aplikacyjnymi PLC (SM-
Applications lub SM-Application Lite), które mog� by� programowane z 
oprogramowania SYPT, wewn�trzny PLC nap�du ma nast�puj�ce 
ograniczenia:

• Maksymalny rozmiar programu: 4032 bajtów ł�cznie z nagłówkiem 
programu.

• Do wewn�trznego PLC nap�du Unidrive SP mo�na wysła� 
maksymalnie 100 programów. To ograniczenie narzuca pami�� flash 
wykorzystywana do zapisu programu w nap�dzie.

• U�ytkownik nie mo�e tworzy� własnych zmiennych, musi korzysta� 
z zestawu parametrów nap�du.

• Program nie mo�e by� przesyłany do lub z nap�du, a tak�e nie 
mo�e by� monitorowany w sieci CTNet. Dost�p do programu 
wewn�trznego PLC nap�du mo�liwy jest tylko poprzez port 
szeregowy RJ45.

• Taski w wewn�trznym PLC nap�du nie s� wykonywane w czasie 
rzeczywistym. Czasy wykonywania poszczególnej p�tli programu 
mog� by� nierówne. Nie dost�pne s� takie taski jak: Clock, Event, 
Pos0 lub Speed. Wewn�trzny PLC nap�du nie powinien by� 
wykorzystywany w aplikacjach gdzie wa�ny jest czas wykonania 
pełnego programu. W takich aplikacjach nale�y stosowa� jako PLC 
zewn�trzne moduły aplikacyjne tj. SM-Applications lub SM-
Applications Lite.

• Program w wewn�trznym PLC nap�du nie jest wykonywany 
nadrz�dnie. Unidrive SP posiada tylko jeden task background, w 
którym jest umieszczony cały program. Nap�d nadrz�dnie wykonuje 
operacje zwi�zane z kontrol� pracy silnika i dopiero po wykonaniu 
tych czynno�ci zaczyna realizowa� p�tl� programu w wewn�trznym 
PLC. Czas wykonania p�tli programu mo�e si� wydłu�y�, je�eli 
procesor nap�du b�dzie zbyt obci��ony.

Rysunek 10-1 Rozkład czasowy wykonania p�tli programu w 
wewn�trznym PLC nap�du Unidrive SP

P�tla programu w wewn�trznym PLC nap�du jest wykonywana raz na 
64ms. Czas wykonania p�tli programu waha si� pomi�dzy 0,2 a 2 ms w 
zale�no�ci od stopnia obci��enia procesora. 

Czas wykonania p�tli programu mo�e wynosi� kilka mikrosekund. 
Jednak�e obci��enie procesora nap�du spowodowane wykonywaniem 
przez nap�d operacji zwi�zanych z kontrol� silnika spowoduje 
zatrzymanie wykonywania p�tli programu co spowoduje wydłu�enie 
czasu wykonywania programu w wewn�trznym PLC nawet ponad 64ms.  
Przy pomocy SYPTLite mo�na wy�wietli� �redni czas wykonywania p�tli 
programu w wewn�trznym PLC na podstawie ok. 10 ostatnio 
wykonanych p�tli programu.

Operacje 
wykonywane 
nadrz�dnie 

przez nap�d

Praca
programu w 

wewn�trznym 
PLC nap�du

0 64 128
Czas

(millisekundy)
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Wewn�trzny PLC nap�du wraz z oprogramowaniem SYPTLite stanowi 
pierwszy stopie� mo�liwo�ci programowania Unidrive SP.

Rysunek 10-2 Opcje umo�liwiaj�ce tworzenie programów 
aplikacyjnych w nap�dzie Unidrive SP

Oprogramowanie SYPTLite mo�e by� wykorzystywane do 
programowania wewn�trznego PLC nap�du Unidrive SP jak równie� 
równie� do programowania modułu aplikacyjnego SM-Applications Lite. 

Oprogramowanie SYPT mo�e by� wykorzystywane do programowania  
modułu aplikacyjnego SM-Applications Lite jak równie� do 
programowania modułu aplikacyjnego SM-Applications. Umo�liwia 
tworzenie dowolnego programu przy u�yciu logiki drabinkowej, bloków 
funkcyjnych lub skryptów j�zyka programowania DPL.

10.4      Uruchomienie SYPTLite
Oprogramowanie SYPTLite jest dostarczane razem z nap�dem na 
płycie CD doł�czonej do nap�du.

Wymagania sprz�towe do instalacji SYPTLite: 

• Wymagany Windows 95/98/98SE/ME/NT4/2000/XP. 
• Wymagana instalacja Internet Explorer V5.0 lub pó�niejsze wersje.  
• Wymagana rozdzielczo�� monitora: 800x600; 256 kolorów. 
• 96MB RAM. 
• Zalecany procesor Pentium II 266MHz lub szybszy. 
• Wymagana instalacja Adobe Acrobat 5.1 lub pó�niejsze wersje (pod 

tym programem pracuj� pliki pomocy w CTSoft).
• Wymagany konwerter RS232 na RS485 z wtyczk� RJ45 od strony 

nap�du, aby umo�liwi� komunikacj� nap�du z komputerem PC.
Aby zainstalowa� oprogramowanie SYPTLite nale�y wło�y� płyt� CD 
dostarczan� z nap�dem do nap�du CD w komputerze. Na ekranie 
komputera powinno pojawi� si� okienko startowe, z którego nale�y 
wybra� link “Drive PC software tools”, a nast�pnie “Install SYPTLite”.

Opis programu SYPTLite znajduje si� w plikach pomocy (zakładce 
“Help”) po zainstalowaniu tego oprogramowania.

10.5      Parametry zwi�zane z wewn�trznym 
PLC nap�du

Pr 11.47 wydaje komend� startu lub stopu pracy prostego programu z 
wewn�trznego PLC nap�du.

FU
N

K
C

JO
N

A
LN

O
�
�

MO�LIWO�CI

Poziom 1
Wewn�trzny PLC nap�du 
z oprogramowaniem SYPTLite

Poziom 2
Moduł SM-Applications Lite 
z oprogramowaniem SYPTLite

Poziom 3
Moduł SM-Applications Lite 
z oprogramowaniem SYPT

Poziom 4
Moduł 
SM-Applications 
z oprogramowaniem 
SYPT

11.47
Aktywacja prostego programu z wewn�trznego PLC 
nap�du

RW Uni US

� 0 do 2 � 2

Nastawa Opis

0
Komenda zatrzymania programu z wewn�trznego PLC 
nap�du.

1

Komenda startu programu z wewn�trznego PLC nap�du 
(o ile istnieje). Podczas próby zapisu nastawy parametru 
poza jego zakresem nastaw, parametr przyjmie 
maksymaln�/minimaln� nastaw� i nast�pi zapis 
parametru.

2

Komenda startu programu z wewn�trznego PLC nap�du 
(o ile istnieje). Próba zapisu nastawy parametru poza jego 
zakresem nastaw, spowoduje blokad� nap�du stanem 
awaryjnym ‘UP ovr’.
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Pr 11.48 wskazuje u�ytkownikowi aktualny stan programu z 
wewn�trznego PLC nap�du.

Pr 11.49 przechowuje liczb� wgrywanych programów do wewn�trznego 
PLC nap�du. W fabrycznie nowym nap�dzie nastawa Pr 11.49 wynosi 0. 
Maksymalna liczba wgrywanych programów do wewn�trznego PLC 
nap�du jest ograniczona do 100. Pr 11.49 nie zmienia swojej nastawy 
przy resetowaniu nap�du do nastaw fabrycznych. 

Pr 11.50 pokazuje najdłu�szy czas wykonania jednej p�tli programu w 
wewn�trznym PLC nap�du na podstawie czasów wykonania ostatnich 
dziesi�ciu p�tli programu. Je�eli zmierzony czas jest wi�kszy ni� 
warto�� Pr 11.50 zostaje ograniczony do maksymalnej warto�ci Pr 
11.50.

Pr 11.51 przyjmuje warto�� On (1) podczas wykonywania pierwszej p�tli 
programu po zał�czeniu nap�du lub po przeładowaniu programu. 
Warto�� On (1) jest ustawiona ju� po ka�dym zatrzymaniu programu. 
Podczas pracy programu w wewn�trznym PLC nap�du po wykonaniu 
pierwszej p�tli Pr 11.51 wskazuje warto�� OFF (0).

10.6      Stany awaryjne zwi�zane z 
wewn�trznym PLC nap�du

10.7      Wewn�trzny PLC nap�du a karta 
SMARTCARD

Program z wewn�trznego PLC nap�du mo�e by� transferowany na 
kart� SMARTCARD lub ze SMARTCARD do wewn�trznego PLC 
nap�du. 

• W celu transferu programu z wewn�trznego PLC nap�du na kart� 
SMARTCARD nale�y do Pr xx.00 wprowadzi� warto�� 5yyy i 
zresetowa� nap�d.

• W celu transferu programu z karty SMATRCARD do wewn�trznego 
PLC nap�du nale�y do Pr xx.00 wprowadzi� warto�� 6yyy i 
zresetowa� nap�d.

(yyy oznacza numer bloku danych od 001 do 999. Patrz Tabela 9-
1 Przeznaczenie bloków danych na karcie SMARTCARD na stronie 
114.

Je�eli nast�pi transfer nieistniej�cego programu z wewn�trznego PLC 
nap�du na kart� SMARTCARD, na karcie zostanie utworzony blok o 
wprowadzonym numerze ale nie b�dzie zawierał �adnych danych.  
Je�eli taki blok danych zostanie przetransferowany z karty 
SMARTCARD do wewn�trznego PLC nap�du w wewn�trznym PLC 
nap�du nie b�dzie rezydował program.

Pojemno�� karty SMARTCARD wynosi 4064 bajty, zatem blok danych 
nie mo�e by� wi�kszy ni� 4064 bajty. Maksymalny rozmiar programu, 
który mo�e by� umieszczony w wewn�trznym PLC nap�du wynosi 4032 
bajty, zatem ka�dy program z wewn�trznego PLC nap�du mo�e by� 
zapisany na karcie SMARTCARD, bez obawy, �e mo�e si� na pustej 
karcie nie zmie�ci�. Na karcie SMARTCARD mo�na umie�ci� kilka 
mniejszych programów z wewn�trznego PLC nap�du.

11.48 Status prostego programu z wewn�trznego PLC 
nap�du

RO Bi NC PT

� -128 do +127 �

Nastawa Opis

-n

Wyst�pił bł�d w gał�zi n programu w wewn�trznym PLC 
nap�du co spowodowało blokad� nap�du stanem 
awaryjnym. Na wy�wietlaczu nap�du pojawia si� numer 
gał�zi programu ze znakiem “-” .

0 Program w wewn�trznym PLC nap�du nie istnieje.

1
Program w wewn�trznym PLC nap�du istnieje ale jest 
zatrzymany.

2 Program w wewn�trznym PLC nap�du istnieje i pracuje.

11.49
Licznik wgrywanych programów do wewn�trznego 
PLC nap�du

RO Uni NC PT PS

� 0 do 65,535 �

11.50
Maksymalny czas wykonania jednej p�tli programu 
w wewn�trznym PLC nap�du

RO Uni NC PT

� 0 do 65,535 ms �

11.51
Wska�nik wykonania pierwszej p�tli programu w 
wewn�trznym PLC nap�du

RO Bit NC PT

� OFF (0) lub On (1) �

Stan 
awaryjny
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; 
Czynno�ci diagnostyczne

UP ACC Brak dost�pu do programu w wewn. PLC nep�du

98

Wył�cz aktywacj� nap�du - dost�p do zapisu nie jest 
mo�liwy gdy nap�d ma pozwolenie na prac� (Pr 6.15=1).
Dost�p do wewn�trznego PLC nap�du jest aktywny z 
innego �ródła.

UP div0 Program wykonał prób� dzielenia przez zero

90 Sprawd� program

UP OFL
Zmienne i nazwy bloków funkcyjnych zu�ywaj� zbyt 
du�o pami�ci RAM (przepełnienie stosu)

95 Sprawd� program

UP ovr Próba zapisu zbyt du�ej warto�ci parametru

94 Sprawd� program

UP PAr Próba odwołania do nieistniej�cego parametru

91 Sprawd� program

UP ro
Próba zapisu warto�ci do parametru  tylko do 
odczytu

92 Sprawd� program

UP So Próba odczytu warto�ci parametru  tylko do zapisu

93 Sprawd� program

UP udf Niezdefiniowany stan awaryjny

97 Sprawd� program

UP uSEr Stan awaryjny zdefiniowany przez programist�

96 Sprawd� program
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11     Parametry zaawansowane
Rozdział ten zawiera wyszczególnienie wszystkich parametrów nap�du 
z krótkim ich opisem, zakresem nastaw, jednostkami, itp. Zamieszczone 
s� tu tak�e diagramy obrazuj�ce przebieg sygnałów w poszczególnych 
menu. Pełen opis wszystkich parametrów nap�du mo�na znale�� w 
opisie technicznym Unidrive SP Podr�cznik Zaawansowany, który by� 
dostarczony przez dostawc� tak�e na płycie CD ROM. 

Tabela 11-1 Podział parametrów w nap�dzie na funkcjonalne menu

Skróty stosowane do oznaczenia trybu pracy nap�du:

OL> Praca w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego
CL> Praca w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego (mo�e 

dotyczy� trybu wektorowego lub serwo) 
VT> Praca w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego w trybie 

wektorowym
SV> Praca w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego w trybie 

servo 

 

Parametry w nawiasach znajduj�ce si� przy opisach parametrów (w 
poni�szych tabelach) s� numerami równowa�nych parametrów 
znajduj�cych si� w  Menu 0. Niektóre parametry z Menu 0 pojawiaj� si� 
przy dwóch ró�nych parametrach zaawansowanych - przypisanie im 
funkcji zale�y od trybu pracy nap�du.

Kolumna “Zakres Nastaw -CL”  odnosi si� zarówno do pracy w trybie 
wektorowym jak i do pracy w trybie serwo. Niektóre parametry odnosz� 
si� tylko do jednego z tych trybów pracy co wskazuje odpowiednio 
warto�� w kolumnie “Nastawa fabryczna”.

W niektórych przypadkach funkcja lub zakres nastaw parametru mo�e 
by� zmieniony poprzez nastaw� innego parametru (zostało to 
wyszczególnione przy odpowiednich parametrach w tabelach poni�ej).

Tabela 11-2 Oznaczenia stosowane przy opisach parametrów

Przedstawione parametry zaawansowane w tym rozdziale 
nie s� opisane wystarczaj�co aby  dokona� ich 
prawidłowych nastaw dla specyficznych funkcji nap�du. 
Przed przyst�pieniem do zmian tych parametrów nale�y 
zapozna� si� z ich dokładnym opisem w  Unidrive SP 
Podr�cznik Zaawansowany dostarczanym przez 
dystrybutora nap�du.

Numer 
Menu

Opis

0
Zestaw najwa�niejszych i najcz��ciej u�ywanych 
parametów

1 Wybór sygnału zadawania cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci
2 Stromo�ci narastania i opadania sygnałów

3
Przekazywanie cz�stotliwo�ci, p�tla pr�dko�ci, kontrola 
pr�dko�ci

4 Kontrol pr�du i momentu
5 Parametry skojarzone z prac� silnika
6 Licznik cyfrowy, zegar
7 Wej�cia/wyj�cia analogowe I/O
8 Wej�cia/wyj�cia cyfrowe I/O
9 Logika programowalna, motopotencjometr, sumy binarne
10 Status nap�du i stany awaryjne
11 Nastawy ogólne

12
Wykrywanie warto�ci progowych, przetworniki sygnałów i 
sterowanie hamulcem silnika

13 Kontrola poło�enia wału
14 Obiektowy regulator PID

15, 16, 17 Parametry modułów SM w slocie 1, 2 i 3
18 Parametry modułu aplikacyjnego 1
19 Parametry modułu aplikacyjnego 2
20 Parametry modułu aplikacyjnego 3
21 Zestaw parametrów drugiego silnika

UWAGA

  UWAGA

Kod Opis

OL Praca nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego
CL Praca w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego lub serwo
VT Tryb wektorowy w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego
SV Praca nap�du w trybie serwo

{X.XX} Odpowiednik parametru w menu od 1 do 21
RW Parametr, który mo�e by� edytowany i zapisywany
RO Parametr tylko do odczytu
Bit Parametr bitowy: Wy�wietlany jako ‘On’ lub ‘OFF’ 
Bi Parametr bipolarny

Uni Parametr unipolarny
Txt Parametr, którego warto�� wy�wietlana jako tekst

FI

Parametry filtrowane (stabilizowane). Niektóre warto�ci 
pokazywane w parametrach mog� ulega� cz�stym 
zmianom co mogłoby wpływa� na brak mo�liwo�ci 
jednoznacznego odczytu, dlatego te� wprowadzono pewn� 
filtracj� warto�ci parametrów, aby umo�liwi� ich łatwy oczyt.

DE Dany parametr jest parametrem adresowym.

RA

Parametr uzale�niony od warto�ci znamionowych napi�� i 
pr�dów nap�du. Parametry te nie s� transferowane z karty 
SMARTCARD gdy znamionowe warto�ci napi�� i pr�dów 
nap�du docelowego ró�ni� si� od warto�ci znamionowych 
napi�� i pr�dów nap�du �ródłowego.

NC
Parametry, które nie s� transferowane z lub do karty 
SMARTCARD podczas klonowania parametrów.

PT
Parametry zabezpieczone. Nie mog� by� parametrami 
adresowymi.

US
Parametry zapisywane w pami�ci EEPROM nap�du 
podczas procedury zapisywania parametrów przez 
u�ytkownika.

PS
Parametry automatycznie zapisywane w pami�ci EEPROM 
nap�du po odł�czeniu napi�cia zasilania nap�du.
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Zakresy nastaw i  maksymalne warto�ci parametrów :
W wi�kszo�ci przypadków zakres nastawy parametru ogranicza warto�� 
minimalna i maksymalna nastawy. Jednak w niektórych przypadkach 
zakres nastawy parametru nie jest stały i zale�y od:

• innych parametrów, danych znamionowych nap�du, trybu pracy 
nap�du, lub kombinacji powy�szych

Warto�ci maksymalne nastaw parametrów, które ulegaj� zmianie 
przedstawiono w Tabeli 10-3.

Tabela 11-3 Definicje zakresu nastaw parametrów

Maksymalna warto�� nastawy Opis

Pr�dko��/Cz�stotliwo�� 
Maksymalna
[Otwarta p�tla 3000.0Hz,
Zamkni�ta p�tla w trybie wektor i 
serwo 40000.0obr/min]

Maks. zadana pr�dko�� (zamkni�ta p�tla) lub maks. zadana cz�stotliwo�� (otwarta p�tla)
Je�eli Pr 1.08 = 0: Pr�dko�� Maksymalna = Pr 1.06
Je�eli Pr 1.08 = 1: Cz�stotliwo�� Maksymalna = Pr 1.06 lub – Pr 1.07 w zale�no�ci, która warto�� jest wi�ksza
(Je�eli nap�d pracuje w z parametrami drugiego silnika Pr 21.01 jest u�ywany zamiast Pr 1.06 i Pr 21.02 jest u�ywany zamiast 
Pr 1.07)

Próg Pr�dko�ci Maksymalnej
[40000.0obr/min]

Maksymalny próg zadawania pr�dko�ci
Próg zadawania maksymalnej pr�dko�ci jest ograniczony maksymaln� cz�stotliwo�ci� enkodera - 410kHz. Próg pr�dko�ci 
maksymalnej mo�na przedstawi� nast�puj�co:
Próg Pr�dko�ci Maksymalnej (w obr/min) = 410kHzx60/ELPR = 2.46x107/ ELPR musi by� mniejszy b�d� równy 40000 obr/min.
ELPR - ilo�� działek na obrót enkodera - dla standardowego enkodera inkrementalnego; ilo�� działek na obrót enkodera/2 - dla 
enkodera inkrementalnego z sygnałami cz�stotliwo�ciowymi i kierunku F i D; ilo�� działek na obrót enkodera/4 - dla rezolwera; 
ilo�� okresów na obrót enkodera - dla enkodera SINCOS; ilo�� działek na obrót enkodera/4 - dla enkoderów z komunikacj� 
szeregow�.
Próg Pr�dko�ci Maksymalnej jest uzale�niony od warto�ci ELPR (rozdzielczo�ci enkodera) - rodzaju urz�dzenia sprz��enia 
zwrotnego wybieranego poprzez wybór �ródła (Pr 3.26).

Pr�dko�� Maksymalna
[40000.0obr/min]

Pr�dko�� Maksymalna
Warto�� ta jest wykorzystywana przez parametry p�tli pr�dowej z menu 3 (zapobiega niekontrolowanemu rozbiegni�ciu si� 
silnika). Pr�dko�� Maksymalna jest 2 razy wi�ksza ni� maksymalna pr�dko�� zadana.
Pr�dko�� Maksymalna = 2 x Pr�dko��/Cz�stotliwo�� Maksymalna

Maksymalny Pr�d Silnika
[9999.99A]

Maksymalny pr�d silnika 
Maksymalny Pr�d Silnika ≤ 1.36 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� (Pr 11.32)
Maksymalny pr�d ci�gły silnika mo�e by� zwi�kszony powy�ej pr�du znamionowego nap�du ale nie mo�e przekroczy� 1.36 x 
Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� (Pr 11.32). Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy 
nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� dla danego typu nap�du mo�na znale�� w Tabeli 10-4.

Maksymalny Pr�d Nap�du
[9999.99A]

Maksymalny pr�d nap�du
Maksymalny Pr�d Nap�du jest to pr�d powy�ej, którego nap�d blokuje si� stanem awaryjnym (przeci��enie), a wyliczany jest 
w nast�puj�cy sposób:
Maksymalny Pr�d Nap�du = Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci� (Pr 11.32) / 0.45

Maksymalne Ograniczenie 
Pr�dowe Silnika 1
[1000.0%]

Maksymalne ograniczenie pr�dowe silnika 1 (dla trybu pracy nap�du z dwoma silnikami)
Otwarta p�tla 

Gdzie:
Pr�d maksymalny = 1.5 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci�, gdy pr�d znamionowy 
silnika nastawiony w Pr 5.07 jest mniejszy b�d� równy maksymalnemu pr�dowi ci�głemu przy pracy nap�du z podwy�szon� 
przeci��alno�ci� (nastawianemu w Pr 11.32). W przeciwnym wypadku Pr�d maksymalny = 1.1 x Maksymalny pr�d ci�gły przy 
pracy nap�du ze standardow� przeci��alno�ci�.
Znamionowy pr�d silnika jest ustawiany w Pr 5.07;                     PF - współczynnik mocy -  jest ustawiany w  Pr 5.10
Zamkni�ta p�tla w trybie wektorowym 

Gdzie:
Pr�d maksymalny = 1.75 x Maksymalny pr�d ci�gły przy pracy nap�du z podwy�szon� przeci��alno�ci�, gdy pr�d znamionowy 
silnika nastawiony w Pr 5.07 jest mniejszy b�d� równy maksymalnemu pr�dowi ci�głemu przy pracy nap�du z podwy�szon� 
przeci��alno�ci� (nastawianemu w Pr 11.32). W przeciwnym wypadku Pr�d maksymalny = 1.1 x Maksymalny pr�d ci�gły przy 
pracy nap�du ze standardow� przeci��alno�ci�.
Znamionowy pr�d silnika jest ustawiany w Pr 5.07;                     PF - współczynnik mocy -  jest ustawiany w  Pr 5.10
ϕ1 = cos-1(PF) - ϕ2. Warto�� ta jest mierzona podczas automatycznego strojenia nap�du. Wi�cej informacji dotycz�cych 
współczynnika ϕ2 mo�na znale�� w Menu 4 w Unidrive SP Podr�cznik Zaawansowany.
Zamkni�ta p�tla w trybie serwo 

Gdzie:
Pr�d maksymalny = 1.75 x Znamionowy pr�d ci�gły nap�du (Pr 11.32)
Znamionowy pr�d silnika jest ustawiany w Pr 5.07

Maksymalne 
Ograniczenie 
Pr�dowe  

√[[ Pr�d maksymalny ] 2

+ PF2 - 1 ] x 100%= Znam. pr�d silnika

PF

Maksymalne 
Ograniczenie 
Pr�dowe  

√[[ Pr�d maksymalny ] 2
+ cos(ϕ1)2 - 1 ] x 100%= Znam. pr�d silnika

cos(ϕ1)

Maks. Ograniczenie 
Pr�dowe   = [ Pr�d maksymalny ] x 100%

Znam. pr�d silnika
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Tabela 11-4 Maksymalne pr�dy znamionowe (ci�głe) silnika

Maksymalne Ograniczenie 
Pr�dowe Silnika 1
[1000.0%]

Maksymalne ograniczenie pr�dowe silnika 2 (dla trybu pracy nap�du z dwoma silnikami)
Sposób wyznaczania maksymalnego ograniczania pr�dowego dla silnika 2 jest identyczny jak dla silnika 1 (patrz powy�ej). 
Nale�y jednak zwróci� uwag�, �e znamionowy pr�d silnika jest nastawiany dla silnika 2 w Pr 21.07 (dla silnika 1 w Pr 5.07), a 
współczynnik mocy w Pr 21.10 (dla silnika 1 w Pr 5.10).

Maksymalny Moment Silnika
[1000.0%]

Maksymalny moment silnika (Maksymalna warto�� składowej czynnej pr�du)
Maksymalny Moment Silnika = Maksymalne Ograniczenie Pr�dowe Silnika 1 lub Maksymalne Ograniczenie Pr�dowe Silnika 2 
w zale�no�ci od tego, którego silnika zestaw parametrów został wybrany.

Maksymalne Ograniczenie 
Pr�dowe U�ytkownika
[1000.0%]

Maksymalne ograniczenie pr�dowe ustawiane przez u�ytkownika
U�ytkownik mo�e nastawi� maksymaln� warto�� nastawy Pr 4.08 (zadanie momentu) i Pr 4.20 (procent składowej czynnej 
pr�du - odpowiadaj�cej za moment silnika) poprzez nastaw� Pr 4.24. Maksymalne ograniczenie pr�dowe mo�e by� 
nastawiane przez u�ytkownika do warto�ci Maksymalnego Ograniczenia Pr�dowego Silnika 1 lub Maksymalnego Ograniczenia 
Pr�dowego Silnika 2, w zale�no�ci od tego, którego silnika zestaw parametrów został wybrany.
Maksymalne Ograniczenie Pr�dowe U�ytkownika = Pr 4.24

Maksymalne Napi�cie Silnika
[690V]

Maksymalne napi�cie silnika (mo�liwe do nastawy w nap�dzie). 
Nap�dy 200V: 240V,  Nap�dy 400V: 480V
Nap�dy 575V: 575V,  Nap�dy 690V: 690V

Maksymalne Napi�cie 
Wyj�ciowe
[930V]

Maksymalne napi�cie na wyj�ciu z nap�du
Maksymalne napi�cie wytwarzane na zaciskach wyj�ciowych nap�du mo�na wyznaczy� z zale�no�ci:
Maksymalne Napi�cie Wyj�ciowe = 0.78 x Maksymalne Napi�cie w Obwodzie DC
Nap�dy 200V: 325V,  Nap�dy 400V: 650V
Nap�dy 575V: 780V,  Nap�dy 690V: 930V

Maksymalne Zadane Napi�cie w 
Obwodzie DC
[1150V]

Maksymalna warto�� zadana napi�cia DC w obwodzie po�rednicz�cym nap�du
Nap�dy 200V: 0 do 400V,  Nap�dy 400V: 0 do 800V
Nap�dy 575V: 0 do 950V,  Nap�dy 690V: 0 do 1150V

Maksymalne Napi�cie w 
Obwodzie DC
[1190V]

Maksymalne napi�cie DC w obwodzie po�rednicz�cym nap�du
Nap�dy 200V: 415V,  Nap�dy 400V: 830V
Nap�dy 575V: 995V,  Nap�dy 690V: 1190V

Moc Maksymalna
[9999.99kW]

Moc maksymalna w kW
Maksymaln� moc na wyj�ciu nap�du wyznaczana jest ze wzoru:
Moc Maksymalna = √3 x Maksymalne Napi�cie Wyj�ciowe x Maksymalny Pr�d Nap�du x 1.75

Warto�ci podane w nawiasach kwadratowych s� warto�ciami maksymalnymi nastaw.

Maksymalna warto�� nastawy Opis

Model

Maksymalny pr�d ci�gły 
przy pracy nap�du z 

podwy�szon� 
przeci��alno�ci� (Pr 11.32)

Maksymalny pr�d ci�gły 
przy pracy nap�du ze 

standardow� 
przeci��alno�ci�

SP1201 4.3 5.2
SP1202 5.8 6.8
SP1203 7.5 9.6
SP1204 10.6 11
SP2201 12.6 15.5
SP2202 17 22
SP2203 25 28
SP3201 31 42
SP3202 42 54
SP1401 2.1 2.8
SP1402 3 3.8
SP1403 4.2 5.0
SP1404 5.8 6.9
SP1405 7.6 8.8
SP1406 9.5 11

SP2401 13 15.3
SP2402 16.5 21
SP2403 25 29
SP3401 32 35
SP3402 40 43
SP3403 46 56
SP3501 4.0 5.4
SP3502 5.4 6.1
SP3503 6.1 8.4
SP3504 9.5 11
SP3505 12 16
SP3506 18 22
SP3507 22 27

Model

Maksymalny pr�d ci�gły 
przy pracy nap�du z 

podwy�szon� 
przeci��alno�ci� (Pr 11.32)

Maksymalny pr�d ci�gły 
przy pracy nap�du ze 

standardow� 
przeci��alno�ci�
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11.1      Menu 1: Zadawanie cz�stotl./pr�dk.
Rysunek 11-1 Diagram blokowy Menu 1

 

Wybór pr�dko�ci
predefiniowanych

  

Czas pracy na
danej pr�dko�ci
predef. w cyklu
automatycznym

 
 
 

Wskazanie zadania
z panelu steruj�cego

 

Zadawanie
precyzyjne

 
 

Wyłaczenie zadawania
precyzyjnego

 
 

 

 
 

Wybór zadania
analogowego nr 2

 

Wybór pr�dko�ci predef. 
Poprzez wej�cia cyfrowe

 

Zatrzymanie automatycznego cyklu
wybierania pr�dko�ci predef.

 
 

 

Pami��

Menu 7

1.36

1.37

1.41

1.16

1.48

1.15

1.17

1.20

1.18

Dostrojenie zadawania precyzyjnego 

1.19

Wybór zadajnika 
cz�stotliwo�ci predefiniowanych

 

Wybór zadania z 
panelu steruj�cego

 

Wybór zadajnika precyzyjnego 

ZADAWANIE LOKALNE/ZDALNE

Menu 8

Wskazanie 
wybranego
sygnału 
zadawania

 

 
 

Wybór korekcji
sygnału zadania

 
  
 

Wybór sygnału
zadawania*

 

Wskazanie wybranego
rodzaju zadawania

 

1.49

1.14

1.09

1.04

Dostrojenie 
procentowe 
zadania

 
 

1.38 1.01

Zadawanie sygnałami analogowymi

Zadawanie poprzez wybór 
wcze�niej zdefiniowanych 
pr�dko�ci

Zadawanie z panelu steruj�cego

Zadawanie precyzyjne

+

+

1.51 Wybór zadawania
z panelu 
steruj�cego
po zał�czeniu 
zasilania

Numer
wybranej
pr�dko�ci

predefiniowanej

 

Warto��
pr�dko�ci
predef.

 
 

 

1.21 ~ 1.28

Cykl automat.

1.47 1.46 1.45
1.44

1.43

1.42

 

Pr  
ustawiony na 
warto��  > 1

1.501.50

Pr 1.49
1
1
2
2
3
4
5

Pr 1.50
1

>1
1

>1
x
x
x

Wybrane aktualnie zadawanie
Zadawanie analogowe 1
Zadawanie wyborem pr�dk. predef. Pr 
Zadawanie analogowe 2

1.50

Zadawanie wyborem pr�dk. predef. Pr 
Zadawanie wyborem pr�dk. predef. Pr 
Zadawanie z panelu steruj�cego
Zadawanie precyzyjne

1.50
1.50

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

Wej�cie
analogowe 1

Wej�cie
analogowe 2

Zadanie 
analogowe 1

Zadanie 
analogowe  2

Korekcja sygnału
zadania

*W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.1 Sposoby zadawania na stronie 192.
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Pr�dko�� 
ustawcza (JOG)

 
 

Wybór 
zadania 

bipolarnego

 
 

 

 
 

Menu 6
Przeł. cyfrowy

1.10

1.05

1.13

Wskazanie 
zadania po 
ograniczeniach

 
 

Wskazanie zadania
przed ustaleniem 

stromo�ci
 
 

Próg maks. 
cz�st. lub 
pr�dko�ci

 
 

Próg min.
cz�st. lub
pr�dko�ci

 
 

 
 

 
 

Aktywacja 
ujemnego 
progu 
minimalnej 
cz�stotliwo�ci
lub pr�dko�ci

 
 

 
 

Wskazanie 
aktywacji 
zadania

 
 
 

Wskazanie 
wyboru 

pr�dko�ci 
w lewo

 
 
 

Cz�stotl.
eliminacji

nr 1

 

Wskazanie, �e  zadanie 
znajduje si� w pa�mie 

eliminacji

 
 

 

Zadanie w prawo z 
kontrolera poło�enia

 
 

 

Wybór 
zadania z 
kontrolera 
poło�enia

 
 

1.12

x(-1)

1.39

1.40

1.08

[1.06]
[1.07]

[1.07]
[1.06]

[1.06]

[1.06]

[1.06]

[1.07]

1.06

1.07

1.11

Przeł�cznik cyfrowy (Menu 6)

1.02 1.03

Menu 2

  

Pasmo
cz�stotl.
elimin. nr 1

   

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

Menu 8

PR�DKO	
 USTAWCZA (JOG) PRACA DO PRZODU PRACA DO TYŁU

Menu 13
Kontrola poło�enia 

wału silnika

Wskazanie wyboru 
pr�dko�ci 

ustawczej (JOG)

Cz�stotl.
eliminacji

nr 2

Cz�stotl.
eliminacji

nr 3

Pasmo
cz�stotl.
elimin. nr 2

Pasmo
cz�stotl.
elimin. nr 3
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Parametr
Zakres nastaw 

(�)
Nastawa fabryczna 

(�) Rodzaj
OL CL OL VT SV

1.01 Wskazanie wybranego sygn. zadaw. ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min RO Bi NC PT
1.02 Wskazanie zadania po ograniczeniach ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min RO Bi NC PT

1.03 Wskazanie zadania przed ustaleniem 
stromo�ci ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min RO Bi NC PT

1.04 Korekcja sygnału zadania ±3000.0Hz ±40000.0 obr/min 0.0 RW Bi US
1.05 Pr�dko�� ustawcza (JOG) {0.23} 0 do 400.0 Hz 0 do 4000.0 obr/min 0.0 RW Uni US

1.06 Próg maks. cz�st. lub pr�dk. {0.02} 0 do 3000.0 Hz ±Pr�dko��/Cz�stotl. 
Maks. Hz lub obr/min 50.0 1500.0 3000.0 RW Uni US

1.07 Próg min. cz�st. lub pr�dk. {0.01} ±3000.0 Hz ±Pr�dko��/Cz�stotl. 
Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi PT US

1.08 Aktywacja ujemnego progu minimalnej 
cz�st. lub pr�dk. OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

1.09 Wybór korekcji sygn. zadania OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
1.10 Wybór zadania bipolarnego {0.22} OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
1.11 Wskazanie aktywacji zadania OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
1.12 Wskazanie wyboru kierunku w lewo OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
1.13 Wskazanie wyboru JOG OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

1.14 Wybór syganału zadawania {0.05} A1.A2 (0), A1.Pr (1), A2.Pr (2), Pr (3), Pad (4), 
Prc (5) A1.A2 (0) RW Txt US

1.15 Wybór pr�dko�ci predefiniowanej 0 do 9 0 RW Uni US

1.16 Czas pracy na danej pr�dko�ci 
predefiniowanej w cyklu automatycznym 0 do 400.0s 10.0 RW Uni US

1.17 Wskazanie zadania z panelu steruj�cego ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RO Bi NC PT PS
1.18 Zadawanie precyzyjne ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.19 Dostrojenie zadawania prec. 0.000 do 0.099 Hz 0.000 do 0.099 obr/min 0.000 RW Uni US
1.20 Wyłaczenie zadawania prec. OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.21 Pr�dko�� predefiniowana nr 1 {0.24} ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.22 Pr�dko�� predefiniowana nr 2 {0.25} ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.23 Pr�dko�� predefiniowana nr 3 {0.26} ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.24 Pr�dko�� predefiniowana nr 4 {0.27} ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.25 Pr�dko�� predefiniowana nr 5 ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.26 Pr�dko�� predefiniowana nr 6 ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.27 Pr�dko�� predefiniowana nr 7 ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.28 Pr�dko�� predefiniowana nr 8 ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min 0.0 RW Bi US
1.29 Cz�stotliwo�� eliminacji nr 1 0.0 do 3000.0 Hz 0 do 40000 obr/min 0.0 0 RW Uni US
1.30 Pasmo cz�stotliwo�ci eliminacji nr  1 0.0 do 25.0 Hz 0 do 250 obr/min 0.5 5 RW Uni US
1.31 Cz�stotliwo�� eliminacji nr 2 0.0 do 3000.0 Hz 0 do 40000 obr/min 0.0 0 RW Uni US
1.32 Pasmo cz�stotliwo�ci eliminacji nr  2 0.0 do 25.0 Hz 0 do 250 obr/min 0.5 5 RW Uni US
1.33 Cz�stotliwo�� eliminacji nr 3 0.0 do 3000.0 Hz 0 do 40000 obr/min 0.0 0 RW Uni US
1.34 Pasmo cz�stotliwo�ci eliminacji nr  3 0.0 do 25.0Hz 0 do 250 obr/min 0.5 5 RW Uni US
1.35 Wskazanie zadania w pa�mie eliminacji OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
1.36 Zadanie analogowe nr 1 ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min RO Bi NC
1.37 Zadanie analogowe nr 2 ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min RO Bi NC
1.38 Dostrojenie procentowe zadania ±100.00% 0.00 RW Bi NC
1.39 Zadanie w prawo z kontrolera poło�enia ±3000.0 Hz ±40000.0 obr/min RO Bi NC PT
1.40 Wybór zadania z kontrolera poło�enia OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
1.41 Wybór zadania analog. nr 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.42 Wybór zadajnika cz�st. predef. OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.43 Wybór zadania z panelu steruj�cego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.44 Wybór zadania precyzyjnego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.45 Bit 1 wyboru pr�dk. predefinowanej OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.46 Bit 2 wyboru pr�dk. predefinowanej OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
1.47 Bit 3 wyboru pr�dk. predefinowanej OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

1.48 Zatrzymanie automatycznego cyklu 
wybierania pr�dk. predef. OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

1.49 Wskazanie wybranego rodzaju 
zadawania 1do 5 RO Uni NC PT

1.50 Numer wybranej pr�dk. predef. 1do 8 RO Uni NC PT

1.51 Wybór zadawania z panelu steruj�cego 
po załaczeniu zasilania rESEt (0), LASt (1), PrS1 (2) rESEt (0) RW Txt US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.2      Menu 2: Stromo�ci sygnałów
Rysunek 11-2 Diagram blokowy Menu 2

0           0           0

0           0           1

0           1           0

0           1           1

1           0           0

1           0           1

1           1           0

1           1           1

Bity wyboru stromo�ci 
przyspieszania

2.11 Stromo�� przyspieszania 1

2.12 Stromo�� przyspieszania 2

2.13 Stromo�� przyspieszania 3

2.14 Stromo�� przyspieszania 4

2.15 Stromo�� przyspieszania 5

2.16 Stromo�� przyspieszania 6

2.17 Stromo�� przyspieszania 7

2.18 Stromo�� przyspieszania 8

Stromo�ci przyspieszania 1 ~ 8

1.50

3

4

1

2

7

5

6

Numer wybranej 
pr�dko�ci 

predefiniowanej

2.19Stromo�� przyspieszania 
pr�dko�ci ustawczej JOG

1.13Wskazanie wyboru 
pr�dko�ci ustawczej JOG

1.03
Wskazanie zadania 

przed ustaleniem 
stromo�ci

2.03 Wstrzymanie stromo�ci 
na okre�lonym poziomie

2.04 Wybór rodzaju stromo�ci *

N

t

N

t

Narastanie pr�dko�ci

Stromo�� 
przyspieszania
przy pracy w lewo

Kontrola stromo�ci

2.10

Wybór stromo�ci
przyspieszania

2.34 2.322.33 2.32

8

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

Stromo�� 
przyspieszania
przy pracy w prawo

*W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.2 Stromo�ci hamowania na stronie 193.

**W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.3 Stromo�ci przyspieszania typu S na stronie 193.
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2.06 Aktywacja ch-ki typu S**

2.07 Ograniczenie stromo�ci 
zboczy typu S

2.08 Napi�cie DC okre�laj�ce 
stromo��*

N

t

N

t

Opadanie pr�dko�ci

+

_

2.01

Sygnał zadawania
po regulatorze 

stromo�ci

2.02

Pomini�cie stromo�ci
(tylko dla pracy 
w zamkni�tej p�tli - 
w

)
 otwartej p�tli stromo�ci 

zawsze s� aktywne

Regulator pr�dowy
Menu 4

(otwarta p�tla)

2.37

1.50

2.29

1.13

2.38

Kompensacja 
momentu 
bezwładno�ci 
wspomagaj�ca 
uzyskanie ��danej 
stromo�ci (tylko dla 
pracy w 
zamkni�tej p�tli)

d/dt

2.20

2.36 2.35

Bity wyboru stromo�ci 
hamowania

Wybór stromo�ci
hamowania

Stromo�ci hamowania 1 ~ 8

Stromo�� hamowania 1

Stromo��  2hamowania

Stromo��  3hamowania

Stromo��  4hamowania

Stromo��  5hamowania

Stromo��  6hamowania

Stromo��  7hamowania

Stromo��  8hamowania

Numer wybranej 
pr�dko�ci 
predefiniowanej

Wskazanie wyboru 
pr�dko�ci ustawczej JOG

Stromo�� hamowania
pr�dko�ci ustawczej JOG

Stromo�� 
hamowania
przy pracy w prawo

Stromo�� 
hamowania
przy pracy w lewo

Kontrola stromo�ci
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Parametr
Przedział nastaw (�) Warto�� domy�lna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

2.01 Sygnał zadawania po 
regulatorze stromo�ci ±Pr�dko��/Cz�stotl. Maks. Hz lub obr/min RO Bi PT

2.02 Pomini�cie stromo�ci {0.16} OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US

2.03 Wstrzymanie stromo�ci na okre�lonym 
poziomie OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

2.04 Wybór rodzaju stromo�ci {0.15}
FASt (0)
Std (1)

Std.hV (2)

FASt (0)
Std (1) Std (1) RW Txt US

2.06 Aktywacja ch-ki typu S OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

2.07 Ograniczenie stromo�ci  
zboczy typu S

0.0 do 300.0
s2/100Hz

0.000 do 100.000
s2/1000obr/min

3.1 1.500 0.030 RW Uni US

2.08 Napi�cie DC okre�laj�ce 
stromo��

0 do Maks. Zadanego Napi�cia w Obwodzie 
DC V

Nap�dy 200V: 375
Nap�dy 400V: 750
Napedy 575V: 895

Nap�dy 690V: 1075

RW Uni RA US

2.10 Wybór stromo�ci przyspieszania 0 do 9 0 RW Uni US

2.11 Stromo�� przyspieszania nr 1 {0.03} 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.12 Stromo�� przyspieszania nr 2 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.13 Stromo�� przyspieszania nr 3 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.14 Stromo�� przyspieszania nr 4 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.15 Stromo�� przyspieszania nr 5 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.16 Stromo�� przyspieszania nr 6 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.17 Stromo�� przyspieszania nr 7 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.18 Stromo�� przyspieszania nr 8 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 5.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.19 Stromo�� przyspieszania JOG 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 0.2 0.000 RW Uni US

2.20 Wybór stromo�ci hamowania 0 do 9 0 RW Uni US

2.21 Stromo�� hamowania nr 1 {0.04} 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.22 Stromo�� hamowania nr 2 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.23 Stromo�� hamowania nr 3 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.24 Stromo�� hamowania nr 4 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.25 Stromo�� hamowania nr 5 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.26 Stromo�� hamowania nr 6 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.27 Stromo�� hamowania nr 7 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.28 Stromo�� hamowania nr 8 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 10.0 2.000 0.200 RW Uni US

2.29 Stromo�� hamowania JOG 0.0 do 3200.0
s/100Hz

0.000 do 3200.000
s/1000obr/min 0.2 0.000 RW Uni US

2.32 Bit wyboru przyspieszania nr 0 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
2.33 Bit wyboru przyspieszania nr 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
2.34 Bit wyboru przyspieszania nr 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
2.35 Bit wyboru hamowania nr 0 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
2.36 Bit wyboru hamowania nr 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
2.37 Bit wyboru hamowania nr 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

2.38
Kompensacja momentu bezwładno�ci 
wspomagaj�ca uzyskanie ��danej 
stromo�ci

± 1000.0 % RO Bi NC PT

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr bitowy Txt Parametr 
tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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Rysunek 11-3 Diagram blokowy Menu 3 (Otwarta p�tla)
11.3      Menu 3: Przekazywanie cz�stotliwo�ci, p�tla cz�stotl. i pr�dko�ci

2.01

3.01

Pobierane zadanie 
z enkodera

+
_

3.05
10.03

Wska�nik zerowej 
pr�dko�ci 

wyj�ciowej nap�du
Okre�lenie progu 
pr�dko�ci zerowej

+
_

1.07 10.04
Wska�nik pracy 
poni�ej lub przy 
pr�dko�ci progowej

Próg minimalnej 
cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci

+
_

Stan awaryjny - 
przekroczenie pr�dko�ci silnika
(O.SPd)

1.06

+
_

3.06
10.05

Wska�nik pracy przy 
cz�stotliwo�ci poni�ej 
pr�dko�ci progowej

Dolny próg osi�gni�cia 
pr�dko�ci zadanej

+
_3.07

10.07Górny próg 
osi�gni�cia 

pr�dko�ci 
zadanej

+
_

10.06

Wska�nik pracy przy 
cz�stotliwo�ci progowej

+20%

A 1
2
3
4

3.13

A
B
B

3.34

3.38

Aktywacja pobrania zadania 
z enkodera w celu przekazania 

do innego nap�du

1
2048

3.14

3.15

Mno�nik 
zadania 
enkoderowego

Dzielnik 
zadania 
enkoderowego

5.01

Cz�stotliwo��
silnika

+
+

Kompensacja 
po�lizgu
Menu 5

3.39

3.27

Pr�dko�� odczytana 
z enkodera

Menu 2

1.10

Wybór zadania 
bipolarnego

NOR

F (A)7
8
9

10

F A ( )
D (B)
D B ( )

3.16

Aktywacja 
wyj�cia 
cz�stotliwo�ci 
przekazywanej 
z enkodera 
zadaj�cego

x 2048

3.17

Aktywacja mno�nika 
sygnału x 2048

1.03

Wskazanie zadania 
przed ustaleniem 
stromo�ci

3.09

Aktywacja detekcji
osi�gni�cia pr�dko�ci

Enkoder

3.43
Maks. warto��
sygnału 
zadawania 
z enkodera

3.45 3.44

??.??

 
 
 
 

??.??

3.46

3.18

Aktywacja 
formatu F i D 
wyj�cia 
cz�stotliwo�ci 
przekazywanej 
z enkodera

+0.5Hz

Złacze 15-pinowe 
typu D

Skalowanie 
sygnału

 zadawania 
z enkodera

Adres przekierowania sygnału 
zadawania z enkodera

Jeden z
parametrów

Złacze 15-pinowe 
typu D

Typ enkodera

Rozdzielczo�� 
enkodera

Aktywacja
rezystorów 
terminuj�cych

Sygnał zadawania 
po regulatorze

 stromo�ci

Próg maksymalnej
cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci

Wska�nik pracy przy 
cz�stotliwo�ci powy�ejj 
pr�dko�ci progowej

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Rysunek 11-4 Diagram blokowy Menu 3 (zamkni�ta p�tla)

Złacze 15-pinowe 
typu D

Enkoder

1
2
3
4
5
6

A
A
B

B
Z
Z
U

U
V
V
W

W

7
8
9

10
11
12

3.38 Typ enkodera

3.34
Rozdzielczo�� 
enkodera

3.39
Aktywacja rezystorów 
terminuj�cych

3.36 Napi�cie zasilania 
enkodera

3.25 K�t fazowy enkodera

PARAMETRY ENKODERA

PARAMETRY POŁO�ENIA
 ENKODERA

3.28
Licznik obrotów 
enkoderar

3.29 Poło�enie enkodera

3.30
Poło�enie enkodera
(precyzyjne)

15.03
Sprz��enie zwrotne 
pochodz�ce z 
modułu SM w slocie 1

16.03

17.03

Sprz��enie zwrotne pochodz�ce
 z modułów SM, konfigurowane 
w Menu 15, 16 i 1 7

3.27

Pr�dko�� odczytana 
z enkodera

3.26

Wybór �ródła 
sygnału sprz��enia 

zwrotnego

3.02

Pr�dko�� silnika

2.01
Sygnał zadawania 

po regulatorze
 stromo�ci

+

+

3.23
Aktywacja zadawania

z pomini�ciem
stromo�ci

Wskazanie
aktywacji

zadania

3.01

Ostateczny sygnał
 zadania pr�dko�ci

3.22
Sygnał zadawania

z pomini�ciem
stromo�ci

3.45 3.44

Jeden z
parametrów

??.??

??.??

3.46

Skalowanie sygnału
 zadawania z enkodera

Adres przekierowania 
sygnału 
zadawania 
z enkodera

3.43
Maks. warto�� 
sygnału zadawania 
z enkodera

3.50
Deaktywacja wskaza� 
poło�enia enkodera Sprz��enie zwrotne 

pochodz�ce z 
modułu SM w slocie 2

Sprz��enie zwrotne 
pochodz�ce z 
modułu SM w slocie 3

1.11
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+

_

3.03

Uchyb 
pr�dko�ci

+

_

+

_

3.10

Człony regulatora 
pr�dko�ci

3.11(Ki1)

(Kp1)

3.13

3.14(Ki2)

(Kp2)

3.04

Sygnał po wyj�ciu z 
regulatora pr�dko�ci

Menu 4

+
_1.06

+
_

3.06
10.05

+
_3.07

10.07

10.06NOR

+
_

3.05
10.03

+
_

1.07 10.04

1.10

+5min-1

+20%

1.03

3.09

3.12

Człony ró�niczkuj�ce 
regulatora pr�dko�ci

3.15(Kd2)

(Kd1)

3.08

Próg przekroczenia pr�dko�ci

3.08 >0

Okre�lenie progu 
pr�dko�ci zerowej

Wska�nik zerowej 
pr�dko�ci 

wyj�ciowej nap�du

Wska�nik pracy 
poni�ej lub przy 
pr�dko�ci progowej

Wybór zadania 
bipolarnego

Próg minimalnej 
cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci

Stan awaryjny - 
przekroczenie pr�dko�ci silnika
(O.SPd)

Próg maksymalnej cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci

Dolny próg 
osi�gni�cia 

pr�dko�ci 
zadanej

Górny próg 
osi�gni�cia 

pr�dko�ci 
zadanej

Wskazanie zadania 
przed ustaleniem 
stromo�ci

Aktywacja detekcji
osi�gni�cia pr�dko�ci

Wska�nik pracy przy 
cz�stotliwo�ci poni�ej 
pr�dko�ci progowej

Wska�nik pracy przy 
cz�stotliwo�ci progowej

Wska�nik pracy przy 
cz�stotliwo�ci powy�ejj 
pr�dko�ci progowej

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

3.16
Wybór zestawu
członów regulatora
pr�dko�ci 
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Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa 
fabryczna (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

3.01
OL> Pobierane zadanie z enkodera do przekazania 
do innego nap�du ±1,000.0 Hz RO Bi FI NC PT

CL> Ostateczny sygnał zadania pr�dko�ci ±Pr�dk. Maks. obr/min RO Bi FI NC PT
3.02 Pr�dko�� silnika {0.10} ±Pr�dk. Maks. obr/min RO Bi FI NC PT
3.03 Uchyb pr�dko�ci ±Pr�dk. Maks. obr/min RO Bi FI NC PT
3.04 Sygnał po wyj�ciu z regulatora pr�dko�ci PID ±Maks. moment siln. % RO Bi FI NC PT
3.05 Okre�lenie progu pr�dko�ci zerowej 0.0 do 20.0 Hz 0 do 200 obr/min 1.0 5 RW Uni US
3.06 Dolny próg osi�gni�cia pr�dko�ci zadanej 0.0 do 3,000.0 Hz 0 do 40,000 obr/min 1.0 5 RW Uni US
3.07 Górny próg osi�gni�cia pr�dko�ci zadanej 0.0 do 3,000.0 Hz 0 do 40,000 obr/min 1.0 5 RW Uni US
3.08 Próg przekroczenia pr�dko�ci {0.26} 0 do 40,000 obr/min 0 RW Uni US
3.09 Aktywacja detekcji osi�gni�cia pr�dko�ci OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

3.10 Człon proporcjonalny regulatora pr�dko�ci (Kp1) {0.07}
0.0000 do 6.5535

1/rad s-1 0.0100 RW Uni US

3.11 Człon całkuj�cy regulatora pr�dko�ci (Ki1) {0.08} 0.00 do 655.35 s/rad s-1 1.00 RW Uni US

3.12 Człon ró�niczkuj�cy regulatora pr�dko�ci (Kd1) {0.09}
0.00000 do 0.65535 

s-1/rad s-1 0.00000 RW Uni US

3.13

OL> Aktywacja pobrania zadania z enkodera w celu 
przekazania do innego nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

CL> Człon proporcjonalny regulatora pr�dko�ci (Kp2)
0.0000 do 6.5535

1/rad s-1 0.0100 RW Uni US

3.14
OL> Mno�nik zadania enkoderowego 0.000 do 1.000 1.000 RW Uni US
CL> Człon całkuj�cy regulatora pr�dko�ci (Ki2) 0.00 do 655.35 1/rad 1.00 RW Uni US

3.15
OL> Dzielnik zadania enkoderowego 0.001 do 1.000 1.000 RW Uni US
CL> Człon ró�niczkuj�cy regulatora pr�dko�ci (Kd2) 0.00000 do 0.65535 s 0.00000 RW Uni US

3.16

OL> Aktywacja wyj�cia cz�stotliwo�ci przekazywanej 
z enkodera zadaj�cego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

CL> Wybór zestawu członów regulatora pr�dko�ci 
(Kp1, Ki1, Kd1 lub Kp2, Ki2, Kd2) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

3.17
OL> Aktywacja mno�nika sygnału przekazywanego z 
enkodera zadaj�cego x2048 OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US

CL> Sposób nastawy członów regulatora pr�dko�ci 0 do 3 0 RW Uni US

3.18

OL> Aktywacja formatu F i D wyj�cia cz�stotliwo�ci 
przekazywanej z enkodera zadaj�cego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

CL> Moment bezwładno�ci silnika wraz z obci��eniem
0.00010 do 90.00000 

kgm2 0.0000 RW Uni US

3.19 Przesuni�cie k�towe podczas gdy składowa czynna 
pr�du wyj�ciowego nap�du = znam. pr�d silnika 0.0 do 359.9 ° 4.0 RW Uni US

3.20 Szeroko�� pasma 0 do 255 Hz 10 RW Uni US
3.21 Współczynnik tłumienia 0.0 do 10.0 1.0 RW Uni US

3.22 Sygnał zadawania z pomini�ciem stromo�ci ±Pr�dko��/Cz�stotl. 
Maks. obr/min 0.0 RW Bi US

3.23 Aktywacja zadawania z pomini�ciem stromo�ci OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
3.24 Rodzaj trybu sterowania wektorowego 0 do 3 0 RW Uni US
3.25 K�t fazowy enkodera * {0.43} SV> 0.0 do 359.9 ° 0.0 RW Uni US

3.26 Wybór �ródła sygnału sprz��enia zwrotnego drv (0), SLot1 (1), SLot2 
(2), SLot3 (3) drv (0) RW Txt US

3.27 Pr�dko�� odczytana z enkodera ±40000.0 obr/min RO Bi FI NC PT
3.28 Licznik obrotów enkodera 0 do 65535 obrotów RO Uni FI NC PT

3.29 Poło�enie enkodera {0.11} 0 do 65535 1/216 obrotu RO Uni FI NC PT

3.30 Poło�enie enkodera (precyzyjne) 0 do 65535 1/232 obrotu RO Uni FI NC PT

3.31 Deaktywacja resetu poło�enia enkodera po przej�ciu 
przez znacznik sygnału markera enkodera OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

3.32 Aktywacja znacznika sygnału markera enkodera OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
3.33 Liczba obrotów enkodera w zapisie bitowym 0 do 16 bitów 16 RW Uni US
3.34 Rozdzielczo�� enkodera (ilo�� działek/obrót) {0.27} 0 do 50000 1024 4096 RW Uni US

3.35 Rozdzielczo�� enkodera (na 1 obrót) w postaci 
bitowej dla enkodera z komunikacj� szeregow� 0 do 32 bitów 0 RW Uni US

3.36 Napi�cie zasilania enkodera 5V (0), 8V (1), 15V (2) 5V (0) RW Txt US

3.37 Pr�dko�� transmisji szeregowej enkodera 100 (0), 200 (1), 300 (2), 400 (3), 500 (4), 
1000 (5), 1500 (6), 2000 (7) kbaud 300 (2) RW Txt US

3.38 Typ enkodera

Ab (0), Fd (1), Fr (2), Ab.SErvo (3), 
Fd.SErvo (4), Fr.SErvo (5), SC (6), 

SC.Hiper (7), EndAt (8), SC.EndAt (9), 
SSi (10), SC.SSI (11)

Ab (0)
Ab.

SErvo 
(3)

RW Txt US

3.39 Aktywacja rezystorów terminuj�cych pomi�dzy 
sygnałami enkodera 0 do 2 1 RW Uni US
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3.40 Aktywacja detekcji nieprawidłowej pracy enkodera

Bit 0 (LSB) = detekcja uszkodzenia 
oprzewodowania
Bit 1 = detekcja bł�du wyznaczania k�ta 
fazowego enkodera
Bit 2 (MSB) = detekcja braku zasilania SSI
Warto�� parametru to suma binarna

0 1 RW Uni US

3.41 Aktywacja automatycznej konfiguracji enkodera / 
Wybór formatu przesyłu danych dla SSI OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

3.42 Aktywacja filtru sygnałów enkodera 0 (0), 1 (1), 2 (2), 4 (3), 8 (4), 16 (5)  ms 0 RW Txt US
3.43 Maksymana warto�� sygnału zadawania z enkodera 0 do 40000 obr/min 1500 3000 RW Uni US
3.44 Skalowanie sygnału zadawania z enkodera 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US

3.45 Wskazanie procentowej warto�ci sygnału zadawania 
z enkodera ±100.0% RO Bi FI PT

3.46 Adres przekierowania sygnału zadawania z enkodera Pr 0.00 do 21.50 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
3.47 Reaktywacja sprz��enia zwrotnego pozycji OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
3.48 Aktywacja (inicjacja) sprz��enia zwrotnego pozycji OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

3.49 Aktywacja transferu danych znamionowych silnika z 
elektronicznej tabliczki znamionowej silnika OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

3.50 Deaktywacja wskaza� poło�enia enkodera (Pr 3.28, 
Pr 3.29 i Pr 3.30) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit

Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa 
fabryczna (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu

* K�t fazowy enkodera (tylko dla pracy w trybie serwo)
Pr 3.25 i Pr 21.20 mo�e by� kopiowany poprzez kart� 
SMARTCARD z/do nap�du z wersj� oprogramowania 
V01.05.00 i pó�niejsz�. Mo�liwo�� kopiowania tych 
parametrów jest przydatna, kiedy archiwizuje si� parametry 
danego nap�du, a pó�niej przesyła si� je do tego samego 
nap�du. Nale�y zwróci� uwag� przy kopiowaniu parametrów 
z jednego nap�du na drugi z u�yciem SMARTCARD aby Pr 
3.25 i Pr 21.20 był poprawny dla danego nap�du. W tym 
przypadku po zako�czeniu kopiowania parametrów do 
nap�du, nale�y przeprowadzi� automatyczne strojenie 
nap�du, lub wprowadzi� r�cznie poprawny k�t fazowy 
enkodera z tabliczki znamionowej silnika. Je�eli k�t fazowy 
enkodera w Pr 3.25 i Pr 21.20 b�dzie nieprawidłowy 
wówczas podczas aktywacji nap�du, nap�d zablokuje si� 
stanem awaryjnym O.SPd lub Enc10.

UWAGA
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11.4      Menu 4: Sterowanie momentu
Rysunek 11-5 Diagram blokowy Menu 4 (otwarta p�tla)

4.08

4.10

4.09

10.0910.08

4.15 4.164.18
11.32

5.07

4.05 Silnikowe

Regeneracyjne

Ograniczenia pr�dowe

Symetryczne

Znamionowy 
pr�d ci�gły 

nap�du

Pr�d 
znamionowy 

silnika

Ograniczenie
przet��enia

4.03

Wskazanie 
wymaganego 

momentu

Korekcja zadania momentu

Zadanie
momentu*

Właczenie 
korekcji

 zadania 
momentu

+

Stała czasowa
nagrzewania silnika

Reakcja nap�du
na nadmierne

nagrzanie
silnika

Wska�nik pracy
przy obci��eniu

100%

Wska�nik pracy
w trakcie

funkcjonowania
ograniczenia pr�dowego

Składowa 
czynna pr�du

Warto�� 
skuteczna 
pr�du

Pr�d 
magnesuj�cy

4.02 - Składowa 
           czynna 
           pr�du (A)
          
4.20 - Procentowa 
           warto�� 
           składowej 
           czynnej pr�du

4.02
4.20

4.17

4.01

10.174.19

Bufor 
przeci��enia

Wska�nik 
przekroczenia 

pr�du 
znamionowego 

silnika

10.39

Wska�nik 
stopnia

nagrzania
rezystora 

hamowania

4.04

Wskazanie 
wymaganego 

pr�du dla 
uzyskania 
��danego 
momentu

Konwersja 
momentu 
na pr�d

5.06

Cz�stotliwo�� 
wyj�ciowa

5.01

Cz�stotliwo�� 
znamionowa 
silnika

5.01
Zestaw 

parametrów
silnika

2.01

Sygnał zadawania  po 
regulatorze stromo�ci

Cz�stotliwo�� 
wyj�ciowa

2.01

Przeł�cznik trybu 
sterowania momentem*

4.11

4.13

4.14

Człon  P

Człon  I

P�tla pr�dowa

10.09

Wska�nik pracy w
trakcie  funkcjonowania 
ograniczenia pr�dowego

2.01

Wskazanie zadania 
przed ustaleniem stromo�ci

1.03

Menu 2
Stromo�ci sygnałów

+

+

_

4.25

Aktywacja 
ochrony termicznej
dla małych
pr�dkosci

Detekcja przeci��enia

+

+

_

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

+

* W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.4 Sterowanie momentem na stronie 194.
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Rysunek 11-6 Menu 4 (zamkni�ta p�tla tryb wektorowy)

4.04

Wskazanie 
wymaganego pr�du

dla uzyskania 
��danego momentu

Filtr

+

_

3.04
+

3.01

3.02

4.08

4.09

10.0910.08

4.15 4.16

4.13

4.14

Człon P

Człon I

Regulator pr�dowy

4.18
11.32

5.07

4.05

Pr�d 
znamionowy 

silnika

Pr�dko��
silnika

Ostateczny 
sygnał 
zadania 
pr�dko�ci

3.05
Okre�lenie

progu
pr�dko�ci
zerowej

Sygnał po wyj�ciu 
z regulatora 
predko�ci

Korekcja zadania momentu

Zadanie
momentu

Kontrola 
przekroczenia 

pr�dko�ci

+

5.07 5.10

Współczynnik
mocy
silnika

Pr�d 
znamionowy

silnika

4.02

4.17

4.01

10.174.1910.39

Przeł�cznik
trybu sterowania 

momentem *
4.11

4.10

Wł�czenie
korekcji
zadania

momentu

+

+

+

4.03

Wskazanie
wymaganego

momentu

4.23

Stała czasowa
filtru pr�du dla 

zestawu członów
regulatora 
pr�dko�ci 

nr 1

4.12

3.16

Wybór 
zestawu
członów

regulatora
pr�dko�ci

4.24

4.25

Dopuszczalna warto�� 
składowej czynnej pr�du 

ustalana przez
 u�ytkownika

Stała czasowa
filtru pr�du
dla  zestawu
członów
regulatora 
pr�dko�ci nr 2

Składowa 
czynna pr�du

Warto�� 
skuteczna 
pr�du

Pr�d 
magnesuj�cy

Stała czasowa
nagrzewania silnika

Reakcja nap�du
na nadmierne 
nagrzanie silnika

Wska�nik pracy
przy obci��eniu

100%

Wska�nik pracy
w trakcie

funkcjonowania
ograniczenia pr�dowego

Bufor 
przeci��enia

Wska�nik 
przekroczenia 

pr�du 
znamionowego 

silnika

Wska�nik 
stopnia

nagrzania
rezystora 

hamowania

Aktywacja ochrony 
termicznej dla małych 

pr�dko�ci

Detekcja przeci��enia

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

Znamionowy 
pr�d ci�gły 

nap�du

Silnikowe

Regeneracyjne

Ograniczenia pr�dowe

Symetryczne

Ograniczenie
przet��enia

Kontrola 
przekroczenia 

pr�dko�ci

-

* W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.4 Sterowanie momentem na stronie194.
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Rysunek 11-7 Diagram blokowy Menu 4 (tryb serwo)

4.04

Filtr

+

_

3.04
+

3.01

3.02

4.08

4.09

10.0910.08

4.13

4.14

4.18
11.32

5.07

4.05

3.05

+ 4.02

10.174.1910.39

4.11

4.10

+

+

+

4.03

Procentowa warto�� 
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czynnej pr�du
4.20

4.234.12

4.15 4.16

4.24

4.25

3.16

Pr�dko��
silnika

Ostateczny 
sygnał 
zadania 
pr�dko�ci

Sygnał po wyj�ciu 
z regulatora 
predko�ci

Przeł�cznik
trybu sterowania 

momentem

Wskazanie 
wymaganego pr�du

dla uzyskania 
��danego momentu

Wskazanie
wymaganego

momentu

Stała czasowa filtru pr�du dla
 zestawu członów regulatora pr�dko�ci nr 1

Wybór zestawu członów 
regulatora pr�dko�ci

Stała czasowa filtru pr�du dla
 zestawu członów regulatora pr�dko�ci nr 2

Człon P

Człon I

Regulator pr�dowy

Okre�lenie
progu

pr�dko�ci
zerowej

Korekcja zadania momentu

Zadanie
momentu

Kontrola 
przekroczenia 

pr�dko�ci

Wł�czenie
korekcji
zadania

momentu

Kontrola 
przekroczenia 

pr�dko�ci

Pr�d 
znamionowy 

silnika

Znamionowy 
pr�d ci�gły 

nap�du

Silnikowe

Regeneracyjne

Ograniczenia pr�dowe

Symetryczne

Ograniczenie
przet��enia

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

Stała czasowa
nagrzewania silnika

Reakcja nap�du
na nadmierne 

nagrzanie silnika

Wska�nik pracy
przy obci��eniu

100%

Wska�nik pracy
w trakcie

funkcjonowania
ograniczenia pr�dowego

Bufor 
przeci��enia

Wska�nik 
przekroczenia 

pr�du 
znamionowego 

silnika

Wska�nik 
stopnia

nagrzania
rezystora 

hamowania

Aktywacja ochrony 
termicznej 
dla małych 
pr�dko�ci

Detekcja przeci��enia

Składowa 
czynna pr�du

Dopuszczalna warto�� 
składowej czynnej pr�du 

ustalana przez
 u�ytkownika

_

* W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.4 Sterowanie momentem na stronie194.
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Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

4.01 Wypadkowy pr�d silnika na wyj�ciu z 
nap�du w ka�dej fazie {0.12} 0 do Maks. Pr�du Nap�du A RO Uni FI NC PT

4.02 Składowa czynna pr�du {0.13} ±Maks. Pr�d Nap�du A RO Bi FI NC PT
4.03 Wskazanie wymaganego momentu ±Maks. Moment Silnika % RO Bi FI NC PT

4.04 Wskazanie wymaganego pr�du dla 
uzyskania ��danego momentu ±Maks. Moment Silnika % RO Bi FI NC PT

4.05 Ograniczenie pr�dowe 0 do Maks. Ograniczenia Pr�dowego % 165.0 175.0 RW Uni RA US

4.06 Ograniczenie pr�du przy pracy ze zwrotem energii 
do sieci zasilaj�cej 0 do Maks. Ograniczenia Pr�dowego % 165.0 175.0 RW Uni RA US

4.07 Symetryczne ograniczenie pr�dowe {0.06} 0 do Maks. Ograniczenia Pr�dowego % 165.0 175.0 RW Uni RA US
4.08 Zadanie momentu ±Maks. Ogranicz. Pr�dowe U�ytkownika % 0.00 RW Bi US
4.09 Korekcja zadania momentu ±Maks. Ogranicz. Pr�dowe U�ytkownika % 0.0 RW Bi US
4.10 Wł�czenie korekcji zadania momentu OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
4.11 Przeł�cznik trybu sterowania momentem {0.14} 0 do 1 0 do 4 0 RW Uni US

4.12 Stała czasowa filtru pr�du dla pierwszego 
zestawu członów regulatora pr�dko�ci {0.17} 0.0 do 25.0 ms 0.0 RW Uni US

4.13 Wzmocnienie członu proporcjonalnego 
regulatora pr�dowego {0.38} 0 do 30000 20

nap�dy 200V: 75
nap�dy 400V: 150
nap�dy 575V: 180
nap�dy 690V: 215

RW Uni US

4.14 Wzmocnienie członu całkuj�cego
regulatora pr�dowego {0.39} 0 do 30000 40

nap�dy 200V: 1000
nap�dy 400V: 2000
nap�dy 575V: 2400
napedy 690V: 3000

RW Uni US

4.15 Stała czasowa nagrzewania silnika {0.45} 0.0 do 400.0 89.0 89.0 20.0 RW Uni US
4.16 Reakcja nap�du na nadmierne nagrzanie silnika 0 do 1 0 RW Bit US
4.17 Składowa bierna pr�du silnika ±Maks. Pr�d Nap�du A RO Bi FI NC PT
4.18 Ograniczenie przet��enia ±Maks. Moment Silnika % RO Uni NC
4.19 Bufor przeci��enia 0 do 100.0 % RO Uni NC PT

4.20
Procentowa warto�� składowej czynnej pr�du 
(aktualna warto�� pr�du tworz�cego moment 
obrotowy silnika)

±Maks. Ogranicz. Pr�dowe U�ytkownika % RO Bi FI NC PT

4.22 Aktywacja kompensacji momentu 
bezwładno�ci OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

4.23 Stała czasowa filtru pr�du dla drugiego 
zestawu członów regulatora pr�dko�ci 0.0 do 25.0 ms 0.0 RW Uni US

4.24 Dopuszczalna warto�� składowej czynnej 
pr�du ustalana przez u�ytkownika 0.0 do Maks. Momentu Silnika % 165.0 175.0 RW Uni US

4.25 Aktywacja ochrony termicznej dla małych pr�dko�ci 
obrotowych silnika OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

4.26 Warto�� procentowa momentu ±Maks. Ogranicz. 
Pr�dowe U�ytkownika % RO Bi FI NC PT

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.5      Menu 5: Parametry dot. silnika
Rysunek 11-8 Diagram blokowy Menu 5 (otwarta p�tla)

2.01
+

+

3.01
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5.18
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0.XX

0.XX
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Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Rysunek 11-9 Diagram blokowy Menu 5 (zamkni�ta p�tla)
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Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Parametr
Zakres nastaw (�) Warto�� domy�lna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

5.01 Cz�stotliwo�� wyj�ciowa {0.11} ±Pr�dko��/Cz�stotl. 
Maks. Hz ±1250.0 Hz RO Bi FI NC PT

5.02 Napi�cie wyj�ciowe 0 do Mak. Napi�cia Wyj�ciowego V RO Uni FI NC PT
5.03 Moc wyj�ciowa ±Moc Maksymalna kW RO Bi FI NC PT
5.04 Estymowana pr�dko�� silnika {0.10} ±180,000 obr/min RO Bi FI NC PT

5.05 Napi�cie DC w obwodzie 
po�rednicz�cym nap�du 0 do Maks. Napi�cia w Obwodzie DC V RO Uni FI NC PT

5.06 Znamionowa cz�stotliwo�� {0.47} 0 do 3,000 Hz VT> 0 do 1250.0 Hz 50.0 RW Uni US
5.07 Znamionowy pr�d silnika {0.46} 0 do Mak. Pr�du Silnika A Pr�d znamionowy nap�du [11.32] RW Uni RA US

5.08 Pr�dko�c znam. silnika przy pełnym 
obci��eniu (obr/min) {0.45} 0 do 180,000 obr/min 0.00 do 40000.00

obr/min 1500 1450.00 3000.00 RW Uni US

5.09 Znamionowe napi�cie silnika {0.44} 0 do Maks. Napi�cia Silnika V

Nap�dy 200V: 230
Nap�dy 400V: 400
Nap�dy 575V: 575
Nap�dy 690V: 690

RW Uni RA US

5.10 Współczynnik mocy {0.43} OL i VT>  0.000 do 1.000 0.850 RW Uni US
5.11 Liczba par biegunów {0.42} Auto do 120 biegunów (0 do 60) Auto (0) 6 b. (3) RW Txt US

5.12 Tryb automatycznego strojenia {0.40} 0 do 2 VT> 0 do 4
SV> 0 do 6 0 RW Uni

5.13 Wybór ch-ki dynamicznej U/f {0.09} OFF (0) lub On (1) VT> OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

5.14 Wybór trybu sterowania napi�ciem w 
otwartej p�tli {0.07}

Ur_S (0), Ur (1), 
Fd (2), Ur_Auto (3), 

Ur_I (4), SrE (5)
Ur_I (4) RW Txt US

5.15 Napi�cie forsowania {0.08} 0.0 do 25.0 % napi�cia znam. silnika 3.0 1.0 RW Uni US

5.16 Automatyczna detekcja pr�dko�ci 
znamionowej silnika {0.33} VT> 0 do 2 0 RW Uni US

5.17 Rezystancja stojana 0.0 do 30.000 Ω 0.0 RW Uni RA US
5.18 Cz�stotliwo�� no�na {0.41} 3 (0), 4 (1), 6 (2), 8 (3), 12 (4), 16 (5) kHz 3 (0) 6 (2) RW Txt RA US

5.19 Wybór trybu wektorowego o 
podwy�szonej stabilno�ci OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

5.20
Aktywacja przebiegu 
pseudoprostok�tnego na wyj�ciu 
nap�du

OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

5.21 Redukcja wzmocnienia regulatora 
pola OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

5.22 Aktywacja pracy nap�du w trybie 
serwo z du�� pr�dko�ci� SV> OFF (0) lub On (1) 0 RW Bit US

5.23 Napi�cie wst�pne silnika 0.0 do 25.0 V 0.0 RW Uni RA US

5.24
Indukcyjno�� dla stanu 
dynamicznego (sLs)

0.000 do 500.000 mH 0.000 RW Uni RA US

5.25 Indukcyjno�� stojana (Ls) VT> 0.00 do 5000.00 
mH 0.00 RW Uni RA US

5.26 Aktywacja wysokiej stabilno�ci 
regulatora pr�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

5.27 Aktywacja kompensacji po�lizgu OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US
5.28 Aktywacja kompensacji wzbudzenia VT> OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

5.29 Punkt nasycenia nr 1 silnika
VT> 0 do 100% 

strumienia 
znamionowego

50 RW Uni US

5.30 Punkt nasycenia nr 2 silnika
VT> 0 do 100% 

strumienia 
znamionowego

75 RW Uni US

5.31 Wzmocnienie regulatora napi�cia 0 do 30 1 RW Uni US

5.32 Współczynnik Kt (moment silnika/A) 

VT> 0.00 do 500.00 
N m A-1 RO Uni US

SV> 0.00 do 500.00 
N m A-1 1.60 RW Uni US

5.33
Współczynnik Ke (napi�cie silnika/
1000obr/min) 

SV> 0 do 10000 V 98 RW Uni US

5.35 Deaktywacja automatycznej zmiany 
cz�stotliwo�ci no�nej nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.6      Menu 6: Funkcje wielozadaniowe
Rysunek 11-10 Diagram blokowy Menu 6

6.15

6.30

6.31

6.32

6.33

6.42

6.34

6.37

Stan logiczny 
1

6.12

Aktywacja 
przycisku STOP

 
 

6.13

Aktywacja przycisku
prawo/lewo na panelu steruj�cym

 
  

1.11
Wskazanie
aktywacji 
zadania

 
 

1.12
Wskazanie
wyboru
kierunku
w lewo

 

1.13
Wskazanie
wyboru
JOG

 

START

STOP/ 
RESET

W prawo/wlewo

RESET

1.49

Wskazanie
wybranego
rodzaju 
zadawania

 
 

Tylko dla pracy 
w otwartej p�tli

6.06  

6.07 Czas hamowania
pr�dem stałym*

 

6.17 Kasowanie licznika
energii

 
 

6.18 Czas pomi�dzy
przegl�dami maszyny

6.19
Wymagany przegl�d 
maszyny / przegl�d 
dokonany

 
 

6.28
Wybór zegara dla 
przechowywanego w 
pami�ci stanu 
awaryjnego

 
 

6.16 Koszt 1kWh
energii elektrycznej

Funkcje wykorzystuj�ce 
zegar nap�du

6.24
6.25

Licznik
zu�ytej
przez nap�d
energii

6.26
Koszty
zu�ytej
energii

6.27
Czas do
nast�pnego
przegl�du
maszyny

 

Aktywacja 
przekształtnika

 

Zamkni�ta p�tla 
Menu 2

Menu 3
Aktywacja Stromo�ci

Zadawanie z 
pomini�ciem 
stromo�ci

 
 

6.20
6.21

Czas pracy 
nap�du od 
momentu 
zał�czenia zasilania

6.22
6.23

Czas pracy
nap�du

5.03Moc 
wyj�ciowa

Pr  = 41.49

6.43

0 1

Pr�dko�� ustawcza w lewo

Start

Wybór kierunku pracy

Start w lewo

Pr�dko�� ustawcza w prawo

Start w prawo

Aktywacja nap�du

Słowo kontrolne

Aktywacja działania
słowa kontrolnego

6.35

6.36

Zmniejszenie 
czasu przeł�cze� wej�cia 
cyfrowego: Start w prawo

6.29
Aktywacja
elektroniki

nap�du

Menu 8

6.04

Konfiguracja 
logiki START/STOP*** Przeł�cznik cyfrowy

6.01

6.03

6.08

6.09

6.40

Wybór trybu
zatrzymania*

Wybór reakcji nap�du
na zanik zasilania**
Utrzymywanie
pr�dko�ci zerowej*

Zał�czenie na
obracaj�cy si� silnik****
Aktywacja funkcji
zatrzaskiwania
sygnałów steruj�cych 
prac�***

5.05
Napi�cie DC w
obwodzie 
po�rednicz�cym 
nap�du

Dodatkowe zasilanie 48V DC
Kontrola napi�cia zasilania 6.44

Wskazanie
aktualnego
�ródła
zasilania
nap�du

Wej/wyj. Cyfrowe 2

6.39
Nie stop

Wej/wyj. Cyfrowe 3

Wej/wyj. Cyfrowe 4

Zmniejszenie 
czasu przeł�cze� wej�cia 

cyfrowego: W prawo/w lewo

Poziom pr�du 
hamowania DC*

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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* W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 
11.21.5 Sposoby zatrzymania silnika na stronie 195

** W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 
11.21.6 Reakcja nap�du na zanik zasilania na stronie 196.

*** W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 
11.21.7 Konfiguracja logiki Start / stop na stronie 198.

**** W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 
11.21.8 Zał�czanie nap�du na obracaj�cy si� silnik na stronie 199.

Parametr
Zakres nastaw (�)

Warto�ci 
domy�lne (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

6.01 Wybór trybu zatrzymania
COASt (0), rP (1), 
rP.dcl (2), dcl (3), 

td.dcl (4)

COASt (0), rP (1), 
no.rP (2) rP (1)

no.rP 
(2)

RW Txt US

6.03 Wybór rodzaju reakcji nap�du na zanik zasilania 
sieciowego diS (0), StoP (1), ridE.th (2) diS (0) RW Txt US

6.04 Konfiguracja logiki Start / Stop (przyporz�dkowanie 
wej��) 0 do 4 4 RW Uni US

6.06 Poziom pr�du hamowania DC 0 do 150.0% 100.0
% RW Uni RA US

6.07 Czas hamowania pr�dem stałym 0.0 do 25.0s 1.0 RW Uni US
6.08 Utrzymywanie pr�dko�ci zerowej OFF (0) lub On (1) OFF (0) On (1) RW Bit US
6.09 Zał�czanie na obracaj�cy si� silnik {0.33} 0 do 3 0 do 1 0 1 RW Uni US
6.12 Aktywacja przycisku Stop na panelu steruj�cym OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
6.13 Aktywacja przycisku prawo/lewo na panelu steruj�cym {0.28} OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
6.15 Aktywacja nap�du (pozwolenie na prac�) OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US
6.16 Koszt 1 kWh energii elektrycznej 0.0 do 600.0 PLN za 1kWh 0 RW Uni US
6.17 Kasowanie licznika energii OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.18 Czas pomi�dzy przegl�dami maszyny 0 do 30000 godzin 0 RW Uni NC US
6.19 Wymagany przegl�d maszyny / przegl�d dokonany OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit PT

6.20 Czas pracy nap�du od momentu zał�czenia zasilania: 
lata.dni 0 do 9364 lat.dni RW Uni NC PT

6.21 Czas pracy nap�du od momentu zał�czenia zasilania:  
godziny.minuty 0 do 23.59 godzin.minut RW Uni NC PT

6.22 Czas pracy nap�du: lata.dni 0 do 9364 lat.dni RO Uni NC PT PS
6.23 Czas pracy nap�du: godziny.minuty 0 do 23.59 godzin.minut RO Uni NC PT PS
6.24 Licznik zu�ytej przez nap�d energii w MWh ±999.9 MWh RO Bi NC PT PS
6.25 Licznik zu�ytej przez nap�d energii w kWh ±99.99 kWh RO Bi NC PT PS
6.26 Koszty zu�ytej energii ±32,000 RO Bi NC PT
6.27 Czas do nast�pnego przegl�du maszyny 0 do 30,000 godzin RO Uni NC PT PS

6.28 Wybór zegara dla przechowywanego w pami�ci stanu 
awaryjnego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

6.29 Aktywacja elektroniki nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
6.30 Bit sekwencji: Start w prawo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.31 Bit sekwencji: Jog w prawo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.32 Bit sekwencji: Start w lewo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.33 Bit sekwencjit: W prawo / w lewo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.34 Bit sekwencjit: Start OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.35 Zmniejszenie czasu przeł�cze� wej�cia cyfrowego:Start w prawo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

6.36 Zmniejszenie czasu przeł�cze� wej�cia cyfrowego: W 
prawo / w lewo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

6.37 Bit sekwencji: Jog w lewo OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.39 Bit sekwencji: Nie stop OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
6.40 Aktywacja funkcji zatrzaskiwania sygnałów steruj�cych prac� OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
6.41 Stan wej�� cyfrowych 0 do 65,535 0 RW Uni NC
6.42 Słowo kontrolne 0 do 32,767 0 RW Uni NC
6.43 Aktywacja działania słowa kontrolnego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

6.44 Wska�nik aktualnego �ródła zasilania nap�du (zasilanie 
sieciowe lub +48VDC) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

6.45 Deaktywacja pracy wentylatora nap�du ze zmienn� pr�dko�ci� OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

6.46 Napi�cie znam. dodatkowego, rezerwowego �ródła zasilania Rozmiar 1: 48V, 
Rozmiar 2 i 3: 48V do 72V 48 RW Uni PT US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.7      Menu 7: Wej�cia/wyj�cia analogowe
Rysunek 11-11 Diagram blokowy Menu 7

A/D 7.11

Tryb pracy
wej�cia 
analogowego 2

 

7.12

 
 

??.??

 
 

 

??.??

7.14

 
 

7.25

 
 

7.26

Czas próbkowania 
sygnału 
analogowego 1

 

7.07

Korekcja
 sygnału 
wej�cia 

analogowego 1

7.08

Skalowanie
wej�cia

analogowego 1

 
 

??.??

Jeden
z parametrów

 
 

 

??.??

7.10

Adres parametru 
docelowego 

wej�cia 
analogowego 1

 
 

V/f

x(-1)

Wej�cie 
analogowe 1

A/D 7.15

 

7.16

 
 

??.??

 
 

 

??.??

7.18

 
 

??.??

 

??.??

7.19

Parametr �ródłowy
dla wyj�cia analogowego 1  

7.20

Skalowanie
wyj�cia
analogowego 1

 
 

7.21

Tryb pracy
wyj�cia analogowego 1

 
 

 

Wyj�cie 
analogowe 1

??.??

 
 

??.??

7.22

 

7.23

 
 

7.24

 
 

 

7.09 Odwrócenie
sygnału analogowego 1

 

x(-1)

7.01

 Sygnał 
wej�cia 

analogowego 1

7.02

x(-1)

7.17

 
 

7.13  

1.36

Zadana
warto��

analogowa 1

1.37

5.01

Cz�stotliwo��
wyj�ciowa

3.02

Pr�dko��
silnika

4.02

Składowa
czynna
pr�du

OL>

CL>

+
+

 

+
+

7.30

Korekcja sygnału 
analogowego 1

 

7.28

Reakcja na 
zanik sygnału 
pr�dowego

 

+
+

7.31

 

+
+

7.31

 

+
+

7.31

 

+
+

7.32

7.29

 
7.33

Przyporz�dkowanie 
wyj�cia 
analogowego 1

7.03

Wej�cie 
analogowe 2

Wej�cie 
analogowe 3

Kalibracja wej�cia
analogowego 1

Skalowanie
wej�cia

analogowego 2

Jeden
z parametrów

Adres parametru 
docelowego 

wej�cia 
analogowego 2

Odwrócenie
sygnału analogowego 2

 Sygnał 
wej�cia 
analogowego 2

Zadana
warto��

analogowa 2

Korekcja sygnału 
analogowego 2

Tryb pracy
wej�cia  analogowego 3

Reakcja na 
zanik sygnału 
pr�dowego

Skalowanie
wej�cia

analogowego 3

Jeden
z parametrów

Adres parametru 
docelowego 

wej�cia  analogowego 3

Odwrócenie
sygnału analogowego 3

Sygnał 
wej�cia 
analogowego 3

Korekcja sygnału 
analogowego 3

Jeden
z parametrów

Parametr �ródłowy
dla wyj�cia analogowego 2 

Skalowanie
wyj�cia analogowego 2

Tryb pracy
wyj�cia analogowego 2

Wyj�cie 
analogowe 2

Jeden
z parametrów

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa 
fabryczna (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

7.01 Sygnał wej�cia analogowego 1 (zaciski 5/6 ) ±100.00 % RO Bi NC PT
7.02 Sygnał wej�cia analogowego 2 (zacisk 7) ±100.0 % RO Bi NC PT
7.03 Sygnał wej�cia analogowego 3 (zacisk 8) ±100.0 % RO Bi NC PT
7.04 Temperatura radiatora 1 -128 do 127 °C RO Bi NC PT

7.05 Temperatura radiatora 2 -128 do 127 °C RO Bi NC PT

7.06 Temperatura płyty obwodu sterowania -128 do 127 °C RO Bi NC PT
7.07 Korekcja sygnału wej�cia anologowego 1 (5/6) {0.13} ±10.000 % 0.000 RW Bi US
7.08 Skalowanie wej�cia analogowego 1 (5/6) 0 do 4.000 1.000 RW Uni US
7.09 Odwrócenie sygnału analogowego 1 (5/6) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
7.10 Adres parametru docelowego wej�cia analogowego 1 (5/6) Pr 0.00 do 21.51 Pr 1.36 RW Uni DE PT US

7.11 Tryb pracy wej�cia analogowego 2 (zacisk 7) {0.19} 0-20 (0),  20-0 (1),  4-20.tr (2),  20-4.tr (3),  
4-20 (4),  20-4 (5),  VOLt (6) VOLt (6) RW Txt US

7.12 Skalowanie wej�cia analogowego 2 (zacisk 7) 0 do 4.000 1.000 RW Uni US
7.13 Odwrócenie sygnału analogowego 2 (zacisk 7) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

7.14 Adres parametru docelowego wej�cia analogowego 2 
(zacisk 7) {0.20} Pr 0.00 do 21.51 Pr 1.37 RW Uni DE PT US

7.15 Tryb pracy wej�cia analogowego 3 (zacisk 8) {0.21}
0-20 (0),  20-0 (1),  4-20.tr (2),  20-4.tr (3),  
4-20 (4),  20-4 (5),  VOLt (6),  th.SC (7),

 th (8),  th.diSP (9)
VOLt (6) RW Txt US

7.16 Skalowanie wej�cia analogowego 3 (zacisk 8) 0 do 4.000 1.000 RW Uni US
7.17 Odwrócenie sygnału analogowego 3 (zacisk 8) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

7.18 Adres parametru docelowego wej�cia analogowego 3 
(zacisk 8) Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

7.19 Parametr �ródłowy dla wyj�cia analog. 1 (zacisk 9) Pr 0.00 do 21.51 Pr 5.01 Pr 3.02 RW Uni PT US
7.20 Skalowanie wyj�cia analogowego 1 (zacisk 9) 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US
7.21 Tryb pracy wyj�cia analogowego 1 (zacisk 9) VOLt (0), 0-20 (1), 4-20 (2), H.SPd (3) VOLt (0) RW Txt US
7.22 Parametr �ródłowy dla wyj�cia analog. 2 (zacisk 10) Pr 0.00 do 21.51 Pr 4.02 RW Uni PT US
7.23 Skalowanie wyj�cia analogowego 2 (zacisk 10) 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US
7.24 Tryb pracy wyj�cia analogowego 2 (zacisk 10) VOLt (0), 0-20 (1), 4-20 (2), H.SPd (3) VOLt (0) RW Txt US
7.25 Kalibracja wej�cia analogowego 1 (zacisk 5, 6) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
7.26 Czas próbkowania sygnału analogowego 1 (zacisk 5/6) 0 do 8.0 ms 4.0 RW Uni US

7.28 Reakcja na zanik sygnału pr�dowego wej�cia 
analogowego 1 (zacisk 7) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

7.29 Reakcja na zanik sygnału pr�dowego wej�cia 
analogowego 2 (zacisk8) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

7.30 Korekcja sygnału analogowego 1 (zacisk 5/6) ±100.00 % 0.00 RW Bi US
7.31 Korekcja sygnału analogowego 2 (zacisk 7) ±100.0 % 0.0 RW Bi US
7.32 Korekcja sygnału analogowego 3 (zacisk 8) ±100.0 % 0.0 RW Bi US
7.33 Przyporz�dkowanie wyj�cia analogowego 1 (zacisk 9) Fr (0), Ld (1), AdV (2) AdV (2) RW Txt US
7.34 Temperatura zł�cza IGBT ±200 °C RO Bi NC PT
7.35 Bufor przeci���nia termicznego nap�du 0 do 100.0 % RO Uni NC PT

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.8      Menu 8: Wej�cia/wyj�cia cyfrowe
Rysunek 11-12 Diagram blokowy Menu 8

8.32

 

??.??

 
 

 

??.??

??.??

??.??

  

8.22 
 

x(-1)

x(-1)

8.12  

8.02

 
 

8.33

 

??.??

 
 

 

??.??

??.??

 

??.??

8.23 
 

x(-1)

x(-1)

8.13  

8.03

8.29

 
 

8.30

8.29

 
 

8.30

10.33

Reset
nap�du

6.30

Start
w prawo

Wej�cie/wyj�cie
cyfrowe 1, zacisk 24

 
Stan wej�cia/wyj�cia 

cyfrowego 1
 

8.31

Wybór pomi�dzy parametrami 
�ródłowymi/docelowymi 
dla zacisku 24

 

??.??

??.??

 
 

 

??.??

??.??

Jeden z 
parametrów
bitowych

  

8.21
Adres 

parametru docelowego 
sygnału  wej�cia/wyj�cia 

cyfrowego 1

 
 

x(-1)

x(-1)

8.11
Odwrócenie sygnału
wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 1

 

8.01

8.29

Wybór logiki Konfiguracja zacisku 
jako wyj�cie cyfrowe 
typu open collector

 
 

8.30

10.03

Wska�nik
zerowej
pr�dko�ci
wyj�ciowej
nap�du

6.04
Konfiguracja
logiki 
Start/stop

 
 

6.04

Wej�cie/wyj�cie
cyfrowe 2, zacisk 25

Wej�cie/wyj�cie
cyfrowe 3, zacisk 26

Jeden z parametrów
bitowych

Stan wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 2

Wybór pomi�dzy parametrami 
�ródłowymi/docelowymi 
dla zacisku 25

Jeden z 
parametrów
bitowych

Jeden z parametrów
bitowych

Wybór logiki Konfiguracja zacisku 
jako wyj�cie cyfrowe 
typu open collector

Adres 
parametru 
docelowego 
sygnału  
wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 2

Odwrócenie sygnału
wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 2

Stan wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 3

Wybór pomi�dzy parametrami 
�ródłowymi/docelowymi 
dla zacisku 26

Jeden z parametrów
bitowych

Wybór logiki Konfiguracja zacisku 
jako wyj�cie cyfrowe 
typu open collector

Konfiguracja
logiki 
Start/stop

Odwrócenie sygnału
wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 3 Jeden z parametrów

bitowych

Adres 
parametru 
docelowego 
sygnału  
wej�cia/wyj�cia 
cyfrowego 3

*W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.1 Sposoby zadawania na stronie 192.
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??.??

 
 

 

??.??

8.26

 
 

x(-1)

8.16

  

8.06

8.29

 

6.31

Pr�dko��
ustawcza
JOG w
prawo

8.27

 
 

Adres parametru �ródłowego 
stanu wyj�cia 
przeka�nikowego

8.17

 

Odwrócenie sygnału 
wyj�ciowego przeka�nika

??.??

 

??.?? x(-1)

 Stan wyj�cia
przeka�nikowego

8.07
10.01

Wska�nik 
poprawno�ci 
pracy 
nap�du

0V

8.25

 
 

??.??

 
 

 

??.??x(-1)

8.15

  

8.05

8.29
1.41

Wybór 
zadajnika 
analogowego 
(nr 1 lub nr 2)

 

8.10

Tryb blokowania 
nap�du

Nap�d aktywny

10.32

Wska�nik blokady 
na skutek warunków 
zewn�trznych

 
  

Wskazanie 
gotowo�ci 
nap�du 
do pracy 8.09

x(-1)

Wyj�cie 24V??.??

8.28

Adres parametru 
�ródłowego stanu 
wyj�cia 24V

x(-1)

8.18

Odwrócenie sygnału
wyj�cia 24V

Stan 
wyj�cia 24V

8.08

0.00

??.??

??.??

 
 

 

??.??

8.24

 
 

x(-1)

8.14

  

8.04

8.29

 

6.32

Start 
w lewo

6.04

1.14

8.39 Wył�cznik automatycznego przyporz�dkowania
funkcji dla zacisków 28 I 29*

Wybór sygnału
zadawania*

Wej�cie cyfrowe 4,
 zacisk 27

Wej�cie cyfrowe 5,
 zacisk 28

Wej�cie cyfrowe 6,
 zacisk 29

Aktywacja
nap�du

Wybór logiki

Stan wej�cia 
cyfrowego 4

Odwrócenie sygnału
wej�cia cyfrowego 4

Konfiguracja logiki 
Start/stop

Adres parametru docelowego 
sygnału wej�cia cyfrowego 4

Jeden z parametrów
bitowych

Stan wej�cia 
cyfrowego 5

Wybór logiki

Odwrócenie sygnału
wej�cia cyfrowego 5

Jeden z parametrów
bitowych

Adres parametru docelowego 
sygnału wej�cia cyfrowego 5

Stan wej�cia 
cyfrowego 6

Wybór logiki

Odwrócenie sygnału
wej�cia cyfrowego 6

Adres parametru 
docelowego 
sygnału wej�cia cyfrowego 5

Jeden z parametrów
bitowych

Jeden z 
parametrów
bitowych

Jeden z 
parametrów
bitowych

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z 
nastawami fabrycznymi
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Parametr
Zakres nastaw 

(�)
Nastawa 

fabryczna (�) Rodzaj
OL CL OL VT SV

8.01 Stan wej�cia/wyj�cia cyfrowego 1 (zacisk 24) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.02 Stan wej�cia/wyj�cia cyfrowego 2 (zacisk 25) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.03 Stan wej�cia/wyj�cia cyfrowego 3 (zacisk 26) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.04 Stan wej�cia cyfrowego 4 (zacisk 27) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.05 Stan wej�cia cyfrowego 5 (zacisk 28) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.06 Stan wej�cia cyfrowego 6 (zacisk 29) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.07 Stan wyj�cia przeka�nikowego OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.08 Stan wyj�cia 24V (zacisk 22) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.09 Wskazanie gotowo�ci nap�du do pracy OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
8.10 Tryb blokowania nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.11 Odwrócenie sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 1 (zacisk 24) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.12 Odwrócenie sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 2 (zacisk 25) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.13 Odwrócenie sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 3 (zacisk 26) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.14 Odwrócenie sygnału wej�cia cyfrowego 4 (zacisk 27) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.15 Odwrócenie sygnału wej�cia cyfrowego 5 (zacisk 28) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.16 Odwrócenie sygnału wej�cia cyfrowego 6 (zacisk 29) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.17 Odwrócenie sygnału wyj�ciowego przeka�nika OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
8.18 Odwrócenie sygnału wyj�cia 24V (zacisk 22) OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US
8.20 Zbiorcza informacja o stanach wej��/wyj�� cyfrowych 0 do 511 RO Uni NC PT
8.21 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 1 (zacisk 24) Pr 0.00 do 21.51 Pr 10.03 RW Uni DE PT US
8.22 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 2 (zacisk 25) Pr 0.00 do 21.51 Pr 10.33 RW Uni DE PT US
8.23 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 3 (zacisk 26) Pr 0.00 do 21.51 Pr 6.30 RW Uni DE PT US
8.24 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia cyfrowego 4 (zacisk 27) Pr 0.00 do 21.51 Pr 6.32 RW Uni DE PT US
8.25 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia cyfrowego 5 (zacisk 28) Pr 0.00 do 21.51 Pr 1.41 RW Uni DE PT US
8.26 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia cyfrowego 6 (zacisk 29) {0.17} Pr 0.00 do 21.51 Pr 6.31 RW Uni DE PT US
8.27 Adres parametru �ródłowego stanu wyj�cia przeka�nikowego Pr 0.00 do 21.51 Pr 10.01 RW Uni PT US
8.28 Adres parametru �ródłowego stanu wyj�cia 24V (zacisk 22) Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
8.29 Wybór logiki {0.18} OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit PT US
8.30 Konfiguracja zacisku jako wyj�cie cyfrowe typu open-kolektor OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

8.31 Wybór pomi�dzy dwoma parametrami �ródłowymi/parametrami docelowymi dla 
zacisku 24 OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US

8.32 Wybór pomi�dzy dwoma parametrami �ródłowymi/parametrami docelowymi dla 
zacisku 25 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

8.33 Wybór pomi�dzy dwoma parametrami �ródłowymi/parametrami docelowymi dla 
zacisku 26 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

8.39 Wył�cznik automatycznego przyporz�dkowania funkcji dla zacisków 28 i 29 {0.16} OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.9      Menu 9: Programowalna logika, 
motopotencjometr, sumowanie

Rysunek 11-13 Diagram blokowy Menu 9

??.??

 
 

 

??.??

9.10

Parametr docelowy
sygnału wyj�ciowego
funkcji logicznej 1

 
 

??.??

 

??.?? x(-1)

9.04

Parametr �ródłowy 
dla sygnału 
wej�ciowego nr 1 
funkcji logicznej 1

 

9.05

Odwrócenie sygnału wej�ciowego 
nr 1 funkcji
logicznej 1

 
 

??.??

 

??.?? x(-1)

9.06  

9.07 
 

9.08

Odwrócenie sygnału 
wyj�cia funkcji 
logicznej 1

 
 

9.09

Opó�nienie sygnału
na wyj�ciu funkcji
logicznej 1

 x(-1)

Warto�� 
wyj�ciowa

funkcji 
logicznej 1

 
 

9.01

??.??

 
 

 

??.??

9.20

 
 

??.??

 

??.?? x(-1)

9.14  

9.15 
 

??.??

 

??.?? x(-1)

9.16  

9.17 
 

9.18

 
 

9.19

 x(-1)

 
 

9.02

Jeden z parametrów
bitowych

Jeden z 
parametrów
bitowych

Odwrócenie sygnału 
wej�ciowego 

nr 2 funkcji
logicznej 1

Parametr �ródłowy 
dla sygnału 
wej�ciowego nr 2 
funkcji logicznej 1

Jeden z 
parametrów
bitowych

Parametr docelowy
sygnału wyj�ciowego
funkcji logicznej 2

Odwrócenie sygnału wej�ciowego 
nr 1 funkcji
logicznej 2

Odwrócenie sygnału 
wyj�cia funkcji 
logicznej 2

Warto�� 
wyj�ciowa

funkcji 
logicznej 2

Jeden z parametrów
bitowych

Jeden z 
parametrów
bitowychParametr �ródłowy 

dla sygnału 
wej�ciowego nr 1 
funkcji logicznej 2

Opó�nienie sygnału
na wyj�ciu funkcji
logicznej 2

Odwrócenie sygnału 
wej�ciowego 

nr 2 funkcji
logicznej 2

Parametr �ródłowy 
dla sygnału 
wej�ciowego nr 2 
funkcji logicznej 2

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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9.30

 

9.29

Suma binarna -
bit pierwszy 

9.31

 

Wyj�ciowa
suma

binarna

 
 

 
Jeden z
parametrów
bitowych

 
 

Adres parametru
docelowego warto�ci
sumy binarnej

 
 

Σ

9.24

Skalowanie sygnału
motopotencjometru

 
 

9.25

Adres parametru
docelowego sygnału
z motopotencjometru

 
 

 
9.23

Czas osi�gni�cia
warto�ci maksymalnej

przez motopotencjometr
 

??.??

 
 

Jeden z
parametrów

 

??.??

 

9.27

 

9.26

Zwi�kszanie sygnału
z motopotencjometru

 

M

9.03

Wska�nik poziomu
nastawy 

motopotencjometru
 

 

9.22

Wybór pracy 
bipolarnej

motopotencjometru

 
 

9.219.28

Zerowanie warto�ci
motopotencjometru

Tryb pracy motopotencjometru
po zał�czeniu zasilania nap�du

Zmniejszanie sygnału
z motopotencjometru

Suma binarna -
bit drugi
(mno�nik razy dwa)

Suma binarna -
bit trzeci
(mno�nik razy cztery)

9.32

??.??

??.??

9.33

+
+

9.34

Warto��
dodana do
sumy binarnej
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Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

9.01 Warto�� wyj�ciowa funkcji logicznej 1 OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
9.02 Warto�� wyj�ciowa funkcji logicznej 2 OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
9.03 Wska�nik poziomu nastawy motopotencjometru ±100.00 % RO Bi NC PT PS
9.04 Parametr �ródłowy dla sygnału wej�ciowego nr 1 funkcji logicznej 1 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
9.05 Odwrócenie syganłu wej�ciowego nr 1 funkcji logicznej 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.06 Parametr �ródłowy dla sygnału wej�ciowego nr 2 funkcji logicznej 1 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
9.07 Odwrócenie syganłu wej�ciowego nr 2 funkcji logicznej 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.08 Odwrócenie sygnału wyj�cia funkcji logicznej 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.09 Opó�nienie sygnału na wyj�ciu funkcji logicznej 1 ±25.0 s 0.0 RW Bi US
9.10 Parametr docelowy sygnału wyj�ciowego funkcji logicznej 1 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
9.14 Parametr �ródłowy dla sygnału wej�ciowego nr 1 funkcji logicznej 2 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
9.15 Odwrócenie syganłu wej�ciowego nr 1 funkcji logicznej 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.16 Parametr �ródłowy dla sygnału wej�ciowego nr 2 funkcji logicznej 2 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
9.17 Odwrócenie syganłu wej�ciowego nr 2 funkcji logicznej 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.18 Odwrócenie sygnału wyj�cia funkcji logicznej 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.19 Opó�nienie sygnału na wyj�ciu funkcji logicznej 2 ±25.0 s 0.0 RW Bi US
9.20 Parametr docelowy sygnału wyj�ciowego funkcji logicznej  2 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
9.21 Tryb pracy motopotencjometru po zał�czeniu zasilania nap�du 0 do 3 2 RW Uni US
9.22 Wybór pracy bipolarnej motopotencjometru OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
9.23 Czas osi�gniecia warto�ci maksymalnej przez motopotencjometr 0 do 250 s 20 RW Uni US
9.24 Skalowanie syganału motopotencjometru 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US

9.25 Adres parametru docelowego sygnału z 
motopotencjometru Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

9.26 Zwi�kszanie sygnału z motopotencjometru OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
9.27 Zmniejszanie sygnału z motopotencjometru OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
9.28 Zerowanie warto�ci motopotencjometru OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
9.29 Suma binarna - bit pierwszy OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
9.30 Suma binarna - bit drugi (mno�nik razy dwa) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
9.31 Suma binarna - bit trzeci (mno�nik razy cztery) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
9.32 Wyj�ciowa suma binarna 0 do 255 RO Uni NC PT
9.33 Adres parametru docelowego warto�ci sumy binarnej Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
9.34 Warto�� dodana do sumy binarnej 0 do 248 0 RW Uni US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.10      Menu 10: Status oraz stany awarii

*Warto�ci, które s� przekazywane poprzez komunikacj� szeregow�. 
Odpowiadajace im komunikaty wy�wetlane na panelu steruj�cym 
nap�du s� opisane w Rozdziale 13 Diagnostyka na stronie 213. 

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabr. (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

10.01 Wska�nik poprawno�ci pracy nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.02 Wska�nik pracy nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.03 Wska�nik zerowej pr�dko�ci wyj�ciowej nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.04 Pr�dko�� ≤  pr�dko�ci minimalnej OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.05 Pr�dko�� ≤ pr�dko�ci zadanej OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.06 Pr�dko�� = pr�dko�ci zadanej OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.07 Pr�dko�� ≥ pr�dko�ci zadanej OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.08 Wska�nik pracy przy pełnym obci��eniu OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.09 Wska�nik pracy w trakcie funkcjonowania ograniczenia pr�dowego OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.10 Wska�nik zwrotu energii z silnika do nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.11 Wska�nik aktywno�ci procesu oddawania energii do rezystora hamowania OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.12 Wska�nik ostrzegaj�cy o zbyt intensywnym zwrocie energii do rezystora OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

10.13 Wska�nik aktualnie zadanego kierunku wirowania OFF (0) lub On (1) 
 [0 = W Prawo, 1 = W Lewo] RO Bit NC PT

10.14 Wska�nik aktualnego kierunku wirowania OFF (0) lub On (1) 
[0 = W Prawo, 1 = W Lewo] RO Bit NC PT

10.15 Wska�nik zaniku zasilania nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.16 Wska�nik wyst�pienia podnapi�cia w obwodzie DC nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.17 Sygnalizacja przeci��enia OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
10.18 Wska�nik przekroczenia temperatury mostka mocy nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

10.19 Ostrze�enie o wyst�pieniu zbyt intensywnego zwrotu energii do rezystora 
hamow. lub o przeci��eniu lub o przekroczeniu temp. mostka mocy nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

10.20 Ostatni stan awaryjny jaki wyst�pił 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.21 Przed ostatni stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.22 Trzeci od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.23 Czwarty od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.24 Pi�ty od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.25 Szósty od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.26 Siódmy od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.27 Ósmy od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.28 Dziewi�ty od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS
10.29 Dziesi�ty od ko�ca stan awaryjny 0 do 230* RO Txt NC PT PS

10.30 Czas maksymalnego obci��enia rezystora hamowania 0.00 do 400.00 s

Nap�dy 200V: 0,09
Nap�dy 400V: 0,02
Nap�dy 575V: 0,01
Nap�dy 690V: 0,01

RW Uni US

10.31 Przerwa pomi�dzy cyklami intensywego hamowania 0.0 do 1500.0 s 2,0 RW Uni US
10.32 Wska�nik blokady na skutek warunków zewn�trznych OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
10.33 Reset nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
10.34 Liczba dopuszczalnych automatycznych resetów nap�du 0 do 5 0 RW Uni US
10.35 Opó�nienie automatycznego resetowania po wyst�pieniu stanu awaryjnego 0.0 do 25.0 s 1.0 RW Uni US
10.36 Tryb reakcji wska�nika poprawno�ci pracy nap�du na stan awaryjny OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
10.37 Reakcja nap�du na stan awaryjny 0 do 3 0 RW Uni US
10.38 Stany awaryjne definiowane przez u�ytkownika 0 do 255 0 RW Uni US
10.39 Bufor stanu nagrzania rezystora hamowania 0.0 do 100.0 % RO Uni NC PT
10.40 Słowo statusu nap�du 0 do 32,767 RO Uni NC PT
10.41 Data wyst�pienia ostatniego stanu awaryjnego: lat.dni 0.000 do 9.365 lat.dni RO Uni NC PT PS
10.42 Czas wyst�pienia ostatniego stanu awaryjnego: godziny.minuty 00.00 do 23.59 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.43 Czas wyst�pienia przedostatniego stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.44 Czas wyst�pienia trzeciego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.45 Czas wyst�pienia czwartego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minut 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.46 Czas wyst�pienia pi�tego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.47 Czas wyst�pienia szóstego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.48 Czas wyst�pienia siódmego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.49 Czas wyst�pienia ósmego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.50 Czas wyst�pienia dziewi�tego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS
10.51 Czas wyst�pienia dziesi�tego od ko�ca stanu awaryjnego: godziny.minuty 0 do 600.00 godzin.minut RO Uni NC PT PS

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.11      Menu 11: Nastawy ogólne nap�du

* Modes 1 and 2 are not user saved, Modes 0, 3 and 4 are user saved

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

11.01 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.11 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 5.01 Pr 3.29 RW Uni PT US
11.02 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.12 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 4.01 RW Uni PT US
11.03 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.13 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 4.02 Pr 7.07 RW Uni PT US
11.04 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.14 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 4.11 RW Uni PT US
11.05 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 2.04 RW Uni PT US
11.06 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.16 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 8.39 Pr 2.02 RW Uni PT US
11.07 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.17 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 8.26 Pr 4.12 RW Uni PT US
11.08 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 8.29 RW Uni PT US
11.09 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 7.11 RW Uni PT US
11.10 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 7.14 RW Uni PT US
11.11 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 7.15 RW Uni PT US
11.12 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 1.10 RW Uni PT US
11.13 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 1.05 RW Uni PT US
11.14 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 1.21 RW Uni PT US
11.15 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 1.22 RW Uni PT US
11.16 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 1.23 Pr 3.08 RW Uni PT US
11.17 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.27 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 1.24 Pr 3.34 RW Uni PT US
11.18 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 6.13 RW Uni PT US
11.19 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 11.36 RW Uni PT US
11.20 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0 Pr 1.00 do 21.51 Pr 11.42 RW Uni PT US
11.21 Współczynnik skalowania wy�wietlanego parametru 0.000 do 9.999 1.000 RW Uni US

11.22 Wybór parametru z Menu 0 wy�wietlanego po załaczeniu 
nap�du Pr 0.00 do 00.50 Pr 0.10 RW Uni PT US

11.23 Adres nap�du w komunikacji szeregowej {0.37} 0 do 247 1 RW Uni US
11.24 Standard protokołu transmisji {0.35} AnSI (0), rtU (1) rtU (1) RW Txt US

11.25 Pr�dko�� transmisji danych {0.36}

 300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 
(3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6),  

38400 (7), 57600 (8)*, 115200 (9)*, 
*tylko dla Modbus RTU

19200 (6) RW Txt US

11.26 Minimalny czas opó�nienia dla transmisji szeregowej 0 do 250ms 2 RW Uni US
11.28 Identyfikacja niestandardowego wykonania nap�du 0 do 16 RO Uni NC PT
11.29 Wersja oprogramowania nap�du {0.50} 1.00 do 99.99 RO Uni NC PT
11.30 Kod ochrony parametrów {0.34} 0 do 999 0 RW Uni NC PS

11.31 Wybór trybu sterowania nap�dem {0.48} OPEn LP (1),  CL VECt (2),
SErVO (3),  rEGEn (4)

OPEn LP 
(1)

CL VECt 
(2)

SErVO 
(3) RW Txt NC PT

11.32 Pr�d znamionowy nap�du (dla nap�du o 
podwy�szonej przeci��alno�ci) {0.32} 0.00 do 9999.99A RO Uni NC PT

11.33 Napi�cie znamionowe nap�du {0.31} 200 (0), 400 (1), 575 (2), 690 (3) RO Txt NC PT
11.34 Odmiana wersji oprogramowania nap�du 0 do 99 RO Uni NC PT
11.35 Ilo�� modułów w nap�dzie wielomodułowym (du�ej mocy) 1 do 8 RO Uni NC PT

11.36 Nr ostatniego bloku transferowanego ze 
SMARTCARD {0.29} 0 do 999 0 RO Uni NC PT US

11.37 Nr identyfikuj�cy blok danych na karcie SMARTCARD 0 do 1000 0 RW Uni NC
11.38 Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD 0 do 18 RO Txt NC PT
11.39 Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD 0 do 9,999 0 RW Uni NC
11.40 Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD 0 do 65,335 RO Uni NC PT

11.41
Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wy�wietlacza 
nap�du po edycji parametru do trybu wy�wietlania 
statusu

0 do 250s 240 RW Uni US

11.42 Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD {0.30} nonE (0), rEAd (1),  Prog (2),
 AutO (3),  boot (4) nonE (0) RW Txt NC *

11.43 Przywrócenie dla parametrów nap�du nastaw 
fabrycznych nonE (0), Eur (1), USA (2) nonE (0) RW Txt NC

11.44 Poziom dost�pu {0.49} L1 (0),  L2 (1),  Loc (2) RW Txt PT US
11.45 Wybór drugiego zestawu parametrów silnika OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
11.46 Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio 0 do 2000 RO Uni NC PT US

11.47 Aktywacja prostego programu z wewn�trznego PLC nap�du

  Zatrzymanie programu (0) 
  Uruchomienie programu: 
  parametr poza zakresem: 
 = ograniczenie do zakresu (1);
 = stan awaryjny (2)

Uruchomienie programu: 
parametr poza zakresem = 

stan awaryjny (2)
RW Uni US

11.48 Status prostego programu z wewn�trznego PLC nap�du -128 do +127 RO Bi NC PT
11.49 Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC nap�du 0 do 65,535 RO Uni NC PT PS

11.50 Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej p�tli programu 
w wewn�trznym PLC nap�du 0 do 65,535 ms RO Uni NC PT

11.51 Wska�nik wykonania pierwszej p�tli programu w wewn. PLC 
nap�du OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
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Rysunek 11-14 Diagram blokowy Menu 12
11.12      Menu 12: Wykrywanie wart. progowych, przetworniki sygnałów, sterow. hamulcem

??.??
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z parametrów

 

??.??
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pr�dko�ci
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wykrywania 
pr�dko�ci
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x(-1)

 
 

12.06

12.01

Wska�nik 
wykrywania
warto�ci progowej nr 1

 
 

 

12.05

Szeroko�� histerezy
dla warto�ci 
progowej nr 1

 
 

??.??

 
 
  

??.??

12.07

Adres parametru 
docelowego bloku nr 1 
wykrywania warto�ci
progowych
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Parametr steruj�cy
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12.35

??.??
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12.28

12.33

??.??

 

??.??

12.29

12.34

  
12.12

??.??

 
 
 
 

??.??

12.11

Przetwornik sygnałów nr 1

Tryb pracy 
przetwornika 
sygnałów nr 1
Parametr steruj�cy
przetwornikiem
sygnałów nr 1

12.10

12.15

??.??

 

??.??

12.08

12.13

Parametr �ródłowy nr 1 
dla przetwornika 
sygnałów nr 1

Skalowanie sygnału 
�ródłowego nr 1 wchodz�cego 
do przetwornika sygnałów nr 1

??.??

 

??.??

12.09

12.14

Sygnał wyj�ciowy 
z przetwornika 
sygnałów nr 1

Adres parametru 
docelowego dla sygnału 
wyj�ciowego z 
przetwornika sygnałów nr 1

HisterezaPoziom
warto�ci

progowej

Sygnał 
wyj�ciowy

z bloku 
wykrywania 

pr�dko�ci progowych

t

t

 
 
 

Blok nr 2 
wykrywania 
pr�dko�ci
progowej

Jeden 
z parametrów

bitowych
Inwersja sygnału 
wyj�ciowego z bloku nr 1 
wykrywania warto�ci progowych

Parametr �ródłowy dla 
bloku nr 1 wykrywania 
warto�ci progowych

Jeden 
z parametrów

Poziom
warto�ci
progowej 2

Wykrywanie
pr�dko�ci
progowej 2

Wska�nik 
wykrywania
warto�ci progowej nr 2

Szeroko�� histerezy
dla warto�ci 
progowej nr 2

Adres parametru 
docelowego bloku nr 2 
wykrywania warto�ci
progowych

Jeden 
z parametrów

bitowych
Inwersja sygnału wyj�ciowego
z bloku nr 2 wykrywania warto�ci progowych

Parametr �ródłowy dla 
bloku nr 2 wykrywania 
warto�ci progowych

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry 
z nastawami fabrycznymi

Jeden 
z parametrów

Jeden 
z parametrów

Skalowanie sygnału �ródłowego nr 2 wchodz�cego 
do przetwornika sygnałów nr 1

Parametr �ródłowy nr 2 
dla przetwornika 
sygnałów nr 1

Jeden 
z parametrów

Przetwornik sygnałów nr 2

Tryb pracy 
przetwornika 
sygnałów nr 2

Skalowanie sygnału 
�ródłowego nr 1 wchodz�cego 
do przetwornika sygnałów nr 2

Sygnał wyj�ciowy 
z przetwornika 
sygnałów nr 2

Adres parametru 
docelowego dla sygnału 
wyj�ciowego z 
przetwornika sygnałów nr 2

Jeden 
z parametrów

Jeden 
z parametrów

Skalowanie sygnału �ródłowego nr 2 wchodz�cego 
do przetwornika sygnałów nr 2

Jeden 
z parametrów

Parametr �ródłowy nr 1 
dla przetwornika 
sygnałów nr 2

Parametr �ródłowy nr 2 
dla przetwornika sygnałów nr 2
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Rysunek 11-15 Sterowanie hamulcem (otwarta p�tla)

Rysunek 11-16 Etapy sterowania hamulcem - otwarta p�tla

4.01

Wypadkowy 
pr�d silnika

Poziom pr�du, przy 
którym nast�puje 
zwolnienie hamulca

12.42

12.43

+

_

5.01

Cz�stotliwo��
wyj�ciowa

12.44

12.45

+

_

+

_

1.11

Wskazanie 
aktywacji
zadania

P
rz

ek
a�

ni
k

10.02

Wska�nik
pracy nap�du

Zwłoka czasowa
w rozbiegu po

zwolnieniu hamulca

12.47

Zwłoka czasowa w
rozbiegu przed 

zwolnieniem 
hamulca

12.46

12.40

Wska�nik zwolnienia 
hamulca silnika

Wstrzymanie
stromo�ci

na okre�lonym
poziomie

2.03

Aktywacja funkcji 
sterowania 
hamulcem i 

przyporz�dkowanie 
wyj�� nap�du

12.41Reset

wej�cie

reset

wyj�cie

Je�eli wej�cie reset = 1 to 
 wyj�cie =0.

 to wyj�cie =1.
Je�eli wej�cie reset =0 i wej�cie=1

Wej. Wyj.

8.12

8.17

8.22

8.27

8.32

Odwrócenie sygnału
wej./wyj. cyfrowego 2
(zacisk 25)

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi

Minimalny poziom pr�du płyn�cego 
przez silnik potrzebny do aktywacji
funkcji sterowania hamulcem

Cz�stotliwo��, przy
której nast�puje 
zwolnienie hamulca

Cz�stotliwo��/pr�dko��, przy
której nast�puje zał�czenie
hamulca

Wej. Wyj.

P
rz

ek
a�

ni
k

Odwrócenie sygnału
wyj�cia przeka�nika
Adres parametru 
�ródłowego sygnału
wej./wyj. cyfr. 2 (zacisk 25)

Wybór pomi�dzy dwoma
parametrami �ródłowymi
dla zacisku 25

Adres parametru
�ródłowego stanu
wyj�cia przeka�nikowego

1 2 3 4 65

Pr  Cz�stotliwo��
             wyj�ciowa

5.01

Pr  Wska�nik aktywacji
             zadania

1.11

Pr  Wska�nik zwolnienia
               hamulca

12.40

Pr  Wstrzymanie stromo�ci
             na okre�lonym poziomie

2.03

Pr  Wska�nik pracy
               nap�du

10.02

Pr  Wypadkowy pr�d
             silnika

4.01

1. Oczekiwanie (podczas rozbiegu) na odpowiedni� cz�stotliwo�� i poziom pr�du, przy którym nast�puje zwolnienie hamulca 
2. Zwłoka czasowa przed zwolnieniem hamulca
3. Zwłoka czasowa po zwolnieniu hamulca
4. Oczekiwanie (podczas hamowania) na odpowiedni� cz�stotliwo��, przy której nast�puje zał�czenie hamulca
5. Oczekiwanie na uzyskanie na wyj�ciu nap�du cz�stotliwo�ci równej 0
6. Zwłoka czasowa = 1s przej�cia nap�du w tryb STOP po uzyskaniu cz�stotliwo�ci  = 0Hz (Pr =1,2 lub 3)6.01

Pr  Cz�stotliwo��, przy której 
nast�puje zwolnienie hamulca

12.44 Pr  Cz�stotliwo�� przy której nast�puje 
               zał�czenie hamulca

12.45

Pr 12.46 Pr 12.47

Pr  Poziom pr�du, przy którym nast�puje zwolnienie hamulca12.42
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Rysunek 11-17 Sterowanie hamulcem (zamkni�ta p�tla)

Rysunek 11-18 Etapy sterow. hamulcem - zamkni�ta p�tla

4.01

Wypadkowy 
pr�d silnika

12.43

+

_

3.02

Rzeczywista 
pr�dko��

silnika

Pr�dko��, przy
której nast�puje
zał�czenie
hamulca

12.45

+

_

+

_

Strumie� silnika

7/8 x znamionowy
strumie�

1.11 ORZwłoka czasowa przed 
zał�czeniem hamulca

12.46

10.02
12.47

12.40

2.03

6.08

Utrzymywanie
pr�dko�ci 

zerowej

Aktywacja kontrolera
pozycji w czasie gdy

hamulec jest zwolniony

12.49

13.10

Tryb pracy
kontrolera
pozycji
( = 1)

12.41

12.48 Zwłoka czasowa
po zał�czeniu hamulca

Praca w zamkni�tej p�tli 
dla trybu wektorowego  = 0
dla trybu serwo  = 1

1

Wska�nik
pracy nap�du

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

wej�cie

reset

wyj�cie

Je�eli wej�cie reset = 1 to 
 wyj�cie =0.

 to wyj�cie =1.
Je�eli wej�cie reset =0 i wej�cie=1

Wej. Wyj.

P
rz

ek
a�

ni
k

Wstrzymanie
stromo�ci

na okre�lonym
poziomie

Wska�nik 
zwolnienia 

hamulca 
silnika

Zwłoka czasowa
w rozbiegu po

zwolnieniu hamulca

Aktywacja 
funkcji 
sterowania 
hamulcem i 
przyporz�dkowanie 
wyj�� nap�du

Wskazanie 
aktywacji
zadania

Minimalny poziom pr�du płyn�cego przez silnik 
potrzebny do aktywacji funkcji sterowania hamulcem

P
rz

ek
a�

ni
k

Reset

Wej. Wyj.

8.12

8.17

8.22

8.27

8.32

Odwrócenie sygnału
wej./wyj. cyfrowego 2
(zacisk 25)
Odwrócenie sygnału
wyj�cia przeka�nika
Adres parametru 
�ródłowego sygnału
wej./wyj. cyfr. 2 (zacisk 25)

Wybór pomi�dzy dwoma
parametrami �ródłowymi
dla zacisku 25

Adres parametru
�ródłowego stanu
wyj�cia przeka�nikowego

1 2 3 54

Pr Tryb pracy
               kontrolera pozycji

13.10

1. Oczekiwanie na odpowiedni� warto�� strumienia silnika (tylko dla trybu pracy w zamkni�tej p�tli)
2. Zwłoka czasowa w rozbiegu po zwolnieniu hamulca
3. Oczekiwanie na pr�dko��, przy której nast�puje proces zał�czania hamulca
4. Zwłoka czasowa przed zał�czeniem hamulca
5. Zwłoka czasowa po zał�czeniu hamulca

Pr Utrzymywanie pr�dko�ci
             zerowej

6.08

Pr�dko��, przy której nast�puje proces 
  zał�czania hamulca

 Pr 12.47         Pr 12.46        Pr 12.48

Pr Cz�stotliwo��
             wyj�ciowa

5.01

Pr Wska�nik aktywacji
             zadania

1.11

Pr Wska�nik zwolnienia
               hamulca

12.40

Pr Wstrzymanie stromo�ci
             na okre�lonym poziomie

2.03

Pr Wska�nik pracy
               nap�du

10.02

Pr Wypadkowy pr�d
             silnika

4.01

P 5.01P 5.01

PrPP 12.45
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Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa 
fabryczna (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

12.01 Wska�nik wykrywania warto�ci progowej nr 1 OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
12.02 Wska�nik wykrywania warto�ci progowej nr 2 OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
12.03 Parametr �ródłowy dla bloku nr 1 wykrywania warto�ci progowych Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
12.04 Poziom warto�ci progowej 1 0.00 do 100.00 % 0.00 RW Uni US
12.05 Szeroko�c histerezy dla warto�ci progowej nr 1 0.00 do 25.00 % 0.00 RW Uni US

12.06 Inwersja sygnału wyj�ciowego z bloku nr 1 wykrywania warto�ci 
progowych OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

12.07 Adres parametru docelowego bloku nr 1 wykrywania warto�ci 
progowych Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

12.08 Parametr �ródłowy nr 1 dla przetwornika sygnałów nr 1 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
12.09 Parametr �ródłowy nr 2 dla przetwornika sygnałów nr 1 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

12.10 Tryb pracy przetwornika sygnałów nr 1

wybór �ródła 1 (0), wybór �ródła 2 (1), 
dodawanie (2), odejmowanie (3), 

mno�enie (4), dzielenie (5),               
stała czasowa (6), narastanie sygnału 
�ródła 1 (7), warto�� bezwzgl�dna (8),

pot�gowanie (9)

wybór �ródła 1 (0) RW Uni US

12.11 Adres parametru docelowego dla sygnału wyj�ciowego z 
przetwornika sygnałów nr 1 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

12.12 Sygnał wyj�ciowy z przetwornika sygnałów nr 1 ±100.00 % RO Bi NC PT

12.13 Skalowanie sygnału �ródłowego nr 1 wchodz�cego do 
przetwornika sygnałów nr 1 ±4.000 1.000 RW Bi US

12.14 Skalowanie sygnału �ródłowego nr 2 wchodz�cego do 
przetwornika sygnałów nr 1 ±4.000 1.000 RW Bi US

12.15 Parametr steruj�cy przetwornikiem sygnałów nr 1 0.00 do 100.00 s 0.00 RW Uni US
12.23 Parametr �ródłowy dla bloku nr 2 wykrywania warto�ci progowych Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
12.24 Poziom warto�ci progowej 2 0.00 do 100.00 % 0.00 RW Uni US
12.25 Szeroko�c histerezy dla warto�ci progowej nr 2 0.00 do 25.00 % 0.00 RW Uni US

12.26 Inwersja sygnału wyj�ciowego z bloku nr 2 wykrywania warto�ci 
progowych OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

12.27 Adres parametru docelowego bloku nr 2 wykrywania warto�ci 
progowych Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

12.28 Parametr �ródłowy nr 1 dla przetwornika sygnałów nr 2 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
12.29 Parametr �ródłowy nr 2 dla przetwornika sygnałów nr 2 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

12.30 Tryb pracy przetwornika sygnałów nr 2

wybór �ródła 1 (0), wybór �ródła 2 (1), 
dodawanie (2), odejmowanie (3), 

mno�enie (4), dzielenie (5),
 stała czasowa (6), narastanie sygnału 
�ródła 1 (7), warto�� bezwzgl�dna (8), 

pot�gowanie (9)

wybór �ródła 1 (0) RW Uni US

12.31 Adres parametru docelowego dla sygnału wyj�ciowego z 
przetwornika sygnałów nr 2 Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

12.32 Sygnał wyj�ciowy z przetwornika sygnałów nr 2 ±100.00 % RO Bi NC PT

12.33 Skalowanie sygnału �ródłowego nr 1 wchodz�cego do 
przetwornika sygnałów nr 2 ±4.000 1.000 RW Bi US

12.34 Skalowanie sygnału �ródłowego nr 2 wchodz�cego do 
przetwornika sygnałów nr 2 ±4.000 1.000 RW Bi US

12.35 Parametr steruj�cy przetwornikiem sygnałów nr 2 0.00 do 100.00 s 0.00 RW Uni US
12.40 Wska�nik zwolnienia hamulca silnika OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

12.41 Aktywacja funkcji sterowania hamulcem i przyporz�dkowanie 
wyj�� nap�du dis (0), rEL (1), d IO (2), USEr (3)  dis (0) RW Txt US

12.42 Poziom pr�du, przy którym nast�puje zwolnienie hamulca 0 do 200 % 50 RW Uni US

12.43 Minimalny poziom pr�du płyn�cego przez silnik potrzebny do 
aktywacji funkcji sterowania hamulcem 0 do 200 % 10 RW Uni US

12.44 Cz�stotliwo��, przy której nast�puje zwolnienie hamulca 0.0 do 20.0 Hz 1.0 RW Uni US

12.45 Cz�stotliwo��/pr�dko��, przy której nast�puje zał�czenie hamulca 0.0 do 20.0 Hz 0 do 200 obr/min 2.0 5 RW Bit US

12.46
OL> Zwłoka czasowa w rozbiegu przed zwolnieniem hamulca

0.0 do 25.0 s 1.0 RW Uni US
CL> Zwłoka czasowa przed zał�czeniem hamulca

12.47 Zwłoka czasowa w rozbiegu po zwolnieniu hamulca 0.0 do 25.0 s 1.0 RW Uni US

12.48 Zwłoka czasowa po zał�czeniu hamulca 0.0 do 25.0 s 1.0 RW Uni US

12.49 Aktywacja kontrolera pozycji w czasie gdy hamulec jest zwolniony OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr bitowy Txt Parametr 
tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.13      Menu 13: Kontrola poło�enia wału
Rysunek 11-19 Diagram blokowy Menu 13 (otwarta p�tla)

3.28 3.29 3.30

Licznik
obrotów Pozycja Pozycja

dokładna

Enkoder

15.04 15.05 15.06Slot 1
modułu SM

16.04 16.05 16.06Slot 2
modułu SM

17.04 17.05 17.06Slot 3
modułu SM

13.20 13.21 13.22
Wewn�trzny
zadajnik
pozycji

13.23
Odł�czenie 
wewn�trznego 
zadajnika pozycji

13.04

Wybór �ródła 
sygnału zadawania 

pozycji

x(-1)

13.06

Odwrócenie
sygnału zadawania

pozycji

13.07
13.08

Mno�nik/dzielnik 
sygnału

+
+

x(-1)

13.19

13.18

Aktywacja 

 

korekty 
poło�enia zadanego 
z dodatkowego �ródła

13.17

Korekta poło�enia zadanego
z dodatkowego �ródła

�

∆ Pozycji

+

_

�

13.16Kasowanie 
uchybu pozycji 

13.05

∆ Pozycji

Wybór �ródła sygnału 
sprz��enia zwrotnego pozycji

Sygnał zadawania pozycji

3.28 3.29 3.30

15.04 15.05 15.06

16.04 16.05 16.06

17.04 17.05 17.06

Sygnał sprz��enia zwrotnego 
pozycji

Licznik
obrotów Pozycja Pozycja

dokładna

Enkoder

Slot 1
modułu SM

Slot 2
modułu SM

Slot 3
modułu SM

* W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.9 Tryby pozycjonowania na stronie200.
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13.01 13.02 13.03

Uchyb p�tli pozycjonowania

13.10

Tryb pracy
 kontrolera 

pozycji*

1.01

1.39

Wskazanie 
cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci 
zadanej

Sygnał  zadaj�cy 
w prawo z 
kontrolera 
poło�enia

1.40
Wybór sygnału 
zadaj�cego z 
kontrolera poło�enia

1.03

Wskazanie zadania 
przed ustaleniem 
stromo�ci

Menu 2
Stromo�ci 
sygnałów

2.01

Sygnał zadawania
po regulatorze
stromo�ci

+

13.09

Człon P 
regulatora pozycji

13.12

Ograniczenie pr�dko�ci
korekty poycjonowania

_

P�tla 
pozycjonowania
nieaktywna

13.10 = 1

Licznik
obrotów Pozycja Pozycja

dokładna

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Rysunek 11-20 Diagram Menu 13 (zamkni�ta p�tla)

3.28 3.29 3.30

15.04 15.05 15.06

16.04 16.05 16.06

17.04 17.05 17.06

13.20 13.21 13.22

13.23

13.04

x(-1)

13.06

13.07
13.08

+
+

x(-1)

13.19
13.18

13.17

� +

_

�

13.16

13.05

+

_

13.13
Zadana
pozycja

Ograniczenie
/  obrotu1
2±

3.28 3.29 3.30

15.04 15.05 15.06

16.04 16.05 16.06

17.04 17.05 17.06

Licznik
obrotów Pozycja Pozycja

dokładna

Enkoder

Slot 1
modułu SM

Slot 2
modułu SM

Slot 3
modułu SM

Wewn�trzny
zadajnik
pozycji

Odł�czenie 
wewn�trznego 
zadajnika pozycji

∆ Pozycji

∆ Pozycji

Wybór �ródła sygnału 
sprz��enia zwrotnego pozycji

Sygnał zadawania pozycji

Sygnał sprz��enia zwrotnego 
pozycji

Licznik
obrotów Pozycja Pozycja

dokładna

Enkoder

Slot 1
modułu SM

Slot 2
modułu SM

Slot 3
modułu SM

Wybór �ródła 
sygnału zadawania 

pozycji

Odwrócenie
sygnału zadawania

pozycji

Mno�nik/dzielnik 
sygnału

Aktywacja 

 

korekty 
poło�enia zadanego 
z dodatkowego �ródła

Korekta poło�enia zadanego
z dodatkowego �ródła

Kasowanie 
uchybu pozycji 

* W celu uzyskania dokładniejszych informacji, patrz Rozdział 11.21.9 Tryby pozycjonowania na stronie200.
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*Kontroler pozycji jest nieaktywny i bufor uchybu pozycji jest kasowany 
je�eli:

1. Nap�d nie pracuje (tj. jest nieaktywny (inh), gotowy do pracy (rdy) 
lub wyst�pił jeden ze stanów awaryjnych (trip))

2. Tryb pracy regulatora pozycjonowania (Pr 13.10) jest zmieniany. 
Kontroler pozycji jest chwilowo nieaktywny a� do momentu 
skasowania buforu uchybu pozycji.

3. Tryb pracy z uchybem pozycji absolutnym (Pr 13.11) jest zmieniany. 
Kontroler pozycji jest chwilowo nieaktywny a� do momentu 
skasowania buforu uchybu pozycji.

4. Jedno ze �ródeł pozycji (zadawanie lub sprz��enie zwrotne) jest 
nieaktywne.

5. Aktywacja sprz��enia zwrotnego pozycji (Pr 3.48) wynosi zero.

Pozycja

13.14

13.15

Wymagana tolerancja
poło�enia wału

Potwierdzenie 
osi�gni�tej pozycji

13.01 13.02 13.03

Aktywacja p�tli 
pozycjonowania*

1

6.08
Utrzymywanie

pr�dko�ci
zerowej

13.10

1.01

1.39

1.40

1.03 2.01
+

13.09

13.12

3.22

Sygnał zadawania 
z pomini�ciem 
stromo�ci

+

3.23

Aktywacja zadawania
z pomini�ciem 

stromo�ci

3.01

Ostateczny 
sygnał zadania 
pr�dko�ci

13.10 = 
5 lub 6

13.10 = 
1 lub 3

13.10 =
1 do 6

Tryb pracy
 kontrolera 

pozycji

Wskazanie 
cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci 
zadanej

Sygnał  
zadaj�cy 

w prawo z 
kontrolera 
poło�enia

Wybór sygnału 
zadaj�cego z 
kontrolera poło�enia

Wskazanie zadania 
przed ustaleniem 
stromo�ci

Menu 2
Stromo�ci 
sygnałów

Sygnał zadawania
po regulatorze
stromo�ci

P�tla 
pozycjonowania
nieaktywna

Uchyb p�tli pozycjonowania Człon P 
regulatora pozycji

Ograniczenie pr�dko�ci
korekty pozycjonowania

Licznik
obrotów Pozycja Pozycja

dokładna

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

13.01 Uchyb (obroty) pozycjonowania -32768 do +32767 RO Bi NC PT

13.02
Uchyb (jednostki na obrót) 
pozycjonowania z rozdzielczo�ci� 216 

jednostek na obrót
-32768 do +32767 RO Uni NC PT

13.03
Uchyb (jednostki na obrót) 
pozycjonowania z rozdzielczo�ci� 232 

jednostek na obrót
-32768 do +32767 RO Uni NC PT

13.04 Wybór �ródła sygnału zadawania pozycji drv (0), Slot1 (1), Slot2 (2), Slot3 (3), 
LocAL (4) drv (0) RW Uni US

13.05 Wybór �ródła sygnału sprz��enia 
zwrotnego pozycji drv (0), Slot1 (1), Slot2 (2), Slot3 (3) drv (0) RW Uni US

13.06 Odwrócenie sygnału zadawania pozycji OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
13.07 Mno�nik sygnału zadawania pozycji 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US
13.08 Dzielnik sygnału zadawania pozycji 0.000 do 1.000 1.000 RW Uni US

13.09 Człon P regulatora pozycji 0.00 do 100.00 rad s-1/rad 25.00 RW Uni US

13.10 Tryb pracy regulatora pozycjonowania

Kontroler pozycji 
nieaktywny (0)

Sztywne sterowanie 
pozycjonowaniem - 

aktywny sygnał 
pr�dko�ciowy z 

regulatora pozycj. (1)
Sztywne sterowanie 

pozycjonowaniem (2)

Kontroler pozycji nieaktywny (0)
Sztywne sterowanie 

pozycjonowaniem - aktywny 
sygnał pr�dko�ciowy z 

regulatora pozycjomowania (1)
Sztywne sterowanie 

pozycjonowaniem (2)
Elastyczne sterowanie 

pozycjonowaniem - aktywny 
sygnał pr�dko�ciowy z 

regulatora pozycjomowania (3)
Elastyczne sterowanie 
pozycjonowaniem (4)

Zatrzymanie z zachowaniem 
poło�enia (5)

Zatrzymanie z zachowaniem 
poło�enia oraz odtworzenie 

poło�enia po aktywacji nap�du 
(6)

Kontroler pozycji nieaktywny 
(0) RW Uni US

13.11 Tryb pracy z uchybem pozycji 
absolutnym OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

13.12 Ograniczenie pr�dko�ci korekty 
pozycjonowania 0 do 250 150 RW Uni US

13.13 Zadana pozycja 0 do 65535 0 RW Uni US
13.14 Wymagana tolerancja poło�enia wału 0 do 4096 256 RW Uni US
13.15 Potwierdzenie osi�gni�tej pozycji OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
13.16 Kasowanie uchybu pozycji OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

13.17 Korekta poło�enia zadanego z 
dodatkowego �ródła 0.0 do 4000.0 rpm 0.0 RW Uni NC

13.18 Aktywacja korekty poło�enia zadanego z 
dodatkowego �ródła OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

13.19 Zmiana znaku sygnału korekty poło�enia 
zadanego z dodatkowego �ródła OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

13.20 Wewn�trzny zadajnik obrotów 0 do 65535 0 RW Uni NC

13.21
Wewn�trzny zadajnik pozycji z 
rozdzielczo�ci� 216 jednostek na obrót

0 do 65535 0 RW Uni NC

13.22
Wewn�trzny zadajnik pozycji z 
rozdzielczo�ci� 232 jednostek na obrót

0 do 65535 0 RW Uni NC

13.23 Odł�czenie wewn�trznego zadajnika 
pozycji OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.14      Menu 14: Regulator PID
Rysunek 11-21 Diagram blokowy Menu 14

??.??

??.??

14.19

14.02

??.??

??.??

14.20

14.03

??.??

??.??

14.21

14.04

14.07
+

_
14.22

??.??

??.??

14.09

10.01

14.08

&

Jeden z 
parametrów

Jeden z 
parametrów

Jeden z 
parametrów

Jeden z
parametrów bitowych

Główne �ródło
sygnału zadaj�cego

Poziom sygnału 
zadaj�cego do PID 
z głównego �ródła

Parametr �ródłowy 
sygnału zadawania 
dla regulatora PID

Poziom sygnału 
zadajnika PID

Parametr �ródłowy sygnału 
sprz��enia zwrotnego 
regulatora PID

Poziom sygnału 
sprz��enia zwrotnego PID

Aktywacja 
regulatora PID 

Wska�nik poprawno�ci 
pracy nap�du

Dodatkowe �ródło 
aktywacji regulatora PID

x(-1)

x(-1)

Ograniczenie stromo�ci 
sygnału zadawania
regulatora PID

Warto�� 
uchybu PID

�ródło 
odł�czone

14.05

Odwrócenie warto�ci 
sygnału zadajnika 
regulatora PID

14.06

Odwrócenie warto�ci 
sygnału sprz��enia 
zwrotnego regulatora PID
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*Regulator PID jest aktywny je�eli do Pr 14.16 został wprowadzony 
numer odpowiedniego parametru adresowego (nie mo�e to by� Pr 
xx.00).

14.10

14.11

14.12

14.17

14.13

14.14

14.18

14.01 14.15
+

+

14.16

??.??

??.??

Jeden z
parametrów

Współczynnik wzmocnienia 
członu całkuj�cego 
regulatora PID

Współczynnik wzmocnienia 
członu proporcjonalnego
regulatora PID

Aktywacja funkcji 
utrzymywania warto�ci 
przez człon całkuj�cy PID

Górny próg ograniczaj�cy
sygnał wyj�ciowy 
regulatora PID

Dolny próg ograniczaj�cy
sygnał wyj�ciowy 
regulatora PID

Aktywacja ograniczenia 
symetrycznego sygnału 
wyj�ciowego PID

Warto�� sygnału 
na wyj�ciu 

regulatora PID

Współczynnik 
skalowania sygnału 
wyj�ciowego regulatora PID

Adres parametru 
docelowego sygnału 
wyj�ciowego 
regulatora PID*

Współczynnik wzmocnienia 
członu ró�niczkuj�cego 
regulatora PID

0.XX

0.XX

Oznaczenia

Zaciski
wej��

Zaciski
wyj��

Parametr tylko 
do odczytu (RO)

Parametr z 
mo�liwo�ci� 
edycji (RW)

Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

14.01 Warto�� sygnału na wyj�ciu regulatora PID ±100.00  % RO Bi NC PT
14.02 Główne �ródło sygnału zadaj�cego Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
14.03 Parametr �ródłowy sygnału zadawania dla regulatora PID Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

14.04 Parametr �ródłowy sygnału sprz��enia zwrotnego 
regulatora PID Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

14.05 Odwrócenie warto�ci sygnału zadajnika regulatora PID OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

14.06 Odwrócenie warto�ci sygnału sprz��enia zwrotnego 
regulatora PID OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

14.07 Ograniczenie stromo�ci sygnału zadawania regulatora PID 0.0 do 3200.0 s 0.0 RW Uni US
14.08 Aktywacja regulatora PID OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
14.09 Dodatkowe �ródło aktywacji regulatora PID Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

14.10 Współczynnik wzmocnienia członu proporcjonalnego 
regulatora PID 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US

14.11 Współczynnik wzmocnienia członu całkuj�cego regulatora 
PID 0.000 do 4.000 0.500 RW Uni US

14.12 Współczynnik wzmocnienia członu ró�niczkuj�cego 
regulatora PID 0.000 do 4.000 0.000 RW Uni US

14.13 Górny próg ograniczaj�cy sygnał wyj�ciowy regulatora PID 0.00 do 100.00 % 100.00 RW Uni US
14.14 Dolny próg ograniczaj�cy sygnał wyj�ciowy regulatora PID ±100.00 % 100.00 RW Bi US

14.15 Współczynnik skalowania sygnału wyj�ciowego regulatora 
PID 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US

14.16 Adres parametru docelowego sygnału wyj�ciowego 
regulatora PID Pr 0.00 do 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

14.17 Aktywacja funkcji utrzymania warto�ci przez człon 
całkuj�cy PID OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

14.18 Aktywacja ograniczenia symetrycznego sygnału 
wyj�ciowego PID OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

14.19 Poziom sygnału zadaj�cego do PID z głównego �ródła ±100.00 % RO Bi NC PT
14.20 Poziom sygnału zadajnika PID ±100.00 % RO Bi NC PT
14.21 Poziom sygnału sprz��enia zwrotnego PID ±100.00 % RO Bi NC PT
14.22 Warto�� uchybu PID ±100.00 % RO Bi NC PT

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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Rysunek 11-22 Rozmieszczenie modułów SM w slotach 
nap�du oraz numery Menu dla danego slotu

11.15.1     Parametry wspólne dla wszystkich SM

11.15      Menu 15, 16 i 17: Konfiguracja modułów SM (Solution Modules)

Moduł SM
Slot 1 (Menu 15)
Moduł SM
Slot 2 (Menu 16)
Moduł SM
Slot 3 (Menu 17)

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

x.01 Numer identyfikuj�cy moduł 
SM 0 do 499 RO Uni PT US

x.02 Wersja oprogramowania 
modułu SM 0.00 do 99.99 RO Uni NC PT

x.50 Kod stanu awaryjnego 
dotycz�cego modułu SM 0 do 255 RO Uni NC PT

x.51 Odmiana wersji 
oprogramowania modułu SM 0 do 99 RO Uni NC PT

Numer 
identyfikuj�cy 

moduł SM
Moduł Kategoria

0
W nap�dzie nie znajduje si� 
�aden moduł SM

101 SM-Resolver
Moduły sprz��e� 

zwrotnych
102 SM-Universal Encoder Plus
104 SM-Encoder Plus
201 SM-I/O Plus

Moduły aplikacyjne
301 SM-Applications
302 SM-Applications Lite
303 SM-EZMotion
403 SM-PROFIBUS-DP

Moduły 
komunikacyjne

404 SM-Interbus
406 SM-CAN
407 SM-DeviceNet
408 SM-CANopen
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11.15.2     Moduły sprz��e� zwrotnych poło�eniowych
Rysunek 11-23 Diagram dla modułu SM-Universal Encoder 

Plus

x.16

Termination
disable

x.09
x.10
x.11
x.13
x.14
x.15
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Encoder setup
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√

Χ

√

√

√ √

√
√

√

√ √
√
√√
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##

Χ Χ Χ

x.17

Error
detection

x.29 x.30 x.31

Position
Fine 

position
Revolution

counter

Non marker position information

x.32 x.33 x.34

Position
Fine 

position
Revolution

counter

Marker position information

x.45

Position
feedback
initialised

. . . . .

. . . . .. . . . .

x.08 Encoder type
 = 0 to 5x.15

Marker
flag

. . . . .

. . . . .. . . . .

PL2

Solutions
Module
15-way 
D-type

Solutions
Module
15-way 
D-type

Solutions
Module
terminal
block

Key:
  - Information required from user
 - Parameter set be drive at default

      or through auto configuration
# - Configuration dependant

√
Χ

SK1

SK1

# ##

x.07

Marker
position
disable

Encoder turn bits
Equivalent lines per rev
Single turn comms resolution
Encoder supply voltage
Encoder comms baud rate
Encoder type
Encoder auto-configuaration
Disable encoder position check
Position feedback initialised
Lines per revolution divider

Parameter

Marker 
input

PL2 Term

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Freeze RS485
input

Freeze +24V
input Ab output Fd output

 

SSI output

 

Marker output

 

Input / Encoder outputs

Freeze
0V

A
A\
B
B\

F
F\
D
D\

Data
Data\
Clock\
Clock

0V
Freeze
Freeze\

Z
Z\

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ab (0)        Fd (1)        Fr (2)
A               F               F
A\              F\              F\
B               D               R
B\             D\             R\

Ab.SErVO (3)  Fd.SErVO (4)  Fr.SErVO (5)
A                      F                      F
A\                     F\                     F\
B                      D                      R
B\                     D\                     R\

U
U\
V
V\
W
W\

Z
Z\

SC (6)   SC.HIPEr (7)  EndAt (8)  SC.EndAt (9)  SSI (10)   SC.SSI (11)

Aout, Fout, Data (SSI output)
Aout\, Fout\, Data\ (SSI output)
Bout, Dout,Clock\ (SSI output)
Bout\, Dout\, Clock (SSI output)

Aout, Fout, Data (SSI output)
Aout\, Fout\, Data\ (SSI output)
Bout, Dout,Clock\ (SSI output

Bout\, Dout\, Clock (SSI output)

+V
0V
th

Cos
Cosref

Sin
Sinref

Cos
Cosref

Sin
Sinref

Data input
Data\ input

Clock input
Clock\ input

Encoder
SK1 Term

1

8

9

Hard wired connections inside the module

Reference / feedback encoder input

Cos
Cosref

Sin
Sinref

7

8

9

10
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x.03x.19

Feedback
filter

Speed

x.04 x.05 x.06

Position
Fine 

position
Revolution

counter

Positional information

3.26

21.21

Speed feedback
selector

Speed feedback
selector

Motor map 2

x.23

Feedback
reference

destination

x.22

Feedback
reference

scaling

x.21x.20

Maximum
feedback

reference (rpm)

Feedback
reference

xx.xx

xx.xx

x.28

Simulated
encoder

output mode

+

_

Marker output

24V Freeze input

RS485 Freeze input

24V + RS485 Freeze input

x.38

Freeze
input

selection

Freeze
flag

x(-1)

x.41

 

Freeze
invert

 

x.35 
x.36 
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  Freeze revolution counter
  Freeze position
  Freeze fine position

x.40

SM-Applications
SM-Encoder Plus

Main driveFreeze
main drive
other slots

x.39
Freeze

Marker

x.27

Simulated
encoder 

resolution x.25

x.26

Numerator
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Ab, Fd
only

x.47
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SSI output
turns

SSI output
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Simulated encoder

Freeze input

xx.xx

xx.xx
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Lock position
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Rysunek 11-24 Diagram dla modułu SM-Resolver

SM-Applications
Freeze

flag

x.13

x.10

x.15

Equivalent
lines per
revolution
Resolver
excitation

Resolver
poles

Error detection
level

Term     Resolver connections
   9    SIN LOW
   10    SIN HIGH
   11    COS LOW
   12   COS HIGH
   13   REF HIGH (excitation)
   14    REF LOW (excitation)
   15    0V
   16    0V
   17    0V

x.39

x.17

Resolver 
selected as 

drive feedback 
(Pr )3.26

Freeze input

SM-Universal 
Encoder Plus

x.36
Freeze
position

Freeze positional 
information
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x.03x.19

Feedback
filter

Speed 
feedback

0.XX

0.XX

Key

Read-write (RW) 
parameter

Read-only (RO) 
parameter

Input
terminals

Output
terminals

The parameters are all shown at their default settings

x.04 x.05

Position
Revolution

counter

Positional information

x.29 x.30

Position
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counter

Non marker reset
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x.25

Ratio
numerator

Encoder
source
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Encoder 
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source
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Simulated encoder
output connections

Position

x.05
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Resolver
source

x.49

Lock position
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Rysunek 11-25 Diagram dla modułu SM-Encoder Plus
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Input
terminals

Output
terminals

The parameters are all shown at their default settings
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Parametry dla modułów SM sprz��e� zwrotnych poło�eniowych

Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa 
fabryczna (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

x.03 Pr�dko�� pochodz�ca ze sprz��enia zwrotnego ±40000.0 obr/min RO Bi FI NC PT
x.04 Licznik obrotów (enkodera, rezolwera) 0 do 65535 obrotów RO Uni FI NC PT

x.05 Position 0 do 65535 1/216ths of a revolution RO Uni FI NC PT

x.06 Fine position 0 do 65535 1/232nds of a revolution RO Uni FI NC PT

x.07 Deaktywacja resetu poło�enia enkodera po przej�ciu przez 
znacznik sygnału markera enkodera OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.08 Aktywacja znacznika sygnału markera enkodera OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
x.09 Liczba obrotów enkodera 0 do 16 bits 16 RW Uni US
x.10 Rozdzielczo�� enkodera (ELPR) 0 do 50000 4096 RW Uni US

x.11 Rozdzielczo�� enkodera dla komunikacji szeregowej / 
rozdzielczo�� rezolwera 0 do 32 bits 0 RW Uni US

x.12 Aktywacja kontroli stanu termistora silnika OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.13 Napi�cie zasilania enkodera/resolver excitation Enkoder: 5V (0), 8V (1), 15V (2)
Rezolwer: 3:1 (0), 2:1 (1 lub 2)

Enkoder: 5V (0)
Rezolwer: 3:1 (0) RW Uni US

x.14 Pr�dko�� transmisji danych z enkodera 100 (0),  200 (1),  300 (2),  300 (3),  500 (4),  
1000 (5),  1500 (6),  2000 (7) 300 (2) RW Txt US

x.15 Typ enkodera / Liczba biegunów rezolwera

Enkoder: Ab (0),  Fd (1),  Fr (2),  Ab.Servo (3),  
Fd.Servo (4),  Fr.Servo (5),  SC (6),  

SC.Hiper (7), EnDAT (8), SC.EnDAT (9),  
SSI (10), SC.SSI (11)

Rezolwer: 2 bieguny (0), 4 bieguny (1), 6 
biegunów (2), 8 biegunów (3 do 11)

Enkoder: AB (0)

Rezolwer: 2 bieguny 
(0)

RW Uni US

x.16 Aktywacja rezystorów terminuj�cych enkodera w nap�dzie 0 do 2 1 RW Uni US

x.17 Aktywacja detekcji nieprawidłowej pracy enkodera

Bit 0 (LSB) = Kontrola oprzewodowania
Bit 1 = Kontrola sygnałów komutacyjnych
Bit 2 (MSB) = Kontrola zasilania sieci SSI
Warto�� jest sum� binarn�

0 RW Uni US

x.18 Aktywacja automatycznej konfiguracji enkodera / Wybór 
formatu przesyłu danych dla enkoderów SSI OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.19 Aktywacja filtru sygnałów enkodera 0 (0), 1 (1), 2 (2), 4 (3), 8 (4), 16 (5)  ms 0 RW Uni US

x.20 Maksymalna warto�� pr�dko�ci zadanej z enkodera/
rezolwera 0.0 do 40000.0 obr/min 1500.0 RW Uni US

x.21 Wskazanie poziomu pr�dko�ci zadanej z enkodera/rezolwera ±100.0 % RO Bi NC PT
x.22 Skalowanie sygnału zadaj�cego z enkodera/rezolwera 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US

x.23 Adres parametru docelowego sygnału zadaj�cego z 
enkodera/rezolwera Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

x.24 Parametr �ródłowy do wytworzenia sygnałów symulowanego 
enkodera Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

x.25 Mno�enie sygnałów symulowanego enkodera 0.0000 do 3.0000 0.25 RW Uni US
x.26 Dzielenie sygnałów symulowanego enkodera 0.0001 do 3.0000 1.0000 RW Uni US
x.27 Wybór rozdzielczo�ci symulowanego enkodera OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
x.28 Wybór typu enkodera symulowanego A B (0),  F D (1),  SSI.GrAY (2), SSI.bin (3) A B (0) RW Txt US
x.29 Non-marker reset revolution counter 0 do 65535 revolutions RO Uni NC PT

x.30 Non-marker reset position 0 do 65535 1/216ths of a revolution RO Uni NC PT

x.31 Non-marker reset fine position 0 do 65535 1/232nds of a revolution RO Uni NC PT

x.32 Marker revolution counter 0 do 65535 revolutions RO Uni NC PT

x.33 Marker position 0 do 65535 1/216ths of a revolution RO Uni NC PT

x.34 Marker fine position 0 do 65535 1/232nds of a revolution RO Uni NC PT

x.35 Freeze revolution counter 0 do 65535 revolutions RO Uni NC PT

x.36 Freeze position 0 do 65535 1/216ths of a revolution RO Uni NC PT

x.37 Freeze fine position 0 do 65535 1/232nds of a revolution RO Uni NC PT

x.38 Freeze input mode selection Disabled (0), 24V input (1), EIA485 input (2), 
24V or EIA485 input (3) 24V input (1) RW Uni US

x.39 Freeze flag OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
x.40 Freeze main drive other slots OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC US
x.41 Freeze falling edge select OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.42 Encoder comms transmit register 0 do 65535 revolutions 0 RW Uni NC
x.43 Encoder comms receive register 0 do 65535 revolutions 0 RW Uni NC
x.44 Disable encoder position check OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC
x.45 Position feedback initialised OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.46 Lines per revolution divider 0 do 1024 1 RW Uni US
x.47 SSI output turns 0 do 16 bits 16 RW Uni US
x.48 SSI output comms resolution 0 do 32 bits 0 RW Uni US
x.49 Lock position feedback OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit

RW Read / Write RO Read only Uni Unipolar Bi Bi-polar Bit Bit parameter Txt Text string

FI Filtered DE Destination NC Not cloned RA Rating dependent PT Protected US User save PS Power down save
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11.15.3     Moduł SM dodatkowych wej��/wyj��
Rysunek 11-26 Diagram wej��/wyj�� analogowych
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Na diagramie przedstawiono parametry z nastawami fabrycznymi
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Rysunek 11-27 Diagram nr 1 wej��/wyj�� cyfrowych
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Rysunek 11-28 Diagram nr 2 wej��/wyj�� cyfrowych
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Parametry dla modułu SM dodatkowych wej��/wyj��

Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa fabryczna 
(�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

x.03 Stan wej�cia/wyj�cia cyfrowego 3 (zacisk 4) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.04 Stan wej�cia cyfrowego 4 (zacisk 6) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.05 Stan wej�cia cyfrowego 5 (zacisk 7) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.06 Stan wej�cia cyfrowego 6 (zacisk 8) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.07 Stan wyj�cia przeka�nikowego 1 OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.08 Stan wyj�cia przeka�nikowego 2 OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.09 Stan wej�cia/wyj�cia cyfrowego 1 (zacisk 2) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.10 Stan wej�cia/wyj�cia cyfrowego 2 (zacisk 3) OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT
x.11 Odwrócenie sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 1 (zacisk 2) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.12 Odwrócenie sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 2 (zacisk 3) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.13 Odwrócenie sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 3 (zacisk 4) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.14 Odwrócenie sygnału wej�cia cyfrowego 4 (zacisk 6) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.15 Odwrócenie sygnału wej�cia cyfrowego 5 (zacisk 7) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.16 Odwrócenie sygnału wej�cia cyfrowego 6 (zacisk 8) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.17 Odwrócenie sygnału wyj�ciowego przeka�nika 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.18 Odwrócenie sygnału wyj�ciowego przeka�nika 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.20 Zbiorcza informacja o stanach wej��/wyj�� cyfrowych 0 do 511 RO Uni NC PT

x.21 Adres parametru docelowego/�ródło sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 
1 (zacisk 2) Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

x.22 Adres parametru docelowego/�ródło sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 
2 (zacisk 3) Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

x.23 Adres parametru docelowego/�ródło sygnału wej�cia/wyj�cia cyfrowego 
3 (zacisk 4) Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US

x.24 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia cyfrowego 4 (zacisk 6) Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
x.25 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia cyfrowego 5 (zacisk 7) Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
x.26 Adres parametru docelowego sygnału wej�cia cyfrowego 6 (zacisk 8) Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
x.27 Adres parametru �ródłowego stanu wyj�cia przeka�nikowego 1 Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
x.28 Adres parametru �ródłowego stanu wyj�cia przeka�nikowego 2 Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
x.29 Wybór logiki OFF (0) lub On (1) On (1) (logika dodatnia) RW Bit PT US

x.31 Wybór pomi�dzy dwoma parametrami �ródłowymi/parametrami 
docelowymi dla zacisku 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.32 Wybór pomi�dzy dwoma parametrami �ródłowymi/parametrami 
docelowymi dla zacisku 3 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.33 Wybór pomi�dzy dwoma parametrami �ródłowymi/parametrami 
docelowymi dla zacisku 4 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.40 Sygnał wej�cia analogowego 1 ±100.0% RO Bi NC PT
x.41 Skalowanie wej�cia analogowego 1 0 do 4.000 1.000 RW Uni US
x.42 Odwrócenie sygnału analogowego 1 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.43 Adres parametru docelowego wej�cia analogowego 1 Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
x.44 Sygnał wej�cia analogowego 2 ±100.0% RO Bi NC PT
x.45 Skalowanie wej�cia analogowego 2 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US
x.46 Odwrócenie sygnału analogowego 2 OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.47 Adres parametru docelowego wej�cia analogowego 2 Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni DE PT US
x.48 Parametr �ródłowy dla wyj�cia analogowego 1 Pr 0.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
x.49 Skalowanie wyj�cia analogowego 1 0.000 do 4.000 1.000 RW Uni US
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11.15.4     Moduły SM komunikacyjne
Parametry dla modułu SM z komunikacj� szeregow�

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

x.03 Adres modułu SM komunikacyjnego 65535 65535 RW Uni US
x.04 Pr�dko�� transmisji szeregowej -128 do +127 +127 RW Bi US
x.05 Konfiguracja protokołu transmisji 65535 4 RW Uni US
x.06 Stan komunikacji szeregowej ±9999 RO Bi NC PT

x.07 Czas zwłoki od momentu przerwy komunikacji szeregowej do 
wyst�pienia stanu awaryjnego 0 do 3000 200 RW Uni US

x.08 Wybór formatu danych w komunikacji szeregowej (16 lub 32 
bity) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.09 Tryb odczytu/zapisu rejestrów OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.10 do 

x.19 Rejestry wej�ciowe od 0 do 9 -32768 do +32767 RW Bi

x.20 do 
x.29 Rejestry wyj�ciowe od 0 do 9 -32768 do +32767 RW Bi

x.30
Zapis nastaw fabrycznych w module SM komunikacyjnym, 
podczas przywracania nastaw fabrycznych nap�du (Pr xx.00 = 
1233)

OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.31 Zapis nastaw w module SM komunikacyjnym podczas zapisu 
nastaw parametrów w nap�dzie (Pr xx.00 = 1000) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.32 Reset modułu SM komunikacyjnego (Pr xx.00 = 1070) OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit

x.33 Skopiowanie nastaw parametrów z EEPROM modułu SM do 
pami�ci ulotnej nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit

x.34 Kompresja warto�ci parametrów maksymalnie do 16 bitów OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.35 Numer seryjny modułu -2147483648 do 2147483647 RO Bi NC PT

x.36 do 
x.37

Parametr indywidualnie okre�lony dla danego modułu SM 
komunikacyjnego OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.38 Parametr indywidualnie okre�lony dla danego modułu SM 
komunikacyjnego 0 do 255 0 RW Uni US

x.39 Parametr indywidualnie okre�lony dla danego modułu SM 
komunikacyjnego 0 do 255 0 RW Uni US

x.40 Parametr indywidualnie okre�lony dla danego modułu SM 
komunikacyjnego 0 do 255 0 RW Uni US

x.41 do 
x.43

Parametr indywidualnie okre�lony dla danego modułu SM 
komunikacyjnego 0 do 255 0 RW Uni US

x.44 do 
x.48

Parametr indywidualnie okre�lony dla danego modułu SM 
komunikacyjnego 0 do 255 0 RO Uni PT US

x.49 Bł�d w odwzorowaniu parametrów w module SM 
komunikacyjnym 0 do 255 0 RO Uni PT US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.15.5     Moduły SM aplikacyjne
Parametry dla modułów SM aplikacyjnych

Parametr
Zakres nastaw (�)

Nastawa 
fabryczna (�) Rodzaj

OL CL OL VT SV

x.03 Stan pracy programu DPL w module SM aplikacyjnym None (0), Stop (1), Run (2), Trip (3) RO Txt NC PT
x.04 Stopie� obci��enia procesora modułu SM 0 do 100 RO Uni NC PT
x.05 Adres portu RS485 modułu SM aplikacyjnego 0 do 255 11 RW Uni US
x.06 Tryb pracy portu RS485 modułu SM aplikacyjnego 0 do 255 1 RW Uni US

x.07 Pr�dko�� transmisji portu RS485 modułu SM aplikacyjnego 
300 (0),  600 (1),  1200 (2),  2400 (3),  
4800 (4),  9600 (5),  19200 (6),  38400 

(7),  57600 (8),  115200 (9)
300 (0) RW Txt US

x.08 Opó�nienie odpowiedzi portu RS485 modułu SM aplikacyjnego  0 do 255 ms 2 RW Uni US

x.09 Opó�nienie przeł�czania odbiór/nadawanie portu RS485 modułu SM 
aplikacyjnego 0 do 1 ms 0 RW Uni US

x.10 DPL Print Routing SYPT: OFF (0), RS485: On (1) SYPT: OFF (0) RW Bit US
x.11 Czas bazowy dla Clock Task w module SM aplikacyjnym (ms) 0 do 200 0 RW Uni US

x.12 Czas od�wie�ania wewn�trznego regulatora pozycji dISAbLEd (0), 0.25 ms (1), 0.5 ms (2), 
1 ms (3), 2 ms (4), 4 ms (5), 8 ms (6) dISAbLEd (0) RW Uni US

x.13 Aktywacja startu programu w module SM aplikacyjnym po zał�czeniu 
zasilania nap�du OFF (0) lub On (1) On (1) RW Bit US

x.14 Aktywacja stanu awaryjnego nap�du podczas wyst�pienia bł�du w 
programie w module SM OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.15 Aktywacja funkcji pracy programu w module SM bez wzgl�du na 
wyst�pienie stanu awaryjnego nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.16 Ustawienie �ródła enkodera wykorzystywanego w module 
aplikacyjnym

Najni�szy dost�pny slot (0), slot 1 (1), 
slot 2 (2), slot 3 (3)

Najni�szy dost�pny 
slot (0) RW Uni US

x.17 Aktywacja kontroli przekroczenia zakresów parametrów nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.18 Aktywacja Watchdog OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US

x.19 Automatyczny zapis nastaw parametrów z menu 70-75 do pami�ci 
nieulotnej nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC

x.20 Automatyczny zapis nastaw parametrów nap�du do pami�ci 
nieulotnej nap�du po zaniku napi�cia zasilania OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC US

x.21 Automatyczny zapis nastaw parametrów z menu 20 do pami�ci 
nieulotnej nap�du OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC US

x.22 Adres ID Token Ring w sieci CTNet 0 do 255 0 RW Uni US
x.23 Adres modułu w sieci CTNet 0 do 255 0 RW Uni US
x.24 Pr�dko�� transmisji sieci CTNet 5.000 (0), 2.500 (1), 1.250 (2), 0.625 (3) 2.500 (1) RW Txt US
x.25 Przydział czasów transmisji w sieci CTNet 0,000 do 9,999 0,000 RW Uni US
x.26 Pierwszy adres docelowy w sieci CTNet w trybie easy mode 0 do 25,503 0 RW Uni US
x.27 Pierwszy parametr �ródłowy w sieci CTNet w trybie easy mode 0 do 9,999 0 RW Uni US
x.28 Drugi adres docelowy w sieci CTNet w trybie easy mode 0 do 25,503 0 RW Uni US
x.29 Drugi parametr �ródłowy w sieci CTNet w trybie easy mode 0 do 9,999 0 RW Uni US
x.30 Trzeci adres docelowy w sieci CTNet w trybie easy mode 0 do 25,503 0 RW Uni US
x.31 Trzeci parametr �ródłowy w sieci CTNet w trybie easy mode 0 do 9,999 0 RW Uni US
x.32 CTNet easy mode set-up - Transfer slot 1 destination parameter 0 do 9,999 0 RW Uni US
x.33 CTNet easy mode set-up - Transfer slot 2 destination parameter 0 do 9,999 0 RW Uni US
x.34 CTNet easy mode set-up - Transfer slot 3 destination parameter 0 do 9,999 0 RW Uni US

x.35 CTNet sync event task ID Disabled (0), Event (1), Event1 (2), 
Event2 (3), Event3 (4) Disabled (0) RW Uni US

x.36 CTNet diagnostic parameter RO Uni NC PT
x.37 Reject download if drive enabled OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.38 Position controller / User program dependency OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.39 Inter-UT70 synchronisation status 0 do 3 0 RO Uni US
x.40 Inter-UT70 master transfer mode 0 do 10 1 RW Uni US
x.42 Freeze main drive position OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit NC US
x.43 Freeze invert OFF (0) lub On (1) OFF (0) RW Bit US
x.44 Task priority level 0 do 255 0 RW Uni US
x.48 DPL line number in error 0 do 2,147,483,647 0 RO Uni US
x.49 User program ID -32,767 do +32,768 0 RO Bi NC PT
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11.16      Menu 18: Menu aplikacyjne nr 1

11.17      Menu 19: Menu aplikacyjne nr 2

11.18      Menu 20: Menu aplikacyjne nr 3

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

18.01 Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita) 
automatycznie zapisywany przy zaniku zasilania -32,768 do +32,767 0 RW Bi NC PS

18.02 
do

18.10
Parametr aplikacyjny tylko do odczytu (liczba całkowita) -32,768 do +32,767 0 RO Bi NC

18.11 
do 

18.30
Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita) -32,768 do +32,767 0 RW Bi US

18.31 
do 

18.50

Parametr aplikacyjny bitowy do zapisu/odczytu (liczba 
całkowita) OFF (0) lub On (1) 0 RW Bit US

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

19.01 Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita) 
automatycznie zapisywany przy zaniku zasilania -32,768 do +32,767 0 RW Bi NC PS

19.02 
do

19.10
Parametr aplikacyjny tylko do odczytu (liczba całkowita) -32,768 do +32,767 0 RO Bi NC

19.11 
do 

19.30
Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita) -32,768 do +32,767 0 RW Bi US

19.31 
do 

19.50

Parametr aplikacyjny bitowy do zapisu/odczytu (liczba 
całkowita) OFF (0) lub On (1) 0 RW Bit US

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

20.01 
do 

20.20

Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita 16 
bitów) -32,768 do +32,767 0 RW Bi NC

20.21 
do 

20.40

Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita 32 
bity) -231 do 231-1 0 RW Bi NC

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.19      Menu 21: Parametry dot. silnika nr 2

* Odpowiedniki powy�szych parametrów w Menu 0 (warto�ci podane w 
nawiasach {x.xx}) s� aktualne tylko w przypadku gdy została wybrana 
praca nap�du z zestawem parametrów dla drugiego silnika poprzez 
nastaw� Pr 11.45 na warto�� 1. (Nastawa tego parametru jest mo�liwa 
tylko wówczas gdy mostek mocy nap�du jest nieaktywny - na 
wy�wietlaczu nap�du pokazuje si� napis: inh, rdY lub stan awaryjny)

When the second motor map parameters are active, the decimal point 
that is second from the right on the first row of the LED display is on.

** Patrz UWAGA do Pr 3.25 na stronie 121.

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

21.01 Próg maks. cz�st. lub pr�dk. {0.02}* 0 do 3000,0 Hz Próg Pr�dk. Maks. (obr/min) 50,0 1500,0 3000,0 RW Uni US

21.02 Próg min. cz�st. lub pr�dk. {0.01}* ±3000,0 Hz ±Próg Pr�dk. Maks. (obr/
min) 0,0 RW Bi PT US

21.03 Wybór sygnału zadawania {0.05}* A1.A2 (0), A1.Pr (1), A2.Pr (2), Pr (3), Pad (4), 
Prc (5) A1.A2 (0) RW Txt US

21.04 Stromo�� przyspieszania {0.03}* 0,0 do 3200,0 
s/100Hz

0,000 do 3200,000 
s/1000obr/min 5,0 2,000 0,200 RW Uni US

21.05 Stromo�� hamowania {0.04}* 0,0 do 3200,0 
s/100Hz

0,000 do 3200,000 
s/1000obr/min 10,0 2,000 0,200 RW Uni US

21.06 Znamionowa cz�stotliwo�� {0.47}* 0 do 3000,0 Hz VT> 0 do 1250,0Hz 50 RW Uni US

21.07 Znamionowy pr�d silnika {0.46}* 0 do Maks. Pr�du Silnika A Pr�d znamionowy nap�du 
(Pr 11.32) RW Uni RA US

21.08 Pr�dko�� znamionowa silnika przy 
pełnym obci��eniu (obr/min) {0.45}* 0 do 180000 obr/

min 0,00 do 40000,00 obr/min 1500 1450,00 3000,0 RW Uni US

21.09 Napi�cia znamionowe silnika {0.44}* 0 do Maks. Napi�cia Silnika V

Nap�d 200V: 230
Nap�d 400V: 400
Nap�d 575V: 575
Nap�d 690V: 690

RW Uni RA US

21.10 Współczynnik mocy {0.43}* 0,000 do 1,000 VT> 0,000 do 1,000 0,85 RW Uni US

21.11 Liczba par biegunów {0.42}* 0 do 60 (Auto do 120 biegunów) Auto (0) 6 bieg. 
(3) RW Txt US

21.12 Rezystancja stojana 0,000 do 30,000 Ω 0,0 RW Uni RA US
21.13 Napi�cie wst�pne silnika 0,0 do 25,0 V 0,0 RW Uni RA US

21.14
Indukcyjno�� dla stanu dynamicznego 
(sLs)

0,000 do 500,000mH 0,000 RW Uni RA US

21.15 Wska�nik pracy z zestawem parametrów 
drugiego silnika OFF (0) lub On (1) RO Bit NC PT

21.16 Stała czasowa nagrzewania silnika {0.45}* 0,0 do 400,0 89,0 20,0 RW Uni US

21.17 Człon proporcjonalny regulatora 
pr�dko�ci (Kp) {0.07}*

0,000 do 6,5535 

rad s-1 0,0100 RW Uni US

21.18 Człon całkuj�cy regulatora pr�dko�ci (Ki) {0.08}* 0,00 do 655,35 s/rad s-1 1,00 RW Uni US

21.19 Człon ró�niczkuj�cy p�tli pr�dko�ci (Kd) {0.09}*
0,00000 do 0,65535 

s-1/rad s-1 0,00000 RW Uni US

21.20 K�t fazowy enkodera ** {0.43}* 0,0 do 359,9° elektr. 0,0 RW Uni US

21.21 Wybór �ródła sygnału sprz��enia 
zwrotnego

drv (0), SLot1 (1), SLot2 (2), 
SLot3 (3) drv (0) RW Txt US

21.22 Wzmocnienie członu proporcjonalnego 
regulatora pr�dowego {0.38}* 0 do 30000 20

zas. 200V: 75
zas. 400V: 150
zas. 575V: 180
zas. 690V: 215

RW Uni US

21.23 Wzmocnienie członu całkuj�cego
regulatora pr�dowego {0.39}* 0 do 30000 40

zas. 200V: 1000
zas. 400V: 2000
zas. 575V: 2400
zas. 690V: 3000

RW Uni US

21.24 Indukcyjno�� stojana (Ls) VT> 0,00 do 5000,00 mH 0,00 RW Uni RA US

21.25 Punkt nasycenia nr 1 silnika VT> 0 do 100% strumienia 
znamionowego 50 RW Uni US

21.26 Punkt nasycenia nr 2 silnika VT> 0 do 100% strumienia 
znamionowego 75 RW Uni US

21.27 Ograniczenie pr�dowe 0 do Maks. Ogranicz. Pr�dowego Silnika 2 % 165,0 175,0 RO Uni RA US

21.28 Ograniczenie pr�du przy pracy ze 
zwrotem energii do sieci zasilaj�cej 0 do Maks. Ogranicz. Pr�dowego Silnika 2 % 165,0 175,0 RW Uni RA US

21.29 Symetryczne ograniczenie pr�dowe {0.06}* 0 do Maks. Ogranicz. Pr�dowego Silnika 2 % 165,0 175,0 RW Uni RA US

21.30
Współczynnik Ke (napi�cie silnika/
1000obr/min) 

SV> 0 do 10000 V 98 RW Uni US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika                                                                                                                                                                                        191
Wydanie: 7                                                                      www.acontrol.com.pl

11.20      Dodatkowe przyporz�dkowania parametrów w Menu 0

Parametr
Zakres nastaw (�) Nastawa fabryczna (�)

Rodzaj
OL CL OL VT SV

22.01 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.31 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.33 RW Uni PT US
22.02 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.32 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.32 RW Uni PT US
22.03 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.33 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 6.09 Pr 5.16 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.04 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.34 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.30 RW Uni PT US
22.05 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.35 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.24 RW Uni PT US
22.06 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.36 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.25 RW Uni PT US
22.07 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.37 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.23 RW Uni PT US
22.10 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.40 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 5.12 RW Uni PT US
22.11 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.41 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 5.18 RW Uni PT US
22.18 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.48 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.31 RW Uni PT US
22.20 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.50 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 11.29 RW Uni PT US
22.21 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.51 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.22 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.52 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.23 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.53 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.24 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.54 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.25 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.55 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.26 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.56 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.27 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.57 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.28 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.58 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US
22.29 Przyporz�dkowanie parametru do Pr 0.59 Pr 1.00 do Pr 21.51 Pr 0.00 RW Uni PT US

RW Odczyt/Zapis RO Tylko odczyt Uni Unipolarny Bi Bipolarny Bit Parametr 
bitowy Txt Parametr 

tekstowy

FI Filtrowany DE Przeznaczenie NC Nie 
kopiowany RA Zale�ny  od 

wielko�ci nap�du PT Zabezpieczony US Wymaga 
zapisu PS Zapis przy 

wył�czeniu
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11.21      Opis wybranych funkcji
W Rozdziale tym opisano niektóre zaawansowane funkcje nap�du 
Unidrive SP. Wi�cej informacji na temat tych jak i innych funkcji mo�na 
znale�� w Unidrive SP Podr�cznik Rozszerzony.

11.21.1     Sposoby zadawania

Je�eli Pr 8.39 jest nastawiony na warto�� 0 to nastawa Pr 1.14 
automatycznie zmienia przyporz�dkowanie wej�� cyfrowych na 
zaciskach 28 i 29 poprzez automatyczn� konfiguracj� paramterów 
adresowych Pr 8.25 i Pr 8.26. Je�eli Pr 8.39 ma nastaw� 0 i Pr 1.14 
został zmieniony nale�y, zresetowa� nap�d aby aktywowa� nowe 
funkcje na zaciskach 28 i 29.

* Nastawa Pr 1.15 na 9 uaktywnia prac� z pr�dko�ciami predefiniowanymi 
wybieranymi w cyklu automatycznym. Pr 1.16 definiuje czas pracy na danej 
pr�dko�ci predefiniowanej w cyklu automatycznym.

** Pr�dko�� ustawcza mo�e by� wybrana wtedy gdy nap�d jest w stanie gotowo�ci 
(rdy), jest nieaktywny (inh) lub jest zablokowany jednym ze stanów awaryjnych. 

Zadawanie Pr 1.14, Pr 1.15 i Pr 8.39
Hamowanie Pr 2.04 i Pr 2.08
Stromo�� typu S Pr 2.06 i Pr 2.07
Sterowanie momentem Pr 4.08 i Pr 4.11
Zatrzymanie silnika Pr 6.01, Pr 6.06, Pr 6.07 i Pr 6.08
Reakcja nap�du na zanik 
zasilania

Pr 6.03, Pr 4.13 i Pr 4.14

Przyporz�dkowanie funkcji do 
konkretnych wej�� nap�du

Pr 6.04 i Pr 6.40

Załaczenie nap�du na obracaj�cy 
si� silnik

Pr 6.09

Tryb pracy regulatora 
pozycjonowania

Pr 13.10

1.14 Wybór sygnału zadawania

RW Txt NC US

�
A1.A2 (0), A1.Pr (2), A2.Pr 
(2), Pr (3), Pad (4), Prc (5) � A1.A2 (0)

1.15 Wybór pr�dko�ci predefiniowanej

RW Uni NC US

� 0 do 9 � 0

8.39
Wył�cznik automatycznego przyporz�dkowania 
funkcji dla zacisków 28 i 29

RW Bit US

� OFF (0) lub On (1) � OFF (0)

Tabela 11-5 Automat. przyporz�dkowanie wej��

Pr 1.14 Pr 1.15
Wej�cie cyfrowe 5 (zacisk 28) Wej�cie cyfrowe 6 (zacisk 29)

Pr 1.49 Pr 1.50 �ródło sygnału zadawania
Stan Funkcja Stan Funkcja

A1.A2 (0)

0 lub 1
0

Zadawanie lokalne

Pr�dko�c ustawcza w 
prawo**

1 1 Wej�cie analogowe 1
1 2 1 Wej�cie analogowe 2

2 do 8 Bez funkcji 1 lub 2 2 do 8 Pr�dko�� predef. od 2 do 8

9 *
0

Zadawanie lokalne
1 1 Wej�cie analogowe 1

1 2 1 Wej�cie analogowe 2
Bez funkcji 1 lub 2 2 do 8 Pr�dko�� predef. od 2 do 8

A1.Pr (1)

0

0

Wybór pr�dko�ci 
predefiniowanej - bit 0

0
Wybór pr�dko�ci 

predefiniowanej - bit 1

1

1 Wej�cie analogowe 1
1 2 Pr�dko�� predefiniowana 2
0

1
3 Pr�dko�� predefiniowana 3

1 4 Pr�dko�� predefiniowana 4
1

Bez funkcji Bez funkcji

1 Wej�cie analogowe 1
2 do 8 2 do 8 Pr�dko�� predef. od 2 do 8

9 *
1 Wej�cie analogowe 1

2 do 8 Pr�dko�� predef. od 2 do 8

A2.Pr (2)

0

0

Wybór pr�dko�ci 
predefiniowanej - bit 0

0
Wybór pr�dko�ci 

predefiniowanej - bit 1

2

1 Wej�cie analogowe 2
1 2 Pr�dko�� predefiniowana 2
0

1
3 Pr�dko�� predefiniowana 3

1 4 Pr�dko�� predefiniowana 4
1

Bez funkcji Bez funkcji

1 Pr�dko�� predefiniowana 2
2 do 8 2 do 8 Pr�dko�� predef. od 2 do 8

9 *
1 Wej�cie analogowe 2

2 do 8 Pr�dko�� predef. od 2 do 8 

Pr (3)
0

0

Wybór pr�dko�ci 
predefiniowanej - bit 0

0
Wybór pr�dko�ci 

predefiniowanej - bit 1
3

1 Pr�dko�� predefiniowana 1
1 2 Pr�dko�� predefiniowana 2
0

1
3 Pr�dko�� predefiniowana 3

1 4 Pr�dko�� predefiniowana 4
1 do 8

Bez funkcji Bez funkcji
1 do 8 Pr�dko�� predef. od 1 do 8

9 * 1 do 8 Pr�dko�� predef. od 1 do 8
Pad (4) Bez funkcji Bez funkcji 4 Zadawanie z panelu steruj�cego
Prc (5) Bez funkcji Bez funkcji 5 Zadajnik precyzyjny
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Zadawanie poprzez wybór pr�dko�ci predefiniowanej
Warto�ci pr�dko�ci predefiniowanych od 1 do 8 s� wprowadzane do 
parametrów od Pr 1.21 do Pr 1.28.

Zadawanie z panelu steruj�cego
Je�eli wybrano zadawanie z panelu steruj�cego, nap�d jest sterowany 
tylko z przycisków na panelu steruj�cym. Niaktywne s� zaciski (wej�cia/
wyj�cia) na listwie steruj�cej nap�du (nieaktywne s� Pr 6.30 do Pr 6.34, 
i Pr 6.37).

Zadawanie precyzyjne
Zadajnik ten daje mo�liwo�� dokładnego zadawania pr�dko�ci/
cz�stotliwo�ci z rozdzielczo�ci� 0,001Hz, obr/min przy wykorzystaniu Pr 
1.18 i Pr 1.19.

11.21.2     Stromo�ci hamowania

Nastawa tego parametru nie wpływa na stromo�� przyspieszania - 
wpływa natomiast na stromo�� hamowania. W szczególnych 
przypadkach (np. przy zasilaniu nap�du z sieci o du�ej indukcyjno�ci) 
istnieje mo�liwo��, �e przy pracy nap�du w trybie ze standardow� 
stromo�ci� w otwartej p�tli silnik po podaniu komendy stop nie zatrzyma 
si�, a b�dzie pracował z niewielk� pr�dko�ci�. Przy pracy nap�du z 
silnikiem, którego wał obci��ony jest mas� o du�ej inercji istnieje 
mo�liwo��, �e przy pracy nap�du w trybie ze standardow� stromo�ci� 
lub wysok� warto�ci� stromo�ci silnik po podaniu komendy stop nie 
zatrzyma si�. Je�eli nap�d wykonuje hamowanie z zadan� stromo�ci� 
aktywna jest kontrola spadku cz�stotliwo�ci lub pr�dko�ci i gdy podczas 
hamowania nap�d nie wykrywa tego spadku przez 10 sekund zaczyna 
wymusza� zerowe zadawanie pr�dko�ci lub cz�stotliwo�ci. Dotyczy to 
nap�du b�d�cego w stanie hamowania gdzie sygnał zadawania jest 
ró�ny od zera.

0: Wysoka warto�� stromo�ci hamowania

Stromo�� hamowania przyjmie nawet najmniejsz� warto�� 
zaprogramowanej stromo�ci hamowania o ile nie zostanie przekroczone 
ograniczenie pr�dowe.

1: Stromo�� standardowa

Podczas gwałtownego hamowania silnika (du�ej stromo�ci hamowania), 
je�eli napi�cie DC w obwodzie po�rednicz�cym nap�du wzrasta ponad  
zaprogramowany poprzez Pr. 2.08 poziom, nap�d przejmuje kontrol� 
nad stromo�ci� i automatycznie wydłu�a czas hamowania tak aby 
zapewni� zatrzymanie silnika bez nadmiernego wzrostu napi�cia w 
obwodzie DC nap�du, nie stosuj�c rezystora hamowania. Nap�d mo�e 
nie zahamowa� silnika zgodnie z zaprogramowanym czasem 
hamowania (silnik zacznie hamowa� wybiegiem) w przypadku gdy 
poziom napi�cia DC nap�du zaprogramowany poprzez Pr. 2.08 jest 
ni�szy od znamionowego napi�cia DC w nap�dzie lub inercja obci��enia 
silnika jest zbyt wysoka. Działanie kontrolera stromo�ci jest uzale�nione 
od pomierzonej warto�ci pr�du. Wzmocnienia członów regulatora 
pr�dowego s� programowane poprzez Pr 4.13 i Pr 4.14.

2: Stromo�� standardowa z podwy�szeniem napi�cia silnika
Ten rodzaj stromo�ci ró�ni si� od trybu stromo�ci standardowej 
podwy�szeniem napi�cia znamionowego silnika o 20%, co prowadzi do 
stanu nasycenia w silniku a w konsekwencji zwi�ksza straty i tym 
samym redukuje nadmiar energii wynikaj�cej z hamowania co zapewnia 
szybsze hamowanie.

Poziom napi�cia nastawionego w Pr. 2.08 jest wykorzystywany w trybie 
pracy ze stromo�ci� standardow�. Je�eli warto�� powy�szego 
parametru jest zbyt mała to po podaniu komendy stop silnik zacznie 
hamowa� wybiegiem. Natomiast je�eli nastawiana warto�� Pr. 2.08 jest 
zbyt wysoka i do nap�du nie jest podłaczony rezystor hamowania nap�d 
podczas hamowania zablokuje si� stanem awaryjnym ‘OU’ (zbyt 
wysokie napi�cie w obwodzie DC nap�du). Minimalny poziom napi�cia 
DC nastawiony w Pr. 2.08 powinien by� wi�kszy od napi�cia DC w 
obwodzie po�rednicz�cym nap�du przy znamionowym zasilaniu 
sieciowym. Warto�� znamionowego napi�cia w obwodzie DC nap�du 
mo�na wyznaczy� z nast�puj�cej zale�nosci: √2 x warto�� skuteczna 
napi�cia zasilania nap�du.

11.21.3     Stromo�ci przyspieszania typu S

Charakterystyka typu S ma za zadanie, niezale�nie od stromo�ci 
sygnałów zadaj�cych, spowodowa� łagodny rozruch oraz łagodne 
osi�ganie pr�dko�ci zadanej. Charakterystyka typu S jest nieaktywna 
podczas hamowania w trybie standardowej stromo�ci. Kiedy Pr. 2.06 ma 
nastaw� 1 to po wykonaniu hamowania w trybie standardowej stromo�ci 
kolejny rozruch silnika odbywa si� z uwzgl�dnieniem charakterystyki S, 
a nast�pnie podczas hamowania charakterystyka typu S jest ju� 
nieaktywna. 

2.04 Wybór rodzaju stromo�ci

RW Txt US

OL
�

FASt (0), Std (1), 
Std.hV (2) � Std (1)

CL FASt (0), Std (1)

2.08 Napi�cie DC okre�laj�ce stromo��

RW Uni RA US

�
0 do Maks. Zadanego 

Napi�cia w Obwodzie DC V �

Nap�dy 200V: 375
Nap�dy 400V: 750
Napedy 575V: 895
Nap�dy 690V: 1075

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� przy nastawie 
powy�szego parametru. Zaleca si� nastaw� przynajmniej o 
50V wy�sz� ni� maksymalne spodziewane napi�cie w 
obwodzie DC nap�du. Nieodpowiednia nastawa 
powy�szego parametru mo�e by� przyczyn� 
niekontrolowanego hamowania silnika po podaniu komendy 
STOP.

2.06 Aktywacja charakterystyki typu S

RW Bit US

� OFF (0) lub On (1) � OFF (0)

Poziom 
napi�cia DC
w obwodzie
po�rednicz�cym

Pr�dko��
silnika

Programowana
stromo��

hamowania

t

Aktywacja układu
kontroli stromo�ci

UWAGA
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Parametr ten definiuje maksymaln� stromo�� zmian przyspieszenia/
hamowania. Nastawa fabryczna Pr. 2.07 jest dobrana tak aby aby 
zakrzywi� stromo�� rozbiegu w pocz�tkowej i ko�cowej fazie o 25% w 
stosunku do standardowej stromo�ci rozbiegu (przyspieszania). 

Poniewa� stromo�� rozbiegu jest wyra�ana w s/100Hz lub s/1000obr/
min, natomiast stromo�� typu S jest wyra�ana w s2/100Hz lub s2/
1000obr/min, czas T zakrzywienia charakterystyki S mo�na wyrazi� 
wzorem: 

T = zmiana stromo�ci typu S / stromo�� rozbiegu

Aktywacja charakterystyki typu S wydłu�a czas całkowity rozbiegu o T, 
poniewa� T/2 zostaje dodany do obu kra�cowych odcinków 
charakterystyki rozbiegu.

11.21.4     Sterowanie momentem

Parametr  ten słu�y do nastawy ��danego poziomu momentu. Czas 
od�wie�ania zadajnika momentu wynosi 4ms. Jednak gdy jako �ródło 
zadawania momentu jest u�ywane wej�cie analogowe 2 lub 3 na listwie 
steruj�cej nap�du oraz gdy nap�d pracuje w zamkni�tej p�tli w trybie 
wektorowym b�d� serwo i wej�cia analogowe pracuj� jako napi�ciowe 
ze skalowaniem zera czas próbkowania jest zmniejszany do 250µs.

Otwarta p�tla

Nastawa Pr 4.11 na warto�� 0 daje standardowe sterowanie 
cz�stotliwo�ci�. Nastawa Pr 4.11 na warto�� 1 powoduje podanie na 
regulator PI wymaganej warto�ci pr�du co daje zamkniet� p�tl� pr�du/
momentu - jak pokazano na rys. poni�ej. Uchyb pr�du przechodzi przez 
człon proporcjonalny i całkuj�cy daj�c odpowiedni sygnał zadawania 
cz�stotliwo�ci ograniczony poprzez: ±Pr�dko��/Cz�stotliwo�� 
Maksymalna.

Tryb wektorowy lub serwo w zamkni�tej p�tli
Nastawa Pr 4.11 na warto�� 1, 2 lub 3 powoduje, �e stromo�ci sygnału 
zadaj�cego nie s� aktywne podczas gdy nap�d jest w stanie pracy. 
Kiedy nap�d przechodzi ze stanu pracy w stan zatrzymania 
wykorzystywany jest uprzednio ustawiony tryb zatrzymania silnika (nie 
dotyczy zatrzymania poprzez deaktywacj� nap�du). Zaleca si� prac� z 
wykorzystaniem zatrzymania stromo�ciowego b�d� zatrzymania z 
pomini�ciem stromo�ci. Jednak, gdy nap�d pracuje z aktywnym 
zatrzymaniem stromo�ciowym na wyj�ciu kontrolera stromo�ci podczas 
zatrzymywania pojawia si� sygnał aktualnej pr�dko�ci co zapobiega 
przej�ciu nap�du w tryb kontroli pr�dko�ci.

0: Nap�d jako regulator pr�dko�ci 
Wymagany moment odpowiada warto�ci na wyj�ciu regulatora 
pr�dko�ci.

1: Nap�d jako regulator momentu
Wymagany moment stanowi sum� zadajnika momentu oraz jego 
poziomu wst�pnego, je�li został uaktywniony. Nie ma ograniczenia 
odno�nie pr�dko�ci, jednak�e nap�d wstrzyma prac�, je�li nast�pi 
rozbieg powy�ej progu pr�dko�ci dopuszczalnej.

2: Sterowanie momentem z nadrz�dnym ograniczeniem pr�dko�ci
Wyj�cie regulatora pr�dko�ci definiuje moment wymagany, przy 
ograniczeniu od 0 do wynikowej warto�ci sygnału zadajnika 
momentu (Pr 4.08 oraz Pr 4.09 (je�li jest aktywny)). W rezultacie 
uzyskuje si� obszar pracy, jak pokazano poni�ej, je�li dodatnie s� 
warto�ci pr�dko�ci docelowej oraz wynikowego sygnału zadajnika 
momentu. Regulator pr�dko�ci dokona rozbiegu silnika do poziomu 
pr�dko�ci docelowej zgodnie z wynikowym sygnałem zadajnika 
momentu. Jednak�e nie mo�e nast�pi� przekroczenie wspomnianej 
pr�dko�ci, gdy� w rezultacie wymagany moment stałby si� ujemny a 
wi�c zostałby ograniczony arytmetyk� nap�du do zera. 

2.07 Ograniczenie stromo�ci zboczy typu S

RW Uni US

OL

�

0.0 do 300.0 s2/100Hz

�

3.1

VT 0.000 do 100.000 
s2/1000obr/min

1.500

SV 0.030

4.08 Zadawanie momentu

RW Bi US

�
±Maks. Ogranicz. Pr�dowe 

U�ytkownika % � 0.00

4.11 Przeł�cznik trybu sterowania momentem

RW Uni US

OL
�

0 do 1
� 0

CL 0 do 4

t

Stromo�� przyspieszania
Aktualna pr�dko��

Nastawiona
stromo��
rozbiegu

T T

T/2 T/2 T/2T/2

Stromo�� 
przyspieszania
zbocza typu S

Wymagana pr�dko��

P   Pr 4.13
I    Pr 4.14

Zadana warto��
pr�du

Składowa czynna
pr�du

+

-

Cz�stotliwo��
wyj�ciowa

Pr +4.08
Pr (Je�eli 4.09

Pr 3.01
Pr�dko��

Pr�d

jest aktywny)
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W zale�no�ci od znaków pr�dko�ci docelowej oraz wynikowej warto�ci 
momentu uzyskuje si� cztery obszary pracy, jak pokazano na rysunku 
powy�ej.

Opisywany tryb pracy pozwala na sterowanie warto�ci� momentu, 
jednak�e nap�d nadrz�dnie ogranicza poziom pr�dko�ci maksymalnej.

3: Tryb dla nawijania/rozwijania
Dodatni znak pr�dko�ci wymaganej: 

Dodatni znak sygnału zadajnika momentu prowadzi do sterowania 
momentem z dodatnim znakiem ograniczenia pr�dko�ci, 
wynikaj�cym z pr�dko�ci wymaganej. Ujemny znak sygnału 
zadawania momentu spowoduje sterowanie momentem z ujemnym 
ograniczeniem pr�dko�ci (-) 5 obr/min.

Ujemny znak pr�dko�ci wymaganej: 
Ujemny znak sygnału zadajnika momentu prowadzi do sterowania 
momentem z ujemnym znakiem ograniczenia pr�dko�ci, 
wynikaj�cym z pr�dko�ci wymaganej. Dodatni znak sygnału 
zadawania momentu spowoduje sterowanie momentem z dodatnim 
ograniczeniem pr�dko�ci (+) 5 obr/min. 

Przykład pracy w trybie nawijania:
Niniejszy przykład dotyczy nawijania w kierunku dodatnim. Pr�dko�� 
wymagan� ustalono jako dodatni� nieco powy�ej pr�dko�ci 
referencyjnej nawijania. Je�li wynikowa warto�� momentu jest dodatnia, 
nawijanie odbywa si� przy ograniczonej pr�dko�ci, zatem w przypadku 
zerwania materiału, nie zostanie przekroczona warto�� nieco powy�ej 
pr�dko�ci referencyjnej. Mo�liwe jest tak�e stromo�ciowe zatrzymanie 
nawijania przy pomocy ujemnego wynikowego sygnału zadajnika 
momentu. Wtedy pr�dko�� b�dzie obni�ana do (-) 5 obr/min a� do 
otrzymania sygnału STOP. Obszar pracy przedstawiono na poni�szym 
rysunku.

Przykład pracy w trybie rozwijania:
Niniejszy przykład dotyczy rozwijania w kierunku dodatnim. Pr�dko�� 
wymagan� ustalono jako dodatni� nieco powy�ej maks. pr�dko�ci pracy. 
Je�li wynikowa warto�� momentu jest ujemna, algorytm rozwijania 
wymusi naci�g oraz podejmie prób� rotacji rewersyjnej przy 5 obr/min 
likwiduj�c wszelkie luzy. Rozwijanie mo�e funkcjonowa� przy dowolnym 
naci�gu jako wynik działania pr�dko�ci dodatniej. Je�li konieczny jest 
rozbieg podczas rozwijania, wykorzystuje si� dodatni� wynikow� 
warto�� momentu. Ograniczeniem jest pr�dko�� wymagana ustalona jak 

opisano. Obszar pracy jest taki sam, jak dla nawijania, na rys. poni�ej:

4: Sterowanie pr�dko�ci� z dodatkowym wymuszeniem momentu
Nap�d pracuje w trybie sterowania pr�dko�ci�, jednak�e do wyj�cia 
regulatora pr�dko�ci mo�na doda� warto�� momentu. Niniejsza 
kombinacja poprawia jako�� regulacji, gdzie wzmocnienia członów 
regulatora pr�dko�ci winny by� niskie celem podniesienia stabilno�ci.

11.21.5     Sposoby zatrzymania silnika

Otwarta p�tla

Warto�� pr�dko�ci 
docelowej +
Wynikowy moment +

Warto�� pr�dko�ci 
docelowej -
Wynikowy moment +

Warto�� pr�dko�ci 
docelowej +
Wynikowy moment -

Warto�� pr�dko�ci 
docelowej -
Wynikowy moment -

Wymagana 
pr�dko��

Obszar pracy w trybie nawijania; pr�dko�� dodatnia, 
ograniczona do pr�dko�ci zadanej; 
dodatnia warto�� momentu

-5obr/min

Pr�dko��

Moment

Obszar stromo�ciowego zatrzymania nawijania; pr�dko�� 
ujemna,ograniczona do niewielkiejj pr�dko�ci; 
ujemna warto�� momentu

6.01 Wybór trybu zatrzymania

RW Txt US

OL

�

COASt (0), rP (1), rP.dcl 
(2), dcl (3), td.dcl (4)

�
rP (1)

VT COASt (0), rP (1), 
no.rP (2)SV no.rP (2)

Tryb zatrzymania Etap 1 Etap 2 Komentarz

0: Wybiegiem Mostek mocy 
nieaktywny

Nap�d nie mo�e 
by� aktywowany 
przez 1s

Zwłoka 1s po etapie 2 
pozwala na zanik 
strumienia wirnika

1: Stromo�ciowe Opadanie 
cz�stotlio�ci do 
zera zgodnie z 
zadan� 
stromo�ci�

Mostek mocy 
aktywny przez 1s  
po zatrzymaniu 
silnika

2: Stromo�ciowe z 
hamowaniem 
pr�dem stałym

Opadanie 
cz�stotlio�ci do 
zera zgodnie z 
zadan� 
stromo�ci�

Podanie na 
uzwojenia silnika 
pr�du stałego o 
odpowiedniej 
warto�ci (Pr 6.06) 
przez okre�lony 
czas (Pr 6.07)

3: Hamowanie 
pr�dem stałym 
z detekcj� 
pr�dko�ci 
zerowej

Podanie na 
uzwojenia 
silnika pr�du o 
niskiej 
cz�stotliwo�ci z 
detekcj� małej 
pr�dko�ci przed 
nast�pnym 
etapem 
zatrzymania

Podanie na 
uzwojenia silnika 
pr�du stałego o 
odpowiedniej 
warto�ci (Pr 6.06) 
przez okre�lony 
czas (Pr 6.07)

Nap�d automatycznie 
wykrywa nisk� 
pr�dko�� i nastawia 
czas podawania 
pr�du stałego na 
uzwojenia silnika. 
Je�eli poziom pr�du 
podawanego na 
uzwojenia silnika jest 
zbyt mały nap�d nie 
wykryje niskiej 
pr�dko�ci (nale�y 
przyj�� minimalny 
poziom tego pr�du 
50-60%).

4: Hamowanie 
poprzez 
podanie przez 
okre�lony czas 
pr�du stałego 
na uzwojenia 
silnika

Podanie na 
uzwojenia 
silnika pr�du 
stałego o 
odpowiedniej 
warto�ci (Pr 
6.06) przez 
okre�lony czas 
(Pr 6.07)

Zadana 
pr�dko��

-5obr/min

Pr�dko��

Moment

Obszar rozbiegu podczas rozwijania; pr�dko�� 
dodatnia,ograniczona do pr�dko�ci zadanej; 
dodatnia warto�� momentu

Obszar pracy w trybie rozwijania; pr�dko�� 
ujemna, ograniczona do niewielkiej pr�dko�ci; 
ujemna warto�� momentu
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Proces zatrzymania silnika przez nap�d przebiega w dwóch odr�bnych 
etapach: zmniejszanie pr�dko�ci (hamowanie) a� do zatrzymania silnika 
i zatrzymanie silnika.

Aby tryb zatrzymania nr 3 lub 4 po restarcie nap�du (po zatrzymaniu, po 
stanie awaryjnym, po deaktywacji) był aktywny nap�d musi przej�� 
przez stan gotowo�ci (rdY na wy�wietlaczu).

Tryb wektorowy lub serwo w zamkni�tej p�tli

W tym przypadku proces zatrzymania jest jednoetapowy i po jego 
zako�czeniu nap�d wchodzi w stan gotowo�ci (rdY na wy�wietlaczu). 

Silnik mo�e by� zatrzymany z kontrol� poło�enia wału po wykonaniu 
procesu zatrzymania. Funkcja ta jest wybierana poprzez nastaw� Pr 
13.10 (tryb pracy regulatora pozycjonowania). Kiedy wybrana jest ta 
funkcja Pr 6.01 jest nieaktywny.

Parametr ten definiuje poziom pr�du stałego podawanego na uzwojenie 
silnika podczas hamowania jako procent pr�du znamionowego silnika z 
Pr 5.07.

Parametr ten definiuje czas podawania pr�du stałego na uzwojenie 
silnika podczas etapu 1 zatrzymania w trybie zatrzymania 3 i 4 oraz 
podczas etapu 2 w trybie zatrzymania 2 (patrz Pr 6.01).

Przy nastawie tego parametru na warto�� On (1) mostek mocy nap�du 
pozostaje aktywny nawet kiedy nieaktywna jest komenda START i wał 
silnika jest w stanie spoczynku. Nap�d w tym przypadku znajduje si� w 
stanie zatrzymania (na wy�wietlaczu widnieje napis 'StoP') zamiast w 
stanie gotowo�ci ('rdY').

11.21.6     Reakcja nap�du na zanik zasilania

0: diS

W tym trybie nie działa detekcja zaniku zasilania nap�du i nap�d pracuje 
tak długo dopóki napi�cie w obwodzie po�rednicz�cym DC nie spada 
poni�ej dopuszczalnego poziomu (tj. >Vuu). Je�eli napi�cie to spadnie 
poni�ej Vuu nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym ‘UU’ (podnapi�cie w 
obwodzie DC). Stan awaryjny ‘UU’ zresetuje si� sam je�eli napi�cie w 
obwodzie DC wzro�nie powy�ej Vuu Restart tak jak przedstawiono w 
tabeli poni�ej. 

1: StoP - Otwarta p�tla

W tym trybie po zaniku zasilania nap�d rozpoczyna proces hamowania 
zgodnie z nastawion� stromo�ci� hamowania i zatrzymuje silnik nawet 
gdy zanik  zasilania był chwilowy. Je�eli nap�d pracuje wykorzystuj�c 
hamowanie pr�dem stałym po zaniku zasilania zacznie hamowa� 
stromo�ciowo pomijaj�c hamowanie pr�dem stałym. Je�eli nap�d 
pracuje wykorzystuj�c zatrzymanie stromo�ciowe z hamowaniem 
pr�dem stałym to po zaniku zasilania nap�d zatrzyma silnik zgodnie z 
zadan� stromo�ci� i b�dzie próbował podawa� pr�d stały na uzwojenie 
silnika. W tym trybie reakcji na zanik zasilania, gdy napi�cie zasilania 
zostanie odł�czone nap�d zablokuje si� stanem awaryjnym. 

1: StoP - Tryb wektorowy lub serwo w zamkni�tej p�tli

W tym trybie po zaniku zasilania zadawanie pr�dko�ci zostaje ustawione 
na warto�� 0, stromo�ci hamowania pozostaj� nieaktywne co pozwala 
zatrzyma� silnik przez nap�d nie przekraczaj�c ograniczenia 
pr�dowego. Je�eli po zaniku zasilania zostaje ono przywrócone podczas 
gdy silnik jest zatrzymywany sygnał START nap�du jest ignorowany 
dopóki nie zako�czy si� proces zatrzymania silnika. Je�eli nastawiony 
poziom ograniczenia pr�dowego jest zbyt mały nap�d mo�e blokowa� 
si� stanem awaryjnym ‘UU‘ podczas zatrzymywania, zanim jeszcze 
silnik osi�gnie pr�dko�� zerow�.

2: ridE.th

W tym trybie nap�d wykrywa zanik napi�cia zasilania, kiedy napi�cie w 
obwodzie DC nap�du spada poni�ej Vml1. Nap�d wtedy aktywuje 
odpowiedni kontroler, który próbuje utrzyma� napi�cie w obwodzie DC 
na poziomie Vml1. Takie działanie powoduje zmniejszanie pr�dko�ci 
silnika. Je�eli nast�pi przywrócenie zasilania nap�du, napi�cie w 
obwodzie DC gwałtownie wzrasta ponad próg Vml3 i nap�d b�dzie 
kontynuowa� prawidłow� prac�. Kontroler utraty zasilania wypracowuje 
wymagany pr�d do zasilania regulatora pr�dowego, zatem człony Pr 
4.13 i Pr 4.14 musz� by� nastawione optymalnie. Wi�cej informacji na 
ten temat mo�na znale�� w opisie Pr 4.13 i Pr 4.14 poni�ej.

Poni�sza tabela przedstawia poziomy napi�� w obwodzie DC dla 
nap�dów o ró�nych napi�ciach znamionowych.

Otwarta p�tla

Pr  4.13 i Pr  4.14 odpowiadaj� za wzmocnienie członu 
proporcjonalnego i całkuj�cego regulatora pr�dowego w otwartej p�tli 
sprz��enia zwrotnego. Oba te człony wpływaj� na ograniczenie 
pr�dowe lub kontrol� momentu w zamkni�tej p�tli co oddziałuje na 

Tryb zatrzymania Proce zatrzymania

0: Wybiegiem Mostek mocy nieaktywny
1: Stromo�ciowe Zatrzymanie z zadan� stromo�ci�
2: Natychmiastowe z 
pomini�ciem stromo�ci

Zatrzymanie natychmiastowe z 
pomini�ciem stromo�ci

6.06 Poziom pr�du hamowania DC

RW Uni RA US

OL � 0.0 do 150.0 % � 100.0

6.07 Czas hamowania pr�dem stałym

RW Uni US

OL � 0.0 do 25.0 s � 1.0

6.08 Utrzymywanie pr�dko�ci zerowej

RW Bit US

OL

� OFF (0) lub On (1) �
OFF (0)

VT

SV On (1)

6.03
Wybór rodzaju reakcji nap�du na zanik zasilania 
sieciowego

RW Txt US

� diS (0), StoP (1), ridE.th (2) � diS (0)

Poziom napi�cia w 
obwodzie DC nap�du Nap�d 200V Nap�d 400V Nap�d 575V

Vuu 175 330 435

Vml1 205 410 540

Vml2 195 390 515

Vuu Restart 215 425 590

4.13 Człon proporcjonalny regulatora pr�dowego

RW Uni US

OL �

0 do 30000

� Dla wszstkich modeli: 20

CL � �
Nap�dy 200V: 75
Nap�dy 400V: 150
 Nap�dy 575V: 180

4.14 Człon całkuj�cy regulatora pr�dowego

RW Uni US

OL �

0 do 30000

� Dla wszstkich modeli: 40

CL � �
Nap�dy 200V: 1000
Nap�dy 400V: 2000
Nap�dy 575V: 2400
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cz�stotliwo�� wyj�ciow� nap�du. Regulator pr�dowy jest u�ywany 
równie� gdy nap�d pracuje jako regulator momentu podczas zaniku 
napi�cia zasilania AC lub gdy nap�d hamuje ze stromo�ci� 
standardow�. Nastawy fabryczne członów regulatora pr�dowego s� 
odpowiednie dla wi�kszo�ci aplikacji, jednak w niektórych przypadkach 
mo�e nast�pi� konieczno�� ich korekty. Poni�ej przedstawiono sposób 
nastawy członów regulatora pr�dowego dla ró�nych aplikacji:

Praca z ograniczeniem pr�dowym:
W normalnych warunkach ograniczenia pr�dowe funkcjonuj� 
jedynie z aktywnym członem całkuj�cym, zwłaszcza poni�ej obszaru 
osłabienia pola. Algorytm przewiduje u�ycie równie� członu 
proporcjonalnego. Nastawa członu całkuj�cego musi by� na tyle 
wysoka, aby skompensowa� działanie członu stromo�ciowego, 
ci�gle aktywnego pomimo pracy w ograniczeniu pr�dowym. Dla 
przykładu, je�li nast�pi przeci��enie nap�du pracuj�cego przy stałej 
cz�stotliwo�ci, system ograniczenia pr�dowego podejmie prób� 
redukcji cz�stotliwo�ci celem zmniejszenia obci��enia. 
Równocze�nie człon stromo�ciowy b�dzie d��ył do podniesienia 
cz�stotliwo�ci do wymaganej warto�ci zadanej. Je�li ustalono zbyt 
wysokie wzmocnienie dla członu całkuj�cego, pojawi� si� pierwsze 
oznaki niestabilno�ci w pobli�u pocz�tku obszaru osłabienia pola. 
Oscylacje te mo�na zredukowa� drog� zwi�kszenia wzmocnienia 
członu proporcjonalnego. Obecno�� niniejszego algorytmu 
wspomaga regulacj� w obliczu dwóch przeciwstawnych zjawisk, jak 
opisano. Jego działanie umo�liwia automatyczne obni�enie poziomu 
aktywno�ci ograniczenia pr�dowego o 12.5%, co nadal pozwala na 
przyrost pr�du a� do zaprogramowanej przez u�ytkownika warto�ci 
ograniczenia. Jednak�e wska�nik ograniczenia pr�dowego (Pr 
10.09) sygnalizuje stan faktyczny aktywno�ci ograniczenia z 
uwzgl�dnieniem w/w rzeczywistego obni�enia poziomu.

Regulacja momentu:
Ponownie regulator funkcjonuje jedynie z aktywnym członem 
całkuj�cym, zwłaszcza poni�ej obszaru osłabienia pola. Pierwsze 
oznaki niestabilno�ci wyst�puj� w pobli�u pr�dko�ci podstawowej i 
podlegaj� redukcji drog� wzrostu wzmocnienia członu 
proporcjonalnego. W trybie sterowania momentem regulator 
wykazuje ni�sz� stabilno�� ni� podczas wykorzystania go do kontroli 
ograniczenia pr�dowego. Uzasadnieniem jest fakt, i� obci��enie 
wspomaga stabilizacj� pracy regulatora a w trybie sterowania 
momentem nap�d mo�e pracowa� przy niskich obci��eniach. Praca 
z ograniczeniem pr�dowym ma zwykle miejsce dla du�ych 
obci��e�, je�li nie dokonano nastawy niskich warto�ci pr�dów 
ograniczenia.

Zanik zasilania oraz stromo�� standardowa regulatora:
Aktywacja regulatora napi�cia DC ma miejsce wtedy, gdy wyst�pił 
zanik zasilania dla nap�du z aktywn� funkcj� wykrywania zaniku lub 
gdy wskutek u�ycia stromo�ci standardowych regulatora wyst�puje 
hamowanie regeneracyjne silnika. Regulator napi�cia DC b�dzie 
usiłował utrzyma� warto�� tego napi�cia na okre�lonym poziomie 
poprzez sterowanie warto�ci� pr�du z mostka mocy do 
kondensatorów obwodu po�rednicz�cego. Sygnałem wyj�ciowym 
regulatora jest oczekiwana warto�� tego pr�du wprowadzana do 
regulatora pr�dowego PI, jak pokazano na poni�szym rysunku.

Pomimo i� zwykle jest to zb�dne, strojenia regulatora napi�cia DC 
mo�na dokona� przy pomocy parametru Pr 5.31. Celem uzyskania 
wymaganej jako�ci pracy nap�du mo�e si� tak�e okaza� pomocna 
modyfikacja wzmocnie� regulatora pr�du. Je�li wspomniane 

warto�ci nie s� odpowiednie, zaleca si� dokonanie nastaw 
wst�pnych dla nap�du w trybie regulacji momentu. Nie powinny one 
wywoływa� niestabilno�ci w pobli�u obszaru osłabienia pola. 
Nast�pnie ponownie przywraca si� tryb regulacji pr�dko�ci z otwart� 
p�tl� ze stromo�ci� standardow�. Celem wykonania testu regulatora 
nale�y odł�czy� zasilanie nap�du w trakcie rotacji silnika. Mo�e si� 
okaza� przydatne ponowne zwi�kszenie wzmocnie�, poniewa� 
regulator napi�cia DC ma wpływ stabilizuj�cy, co pozwala unikn�� 
konieczno�ci pracy nap�du w trybie regulacji momentu.

Tryb wektorowy dla p�tli zamkni�tej oraz tryb serwo
Wzmocnienia Kp i Ki funkcjonuj� w regulatorze pr�du �ledz�cym 
warto�� napi�cia. Nastawy fabryczne s� satysfakcjonuj�ce dla 
wi�kszo�ci silników. Jednak�e celem podniesienia jako�ci regulacji 
konieczne jest skorygowanie nastaw wspomnianych wzmocnie�. 
Najbardziej krytyczne s� wtedy nastawy współczynnika 
proporcjonalno�ci (Pr 4.13). Nastawa mo�e si� odbywa� podczas 
automatycznego strojenia (auto-tuning) lub samodzielnie przez 
u�ytkownika i zgodnie z: 

Pr 4.13 = Kp = (L / T) x (Ifs / Vfs) x (256 / 4)

Gdzie: 
T - czas próbkowania regulatora pr�du. Nap�d samoistnie dokonuje 
kompensacji zmian czasu próbkowania, nale�y zatem przyj�� 
najni�sz� warto�� równ� 167µs.
L - indukcyjno�� silnika. Dla silnika serwo to połowa warto�ci 
mi�dzyfazowej, podawanej standardowo przez producenta. Dla 
silnika indukcyjnego warto�� t� stanowi jednofazowa indukcyjno�� 
dla stanu dynamicznego (sLs). Warto�� ta przechowywana jest jako 
Pr 5.24 po automatycznym strojeniu nap�du. Je�li niemo�liwy jest 
pomiar sLs, warto�� daje si� wyliczy� z obwodu zast�pczego jednej 
fazy silnika w stanie ustalonym, zgodnie ze wzorem:

Ifs - warto�� szczytowa dla pełnego zakresu sygnału sprz��enia 
pr�dowego = Pr�d znamionowy nap�du x √2 / 0,45, gdzie pr�d 
znamionowy nap�du to Pr 11.32. 
Vfs - maksymalne napi�cie DC nap�du.    

Zatem:
Pr 4.13 = Kp = (L / 167µs) x ( Pr�d znamionowy nap�du x √2 / 0.45 / 
Vfs ) x (256 / 3) = K x L x Pr�d znamionowy nap�du

Gdzie:
K = √2 / (0.45 x Vfs x 167µs) x (256 / 4)

Podany zespół nastaw spowoduje odpowied� jednostkow� z 
minimalnym przeregulowaniem na jednostkow� zmian� sygnału 
referencyjnego pr�dowego. Przybli�one reakcje regulatora pr�du 
przedstawiono poni�ej. Współczynnik proporcjonalny mo�e zosta� 
zwi�kszony x 1,5 powoduj�c podobne poszerzenie pasma, jednak�e 
spowoduje to odpowied� jednostkow� z 12,5% przeregulowaniem.

Regulator
napi�cia w
obwodzie DC
nap�du

P   Pr 4.13
I    Pr 4.14

Cz�stotliwo�� 
wyj�ciowa

Składowa czynna
pr�du

Kondensator
obwodu DC
napêdu

Zadana 
warto��
pr�du

Napi�cie znamionowe 
nap�du

Vfs K

200V 415V 2902
400V 830V 1451
575V 990V 1217

Cz�stotliwo�� 
no�na (kHz)

Czas 
próbkowania 

regulatora 
pr�du (µs)

Gain 
bandwidth

(Hz)

Phase delay 
(µs)

3 167 TBA 667
4 125 TBA 444
6 83 TBA 333
8 125 TBA 444
12 83 TBA 333
16 125 TBA 444

σLs Ls
Lm

2

Lr
----------
� �
� �
� �

–=
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Wzmocnienie członu całkuj�cego (Pr 4.14) jest mniej krytyczne i 
podlega nastawie według wzoru: 

Pr 4.14 = Ki = Kp x 256 x T /  τm

Gdzie:
τm - stała czasowa silnika (L / R).

R - rezystancja jednej fazy stojana silnika (czyli połowa rezystancji 
mi�dzyfazowej)

Zatem:
Pr 4.14 = Ki = (K x L x Pr�d znamionowy nap�du) x 256 x 167µs x R 
/ L = 0.0427 x K x R x Pr�d znamionowy nap�du

Powy�sza zale�no�� pozwala wyznaczy� standardow� nastaw� 
współczynnika całkuj�cego. Niektóre aplikacje wymagaj� by dla 
okre�lonego sygnału zadaj�cego nap�du zachodziło precyzyjne 
dynamiczne �ledzenie strumienia (jak dla pracy w zamkni�tej p�tli przy 
wysokiej pr�dko�ci silnika indukcyjnego). Wtedy mo�e zachodzi� 
konieczno�� stosowania znacz�co wy�szych nastaw wspomnianego 
współczynnika.

11.21.7     Konfiguracja logiki Start / stop

Pr 6.04 automatycznie konfiguruje wej�cia cyfrowe nap�du. Kiedy  Pr 
6.04 ma nastaw� od 0 do 3 nap�d automatycznie przypisuje okre�lone 
funkcje wej�ciom cyfrowym 25, 26 i 27 oraz automatycznie ustawia bit 
warto�ci parametru Pr 6.40. Gdy Pr 6.04 ma nastaw� 4 wy�ej 
wymienione wej�cia cyfrowe oraz Pr 6.40 mog� by� dowolnie 
konfigurowane przez u�ytkownika.

Je�eli nast�piła zmiana nastawy Pr 6.04 wymagany jest reset nap�du 
aby funkcje na zaciskach 28 i 29 były aktywne.

Rysunek 11-29 Funkcje wej�� cyfrowych przy nastawie od 
0 do 3 Pr 6.04 

Niniejszy parametr uaktywnia zatrzaskiwanie stykiem niestabilnym 
komendy start/stop, praca lewo/prawo z wykorzystaniem wej�� 
cyfrowych. Je�eli Pr 6.40 jest nastawiony na warto�� 1, aby korzysta� z 
funkcji zatrzaskiwania sygnałów nale�y dedykowa� jedno z wej�� 
cyfrowych do Pr 6.39 - ustawi� je na wej�cie pozwolenia na start 
(Rys.10-29). Aby zapewni� prac� nap�du podczas gdy aktywna jest 
funkcja zatrzakiwania sygnałów, wej�cie “Pozwolenie na start” musi by� 
aktywne. Dezaktywacja tego wej�cia resetuje komend� wcze�niej 
“zatrza�ni�t�” i nast�puje stop nap�du.

6.04 Konfiguracja logiki Start / Stop (przyporz�dkowanie 
wej��)

RW Uni US

� 0 do 4 � 0

Pr 6.04 Zacisk 25 Zacisk 26 Zacisk 27 Pr 6.40

0
Bez automat. 
przypisanej 

funkcji

Pr 6.30 
(Praca w prawo)

Pr 6.32 
(Praca w lewo)

0 
(Nieaktywna 

funkcja 
zatrzaskiwania)

1
Pr 6.39 

(Pozwolenie na 
prac�)

Pr 6.30 
(Praca w prawo)

Pr 6.32 
(Praca w lewo)

1 
(Aktywna funkcja 
zatrzaskiwania)

2
Bez automat. 
przypisanej 

funkcji

Pr 6.34 
(Start)

Pr 6.33 
(Prawo/lewo)

0 
(Nieaktywna 

funkcja 
zatrzaskiwania)

3
Pr 6.39 

(Pozwolenie na 
prac�)

Pr 6.34 
(Start)

Pr 6.33 
(Prawo/lewo)

1 
(Aktywna funkcja 
zatrzaskiwania)

4 Programowany Programowany Programowany Programowany

6.40
Aktywacja funkcji zatrzaskiwania sygnałów 
steruj�cych prac�

RW Bit US

� OFF (0) lub On (1) � OFF (0)

30

31

28

29

26

27

24

25

23

21

22+24V

Start do
przodu

Start do
tyłu

Pr 6.04 nastawa 0

30

31

28

29

26

27

24

25

23

21

22+24V

Pr 6.04 nastawa 1

Pozwolenie 
na Start

30

31

28

29

26

27

24

25

23

21

22+24V

Start

Prawo/
Lewo

Pr 6.04 2nastawa

30

31

28

29

26

27

24

25

23

21

22+24V

Pr 6.04 3nastawa

Start do
przodu

Start do
tyłu

Pozwolenie 
na Start

Start
Prawo/

Lewo

Styki niestabilne

Styki stabilne

Oznaczenia
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11.21.8     Zał�czanie nap�du na obracaj�cy si� silnik

Otwarta p�tla

Nastawa Pr 6.09 = 0 pozwala na rozpocz�cie pracy nap�du z silnikiem 
od zerowej pr�dko�ci zgodnie z nastawion� stromo�ci� przyspieszania i 
nastawionym poziomem sygnału zadania. Kiedy Pr. 6.09 zostanie 
nastawiony na warto�� 1, 2 lub 3 nap�d rozpoczyna prac� 
poszukiwaniem (detekcj�) aktualnej pr�dko�ci silnika i wtedy zaczyna 
ustala� cz�stotliwo�� wyj�ciow� na silnik.

Poszukiwanie aktualnej pr�dko�ci silnika nie b�dzie przeprowadzone i 
nap�d rozpocznie prac� z silnikiem od cz�stotliwo�ci 0Hz, je�eli jeden z 
poni�szych warunków zostanie spełniony:

• Podana zostanie komenda Start kiedy nap�d jest w stanie 
zatrzymania.

• Nap�d zostanie aktywowany pierwszy raz po załaczeniu zasilania i 
5.14 = Ur_I.

• Podana zostanie komenda Start gdy Pr 5.14 = Ur_S. 

Poszukiwanie aktualnej pr�dko�ci silnika standardowo odbywa si� przez 
ok. 250ms, jednak gdy silnik ma du�� inercj� wału (zwykle dla du�ych 
silników) konieczne jest wydłu�enie czasu poszukiwania pr�dko�ci. 
Nap�d dokona tego wydłu�enia automatycznie je�eli parametry silnika 
ł�cznie z pr�dko�ci� znamionow� s� wprowadzone prawidłowo do 
nap�du. 

Aby poszukiwanie pr�dok�ci odbyło si� prawidłowo wa�ne jest aby 
rezystancja stojana była wprowadzona do nap�du wła�ciwie (Pr 5.17 lub 
Pr 21.12). Nale�y na to zwróci� uwag� nawet w przypadku gdy nap�d 
pracuje w trybie napi�ciowym U/f z podbiciem napi�cia (Pr 5.14 = Fd) 
lub w trybie napi�ciowym U/f z charakterystyk� kwadratow� (Pr 5.14 = 
SrE). Podczas poszukiwania pr�dko�ci wykorzystywany jest pr�d 
magnesuj�cy silnika, dlatego te� pr�d znamionowy silnika (Pr 5.07, Pr 
21.07 i Pr 5.10, Pr 21.10) oraz współczynnik mocy powinny by� mo�liwie 
dokładnie wprowadzone do nap�du, pomimo to, �e nie s� tak wa�ne dla 
opisywanego procesu jak warto�� rezystancji stojana.

Nale�y zwróci� uwag�, �e wał b�d�cy w spoczynku w silniku 
obci��onym w niewielkim stopniu  z mał� inercj� mo�e podczas 
poszukiwania pr�dko�ci w nieznaczym stopniu porusza� si� w 
dowolnym kierunku.  

Pr 6.09 mo�e przyjmowa� nast�puj�ce nastawy:

Tryb wektorowy lub serwo w zamkni�tej p�tli

W tym trybie pracy Pr 6.09 przyjmuje tylko dwie nastawy: 0 i 1. Gdy 
podczas aktywacji nap�du Pr 6.09 ma nastaw� 1, sygnał zadawania po 
regulatorze stromo�ci (Pr 2.01) wynosi zero i dochodzi do wymaganego 
sygnału zadawania. Natomiast, gdy podczas aktywacji nap�du Pr 6.09 
ma nastaw� 0, sygnał zadawania po regulatorze stromo�ci (Pr 2.01) ma 
warto�� aktualnej pr�dko�ci silnika.

6.09 Zał�czanie nap�du na obracaj�cy si� silnik

RW Uni US

OL
�

0 do 3
�

0

CL 0 do 1 1

Pr. 6.09 Funkcja

0 Nieaktywna
1 Poszukiwanie w�ród wszystkich cz�stotliwo�ci
2 Poszukiwanie tylko w�ród dodatnich cz�stotliwo�ci
3 Poszukiwanie tylko w�ród ujemnych cz�stotliwo�ci
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11.21.9     Tryby pozycjonowania

Niniejszy parametr słu�y do wyboru trybu pracy regulatora 
pozycjonowania, zgodnie z poni�sz� tabel�.

Sztywne sterowanie pozycjonowaniem
W niniejszym trybie uchyb poło�enia podlega nieustannej akumulacji. 
Oznacza to, �e je�li dla przykładu, wał o priorytecie podrz�dnym został 
spowolniony wskutek przeci��enia, pozycja docelowa mo�e zosta� 
finalnie przywrócona poprzez nadgonienie pr�dko�ci�, gdy zostanie 
wyeliminowane przeci��enie. St�d "sztywno��" oznacza niezmienno�� 
pozycji docelowej.

Elastyczne sterowanie pozycjonowaniem
W niniejszym trybie p�tla pozycjonowania jest tylko wtedy aktywna, gdy 
spełniony jest warunek "Dolna pr�dko�� progowa" (patrz Pr 3.06). 
Pozwala to na po�lizg pozycji przy wysokich uchybach pr�dko�ci. St�d 
"elastyczno��" oznacza mo�liwo�� zmiany pozycji docelowej.

Sterowanie pr�dko�ci� podczas pozycjonowania
Regulator pozycjonowania mo�e wytwarza� warto�ci sygnału 
pr�dko�ciowego na bazie pr�dko�ci enkodera referencyjnego. 
Wspomniane warto�ci przekazywane s� poprzez parametry Menu, st�d 
mo�na wykorzysta� zaprogramowane stromo�ci. Poniewa� regulator 
pozycjonowania posiada jedynie człon proporcjonalny, konieczne jest 
u�ycie sygnału pr�dko�ciowego celem zabezpieczenia przed 
nieskompensowan� warto�ci� uchybu poło�enia ustalonego, który 
mógłby by� proporcjonalny do pr�dko�ci przemieszczania si� poło�enia 
zadanego.

Je�li wskutek dowolnej przyczyny u�ytkownik chce korzysta� z innego 
ni� wewn�trzny regulator pozycjonowania nap�du �ródła sygnału 
pr�dko�ciowego, winien dokona� dezaktywacji działania tego algorytmu, 
czyli Pr 13.10 = 2 lub 4. Zewn�trzny sygnał pr�dko�ciowy powinien by� 
wprowadzony poprzez Menu 1 z wybranego własnego referencyjnego 
�ródła cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci. Jednak�e, je�li poziom warto�ci tego 
sygnału nie b�dzie poprawny pojawi si� paso�ytniczy uchyb poło�enia 
ustalonego.

Wzgl�dna pr�dko�� ustawcza
Je�li aktywowano funkcj� wzgl�dnej pr�dko�ci ustawczej mo�liwe jest 
uzyskanie sygnału sprz��enia zwrotnego poło�enia celem dokonania 
wzgl�dnego przesuni�cia poło�enia referencyjnego z pr�dko�ci� 
zdefiniowan� przy pomocy parametru Pr 13.17.

Zatrzymanie z zachowaniem poło�enia
Je�li nastawa parametru Pr 13.10 wynosi 5, w odpowiedzi na komend� 
Stop nap�d zatrzymuje silnik w wymaganym poło�eniu. Je�li 
równocze�nie aktywna jest funkcja sztywno�ci wału dla pr�dko�ci 
zerowej (Pr 6.08 = 1) nap�d utrzymuje moment na wale przy pr�dko�ci 
zerowej wraz z aktywno�ci� regulatora pozycjonowania. Przy 
nieaktywnej powy�szej funkcji sztywno�ci wału, po zatrzymaniu w 
pozycji zadanej nap�d przechodzi w stan pasywny.

Je�li nastawa parametru Pr 13.10 wynosi 6, w odpowiedzi na komend� 
Stop nap�d zatrzymuje silnik w wymaganym poło�eniu oraz je�li 
aktywna jest funkcja sztywno�ci wału dla pr�dko�ci zerowej (Pr 6.08 = 
1), przywraca poło�enie po ka�dej aktywacji nap�du. Pozwala to 
zapewni� powtarzalne wymagane poło�enie pocz�tkowe wrzeciona po 
ka�dej aktywacji nap�du.

Podczas zatrzymania z zachowaniem poło�enia wskutek komendy Stop 
nap�d realizuje nast�puj�c� sekwencj�:

1. Silnik podlega rozbiegowi lub hamowaniu w dotychczasowym 
kierunku do pr�dko�ci ograniczenia ustalonej parametrem Pr 13.12 
z wykorzystaniem stromo�ci, je�li zostały uaktywnione.

2. Po osi�gni�ciu pr�dko�ci okre�lonej Pr 13.12 nast�puje 
automatyczna dezaktywacja stromo�ci i wał rotuje wybiegiem do 
uzyskania blisko�ci wzgl�dem wymaganego poło�enia (czyli do 
wn�trza obszaru o szeroko�ci 1/32 obrotu). Wtedy zadajnik 
pr�dko�ci zostaje wyzerowany i zostaje zamkni�ta p�tla 
pozycjonowania.

3. Je�li poło�enie mie�ci si� w oknie zdefiniowanym parametrem Pr 
13.14, nast�puje sygnalizacja zako�czenia pozycjonowania przy 
pomocy warto�ci parametru Pr 13.15.

Je�li uaktywniono pozycjonowanie podczas zatrzymania, tryb 
zatrzymania zdefiniowany parametrem Pr 6.01 nie ma wpływu na prac� 
nap�du (jest ignorowany).

13.10 Tryb pracy regulatora pozycjonowania

RW Uni US

OL
�

0 do 2
� 0

CL 0 do 6

Nastawa Tryb pracy

Aktywny sygnał 
pr�dko�ciowy z 

regulatora 
pozycjonowania

0 Nieaktywny regulator pozycjonowania

1 Sztywne sterowanie pozycjonowaniem �

2 Sztywne sterowanie pozycjonowaniem

3 Elastyczne sterowanie pozycjonowaniem �

4 Elastyczne sterowanie pozycjonowaniem

5 Zatrzymanie z zachowaniem poło�enia

6
Zatrzymanie z zachowaniem poło�enia 
oraz odtworzenie poło�enia po aktywacji 
nap�du

Warto�� 
zadana

Warto�� rzeczywistaPr�dko��

Jednakowe 
obszary

t

Warto�� 
zadana

Warto�� 
rzeczywista

Pr�dko��

t



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika                                                                                                                                                                                       201
Wydanie: 7                                                                      www.acontrol.com.pl

12     Dane techniczne

N
Definicja temperatury wokół nap�du w tym przypadku jest zamieszczona 
w Rozdziale 3.7 Projektowanie obudowy szafowej i temperatura wokół 
nap�du na stronie 27.

12.1      Nap�d Unidrive SP
12.1.1     Odpowiednie warto�ci mocy i pr�dów znamionowych dla poszczególnych cz�stotliwo�ci no�nych i 

temperatur otoczenia pracy nap�du
Wyja�nienie okre�le� - nap�d o standardowej przeci��alno�ci (wentylatorowo-pompowy) i nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci 
(stałomomentowy), mo�na znale�� w Rozdziale 2.1 Znamionowanie nap�dów na stronie 8.

Tabela 12-1 Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy ci�gły nap�du przy temperaturze otoczenia pracy nap�du 40°C

Model

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci Nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci

Moc 
znamionowa

Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy 
ci�gły nap�du (A) dla nastepuj�cych 

cz�stotliwo�ci no�nych nap�du

Moc 
znamionowa

Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy 
ci�gły nap�du (A) dla nastepuj�cych 

cz�stotliwo�ci no�nych nap�du

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHzkW KM kW KM

SP1201 1.1 1.5 5.2 0.75 1.0 4.3

SP1202 1.5 2.0 6.8 1.1 1.5 5.8

SP1203 2.2 3.0 9.6 1.5 2.0 7.5

SP1204 3.0 3.0 11.0 2.2 3.0 10.6

SP2201 4.0 5.0 15.5 3.0 3.0 12.6

SP2202 5.5 7.5 22.0 4.0 5.0 17.0

SP2203 7.5 10 28.0 27.9 24.8 21.8 5.5 7.5 25.0 24.2 22.5 19.6 17.2
SP3201 11 15 42.0 7.5 10 31.0

SP3202 15 20 54.0 48.5 11 15 42.0 41.3
SP1401 1.1 1.5 2.8 0.75 1.0 2.1

SP1402 1.5 2.0 3.8 1.1 2.0 3.0

SP1403 2.2 3.0 5.0 1.5 3.0 4.2

SP1404 3.0 5.0 6.9 5.9 2.2 3.0 5.8 5.4 4.3
SP1405 4.0 5.0 8.8 7.4 5.7 3.0 5.0 7.6 5.6 4.4
SP1406 5.5 7.5 11.0 10.0 7.4 5.7 4.0 5.0 9.5 9.2 7.7 5.6 4.4
SP2401 7.5 10 15.3 12.7 10.1 5.5 10 13.0 12.6 9.6 7.6
SP2402 11 15 21.0 19.5 16.7 12.7 10.0 7.5 10 16.5 14.9 12.6 9.6 7.6
SP2403 15 20 29.0 27.2 23.2 20.0 15.0 11.8 11 20 25.0 23.7 19.9 16.9 12.8 10.1
SP3401 18.5 25 35.0 34.5 26.3 21.0 15 25 32.0 28.9 22.0 17.5
SP3402 22 30 43.0 37.9 28.6 22.5 18.5 30 40.0 38.3 32.5 24.5 19.2
SP3403 30 40 56.0 53.4 44.6 37.9 28.6 22 30 46.0 45.9 38.3 32.5 24.4
SP3501 3.0 3.0 5.4 2.2 2.0 4.1

SP3502 4.0 5.0 6.1 3.0 3.0 5.4

SP3503 5.5 7.5 8.4 4.0 5.0 6.1

SP3504 7.5 10 11.0 5.5 7.5 9.5

SP3505 11 15 16.0 7.5 10 12.0

SP3506 15 20 22.0 21.6 18.2 11 15 18.0 15.5
SP3507 18.5 25 27.0 26.0 21.6 18.1 15 20 22.0 18.4 15.5
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N
Definicja temperatury wokół nap�du w tym przypadku jest zamieszczona 
w Rozdziale 3.7 Projektowanie obudowy szafowej i temperatura wokół 
nap�du na stronie 27.

Tabela 12-2 Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy ci�gły nap�du w wentylowanej obudowie o stopniu ochrony IP54 przy temp. 
wewn�trz obudowy 40°C

Model

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci Nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci

Moc 
znamionowa

Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy 
ci�gły nap�du (A) dla nastepuj�cych 

cz�stotliwo�ci no�nych nap�du

Moc 
znamionowa

Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy 
ci�gły nap�du (A) dla nastepuj�cych 

cz�stotliwo�ci no�nych nap�du

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHzkW KM kW KM

SP1201 1.1 1.5 5.2 0.75 1.0 4.3

SP1202 1.5 2.0 6.8 1.1 1.5 5.8

SP1203 2.2 3.0 9.6 9.3 8.2 7.3 1.5 2.0 7.5 7.3
SP1204 3.0 3.0 11.0 10.6 9.7 9.0 7.7 6.6 2.2 3.0 10.6 10.5 9.7 9.0 7.7 6.6
SP2201 4.0 5.0 15.5 3.0 3.0 12.6

SP2202 5.5 7.5 22.0 20.7 18.0 15.7 4.0 5.0 17.0 15.5
SP2203 7.5 10 24.5 23.7 22.0 20.5 17.9 15.6 5.5 7.5 24.2 23.4 21.8 20.3 17.7 15.5
SP1401 1.1 1.5 2.8 0.75 1.0 2.1

SP1402 1.5 2.0 3.8 2.9 1.1 2.0 3.0 2.9
SP1403 2.2 3.0 5.0 3.9 2.9 1.5 3.0 4.2 3.9 2.9
SP1404 3.0 5.0 6.9 6.5 5.4 3.9 2.9 2.2 3.0 5.8 5.4 3.9 2.9
SP1405 4.0 5.0 8.3 7.3 5.8 4.7 3.2 2.3 3.0 5.0 7.6 7.3 5.8 4.7 3.2 2.3
SP1406 5.5 7.5 8.3 7.3 5.8 4.7 3.2 2.3 4.0 5.0 8.2 7.3 5.8 4.7 3.2 2.3
SP2401 7.5 10 15.3 13.3 10.1 7.9 5.5 10 13.0 12.6 9.4 7.3
SP2402 11 15 20.1 18.4 15.6 13.4 10.1 7.9 7.5 10 16.5 14.9 12.3 9.3 7.2
SP2403 15 20 21.7 19.7 16.4 13.9 10.2 7.7 11 20 21.6 19.6 16.4 13.8 10.2 7.7

  UWAGA
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N
Definicja temperatury wokół nap�du w tym przypadku jest zamieszczona 
w Rozdziale 3.7 Projektowanie obudowy szafowej i temperatura wokół 
nap�du na stronie 27.

Tabela 12-3 Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy ci�gły nap�du przy temperaturze otoczenia pracy nap�du 50°C

Model

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci Nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci

Moc 
znamionowa

Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy 
ci�gły nap�du (A) dla nastepuj�cych 

cz�stotliwo�ci no�nych nap�du

Moc 
znamionowa

Maksymalny dopuszczalny pr�d wyj�ciowy 
ci�gły nap�du (A) dla nastepuj�cych 

cz�stotliwo�ci no�nych nap�du

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHzkW KM kW KM

SP1201 1.1 1.5 5.2 0.75 1.0 4.3

SP1202 1.5 2.0 6.8 1.1 1.5 5.8

SP1203 2.2 3.0 9.6 9.0 1.5 2.0 7.5

SP1204 3.0 3.0 11.0 10.9 9.5 8.3 2.2 3.0 10.6 9.5 8.3
SP2201 4.0 5.0 15.5 13.5 11.5 3.0 3.0 12.6 11.4
SP2202 5.5 7.5 19.7 18.9 17.3 15.9 13.5 11.5 4.0 5.0 17.0 15.7 13.4 11.4
SP2203 7.5 10 19.5 18.6 17.2 15.8 13.4 11.5 5.5 7.5 19.2 18.4 17.0 15.7 13.3 11.4
SP3201 11 15 42.0 38.2 7.5 10 31.0

SP3202 15 20 54.0 52.8 47.0 38.2 11 15 42.0 37.2
SP1401 1.1 1.5 2.8 0.75 1.0 2.1

SP1402 1.5 2.0 3.8 1.1 2.0 3.0

SP1403 2.2 3.0 5.0 3.9 1.5 3.0 4.2 3.8
SP1404 3.0 5.0 6.9 5.1 3.9 2.2 3.0 5.8 4.8 3.7
SP1405 4.0 5.0 8.8 7.3 6.0 4.2 3.1 3.0 5.0 7.6 7.2 6.0 4.2 3.1
SP1406 5.5 7.5 10.1 9.0 7.3 6.0 4.2 3.1 4.0 5.0 9.5 9.0 7.2 6.0 4.2 3.1
SP2401 7.5 10 15.3 14.2 11.8 10.0 7.3 5.5 5.5 10 13.0 11.7 9.9 7.3 5.5
SP2402 11 15 15.7 14.2 11.8 10.0 7.3 5.5 7.5 10 15.5 14.1 11.7 9.9 7.3 5.5
SP2403 15 20 16.8 15.0 12.2 10.1 7.1 11 20 16.7 15.0 12.2 10.1 7.1 5.1
SP3401 18.5 25 35.0 33.5 28.5 21.5 16.9 15 25 32.0 30.7 26.1 19.7 15.4
SP3402 22 30 43.0 41.5 34.2 28.7 21.0 16.0 18.5 30 40.0 34.1 28.4 20.7 16.0
SP3403 30 40 46.0 41.5 34.2 28.7 21.0 22 30 46.0 41.5 33.6 28.3 20.8
SP3501 3.0 3.0 5.4 2.2 2.0 4.1

SP3502 4.0 5.0 6.1 3.0 3.0 5.4

SP3503 5.5 7.5 8.4 4.0 5.0 6.1

SP3504 7.5 10 11.0 5.5 7.5 9.5

SP3505 11 15 16.0 14.7 7.5 10 12.0

SP3506 15 20 22.0 17.8 14.7 11 15 18.0 16.8 13.9
SP3507 18.5 25 24.6 22.0 17.8 14.7 15 20 22.0 20.4 16.7 13.9

  UWAGA



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

204  Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika
www.acontrol.com.pl                                                                       Wydanie: 7

N
Definicja temperatury wokół nap�du w tym przypadku jest zamieszczona 
w Rozdziale 3.7 Projektowanie obudowy szafowej i temperatura wokół 
nap�du na stronie 27.

12.1.2     Straty mocy
Tabela 12-4 Maksymalne straty mocy nap�du przy temperaturze otoczenia pracy  40°C

Model

Maksymalne straty mocy nap�du (W)

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci Nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci

Moc 
znamionowa 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

Moc 
znamionowa 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

kW KM kW KM

SP1201 1.1 1.5 33 35 38 42 49 56 0.75 1 27 29 32 35 41 47
SP1202 1.5 2.0 45 47 51 56 64 73 1.1 1.5 38 40 43 47 55 62
SP1203 2.2 3.0 67 70 76 81 92 104 1.5 2.0 51 53 58 62 71 81
SP1204 3.0 3.0 78 82 89 97 113 129 2.2 3.0 75 78 86 94 109 124
SP2201 4.0 5.0 155 161 173 186 210 235 3.0 3.0 133 139 150 160 182 203
SP2202 5.5 7.5 210 218 234 250 282 314 4.0 5.0 170 176 190 203 229 256
SP2203 7.5 10 272 282 302 320 315 5.5 7.5 245 254 263 261 259 258
SP3201 11 15 331 347 380 412 477 7.5 10 260 272 297 321 370
SP3202 15 20 431 451 492 532 551 11 15 349 365 398 430 486
SP1401 1.1 1.5 26 29 37 45 61 76 0.75 1.0 20 24 30 37 51 64
SP1402 1.5 2.0 34 38 48 57 76 95 1.1 2.0 27 31 39 48 64 80
SP1403 2.2 3.0 44 50 61 72 95 117 1.5 3.0 37 42 52 62 82 102
SP1404 3.0 5.0 62 69 83 97 126 134 2.2 3.0 52 58 70 83 101 104
SP1405 4.0 5.0 83 94 117 139 156 157 3.0 5.0 72 82 101 121 123 125
SP1406 5.5 7.5 106 120 147 158 156 157 4.0 5.0 91 103 123 125
SP2401 7.5 10 186 202 234 266 283 282 5.5 10 164 178 206 229 231
SP2402 11 15 248 269 291 286 283 281 7.5 10 201 218 230 229 231
SP2403 15 20 313 320 315 316 11 20 272 282 279 278 279 282
SP3401 18.5 25 364 392 449 499 477 465 15 25 337 363 415 424 408 401
SP3402 22 30 437 471 540 538 514 501 18.5 30 411 443 485 469 452 444
SP3403 30 40 567 580 552 533 510 22 30 474 509 485 469 452
SP3501 3.0 3.0 127 141 168 196 2.2 2.0 112 124 148 172
SP3502 4.0 5.0 135 150 180 209 3.0 3.0 127 141 168 196
SP3503 5.5 7.5 163 181 218 254 4.0 5.0 135 150 180 209
SP3504 7.5 10 197 219 263 306 5.5 7.5 178 198 237 276
SP3505 11 15 267 296 354 412 7.5 10 212 235 281 328
SP3506 15 20 362 399 475 471 11 15 300 332 396 405
SP3507 18.5 25 448 486 477 471 15 20 365 403 406 405
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Tabela 12-5 Maksymalne straty mocy nap�du pracuj�cego w wentylowanej obudowie  IP54 przy temp. wewn�trz obudowy 40°C

Model

Maksymalne straty mocy nap�du (W)

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci Nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci

Moc 
znamionowa 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

Moc 
znamionowa 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

kW KM kW KM

SP1201 1.1 1.5 33 35 38 42 49 56 0.75 1.0 27 29 32 35 41 47
SP1202 1.5 2.0 45 47 51 56 64 73 1.1 1.5 38 40 43 47 55 62
SP1203 2.2 3.0 67 70 76 78 1.5 2.0 51 53 58 62 71 78
SP1204 3.0 3.0 78 2.2 3.0 75 78
SP2201 4.0 5.0 155 161 173 186 210 235 3.0 3.0 133 139 150 160 182 203
SP2202 5.5 7.5 210 218 234 237 4.0 5.0 170 176 190 203 229 237
SP2203 7.5 10 237 5.5 7.5 237

SP1401 1.1 1.5 26 29 37 45 61 76 0.75 1.0 20 24 30 37 51 64
SP1402 1.5 2.0 34 38 48 57 76 78 1.1 2.0 27 31 39 48 64 78
SP1403 2.2 3.0 44 50 61 72 78 1.5 3.0 37 42 52 62 78
SP1404 3.0 5.0 62 69 78 2.2 3.0 52 58 70 78
SP1405 4.0 5.0 78 3.0 5.0 72 78
SP1406 5.5 7.5 78 4.0 5.0 78

SP2401 7.5 10 186 202 234 237 5.5 10 164 178 206 229 226
SP2402 11 15 237 7.5 10 201 218 230 224 223
SP2403 15 20 237 11 20 237

Tabela 12-6 Maksymalne straty mocy nap�du przy temperaturze otoczenia pracy  50°C

Model

Maksymalne straty mocy nap�du (W)

Nap�d o standardowej przeci��alno�ci Nap�d o podwy�szonej przeci��alno�ci

Moc 
znamionowa 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

Moc 
znamionowa 3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

kW KM kW KM

SP1201 1.1 1.5 33 35 38 42 49 56 0.75 1 27 29 32 35 41 47
SP1202 1.5 2.0 45 47 51 56 64 73 1.1 1.5 38 40 43 47 55 62
SP1203 2.2 3.0 67 70 76 81 92 97 1.5 2.0 51 53 58 62 71 81
SP1204 3.0 3.0 78 82 89 97 2.2 3.0 75 78 86 94 97
SP2201 4.0 5.0 155 161 173 186 190 3.0 3.0 133 139 150 160 182 190
SP2202 5.5 7.5 190 4.0 5.0 170 176 190
SP2203 7.5 10 190 5.5 7.5 190

SP3201 11 15 331 347 380 412 436 7.5 10 260 272 297 321 370
SP3202 15 20 431 451 480 463 439 11 15 349 365 398 430 439
SP1401 1.1 1.5 26 29 37 45 61 76 0.75 1.0 20 24 30 37 51 64
SP1402 1.5 2.0 34 38 48 57 76 95 1.1 2.0 27 31 39 48 64 80
SP1403 2.2 3.0 44 50 61 72 95 97 1.5 3.0 37 42 52 62 82 95
SP1404 3.0 5.0 62 69 83 97 2.2 3.0 52 58 70 83 92
SP1405 4.0 5.0 83 94 97 3.0 5.0 72 82 97
SP1406 5.5 7.5 97 4.0 5.0 91 97
SP2401 7.5 10 186 190 5.5 10 164 178 190
SP2402 11 15 190 7.5 10 190

SP2403 15 20 190 11 20 190

SP3401 18.5 25 364 392 430 417 399 389 15 25 337 363 399 387 373 364
SP3402 22 30 437 455 435 418 399 388 18.5 30 411 443 435 417 396 388
SP3403 30 40 474 459 429 415 397 22 30 474 459 429 415 397
SP3501 3.0 3.0 127 141 168 196 2.2 2.0 112 124 148 172
SP3502 4.0 5.0 135 150 180 209 3.0 3.0 127 141 168 196
SP3503 5.5 7.5 163 181 218 254 4.0 5.0 135 150 180 209
SP3504 7.5 10 197 219 263 306 5.5 7.5 178 198 237 276
SP3505 11 15 267 296 354 383 7.5 10 212 235 281 328
SP3506 15 20 362 399 390 384 11 15 300 332 372 369
SP3507 18.5 25 405 399 390 384 15 20 365 374 369
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Tabela 12-7 Straty ciepła od przodu nap�du, gdy nap�d jest 
zainstalowany w wyci�ciu obudowy szafowej, tak, �e 
radiator jest na zewn. obudowy

12.1.3     Zasilanie nap�du
Napi�cie zasilania:

SPX20X 200V do 240V ±10%
SPX40X 380V do 480V ±10%
SPX50X 500V do 575V ±10%

Ilo�� faz zasilaj�cych nap�d:   3

Maksymalna odchyłka napi�cia mi�dzy ka�d� faz� a przewodem 
zerowym nie wi�ksza ni� 2% co odpowiada ró�nicy warto�ci napi�� 
mi�dzyfazowych 3%.

Cz�stotliwo�� sieci zasilaj�cej: 48 to 65 Hz

Tabela 12-8 Dopuszczalna warto�� pr�du zwarcia

12.1.4     Stosowanie dławików sieciowych
Dławiki sieciowe instalowane na zasilaniu nap�du s� stosowane w celu 
zabezpieczenia nap�du przed awari� na skutek asymetrii napi�� i 
pr�dów pomi�dzy fazami oraz innych nagłych zaburze� sieci zasilaj�cej.

Warto�� reaktancji stosowanych dławików sieciowych nie powinna 
przekroczy� 2%. Je�eli istnieje konieczno�� zastosowania dławików o 
reaktancji wy�szej nale�y spodziewa� si� spadku napi�cia na wyj�ciu 
nap�du (zmniejszony moment przy wy�szych pr�dko�ciach).

Zastosowanie dławików sieciowych o reaktancji 2% pozwala na prac� 
nap�du z maksymaln� odchyłk� napi�cia mi�dzy ka�d� faz� a 
przewodem zerowym nie wi�ksza ni� 3,5% co odpowiada ró�nicy 
warto�ci napi�� mi�dzyfazowych 5%.

Czynniki które wpływaj� na zaburzenia sieci zasilaj�cej:

• W pobli�u nap�du jest zainstalowana bateria kondensatorów, 
poprawiaj�ca współczynnik mocy.

• Do sieci, z której zasilany jest Unidrive SP jest podł�czony du�y 
nap�d DC z nieprawidłowo dobranym dławikiem sieciowym.

• W sieci, z której zasilany jest Uni SP startuje jednocze�nie kilka 
silników i spadek nap. w sieci zasilaj�cej mo�e przekroczy� 20%.

Powy�sze czynniki powoduj�ce zaburzenia sieci zasilaj�cej mog� by� 
przyczyn� powstawania niebezpiecznych pr�dów szczytowych na 
wej�ciu nap�du. To z kolei b�dzie powodowało cz�ste blokady nap�du 
stanem awaryjnym lub uszkodzenie nap�du.

Na zaburzenia sieci mog� by� podatne nap�dy zasilane ze �ródła o 
du�ym zapasie mocy.

Dławiki sieciowe instalowane na zasilaniu nap�du s� szczególnie 
zalecane z poni�szymi nap�dami je�eli wyst�pi przynajmniej jeden z 
powy�szych czynników wpływaj�cych negatywnie na sie� zasilaj�c� lub 
moc �ródła zasilajacego przekroczy 175kVA:

SP1201  SP1202  SP1203  SP1204 SP1401  SP1402  SP1403  SP1404
Nap�dy Unidrive SP 1405 i wi�ksze maj� wbudowany dławik DC w 
obwodzie po�rednicz�cym, zatem nie wymagaj� dławików sieciowych 
na zasilaniu nap�du AC za wyj�tkiem nap�dów zasilanych z sieci gdzie 
mog� wyst�pi� nadmierne asymetrie pr�dów i napi�� lub wyst�puj� 
szczególne zaburzenia sieci zasilaj�cej.

Je�eli stosuje si� dławiki sieciowe nale�y pami�ta� aby ka�dy nap�d 
miał swój indywidualny dławik sieciowy (trójkolumnowy-trójfazowy lub 
jednofazowy na ka�dej fazie).

Dobór dławika sieciowego
Warto�ci pr�dów znamionowych dławika sieciowego powinny zosta� 
dobrane w nast�puj�cy sposób:

Pr�d znamionowy ci�gły:
Nie mniejszy ni� wej�ciowy ci�gły pr�d znamionowy nap�du

Znamionowy pr�d szczytowy:
Nie mniejszy ni� podwójny wej�ciowy ci�gły pr�d znamionowy 
nap�du

12.1.5     Wymagania dotycz�ce silnika
Ilo�� faz zasilaj�cych silnik:  3
Maksymalne napi�cie zasilania silnika:

Unidrive SP (200V): 240V
Unidrive SP (400V): 480V
Unidrive SP (575V): 575V

12.1.6     Temperatura, wilgotno�� i chłodzenie
Dopuszczalne temperatury otoczenia podczas pracy nap�du:

0°C do 50°C
Je�eli temperatura wokół nap�du podczas jego pracy >40°C nap�d 
powinien pracow� z pr�dem wyj�ciowym mniejszym od 
znamionowego pr�du wyj�ciowego (z zapasem przeci��alno�ci).

Minimalna temeratura podczas zał�czenia nap�du: 
-15°C, jednak nale�y zapewni� szybkie podgrzanie temperatury 
wokół nap�du powy�ej 0°C.

Metoda chłodzenia: Wymuszone chłodzenie (zabudowane wentylatory 
w nap�dzie)

Maksymalna wilgotno��: 95% bez kondensacji pary wodnej w 40°C

12.1.7     Temperatury przechowywania nap�du
-40oC do +50oC przy długotrwałym magazynowaniu lub do +70°C 
przy krótkim czasie magazynowania.

12.1.8     Dopuszczalna wysoko�� instalacji nap�du
Nap�d mo�e pracowa� na wysoko�ciach: 0 do 3000m n.p.m. zgodnie z 
poni�szym warunkiem:

1000m do 3000m n.p.m: przy obni�eniu maksymalnego pr�du 
wyj�ciowego nap�du o 1% na 100m powy�ej 1000m

Np. przy pracy nap�du na wysoko�ci 3000m n.p.m pr�d wyj�ciowy 
nap�du powinien by� obni�ony o 20%.

12.1.9     Stopie� ochrony IP (Ingress Protection)
Unidrive SP standardowo posiada stopie� ochrony IP20 (ochrona przed 
dotykiem bezpo�rednim, zanieczyszczeniami suchymi, 
nieprzewodz�cymi) (NEMA 1). Istnieje jednak mo�liwo�� zwi�kszenia 
stopnia ochrony nap�du do IP54 (NEMA 12) przy monta�u w wyci�ciu 
obudowy szafowej z wykorzystaniem dostarczanych z nap�dem 
wkładek IP54 (wymagane jest wtedy przewymiarowanie nap�du).

Aby zapewni� podwy�szony stopie� IP w Unidrive SP Rozmiar 1 i 2 
nale�y wło�y� z tyłu radiatora wkładki IP54 dostarczane z nap�dem, tak 
jak pokazano na Rysunku 3-18 i Rysunku 3-18 na stronie 20. W celu 
zwi�kszenia �ywotno�ci wentylatora radiatora nale�y wymieni� go na 
wentylator o IP54. W tym celu nale�y zwróci� si� do dostawcy nap�du. 
Podwy�szenie stopnia ochrony Unidrive SP wymaga obni�enia warto�ci 
pr�du wyj�ciowego nap�du, patrz Rozdział 12.1.1 Odpowiednie warto�ci 
mocy i pr�dów znamionowych dla poszczególnych cz�stotliwo�ci 
no�nych i temperatur otoczenia pracy nap�du na stronie 201.

Stopie� ochrony IP odpowiada mo�liwo�ci dost�pu obcych ciał lub wody 
do elementów wewn�trznych urz�dzenia. Jest oznaczany jako IPXX, 
gdzie ostatnie cyfry XX wskazuj� na stopie� ochrony, patrz      
Tabela 12-9  Oznaczenia dwóch ostatnich cyfr w symbolu IP na 
stronie 207.

Rozmiar nap�du UniSP Straty mocy

1 ≤50W
2 ≤75W
3 ≤100W

Rozmiar Unidrive SP Pr�d zwarcia (kA)

1, 2, 3 5
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Tabela 12-9 Oznaczenia dwóch ostatnich cyfr w symbolu IP

Tabela 12-10 Opis stopnia ochrony NEMA

12.1.10     Wibracje
Unidrive SP był testowany na wibracje i wstrz�sy w trzech wzajemnie 
prostopadłych osiach.
Test na wstrz�sy 

Zgodno�� ze standardem:IEC 60068-2-29: Test Eb:
Spełnione wymagania:     18g, 6ms, half sine
Ilo�� wstrz�sów:     600 (100 w ka�dej z trzech wzajemnie 

prostopadłych osi)

Test na wibracje 
Zgodno�� ze standardem:IEC 60068-2-64: Test Fh:
Spełnione wymagania: 1.0 m²/s³ (0.01 g²/Hz) ASD przy 5 - 20 Hz

-3 dB/oktaw� przy 20 do 200 Hz
Czas trwania:     30 minut w ka�dej z trzech wzajemnie 

prostopadłych osi

Test na wibracje sinusoidalne
Zgodno�� ze standardem:  IEC 60068-2-6: Test Fc:
Zakres cz�stotliwo�ci:        2 - 500 Hz
Spełnione wymagania: 
                              3.5mm - maks. przemieszczelnie przy 2 do 9 Hz
                              10 m/s² - maks. przyspieszenie przy 9 do 200 Hz
                              15 m/s² - maks. przyspieszenie przy 200 do 500 Hz
Odchylenie znamionowe:    1 oktawa/minut�

Czas trwania:  15 minut w ka�dej z trzech wzajemnie 
prostopadłych osi

12.1.11     Liczba startów na godzin�
Liczba startów z wykorzystaniem elektroniki nap�du: bez ogranicze�
Poprzez odł�czanie zasilania: ≤20

12.1.12     Czas gotowo�ci po starcie
Czas gotowo�ci po starcie to czas od chwili podania napi�cia zasilania 
do nap�du do momentu pełnej gotowo�ci nap�du do podj�cia pracy z 
silnikiem. Dla Unidrive SP (Rozmiar 1 do 3) czas ten wynosi: 4s

12.1.13     Zakres cz�stotliwo�ci/pr�dko�ci wyj�ciowej
Dla pracy w otwartej p�tli:        0 to 3,000Hz

Dla pracy w zamkni�tej p�tli:     0 do 40000obr/min

Dla pracy w zamkni�tej p�tli:  0 do 1250Hz

12.1.14     Rozdzielczo�� i dokładno��
Pr�dko��:
Dokładno�� odwzorowania czestotliwo�ci/pr�dko�ci zadanej zale�y od 
dokładno�ci kwarcu procesora nap�du. Dokładno�� kwarcu wynosi 1/
10000 wi�c dokładno�� odwzorowania czestotliwo�ci/pr�dko�ci zadanej 
wynosi 1/10000 (0,01%) warto�ci zadanej, gdy zadanie to pochodzi z 
zadajnika precyzyjnego. Je�eli zadanie pochodzi z zadajnika 
analogowego dokładno�� odwzorowania czestotliwo�ci/pr�dko�ci jest 
ograniczona dokładno�ci� wej�cia analogowego.

Rozdzielczo�� dla pracy nap�du w otwartej p�tli:
Zadajnik cz�stotliwo�ci:  0.1Hz
Precyzyjny zadajnik cz�stotliwo�ci:  0.001Hz

Rozdzielczo�� dla pracy nap�du w zamkni�tej p�tli:
Zadajnik pr�dko�ci:  0.1obr/min
Precyzyjny zadajnik pr�dko�ci:  0.001obr/min
Wej�cie analogowe 1:  16bit plus znak
Wej�cie analogowe 2:  10bit plus znak

Powy�sze dane odnosz� si� tylko do nap�du, zale�ne s� od zewn�trznych 
sygnałów steruj�cych.
Pr�d:
Rozdzielczo�� p�tli pr�dowej wynosi: 10bit plus znak. Dokładno�� p�tli 
pr�dowej wynosi: 5%.

12.1.15     Wymiary gabarytowe
H Wysoko�� (ł�cznie ze wspornikami mocuj�cymi)
W Szeroko��
D Gł�boko�� przy monta�u napowierzchniowym
F Gł�boko�� przy monta�u w wyci�ciu obudowy szafowej
R Gł�boko�� cz��ci wystaj�cej poza obudow� szafow� przy 

monta�u w wyci�ciu obudowy.

Tabela 12-11 Wymiary gabarytowe nap�du Unidrive SP

12.1.16     Waga nap�du
Tabela 12-12 Całkowita waga nap�du

Pierwsza cyfra (IPXX) Druga cyfra (IPXX)

Ochrona przed dotykiem bepo�rednim i 
dost�pem obcych ciał do elementów 
wewn. urz�dzenia

Ochrona przed dost�pem 
wody
do elementów wewn. 
urz�dzenia

0 Nie zabezpiecza 0 Nie zabezpiecza

1
Ochrona przed dost�pem du�ych ciał 
obcych o φ < 50mm (mo�liwo�� dotyku 
elementów wewn. r�k�)

1 -

2
Ochrona przed dost�pem �redniej 
wielko�ci ciał obcych o φ < 12mm 
(mo�liwo�� dotyku elementów wewn. np. 
palcem)

2 -

3
Ochrona przed dost�pem małych ciał 
obcych o φ < 2.5mm (mo�liwo�� dotyku 
elementów wewn. np. �rubokr�tem)

3
Ochrona przed 
opryskiwaniem wod� 
strumieniem pod k�tem do 
60° od pionu

4
Ochrona przed dost�pem drobnych ciał 
obcych o φ < 1mm (mo�liwo�� dotyku 
elementów wewn. np. przewodem bez 
izolacji)

4 Ochrona przed 
ochlapywaniem wod�

5
Ochrona przed dost�pem 
zanieczyszcze�, pyłu - kompletna 
ochrona przed jakimkolwiek dotykiem 
elementów wewn.

5 Ochrona przed polewaniem 
wod� pod ci�nieniem

6
Ochrona przed dost�pem składników 
zanieczyszcze� - kompletna ochrona 
przed jakimkolwiek dotykiem elementów 
wewn.

6 Ochrona przed krótkim 
zanurzeniem w wodzie

7 - 7 Ochrona przed zanurzeniem 
w wodzie

8 - 8 Ochrona przed długotrwałym 
zanurzeniem w wodzie

Stopie� 
ochrony NEMA Opis

Typ 1 Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim.

Typ 12

Ochrona przed dost�pem zanieczyszcze�, pyłu, 
spadaj�cych kropel nieprzewodz�cych cieczy - 
kompletna ochrona przed jakimkolwiek dotykiem 
elementów wewn�trznych urz�dzenia.

Rozmiar 
Uni SP

Wymiary

H W D F R

1
368mm

100mm 
219mm 139mm ≤80mm

2 155mm
3 250mm 260mm 140mm ≤120mm 

Model kg

SP1201, SP1202, SP1203, SP1204 5
SP2201, SP2202, SP2203 7

SP3201, SP3202 15
SP1401, SP1402, SP1403, SP1404 5

SP1405, SP1406 5,8
SP2401, SP2402, SP2403 7
SP3401, SP3402, SP3403 15

SP3501, SP3502, SP3503, SP3504, SP3505, 
SP3506, SP3507

15
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12.1.17     Pr�d wej�ciowy nap�du, dobór 
zabezpiecze� i kabli silnopr�dowych

Na pr�d wej�ciowy nap�du ma wpływ napi�cie i impedancja zasilania.

Pr�d wej�ciowy

Warto�� pr�du wej�ciowego wykorzystywana jest do oblicze� mocy 
przenoszonej przez nap�d i strat mocy w nap�dzie.

Warto�ci pr�dów wej�ciowych podane s� poni�ej dla symetrycznego 
napi�cia zasilania.

Maksymalny ci�gły pr�d wej�ciowy

Warto�� maksymalnego ci�głego pr�du wej�ciowego wykorzystywana 
jest do oblicze� zabezpiecze� i przekrojów kabli silnopradowych. 
Warto�ci maksymalnych ci�głych pr�dów wej�ciowych s� podawane dla      

najgorszych warunków zasilania i mog� wyst�pi� tylko w jednej fazie 
zasilaj�cej (warto�ci pr�dów w pozostałych dwóch fazach powinny by� 
znacznie mniejsze). 

Warto�ci maksymalnych ci�głych pr�dów wej�ciowych s� podane w 
Tabeli 11-13 dla maksymalnej odchyłki napi�cia mi�dzy ka�d� faz� a 
przewodem zerowym nie wi�kszej ni� 2% i dopuszczalnej warto�ci 
pr�du zwarcia.

Udar pr�dowy podczas zał�czenia zasilania

Unidrive SP ma wbudowane zabezpieczenie przed udarem pr�dowym 
podczas zał�czenia. Dla ró�nych modeli Unidrive SP zabezpieczenie 
przed udarem pr�dowym jest ustawione na nast�puj�cym poziomie:

SP120X    18 A (warto�� szczytowa)
SP140X    35 A (warto�� szczytowa)
SP220X    12 A (warto�� szczytowa)
SP240X     24 A (warto�� szczytowa)
SP320X     8 A (warto�� szczytowa)
SP340X     14 A (warto�� szczytowa)
SP350X     18 A (warto�� szczytowa)

Model

Pr�d 
wej�ciowy

Maksymalny ci�gły 
pr�d wej�ciowy

Zabezpieczenia i przekroje przewodów wg EN60204

Bezpieczniki o charakterystyce 
gG (zgodnie z IEC)

Przewody 
na wej�ciu

Przewody 
na wyj�ciu

A A A mm2 mm2

SP1201 7.1 9.5 10 1.5 1.0
SP1202 9.2 11.3 12 1.5 1.0
SP1203 12.5 16.4 20 4.0 1.0
SP1204 15.4 19.1 20 4.0 1.5
SP2201 13.4 18.1 20 4.0 2.5
SP2202 18.2 22.6 25 4.0 4.0
SP2203 24.2 28.3 32 6.0 6.0
SP3201 35.4 43.1 50 16 16
SP3202 46.8 54.3 63 25 25
SP1401 4.1 4.8 6 1.0 1.0
SP1402 5.1 5.8 6 1.0 1.0
SP1403 6.8 7.4 8 1.0 1.0
SP1404 9.3 10.6 12 1.5 1.0
SP1405 10 11 12 1.5 1.0
SP1406 12.6 13.4 16 2.5 1.5
SP2401 15.7 17 20 4.0 2.5
SP2402 20.2 21.4 25 4.0 4.0
SP2403 26.6 27.6 32 6.0 6.0
SP3401 34.2 36.2 40 10 10
SP3402 40.2 42.7 50 16 16
SP3403 51.3 53.5 63 25 25
SP3501 5.0 6.7 8 1.0 1.0
SP3502 6.0 8.2 10 1.0 1.0
SP3503 7.8 11.1 12 1.5 1.0
SP3504 9.9 14.4 16 2.5 1.5
SP3505 13.8 18.1 20 4.0 2.5
SP3506 18.2 22.2 25 4.0 4.0
SP3507 22.2 26.0 32 6.0 6.0

Tabela 12-13 Pr�d wej�ciowy nap�du, dobór zabezpiecze� i kabli
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12.1.18     Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d
Tabela 12-14 Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d (3x200V)

Tabela 12-15 Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d (3x400V)

Tabela 12-16 Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d (3x575V)

• Je�eli istnieje konieczno�� zastosowania dłu�szych kabli silnik-
nap�d nale�y skontaktowa� si� z dostawc� nap�du w celu 
technicznej akceptacji aplikacji.

• Nap�d fabrycznie skonfigurowany jest na cz�stotliwo�� no�n� 3kHz 
dla pracy w otwartej p�tli lub w zamkni�tej p�tli w trybie wektorowym 
oraz 6kHz dla pracy w trybie serwo.

Je�eli u�yte kable nap�d-silnik maj� du�� pojemno�� nale�y 
zastosowa� kable o długo�ciach mniejszych ni� podane w Tabeli 11-14 i 
Tabeli 11-15. Wi�cej informacji na ten temat mo�na znale�� w Rozdziale 
4.7.1 Przewody nap�d-silnik i ich długo�� na stronie 42.

12.1.19     Dobór rezystorów hamowania
Tabela 12-17 Warto�ci minimalnej rezystancji i maksymalnej 

mocy chwilowej rezystorów hamowania przy pracy 
nap�du w temperaturze otoczenia 40°C

12.1.20     Dokr�canie zacisków
Tabela 12-18 Listwa zacisków steruj�cych i zaciski 

przeka�nikowe

Tabela 12-19 Zaciski silnopr�dowe nap�du

Napi�cie zasilania nap�du 3x200V

Model
Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d dla 

nast�puj�cych cz�stotliwo�ci no�nych

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

SP1201 65m

50m       
37m 

SP1202 100m

75m

SP1203 130m

100m

SP1204

200m 150m

SP2201
SP2202
SP2203
SP3201
SP3202

Napi�cie zasilania nap�du 3x400V

Model
Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d dla 

nast�puj�cych cz�stotliwo�ci no�nych

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

SP1401 65m

50m      
37m

SP1402 100m

75m

SP1403 130m

100m

SP1404

200m 150m

SP1405
SP1406
SP2401
SP2402
SP2403
SP3401
SP3402
SP3403

Napi�cie zasilania nap�du 3x575V

Model
Dopuszczalne długo�ci kabli silnik-nap�d dla 

nast�puj�cych cz�stotliwo�ci no�nych

3kHz 4kHz 6kHz 8kHz 12kHz 16kHz

SP3501

200m 150m 100m 75m 50m

SP3502
SP3503
SP3504
SP3505
SP3506
SP3507

Model
Minimalna 

rezystancja*
Ω

Maksymalna moc 
chwilowa rezystora 

kW

SP1201 do SP1203 43 3,5
SP1204 29 5,3

SP2201 do SP2203 18 8.9
SP3201 do SP3202 5,0 30,3
SP1401 do SP1404 74 8,3
SP1405 do SP1406 58 10,6
SP2401 do SP2403 19 33,1
SP3401 do SP3403 18 35,5
SP3501 do SP3507 18 50,7

Model Typ zł�cza Moment dokr�cania

Wszystkie Listwa wyjmowalna 0.5 Nm

Model 
UniSP

Zaciski 
zasilania 

nap�du AC

Zaciski 
silnopr�dowe  

DC

Zaciski o 
małym 

obci��eniu 
pr�dowym 
DC i 48V

Zaciski 
uziemiaj�ce

1
Listwa 

wyjmowalna
1.5 Nm

 Przyłacza przykr�cane 
(�ruby M4) 1.5 Nm

Stud (M5)
4.0 Nm

2

Przyłacza 
przykr�cane 
(�ruby M5)

1.5 Nm

Przyłacza 
przykr�cane
(�ruby M4)

1.5 Nm
3

Przyłacza przykr�cane 
(�ruby M6) 2.5 Nm

Fork (M6)
6.0 Nm

Tolerancja momentu dokr�cania ±10%



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

210  Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika
www.acontrol.com.pl                                                                       Wydanie: 7

12.1.21     Kompatybilno�� elektromagnetyczna (EMC)
This is a summary of the EMC performance of the drive. Bardziej 
szczegółowe informacje na temat kompatybilno�ci elektromagnetycznej 
s� dost�pne w broszurze Unidrive SP EMC Data Sheet  dost�pnej u 
dostawcy nap�du.

Tabela 12-20 Odporno�� nap�du wg standardów:

1  Patrz Rozdział 4.10.6 Oprzewodowanie a zgodno�� z EMC na stronie 
53.

Emisja zakłóce� elektromagnetycznych
Nap�d jest wyposa�ony w wewn�trzny filtr EMC, który zapewnia 
podstawow� ochron�. Kolejnym elementem zwi�kszaj�cym redukcj� 
emisji elektromagnetycznej jest dodatkowy, zewn�trzny filtr EMC. 

W Tabeli 11-21 przedstawiono zgodno�ci z odpowiednimi normami dla 
ró�nych modeli nap�dów oraz dla ró�nych długo�ci kabli nap�d-silnik w 
zale�no�ci od zastosowanego filtru EMC.

Tabela 12-21 Zgodno�� z standardami emisji zakłóce�

Oznaczenia symboli (wyszczególnione kolejno wraz z wi�kszym 
tłumieniem emisji):

E2R EN 61800-3 dla �rodowiska przemysłowego, z ograniczonym 
zastosowaniem (nale�y dokonywa� cz�stych pomiarów aby 
zapewni� zgodno�� z norm�)

E2U EN 61800-3 dla �rodowiska przemysłowego, bez ogranicze�

I Dla �rodowiska przemysłowego (bez du�ego parku 
maszynowego) zgodnie z EN 50081-2 (EN 61000-6-4) 
EN 61800-3 dla �rodowiska ogólnego z ograniczonym 
zastosowaniem.

R Dla obszarów zamieszkałych zgodnie z  EN 50081-1 (EN 
61000-6-3)
EN 61800-3 dla �rodowiska ogólnego bez ogranicze�

Wyja�nienie okre�le� z normy EN61800-3:
• �rodowisko ogólne to strefa, która zawiera niskonapi�ciow� sie� 

zasilaj�c� budynki mieszkalne, instytucje publiczne i tereny g�sto 
zaludnione. 

• �rodowisko przemysłowe to strefa, która zawiera wydzielon� 
niskonapi�ciow� sie� zasilaj�c� wewn�trz zakładu przemysłowego, 
która nie zasila budynków mieszkalnych.

• Obszary zamieszkałe s� zdefiniowane jako budynki mieszkalne, 
biura, tereny handlowe, gdzie wszystkie pracuj�ce urz�dzenia w 
sieci niskonapi�ciowej spełniaj� wymagania EMC.

Standard Rodzaj 
odporno�ci Test Dotyczy Poziom

IEC61000-4-2 
EN61000-4-2

Wyładowania 
elektrostatyczne

6kV wyładowanie 
przez dotyk
8kV wyładowania w 
powietrzu

Obudowy 
nap�du

Poziom 3
(Przemysłowy)

IEC61000-4-3
EN61000-4-3

Promieniowanie 
cz�stotliwo�ci 
radiowych

10V/m przy modulacji
80 - 1000MHz
80% modulacji AM 
(1kHz)

Obudowy 
nap�du

Poziom 3
(Przemysłowy)

IEC61000-4-4
EN61000-4-4

Wysokie 
stromo�ci

5/50ns 2kV przy 5kHz 
poprzez obejmy 
probiercze

Obwodów 
sterowniczych

Poziom 4
(Przemysłowy, 

ci��ki)

5/50ns 2kV przy 5kHz 
bezpo�rednio do �ył 
przewodów

Obwodów 
silnopr�dow.

Poziom 3
(Przemysłowy)

IEC61000-4-5
EN61000-4-5 Udary

Przewody zwarte 4kV; 
1.2/50µs sygnał 
krzywoliniowy

Zasilania AC:
zwarcie 
przewodów 
zas. do ziemi

Poziom 4

Przewody rozwarte 
2kV; 1.2/50µs sygnał 
krzywoliniowy

Zasilania AC:
zwarcie 
pomi�dzy 
przewodami 
zasilaj�cymi

Poziom 3

Zwarcie zacisków 
steruj�cych do masy

Zacisków 
steruj�cych do 
masy 1

Poziom 2

IEC61000-4-6
EN61000-4-6

Przewodzona 
cz�stotliwo�� 
radiowa

10V przy modulacji
0.15 - 80MHz
80% modulacji AM 
(1kHz)

Obwodów 
sterowniczych i 
silnopr�dow.

Poziom 3
(Przemysłowy)

IEC61000-4-11
EN61000-4-11

Załamania 
napi�� i przerwy 
zasilania

-30% 10ms
+60% 100ms
-60% 1s
<-95% 5s

Zacisków 
zasilania AC

EN50082-1
IEC61000-6-1
EN61000-6-1

Podstawowy standard wytrzymało�ci dla 
obszarów zamieszkałych i �rodowiska 
przemysłowego z niewielkim parkiem 
maszynowym

Zgodno��

EN50082-2
IEC61000-6-2
EN61000-6-2

Podstawowy standard wytrzymało�ci dla 
obszarów w �rodowisku przemysłowym Zgodno��

EN61800-3
IEC61800-3
EN61800-3

Standard dla nap�dów o regulowanej 
pr�dko�ci (wymagania odno�nie 
odporno�ci)

Spełnia wymagania dla 
�rodowiska ogólnego i 
przemysłowego

Rozmiar 
nap�du

Filtr EMC
Długo�� kabli nap�d-silnik (m)

0 do 4 4 do 10 10 do 20 20 do 100

1

Wewn�trzny E2U E2R
Wewn�trzny + 
pier�cie� 
ferrytowy

E2U E2R

Zewn�trzny R I

2

Wewn�trzny E2R
Wewn�trzny + 
pier�cie� 
ferrytowy

E2U E2R

Zewn�trzny R I

3

Wewn�trzny E2R
Wewn�trzny + 
pier�cie� 
ferrytowy

E2U E2R

Zewn�trzny I

Nap�d mo�e by� stosowany w �rodowisku ogólnym wg 
IEC61800-3 z ograniczonym zastosowaniem (nale�y 
dokonywa� cz�stych pomiarów aby zapewni� zgodno�� z 
norm�). W warunkach domowych nap�d mo�e powodowa� 
zakłócenia radiowe.OSTRZE	ENIE
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12.2      Zewn�trzne, opcjonalne filtry EMC
Tabela 12-22 Zewn�trzne filtry EMC dopasowane do Unidrive SP

12.2.1     Dane znamionowe zewn. filtrów EMC
Tabela 12-23 Dane techniczne zewn�trznych, opcjonalnych 

filtrów EMC

Nap�d Unidrive SP
Firma Schaffner Firma Epcos

Oznaczenie Oznaczenie

SP1201 do SP1202 4200-6118 4200-6121
SP1203 do SP1204 4200-6119 4200-6120
SP2201 do SP2203 4200-6210 4200-6211
SP3201 do SP3202 4200-6307 4200-6306
SP1401 do SP1404 4200-6118 4200-6121
SP1405 do SP1406 4200-6119 4200-6120
SP2401 do SP2403 4200-6210 4200-6211
SP3401 do SP3403 4200-6305 4200-6306
SP3501 do SP3507 4200-6309 4200-6308

Oznaczenie Producent

Maksymalny pr�d 
ci�gły Napi�cie 

znam.

V

Stopie� 
ochrony 

IP

Straty mocy 
przy 

znamionowym 
obci��eniu

W

Pr�d upływu

Rezystor 
rozładowczy

Symetryczny pr�d 
upływu pomi�dzy 
fazami, pomi�dzy 

faz� a zerem
mA

1 phase 
open 

circuit
mA

przy temp.   
otoczenia 

40°C
A

przy temp.   
otoczenia 

50°C
A

4200-6118

Schaffner

10 10
200/400

20

6.9 29.4 153

Patrz UWAGA 
1 poni�ej

4200-6119 16 16 9.2 38.8 277
4200-6210 32 28.2 11 38.0 206
4200-6305 62 56.6 400 23 66.0 357
4200-6307 75 68.5 200 29 24.0 170

4200-6309 30 575

4200-6121

Epcos

10 9.1

200/400

4.2 <30.0 186.5

Patrz UWAGA 
2 poni�ej

4200-6120 16 14.6 10.8 <30.0 186.5
4200-6211 32 29.1 17.8 <30.0 186.5
4200-6306 75 68.3 19.4 <30.0 238

4200-6308 575

N
1. Rezystor 1MΩ właczony pomi�dzy fazy (przy poł�czeniu w gwiazd�) z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystancj� o warto�ci 680kΩ.
2. Rezystor 1MΩ właczony pomi�dzy fazy (przy poł�czeniu w gwiazd�) z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystancj� o warto�ci 1.5MΩ.
Maksymalne przeci��enie pr�dowe:
150% pr�du znamionowego przez 1 minut� w ci�gu 1 godziny.

Napi�cia: 
Miedzyfazowe: 480V
Fazowe: 275V

Cz�stotliwo�� znamionowa:
48 do 62Hz

  UWAGA



Bezpie-
cze�stwo

 Informacje 
o nap�dzie

 Instalacja 
Nap�du

Podł�czenie
Elektryczne

Urucho-
mienie

Parametry
Główne

Uruchomie-
nie silnika

Optyma-
lizacja

Karta 
Smartcard PLC Parametry

Wy�sze
Dane 

Techniczne Diagnostyka Standard
UL 

212  Unidrive SP Podr�cznik U�ytkownika
www.acontrol.com.pl                                                                       Wydanie: 7

12.2.2     Dane mechaniczne zewn. filtrów EMC
Table 12-24 Wymiary gabarytowe oraz waga zewn. filtrów EMC

12.2.3     Dane mechaniczne zacisków filtrów EMC
Table 12-25 Momenty dokr�cania zacisków zewn. filtrów EMC

Oznaczenie
Producent

Wymiary Waga

Wysoko�� Szeroko�� Gł�boko�� kg

4200-6118

Schaffner

40 mm 100 mm 45 mm 1.4
4200-6119
4200-6210 428.5 mm 155 mm 55 mm 2
4200-6305

414 mm 250 mm 60 mm 3.54200-6307
4200-6309
4200-6121

Epcos

450 mm 100 mm 45 mm 2.1
4200-6120
4200-6211 431.5 mm 155 mm 55 mm 3.3
4200-6306

425 mm 250 mm 60 mm 5.1
4200-6308

Oznaczenie Producent
Zaciski silnopr�dowe Zaciski uziemiaj�ce

Maks. przekrój przewodu Moment dokr�cania Rozmiar zacisku uziem. Moment dokr�cania

4200-6118

Schaffner

4mm2 0.8 Nm
M5 3.5 Nm4200-6119

4200-6210 10mm2 2.0 Nm

4200-6305

16mm2 2.2 Nm M6 3.9 Nm4200-6307
4200-6309
4200-6121

Epcos

4mm2 0.6 Nm
M5 3.0 Nm4200-6120

4200-6211 10mm2 1.35 Nm

4200-6306
16mm2 2.2 Nm M6 5.1 Nm

4200-6308
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13     Diagnostyka
Wy�wietlacz nap�du daje mo�liwo�� wy�wietlania ró�nych informacji o 
stanie pracy nap�du. Informacje te s� zgrupowane w trzech kategoriach: 

• Wskazania stanów awaryjnych  
• Wskazania alarmów 
• Wskazania statusu nap�du 

13.1      Wskazania stanów awaryjnych
Je�eli nap�d wy�wietla jeden ze stanów awaryjnych wyj�cie nap�du jest 
nieaktywne i nap�d nie kontroluje nap�dzanego silnika. Po wyst�pieniu 
awarii silnik zaczyna hamowa� wybiegiem. Dolne wskazanie 
wy�wietlacza pokazuje kod stanu awaryjnego natomiast górne 
informacj�, �e stan awaryjny wyst�pił (napis TRIP).

Kody stanów awaryjnych wy�wietlane na panelu sterowniczym nap�du 
s�  wyszczególnione alfabetycznie w Tabeli 12-1. Patrz rysunek 12-1.

Je�eli panel sterowniczy nie jest u�ywany dioda LED informuje o stanie 
awaryjnym (�wieci si� w przypadku wyst�pienia stanu awaryjnego). 
Patrz rysunek 12-2. 

Wskazania stanów awaryjnych w postaci numerów mo�na odczyta� z  
parametrów 10.20 do 10.29. Numery stanów awaryjnych s� 
wyszczególnione w Tabeli 12-2.

N
Na ko�cu Tabeli 12-1 podano stany awaryjne poprzedzone liter� X 
X (gdzie: 1 ≤ X ≤ 8). Litera X wskazuje nr modułu, w którym wyst�pił 
stan awaryjny, w nap�dach du�ej mocy (wielomodułowych).

Przykład
1. Nr kodu stanu awaryjnego - 3 odczytujesz z Pr 10.20 poprzez 

interfejs szeregowy.
2. Odczytujesz w Tabeli 12-2, �e stan awaryjny nr 3 to OI.AC.

3. Sprawdzasz opis stanu awaryjnego OI.AC w Tabel 12-1.
4. Dokonujesz czynno�ci diagnostycznych zgodnie z Tabel� 12-1.

Rysunek 13-1 Mo�liwe wskazania na panelu sterowniczym

Rysunek 13-2 Umiejscowienie diody LED

U�ytkownikowi nie wolno dokonywa� samemu napraw 
nap�du je�eli jest on uszkodzony b�d� wskazanie na 
wy�wietlaczu nap�du nie wyst�puje i nie jest opisane w 
niniejszym rozdziale. Je�eli nap�d jest uszkodzony musi by� 
odesłany do Apator Control Sp. z o.o. - autoryzowanego 
dystrybutora Control Techniques w celu dokonania naprawy.

UWAGA

  UWAGA

Wy�wietlacz
Kod stanu 

awaryjnego Nr Trip

3 OI.AC

Wskazania stanów nap�du

Stan awaryjnyStan alarmowy
Gotowo�� 
nap�du

Kod stanu awaryjnego
(UU = 

)

Napi�cie w 
obwodzie 
po�rednicz�cym 
DC nap�du 
zbyt małe

Trip = stan awaryjny

Nap�d sprawny:
Dioda nie �wieci si�

Dioda pulsuje:
Wyst�pił stan awaryjny

Dioda LED informuj�ca o stanie nap�du

Stan awaryjny (ang. Trip) Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

OI.AC Zbyt wysoki poziom pr�du wyj�ciowego: Szczytowy pr�d wyj�ciowy wy�szy ni� 225%In

3

Czas rozbiegu i hamowania maszyny zbyt długi.
Je�li wyst�pi podczas autostrojenia zredukuj boost napi�ciowy Pr 5.15 
Sprawd� czy nie nast�pił zwarcie na wyj�ciu nap�du
Sprawd� stan izolacji uzwoje� silnika
Sprawd� oprzewodowanie urz�dzenia zastosowanego do sprz��enia zwrotnego 
Sprawd� mechaniczne poł�czenie  z silnikem urz�dzenia zastosowanego do sprz��enia zwrotnego 
Sprawd� czy sygnały sprz��enia zwrotnego s� wolne od zakłóce�
Sprawd� czy długo�� przewodów do silnika nie jest zbyt du�a (zbyt wysoka pojemno�� kabli)
Zredukuj wzmocnienie p�tli pr�dko�ciowej zmieniaj�c parametry – Pr 3.10, Pr 3.11 i Pr 3.12 (tylko dla pracy w trybie 
wektorowym w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego lub trybu serwo) 
Czy test pomiaru offsetu silnika serwo został wykonany prawidłowo (tylko dla trybu pracy serwo) 
Zredukuj wzmocnienie p�tli pr�dowej zmieniaj�c parametry - Pr 4.13 i Pr 4.14 (tylko dla pracy w trybie wektorowym 
w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego lub trybu serwo)     
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Tabela 13-1 Oznaczenia wy�wietlanych stanów awaryjnych

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

C.Acc Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Bł�d odczytu/zapisu karty SMARTCARD 

185
Sprawd� czy karta SMARTCARD jest wło�ona do nap�du poprawnie
Wymie� kart� SMARTCARD

C.Chg Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD:  Docelowy blok danych zawiera ju� dane

179
Skasuj dane z tego bloku
Zapisz dane do innego bloku

C.Cpr
Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Parametry zapisane w nap�dzie ró�ni� si� od parametrów zapisanych w 
bloku nr yyy na karcie SMARTCARD

188 Naci�nij czerwony przycisk   - reset 

C.dat Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Wybrany blok danych nie zwiera �adnych danych

183 Upewnij si�, �e został wybrany odpowiedni blok danych

C.Err Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Dane na karcie SMARTCARD s� uszkodzone

182
Upewnij si� �e karta jest wło�ona do nap�du poprawnie
Skasuj dane i spróbuj wgra� je ponownie
Wymie� kart� SMARTCARD

C.Full Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Karta SMARTCARD jest pełna (brak wolnej pami�ci na karcie)

184 Skasuj blok danych lub u�yj innej karty SMARTCARD 

CL2 Utrata sygnału pr�dowego na wej�ciu analogowym 2 (dla wej�cia skonfigurowanego jako wej�cie pr�dowe)

28 Sprawd� czy na wej�ciu analogowym 2 (zacisk 7) obecny jest sygnał pr�dowy (0-20mA, 4-20mA itp.) 

CL3 Utrata sygnału pr�dowego na wej�ciu analogowym 3 (dla wej�cia skonfigurowanego jako wej�cie pr�dowe)

29 Sprawd� czy na wej�ciu analogowym 3 (zacisk 8) obecny jest sygnał pr�dowy (0-20mA, 4-20mA itp.)

CL.bit Stan awaryjny zwi�zany ze słowem kontrolnym (Pr 6.42)

35 Deaktywuj słowo kontrolne poprzez nastaw� Pr 6.43 na warto�� 0 lub sprawd�  nastaw� Pr 6.42

C.Optn Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Moduły SM s� wło�one nieprawidłowo do nap�du

180

Upewnij si�, �e moduły SM s� wło�one do nap�dów poprawnie
Upewnij si�, �e moduły SM podczas transferowania parametrów ze SMARTCARD do nap�du s� wło�one do tych samych slotów, w 
których były w momencie transferowania parametrów do SMARTCARD

Naci�nij czerwony przycisk   - reset 

C.rdo Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Karta SMARTCARD jest ustawiona tylko na odczyt 

181
Wpisz warto�� 9777 do Pr xx.00 - to umo�liwi zapis i odczyt danych na karcie SMARTCARD 
Upewnij si�, �e dane nie s� zapisywane do bloków danych o numerach od 500 do 999

C.rtg
Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Parametry ze SMARTCARD s� transferowane do nap�du innego ni� 
docelowy (o innych danych znamionowych ni� dane nap�du zapisane na karcie)

186

Naci�nij czerwony przycisk   - reset
Parametry odpowiadaj�ce za dane znamionowe nap�du:

Parametry podane powy�ej nie s� transferowane ze SMARTCARD do nap�du, s� przypisane do nap�du.

C.Typ
Stan awaryjny zwi�zany z kart� SMARTCARD: Tryb pracy nap�du nie odpowiada zestawowi parametrów zapisanych na 
karcie SMARTCARD

187
Naci�nij czerwony przycisk - reset
Upewnij si� czy parametry na karcie pochodz� z nap�du tego samego typu (pracuj�cego w tym samym trybie)

Parametr Funkcja

2.08 Standardowa stromo�� napi�cia
4.05/6/7, 21.27/8/9 Ograniczenia pr�dowe

5.07, 21.07 Pr�d znamionowy silnika
5.09, 21.09 Napi�cie znamionowe silnika
5.17, 21.12 Rezystancja stojana silnika

5.18 Cz�stotliwo�� no�na
5.23, 21.13 Korekcja napi�cia
5.24, 21.14 Transient inductance
5.25, 21.24 Induktancja stojana 

6.06 Poziom pr�du hamowania DC
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dESt Dwa parametry (lub wi�cej) s� przypisane do jednego parametru docelowego (adresowego) 

199 Ustaw Pr xx.00 = 12001 i sprawd� nastawy wszystkich widocznych parametrów 

EEF
Dane EEPROM uszkodzone - Nap�d b�dzie pracował w otwartej p�tli i komunikacja szeregowa (RS485) z panelem zdalnego 
sterowania zostanie przerwana.

31 Powrót do normalnej pracy mo�e nast�pi� tylko po załadowaniu parametrów domy�lnych i ich zapami�taniu

Enc1 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Zbyt du�y pobór pr�du zasilaj�cego przez enkoder

189 Sprawd� oprzewodowanie zasilania enkodera i wymagania pr�dowe
Maksymalny pr�d = 200mA ; 15V, lub 300mA ; 8V i 5V

Enc2 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Uszkodzone oprzewodowanie nap�d-enkoder

190

Sprawd� ci�gło�� przewodów nap�d-enkoder
Sprawd� czy sygnały sprz��enia zwrotnego s� podł�czone do nap�du prawidłowo
Sprawd� czy zasilanie enkodera jest ustawione w nap�dzie prawidłowo
Wymie� enkoder
Je�eli detekcja nieprawidłowej pracy enkodera nie jest wymagana, mo�na stan awaryjny Enc2 pozostawi� w stanie nieaktywnym 
poprzez nastaw� Pr 3.40 na warto�� 0

Enc3 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Offset faz UVW pracuj�cego silnika serwo jest nieprawidłowy

191

Sprawd� czy sygnały z enkodera nie s� zakłócane
Sprawd� ekran przewodów sygnałowych z enkodera
Sprawd� monta� mechaniczny enkodera z silnikiem
Powtórz test pomiaru offsetu

Enc4 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Komunikacja szeregowa nap�du z urz�dz. sprz��enia zwrotnego jest przerwana

192

Upewnij si� czy zasilanie enkodera jest prawidłowe
Upewnij si� czy nastawiona pr�dko�� transmisji (bit/s) jest prawidłowa 
Sprawd� poprawno�� poł�cze� enkodera z nap�dem
Wymie� urz�dzenie zapewniaj�ce sprz��enie zwrotne

Enc5 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Bł�d sumy kontrolnej lub CRC

193
Sprawd� czy sygnały z enkodera nie s� zakłócane
Sprawd� ekran przewodów sygnałowych z enkodera
Dla enkoderów EnDat, sprawd� rozdzielczo�� komunikacji szeregowej i przeprowad� automatyczn� konfiguracj� enkodera Pr 3.41

Enc6 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Wskazania enkodera s� bł�dne

194
Wymie� urz�dzenie zapewniaj�ce sprz��enie zwrotne
Sprawd� poprawno�� poł�cze� enkodera z nap�dem oraz ustawienia warto�ci zasilania enkodera (dla enkodera stand. SSI) 

Enc7 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Brak mo�liwo�ci podj�cia pracy nap�du z enkoderem

195

Zresetuj nap�d
Sprawd� czy został wpisany poprawny typ enkodera do parametru Pr 3.38
Sprawd� poprawno�� poł�cze� enkodera z nap�dem
Sprawd� czy zasilanie enkodera jest ustawione w nap�dzie prawidłowo
Przeprowad� automatyczne rozpoznanie enkodera za pomoc� Pr 3.41
Wymie� urz�dzenie zapewniaj�ce sprz��enie zwrotne

Enc8
Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Automatyczna konfiguracja enkodera po zał�czeniu zasilania nie została 
zako�czona pomy�lnie

196 Zmie� nastaw� Pr 3.41 na 0 i r�cznie wprowad� do nap�du obroty enkodera (Pr 3.33) oraz liczb� impulsów na obrót (Pr 3.34)
Sprawd� rozdzielczo�� komunikacji szeregowej

Enc9 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Jako �ródło sprz��enia zwrotnego poło�eniowego został wybrany slot, w którym nie 
zamocowano modułu SM sprz��enia zwrotnego poło�eniowego/pr�dko�ciowego

197 Sprawd� nastaw� Pr 3.26 (lub Pr 21.21 - je�eli parametry zwi�zane z drugim silnikiem s� wykorzystywane)

Enc10 Stan awaryjny zwi�zany z enkoderem: Warto�ci k�ta fazowego enkodera w  Pr 3.25 lub 21.20 niezgodne warto�ci� 
rzeczywist�

198

Sprawd� poprawno�� poł�cze� enkodera z nap�dem
Wykonaj autostrojenie z pomiarem k�ta fazowego enkodera lub r�cznie wprowad� warto�� k�ta fazowego enkodera do (Pr 3.25 lub 
Pr 21.20)
Stan awaryjny Enc10 mo�e uaktywni� si� tak�e w bardzo dynamicznych aplikacjach. Enc10 mo�na zablokowa� poprzez nastaw� 
progu przekroczenia pr�dko�ci w Pr 3.08 na warto�� wi�ksz� ni� 0. Nastawa Pr 3.08 nie powinna by� zbyt du�a bo mo�e to 
spowodowa� całkowit� utrat� kontroli nad bł�dn� prac� enkodera. 

EnP.Er Bł�d danych urz�dzenia sprz��enia zwrotnego pochodz�cych z pami�ci wewn�trznej tego urz�dzenia 

176 Wymie� urz�dzenie zapewniaj�ce sprz��enie zwrotne

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne
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Et Blokada zewn�trzna spowodowana sygnałem podanym na zacisk 31 

6

Sprawd� zacisk 31
Sprawd� nastaw� Pr 10.32
Wprowad� 12001 do Pr xx.00 i kontroluj Pr 10.32
Upewnij si�, �e Pr 10.32 lub Pr 10.38 (=6) nie s� sterowane za pomoc� komunikacji szeregowej

HF01 Bł�d przetwarzanych danych: Bł�d adresu CPU

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF02 Bł�d przetwarzanych danych: Bł�d adresu DMAC

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF03 Bł�d przetwarzanych danych: Wyst�piła niedozwolona instrukcja

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF04 Bł�d przetwarzanych danych: Niedozwolona instrukcja obsługi gniazda (slotu)

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF05 Bł�d przetwarzanych danych: Niezdefiniowany wyj�tek

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF06 Bł�d przetwarzanych danych: Zastrze�ony wyj�tek

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF07 Bł�d przetwarzanych danych: Watchdog - uszkodzenie

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF08 Bł�d przetwarzanych danych: Załamanie Poziomu 4 systemu

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF09 Bł�d przetwarzanych danych: Przepełnienie

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF10 Bł�d przetwarzanych danych: Bł�d Router’a

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF11 Bł�d przetwarzanych danych: Dost�p do EEPROM uszkodzony

Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF20 Bł�d identyfikacji mostka mocy: bł�d numeru seryjnego

220 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF21 Bł�d identyfikacji mostka mocy: niezidentyfikowany moduł nap�du 

221 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF22 Bł�d identyfikacji mostka mocy: niedopasowanie wielko�ci modułów dla nap�dów du�ej mocy (wielomodułowych) 

222 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF23 Bł�d identyfikacji mostka mocy:  niedopasowanie napi�ciowe modułów dla nap�dów du�ej mocy (wilomodułowych)

223 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF24 Bł�d identyfikacji mostka mocy: niezidentyfikowany model nap�du 

224 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF25 Bł�d korekty sprz��enia zwrotnego pr�dowego

225 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF26 Awaria przeka�nika ładowania obwodu po�rednicz�cego

226 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF27 Uszkodzony termistor nr 1 na mostku mocy

227 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF28 Uszkodzony termistor nr 2 na mostku mocy lub uszkodzony wentylator wewn�trzny nap�du (dot. Rozmiaru 3 Unidrive SP)

228 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

HF29 Uszkodzony termistor na płycie regulatora

229 Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne
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It.AC Przekroczona warto�� przeci��enia pr�dowego w czasie (I2t) - stopie� zapełnienia bufora w % mo�na zobaczy� w Pr 4.19

20

Upewnij si� czy wał maszyny nie jest zablokowany
Sprawd� czy obci��enie silnika nie zmieniło si� diametralnie 
Nastaw parametr zwi�zany ze znamionow� pr�dko�ci� silnika (tylko dla pracy nap�du w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli)
Sprawd� czy sygnały przychodz�ce z enkodera b�d� rezolwera nie s� zakłócane
Sprawd� poł�czenie mechaniczne rezolwera b�d� enkodera z silnikiem

It.br Przekroczona warto�� pr�du w obwodzie rezystora hamowania w czasie (I2t) – stopie� zapełnienia bufora w % mo�na 
zobaczy� w Pr 10.39

19

Upewnij si� czy warto�ci wpisane do  Pr 10.30 i Pr 10.31 s� prawidłowe
Zwi�ksz moc rezystora hmowania i zmie� warto�� Pr 10.30 i Pr 10.31 
Je�eli zastosowano zewn�trzn� ochron� termiczn� rezystora hamowania i jego ochrona od strony nap�du nie jest wymagana 
mo�na zablokowa� ten stan awaryjny nastawiaj�c  Pr 10.30 i Pr 10.31 na warto�� 0

O.CtL Przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy nap�du

23

Sprawd� system wentylacji nap�du oraz stan wentylatorów nap�du
Sprawd� sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest nap�d 
Sprawd� czysto�� kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest nap�d
Sprawd� temperatur� w otoczeniu nap�du
Zmniejsz cz�stotliwo�� no�n� nap�du

O.ht1 Przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy silnika (wg modelu cieplnego silnika)

21

Zmniejsz cz�stotliwo�� no�n� nap�du
Zmniejsz cz�sto�� cyklów pracy
Zmniejsz czas rozbiegu b�d� hamowania nap�du
Zredukuj obci��enie silnika

O.ht2 Przekroczenie dopuszczalnej temperatury na radiatorze nap�du

22

Sprawd� system wentylacji nap�du oraz stan wentylatorów nap�du
Sprawd� sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest nap�d 
Sprawd� czysto�� kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest nap�d
Zamontuj dodatkowy wentylator
Zmniejsz czas rozbiegu b�d� hamowania nap�du
Zmniejsz cz�stotliwo�� no�n� nap�du
Zmniejsz cz�sto�� cyklów pracy
Zredukuj obci��enie silnika

O.ht3 Przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy nap�du (wg modelu cieplnego)

27

Nap�d b�dzie próbował zatrzyma� silnik przed przej�ciem w stan awaryjny. Je�eli silnik nie zatrzyma si� w ci�gu 10 s. nap�d 
przejdzie w stan awaryjny (zablokuje si�)
Sprawd� system wentylacji nap�du oraz stan wentylatorów nap�du
Sprawd� sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest nap�d 
Sprawd� czysto�� kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest nap�d
Zamontuj dodatkowy wentylator
Zmniejsz czas rozbiegu b�d� hamowania nap�du
Zmniejsz cz�sto�� cyklów pracy
Zredukuj obci��enie silnika

OI.AC Wykryty chwilowy nadmierny wzrost pr�du wyj�ciowego: szczytowy pr�d wyj�ciowy wi�kszy ni� 225%In

3

Czas rozbiegu b�d� hamowania jest zbyt krótki
Je�eli stwierdziłe� podczas autostrojenia redukcj� podbicia napi�cia (boost) Pr 5.15: 

Sprawd� czy nie ma zwarcia pomi�dzy przewodami wyj�ciowymi z nap�du
Sprawd� stan izolacji silnika
Sprawd� oprzewodowanie enkodera b�d� rezolwera 
Sprawd� mechaniczne poł�czenie enkodera b�d� rezolwera z silnikiem 
Sprawd� czy sygnały sprz��enia zwrotnego s� wolne od zakłóce�

Sprawd� czy długo�� przewodów silnik-nap�d nie przekracza limitu okre�lonego dla danego typu nap�du
Zmniejsz warto�ci członów regulatora pr�dko�ciowego parametrami – Pr 3.10, Pr 3.11 i Pr 3.12 (tylko dla pracy nap�du w trybie 
wektorowym w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego oraz w trybie pracy serwo) 

Sprawd� czy test pomiaru offsetu został wykonany poprawnie (tylko dla pracy nap�du w trybie serwo)
Zmniejsz warto�ci członów regulatora pr�dowego parametrami - Pr 4.13 i Pr 4.14 (tylko dla pracy nap�du w trybie wektorowym 
w zamkni�tej p�tli sprz��enia zwrotnego oraz w trybie pracy serwo)     

OI.br Wykryte przeci��enie pr�dowe tranzystora hamowania: aktywna ochrona zwarciowa tranzystora hamowania

4
Sprawd� podł�czenie przewodów rezystora hamowania
Sprawd� czy rezystancja opornika hamowania jest wi�ksza b�d� równa minimalnej warto�ci rezystancji czopera
Sprawd� stan izolacji rezystora hamowania    

O.Ld1 Przeci��enie pr�dowe wyj�cia cyfrowego: pr�d pobierany ze �ródła +24V oraz z wyj�� cyfrowych przekracza 200mA 
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26 Sprawd� całkowite obci��enie wyj�� cyfrowych (zaciski 24,25,26) i �ródło +24V (zacisk 22)

OV Napi�cie DC w obwodzie po�rednicz�cym nap�du przekracza warto�� szczytow� lub warto�� maks. ci�gł� przez 30 s

2

Zwi�ksz czas hamowania (Pr 0.04)
Zmniejsz rezystancj� oprnika hamowania (waro�� nieznacznie wi�ksza od minimalnej rezystancji czopera) 
Sprawd� warto�� napi�cia zasilania AC  
Sprawd� czy nie wyst�piły przerwy w zasilaniu - po powrocie nap�du do pracy po chwilowym zaniku zasilania mog� nast�powa� 
przepi�cia, które s� przyczyn� wzrostu napi�cia w obwodzie DC nap�du.
Sprawd� stan izolacji silnika
Nap. znam. nap�du    Maks. nap. szczytowe         Maksymalne napi�cie ci�głe
            200                                415                                                 405
            400                                830                                                 810
            575                                990                                                 960

O.SPd Pr�dko�� silnika jest wy�sza od warto�ci progowej zaprogramowanej w nap�dzie

7

Zwi�ksz próg przekroczenia pr�dko�ci w Pr 3.08 (tylko dla pracy nap�du w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli)
Pr�dko�� ma warto�� wy�sz� ni� 1.2 x Pr 1.06 lub Pr 1.07 (tylko dla pracy nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego)
Zmniejsz człon P regulatora pr�dko�ci (Pr 3.10) aby zredukowa� przeregulowania pr�dko�ci (tylko dla pracy nap�du w trybie 
wektorowym w zamkni�tej p�tli)

PAd Panel steruj�cy został zdj�ty z nap�du podczas zadawania pr�dko�ci przy jego pomocy

34
Załó� panel steruj�cy i zresetuj nap�d
Zmie� �ródło zadawania pr�dko�ci

Ph Zanik jednej fazy AC na zasilaniu nap�du lub wykrycie zbyt du�ej asymetrii pomi�dzy fazami zasilania 

32

Upewnij si�, �e trzy fazy s� podł�czone do nap�du i s� symetryczne
Sprawd� czy napi�cie zasilania AC nap�du ma wymagany poziom (przy pełnym obci��eniu)

N
Poziom obci��enia nap�du musi zawiera� si� w granicach od 50 do 100% aby ten stan awaryjny wyst�pił. Nap�d b�dzie próbował 
zatrzyma� silnik przed wyst�pieniem tego stanu awaryjnego.

PS Przerwa w zasilaniu obwodów wewn�trznych

5
Wyjmij moduł SM i zresetuj nap�d 
Sprawd� podł�czenia wewn�trznych przewodów paskowych i stan zł�cz (tylko rozmiar 4,5,6)
Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

PS.10V Obci��enie pr�dowe �ródła +10V wi�ksze ni� 10mA

8
Sprawd� podł�czenie przewodów do zacisku 4
Zmniejsz obci��enie pr�dowe na zacisku 4

PS.24V Przeci��enie wewn�trznego �ródła +24V DC

9

Całkowite obci��enie �ródła wykorzystywane do pracy nap�du oraz do pracy Solutions Modules przekracza dopuszczalne 
obci��enie �ródła +24V.
Na obci��enie �ródła mog� składa� si�: zasilanie wyj�� cyfrowych nap�du oraz zasilanie SM-I/O Plus (wyj�cia cyfrowe), lub 
zasilanie enkodera wraz z zasilaniem SM-Universal Encoder Plus i SM-Encoder Plus. 
• Zredukuj obci��enie �ródła i zresetuj nap�d
• Zapewnij dodatkowe zewn�trzne zasilanie +24V >50W 
• Wyjmij wszystkie Solutions Modules z nap�du i zresetuj nap�d

rS Nieudany pomiar rezystancji stojana podczas autostrojenia lub podczas startu nap�du w trybie wektorowym w otwartej 
p�tli (0 lub 3) 

33 Sprawd� stan przewodów i ich poł�cze� nap�d-silnik 

SCL Utrata sygnału komunikacji szeregowej RS-485 zapewniaj�cego komunikacj� nap�du z panelem zdalnego sterowania

30

Zregeneruj kabel ł�cz�cy nap�d z panelem zdalnego sterowania
Sprawd� czy kabel ł�cz�cy nap�d z panelem zdalnego sterowania nie został uszkodzony
Wymie� kabel ł�cz�cy nap�d z panelem zdalnego sterowania
Wymie� panel zdalnego sterowania

SLX.dF Stan awaryjny - slot X modułu SM: Moduł SM został wło�ony w slot X, wcze�niej przypisany innemu modułowi 

204,209,214 Zapisz parametry i zresetuj nap�d

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

  UWAGA
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SLX.Er Stan awaryjny - slot X modułu SM: Moduł SM w slocie X wykrył stan awaryjny 

202,207,212

Moduły sprz��e� zwrotnych

Sprawd� warto�� w Pr 15/16/17.50.Poni�sza tabela przedstawia mo�liwe kody bł�dów dla modułów: SM-Universal Encoder Plus, 
SM-Encoder Plus i SM-Resolver.

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

Kod 
bł�du

Opis stanu awaryjnego Czynno�ci diagnostyczne

0 Nie wyst�pił stan awaryjny Nie wykryto �adnego bł�du

1
Zbyt du�y pobór pr�du na 
zasilaniu enkodera

Sprawd� stan przewodów zasilaj�cych enkoder oraz wymagane obci��enie pr�dowe
Maks. pobór pr�du = 200mA dla 15V, lub 300mA dla 8V i 5V

2
Uszkodzony przewód z 
enkodera

Sprawd� stan przewodów enkoder-nap�d
Sprawd� czy sygnały z enkodera s� podł�czone prawidłowo
Sprawd� warto�� napi�cia zasilania enkodera
Wymie� enkoder b�d� rezolwer

3
Offset faz UVW jest 
nieprawidłowy

Sprawd� czy sygnały z enkodera nie s� zakłócane
Sprawd� stan ekranu przewodów enkodera
Sprawd� mocowanie mechaniczne enkodera na silniku
Powtórz procedur� pomiaru offsetu

4
Utrata komunikacji nap�du z 
urz�dzeniem sprz��enia 
zwrotnego

Upewnij si�, �e zasilanie enkodera jest prawidłowe
Upewnij si� czy nastawiona pr�dko�� transmisji (bit/s) jest prawidłowa
Sprawd� czy sygnały z enkodera s� podł�czone prawidłowo
Wymie� enkoder b�d� rezolwer

5
Bł�d Enkodera: Checksum or 
CRC error

Sprawd� czy sygnały z enkodera nie s� zakłócane
Sprawd� stan ekranu przewodów enkodera

6 Enkoder uszkodzony Wymie� enkoder b�d� rezolwer

7 Bł�d w rozpoznaniu enkodera

Sprawd� czy został wprowadzony odpowiedni enkoder w Pr 15/16/17.15
Sprawd� czy sygnały z enkodera s� podł�czone prawidłowo
Sprawd� warto�� napi�cia zasilania enkodera
Wymie� enkoder

8

Automatyczna konfiguracja 
parametrów enkodera po zaniku 
napi�cia zasilania jest 
niemo�liwa

Zmie� nastaw� w Pr 15/16/17.18 i r�cznie wprowad� liczb� obrotów (Pr 15/16/17.09) 
oraz ilo�� impulsów na obrót (Pr 15/16/17.10) dla danego enkodera

9 Ogólny Stan awaryjny zwi�zany z termistorem
10 Ogólny Zwarcie w obwodzie termistora

11
Ilo�� biegunów rezolw. nie jest 
odpowiednia dla danego silnika

Sprawd� czy została poprawnie wprowadzona ilo�� biegunów rezolwera do Pr 15/16/
17.15.

74 Ogólny Zbyt wysoka temperatura modułu modułu SM
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SLX.Er Stan awaryjny - slot X modułu SM: Moduł SM w slocie X wykrył stan awaryjny

202,207,212

Moduły aplikacyjne oraz moduł dodatkowych wej��/wyj��

Sprawd� warto�� Pr 15/16/17.50. Poni�sza tabela przedstawia mo�liwe kody bł�dów dla modułów: SM-Applications i SM-
Applications Lite.

Sprawd� warto�� Pr 15/16/17.50. Poni�sza tabela przedstawia mo�liwe kody bł�dów dla modułu dodatkowych wej��/wyj��.

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

Kod bł�du Przyczyna stanu awaryjnego

39 Przepełnienie stosu
40 Nieznany bł�d
41 Parametr nie istnieje
42 Parametr tylko do odczytu
43 Parametr tylko do zapisu
44 Warto�� parametru poza zakresem
45 Invalid synchronisation modes
46 Nie u�ywany
47 Utrata synchronizacji z wirtualnym Masterem
48 Aktualnie nie u�ywany RS485
49 Zła konfiguracja RS485
50 Bł�d matematyczny
51 Indeks tablicy poza zakresem
52 Bład zwi�zany ze słowem kontrolnym
53 Program DPL nie jest kompatybilny z istniej�cym programem
54 Przeci��enie procesora/ Pomijanie zada�
55 Bł�dna konfiguracja enkodera
56 Bł�dna konfiguracja licznika
57 Blok funkcyjny nie obsługiwany przez zainstalowany system operacyjny 
58 Uszkodzona pami�� flash (wielokrotnego kasowania)
59 Nap�d odrzuca moduł aplikacyjny jako jako moduł mastera
60 Bł�d sprz�towy sieci CTNet
61 Bł�dna konfiguracja sieci CTNet
62 Ustawiona nieprawidłowa pr�dko�� transmisji w sieci CTNet
63 Ustawiony numer ID w�zła sieci CTNet ju� istnieje
64 Przeci��enie wyj�cia cyfrowego
65 Bł�dne parametry Bloku Funkcyjnego
66 Zdefiniowane wymagania dla stosu zbyt du�e
67 Plik nie istnieje
68 Brak pliku
69 Bł�d pami�ci flash podczas ładowania danych z nap�du
70 Próba ładowania programu w stanie gdy nap�d jest aktywny
71 Bł�d przy zmianie trybu pracy nap�du
72 Bł�dna obsługa bufora pami�ci CTNet
73 Bł�d inicjacji szybkich parametrów
74 Zbyt wysoka temperatura modułu modułu SM

Kod bł�du Przyczyna stanu awaryjnego

0 Nie wyst�pił stan awaryjny
1 Zwarcie na wyj�ciu cyfrowym
74 Zbyt wysoka temperatura modułu modułu SM
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SLX.Er Stan awaryjny - slot X modułu SM: Moduł SM w slocie X wykrył stan awaryjny

202,207,212

Moduły komunikacyjne 
Sprawd� warto�� Pr 15/16/17.50. Poni�sza tabela przedstawia mo�liwe kody bł�dów dla modułów komunikacyjnych.

SLX.HF Stan awaryjny - slot X modułu SM: Bł�d sprz�towy modułu SM 

200,205,210 Upewwnij si�, �e moduł SM jest wło�ony do nap�du poprawnie
Wy�lij moduł SM do naprawy

SLX.nF Stan awaryjny - slot X modułu SM: Moduł SM wyskoczył ze slotu 

203,208,213
Upewnij si�, �e moduł SM jest wło�ony do nap�du poprawnie
Wyjmij i ponownie włó� moduł SM
Zapisz parametry i zresetuj nap�d

SL.rtd Stan awaryjny - moduł SM: Został zmieniony tryb pracy nap�du i wykonywanie operacji modułu SM zostało zakłócone

215 Naci�nij przycisk reset.
Je�eli stan awaryjny utrzymuje si� nadal, skontaktuj si� z dostawc� nap�du.

SLX.tO Stan awaryjny - slot X modułu SM: Watchdog modułu SM przerwany

203,208,211
Naci�nij przycisk reset.
Je�eli stan awaryjny utrzymuje si� nadal, skontaktuj si� z dostawc� nap�du.

t010 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

10 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t036 to t038 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

36 to 38 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t040 to t089 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

40 to 89 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t099 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

99 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t109 to t110 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

109 to 110 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t119 to t120 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

119 to 120 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t129 to t130 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

129 to 130 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t139 to t140 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

139 to 140 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne

Kod bł�du Dotyczy sieci Przyczyna stanu awaryjnego

52 Wszystkie oprócz  DPLCAN Stan awaryjny zwi�zany ze słowem kontrolnym
61 Wszystkie Bł�dne nastawy parametrów
65 Wszystkie oprócz DPLCAN Przerwana sie�

66
DeviceNet, CANopen i 
DPLCAN

Zbyt wyoka liczba bł�dów transmisji

67 CANopen W�zeł nie otrzymał SYNC telegramu w ci�gu zdefiniowanego czasu.
68 CANopen W�zeł nie otrzymał ochronnego telegramu w okreœlonym przedziale czasu

69 DPLCAN
W�zeł przesłał pakiet danych i �aden inny w�zeł nie potwierdził odbioru tego 
pakietu

70 Wszystkie
Nie mo�na przesła� wszystkich danych dot. komunikacji z modułu SM do 
nap�du – U�ytkownik mo�e nie zachowa� �adnych danych lub mog� by� 
zachowane niekompletne dane    

71 DeviceNet
Utrata zasilania zewn�trznego. Ten stan awaryjny pojawi si� wówczas gdy 
moduł współpracuje z masterem gdy nast�piła przerwa w zasilaniu. Gdy brak 
jest  zasilania w czasie rozpocz�cia pracy modułu stan awaryjny nie nast�puje

74 Wszystkie Zbyt wysoka temperatura modułu SM
98 Wszystkie Nie doko�czone zadania w tle modułu SM
99 Wszystkie Bł�d oprogramowania
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t149 to t150 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

149 to 150 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t159 to t170 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

159 to 170 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t172 to t175 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

172 to 175 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t177 to t178 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

177 to 178 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t198 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

198 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

t216 to t219 Stan awaryjny mo�liwy do zdefiniowania przez u�ytkownika w module SM

216 to 219 Program w module SM-Aplikacje musi by� przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego

th Stan awaryjny zwi�zany z termistorem silnika 

24
Sprawd� temperatur� silnika
Sprawd� stan termistora oraz stan przewodów biegn�cych z termistora
Ustaw Pr 7.15 = VOLt i zresetuj nap�d wył�czaj�c funkcj� ochrony silnika

thS Zwarcie termistora w silniku

25
Sprawd� poprawno�� podł�czenia termistora oraz stan przewodów biegn�cych z termistora
Wymie� termistor slnika b�d� cały silnik 
Ustaw Pr 7.15 = VOLt i zresetuj nap�d wył�czaj�c funkcj� ochrony silnika

tunE Autostrojenie przerwane w trakcie cyklu

18
Nap�d wykrył stan awaryjny podczas autostrojenia
Czerwony przycisk STOP został naci�ni�ty podczas autostrojenia
Został przerwany obwód gotowo�ci nap�du do pracy (zacisk 31) podczas procedury autostrojenia

tunE1 Pozycja wirnika silnika nie zmienia si� lub nie zostaje osi�gni�ta ��dana pr�dko�� podczas badania inercji (patrz Pr 5.12)

11
Upewnij si� czy silnik ma mo�liwo�� pracy (czy np. hamulec jest zwolniony)
Sprawd� poł�czenie mechaniczne enkodera z silnikiem

tunE2 Kierunek wirowania silnika jest nieprawidłowy lub nap�d nie mógł zatrzyma� si� podczas badania inercji (patrz Pr 5.12)

12
Sprawd� poprawno�� oprzewodowania silnika
Sprawd� poprawno�� oprzewodowania i podł�czenia rezolwera b�d� enkodera
Zamie� dwa przewody fazowe silnika mi�dzy sob� (tylko dla trybu pracy wektorowej nap�du w zamkni�tej p�tli)

tunE3 Sygnały komutacyjne enkodera s� bł�dnie lub mierzona inercja jest poza dopuszczalnym zakresem (patrz Pr 5.12)

13
Sprawd� poprawno�� oprzewodowania silnika
Sprawd� czy sygnały komutacyjne enkodera U,V i W s� podł�czone prawidłowo

tunE4 Sygnał komutacyjny U enkodera nie jest aktywny podczas procedury autostrojenia

14
Sprawd� stan przewodu sygnału komutacyjnego U
Wymie� enkoder

tunE5 Sygnał komutacyjny V enkodera nie jest aktywny podczas procedury autostrojenia

15 Sprawd� stan przewodu sygnału komutacyjnego V
Wymie� enkoder

tunE6 Sygnał komutacyjny W enkodera nie jest aktywny podczas procedury autostrojenia

16
Sprawd� stan przewodu sygnału komutacyjnego W
Wymie� enkoder

tunE7 Nieprawidłowa liczba biegunów silnika wprowadzona do nap�du

17
Sprawd� ustawion� rozdzielczo�� urz�dzenia sprz��enia zwrotnego (dla enkodera ilo�� impulsów na obrót)
Sprawd� czy ustawiona liczba biegunów silnika w Pr 5.11 jest prawidłowa

Uflt Dla nap�du wielo-modułowego: Niezdefiniowany bł�d

171 Sprawd� wszystkie poł�czenia (oprzewodowanie) pomi�dzy modułami mocy
Upewnij si� czy przewody nie s� zakłócane

UP ACC Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: brak dost�pu do programu w wewn�trznym PLC nep�du

98
Wył�cz aktywacj� nap�du - dost�p do zapisu nie jest mo�liwy gdy nap�d ma pozwolenie na prac� (Pr 6.15=1)
Dost�p do wewn�trznego PLC nap�du jest aktywny z innego �ródła

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne
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UP div0 Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: program wykonał prób� dzielenia przez zero

90 Sprawd� program

UP OFL
Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: zmienne i nazwy bloków funkcyjnych zu�ywaj� zbyt 
du�o pami�ci RAM (przepełnienie stosu)

95 Sprawd� program

UP ovr Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: próba zapisu zbyt du�ej warto�ci parametru

94 Sprawd� program

UP PAr Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: próba odwołania do nieistniej�cego parametru

91 Sprawd� program

UP ro Stan awarii zwi�zany zprogramem do wewn�trznego PLC nap�du: próba zapisu warto�ci do param.  tylko do odczytu

92 Sprawd� program

UP So Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: próba odczytu warto�ci parametru  tylko do zapisu

93 Sprawd� program

UP udf Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: niezdefiniowany stan awaryjny

97 Sprawd� program

UP uSEr Stan awarii zwi�zany z programem do wewn�trznego PLC nap�du: stan awaryjny zdefiniowany przez programist�

96 Sprawd� program

UV Napi�cie w obwodzie po�rednicz�cym DC nap�du zbyt małe

1

Sprawd� poziom napi�cia zasilania nap�du
Napi�cie znamionowe nap�du (Vac)          Próg zadziałania blokady podnapi�ciowej (Vdc)

            200                                                                                          175
            400                                                                                          350
            575                                                                                          435

X.Oht2 Dla nap�du wielo-modułowego: Zbyt du�y wzrost temperatury na radiatorze modułu X 

121 to 128

Sprawd� czy przestrze� wokół modułów jest wystarczaj�ca oraz czy wentylator ka�deg z modułów jest sprawny
Sprawd� czy prawidłowy jest obieg powietrza chłodz�cego w radiatorze ka�dego z modułów oraz w szafie 
Sprawd� czysto�� oraz wielko�� kratek wentylacyjnych szafy
Sprawd� temperatur� na zewn�trz nap�du
Zredukuj cz�stotliwo�� no�n� nap�du
Zwi�ksz wentylacj� nap�du

X.OI.AC Dla nap�du wielo-modułowego: Przeci��enie pr�dowe wykryte w module X – szczytowy  pr�d wyj�c. wy�szy ni� 225%In 

111 to 118

Czas rozbiegu b�d� hamowania zbyt krótki
Je�eli ten stan awaryjny wyst�pił podczas autostrojenia zredukuj podbicie napi�cia przy małych cz�stotliwo�ciach (Pr 5.15) 
Sprawd� czy nie wyst�piło zwarcie przewodów na wyj�ciu nap�du 
Sprawd� stan izolacji silnika 
Sprawd� oprzewodowanie enkodera b�d� rezolwera (je�eli s� wykorzystywane)
Sprawd� mechaniczne poł�czenie enkodera b�d� rezolwera z silnikiem (je�eli s� wykorzystywane)
Sprawd� czy sygnały przychodz�ce z enkodera b�d� rezolwera nie s� zakłócane 
Czy długo�� przewodów nap�d - silnik nie przekracza dopuszczalnych długo�ci dla danego nap�du?
Zredukuj warto�ci członów p�tli pr�dko�ciowej – Pr 3.10, Pr 3.11 i Pr 3.12 (tylko dla pracy w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli 
sprz��enia zwrotnego lub trybu serwo) 
Czy pomiar offsetu silnika serwo przebiegł prawidłowo? (tylko dla trybu pracy serwo)
Zredukuj warto�ci w Pr 4.13 i Pr 4.14 - człony p�tli pr�dowej (tylko dla pracy w trybie wektorowym w zamkni�tej p�tli sprz��enia 
zwrotnego lub trybu serwo)    

X.OI.br Dla nap�du wielo-modułowego: Przeci��enie w obwodzie czopera w module X 

141 to 148

Zadziałanie zabezpieczenia w obwodzie tranzystora hamowania
Sprawd� podł�czenie rezystora hamowania
Sprawd� czy rezystancja opornika hamowania jest wi�ksza b�d� równa minimalnej warto�ci rezystancji czopera
Sprawd� stan izolacji rezystora hamowania    

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne
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X.OV
Dla nap�du wielo-modułowego: Napi�cie w obwodzie po�rednicz�cym DC w jednym z modułów przekroczyło 
dopuszczalne napi�cie szczytowe lub przekroczyło maks. dopuszczalny poziom napi�cia w ci�gu 30 s. 

151 to 158

Zwi�ksz czas hamowania (Pr 0.02)
Zmniejsz rezystancj� opornika hamowania tak aby nieznacznie przewy�szała minimaln� warto�� rezystancji czopera
Sprawd� poziom napi�cia AC zasilaj�cego nap�d 
Sprawd� czy nie było przerw w zasilaniu nap�du - ponowne załaczenie nap�du oraz zał�czanie styczników na zasilaniu nap�du 
mo�e spowodowa� przepi�cie w obwodzie po�rednicz�cym nap�du
Sprawd� stan izolacji uzwoje� silnika
Nap. znamionowe nap�du           Maks. nap. szczytowe         Maksymalne napi�cie ci�głe

            200                                                  415                                                 405
            400                                                  830                                                 810
            575                                                  990                                                 960

X.PH Dla nap�du wielo-modułowego: Brak jednej fazy zasilaj�cej w module X

101 to 108
Sprawd� poziom napi�cia zasilaj�cego w poszczególnych  
Sprawd� czy warto�� pr�du wyj�ciowego z nap�du jest stabilna

X.PS Dla nap�du wielo-modułowego: Wykryte nieprawidłowe zasilanie wewn�trzne w module X

131 to 138
Wyjmij wszystkie moduły SM z nap�du i zresetuj nap�d
Sprawd� stan zł�cz i przewodów paskowych oraz poprawno�� poł�cze�
Bł�d sprz�towy - wy�lij nap�d do naprawy

Stan awarii 
(ang. Trip)

Opis stanu awaryjnego; Czynno�ci diagnostyczne
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Tabela 13-2 Kody stanów awaryjnych

Powy�sze stany awaryjne mog� by� zgrupowane w nast�puj�ce 
kategorie:

Nr Stan awarii (ang. Trip) Nr Stan awarii (ang. Trip) Nr Stan awarii (ang. Trip)

1 UU 39 L.SYNC 184 C.FULL

2 OU 40 do 89 t040 do t089 185 C.Acc

3 OI.AC 90 UP div0 186 C.rtg

4 OI.br 91 UP PAr 187 C.Typ

5 PS 92 UP ro 188 C.cpr

6 Et 93 UP So 189 EnC1

7 O.SPd 94 UP ovr 190 EnC2

8 PS.10V 95 UP OFL 191 EnC3

9 PS.24V 96 UP uSEr 192 EnC4

10 t010 97 UP udf 193 EnC5

11 tunE1 98 UP ACC 194 EnC6

12 tunE2 99 t099 195 EnC7

13 tunE3 100 196 EnC8

14 tunE4 101 do 108 X.PH 197 EnC9

15 tunE5 109 do 110 t109 do t110 198 EnC10

16 tunE6 111 do 118 X.OI.AC 199 DESt

17 tunE7 119 do 120 t119 do t120 200 SL1.HF

18 tunE 121 do 128 X.Oht2 201 SL1.tO

19 It.br 129 do 130 t129 do t130 202 SL1.Er

20 It.AC 131 do 138 1.PS do 8.PS 203 SL1.nF

21 O.ht1 139 do 140 t139 do t140 204 SL1.dF

22 O.ht2 141 do 148 X.OIBr 205 SL2.HF

23 O.CtL 149 do 150 t149 do t150 206 SL2.tO

24 Th 151 do 158 X.OV 207 SL2.Er

25 ThS 159 do 160 t159 do t160 208 SL2.nF

26 O.Ld1 161 do 168 t161 do t168 209 SL2.dF

27 O.ht3 169 do 170 t169 do t170 210 SL3.HF

28 CL2 171 UFLt 211 SL3.tO

29 CL3 172 do 175 t172 do t175 212 SL3.Er

30 SCL 176 EnP.Er 213 SL3.nF

31 EEF 177 do 178 t177 do t178 214 SL3.dF

32 PH 179 C.Chg 215 SL.rtd

33 RS 180 C.Optn 216 do 219 t216 do 219

34 Pad 181 C.RdO 220 do 230 HF20 do HF30

35 CL.bit 182 C.Err

36 do 38 t036 do t038 183 C.dat
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Tabela 13-3 Kategorie stanów awaryjnych

13.2      Wskazania alarmów
Stan alarmowy jest wskazywany na dolnej linii wy�wietlacza - 
odpowiedni kod stanu alarmowego miga na przemian z normalnie 
wy�wietlan� warto�ci�. Je�eli nie zostan� podj�te odpowiednie kroki w 
celu zniwelowania stanu alarmowego nap�d zablokuje i pozostanie w 
stanie awaryjnym (nie dotyczy wskazania "Autotune" - Autostrojenie). 
Lista mo�liwych do wy�wietlenia alarmów:

Kategoria Stany awaryjne Wyja�nienia

Stan awaryjny, który resetuje 
si� samoczynnie

UU
Stan awaryjny po podnapi�ciu w obwodzie DC nap�du nie mo�e by� resetowany 
przez u�ytkownika - jest automatycznie resetowany przez nap�d w momencie gdy 
napi�cie w obwodzie DC osi�gnie wymagan� warto��

Stan awaryjny zwi�zany z 
zanikiem fazy zasilaj�cej 
nap�d

PH
Po wyst�pieniu tego stanu awaryjnego nap�d zatrzyma silnik ale przedtem b�dzie 
odpowiednio redukował dostarczan� moc do silnika po 500ms od detekcji braku fazy 
zasilaj�cej nap�d

Stany awaryjne o niskiej 
hierarchii wa�no�ci

Old1, cL2, cL3, SCL
Je�eli Pr 10.37 jest nastawiony na 1 lub 3 nap�d zatrzyma silnik natychmiast przed 
wskazaniem stanu awaryjnego

Standardowe stany awaryjne
Wszystkie inne stany 

awaryjne
Mog� by� zresetowane po upływie 1s od wyst�pienia stanu awaryjnego

Standardowe stany awaryjne
z wydłu�onym czasem 
potrzebnym do zresetowania 
nap�du

OI.AC, OI.Br, x.OIAC, 
x.OIBr

Mog� by� zresetowane po upływie 10s od wyst�pienia stanu awaryjnego

Stan awaryjny EEF EEF
Mo�e by� zresetowany dopiero po wprowadzeniu parametrów fabrycznych 
parametrem Pr xx.00 lub Pr 11.43.

Stany awaryjne nie daj�ce si� 
zresetowa�

HF20 do HF30, SL1.HF, 
SL2.HF, SL3.HF

Nie mog� by� zresetowane. Te stany awaryjne wskazuj� na odł�czenie nap�du od 
sieci.

Bł�dy sprz�towe HF01 do HF19

Wskazuj� na powa�ny problem z nap�dem i nie mog� by� zresetowane. Po 
wyst�pieniu jednego z tych stanów awaryjnych nap�d jest nieaktywny a na 
wy�wietlaczu wida� wskazanie HFxx. Przeka�nik “Nap�d Sprawny” jest otwarty; nie 
funkcjonuje komunikacja szeregowa.

Dolna linia 
wy�wietlacza

Opis alarmu

br.rS Przeci��enie w obwodzie rezystora hamowania

Stopie� zapełnienia bufora I2t w obwodzie rezystora hamowania (Pr 
10.39) osi�ga 75.0% warto�ci, przy której nap�d wchodzi w stan 
awaryjny. Przy tym stanie alarmowym tranzystor hamowania jest cały 
czas aktywny.

Hot
Radiator nap�du lub regulator nap�du lub tranzystory 
IGBT nap�du zaczynaj� osi�ga� zbyt wysok� 
temperatur�

• Je�eli temperatura radiatora nap�du nadal b�dzie rosła nap�d 
zablokuje si� wy�wietlaj�c stan awaryjny ‘O.ht2’ (patrz stan 
awaryjny ‘O.ht2’).

lub

• Je�eli temperatura wokół płyty regulatora nap�du nadal b�dzie 
rosła nap�d zablokuje si� wy�wietlaj�c stan awaryjny ‘O.CtL’ (patrz 
stan awaryjny ‘O.CtL’).
OVLd Przeci��enie silnika

Stopie� zapełnienia bufora I2t przeci��enia silnika osi�ga 75.0% 
warto�ci, przy której nap�d wchodzi w stan awaryjny. Podczas 
wy�wietlania tego alarmu silnik jest od pewnego czasu przeci��any.
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13.3      Wskazania statusu nap�du

13.4      Wy�wietlanie historii wyst�pienia 
stanów awaryjnych

Nap�d zapisuje w pami�ci 10 ostatnich stanów awaryjnych 
uporz�dkowanych w kolejno�ci ich wyst�pienia w parametrach: od Pr 
10.20 do Pr 10.29 wraz z odpowiadaj�cym im czasem wyst�pienia w Pr 
10.43 do Pr 10.51. Czas ten jest liczony od wyst�pienia stanu 
awaryjnego do chwili obecnej od ostatniego zał�czenia nap�du ( Pr 6.28 
= 0) lub od wyst�pienia stanu awaryjnego do chwili obecnej nie bior�c 
pod uwag� wył�cze� zasilania nap�du (na podstawie licznika czasu 
pracy nap�du ( Pr 6.28 = 1)).

Pr 10.20 zapisuje ostatni stan awaryjny, który wyst�pił lub obecny stan 
awaryjny je�eli nap�d aktualnie znajduje si� w trybie stanu awaryjnego 
(z czasem wyst�pienia tego stanu awaryjnego zapisanym w Pr 10.43). 
W Pr 10.29 zapisany jest najstarszy stan awaryjny z dziesi�ciu ostatnich 
stanów awaryjnych (z czasem wyst�pienia tego stanu awaryjnego 
zapisanym w Pr 10.51). Ka�dy nowy stan awaryjny jest zapisywany w Pr 
10.20 (i Pr 10.43) a wszystkie poprzednie przechodz� o jeden parametr 
w gór� tak, �e ostatni poprzedni stan awaryjny zostaje wykasowany z Pr 
10.29 (i Pr 10.51).

Je�eli stany awaryjne z parametrów Pr 10.20 do Pr 10.29 s� czytane za 
pomoc� komunikacji szeregowej to przekazywane s� tylko kody stanów 
awaryjnych, które nale�y odczyta� przy pomocy Tabeli 12-2 a nast�pnie 
Tabeli 12-1 Oznaczenia wy�wietlanych stanów awaryjnych na stronie 
186

Tabela 13-4 Lista wskaza� statusowych nap�du Tabela 13-5 Wskazania statusu dotycz�ce modułów SM i karty 

SMARTCARDGórna linia 
wy�wietlacza Opis

Wyj�cie 
nap�du

ACt Aktywna praca nap�du w trybie 
regeneracyjnym

Aktywne
Jednostka regeneracyjna jest gotowa do pracy i 
zsynchronizowana z sieci�

ACUU Zanik napi�cia zasilania nap�du

Aktywne
Nap�d wykrył utrat� napi�cia zasilania i podejmuje 
prób� podtrzymania napi�cia w obwodzie 
po�rednicz�cym DC nap�du poprzez przyhamowanie 
silnika

*Auto
Proces Autostrojenia w toku

Aktywne
tunE

Zainicjowana procedura Autostrojenia nap�du. 
*Napis ‘Auto’ i ‘tunE’ wy�wietla si� naprzemiennie.

dc Hamowanie silnika pr�dem stałym
Aktywne

Nap�d podaje na uzwojenia silnika pr�d stały
dEC Hamowanie

Aktywne
Nap�d wykonuje proces hamowania silnika

inh Brak pozwolenia na prac�

Nieaktywne

Zacisk 31 na listwie steruj�cej nap�du nie jest zwarty i 
nap�d nie mo�e podj�� pracy. Aby wprowadzi� nap�d 
w stan gotowo�ci nale�y zewrze� zacisk 31 z 
zaciskiem 22 na listwie steruj�cej nap�du lub 
nastawi� Pr 6.15 na warto�� 0.

POS Pozycjonowanie
AktywneNap�d pracuje w trybie pozycjonowania, orientacji 

poło�enia wału silnika
rdY Gotowo�� nap�du

Nieaktywne
Nap�d gotowy do podj�cia pracy

run Praca nap�d Aktywne
Nap�d jest w stanie pracy - steruje silnikiem

SCAn Scanning

Aktywne

Nap�d poszukuje cz�stotliwo�ci silnika celem 
synchronizacji z wiruj�cym silnikiem (dla trybu pracy 
nap�du w otwartej p�tli sprz��enia zwrotnego)
Nap�d jest gotowy do pracy i zsynchronizowany z 
sieci� (dla nap�du pracuj�cego w trybie 
regeneracyjnym)

StoP
Zatrzymanie silnika i utrzymywanie 
silnika na pr�dko�ci zerowej

AktywneNap�d utrzymuje pr�dko�� zerow� silnika.
Nap�d jest gotowy do pracy ale napi�cie AC jest zbyt 
małe lub napi�cie DC w obwodzie po�rednicz�cym 
zbyt gwałtownie przyrasta b�d� spada

triP Wyst�pił stan awaryjny

NieaktywneNap�d przestał pracowa� i nie steruje silnikiem. 
Poni�ej napisu “triP” wy�wietlany jest kod stanu 
awaryjnego.

Dolna linia 
wy�wietlacza Opis

boot
Transferowany jest zestaw parametrów z karty SMARTCARD do 
nap�du po zał�czeniu zasilania nap�du. 
W celu znalezienia dokładniejszych informacji patrz Rozdział 9.2.4. 
“Automatyczny transfer danych ze SMARTCARD do nap�du po 
ka�dym zał�czeniu zasilania nap�du (Pr 11.42 = boot (4))” na stronie 
93.

cArd
Transferowany jest zestaw parametrów z nap�du na kart� 
SMARTCARD po zał�czeniu zasilania nap�du. 
W celu znalezienia dokładniejszych informacji patrz Rozdział 9.2.3. 
“Automatyczne zapisywanie na SMARTCARD zmian parametrów (Pr 
11.42 = Auto (3))” na stronie 92 (Pr 11.42=Auto(3)).

loAding
Nap�d zapisuje dane w jednym z modułów SM
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14     Standard UL
Firma Control Techniques posiada certyfikat UL (Underwriters 
Laboratories Inc.), jest oficjalnie zarejestrowana w �wiatowej sieci 
organizacji UL pod numerem E 171230. Wi�cej informacji na temat 
standardów i certyfikatów UL mo�na znale�� na stronie www.ul.com.

14.1      Wymagania UL dla nap�dów
Zgodno�� z normami

Nap�d do silników AC spełnia wymagania standardy UL tylko w 
przypadku gdy poni�sze wymagania s� spełnione:

• Nap�d został zainstalowany w obudowie typu 1 (lub lepszej) tak jak 
definiuje to standard UL50

• Instalacj� elektryczn� nap�du wykonano z wykorzystaniem 
przewodów miedzianych klasy 1 60/75°C (140/167°F)

• Temperatura otoczenia podczas pracy nap�du nie powinna 
przekracza� 50°C (122°F)

• Momenty dokr�cania zacisków nie powinny przekracza� momentów 
podanych w Tabeli 3.12.2 Momenty dokr�cania zacisków nap�du na 
stronie 27.

• Je�eli sterowanie nap�du jest zasilane z zewn�trznego �ródła 
zasilania (+24V), �ródło to musi nale�e� do klasy 2 wg standardów 
UL

Ochrona silnika przed przeci��eniem

Nap�d zapewnia ochron� silnika przed przeci��eniem. Próg 
przeci��enia wynosi:

- 150% pr�du znamionowego dla pracy nap�du w otwartej p�tli 
sprz��enia zwrotnego

- 175% pr�du znamionowego dla pracy nap�du w zamkni�tej p�tli 
sprz��enia zwrotnego w trybie wektorowym lub w trybie serwo. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy ochrony przeci��eniowej silnika 
nale�y wprowadzi� pr�d znamionowy silnika do Pr 0.46 (lub Pr 5.07) w 
nap�dzie. Próg ochrony przeci��eniowej silnika mo�na nastawi� poni�ej 
warto�ci 150% In. Wi�cej informacji na ten temat mo�na znale�� w 
Rozdziale 8.3 Ograniczenia pr�dowe na stronie 95. Nap�d zapewnia 
tak�e ochron� termiczn� silnika. Wi�cej informacji na ten temat mo�na 
znale�� w Rozdziale 8.4 Ochrona termiczna silnika  na stronie 95.

Ochrona silnika przed nadmiern� pr�dko�ci� obrotow�

Nap�d zapewnia ochron� silnika przed nadmiern� pr�dko�ci� obrotow�. 
Nap�d jednak nie powinien by� jedynym stopniem zabezpieczenia przed 
nadmiern� pr�dko�ci� obrotow�. Kompletn� ochron� daje jedynie 
zewn�trzne oddzielne zabezpieczenie.

14.2      Zasilanie nap�du a standardy UL

14.2.1     Unidrive SP Rozmiar 1, 2 i 3
Zgodno�� z normami

Nap�d do silników AC spełnia wymagania standardy UL tylko w 
przypadku gdy:

• Na zasilaniu nap�du zostały zastosowane bezpieczniki szybkie 
zgodnie z wymaganiami UL (klasy CC do 30A i klasy J powy�ej 
30A), np. Bussman Limitron seria KTK, Gould Amp-Trap seria ATM 
lub równowa�ne. Nap�d nie spełnia wymaga� standardów UL je�eli 
na zasilaniu na�du zostały zainstalowane zamiast bezpieczników 
szybkich zabezpieczenia typu MCBs.

14.3      Wymagania sieci zasilaj�cej nap�d
Unidrive SP mo�e by� zasilany z sieci o zdolno�ci zwarciowej 5kA 
(warto�� skuteczna) przy warto�ci skutecznej napi�cia: 264VAC 
(nap�dy 200V), 528VAC (nap�dy 400V), 600VAC (nap�dy 575V).

14.4      Maksymalny wyj�ciowy pr�d ci�gły
Oznaczenia nap�dów s� uporz�dkowane według maksymalnych 
dopuszczalnych wyj�ciowych pr�dów ci�głych, które przedstawiono 
poni�ej w Tabeli 14-1, Tabeli 14-2 oraz Tabeli 14-3.

Tabela 14-1 Maksymalny wyj�ciowy pr�d ci�gły (Nap�dy 200V)

Tabela 14-2 Maksymalny wyj�ciowy pr�d ci�gły (Nap�dy 400V)

Tabela 14-3 Maksymalny wyj�ciowy pr�d ci�gły (Nap�dy 575V)

14.5      Bezpiecze�stwo obsługi
Z nap�dem Unidrive SP dostrczana jest naklejka z ostrze�eniem, która 
powinna by� umieszczona na obudowie nap�du w widocznym dla 
obsługi miejscu (aby spełni� standardy UL).

Naklejka z ostrze�eniem zawiera tekst “UWAGA: Ryzyko pora�enia 
pr�dem elektrycznym. Obudow� nap�du mo�na zdj�� po 10min. od 
odł�czenia zasilania”. 

14.6      Akcesoria spełniaj�ce standardy UL
• SM-Universal Encoder Plus
• SM-Resolver
• SM-Encoder Plus
• 15-way D-type converter
• SM-I/O Plus
• SM-Applications
• SM-Applications Lite
• SM-PROFIBUS-DP
• SM-DeviceNet
• SM-INTERBUS
• SM-CAN
• SM-CANopen
• SM-Keypad
• SM-Keypad Plus

Model

Maks. wyj�ciowy pr�d 
ci�gły  (A)

Nap�dy o standardowej 
przeci��alno�ci

Model

Maks. wyj�ciowy pr�d 
ci�gły  (A)

Nap�dy o standardowej 
przeci��alno�ci

SP1201 5.2 SP2201 15.5
SP1202 6.8 SP2202 22
SP1203 9.6 SP2203 28
SP1204 11 SP3201 42

SP3202 54

Model

Maks. wyj�ciowy pr�d 
ci�gły  (A)

Nap�dy o standardowej 
przeci��alno�ci

Model

Maks. wyj�ciowy pr�d 
ci�gły  (A)

Nap�dy o standardowej 
przeci��alno�ci

SP1401 2.8 SP2401 15.3
SP1402 3.8 SP2402 21
SP1403 5.0 SP2403 29
SP1404 6.9 SP3401 35
SP1405 8.8 SP3402 43
SP1406 11 SP3403 56

Model

Maks. wyj�ciowy pr�d 
ci�gły  (A)

Nap�dy o standardowej 
przeci��alno�ci

Model

Maks. wyj�ciowy pr�d 
ci�gły  (A)

Nap�dy o standardowej 
przeci��alno�ci

SP3501 5.4 SP3505 16
SP3502 6.1 SP3506 22
SP3503 8.3 SP3507 27
SP3504 11


